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บทคดัย่อ 

 การศกึษาเรื่องแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัอะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั  (มหาชน)      
ซึง่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ(Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
จากกลุ่มตวัอย่าง คอื พนักงานบรษิทั อะมะนะฮ ์ลสิซิง่จ ากดั(มหาชน) จ านวน 527 คน สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห ์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถติิ
การทดสอบค่าท ี(T-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA  หรอื  F-test) 

ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   =4.15, S.D.=1.10) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปจัจยัจงูใจ
ในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัท อะมานะฮ์ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
(  =4.15, S.D.=1.10)เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอืดา้นความก้าวหน้า อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (  =4.30, S.D.=0.97) ด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าทีสุ่ดคอื ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ อยู่ใน
ระดบัมาก (  =4.07, S.D.=1.11) ปจัจยัค ้าจุนในการปฏิบตัิงานของพนักงานบรษิัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง 
จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  =4.12, S.D.=1.14) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที่
มคี่าเฉลีย่สงูสุดคอื ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  =4.22, S.D.=1.02) ดา้นทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ด้านการควบคุมดูแลของหวัหน้างาน อยู่ในระดบัมาก (  =4.01, S.D.=1.12) การ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานบรษิัทอะมานะฮ์ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)ที่มีเพศ อายุ และระดบั
การศกึษา ต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วน
พนักงานบรษิัทอะมานะฮ์ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) ที่มสีถานภาพ ต าแหน่งงาน และอายุการท างาน 
ต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั : แรงจงูใจ, การปฏบิตังิาน 
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ABSTRACT 

 

 This study the Work Motivation of Employees of Amanah Leasing Public Company 
Limited. The Quantitative research. The data was collected by Employees of Amanah Leasing 
Public Company Limited were 527 people The statistics used in the analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested with statistical T-test, 
One-Way ANOVA or F-test. 
 The results showed that the Work Motivation of Employees of Amanah Leasing Public 
Company Limited. Overall was at a high level. (  =4.15, S.D.=1.10)When considered each 
aspect specifically, Motivator Factor of Employees of Amanah Leasing Public Company Limited. 
Overall was at a high level (  =4.15, S.D.=1.10) When considered each aspect specifically, 
Advancement was at a most level (  =4.30, S.D.=0.97) the lowest average, Work itself was at a 
high level (  =4.07, S.D.=1.11)Hygiene Factor of Employees of Amanah Leasing Public 
Company Limited. Overall was at a high level (  =4.12, S.D.=1.14) When considered each 
aspect specifically, Working Environment was at a most level (  =4.22, S.D.=1.02) the lowest 
average, Supervision was at a high level (  =4.01, S.D.=1.12) The hypothesis test found that 
Employees of Amanah Leasing Public Company Limited by Sex, Age and Education  are 
different Performance motivation was not significantly different at the 0.05 level. Employees of 
Amanah Leasing Public Company Limited with different by Status, Position and Experience 
Performance motivation differed statistically at the 0.05 level. 
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ความเป็นมาและความส าคญั  
 ในปจัจุบนัองคก์รหลายๆองคก์รไดใ้หค้วามส าคญักบับุคลากร เพราะบุคลากรเป็นปจัจยัทีส่ าคญั
ทีสุ่ดของการท างานทีส่่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ อกีทัง้ยงั มผีลต่อความก้าวหน้าและภาพลกัษณ์
ขององค์กร และบุคลากรยงัเป็นทรพัยากรที่มบีทบาทส าคญัต่อการท างานได้มอีย่างมปีระสิทธิภาพ            
จงึจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ  เนื่องจากแรงจูงใจนัน้เป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม
ออกมาในเชงิบวก เช่น มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างาน ใหป้ระสบความส าเรจ็ มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท างาน
อยา่งเตม็ความสามรถ ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไว ้
 ธุรกจิของบรษิทั อะมานะฮล์สิซิง่ จ ากดั(มหาชน)AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY 
LIMITEDชื่อย่อ : AMANAH ประกอบธุรกิจให้บรกิารสนิเชื่อเช่าซื้อสนิเชื่อรถยนต์(Amanah Hire 
Purchase) แบบไม่เชค็เครดติบูโร ปจัจุบนัมทีัง้หมด 44 สาขา มจี านวนพนักงาน 527 คน จากขอ้มลูปี 



 
 
 

 
2563 ที่ผ่านมาผลประกอบการของบรษิัท  มผีลก าไรตรงตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  แต่ในสถานะการณ์
ปจัจุบนัทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั ท าใหย้อดขอสนิเชื่อ
บรษิัทลดลงส่งผลให้ผลตอบแทนค่าคอมมชิชัน่ต่างๆของพนักงานลดลงแต่ยงัมคี่าใช้จ่ายและความ
รบัผดิชอบเท่าเดมิจงึท าใหพ้นกังานบางส่วนลาออกไปท างานบรษิทัคู่แขง่ทีม่ผีลตอบแทนดกีว่าสวสัดกิาร
และค่าตอบแทนที่ดกีว่า ประกอบกบัพนักงานประจ ากบัสญัญาจ้างที่มสีวสัดกิารที่ไม่เท่าเทยีมกนักบั
พนกังานประจ า เกดิความแตกต่างกนัระหว่างสวสัดกิารทีพ่นักงานไดร้บั ท าใหพ้นักงานไม่ทุ่มเทกบังาน
ไมก่ระตอืรอืรน้ เนื่องจากสวสัดกิารท างานทีแ่ตกต่างกนัแต่การรบัผดิชอบเท่ากนั และบางคนเป็นสญัญา
จา้งมาเกนิ 1 ปี แต่ยงัไม่ได้บรรจุเนื่องต าแหน่งงานค่อนข้างจ ากดันัน่เอง ทัง้นี้ความแตกต่างกนัของ
ต าแหน่งงาน ท าให้เกดิความเหลื่อมล ้าภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้  หน้าที่ความรบัผดิชอบ 
และนโยบายบรษิทัทีเ่รง่เพิม่ยอดสนิเชื่อ ท าใหพ้นักงานเกดิแรงกดดนัในการท างานมบีางส่วนไดเ้ลอืกไป
ประกอบธุรกิจส่วนตวั และสิง่เหล่านี้ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัอะมานะฮ์
ลสิซิง่ จ ากดั(มหาชน) ท าให้เกดิความเบื่อหน่ายอ่อนล้าในการปฏบิตังิาน ไม่มคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
ท างานขาดความมุ่งมัน่และความทุ่มเทในการท างานและส่งผลต่อนโยบายบรษิัทและการบรหิารของ
บรษิทั การปฏบิตังิานขาดประสทิธภิาพ ประสทิธผิลท าใหไ้มส่ามรถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา จงึท าให้ผู้ว ิจยัสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทอะมานะฮ์ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) เพื่อทราบถึงแรงจูงใจที่มผีลต่อการ
ปฏบิตังิาน จะท าใหเ้กดิประโยชน์ส าหรบัองคก์รและผูบ้รหิารทีส่ามารถน าไปก าหนดกลยุทธท์ีต่อบสนอง
กับความต้องการของพนักงาน และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้พนักงานท างานมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลอนัเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนใหบ้รษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) ประสบความส าเรจ็ตรงตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.พนักงานบรษิทัอะมานะฮ์ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล  แตกต่างกนัจะท าให้
เกดิแรงจงูใจในการปฏบิตังิานต่างกนั 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั อะมานะฮ์ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 2.เพื่อเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ที่แตกต่างกนั จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานบรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั(มหาชน)  
 

ขอบเขตการวิจยั 
 ด้านเน้ือหา  
 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อะมานะฮ์ลิสซิ่ง จ ากัด มหาชน                  
มขีอบเขตในการวจิยั ดงันี้  



 
 
 

 
 1.ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
ต าแหน่ง อายกุารท างาน และระดบัเงนิเดอืน 
 2.ตวัแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั อะมานะฮ์ลสิซิ่ง จ ากดั
(มหาชน) ตามทฤษฎขีอง Herzberg (อ้างถงึในศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ, 2555) ประกอบดว้ย 7 ขอ้ 
คอื 1.ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2.นโยบายบรษิทัและการบรหิาร 3.ความสมัพนัธภ์ายในหมู่พนักงาน           
4.สภาพแวดลอ้มในการท างาน 5.การควบคุมดูแลของหวัหน้างาน 6.ความมัน่คงในงาน และ7.ดา้นชวีติ
ความเป็นอยู ่
 ด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คอื พนักงานบรษิัท อะมะนะฮ์ ลสิซิง่จ ากดั(มหาชน)จ านวน       
527 คน (บรษิทัอะมะนะฮ ์ลสิซิง่จ ากดั (มหาชน)  
 ด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลที่ศกึษาคอื ตัง้แต่เดอืน สงิหาคม ถงึ เดอืนตุลาคม 2564 เป็น
ระยะเวลา 3 เดอืน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ทฤษฎีการจงูใจในการปฏิบติังานของเฮอรซ์เบอรก์(Herzberg) 
 ทฤษฎแีรงจูงใจทีอ่ธบิายถงึเนื้อหาของงาน ไดแ้ก่ ความทา้ทายของงาน ความเจรญิก้าวหน้าใน
งานความรบัผดิชอบในงาน โดยทฤษฎทีฤษฎ ี2 องค์ประกอบของเฮรซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two 
Factors Theory) ได้ท าการศกึษาเพื่อหาค าตอบว่าประสบการณ์จากการท างานแบบใดที่ท าให้บุคคล
เหล่านัน้เกิดความรู้สึกที่ดีหรอืไม่ดีเป็นพิเศษ หรอืความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์แบบนัน้เป็นไปใน
ทางบวก ทางลบ        ซึง่ค าตอบที่ได้จากการศกึษาถูกเรยีกว่าปจัจยัจูงใจ (Motivator Factor) และ
ปจัจยัค ้าจนุ(Hygiene factors) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ, 2555) 
 ปจัจยัจงูใจ (Motivator Factor) เป็นปจัจยัที่สมัพนัธก์บังานโดยตรงเป็นสิง่จงูใจ ให้บุคคลชอบ 
และรักที่ปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ไดแ้ก่ 1.ด้านความส าเรจ็ในการท างาน 2.ด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื 3.ด้าน
ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ4.ดา้นความรบัผดิชอบ 5.ดา้นความกา้วหน้า 
 ปจัจยัค ้าจุน (Hygiene factors) หมายถงึ ปจัจยัทีจ่ะค ้าจุนใหแ้รงจงูใจในการ ท างานของบุคคลมี
ผลตลอดเวลา ถ้าปจัจยัที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 1.ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์  2.ด้าน
นโยบายบรษิทัและการบรหิาร 3.ด้านความสมัพนัธใ์นหมู่พนักงาน 4.ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
5.ดา้นการควบคุมดแูลของหวัหน้างาน 6.ดา้นความมัน่คงในงาน 7.ดา้นชวีติความเป็นอยู่  
 

 
 
 



 
 
 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

                ตวัแปรอิสระ                       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการท าวจิยั 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื  พนักงานบรษิทั อะมะนะฮ ์ลสิซิง่จ ากดั(มหาชน)จ านวน 527 คน  
ขอ้มลูพนกังาน  ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2564 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2564 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้ประชากรทัง้หมดมาเป็นกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
วจิยั  คอื พนกังานบรษิทั อะมะนะฮ์ ลสิซิง่จ ากดั(มหาชน)ทัง้หมด จ านวน 527 คน   
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม ซึง่ผูว้จิยัได้สรา้งขึน้เอง 1ฉบบั 
ซึง่เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั อะมานะฮ์ ลสิซิง่ จ ากดัโดย
ยดึตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคดิในการวจิยั ซึง่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

สถานภาพส่วนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพ 
 4. ระดบัการศกึษา  
 5. ต าแหนง่ 
 6. อายกุารท างาน 
 7. ระดบัเงินเดือน 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 
 บริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 
1.ด้านความส าเร็จในการท างาน 
2.ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 
3.ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบตั ิ
4.ด้านความรับผิดชอบ 
5.ด้านความก้าวหน้า 
ปัจจัยค า้จุน (Hygiene Factors) 
1.ด้านคา่ตอบแทนและผลประโยชน์             
2.ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร  
3.ด้านความสมัพนัธ์ในหมูพ่นกังาน  
4.ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน                    
5.ด้านการควบคมุดแูลของหวัหน้างาน  
6.ด้านความมัน่คงในงาน 
7.ด้านชีวิตความเป็นอยู่ 



 
 
 

 
 ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดว้ย     
7 ขอ้ คอื ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง อายุการท างาน 
และระดบัเงนิเดอืน 
 ตอนที ่ 2 ขอ้มลูแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดัลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
 ตอนที ่ 3 ขอ้เสนอแนะแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั
(มหาชน) มลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open ended) 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. วเิคราะหส์ถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถีแ่ละรอ้ยละ 
 2. วเิคราะห์แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั(มหาชน)       
โดยหาค่าเฉลีย่ ( ̅) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) และแปลผลการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั 
อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั(มหาชน)  โดยการทดสอบค่าท ี(T-test) ในดา้นเพศ และด าเนินการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA  หรอื  F-test) ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง อายกุารท างาน และระดบัเงนิเดอืน และเมือ่พบความแตกต่างอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติ ิผูว้จิยัจะด าเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธิขีอง LSD (Least 
Square Difference) โดยทดสอบความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ผลการวิจยั 

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ จ านวน 311 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 มอีายุ 41 – 50 ปี  จ านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 
สถานภาพสมรส จ านวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.20 ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีจ านวน 341 คน         
คดิเป็นรอ้ยละ 64.70 พนกังานผูป้ฏบิตังิาน  จ านวน 320 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.70อายุการท างาน 3-4 ปี 
จ านวน 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.40 และระดบัเงนิเดอืน 15,000 - 30,000 บาท จ านวน 237 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 45.00 
 แรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั อะมานะฮ ์ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ตารางที ่1 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)  

แรงจงูใจในการปฏิบติังาน    S.D. ระดบัแรงจงูใจ 
ปัจจยัจงูใจ (Motivator Factors)    
1.ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 4.24 1.07 มากทีสุ่ด 
2.ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 4.17 1.09 มาก 
3.ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ 4.07 1.11 มาก 
4.ดา้นความรบัผดิชอบ 4.11 1.10 มาก 



 
 
 

 
5.ดา้นความกา้วหน้า 4.30 0.97 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียปัจจยัจงูใจ 4.18 1.07 มาก 
ปัจจยัค า้จนุ (Hygiene Factors)    
1.ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 4.05 1.22 มาก 
2.ดา้นนโยบายบรษิทัและการบรหิาร 4.14 1.13 มาก 
3.ดา้นความสมัพนัธใ์นหมูพ่นกังาน 4.18 1.09 มาก 
4.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.22 1.02 มากทีสุ่ด 
5.ดา้นการควบคุมดแูลของหวัหน้างาน 4.01 1.12 มาก 
6.ดา้นความมัน่คงในงาน 4.12 1.17 มาก 
7.ดา้นชวีติความเป็นอยู่ 4.11 1.20 มาก 
ค่าเฉล่ียปัจจยัค า้จนุ 4.12 1.14 มาก 
ค่าเฉล่ียแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 4.15 1.10 มาก 

 จากตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์พบว่าแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั อะมานะฮ ์
ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (   =4.15, S.D.=1.10) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  

ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (   =4.15, S.D.=1.10) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้าน
ความก้าวหน้า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (   =4.30, S.D.=0.97) ล าดบัถดัมา ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (   =4.24, S.D.=1.07), ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื อยู่ในระดบัมาก (   =4.17, 
S.D.=1.09), ดา้นความรบัผดิชอบ อยู่ในระดบัมาก (   =4.11, S.D.=1.10) และดา้นลกัษณะของงานที่
ปฏบิตั ิอยูใ่นระดบัมาก  (   =4.07, S.D.=1.11) 
 ปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวม     
อยู่ในระดบัมาก (   =4.12, S.D.=1.14) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื            
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด(   =4.22,S.D.=1.02)ล าดับถัดมาด้าน
ความสมัพนัธใ์นหมูพ่นกังาน อยูใ่นระดบัมาก (   =4.18, S.D.=1.09), ดา้นนโยบายบรษิทัและการบรหิาร 
อยู่ในระดบัมาก (  =4.14, S.D.=1.13), ด้านความมัน่คงในงาน อยู่ในระดบัมาก (  =4.12, S.D.=1.17), 
ดา้นชวีติความเป็นอยู่ อยู่ในระดบัมาก (  =4.11, S.D.=1.20), ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อยู่ใน
ระดบัมาก             (   =4.05, S.D.=1.22) และดา้นการควบคุมดูแลของหวัหน้างาน อยู่ในระดบัมาก (   
=4.01, S.D.=1.12) 
 

 การทดสอบสมมุติฐานปัจจยัด้านประชากรศาสตรท่ี์มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงานบริษทัอะมานะฮ ์ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 



 
 
 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อแรงจูงใจ ในการ

ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัอะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจยัส่วนบคุคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

t-test F - test Sig. แปลผล 

เพศ 0.226 - 0.821 ปฏเิสธสมมตฐิาน 
อายุ - 0.898 0.442 ปฏเิสธสมมตฐิาน 

สถานภาพ - 1.446 0.237 ปฏเิสธสมมตฐิาน 

ระดบัการศกึษา - 0.078 0.925 ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ต าแหน่งงาน - 1.407 0.246 ปฏเิสธสมมตฐิาน 

อายกุารท างาน - 5.600 0.001* ยอมรบัสมมตฐิาน 

ระดบัเงนิเดอืน - 3.086 0.027* ยอมรบัสมมตฐิาน 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าการเปรยีบเทียบปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัอะมานะฮ์ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน)  จ าแนกตามเพศ อายุ 
และระดบัการศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
 จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ปจัจยัค ้าจุน 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ปจัจยัค ้าจุน 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 จ าแนกตามอายุการท างาน และระดบัเงนิเดอืนโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 
อภิปรายผล 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เพราะว่า พนักงานบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับปจัจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในด้าน
ความกา้วหน้า บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑใ์นการเลื่อนต าแหน่งหน้าทีช่ดัเจนและยุตธิรรมบรษิทัฯเปิดโอกาสที่
ได้รบัการเขา้อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้มกีารปรบัขัน้เงนิเดอืนตาม
ความเหมาะสม และไดร้บัโอกาสในการศกึษาต่อเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง และปจัจยัค ้า
จนุในการปฏบิตังิาน  บรษิทัฯมมีาตรการและขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานมอีย่างชดัเจนและ
ประกาศให้พนักงานรบัทราบอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง   มรีะบบรกัษาความปลอดภยั และจดัสถานที่
ปฏบิตังิานเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย รวมถงึดูแลสภาพแวดลอ้มการปฏบิตังิาน เช่น แสงสว่าง ฝุ่น อุณหภูม ิ
เหมาะสมในการปฏบิตังิานซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเกศณรนิทร ์งามเลศิ (2559) เรื่องแรงจงูใจทีม่ผีล
ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลงัสนิค้า ประกอบด้วยแรงจูงใจ



 
 
 

 
ดา้นปจัจยัจูงใจ และปจัจยัค ้าจุนหรอืปจัจยัสุขศาสตรจ์ากการวจิยั พบว่าแรงจูงใจในการปฏบิตังิานด้าน
ปจัจยัจูงใจ ที่มผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ ด้าน
ความกา้วหน้า เนื่องจากในการทีก่ระตุ้นใหบุ้คคลรกัในงานองคก์รจ าเป็นต้องจงูใจในเรื่องทีก่ารพจิารณา
เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนฝึกอบรม สมัมนา ศึกษาดูงานที่
เกีย่วขอ้ง 
 การเปรยีบเทยีบปจัจยัด้านประชากรศาสตรท์ี่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน
บรษิทัอะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอายุการท างาน และระดบัเงนิเดอืนโดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เพราะว่า พนักงานที่มอีายุการท างานน้อย
กว่า 1 ปี ใหค้วามส าคญักบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงานในดา้นปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจุน สูง
กว่า พนักงานทีม่อีายุการท างาน1-2 ปี และพนักงานทีม่อีายุการท างาน 3-4 ปี เนื่องจาก พนักงานทีม่ ี
อายุการท างานน้อยกว่า 1 ปี ต้องการการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รหิารและเพื่อนร่วมงาน และ
หวัหน้างานมอบหมายงานส าคญัๆ ให้เสมอและยกย่องชมเชย เมื่อปฏบิตังิานส าเรจ็ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ       อาทติยา เหลอืงมัน่คง (2559) ไดศ้กึษาเรื่องแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน : 
กรณศีกึษา บรษิทัในเครอื สมารท์แลนด ์แอสเสท กรุป๊ ผลการศกึษา พบว่า การทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (อายุงาน) กบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ ระดบั 
0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปใช้ 

1.ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัฯในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้านพบว่า ดา้นที่มคี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ดา้นความก้าวหน้า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดและดา้นทีต่ ่าที่สุดคอื
ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้หวัหน้างาน ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ผูบ้รหิาร  จะต้อง
พจิารณาในการปรบังานใหเ้ขา้กบัคน (put the right man on the right job) เพราะการเลอืกใชค้นให้
เหมาะสมกบังาน เป็นอกีหนึ่งหวัใจส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจและบรษิทัฯพฒันาก้าวหน้า เพราะหลายครัง้ที่
หวัหน้าและผูบ้รหิารเลอืกคนมาใชผ้ดิกบังานโดยอาจจะเลอืกคนทีใ่กลช้ดิมากว่าคนทีม่คีวามามารถจรงิๆ
เข้ามาท างาน ซึ่งหวัหน้าและผู้บรหิารที่ดคีวรรบัฟงัความคดิเห็นจากคนรอบตวัด้วย และควรมกีารหา
ขอ้มลูประวตัเิพิม่เตมิเพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูทีค่บถว้นรอบดา้นมากทีสุ่ด 
 2.ปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัฯในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอืดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ
ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด ดา้นการควบคุมดูแลของหวัหน้างานอยู่ในระดบัมาก การเป็นหวัหน้างานที ่ควร
เขา้ใจบทบาทของตนเองใหถ่้องแทเ้พื่อจะไดท้ างานให้มปีระสทิธภิาพตรงตามความต้องการขององคก์ร 
คนที่เป็นหวัหน้างานคือผู้บรหิารระดบัต้นขององค์กร ต้องมคีวามเอาใจใส่พนักงานระดบัปฏิบตัิการ
(operation Staff)ใกลช้ดิกบัทมีงานมากที่สุด เพื่อให้พนักงานบรษิทัฯปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมาย เกดิ
แรงจงูใจและมขีวญัก าลงัใจท างานร่วมกบัองค์กร แต่หากทางดา้นหวัหน้างานไม่สามารถปฏบิตัไิด้ตาม



 
 
 

 
ข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้บรหิารระดบัที่สูงกว่าควรมกีารคุยท าความเข้าใจและปรบัทศันคติในทางบวก
เพื่อให้การท างานร่วมกบัพนักงานปฏบิตังิานด้วยนัน้มคีวามสุขในการท างาน มแีรงจูงในให้ท างานให้
ประสบความส าเรจ็และเกดิประสทิธภิาพสงูสุดกบัองคก์ร 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.ควรศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัท อะมานะฮ์ ลสิซิ่ง
จ ากดั(มหาชน) แบบเชงิลกึเกีย่วกบัแนวทางการปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืน ค่าตอบแทนและ สวสัดกิารของ
พนกังานทีเ่หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจบุนั  

2.ควรท าการวจิยัในเรื่องปจัจยัทางการบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของ พนักงาน
บรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่จ ากดั(มหาชน) เพื่อท าให้ทราบว่าปจัจยัทางการบรหิารปจัจยัใดบ้างทีส่่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานในของบรษิทั 
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