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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษทั อะมะนะฮ์ ลิสซิง่ จากัด(มหาชน) จานวน 527 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test)
ผลการศึก ษา พบว่ า แรงจูงใจในการปฏิบ ัติงานของพนักงานบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.15, S.D.=1.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปจั จัยจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( =4.15, S.D.=1.10)เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือด้านความก้าวหน้า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.30, S.D.=0.97) ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าทีส่ ุดคือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ อยู่ใน
ระดับมาก ( =4.07, S.D.=1.11) ปจั จัยค้ าจุ นในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
จากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.12, S.D.=1.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( =4.22, S.D.=1.02) ด้านทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุ ดคือ ด้านการควบคุ มดูแลของหัวหน้ างาน อยู่ในระดับมาก ( =4.01, S.D.=1.12) การ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)ที่ม ี เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วน
พนักงานบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ที่มสี ถานภาพ ตาแหน่ งงาน และอายุการทางาน
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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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.
Keywords : Motivation, Work
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในปจั จุบนั องค์กรหลายๆองค์กรได้ให้ความสาคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญ
ทีส่ ุดของการทางานทีส่ ่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็จ อีกทัง้ ยัง มีผลต่อความก้าวหน้าและภาพลักษณ์
ขององค์ก ร และบุค ลากรยังเป็ นทรัพยากรที่มบี ทบาทสาคัญ ต่อ การทางานได้มอี ย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจาเป็ นต้อ งสร้างแรงจูงใจ เนื่อ งจากแรงจูงใจนัน้ เป็ นสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรม
ออกมาในเชิงบวก เช่น มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะทางาน ให้ประสบความสาเร็จ มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะทางาน
อย่างเต็มความสามรถ ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้
ธุรกิจของบริษทั อะมานะฮ์ลสิ ซิง่ จากัด(มหาชน)AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY
LIMITEDชื่อย่อ : AMANAH ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อรถยนต์( Amanah Hire
Purchase) แบบไม่เช็คเครดิตบูโร ปจั จุบนั มีทงั ้ หมด 44 สาขา มีจานวนพนักงาน 527 คน จากข้อมูลปี

2563 ที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัท มีผ ลก าไรตรงตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ แต่ ในสถานะการณ์
ปจั จุบนั ทีม่ กี ารระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในปจั จุบนั ทาให้ยอดขอสินเชื่อ
บริษัทลดลงส่ งผลให้ผ ลตอบแทนค่ าคอมมิชชันต่
่ างๆของพนักงานลดลงแต่ ยงั มีค่ าใช้จ่ายและความ
รับผิดชอบเท่าเดิมจึงทาให้พนักงานบางส่วนลาออกไปทางานบริษทั คู่แข่งทีม่ ผี ลตอบแทนดีกว่าสวัสดิการ
และค่าตอบแทนที่ดกี ว่า ประกอบกับพนักงานประจากับสัญญาจ้างที่มสี วัสดิการที่ ไม่เท่าเทียมกันกับ
พนักงานประจา เกิดความแตกต่างกันระหว่างสวัสดิการทีพ่ นักงานได้รบั ทาให้พนักงานไม่ทุ่มเทกับงาน
ไม่กระตือรือร้น เนื่องจากสวัสดิการทางานทีแ่ ตกต่างกันแต่การรับผิดชอบเท่ากัน และบางคนเป็ นสัญญา
จ้างมาเกิน 1 ปี แต่ยงั ไม่ได้บรรจุเนื่องตาแหน่ งงานค่อนข้างจากัดนัน่ เอง ทัง้ นี้ความแตกต่างกันของ
ตาแหน่ งงาน ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องรายได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ
และนโยบายบริษทั ทีเ่ ร่งเพิม่ ยอดสินเชื่อ ทาให้พนักงานเกิดแรงกดดันในการทางานมีบางส่วนได้เลือกไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และสิง่ เหล่ านี้ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์
ลิสซิง่ จากัด(มหาชน) ทาให้เกิดความเบื่อหน่ ายอ่อนล้าในการปฏิบตั งิ าน ไม่มคี วามกระตือรือร้นในการ
ทางานขาดความมุ่งมันและความทุ
่
่มเทในการทางานและส่งผลต่อ นโยบายบริษัทและการบริหารของ
บริษทั การปฏิบตั งิ านขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทาให้ไม่สามรถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
จากความเป็ นมาและความส าคัญ ของปญั หา จึง ทาให้ผู้ว ิจยั สนใจที่จะศึก ษาแรงจูง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนัก งานบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) เพื่อทราบถึงแรงจูงใจที่มผี ลต่อการ
ปฏิบตั งิ าน จะทาให้เกิดประโยชน์สาหรับองค์กรและผูบ้ ริหารทีส่ ามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์ทต่ี อบสนอง
กับ ความต้ อ งการของพนั ก งาน และเพื่อ สร้า งแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านท าให้พ นั ก งานท างานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนให้บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด
(มหาชน) ประสบความสาเร็จตรงตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานการวิ จยั
1.พนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ที่มปี จั จัยส่วนบุคคล แตกต่างกันจะทาให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
2.เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกัน จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคลของ
พนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด(มหาชน)
ขอบเขตการวิ จยั
ด้านเนื้ อหา
การศึก ษาแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของพนัก งาน บริษัท อะมานะฮ์ ล ิส ซิ่ง จ ากัด มหาชน
มีขอบเขตในการวิจยั ดังนี้

1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง อายุการทางาน และระดับเงินเดือน
2.ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อะมานะฮ์ลสิ ซิ่ ง จากัด
(มหาชน) ตามทฤษฎีของ Herzberg (อ้างถึงในศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ, 2555) ประกอบด้วย 7 ข้อ
คือ 1.ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2.นโยบายบริษทั และการบริหาร 3.ความสัมพันธ์ภายในหมู่พนักงาน
4.สภาพแวดล้อมในการทางาน 5.การควบคุมดูแลของหัวหน้างาน 6.ความมันคงในงาน
่
และ7.ด้านชีวติ
ความเป็นอยู่
ด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานบริษัท อะมะนะฮ์ ลิสซิง่ จากัด(มหาชน)จานวน
527 คน (บริษทั อะมะนะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ศกึ ษาคือ ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2564 เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของเฮอร์ซเบอร์ก(Herzberg)
ทฤษฎีแรงจูงใจทีอ่ ธิบายถึงเนื้อหาของงาน ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความเจริญก้าวหน้าใน
งานความรับผิดชอบในงาน โดยทฤษฎีทฤษฎี 2 องค์ประกอบของเฮร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two
Factors Theory) ได้ทาการศึกษาเพื่อหาคาตอบว่าประสบการณ์จากการทางานแบบใดที่ทาให้บุคคล
เหล่ านัน้ เกิดความรู้ส ึก ที่ดีห รือ ไม่ดีเ ป็ นพิเ ศษ หรือ ความรู้ส ึกที่ม ีต่ อ ประสบการณ์ แบบนัน้ เป็ นไปใน
ทางบวก ทางลบ
ซึง่ คาตอบที่ได้จากการศึกษาถูกเรียกว่าปจั จัยจูงใจ (Motivator Factor) และ
ปจั จัยค้าจุน(Hygiene factors) (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ, 2555)
ปจั จัยจูงใจ (Motivator Factor) เป็ นปจั จัยที่สมั พันธ์กบั งานโดยตรงเป็ นสิง่ จูงใจ ให้บุคคลชอบ
และรัก ที่ป ฏิบ ัติ เป็ น การกระตุ้ น ให้เ กิด ความพึง พอใจให้แ ก่ บุ ค คลในองค์ก าร ให้ป ฏิบ ัติไ ด้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ได้แก่ 1.ด้านความสาเร็จในการทางาน 2.ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ 3.ด้าน
ลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ 4.ด้านความรับผิดชอบ 5.ด้านความก้าวหน้า
ปจั จัยค้าจุน (Hygiene factors) หมายถึง ปจั จัยทีจ่ ะค้าจุนให้แรงจูงใจในการ ทางานของบุคคลมี
ผลตลอดเวลา ถ้าปจั จัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 1.ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2.ด้าน
นโยบายบริษทั และการบริหาร 3.ด้านความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน 4.ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
5.ด้านการควบคุมดูแลของหัวหน้างาน 6.ด้านความมันคงในงาน
่
7.ด้านชีวติ ความเป็นอยู่

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ

สถานภาพส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่ง
6. อายุการทางาน
7. ระดับเงินเดือน

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
บริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors)
1.ด้ านความสาเร็จในการทางาน
2.ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ
3.ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
4.ด้ านความรับผิดชอบ
5.ด้ านความก้ าวหน้ า
ปั จจัยคา้ จุน (Hygiene Factors)
1.ด้ านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
2.ด้ านนโยบายบริษัทและการบริหาร
3.ด้ านความสัมพันธ์ในหมูพ่ นักงาน
4.ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน
5.ด้ านการควบคุมดูแลของหัวหน้ างาน
6.ด้ านความมัน่ คงในงาน
7.ด้ านชีวิตความเป็ นอยู่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจยั
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริษทั อะมะนะฮ์ ลิสซิง่ จากัด(มหาชน)จานวน 527 คน
ข้อมูลพนักงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้ประชากรทัง้ หมดมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือ พนักงานบริษทั อะมะนะฮ์ ลิสซิง่ จากัด(มหาชน)ทัง้ หมด จานวน 527 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ เอง 1ฉบับ
ซึง่ เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัดโดย
ยึดตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย
7 ข้อ คือ ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง อายุการทางาน
และระดับเงินเดือน
ตอนที่ 2 ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัดลักษณะ
คาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด
(มหาชน) มีลกั ษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open ended)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถีแ่ ละร้อยละ
2. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด(มหาชน)
โดยหาค่าเฉลีย่ ( ̅) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) และแปลผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั
อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด(มหาชน) โดยการทดสอบค่าที (T-test) ในด้านเพศ และดาเนินการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test) ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง อายุการทางาน และระดับเงินเดือน และเมือ่ พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ขี อง LSD (Least
Square Difference) โดยทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการวิ จยั
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 มีอายุ 41 – 50 ปี จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00
สถานภาพสมรส จานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 341 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.70 พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน จานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70อายุการทางาน 3-4 ปี
จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.40 และระดับเงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท จานวน 237 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.00
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั อะมานะฮ์ ลิ สซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 1 แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ระดับแรงจูงใจ
S.D.
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors)
1.ด้านความสาเร็จในการทางาน
4.24 1.07
มากทีส่ ุด
2.ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
4.17 1.09
มาก
3.ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ
4.07 1.11
มาก
4.ด้านความรับผิดชอบ
4.11 1.10
มาก

5.ด้านความก้าวหน้า
4.30 0.97
มากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ยปัจจัยจูงใจ
4.18 1.07
มาก
ปัจจัยคา้ จุน (Hygiene Factors)
1.ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
4.05 1.22
มาก
2.ด้านนโยบายบริษทั และการบริหาร
4.14 1.13
มาก
3.ด้านความสัมพันธ์ในหมูพ่ นักงาน
4.18 1.09
มาก
4.ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.22 1.02
มากทีส่ ุด
5.ด้านการควบคุมดูแลของหัวหน้างาน
4.01 1.12
มาก
6.ด้านความมันคงในงาน
่
4.12 1.17
มาก
7.ด้านชีวติ ความเป็นอยู่
4.11 1.20
มาก
ค่าเฉลี่ยปัจจัยคา้ จุน
4.12 1.14
มาก
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
4.15 1.10
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์
ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.15, S.D.=1.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า
ปจั จัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.15, S.D.=1.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ความก้าวหน้า อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( =4.30, S.D.=0.97) ลาดับถัดมา ด้านความสาเร็จในการทางาน
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( =4.24, S.D.=1.07), ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก ( =4.17,
S.D.=1.09), ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( =4.11, S.D.=1.10) และด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก ( =4.07, S.D.=1.11)
ปจั จัยค้าจุนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.12, S.D.=1.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด (
=4.22,S.D.=1.02)ล าดับ ถัด มาด้า น
ความสัมพันธ์ในหมูพ่ นักงาน อยูใ่ นระดับมาก ( =4.18, S.D.=1.09), ด้านนโยบายบริษทั และการบริหาร
อยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.=1.13), ด้านความมันคงในงาน
่
อยู่ในระดับมาก ( =4.12, S.D.=1.17),
ด้านชีวติ ความเป็ นอยู่ อยู่ในระดับมาก ( =4.11, S.D.=1.20), ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมาก
( =4.05, S.D.=1.22) และด้านการควบคุมดูแลของหัวหน้างาน อยู่ในระดับมาก (
=4.01, S.D.=1.12)
การทดสอบสมมุติฐานปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ของพนักงานบริ ษทั อะมานะฮ์ ลิ สซิ่ ง จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่ อ แรงจูง ใจ ในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
ปัจจัยส่วนบุคคลของ
สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ผูต้ อบแบบสอบถาม
t-test
F - test
Sig.
แปลผล
เพศ
0.226
0.821
ปฏิเสธสมมติฐาน
อายุ
0.898
0.442
ปฏิเสธสมมติฐาน
สถานภาพ
1.446
0.237
ปฏิเสธสมมติฐาน
ระดับการศึกษา
0.078
0.925
ปฏิเสธสมมติฐาน
ตาแหน่งงาน
1.407
0.246
ปฏิเสธสมมติฐาน
อายุการทางาน
5.600
ยอมรับสมมติฐาน
0.001*
ระดับเงินเดือน
3.086
ยอมรับสมมติฐาน
0.027*
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า การเปรียบเทียบปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) จาแนกตามเพศ อายุ
และระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปจั จัยค้าจุน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จาแนกตามตาแหน่ งงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปจั จัยค้าจุน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จาแนกตามอายุการทางาน และระดับเงินเดือนโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เพราะว่ า พนั ก งานบริษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กั บ ป จั จัย จู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านในด้ า น
ความก้าวหน้า บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่ งหน้าทีช่ ดั เจนและยุตธิ รรมบริษทั ฯเปิดโอกาสที่
ได้รบั การเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ มีการปรับขัน้ เงินเดือนตาม
ความเหมาะสม และได้รบั โอกาสในการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเอง และปจั จัยค้า
จุนในการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯมีมาตรการและข้อปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยในการทางานมีอย่างชัดเจนและ
ประกาศให้พนักงานรับทราบอย่างเปิ ดเผยและทัวถึ
่ ง มีระบบรักษาความปลอดภัย และจัดสถานที่
ปฏิบตั งิ านเป็ นระเบียบ เรียบร้อย รวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ าน เช่น แสงสว่าง ฝุ่น อุณหภูม ิ
เหมาะสมในการปฏิบตั งิ านซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) เรื่องแรงจูงใจทีม่ ผี ล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ประกอบด้วยแรงจูงใจ

ด้านปจั จัยจูงใจ และปจั จัยค้าจุนหรือปจั จัยสุขศาสตร์จากการวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้าน
ปจั จัยจูงใจ ที่มผี ลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 คือ ด้าน
ความก้าวหน้า เนื่องจากในการทีก่ ระตุ้นให้บุคคลรักในงานองค์กรจาเป็ นต้องจูงใจในเรื่องทีก่ ารพิจารณา
เลื่อ นขัน้ เลื่อ นต าแหน่ ง ที่สูง ขึ้น ด้ว ยความเป็ น ธรรม และสนับสนุ น ฝึ ก อบรม สัมมนา ศึกษาดูง านที่
เกีย่ วข้อง
การเปรียบเทียบปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) จาแนกตามอายุการทางาน และระดับเงินเดือนโดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 เพราะว่า พนักงานที่มอี ายุการทางานน้อย
กว่า 1 ปี ให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในด้านปจั จัยจูงใจและปจั จัยค้าจุน สูง
กว่า พนักงานทีม่ อี ายุการทางาน1-2 ปี และพนักงานทีม่ อี ายุการทางาน 3-4 ปี เนื่องจาก พนักงานทีม่ ี
อายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี ต้องการการปฏิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับของผูบ้ ริหารและเพื่อนร่วมงาน และ
หัวหน้างานมอบหมายงานสาคัญๆ ให้เสมอและยกย่องชมเชย เมื่อปฏิบตั งิ านสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ
อาทิตยา เหลืองมันคง
่ (2559) ได้ศกึ ษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน :
กรณีศกึ ษา บริษทั ในเครือ สมาร์ทแลนด์ แอสเสท กรุป๊ ผลการศึกษา พบว่า การทดสอบสมมติฐานพบว่า
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน (อายุงาน) กับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ
0.01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.ปจั จัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั ฯในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับมากทีส่ ุดและด้านทีต่ ่ าที่สุดคือ
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ ผูบ้ ริหาร จะต้อง
พิจารณาในการปรับงานให้เข้ากับคน (put the right man on the right job) เพราะการเลือกใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน เป็ นอีกหนึ่งหัวใจสาคัญที่จะทาให้ธุรกิ จและบริษทั ฯพัฒนาก้าวหน้า เพราะหลายครัง้ ที่
หัวหน้าและผูบ้ ริหารเลือกคนมาใช้ผดิ กับงานโดยอาจจะเลือกคนทีใ่ กล้ชดิ มากว่าคนทีม่ คี วามามารถจริงๆ
เข้ามาทางาน ซึ่งหัวหน้ าและผู้บริหารที่ดคี วรรับฟงั ความคิดเห็นจากคนรอบตัวด้วย และควรมีการหา
ข้อมูลประวัตเิ พิม่ เติมเพื่อทีจ่ ะได้ขอ้ มูลทีค่ บถ้วนรอบด้านมากทีส่ ุด
2.ปจั จัยค้าจุนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั ฯในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และ
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด ด้านการควบคุมดูแลของหัวหน้างานอยู่ในระดับมาก การเป็ นหัวหน้างานที่ ควร
เข้าใจบทบาทของตนเองให้ถ่องแท้เพื่อจะได้ทางานให้มปี ระสิทธิภาพตรงตามความต้องการขององค์กร
คนที่เ ป็ นหัวหน้ างานคือผู้บริห ารระดับต้นขององค์กร ต้อ งมีค วามเอาใจใส่ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
(operation Staff)ใกล้ชดิ กับทีมงานมากที่สุด เพื่อให้พนักงานบริษทั ฯปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมาย เกิด
แรงจูงใจและมีขวัญกาลังใจทางานร่วมกับองค์กร แต่หากทางด้านหัวหน้างานไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตาม

ข้อเสนอแนะข้างต้น ผู้บริหารระดับที่สูงกว่าควรมีการคุ ยทาความเข้าใจและปรับทัศ นคติในทางบวก
เพื่อให้การทางานร่วมกับพนักงานปฏิบตั งิ านด้วยนัน้ มีความสุขในการทางาน มีแรงจูงในให้ทางานให้
ประสบความสาเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่ อไป
1.ควรศึกษาปจั จัยที่ส่ งผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
จากัด(มหาชน) แบบเชิงลึกเกีย่ วกับแนวทางการปรับโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนและ สวัสดิการของ
พนักงานทีเ่ หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจั จุบนั
2.ควรทาการวิจยั ในเรื่องปจั จัยทางการบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ พนักงาน
บริษทั อะมานะฮ์ ลิสซิง่ จากัด(มหาชน) เพื่อทาให้ทราบว่าปจั จัยทางการบริหารปจั จัยใดบ้างทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในของบริษทั
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