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บทคัดย่อ 

 การค้นหว้าอิสระในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัแรงจงูใจ ระดบัประสิทธิภาพและ
ระดบัแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาเป็นพนกังานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมลู สถิตท่ีิใช้วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ
การหาคา่หาความสมัพนัธ์ถดถอยเชิงพหคุณู ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

 ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นพนกังานสว่นใหญ่เป็นเพศชาย 
อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ รายได้ตอ่เดือน
ระหวา่ง 55,001 ขึน้ไป ประสบการณ์ท างานระหว่าง 16 - 20 ปี ความสมัพนัธ์ของปัจจยัแรงจงูใจ
กบัประสิทธิภาพการปฏิบตังิานในด้านรวม พบวา่แรงจงูใจด้านความความส าเร็จ ด้านการได้รับ
การยอมรับนบัถือ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความสมัพนัธ์ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
สถานะของอาชีพ และด้านความมัน่คงในงาน สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน
สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมได้ ร้อยละ 44.10 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่

สามารถเขียนเป็นสมการแสดงความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้ �̂� = 1.264 + 0.151 (X1) + 0.088 (X2) + 0.116 

(X3) + 0.063 (X7) + 0.066 (X8) + 0.055 (X12) 
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Abstract 
 

The purposes aimed to investigate the level of motivation, efficiency and 
motivation affecting to performance efficiency of Bangkok Commercial Asset 
Management Public Co., Ltd Employee. The sample group is 320 employed by the 
company. The research tool is the survey and the statistical methods include the 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One way ANOVA and multiple 
regression at the significant level of 0.05  

 The results were found that most respondents were male, aged between 31-40 
years old, married, graduated with bachelor’s degrees or equivalent, They average 
monthly income with more then 55,001 bath. Their are mostly the employee between 16-
20 year of work experience. The correlation between the motivator factor and the 
efficiency of work performance indicates that motivation form the Achievement, 
Recognition, work itself, Relationship with boss and peers, occupation, and stability 
have the impact on the efficiency of work performance, which can estimate the 
percentage of 44.10 at 0.05 level of significance. The relationship is implied in the 

equation as �̂� = 1.264 + 0.151 (X1) + 0.088 (X2) + 0.116 (X3) + 0.063 (X7) + 0.066 (X8) + 0.055 (X12) 
Keywords: Motivation Factors, Maintenance or Hygiene Factors, Performance Efficiency 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
หนว่ยงานในปัจจบุนัทัง้ภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความส าคญัของทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือ

ท าให้การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างแรงจงูใจท่ีดีในองค์กรและให้เกิดผลส าเร็จไมใ่ช่
เร่ืองง่าย เน่ืองจากพนกังานบางบคุคลท างานอยา่งขยนัขนัแข็ง มีความกระตืนรือร้น แตบ่างบคุคล
ท างานเฉ่ือยชา ขาดความกระตืนรืนร้น จากสาเหตท่ีุบคุคลเหลา่นีข้าดแรงจงูใจในการท างาน 
ดงันัน้แรงจงูใจจงึมีความส าคญัตอ่การท างาน ผลของการท างานท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
หรือน้อยเพียงใดนัน้ขึน้อยูก่บัแรงจงูใจในการท างาน แรงจงูใจจงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งกบัการ
ปฏิบตังิาน หากองค์กรใดมีการสร้างแรงจงูใจท่ีดีให้แก่พนกังานแล้วย่อมสง่ผลให้พนกังานมี
กระบวนการท างานอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ได้งานท่ีมีคณุภาพท่ีสดุและปริมาณมากท่ีสดุ เป็นสิ่งท่ีแสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมกระบวนการท างานท่ีมุง่เพิ่มปริมาณและคณุภาพ อีกทัง้ความสขุในการท างาน
ของพนกังานพร้อมท่ีลงทนุลงแรงในกระบวนการท างาน เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ี
คาดหวงัไว้ นอกจากนีแ้รงจงูใจท่ีดีก็ยงัชว่ยเพิ่มพลงัในกระบวนการท างานแก่พนกังาน เพิ่มความ



พยายามจงึเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบกระบวนการท างานท่ีดีขึน้รวมทัง้ชว่ยเสริมสร้างคณุคา่
ให้กบับคุคลนัน้ด้วย เน่ืองด้วยบคุคลท่ีมีแรงจงูใจท่ีดีในกระบวนการท างานจะเป็นบคุคลท่ีมีความ
มุง่มัน่ท างานเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าถือวา่บคุคลนัน้มีจรรยาบรรณในการท างานผู้ ท่ีมี
จรรยาบรรณในกระบวนการท างานจะความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีการงาน มีวินยัในการท างาน 
แสดงให้เห็นถึงความสมบรูณ์ในหน้าท่ีการงานและผู้นัน้จะไมมี่เวลาเหลือพอท่ีเห็นท าสิ่งท่ีไมค่วร
ท า กระบวนการท างานในลกัษณะดงักลา่วคือการจงูใจในการท างานซึง่องค์กรใดท่ีมีทรัพยากร
มนษุย์ท่ีมีแรงจงูใจในกระบวนการท างานสงูจะสง่ผลให้องค์กรนัน้บรรลวุตัถปุระสงค์(จิตวิทยา
อตุสาหกรรม, 2555) 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือ BAM เป็น บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ด าเนินธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพและทรัพย์สิน
รอการขาย ท่ีได้มาจากสถาบนัการเงิน ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์อ่ืน ๆ ปัจจบุนัมี 26 
สาขาทัว่ประเทศท่ีสามารถเข้าถึงลกูค้าได้ทกุจงัหวดั เปา้หมายทางธุรกิจของ BAM คือ ต้องการ
แก้ไขสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของประเทศ ให้กลบัมาเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคณุภาพและหมนุเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจได้อีกครัง้ จงึเน้น 2 ธุรกิจหลกั ๆ คือ 1.ธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ  
(NPL) โดยการเข้าซือ้-ประมลูสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ (NPL) จากสถาบนัการเงินตา่ง ๆ ท่ีเกิดจาก
ลกูหนีค้้างช าระเกิน 90 วนั แล้วเจรจาปรับโครงสร้างหนีก้บัลกูหนี ้เพ่ือให้ได้ข้อตกลงเป็นท่ีพงึพอใจ
ของทกุฝ่าย โดยสว่นใหญ่จะเข้าซือ้หรือประมลูกบัลกูหนีท่ี้มีหลกัประกนั เพ่ือให้ได้กลุ่มท่ีมี
ศกัยภาพในการช าระหนีคื้นมากท่ีสดุ 2. ธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) คือการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นทรัพย์สินรอการขาย ท่ีถกูทิง้ร้างหรือสร้างค้างไว้ ให้มีสภาพดีแล้วขาย
ทอดตลาดในราคาท่ีเหมาะสม ไมว่า่จะเป็นท่ีดินเปลา่ โรงแรม อาคารเพ่ือการพาณิชย์ บ้านเด่ียว 
ทาวน์เฮาส์ อาคารชดุ ท าให้คนรายได้น้อย-ปานกลาง สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาท่ีถกู โดย
อสงัหาริมทรัพย์เหล่านี ้ได้มาจากการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี สถาบนัการเงิน หรือลกูหนี ้
น ามาใช้เป็นหลกัประกนัเพ่ือเป็นการช าระหนี ้

ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาวา่แรงจงูใจในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิานของพนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเป็นข้อมลู
อ้างอิงและผลจากการวิจยัตอ่ยอดในการพฒันาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพตามท่ีองค์กรคาดหวงั
ไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาระดบัแรงจงูใจในการท างานและประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 



2. เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

3. เพ่ือศกึษาปัจจยัแรงจงูใจในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของ
พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาเร่ือง แรงจงูใจในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีข้อง ดงันี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีท าให้คนมีพฤติกรรม
ตา่งกนัและยงัก าหนดทิศทางและเปา้หมายของพฤตกิรรมนัน้อีกด้วยคนท่ีมีแรงจงูใจมากจะท าให้
ความพยายามในการกระท าไปสูเ่ปา้หมายโดยไมล่ดละ แตใ่นทางตรงกนัข้ามคนท่ีมีแรงจงูใจน้อย
จะท าให้แสดงพฤตกิรรมท่ีสวนทางกบัคนท่ีมีแรงจงูใจมากหรือไมก็่ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุ
เปา้หมาย (Pinder, 1984) การจงูใจเป็นลกัษณะนามธรรม คือ เป็นการท่ีชกัน าการปฏิบตัขิองผู้ อ่ืน
ให้ปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ของผู้ให้แรงจงูใจ วีรยทุธ วาณิชกมลนนัทน์ (2559) ปัจจยัท่ีท าให้ผู้นัน้
ปฏิบตังิานด้วยความตัง้ใจ เตม็ใจพร้อมใจ และพงึพอใจ ท่ีจะปฏิบตังิานตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้
บรรลเุปา้หมายขององค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภพโดยบคุคลนัน้มีความต้องการในการ 

2. แนวเก่ียวกบัประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทนุหรือ
ทรัพยากรในการผลิตท่ีได้จากการด าเนินงานท่ีต ่ากวา่ในการก าหนดไว้ตามแผนงานหรือ
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตหรือผลประโยชน์ตอ่หน่วยการผลิตท่ีมากกวา่ในการก าหนดไว้
ตามแผน โดยประสิทธิภาพแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งผลลพัธ์กบัทรัพยากรท่ีเสียไปใน
การด าเนินงานจริงเปรียบเทียบกบัแผนท่ีคาดหวงัไว้พีเตอร์สนั และพลาวแมน (Peterson & 
Plowman 1953 อ้างอิงใน กานดา ค ามาก, 2555) ได้ให้ความหมายค าวา่ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้านธุรกิจหมายถึงการลดต้นทนุในกระบวนการผลิตและสามารถผลิตสินค้าหรือการ
บริการภายใต้ปริมาณหรือคณุภาพท่ีคาดหวงัไว้ การท่ีคาดหวงัไว้ต้องค านงึถึงสถานการณ์
แวดล้อมและข้อผกูมดัทางด้านการเงินท่ีหมนุเวียนหรือยงัคงอยู ่ดงันัน้องค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพการท างานไว้ดงันีคื้อ 1. คณุภาพของงาน (Quality) 2. ปริมาณ (Quantity) 3. เวลา 
(Time) 4. คา่ใช้จา่ย (Cost) 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้จัดท าตารางสรุปดงันี ้
ตารางที ่1 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ช่ือผู้วิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั กลุม่ตวัอยา่ง ผลการศกึษา 

ณฐัวตัร    เป็ง
วนัปลกู (2560) 

สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนมุาน, 
สถิติ Multiple Regression 

ข้าราชการทหารประจ าสงักดักองพนั ทหารราบท่ี 
1 กรมทหารราบที่ 7 จ านวน226 ตวัอยา่ง 

ปัจจยัจงูใจที่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัความสมัพนัธ์
คอ่นข้างสงู โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูเป็น 0.775  

พชัรินทร์ กลาย
สวุรรณ (2560) 

สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนมุาน ผู้ปฏิบตัิงานในบริษัท ไฮเวย์ จ ากดั จ านวน  117 

ตวัอยา่ง 
แรงจงูใจมีผลตอ่การปฏิบตังิานของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

เกศณรินทร์ 
งามเลศิ (2559) 

สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนมุาน, 
สถิติ Multiple Regression 

พนกังานองค์การคลงัสนิค้าและลกูจ้างองค์การ
คลงัสนิค้า จ านวน 515 ตวัอยา่ง 

แรงจงูใจมีผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ปทิตตา     จนั
ทวงศ์ (2559) 

สถิติเชิงพรรณนา, คา่ความเบ้ คา่
ความโดง่, สถิติ Multiple Regression 

ลกูจ้ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จ านวน 352 

ตวัอยา่ง 
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านแรงจงูใจของลกูจ้างอยูร่ะดบัมากอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ปัญญาพร ฐิติ
พงศ์ (2558) 

สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนมุาน, 
สถิติ Multiple Regression 

พนกังานบริษัทอินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอน
สตรัคชัน่ จ านวน 120 ตวัอยา่ง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ปวีณรัตน์ สงิห
ภิวฒัน์ (2557) 

สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนมุาน, 
สถิติ T-tset (LSD) Chi-square 

บคุลากรท่ีปฏิบตัิงานในสงักดัอาชีวศกึษาจ านวน 
241 ตวัอยา่ง 

แรงจงูใจมีความสมัพนัธ์การปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัสงูมาก 

กานดา      ค า
มาก (2555) 

สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนมุาน, 
สถิติ Correlation 

พนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมฝ่ายผลติ 
จ านวน  391 ตวัอยา่ง 

พนกังานท่ีปฏิบตังิานในองค์กรมแีรงจงูใจตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัในระดบั 
0.05 

ประเสริฐ   อไุร 
(2555) 

สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนมุาน, 
สถิติ Correlation, สถิติ Chi-square 

พนกังานในบริษัทเอจีซี จ านวน 204 ตวัอยา่ง แรงจงูใจในมคีวามสมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงานอยา่งมีนยัส าคญัในระดบั 0.05 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1. ปัจจยัสว่นบคุคลแตกตา่งกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน
แตกตา่งกนั 
2. ปัจจยัแรงจงูใจในการท างานสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั(มหาชน) จากการอ้างอิงข้อมลูของฝ่ายทรัพยากรบคุคล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษัท
ฯ แบง่เป็นพนกังานระดบัผู้บริหารและระดบัปฏิบตักิารรวมทัง้สิน้ 1308 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามแรงจงูใจและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานโดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิครอนบคั 
อลัฟ่า (Conbach’s Alpha Coefficient) มีคา่เทา่กบั 0.95 แบง่ออกเป็น 4 ส่วน  

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน และประสบการณ์ท างาน รวม
เป็น 6 ข้อ  

ปัจจยัสว่นบคุคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษา 

5. รายได้ตอ่เดือน 

6. ประสบการณ์ท างาน 

วิเคราะห์เช่ือมโยงจากแนวคิดของ ปวีณรัตน์ 
สงิหภิวฒัน์ (2557) 

ทฤษฏีแรงจงูใจ 
1. ปัจจยัจงูใจ 

2. ปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ 

อ้างองิทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Freferick 

Herberg, 1959) 

ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของ

พนกังานบริษัทบริหารสนิทรัพย์ 

กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

1. ด้านคณุภาพงาน 

2. ด้านปริมาณงาน  

3. ด้านเวลา 

4. ด้านคา่ใช้จา่ย 

อ้างองิทฤษฎีพีเตอร์สนั และพลาว

แมน Peterson & Plowman 

(1953) 

5.  



สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านแรงจงูใจของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 
ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้า รวมเป็น 5 ข้อใหญ่ แบง่เป็นข้อย่อย 15 ข้อ ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 
ระดบั (Rating Scale)  

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เงินเดือน ความสมัพนัธ์ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบาย
และการบริหาร สภาพการท างาน ชีวิตส่วนตวั ความมัน่คงในงาน การปกครองบงัคบับญัชาหรือ
นิเทศงาน รวมเป็น 8 ข้อใหญ่ แบง่เป็นข้อย่อย 26 ข้อ ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 
ระดบั (Rating Scale) 

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านคณุภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านคา่ใช้จ่าย รวมเป็น 
4 ข้อใหญ่ แบง่เป็นข้อย่อย 12 ข้อ ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นพนกังาน เพศชาย อาย ุ31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้ตอ่เดือน 55,001 ขึน้ไป 
ประสบการณ์ท างาน 16 – 20 ปี 

2. ผลการวิเคราะห์แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 320 คน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นแตล่ะด้านเฉล่ีย
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงตารางท่ี 2 ดงันี ้
ตารางท่ี 2 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจ 

แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 
x̅ S.D. 

ระดบั
ความส าคญั ปัจจยัจงูใจ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 4.03 0.65 มาก 
ด้านการได้รับยอมรับนบัถือ 4.26 0.74 มากท่ีสดุ 
ด้านลกัษณะของงาน 4.29 0.70 มากท่ีสดุ 
ด้านความรับผิดชอบ 4.14 0.75 มาก 
ด้านความก้าวหน้า 4.17 0.83 มาก 

ปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์    
ด้านคา่ตอบแทน 4.12 0.84 มาก 
ด้านความสมัพนัธ์ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 4.20 0.69 มาก 



ด้านสถานะของอาชีพ 4.12 0.81 มาก 
ด้านนโยบายและการบริหาร 4.06 0.81 มาก 
ด้านสภาพการท างาน 4.05 0.82 มาก 
ด้านชีวิตสว่นตวั 4.15 0.80 มาก 
ด้านความมัน่คงในงาน 4.01 0.83 มาก 
ด้านการปกครองบงัคบับญัชาหรือการนิเทศงาน 3.78 0.83 มาก 

รวม 4.13 0.78 มาก 
จากผลการศกึษา ข้อมลูแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ 

กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ให้ระดบัความส าคญัของแรงจงูใจในการปฏิบตังิานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านแล้วพบวา่ แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน ในด้านปัจจยัจงูใจระดบั

ความคดิเห็นในระดบัสงูสดุ คือ ด้านลกัษณะของงาน อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.29, S.D. = 

0.70) รองลงมา คือ ด้านการได้รับยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.26, S.D. = 
0.74) ด้านความก้าวหน้า ด้านความรับผิดชอบ และ ด้านความส าเร็จในการท างาน อยูใ่นระดบั

เห็นด้วยมาก (x̅ = 4.03, S.D. = 0.65) ตามล าดบั และปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ในการ
ปฏิบตังิาน ระดบัความคิดเห็นในระดบัสงูสดุ คือ ด้านความสมัพนัธ์ผู้บงัคบับญัชาและเพื่อน

ร่วมงาน อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านชีวิตสว่นตวั อยูใ่น

ระดบัเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.15, S.D. = 0.80) ด้านคา่ตอบแทน ด้านสถานะของอาชีพ ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความมัน่คงในงาน และ ด้านการปกครอง

บงัคบับญัชาหรือการนิเทศงาน อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก (x̅ = 3.78, S.D. = 0.83) ตามล าดบั 
 3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 320 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นแตล่ะ
ด้านเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงตารางท่ี 3 ดงันี ้
ตารางท่ี 3 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน x̅ S.D. ระดบัความส าคญั 
ด้านคณุภาพงาน 3.99 0.69 มาก 
ด้านปริมาณงาน 4.38 0.65 มากท่ีสดุ 
ด้านเวลา 4.19 0.70 มาก 
ด้านคา่ใช้จา่ย 4.04 0.76 มาก 

รวม 4.15 0.70 มาก 



จากผลการศกึษา ข้อมลูประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ให้ระดบัความส าคญัของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อแล้วพบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน

ท่ีมีระดบัความคดิเห็นในระดบัสงูสดุ คือ ด้านปริมาณงาน อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากทีสดุ (x̅ = 

4.38, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ด้านเวลา อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.19, S.D. = 0.70) 

ด้านคา่ใช้จา่ย อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.76) และ ด้านคณุภาพงาน อยูใ่น

ระดบัเห็นด้วยมาก (x̅ = 3.99, S.D. = 0.69) ตามล าดบั 
4. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูของแรงจงูใจท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของ
พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตาราง
ท่ี 4 ดงันี ้ตารางท่ี 4 การถดถอยเชิงพหคุณูของแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน B SE B Beta t Sig. 
คา่คงท่ี 1.264 0.182  6.930 0.000* 
ปัจจยัแรงจงูใจในการท างาน      
ปัจจยัจงูใจ      
ความส าเร็จในการท างาน 0.151 0.031 0.226 4.803 0.000* 
การได้รับการยอมรับนบัถือ 0.088 0.028 0.151 3.144 0.002* 
ลกัษณะของงาน 0.116 0.029 0.185 3.933 0.000* 
ความรับผิดชอบ 0.050 0.028 0.086 1.821 0.070 
ความก้าวหน้า 0.030 0.026 0.057 1.138 0.256 
ปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์      
คา่ตอบแทน 0.042 0.027 0.082 1.587 0.113 
ความสัมพัน ธ์ผู้ บังคับบัญชาและเ พ่ือน
ร่วมงาน 

0.063 0.032 0.100 1.992 0.047* 

สถานะของอาชีพ 0.066 0.027 0.122 2.478 0.014* 
นโยบายและการบริหาร 0.030 0.028 0.056 1.076 0.283 
สภาพการท างาน 0.003 0.028 0.006 0.120 0.905 
ชีวิตสว่นตวั 0.022 0.029 0.041 0.783 0.434 
ความมัน่คงในงาน 0.055 0.027 0.104 2.055 0.041* 
การปกครองบงัคบับญัชาหรือการนิเทศงาน -0.028 0.026 -0.054 -1.069 0.286 
R = 0.681, R2 = 0.464, F-test = 20.353, Durbin-Watson = 1.816, Adjusted R2 = 0.441, 
Sig. = 0.000* 



*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูของแรงจงูใจท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตังิาน พบวา่คา่ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรมีความเป็นอิสระตอ่กนั โดยจากการวิเคราะห์
ข้อมลูพบวา่คา่ Durbin-Watson เทา่กบั 1.816 ซึง่อยูร่ะหวา่ง 1.5 – 2.5 สามารถบอกได้วา่ ตวัแปร
อิสระท่ีน ามาใช้ในการทดสอบไมมี่ความสมัพนัธ์ภายในตวัเอง จากการวิเคราะห์คา่ความถดถอย
เชิงพหคุณูของปัจจยัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน พบวา่ 
รวมทกุด้าน ท่ีสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานได้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตแิละปัจจยัแรงจงูใจทกุด้านท่ีใช้ในการทดสอบสามารถอธิบายความผนัแปรตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานได้ร้อยละ 44.1 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั เร่ือง แรงจงูใจในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของ

พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 จากการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นพนกังาน เพศชาย อาย ุ31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้ตอ่เดือน 55,001 ขึน้ไป 
ประสบการณ์ท างาน 16 – 20 ปี 
 ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน
ในด้านปัจจยัจงูใจและด้านปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ของพนกังาน  
  1.แรงจงูใจในการปฏิบตังิานด้าน ปัจจยัจงูใจ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีให้ความเห็น
มากท่ีสดุในด้าน ลกัษณะของงาน รองลงมา การได้รับการยอมรับนบัถือ ความก้าวหน้า ความ
รับผิดชอบ และความส าเร็จในการท างาน ตามล าดบั 
  2.แรงจงูใจในการปฏิบตังิานด้าน ผู้ ปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ ตอบ
แบบสอบถามท่ีให้ความเห็นมากท่ีสดุในด้าน ความสมัพนัธ์ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
รองลงมา ชีวิตส่วนตวั คา่ตอบแทน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน 
ความมัน่คงในงาน และการปกครองบงัคบับญัชาหรือการนิเทศงาน ตามล าดบั 
 ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของพนกังาน มากท่ีสดุในด้านปริมาณงาน รองลงมา ด้านเวลา ด้านคา่ใช้จ่าย และด้าน
คณุภาพงาน ตามล าดบั 

จากผลกรศกึษาความสมัพนัธ์แรงจงูใจในการปฏิบตังิานด้านปัจจยัจงูใจ และด้านปัจจยั
ค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) = 0.681 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05สามารถเขียนในรูปแบบของสมการพยากรณ์ดงันี  ้



  �̂� = 1.264 + 0.151x1 + 0.088x2 + 0.166x3 + 0.063x7 + 0.066x8 + 0.055x12 

อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัเร่ือง แรงจงูใจในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของ
พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 320 คน ซึง่สว่นใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
รายได้ตอ่เดือน 55,001 บาทขึน้ไป ประสบการณ์ท างาน 21 – 25 ปี สามารถอภิปรายผลดงันี ้

ปัจจยัสว่นบคุคลแตกตา่งกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานแตกตา่ง
กนัของพนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) จากการวิจยั พบวา่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ ประสบการณ์ท างานมีผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตังิานไม่แตกตา่งกนั 
อาจเน่ืองมาจากการท างานในองค์กร ลกัษณะของงานท่ีได้รับมอบหมาย การก าหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ การสนบัสนนุการฝึกอบรม หรือการสมัมนา ได้รับความเสมอภาคกนัไมไ่ด้มีการแบง่
เขตในเร่ืองของเพศชาย หรือเพศหญิง อาย ุรายได้ และประสบการณ์ จงึท าให้ไมมี่ผลตอ่การ
ปฏิบตังิาน และสถานภาพกบัระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน
แตกตา่งกนัอาจเป็นเพราะความคาดหวงัจากบริษัทฯ มากขึน้ ท างานให้พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูมีความตระหนกัในด้านความปลอดภยั และคณุภาพ สอดคล้องกบังานวิจยั อทิตยา 
เสนะวงศ์ (2555) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจูงใจในการท างานของบคุลากรระดบัปฏิบตักิาร
และระดบัหวัหน้างานท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยั M ผลการศกึษา 
พบวา่ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัสง่ผลตอ่ระดบัแรงจงูใจแตกตา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.05 
 แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) พบว่า ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน โดยรวมมีแรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก ซึ่งเม่ือ
พิจารณาปัจจยัจงูใจพบว่า ด้านลกัษณะของงานมีแรงจงูใจมากท่ีสดุ รองลงมา ด้านการได้รับการ
ยอมรับนบัถือ ตอ่มาด้านความก้าวหน้า ด้านความรับผิดชอบ และด้านความส าเร็จในการท างาน
ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์พบวา่ ด้านความสมัพนัธ์ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน รองลงมาด้านชีวิตส่วนตวั ตอ่มาด้านคา่ตอบแทน ด้านสถานะของอาชีพ ด้านนโยบาย
และการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความมัง่คงในงาน และด้านการปกครองบงัคบับญัชา
หรือนิเทศงานตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปัญญาพร ฐิตพิงศ์ (2558) ศกึษาเร่ือง
แรงจงูใจท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรในบริษัทก่อสร้าง : กรณีศกึษา บริษัท 
อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จ ากดั พบวา่ด้านลกัษณะของงานและด้านความส าเร็จใน
ท างานมีแรงจงูใจในการปฏิบตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเป็นเพราะว่าองค์กรท่ีจะบรรลุ
วตัถปุระสงค์ได้นัน้ต้องมีการบริหารงานและนโยบายท่ีเหมาะสมมีแรงจงูใจให้ปฏิบตังิานให้เตม็



ความสามารถจงึสง่ผลให้เกิดประสิทธิภาพและบคุลากรท่ีมีแรงจงูใจสงูมากเน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชาท่ีท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานรู้สกึผอ่น
คลายและคอยให้ค าปรึกษากนัได้ตลอดเวลาเป็นผลท าให้บคุลากรสามารถปฏิบตังิานได้ 
 นอกจากนี ้พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ได้
มอบหมายงานท่ีสอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตังิานรวมทัง้สามารถปฏิบตังิาน
ให้เสร็จสิน้ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ และสามารถพฒันาวิธีการปฏิบตังิานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบตังิานรวมทัง้มี
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในแตล่ะขัน้ตอนและสามารถใช้ความคดิ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่สง่ผลให้พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) มีความคดิเห็นตอ่ปัจจยัจงูใจอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ปทิตตา จนัทวงศ์ (2559) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของลกูจ้าง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา
รายด้าน พบวา่ด้านปริมาณงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ รองลงมาด้านเวลา ตอ่มาด้านคา่ใช้จา่ย 
และด้านคณุภาพงานตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ศกึษาเร่ือง 
แรงจงูใจกบัประสิทธิผลในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีธุรการศาลยตุธิรรม: กรณีศกึษา ศาล
อทุธรณ์ภาค 1 พบวา่ ด้านปริมาณงาน เป็นล าดบัแรก ทัง้นีเ้น่ืองจากจ านวนผลงานของข้าราชการ
ศาลยตุธิรรมและลกูจ้างส านกัอ านวยการประจ าศาลอทุธรณ์ภาค 1 มีระดบัความส าเร็จของ
ปริมาณผลผลิตท่ีท าได้จริง เม่ือเปรียบเทียบกบัเปา้หมายและปริมาณงานสงูกว่าท่ีวางไว้ พิจารณา
จากจ านวนผลงานซึง่เป็นตามนโยบายหรือยทุธศาสตร์งานประหน้าท่ีดงันัน้งานด้านนโยบาย
ส าคญัเร่งดว่นของรัฐบาลจงึไมเ่ข้ามาก้าวลว่งกบัภารกิจหลกัของระบบศาลยตุธิรรม อีกทัง้ยงั
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทศพร ทรงเกียรต ิ(2554) ศกึษาเร่ือง แรงจงูใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
การท างานด้านภมูิสารสนเทศของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัลพบรีุ 
พบวา่ ประสิทธิภาพด้านคณุภาพ ด้านเวลา ด้านปริมาณงาน และด้านคา่ใช้จ่าย อยูใ่นระดบัมาก
สามารถอธิบายได้วา่ พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) มีการ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบสงูงานท่ีได้รับมอบหมายต้องปฏิบตัิให้ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดและไมแ่สวงหาผลประโยชน์สว่นตวั 
 นอกจากนี ้พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ยงัสามารถ
จดัสรรเวลาในการปฏิบตังิาน และใช้เวลาในการปฏิบตังิานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้รวมทัง้
สามารถจดัสรรปริมาณงานให้สอดคล้องกบัเวลาท่ีก าหนดไว้ มีปริมาณงานท่ีปฏิบตัเิป็นไปตาม



เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบตัติามวตัถปุระสงค์ขององค์กร และ
สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่หนว่ยงานและเพื่อนร่วมงาน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
เนตรทราย กาญจนอดุมการ (2552) ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจกบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีกองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกัปอ้งกนั ท่ี
กลา่วถึงปริมาณงานเม่ือเปรียบเทียบกบัเปา้หมายท่ีวางไว้ต้องมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
คณุภาพของงานโดยพิจารณาความถกูต้อง ความสมบรูณ์ เวลาโดยเปรียบเทียบเวลาในการ
ปฏิบตังิานจริงกบัเวลาท่ีถกูก าหนดไว้ คา่ใช้จ่ายพิจารณาจากการใช้ทรัพยากรท่ีเสียไปเปรียบเทียบ
กบัผลลพัธ์ 
 การศกึษาระหวา่งปัจจยัจงูใจท่ีสง่ผลประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
  จากการศกึษาแรงจงูใจท่ีสง่ผลประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน พบวา่ 
ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ ได้แก่ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนบัถือ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความสมัพนัธ์ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
ด้านสถานะของอาชีพ และด้านความมัน่คงในงาน สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของ
พนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 44.1 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเร่ือง แรงจงูใจท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน และลกูจ้าง องค์การคลงัสินค้า พบวา่ ปัจจยัจงูใจ 
ได้แก่ด้านความส าเร็จในงานท่ีท าของบคุคล และด้านความก้าวหน้า สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 
43.4 และปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ได้แก่ ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบาย
และการบริหาร และด้านความมัง่คงในการท างาน สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 44 อีกทัง้ยงั
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐัวตัร เป็งวนัปลกู (2560) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัจงูใจท่ีสง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพในการท างาน ของข้าราชการทหารประจ าสงักดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบ
ท่ี 7 พบวา่ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ ได้แก่ ด้านลกัษณะของงานท่ีท า ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ด้านความมัง่คงในงาน ด้านความผกูพนัตอ่องค์กร และด้านความ
เป็นอยูส่่วนตวั สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 58.4  
  นอกจากนีพ้นกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมี
แรงจงูใจและปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัสขุศาสตร์ พนกังานสามารถจดัสรรกระบวนการปฏิบตัหิน้าท่ี
ให้สอดคล้องกบังานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้รวมทัง้สามารถ
แก้ไขปัญหาตา่งๆและพฒันาวิธีการปฏิบตัิ เพ่ือได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจงึสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานซึง่เป็นไป
ตามทฤษฎีล าดบัขัน้ ของ Maslow สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนวรรธ ตัง้สินทรัพย์ศริิ (2550) ได้



กลา่ววา่แรงจงูใจเก่ียวกบัพฤตกิรรมความต้องการของมนษุย์โดยความต้องการด้านความส าเร็จใน
ชีวิตเป็นความต้องการในระดบัสงูสดุของบคุคล เป็นไปตามความปรารถนาท่ีจะสามารถประสบ
ความส าเร็จเพื่อเพิ่มศกัยภาพของตวัเอง  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจยั พบวา่ แรงจงูใจในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของ
พนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี  ้
 ด้านความรับผิดชอบ ผู้บงัคบับญัชาควรเปิดโอกาสให้ได้เสนอแนวคดิใหม่ๆ และมีสว่นร่วม
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน 
 ด้านความก้าวหน้า ผู้บงัคบับญัชาควรสนบัสนนุพนกังานให้เล่ือนต าแหนง่เพ่ือเปิดโอกาส
ความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ  
 ด้านคา่ตอบแทน การขึน้อตัราเงินเดือนควรมีความเหมาะสมกบัผลการปฏิบตังิาน มีความ
เหมาะสมกบักระบวนการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป 
 ในการศกึษาครัง้นีจ้ ากดัเฉพาะพนกังานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) เทา่นัน้ ดงันัน้การน าข้อมลูไปใช้ควรพิจารณา และควรมีการกระจายกลุม่ตวัอยา่งไปยงั
องค์กรอ่ืนเพ่ือให้ได้รับข้อมลูตา่งๆ ให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 ควรใช้วิธีเก็บข้อมลูโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้รับข้อมลูจากความคดิแรกเพ่ือให้
ฐานข้อมลูกระจายออกหรือสามารถได้รับข้อมลูอยา่งแท้จริง 
 ควรมีการศกึษาเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีขึน้เพ่ือเพิ่มเตมิในประเด็นการ
เก็บข้อมลูเชิงปริมาณไมส่ามารถท าได้ 
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