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บทคัดย(อ 

 การวิจัยเรื่อง ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ กรณี บริษัท Traveloka (THAILAND) 

จำกัด มีวัตถุประสงคm เพื่อศึกษาปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด ได>แกj ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจที่เกิดจากภายในองคmกร กลุjมตัวอยjาง คือ กลุjม

พนักงาน บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด จำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช>ในการรวบรวมข>อมูล คือ 

แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหmข>อมูลโดยใช>โปรแกรมทางคอมพิวเตอรm หาคjาความถี่ คjาร>อยละ คjาเฉลี่ย (�̅�) 

คjาสjวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจับพบวjา 1). พนักงานผู>ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 133 คน สjวนใหญj เป�นเพศหญิง 

จำนวน 78 คน คิดเป�นร>อยละ 58.6 จำนวนเพศชาย จำนวน 47 คน  คิดเป�นร>อยละ 35.5  และ เพศ

ทางเลือก (LGBT) จำนวน 8 คน คิดเป�นร>อยละ 6.0  ตามลำดับ มีอายุ 26-30 ป� จำนวน 53 คน คิดเป�นร>อย

ละ 39.8  มีอายุ 20-25 ป� จำนวน 37 คน คิดเป�นร>อยละ 27.8อายุ 31-35 ป� จำนวน 34 คน คิดเป�นร>อยละ 

25.6 และมีอายุ 36 ป� ขึ ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป�นร>อยละ 6.8 ตามลำดับ สjวนใหญjมีระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี จำนวน  116 คน คิดเป�นร>อยละ 87.2 ระดับการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกวjา จำนวน 13 คน 

คิดเป�นร>อยละ 9.8 ระดับการศึกษา และระดับต่ำกวjาปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป�นร>อยละ 3.0 

ตามลำดับ สjวนใหญj มีตำแหนjงงานในระดับปฏิบัติการ จำนวน 90  คน คิดเป�นร>อยละ 67.7 ตำแหนjง

หัวหน>างาน จำนวน 17 คน คิดเป�นร>อยละ 12.8 ตำแหนjงระดับผู>บริหารหรือผู>จัดการ จำนวน 9 คน คิดเป�น

ร>อยละ 7.5 ระดับตำแหนjงงานหัวหน>าแผนกจำนวน 10 คน คิดเป�นร>อยละ 7.5 ตามลำดับ และ ตำแหนjงอ่ืน ๆ 



จำนวน 6 คน คิดเป�นร>อยละ 4.5 ตามลำดับ และ สjวนใหญj มีระยะเวลาการทำงาน 1-2 ป� จำนวน 64 คน 

คิดเป�นร>อยละ 47.4  ระยะเวลาการทำงาน 3-4 ป� จำนวน 37 คน คิดเป�นร>อยละ 27.8  ระยะเวลาน>อยกวjา 1 ป� 

จำนวน 19 คน คิดเป�นร>อยละ 14.3 และระยะการทำงาน 5 ป�ขึ้นไป จำนวน 14 คน คิดเป�นร>อยละ 10.5 และ 

ตามลำดับ 

2). ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจ สตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด 

โดยรวมอยูjในระดับมาก โดยด>านเสรีภาพทางความคิด ด>านการประเมินประสิทธิภาพของการทำงานเป�นทีม 

ด>านระยะเวลาการจ>างงาน  ด>านการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคmเป�นหลัก ด>านลักษณะงาน ด>านการตัดสินใจ 

และ ด>านการเลื่อนตำแหนjง ตามลำดับ 

คำสำคัญ:  ธุรกิจสตารmทอัพ / บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด 

 

ABSTRACT 

Research subject the success factor of the startup business of Traveloka (THAILAND) 

Co., Ltd. has the objective To study the success factors of a startup business of Traveloka 

(THAILAND) Co., Ltd., which are the success factors of a business that comes from within the 

organization. The sample group is 133 employees of Travelloa (THAILAND) Co., Ltd. The 

instrument used for data collection was a questionnaire for data analysis using computer 

programs to find frequency percentage, frequency value (�̅�). Standard deviation (SD). 

The results of the analysis showed that 1). All 133 employees, mostly 78, were 

female, accounting for 58.6%, the number of males 47, accounting for 35.5% and alternative 

sex (LGBT). 8 people, representing 6.0 percent, respectively, aged 26-30 years, 53 people 

accounting for 39.8 percent, aged 20-25 years, 37 people representing 27.8 percent, aged 31-

35 years, 34 people accounting for 25.6 percent and aged 36 years and over, totaling 9 people, 

representing 6.8 percent by market the majority of the undergraduate education of 116 people, 

representing 87.2 per cent level. Master's degree or higher, 13 people, accounting for 9.8%, 

education level and lower than bachelor's degrees, 4 people, representing 3.0 percent 

respectively. Most of the work positions are in the operational level of 90 people, accounting 

for 67.7 percent, 17 supervisor positions, representing 12.8 percent. 9 people, representing 

7.5 percent. Position, 10 department heads, 7.5 percent, respectively, and other positions,  

6 people, accounting for 4.5 percent, respectively, and most the duration of work 1-2 years, 

a total of 64 people, accounting for 47.4%, 37 years of 3-4 working period, accounting for 

27.8%, duration of less than 1 year, a total of 19 people, accounting for 14.3% and the period 

Working 5 years or more, totaling 14 people, representing 10.5% and respectively 



2). Factors of success of start-up businesses: a case study of Traveloka (THAILAND) 

Co., Ltd. Overall, it is in the high level. In terms of freedom of thought Evaluating the 

effectiveness of teamwork in terms of employment Management by mainly focusing on 

objectives Job description Decision making and promotion respectively 

Key words: Startup business / Traveloka (THAILAND) Company Limited 

บทนำ 

 คำวjา สตารmทอัพ เร่ิมมีการกลjาวถึงในวงกว>าง เม่ือป� 2016 ท้ังในประเทศไทยและตjางประเทศ โดย 

Steve Blank ผู>ที่ได>รับขนานนามวjาเป�นบิดาแหjงสตารmทอัพ ได>กลjาวไว>ในบทความสjวนตัวทางออนไลนmวjา 

สตารmทอัพคือองคmกรท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือค>นหาโมเดลธุรกิจท่ีทำซ้ำได>และเติบโตแบบก>าวกระโดด (Steve Blank, 

2010) และ Eric Ries ผู>เขียนหนังสือชื่อวjา The Lean Startup หรือชื่อภาษาไทยคือ สร>างธุรกิจที่ยิ่งใหญj

ต>องเริ่มตอนที่ไมjพร>อม ให>คำนิยามวjาไว>ในหนังสือวjา สตารmทอัพ คือองคmกรที่มุjงมั่นจะสร>างผลิตภัณฑmหรือ

บริการใหมjทjามกลางสภาพแวดล>อมที่เต็มไปด>วยความไมjแนjนอน (ผู>แปล : วิญ ู กิ่งหิรัญวัฒนา, 2558) 

กลjาวได>วjา ธุรกิจสตารmทอัพคือ ธุรกิจท่ีเร่ิมต>นจากการแก>ปiญหาจุดเล็ก ๆ แล>วมีการเติบโตแบบก>าวกระโดด

โดยมีการออกแบบให>ธุรกิจสามารถทำซ้ำงjายและขยายตัวได>เร็ว มีการนำเอาเทคโนโลยีเข>ามาชjวยทำให>มี

ต>นทุนต่ำ สามารถแขjงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมยักษmใหญjแบบเดิมได>งjาย หลายครั้งนำไปสูjการลjมสลาย

ของธุรกิจแบบดั้งเดิมในท่ีสุด 

 ธุรกิจ OTA (Online Travel Agency) หรือ เอเยjนตmรับจองบัตรโดยสารและที ่พักบนระบบ

ออนไลนm  เป�นธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง โดยป�ท่ีผjานมา (2561) ประเทศไทยมีมูลคjาทางการทjองเท่ียวถึง 3 ล>าน

ล>านบาท ซ่ึงในบรรดาธุรกิจ OTA ท่ีมีมากมาย หน่ึงในธุรกิจท่ีเติบโตอยjางก>าวกระโดดคือ บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด จากอินโดนีเซีย ซึ่งมีการขยายสาขามาไทยเมื่อป� 2015 โดยเมื่อป� 2018 Traveloka 

กลายเป�น Application OTA ท่ีมียอดการโหลดใช>ในไทย 4 ล>านคร้ัง สูงสุดเป�นอันดับ 1 ของ ประเทศไทย  

มียอดไลคm ทางเฟซบุ£กกวjา 4 ล>าน และมียอด engagement กวjา 1 แสนตjอสัปดาหm สำหรับกลุjมเป¤าหมายผู>

ท่ีใช> Traveloka สูงสุด คือ “เจนวาย” หรือชjวงอายุ 25-34 ป� คิดเป�น 40% รองลงมาคือชjวงอายุ 18-24 ป� 

30% ชjวงอายุ 35-44 ป� 25% และอ่ืน ๆ อีก 3% และประเทศท่ีคนไทยนิยมเดินทางสูงสุด คือ Asia big 4 

ได>แกj ฮjองกง เกาหลี ญี่ปุ¨น ไต>หวัน (รวมถึงสิงคโปรm) นอกจากน้ัน ชjวงไฮซีซ่ันตลาดในประเทศก็เติบโตสูง มี

ยอดการค>นหาเพ่ิมขึ้นกวjาชjวงปกติ 80% 

 จากสถิติดังกลjาว ผู>ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปiจจัยแหjงความสำเร็จในประเทศไทย ของ 

Traveloka โดยเฉพาะการเป�นบริษัทสตารmทอัพท่ีมีการเติบโตอยjางก>าวกระโดด วjาองคmกรมีแนวทางในการ

บริหารกิจการภายในอยjางไร ในการพัฒนาจากบริษัทสตารmทอัพขนาดเล็กสูjธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใน

ประเทศไทยอยjางรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะเป�นประโยชนmตjอธุรกิจสตารmทอัพท่ีกำลังพัฒนาตนเอง รวมถึงบุคคลท่ัวไป

สามารถนำไปใช>ในการศึกษาและนำไปประยุกตmใช>ตjอไป 

วัตถุประสงค:การวจิัย 



 เพ่ือศึกษาปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื ่องปiจจัยแหjงความสำเร็จที ่เกิดจากภายในองคmกร ของธุรกิจสตารmทอัพ 

กรณีศึกษา บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 ขอบเขตดeานเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปiจจัยสjวนบุคคล ประกอบด>วย  เพศ อายุ- ระดับการศึกษา ตำแหนjงงาน 

ระยะเวลาในการทำงาน 

 ตัวแปรตาม คือ ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด  คือ ด>านระยะเวลาการจ>างงาน ด>านลักษณะงาน ด>านการเลื่อนตำแหนjง ด>านการ

ประเมินประสิทธิภาพของการทำงานเป�นทีม ด>านการตัดสินใจ ด>านเสรีภาพทางความคิด ด>านการบรหิาร

โดยยึดวัตถุประสงคmเป�นหลัก 

 ขอบเขตดeานประชากร 

 ประชากรท่ีใช>ในการวิจัย คือ พนักงานของ บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด จำนวน 200 คน 

โดยผู>วิจัยได>ใช>วิธีการคำนวณขนาดตัวอยjางด>วยวิธีการใช>สูตรการ คำนวณของ ทาโรj ยามาเนj (Taro Yamane)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกำหนดคjาความคลาดเคลื่อนของการสุjมตัวอยjางเทjากับ 5% ได>กลุjมตัวอยjาง

จำนวน 133 คน 

 ขอบเขตดeานระยะเวลา 

การวิจัยคร้ังน้ีจะทำการวิจัย ตั้งแตjเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562 

ประโยชน:ที่ไดeรับจากการวิจัย 

1. เพื่อทราบถึงปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ ของ บริษัท Traveloka (THAILAND) 

จำกัด 

2. สามารถนำผลการวิจัยท่ีได>มาใช>เป�นแนวทางในการดำเนินการของธุรกิจสตารmทอัพตjาง ๆ  ในการ

ปรับปรุงและเสริมสร>างกิจการภายในให>มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นำพาไปสูjองคmกรที่ประสบ

ความสำเร็จ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวความคิดในการวิจัยเรื ่อง ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ ของ บริษัท 

Traveloka (THAILAND) จำกัด ผู>วิจัยได>ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข>องประกอบด>วยรายละเอียด 

ดังน้ี 

 

 

 



     ตัวแปรต>น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิัยที่เกี่ยวขeอง 

 ป"จจัยแห(งความสำเร็จ แห(งความสำเร็จ 

 ปiจจัยแหjงความสำเร็จ (Critical Success Factor: CSF) คือ ปiจจัยท่ีสำคัญยิ่งท่ีต>องทำให>มีหรือ

ให>เกิดขึ้น เพ่ือให>บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศนm หรือก็คือเป�นการให>หลักการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีองคmกร

จะสามารถบรรลุวิสัยทัศนmได> แตjละองคmกรจะมีปiจจัยแหjงความสำเร็จเป�นหลักหมายที่เป�นรูปธรรมในการ

เชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให>มุjงไปในทิศทางเดียวกัน ทำให>เจ>าหน>าท่ีและผู>บริหารขององคmกร รู>วjาต>อง

ทำสิ่งใดบ>างเพื่อให>ผลสัมฤทธิ์ขององคmกรตอบสนองวิสัยทัศนm หากปราศจากปiจจัยแหjงความสำเร็จแล>ว 

วิสัยทัศนmขององคmกรจะไมjได>รับการตอบสนองอยjางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

องค:ประกอบของป"จจัยแห(งความสำเร็จ 

 W. Chan Kim (2005) หน่ึงในนักทฤษฎีชาวตะวันออกที ่มีอิทธิพลตjอการบริหารงานแบบ

ตะวันตกและท่ัวโลกน้ันก็คือนักทฤษฎีการบริหารชาวเกาหลีผู>น้ีซ่ึงผลงานท่ีโดjงดังท่ีสุดน้ันก็คือ Blue Ocean 

Strategy ซ่ึงเป�นหลักการท่ีพยายามหักล>างแนวความคิดกลยทุธmตjาง ๆ ในปiจจุบันท่ีใช>กันอยูj เพราะน่ันทำให>

เกิดการลอกเลียนแบบ การแขjงขันกันอยjางเอาเป�นเอาตายจนเกิดสงครามธุรกิจ ซึ่งกลยุทธm Blue Ocean 

Strategy น้ีจะแนะนำวjาถ>าองคmกรต>องการจะเติบโตในยุคท่ีมีการแขjงขนัทางธุรกิจสูงน้ีจริง ๆ  จะต>องแสวงหา

ทะเลแหjงใหมj แทนท่ีจะตjอสู>กันในทะเลเลือด (Red Ocean) ท่ีมีผู>แขjงขันมากมาย การแสวงหาแหลjงใหมjน้ีก็

คือการสร>างตลาดใหมjๆ การสร>างโอกาสใหมjๆ การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการบริหารหรือแม>แตjทำธุรกิจแบบ

ใหมj ซึ่งตลาดใหมjที่ไมjมีคูjแขjงนี้อาจทำให>ธุรกิจโตไวอยjางก>าวกระโดดได>ด>วย ซึ่งหลักการนี้เป�นจุดกำเนิด

ความคิดของคนยุคหลังๆ ที ่กjอให>เกิดธุรกิจรวมถึงตลาดใหมjๆ ขึ ้นมามากมาย หลักการสำคัญของ           

Blue Ocean Strategy นั้นมี 4 ข>อ ดังนี้ การยกเลิก (Eliminated)  การลด (Reduced) 3. การเพิ่ม (Raised) 

4.การสร>าง (Created)  

 

   ป"จจัยส(วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- ตำแหนjงงาน 

- ระยะเวลาในการทำงาน 

ป"จจัยแห(งความสำเรจ็ของธุรกิจสตาร:ทอัพ กรณีศึกษา 

บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกดั 

- ด>านระยะเวลาการจ>างงาน 

- ด>านลักษณะงาน 

- ด>านการเลื่อนตำแหนjง 

- ด>านการประเมินประสิทธิภาพของการทำงานเป�นทีม 

- ด>านการตัดสินใจ 

- ด>านเสรีภาพทางความคิด 

- ด>านการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคmเป�นหลัก 



แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัป"จจัยแห(งความสำเร็จ 

 ทฤษฎี Z ของ WILLIAM G. OUCHI  

 สุภาวดี ธีระกร (2553) ซ่ึงเป�นทฤษฎีการบริหารธุรกิจท่ีผสมผสานระหวjางระบบการบริหารธุรกิจ

แบบตะวันตกและตะวันออกเข>าด>วยกัน โดย Theory Z น้ันเกิดจากการศึกษา Theory A ซ่ึงเป�นการบริหาร

จัดการแบบอเมริกัน และ Theory J ซ่ึงเป�นการบริหารจัดการแบบญี่ปุ¨น โดยนำ เอาข>อดีของท้ังสองศาสตรm

มาผสมผสานกันจนเกิดเป�นทฤษฎีบริหารรูปแบบใหมjขึ้น 

บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด 

 บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด เป�นบริษัทด>านเทคโนโลย ีท่ีเข>ามาตั้งสาขาในไทยตัง้แตj

ป� 2015 โดยประเทศไทยเป�นประเทศลำดับท่ี 3 ท่ี Traveloka มาเปดสาขาและทำการตลาด ซ่ึงประเทศไทย

มีความโดดเดjนด>านการทjองเที่ยวจึงทำให>ได>รับผลการตอบรับเป�นอยjางดี โดยตอนเริ่มมีพนักงานไมjถึง 10 

คน ปiจจุบันมีจำนวนพนักงานท้ังสิ้น 200 คน 

งานวิจัยที่เกี่ยวขeอง 

 นายทวีศักดิ์ รองแขวง (2555) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธmของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสm นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผลการศึกษาพบวjา ระดับ 

ความคิดเห็นตjอคุณลักษณะงานของพนักงานในภาพรวมอยูjใน ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวjา เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับ การศึกษา อายุงาน และรายได>ตjอเดือน ที่แตกตjางกัน มีผลตjอ

ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานตjางกัน และพบวjาคุณลักษณะงานทั้ง 5 ด>าน ได>แกj ด>านความ

หลากหลายของ ทักษะ ด>านความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ด>านความสำคัญของงาน ด>านความอิสระในงาน 

และด>านผลสะท>อนจากงาน มีความสัมพันธmกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลางและเป�นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 รุ(งนภา ปฐมชัยอัมพร และ วิโรจน:เจษฎาลักษณ: (2556) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู>การ

สนับสนุนจากองคmกรที ่สjงผลตjอประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามแนวคิด Balanced 

Scorecard (BSC) ผลการวิจัย พบวjา 1) พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ตำแหนjงงาน และ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานท่ีแตกตjางกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไมjแตกตjางกัน สjวนบริษัทที ่สังกัดแตกตjางกันมี

ประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานแตกตjางกัน 

 นางสาวเปลวเทียน เสือเหลือง (2557) ศึกษาเร่ือง การมีสjวนรjวมและความผูกพันตjอองคmกรท่ี

สjงผลตjอการแสดงพฤติกรรม อัน พึง ประสงคmของพนักงาน กลุjมอุตสาหกรรมยางรถยนตm ผลการศึกษาพบวjา

คjาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธmระหวjางการมีสjวนรjวมของพนักงานกับ การแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงคmของ

พนักงาน มีความสัมพันธmกัน อยjางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธmในระดับปานกลาง (r = 0.53) 

และความผูกพันตjอองคmกรกับการแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงคmของพนักงาน มีความสัมพันธmอยjางมี

นัยสำคัญท่ีระดับ 0.01 คือพนักงานมีความเต็มใจ ท่ีจะทุjมเทความพยายามในการทำงานเพ่ือท่ีจะปฏิบัติงาน

ให>กับองคmกร มีความสัมพันธmในระดับสูง (r = 0.71) และพนักงานมีความต>องการอยjางแรงกล>า ท่ีจะคงความ



เป�นสมาชิก กับองคmกร โดยมีความสัมพันธmระดับต่ำ (r = 0.39) และพนักงานมีความเชื่อมั่นอยjางแรงกล>า 

และยอมรับคjานิยม เป¤าหมายขององคmกร โดยมีความสัมพันธmระดับต่ำ (r = 0.38) 

 ขวัญชัย พูลวิวัฒน:ชัยการ (2558) ศึกษาเร่ือง ระบบการทํางานและการทํางานเป�นทีมท่ีสjงผล

ตjอประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ยjานสีลม) ผลการศึกษาพบวjา ผู >ตอบ

แบบสอบถามสjวนใหญjเป�นเพศชาย มีอายุระหวjาง 26 – 29 ป� สถานภาพสมรส มีการศึกษาอยูjในระดับ

ปริญญาตรีรายได>เฉลี่ยตjอเดือน 15,001 – 20,000 บาท และอายุงานที่ทำงานในองคmการ 3 – 5 ป� ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวjา ปiจจัยสjวนบุคคลด>านเพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได>เฉลี่ยท่ีแตกตjาง

กันมีประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัตกิาร (ยjานสีลม) ไมj แตกตjางกัน สjวนอายุงานท่ีทําท่ี

แตกตjางกันมีประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัตกิาร (ยjานสีลม) แตกตjางกัน การทํางาน

เป�นทีมและระบบงานของบริษัทท่ีสjงผลตjอประสิทธิผลของการทํางานของ พนักงานระดับปฏิบัตกิาร (ยjานสีลม) 

พบวjา การทํางานเป�นทีมด>านการอภิปรายอยjางเปดเผย (Beta = 0.170) และระบบงานของบริษัทด>านการ

ติดตามและประเมินผล (Beta = 0.330) สjงผลตjอ ประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

(ยjานสีลม) อยjางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 นางสาวป"ทมา สิงห:พันธุ:ลเดช (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกเป�นพนักงาน

สัญญาจ>างกรณีศึกษาบริษัทจัดหางานเอกชนแหjงหนึ ่ง ผลการศึกษาพบวjา ปiจจัยโอกาสที ่จะได>รับ

คjาตอบแทนและความก>าวหน>าที่ด ีกวjา ปiจจัยความท>าทายในงาน ปiจจัยความมั่นคงในงาน และปiจจัย

รายละเอียดเน้ือหาในงาน ล>วนสjงผลตjอการ ความพึงพอใจในการเลือกเป�นพนักงานสัญญาจ>าง ขณะท่ีปiจจัย

ความมีอิสระในการปฏิบัติงานไมjสjงผล ตjอความพึงพอใจของพนักงานสัญญาจ>าง ซ่ึงแตกตjางจากผลงานวิจัย

ของประเทศพัฒนาแล>ว อันเน่ืองมาจากบริษัทจัดหางานเอกชนท่ีเป�นกรณีศึกษาใช>วิธีการดำเนินงานท่ีทำให>

พนักงานสัญญาจ>างไมjรู >สึกวjาได>รับการดูแลที ่แตกตjางออกไปจากพนักงานประจำไมjวjาจะเป�นเรื ่อง

คjาตอบแทน และความก>าวหน>า ความท>าทายในงาน ความม่ันคงในงาน และรายละเอียดเน้ือหาในงาน จึงทำ

ให> พนักงานสjวนหน่ึงรู>สึกพึงพอใจ 

 

วิธกีารดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และ

ใช>วิธีข>อมูลด>วยแบบสอบถาม  (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง 

 ประชากรที่ใช>ในการวิจัย คือ พนักงาน บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด จำนวน 200 คน  

กลุjมตัวอยjาง ผู>วิจัยทำการคำนวณหากลุjมตัวอยjางโดยใช>สูตรของ ทาโรjยามาเนj (Taro Yamane) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกำหนดคjาความคลาดเคลื่อนของการสุjมตัวอยjางเทjากับ 5% (Taro Yamane,1973) 

จากประชากรทั้งหมด 200 คน ใช>สูตรคำนวณแล>วได>จำนวนตัวอยjางจากการคำนวณ  133 คน ผู>วิจัยใช>



วิธีการสุjมตัวอยjางโดยไมjใช>ความนjาจะเป�น (Nonprobability Sampling) ซึ่งผู>วิจัยจะเลือกใช>วิธีการสุjม

ตัวอยjางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เครื่องมือที่ใชeในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช>ในการศึกษาค>าคว>าคร้ังน้ี ได>แกj แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู>ได>ทำการศึกษา

จากเอกสารที ่มีอยู jแล>ว พร>อมทั ้งทำการปรับปรุงคำถามให>เหมาะสมกับสภาพของ บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด  

แบบสอบถามที่ใช>ในการศึกษานี้ประกอบด>วย 2 ตอน คือ เป�นแบบสอบถามเกี่ยวกับปiจจัยสjวน

บุคคลของพนักงาน บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด ได>แกj เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนjงงาน 

ระยะเวลาการทำงาน มีจำนวน 6 ข>อ และแบบสอบถามวัดความสำเร็จที่เกิดจากภายในองคmกร 7 ด>าน 

ลักษณะแบบสอบถามเป�นมาตรประเมินแบบลิเคิรmต (Likert Scale) 5 ระดับ  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 แบบสอบถามฉบับนี้ผู>วิจัยได>สร>างขึ้นเองมีขั้นตอนในการสร>าง ดังน้ี  คือ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องในเร่ือง ปiจจัยแหjงความสำเร็จ ของบริษัทสตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด จากน้ันนำมากำหนดกรอบแนวคิดท่ีใช>ในการวิจัยกำหนดนิยาม และเพ่ือใช>เป�นแนวทาง

ในการสร>างแบบสอบถาม  

 สร>างแบบสอบถามเกี่ยวกับปiจจัยแหjงความสำเร็จ ของบริษัทสตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท 

Traveloka (THAILAND) จำกัด และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวjาครอบคลุมวัตถุประสงคmหรือไมj 

และนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก>ไขให>ตรงตามวัตถุประสงคmของงานวิจัย แล>วเสนอตjออาจารยmที่ปรึกษา 

เพ่ือพิจารณาขั้นตอนสุดท>าย แล>วนำมาปรับปรุงเพ่ือความสมบูรณmอีกคร้ัง 

การเก็บรวบรวมขeอมูล 

 ในการเก็บรวมรวมข>อมูลเพื ่อใช >ในการศึกษาครั ้งนี ้ ผู >ศ ึกษาดำเนินการตามขั ้นตอน คือ            

แจกแบบสอบถามให>แกjประชากรที่กำหนดไว>  ตอบข>อซักถามบางประการที่ผู>ตอบแบบสอบถามอาจจะ

ต>องการคำอธิบายเพิ่มเติม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได>ข>อมูลครบถ>วนแล>ว เพื่อนำ ไปจัดทำและ

เตรียมสำหรับการวิเคราะหm 

การวิเคราะห:ขeอมูล 

 ผู>ศึกษาทำการประมวลผลวิเคราะหmข>อมูลด>วยเคร่ืองคอมพิวเตอรm โดยใช>โปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรm 

สถิติที่ใชeในการวิเคราะห: 

 ผู>วิจัยวิเคราะหmข>อมูลโดยใช>โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอรm ซึ่งสถิติที่ใช>ในการวิเคราะหm

ข>อมูล ได>แกj  คjาร>อยละ (Percentage) สำหรับการวิเคราะหmเพ่ือการบรรยายปiจจัยสjวนบุคคล และคjาเฉลี่ย (�̅�) 

คjาสjวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหm ปiจจัยแหjงความสำเร็จ ของบริษัทสตารmทอัพ กรณีศึกษา 

บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด 



ผลการวิเคราะห:ขeอมูล 

 ผลการวิเคราะหmข>อมูลตอนท่ี 1 พบวjา  การศึกษาเร่ืองปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ 

ของ บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด มีพนักงานผู>ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 133 คน สjวน

ใหญj เป�นเพศหญิง จำนวน 78 คน คิดเป�นร>อยละ 58.6 จำนวนเพศชาย จำนวน 47 คน  คิดเป�นร>อยละ 

35.5  และ เพศทางเลือก (LGBT) จำนวน 8 คน คิดเป�นร>อยละ 6.0  ตามลำดับ มีอายุ 26-30 ป� จำนวน 53 

คน คิดเป�นร>อยละ 39.8  มีอายุ 20-25 ป� จำนวน 37 คน คิดเป�นร>อยละ 27.8อายุ 31-35  ป� จำนวน 34 

คน คิดเป�นร>อยละ 25.6 และมีอายุ 36 ป� ขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป�นร>อยละ 6.8 ตามลำดับ สjวนใหญjมี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน  116 คน คิดเป�นร>อยละ 87.2 ระดับการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกวjา 

จำนวน 13 คน คิดเป�นร>อยละ 9.8 ระดับการศึกษา และระดับต่ำกวjาปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป�นร>อย

ละ 3.0 ตามลำดับ  สjวนใหญj มีตำแหนjงงานในระดับปฏิบัติการ จำนวน 90  คน คิดเป�นร>อยละ 67.7 

ตำแหนjงหัวหน>างาน จำนวน 17 คน คิดเป�นร>อยละ 12.8 ตำแหนjงระดับผู>บริหารหรือผู>จัดการ จำนวน 9 คน 

คิดเป�นร>อยละ 7.5 ระดับตำแหนjงงานหัวหน>าแผนกจำนวน 10 คน คิดเป�นร>อยละ 7.5 ตามลำดับ และ 

ตำแหนjงอื่น ๆ  จำนวน 6 คน คิดเป�นร>อยละ 4.5 ตามลำดับ และ สjวนใหญj มีระยะเวลาการทำงาน 1-2 ป� 

จำนวน 64 คน คิดเป�นร>อยละ 47.4  ระยะเวลาการทำงาน 3-4 ป� จำนวน 37 คน คิดเป�นร>อยละ 27.8  

ระยะเวลาน>อยกวjา 1 ป� จำนวน 19 คน คิดเป�นร>อยละ 14.3 และระยะการทำงาน 5 ป�ขึ้นไป จำนวน 14 คน 

คิดเป�นร>อยละ 10.5 และ ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะหmข>อมูลตอนที่ 2 พบวjา  ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ ของ บริษัท 

Traveloka (THAILAND) จำกัด  โดยรวมอยูjในระดับมาก โดยด>านเสรีภาพทางความคิด ด>านการประเมิน

ประสิทธิภาพของการทำงานเป�นทีม ด>านระยะเวลาการจ>างงาน  ด>านการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคmเป�น

หลัก ด>านลักษณะงาน ด>านการตัดสินใจ และ ด>านการเลื่อนตำแหนjง ( �̅� = 4.15, �̅� = 4.13, �̅� = 4.13, 

�̅� = 4.05, �̅� = 4.03, �̅� = 3.95 และ �̅� = 3.73) ตามลำดับ 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สถานภาพส(วนบุคคล  

 สjวนใหญj เป�นเพศหญิง คิดเป�นร>อยละ 58.6 จำนวนเพศชาย คิดเป�นร>อยละ 35.5  และ เพศ

ทางเลือก (LGBT) คิดเป�นร>อยละ 6.0  มีอายุ 26-30 ป� คิดเป�นร>อยละ 39.8  มีอายุ 20-25 ป� คิดเป�นร>อยละ 

27.8 อายุ 31-35  ป� คิดเป�นร>อยละ 25.6 และมีอายุ 36 ป� ขึ้นไป คิดเป�นร>อยละ 6.8 ตามลำดับ สjวนใหญjมี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป�นร>อยละ 87.2 ระดับการศึกษา ปริญญาโทหรือสูงกวjา คิดเป�นร>อยละ 9.8 

ระดับการศึกษา และระดับต่ำกวjาปริญญาตรี คิดเป�นร>อยละ 3.0 ตามลำดับ  สjวนใหญj มีตำแหนjงงานใน

ระดับปฏิบัติการ คิดเป�นร>อยละ 67.7 ตำแหนjงหัวหน>างาน คิดเป�นร>อยละ 12.8 ตำแหนjงระดับผู>บริหารหรือ



ผู>จัดการ คิดเป�นร>อยละ 7.5 ระดับตำแหนjงงานหัวหน>าแผนก คิดเป�นร>อยละ 7.5 ตามลำดับ และ ตำแหนjง

อื่น ๆ คิดเป�นร>อยละ 4.5 ตามลำดับ และ สjวนใหญj มีระยะเวลาการทำงาน 1-2 ป� คิดเป�นร>อยละ 47.4  

ระยะเวลาการทำงาน 3-4 ป�  คิดเป�นร>อยละ 27.8  ระยะเวลาน>อยกวjา 1 ป� คิดเป�นร>อยละ 14.3 และระยะ

การทำงาน 5 ป�ขึ้นไป คิดเป�นร>อยละ 10.5 และ ตามลำดับ 

  1. ป "จจ ัยแห(งความสำเร ็จของธ ุรก ิจสตาร :ทอ ัพ กรณีศ ึกษา บร ิษ ัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด โดยรวมอยูjในระดับมาก โดยด>านเสรีภาพทางความคิด ด>านการประเมินประสิทธิภาพ

ของการทำงานเป�นทีม ด>านระยะเวลาการจ>างงาน  ด>านการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคmเป�นหลัก ด>าน

ลักษณะงาน ด>านการตัดสินใจ และ ด>านการเลื่อนตำแหนjงตามลำดับ 

  1.1  ดeานระยะเวลาการจeางงาน โดยรวมอยูjในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข>อ พบวjา ท่ี

มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ บริษัทฯ มีชjวงเวลาทดลองงานท่ีเหมาะสม และ บริษัทฯ มีการตjอสัญญา

จ>างให>กับพนักงานเมื่อครบกำหนด ข>อที่มีความคิดเห็นอยูjในระดับมาก คือ ทjานคิดวjาระยะเวลาที่ระบใุน

สัญญาจ>างมีความเหมาะสม บริษัทฯ มีสัญญาท่ีระบุระยะเวลาการจ>างงานท่ีชัดเจน บริษัทฯ ไมjมีการยกเลิก

สัญญาจ>างกjอนกำหนด โดยไมjแจ>งสาเหต ุและ สัญญาจ>าง ไมjทำให>ทjานย>ายงานไมjได> หรือลำบากใจ หาก

ต>องการเปลี่ยนงานตามลำดับ 

  1.2 ดeานลักษณะงาน พบว(า ข>อที่มีความคิดเห็นระดับมาก คือ การได>รับโอกาสในการ

ทำงานท่ีหลากหลายได> ชjวยให>ทjานเกิดความพอใจท่ีจะอยูjในบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น งานท่ีทjานได>รับมอบหมาย 

ทำให>ทjานเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและองคmกร   ทjานได >ร ับงานที ่ม ีความท>าทายและได>แสดง

ความสามารถของตนเองอยูjเสมอตามลำดับ 

  1.3 ดeานการเลื ่อนตำแหน(ง พบวjา ข>อที ่มีความคิดเห็นระดับมาก คือ บริษัทฯ มีการ

ประเมินผลงานเป�นไปอยjางชัดเจนและเป�นธรรม ระยะเวลาการเลื ่อนขั ้นตjาง ๆ จะสอดคล>องกับ

สภาพแวดล>อม ในขณะนั้น พนักงานทุกคนมีโอกาสความก>าวหน>าในการเลื่อนตำแหนjงเทjา ๆ กัน และ 

บริษัทฯ มีการใช>หลักความอาวุโสในการเลื่อนตำแหนjงตามลำดับ 

  1.4  ดeานการประเมินประสิทธิภาพของการทำงานเป�นทีม พบวjา ข>อท่ีมีความคิดเห็นระดับ

มาก คือ ทjานคิดวjาการทำงานเป�นทีมทำให>ผลงานมีประสิทธิภาพท่ีด ีทjานคิดวjาการทำงานเป�นทีมทำให>เกิด

กระบวนการทำงานและการตัดสินใจที่ถูกต>อง และเหมาะสม ทjานคิดวjาการทำงานเป�นทีมทำให>ทjานได>

พัฒนาตนเอง บริษัทฯ มีการจัดการให>ทำงานเป�นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ มีการ

ประเมินประสิทธิภาพของทีมงาน อยjางเหมาะสม และ บริษ ัท มีระบบ Work Progress Tracking 

มอบหมาย และ ติดตามงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในเร่ืองความลjาช>า และปiญหาหน>างาน ตามลำดับ 

  1.5 ดeานการตัดสินใจ พบวjา ข>อที ่มีความคิดเห็นระดับมาก คือ ผู >บังคับบัญชาสามารถ

ตัดสินใจแทนผู>ใต>บังคับบัญชาได> พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจในหน>าท่ีหรือเน้ืองานของตนเองได> บริษัท

ฯ หรือ ผู>บังคับบัญชา มีการรับฟiงข>อคิดเห็นจากทุก ๆ คนที่เกี่ยวข>องกjอนการตัดสินใจเสมอ พนักงาน



สามารถเสนอข>อโต>แย>ง เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู>บังคับบัญชาได> และ บริษัทฯ มีนโยบายท้ังแบบรวม

อำนาจและกระจายอำนาจในการตัดสินใจ ตามลำดับ 

  1.6  ดeานเสรีภาพทางความคิด พบวjา ข>อท่ีมีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ บริษัทฯ เน>น

เสริมสร>างมนุษยmสัมพันธmที่ดีภายในองคmกร ข>อที่มีความคิดเห็นระดับมาก คือ บริษัทฯ ให>พนักงานทุกคนมี

เสรีภาพเทjาเทียมกัน ผู>บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจแทนผู>ใต>บังคบับัญชาได>  บริษัทฯ มีนโยบายให>พนักงาน

ซื่อสัตยmตjอกัน, มีความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีความใกล>ชิดและเป�นกันเอง ทjานมีอิสระในความคิดของ

ตนเองในการทำงาน และ บริษัทฯ เน>นการประสานงานกันในระหวjางคนในระดับเดียวกัน ให>ทุก ๆ คน

ปฏิบัติตjอกันในฐานะ คนกับคน มิใชjในฐานะ เจ>านายกับลูกน>อง ตามลำดับ 

  1.7 ดeานการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค:เป�นหลัก พบวjา ข>อท่ีมีความคิดเห็นระดับมาก คือ 

บริษัทฯ มีการกำหนดเป¤าหมายขององคmกรที่ชัดเจน ผู>บังคับบัญชามีการตรวจสอบและติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอยูjเสมอ บริษัทฯ มีการแจ>งวัตถุประสงคmและเป¤าหมายให>ผู>ใต>บังคับบัญชาได>ทราบ บริษัทฯ มี

ระบบรางวัลรองรับหากผู>ได>บังคับบัญชาสามารถปฏิบัตงิานได>ตามแผนงานท่ีตกลงกันไว> ผู>บังคับบัญชาปลjอย

ให>ผู >ใต>บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปตามแผนที ่ได>ตกลงกัน และ บริษัทฯ ให>โอกาสผู >บังคับบัญชาและ

ผู>ใต>บังคับบัญชาตกลงกันให>ชัดเจน ตามลำดับ 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจ สตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด โดยภาพรวมอยูjในระดับมากเรียงลำดับ ดังน้ี 

 1. ดeานระยะเวลาการจeางงาน โดยรวมอยูjในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข>อ พบวjา ข>อท่ีมี

ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ บริษัทฯ มีชjวงเวลาทดลองงานท่ีเหมาะสม และ บริษัทฯ มีการตjอสัญญาจ>าง

ให>กับพนักงานเม่ือครบกำหนด ข>อท่ีมีความคิดเห็นอยูjในระดับมาก คือ ทjานคิดวjาระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา

จ>างมีความเหมาะสม บริษัทฯ มีสัญญาท่ีระบุระยะเวลาการจ>างงานท่ีชัดเจน บริษัทฯ ไมjมีการยกเลิกสัญญา

จ>างกjอนกำหนด โดยไมjแจ>งสาเหต ุและ สัญญาจ>าง ไมjทำให>ทjานย>ายงานไมjได> หรือลำบากใจ หากต>องการ

เปลี่ยน ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล>องกับแนวคิดของ นางสาวปiทมา สิงหmพันธุmลเดช (2559) ศึกษาเร่ือง ความพึง

พอใจในการเลือกเป�นพนักงานสัญญาจ>างกรณีศึกษาบริษัทจัดหางานเอกชนแหjงหนึ่ง ผลการศึกษาพบวjา 

ปiจจัยโอกาสท่ีจะได>รับคjาตอบแทนและความก>าวหน>าท่ีดกีวjา ปiจจัยความท>าทายในงาน ปiจจัยความม่ันคงใน

งาน และปiจจัยรายละเอียดเน้ือหาในงาน ล>วนสjงผลตjอการ ความพึงพอใจในการเลือกเป�นพนักงานสัญญา

จ>าง ขณะท่ีปiจจัยความมีอิสระในการปฏิบัติงานไมjสjงผล ตjอความพึงพอใจของพนักงานสัญญาจ>าง 

 2. ดeานลักษณะงาน โดยรวมอยูjในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข>อ พบวjา ข>อท่ีมีความคิดเหน็

ระดับมาก คือ การได>รับโอกาสในการทำงานท่ีหลากหลายได> ชjวยให>ทjานเกิดความพอใจท่ีจะอยูjในบริษัทฯ 

มากยิ่งขึ้น  งานท่ีทjานได>รับมอบหมาย ทำให>ทjานเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและองคmกร   ทjานได>รับงานท่ี

มีความท>าทายและได>แสดงความสามารถของตนเองอยูjเสมอตามลำดับ ซึ่งไมjสอดคล>องกับแนวคิดของ 



ทวีศักดิ์ รองแขวง (2555) ศึกษาเรื่องความสัมพันธmของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : 

กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสm นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผลการศึกษาพบวjา ระดับ ความคิดเห็น

ตjอคุณลักษณะงานของพนักงานในภาพรวมอยูjใน ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวjา เพศ อายุ 

สถานภาพ สมรส ระดับ การศึกษา อายุงาน และรายได>ตjอเดือน ท่ีแตกตjางกัน มีผลตjอระดับ ความคิดเห็น

เกี่ยวกับลักษณะงานตjางกัน และพบวjาคุณลกัษณะงานทั้ง 5 ด>าน ได>แกj ด>านความหลากหลายของ ทักษะ 

ด>านความเกี่ยวเนื่องกันของงาน ด>านความสำคัญของงาน ด>านความอิสระในงาน และด>านผลสะท>อนจาก

งาน มีความสัมพันธmกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลางและเป�นไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. ดeานการเล่ือนตำแหน(ง โดยรวมอยูjในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข>อพบวjา ข>อท่ีมีความ

คิดเห็นระดับมาก คือ บริษัทฯ มีการประเมินผลงานเป�นไปอยjางชัดเจนและเป�นธรรม ระยะเวลาการเลื่อนขั้น

ตjาง ๆ จะสอดคล>องกับสภาพแวดล>อม ในขณะนั้น พนักงานทุกคนมีโอกาสความก>าวหน>าในการเลื ่อน

ตำแหนjงเทjา ๆ กัน และ บริษัทฯ มีการใช>หลักความอาวุโสในการเลื่อนตำแหนjง ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล>องกับ

แนวคิดของ ศิวลียm สิริโรจนmบริรักษm (2556) ระบบการจำแนกตำแหนjงและคjาตอบแทนในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหมj (Multi Classification Scheme) กับแรงจูงใจในการปฏิบ ัติงาน โดยพบวjา 

ประเด็นในเร่ืองการเปดโอกาสให>บุคลากรมีโอกาสก>าวหน>าในหน>าท่ีการงาน มีคjาเฉลี่ยอยูjในระดับปานกลาง 

เนื่องจากหนjวยงานยังคงมีปiญหาด>านการย>ายข>ามสายงาน และปiญหาเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้น

เลื่อนตำแหนjง  

 4. ดeานการประเมินประสิทธิภาพของการทำงานเป�นทีม โดยรวมอยูjในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป�นรายข>อ พบวjา ข>อที ่มีความคิดเห็นระดับมาก คือ ทjานคิดวjาการทำงานเป�นทีมทำให>ผลงานมี

ประสิทธิภาพท่ีด ีทjานคิดวjาการทำงานเป�นทีมทำให>เกิดกระบวนการทำงานและการตัดสินใจท่ีถูกต>อง และ

เหมาะสม ทjานคิดวjาการทำงานเป�นทีมทำให>ทjานได>พัฒนาตนเอง บริษัทฯ มีการจัดการให>ทำงานเป�นทีม 

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อยjางเหมาะสม และ บริษัท มีระบบ Work Progress Tracking 

มอบหมาย และ ติดตามงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความลjาช>า และปiญหาหน>างาน ซึ่งสอดคล>องกับ

แนวคิดของ ขวัญชัย พูลวิวัฒนmชัยการ (2558) เรื่อง ระบบการทำงานและการทำงานเป�นทีมที่สjงผลตjอ

ประสิทธิผลของการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ยjานสีลม) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวjา การ

ทำงานเป�นทีมด>านการอภิปรายอยjางเปดเผย (Beta = 0.170) และระบบงานของบริษัทด>านการติดตามและ

ประเมินผล (Beta = 0.330) สjงผลตjอ ประสิทธิผลของการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ยjานสีลม) 

อยjางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 5. ดeานการตัดสินใจ โดยรวมอยูjในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข>อ พบวjาพบวjา ข>อท่ีมีความ

คิดเห็นระดับมาก คือ ผู>บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจแทนผู>ใต>บังคับบัญชาได> พนักงานทุกคนสามารถ

ตัดสินใจในหน>าท่ีหรือเน้ืองานของตนเองได> บริษัทฯ หรือ ผู>บังคับบัญชา มีการรับฟiงข>อคิดเห็นจากทุก ๆ  คน

ที ่เกี ่ยวข>องกjอนการตัดสินใจเสมอ พนักงานสามารถเสนอข>อโต>แย>ง เพื ่อประกอบการตัดสินใจของ

ผู>บังคับบัญชาได> และ บริษัทฯ มีนโยบายท้ังแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจในการตัดสินใจ ตามลำดับ 



ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิดของ สัมฤทธ์ิ ชวาลวิวัฒนm (2555) ได>กลjาวถึงสาระสำคัญของการมีสjวนรjวมของ

บุคลากรวjาหมายถึงการเปดโอกาสให>บุคลากรเข>ามามีสjวนรjวมในการคิดริเร่ิมตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ

การรjวมรับผิดชอบในเร่ืองตjาง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเองการท่ีจะสามารถทำให>บุคลากรเข>า

มามีสjวนรjวมในการพัฒนา เพ่ือแก>ไขปiญหา และนำมาซ่ึงสภาพความเป�นอยูjของบุคลากรให>ดีขึน้น้ันผู>นำ

จะต>องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาวjา มนุษยmทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะอยูjรjวมกับผู>อ่ืน อยjางมีความสุข

ได>รับการปฏิบัติอยjางเป�นธรรม 

 6. ดeานเสรีภาพทางความคิด โดยรวมอยูjในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายข>อ พบวjา ข>อที่มี

ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ บริษัทฯ เน>นเสริมสร>างมนุษยmสัมพันธmท่ีดีภายในองคmกร ข>อท่ีมีความคิดเห็น

ระดับมาก คือ บริษัทฯ ให>พนักงานทุกคนมีเสรีภาพเทjาเทียมกัน ผู>บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจแทน

ผู>ใต>บังคับบัญชาได>  บริษัทฯ มีนโยบายให>พนักงานซื่อสัตยmตjอกัน, มีความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีความ

ใกล>ชิดและเป�นกันเอง ทjานมีอิสระในความคิดของตนเองในการทำงาน และ บริษัทฯ เน>นการประสานงาน

กันในระหวjางคนในระดับเดียวกัน ซึ่งไมjสอดคล>องกับแนวคิดของ นางสาวเปลวเทียน เสือเหลือง (2557) 

ศึกษาเรื่อง การมีสjวนรjวมและความผูกพันตjอองคmกรท่ีสjงผลตjอการแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงคmของ

พนักงาน กลุjมอุตสาหกรรมยางรถยนตm ผลการศึกษาพบวjาคjาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธmระหวjางการมีสjวนรjวม

ของพนักงานกับ การแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงคmของพนักงาน มีความสัมพันธmกัน อยjางมีนัยสำคัญท่ี

ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธmในระดับปานกลาง (r = 0.53) และความผูกพันตjอองคmกรกับการแสดง

พฤติกรรมอันพึงประสงคmของพนักงาน มีความสัมพันธmอยjางมีนัยสำคัญท่ีระดบั 0.01 คือพนักงานมีความเต็ม

ใจ ที่จะทุjมเทความพยายามในการทำงานเพื่อท่ีจะปฏิบัติงานให>กับองคmกร มีความสัมพันธmในระดบัสูง (r = 

0.71) และพนักงานมีความต>องการอยjางแรงกล>า ท่ีจะคงความเป�นสมาชิก กับองคmกร โดยมีความสัมพันธm

ระดับต่ำ (r = 0.39) และพนักงานมีความเชื่อม่ันอยjางแรงกล>า และยอมรับคjานิยม เป¤าหมายขององคmกร โดย

มีความสัมพันธmระดับต่ำ (r = 0.38) 

 7.  ดeานการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค:เป�นหลัก โดยรวมอยูjในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นราย

ข>อพบวjา ข >อที ่มีความคิดเห็นระดับมาก ค ือ บริษ ัทฯ มีการกำหนดเป¤าหมายขององคmกรที ่ชัดเจน  

ผู>บังคับบัญชามีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานอยูjเสมอ บริษัทฯ มีระบบรางวัลรองรับหากผู>ได>

บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได>ตามแผนงานที่ตกลงกันไว> ผู >บังคับบัญชาปลjอยให>ผู >ใต>บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานไปตามแผนท่ีได>ตกลงกัน และ บริษัทฯ ให>โอกาสผู>บังคับบัญชาและผู>ใต>บังคับบัญชาตกลงกันให>

ชัดเจน ตามลำดับ ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิดของ รุjงนภา ปฐมชัยอัมพร และ วิโรจนmเจษฎาลักษณm (2556) 

ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรู>การสนับสนุนจากองคmกรท่ีสjงผลตjอประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ตามแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ผลการวิจัย จากผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

พบวjา 1) พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ตำแหนjงงาน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตjางกันมี

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานไมjแตกตjางกัน สjวนบริษัทท่ีสังกัดแตกตjางกันมีประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานแตกตjาง

กัน 



ขeอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเรื่อง ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ ของ บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด สามารถสรุปข>อเสนอแนะผลจากการวิจัย ดังน้ี 

 1. ดeานระยะเวลาการจeางงาน พบวjาโดยรวม ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ ของ 

บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด อยูjในระดับมาก สิ่งที่ต>องปรับปรุง คือ องคmกรควรมีมีสัญญาที่ระบุ

ระยะเวลาการจ>างงานที่ชัดเจน ต>องไมjมีการยกเลิกสัญญาจ>างกjอนกำหนด โดยไมjแจ>งสาเหต ุและมีการตjอ

สัญญาจ>างให>กับพนักงานเมื่อครบกำหนด รวมไปถึงสัญญาจ>างนั้นต>องไมjทำให>พนักงานย>ายงานไมjได> หรือ

ลำบากใจ หากต>องการเปลี่ยนงาน เทียบเทjาได>กับการมีความม่ันคงในอาชีพ 

 2.  ดeานลักษณะงาน พบวjาโดยรวม ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ ของ บริษัท 

Traveloka (THAILAND) จำกัด อยูjในระดับมาก สิ่งที่ต>องปรับปรุง คือ บริษัทควรเปดโอกาสให>พนักงาน

เปลี่ยนสายงานได> หากมีความชำนาญ อีกท้ังบริษัทควรเปดโอกาสให>พนักงานได>ทดสอบประสบการณmในสาย

งานท่ีหลากหลาย เพ่ือค>นหาความถนัดหรือ เพ่ิมพูนศักยภาพในการทำงานให>ได>หลากหลายมากขึ้น 

 3.  ด eานการเลื ่อนตำแหน(ง พบวjาโดยรวม ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ 

กรณีศึกษา บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด อยูjในระดับมาก สิ่งที่ต>องปรับปรุงคือ พนักงานทุกคน

ควรมีโอกาสในการเลื่อนตำแหนjงเทjา ๆ กัน โดยไมjเน>นหลัการอาวุโส เป�นหลักแตjควรประเมินผลงาน

ประกอบในการเลื่อนตำแหนjงให>กับพนักงาน 

 4.  ดeานการประเมินประสิทธภิาพของการทำงานเป�นทมี พบวjาโดยรวม ปiจจัยแหjงความสำเร็จ

ของธุรกิจสตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด อยูjในระดับมาก สิ่งท่ีต>องปรับปรุง 

ค ือ องคmกรควรมีการจัดการให>ทำงานเป�นทีม เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการประเมิน

ประสิทธิภาพของทีมงาน อยjางเหมาะสม โดย มีระบบ Work Progress Tracking มอบหมาย และ ติดตาม

งาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความลjาช>า และปiญหาหน>างาน ซึ่งสjงผลให>การทำงานเป�นทีมทำให>เกิด

กระบวนการทำงานและการตัดสินใจท่ีถูกต>อง และเหมาะสม ซึ่งจะทำให>พนักงานมีความรักและความ

สามัคคีในการทำงานรjวมกันและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น  ทำให>พนักงานมีกำลังใจในการ

ทำงานเพ่ือให>องคmกรขับเคลื่อนตjอไปได>อยjางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 5.  ดeานการตัดสินใจ พบวjาโดยรวม ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ ของ บริษัท 

Traveloka (THAILAND) จำกัด อยูjในระดับมาก สิ่งท่ีต>องปรับปรุง คือ การมีการรวมอำนาจในการตัดสินใจ 

หรือการกระจายอำนาจในการตัดสินใจอยjางเหมาะสมกับ สถานการณm เพ่ือให>เกิดการตัดสนิใจท่ีถูกต>องแล

เกิดประโยชนmอยjางสูงสุดกับองคmกร 

 6.  ดeานเสรีภาพทางความคิด พบวjาโดยรวม ปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจสตารmทอัพ ของ 

บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด อยู jในระดับมาก สิ ่งที ่ต >องปรับปรุง คือ องคmกรควรมีการเน>น

เสริมสร>างมนุษยmสัมพันธmที่ดีภายในองคmกร ให>พนักงานมีอิสระในความคิดของตนเองในการทำงาน และ มี



นโยบายให>พนักงานซ่ือสัตยmตjอกัน, มีความเป�นอันหน่ึงอันเดียวกัน, มีความใกล>ชิดและเป�นกันเอง ซ่ึงจะสjงผล

ให>พนักงานมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

 7.  ดeานการบริหาร โดยยึดวัตถุประสงค:เป�นหลัก พบวjาโดยรวม ปiจจัยแหjงความสำเร็จของ

ธุรกิจสตารmทอัพ ของ บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด อยูjในระดับมาก สิ่งท่ีต>องปรับปรุง คือ องคmกร

ควรมีการกำหนดเป¤าหมายขององคmกรท่ีชัดเจน มีการแจ>งวัตถุประสงคmและเป¤าหมายให>ผู>ใต>บังคับบัญชาได>

ทราบ และให>โอกาสผู>บังคับบัญชาและผู>ใต>บังคับบัญชาตกลงกันให>ชัดเจน เพ่ือทำให>พนักงานได>ตระหนักถึง

เป¤าหมายขององคmกรอยูjเสมอ และพยายามในการขับเคลื่อนองคmกรให>เป�นไปตามเป¤าหมายท่ีได>ตั้งไว>  

ขeอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต(อไป 

 1.  ควรทำวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบกับการนำ ไปปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจ

สตารmทอัพ หรือ Travel Agency อ่ืน ๆ 

 2.  ในการศึกษาเร่ืองปiจจัยแหjงความสำเร็จของธุรกิจ สตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka 

(THAILAND) จำกัด ท่ีผู>วิจัยนำมาวิจัยน้ัน ยังมีเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเป�นผลกระทบตjอเร่ือง ปiจจัยแหjงความสำเร็จ

ของธุรกิจ สตารmทอัพ กรณีศึกษา บริษัท Traveloka (THAILAND) จำกัด อีกหลายประการ ซ่ึงควรนำมาเป�น

ตัวแปรในการวิจัยในครั้งตjอไป คือ ปiจจัยจากภายนอกองคmกรที่สjงผลตjอปiจจัยแหjงความสำเร็จขององคmกร 

ได>แกj ความคิดเห็นของผู>ใช>บริการ และ การบริหารงานด>านการตลาด ซ่ึงจะทำให>วิจัยในเร่ืองน้ีสมบูรณmยิง่ขึน้ 
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