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บทคัดย่ อ
การค้ นหว้ าอิสระในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ ระดับประสิทธิภาพและ
ระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริ ษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นพนักงานบริ ษัทบริ หาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จานวน 320 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้ อมูล สถิตทิ ี่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ
การหาค่าหาความสัมพันธ์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า รายได้ ตอ่ เดือน
ระหว่าง 55,001 ขึ ้นไป ประสบการณ์ทางานระหว่าง 16 - 20 ปี ความสัมพันธ์ของปัจจัยแรงจูงใจ
กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในด้ านรวม พบว่าแรงจูงใจด้ านความความสาเร็จ ด้ านการได้ รับ
การยอมรับนับถือ ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความสัมพันธ์ผ้ บู งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้ าน
สถานะของอาชีพ และด้ านความมัน่ คงในงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมได้ ร้ อยละ 44.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่
สามารถเขียนเป็ นสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้ 𝑌̂ = 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 1620 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 𝑌̂ = 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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
หน่วยงานในปัจจุบนั ทังภาครั
้
ฐและเอกชนเล็งเห็นความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ทาให้ การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ โดยการสร้ างแรงจูงใจที่ดีในองค์กรและให้ เกิดผลสาเร็จไม่ใช่
เรื่ องง่าย เนื่องจากพนักงานบางบุคคลทางานอย่างขยันขันแข็ง มีความกระตืนรื อร้ น แต่บางบุคคล
ทางานเฉื่อยชา ขาดความกระตืนรื นร้ น จากสาเหตุที่บคุ คลเหล่านี ้ขาดแรงจูงใจในการทางาน
ดังนันแรงจู
้
งใจจึงมีความสาคัญต่อการทางาน ผลของการทางานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
หรื อน้ อยเพียงใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั แรงจูงใจในการทางาน แรงจูงใจจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งกับการ
ปฏิบตั งิ าน หากองค์กรใดมีการสร้ างแรงจูงใจที่ดีให้ แก่พนักงานแล้ วย่อมส่งผลให้ พนักงานมี
กระบวนการทางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ ได้ งานที่มีคณ
ุ ภาพที่สดุ และปริมาณมากที่สดุ เป็ นสิ่งที่แสดง
ให้ เห็นถึงพฤติกรรมกระบวนการทางานที่มงุ่ เพิ่มปริมาณและคุณภาพ อีกทังความสุ
้
ขในการทางาน
ของพนักงานพร้ อมที่ลงทุนลงแรงในกระบวนการทางาน เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรที่
คาดหวังไว้ นอกจากนี ้แรงจูงใจที่ดีก็ยงั ช่วยเพิ่มพลังในกระบวนการทางานแก่พนักงาน เพิ่มความ

พยายามจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการทางานที่ดีขึ ้นรวมทังช่
้ วยเสริมสร้ างคุณค่า
ให้ กบั บุคคลนันด้
้ วย เนื่องด้ วยบุคคลที่มีแรงจูงใจที่ดีในกระบวนการทางานจะเป็ นบุคคลที่มีความ
มุง่ มัน่ ทางานเพื่อให้ เกิดความเจริญก้ าวหน้ าถือว่าบุคคลนันมี
้ จรรยาบรรณในการทางานผู้ที่มี
จรรยาบรรณในกระบวนการทางานจะความรับผิดชอบต่อหน้ าที่การงาน มีวินยั ในการทางาน
แสดงให้ เห็นถึงความสมบูรณ์ในหน้ าที่การงานและผู้นนจะไม่
ั้
มีเวลาเหลือพอที่เห็นทาสิ่งที่ไม่ควร
ทา กระบวนการทางานในลักษณะดังกล่าวคือการจูงใจในการทางานซึง่ องค์กรใดที่มีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีแรงจูงใจในกระบวนการทางานสูงจะส่งผลให้ องค์กรนันบรรลุ
้
วตั ถุประสงค์(จิตวิทยา
อุตสาหกรรม, 2555)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรื อ BAM เป็ น บริ ษัทบริ หาร
สินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย ดาเนินธุรกิจบริ หารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สิน
รอการขาย ที่ได้ มาจากสถาบันการเงิน ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ ปัจจุบนั มี 26
สาขาทัว่ ประเทศที่สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ ทกุ จังหวัด เป้าหมายทางธุรกิจของ BAM คือ ต้ องการ
แก้ ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ ให้ กลับมาเป็ นสินทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพและหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจได้ อีกครัง้ จึงเน้ น 2 ธุรกิจหลัก ๆ คือ 1.ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
(NPL) โดยการเข้ าซื ้อ-ประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ลูกหนี ้ค้ างชาระเกิน 90 วัน แล้ วเจรจาปรับโครงสร้ างหนี ้กับลูกหนี ้ เพื่อให้ ได้ ข้อตกลงเป็ นที่พงึ พอใจ
ของทุกฝ่ าย โดยส่วนใหญ่จะเข้ าซื ้อหรื อประมูลกับลูกหนี ้ที่มีหลักประกัน เพื่อให้ ได้ กลุ่มที่มี
ศักยภาพในการชาระหนี ้คืนมากที่สดุ 2. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) คือการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็ นทรัพย์สินรอการขาย ที่ถกู ทิ ้งร้ างหรื อสร้ างค้ างไว้ ให้ มีสภาพดีแล้ วขาย
ทอดตลาดในราคาที่เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นที่ดินเปล่า โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย์ บ้ านเดี่ยว
ทาวน์เฮาส์ อาคารชุด ทาให้ คนรายได้ น้อย-ปานกลาง สามารถเป็ นเจ้ าของได้ ในราคาที่ถกู โดย
อสังหาริมทรัพย์เหล่านี ้ ได้ มาจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี สถาบันการเงิน หรื อลูกหนี ้
นามาใช้ เป็ นหลักประกันเพื่อเป็ นการชาระหนี ้
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่าแรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นข้ อมูล
อ้ างอิงและผลจากการวิจยั ต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวัง
ไว้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานและประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

3. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่ข้อง ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันที่ทาให้ คนมีพฤติกรรม
ต่างกันและยังกาหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนันอี
้ กด้ วยคนที่มีแรงจูงใจมากจะทาให้
ความพยายามในการกระทาไปสูเ่ ป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่ในทางตรงกันข้ ามคนที่มีแรงจูงใจน้ อย
จะทาให้ แสดงพฤติกรรมที่สวนทางกับคนที่มีแรงจูงใจมากหรื อไม่ก็ล้มเลิกการกระทาก่อนบรรลุ
เป้าหมาย (Pinder, 1984) การจูงใจเป็ นลักษณะนามธรรม คือ เป็ นการที่ชกั นาการปฏิบตั ขิ องผู้อื่น
ให้ ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ แรงจูงใจ วีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ปัจจัยที่ทาให้ ผ้ นู นั ้
ปฏิบตั งิ านด้ วยความตังใจ
้ เต็มใจพร้ อมใจ และพึงพอใจ ที่จะปฏิบตั งิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภพโดยบุคคลนันมี
้ ความต้ องการในการ
2. แนวเกี่ยวกับประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการลดต้ นทุนหรื อ
ทรัพยากรในการผลิตที่ได้ จากการดาเนินงานที่ต่ากว่าในการกาหนดไว้ ตามแผนงานหรื อ
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตหรื อผลประโยชน์ตอ่ หน่วยการผลิตที่มากกว่าในการกาหนดไว้
ตามแผน โดยประสิทธิภาพแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กบั ทรัพยากรที่เสียไปใน
การดาเนินงานจริงเปรี ยบเทียบกับแผนที่คาดหวังไว้ พีเตอร์ สนั และพลาวแมน (Peterson &
Plowman 1953 อ้ างอิงใน กานดา คามาก, 2555) ได้ ให้ ความหมายคาว่าประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้ านธุรกิจหมายถึงการลดต้ นทุนในกระบวนการผลิตและสามารถผลิตสินค้ าหรื อการ
บริการภายใต้ ปริมาณหรื อคุณภาพที่คาดหวังไว้ การที่คาดหวังไว้ ต้องคานึงถึงสถานการณ์
แวดล้ อมและข้ อผูกมัดทางด้ านการเงินที่หมุนเวียนหรื อยังคงอยู่ ดังนันองค์
้ ประกอบของ
ประสิทธิภาพการทางานไว้ ดงั นี ้คือ 1. คุณภาพของงาน (Quality) 2. ปริมาณ (Quantity) 3. เวลา
(Time) 4. ค่าใช้ จา่ ย (Cost)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องผู้วิจัยได้ จัดทาตารางสรุ ปดังนี ้
ตารางที่ 1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ชื่อผู้วิจยั

วิธีการดาเนินการวิจยั

ณัฐวัตร เป็ ง
วันปลูก (2560)
พัชริ นทร์ กลาย
สุวรรณ (2560)
เกศณริ นทร์
งามเลิศ (2559)
ปทิตตา จัน
ทวงศ์ (2559)
ปั ญญาพร ฐิ ติ
พงศ์ (2558)
ปวีณรัตน์ สิงห
ภิวฒ
ั น์ (2557)
กานดา คา
มาก (2555)
ประเสริ ฐ อุไร
(2555)

สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน,
สถิติ Multiple Regression
สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน
สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน,
สถิติ Multiple Regression
สถิติเชิงพรรณนา, ค่าความเบ้ ค่า
ความโด่ง, สถิติ Multiple Regression
สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน,
สถิติ Multiple Regression
สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน,
สถิติ T-tset (LSD) Chi-square
สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน,
สถิติ Correlation
สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน,
สถิติ Correlation, สถิติ Chi-square

กลุม่ ตัวอย่าง

ผลการศึกษา

ข้ าราชการทหารประจาสังกัดกองพัน ทหารราบที่
1 กรมทหารราบที่ 7 จานวน226 ตัวอย่าง
ผู้ปฏิบตั ิงานในบริษัท ไฮเวย์ จากัด จานวน 117
ตัวอย่าง
พนักงานองค์การคลังสินค้ าและลูกจ้ างองค์การ
คลังสินค้ า จานวน 515 ตัวอย่าง
ลูกจ้ ามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จานวน 352
ตัวอย่าง
พนักงานบริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอน
สตรัคชัน่ จานวน 120 ตัวอย่าง
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสังกัดอาชีวศึกษาจานวน
241 ตัวอย่าง
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมฝ่ ายผลิต
จานวน 391 ตัวอย่าง
พนักงานในบริ ษัทเอจีซี จานวน 204 ตัวอย่าง

ปั จจัยจูงใจที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอยูใ่ นระดับความสัมพันธ์
ค่อนข้ างสูง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู เป็ น 0.775
แรงจูงใจมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
แรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้ านแรงจูงใจของลูกจ้ างอยูร่ ะดับมากอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสูงมาก
พนักงานที่ปฏิบตั งิ านในองค์กรมีแรงจูงใจต่างกันอย่างมีนยั สาคัญในระดับ
0.05

แรงจูงใจในมีความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญในระดับ 0.05

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ ตอ่ เดือน
6. ประสบการณ์ทางาน
วิเคราะห์เชื่อมโยงจากแนวคิดของ ปวีณรัตน์
สิงหภิวฒ
ั น์ (2557)
ทฤษฏีแรงจูงใจ
1. ปั จจัยจูงใจ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริษัทบริ หารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
1.

ด้ านคุณภาพงาน

2.

ด้ านปริ มาณงาน

3.

ด้ านเวลา

4.

ด้ านค่าใช้ จา่ ย

อ้ างอิงทฤษฎีพีเตอร์ สนั และพลาว

2. ปั จจัยค ้าจุนหรื อปั จจัยสุขศาสตร์

แมน Peterson & Plowman

อ้ างอิงทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Freferick

(1953)

Herberg, 1959)

5.

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
แตกต่างกัน
2. ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
จากัด(มหาชน) จากการอ้ างอิงข้ อมูลของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริ ษัท
ฯ แบ่งเป็ นพนักงานระดับผู้บริหารและระดับปฏิบตั กิ ารรวมทังสิ
้ ้น 1308 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านโดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัค
อัลฟ่ า (Conbach’s Alpha Coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.95 แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน และประสบการณ์ทางาน รวม
เป็ น 6 ข้ อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้ านแรงจูงใจของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้ วย
ความสาเร็จในการทางาน การได้ รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
ความก้ าวหน้ า รวมเป็ น 5 ข้ อใหญ่ แบ่งเป็ นข้ อย่อย 15 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เงินเดือน ความสัมพันธ์ผ้ บู งั คับบัญชาและเพื่อร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบาย
และการบริ หาร สภาพการทางาน ชีวิตส่วนตัว ความมัน่ คงในงาน การปกครองบังคับบัญชาหรื อ
นิเทศงาน รวมเป็ น 8 ข้ อใหญ่ แบ่งเป็ นข้ อย่อย 26 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้ วย ด้ านคุณภาพงาน ด้ านปริมาณงาน ด้ านเวลา ด้ านค่าใช้ จ่าย รวมเป็ น
4 ข้ อใหญ่ แบ่งเป็ นข้ อย่อย 12 ข้ อ ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นพนักงาน เพศชาย อายุ 31 – 40 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า รายได้ ตอ่ เดือน 55,001 ขึ ้นไป
ประสบการณ์ทางาน 16 – 20 ปี
2. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) จานวน 320 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นแต่ละด้ านเฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงตารางที่ 2 ดังนี ้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ระดับ
S.D.
x̅
ความสาคัญ
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความสาเร็จในการทางาน
4.03
0.65
มาก
ด้ านการได้ รับยอมรับนับถือ
4.26
0.74
มากที่สดุ
ด้ านลักษณะของงาน
4.29
0.70
มากที่สดุ
ด้ านความรับผิดชอบ
4.14
0.75
มาก
ด้ านความก้ าวหน้ า
4.17
0.83
มาก
ปัจจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์
ด้ านค่าตอบแทน
4.12
0.84
มาก
ด้ านความสัมพันธ์ผ้ บู งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
4.20
0.69
มาก

ด้ านสถานะของอาชีพ
4.12
0.81
มาก
ด้ านนโยบายและการบริหาร
4.06
0.81
มาก
ด้ านสภาพการทางาน
4.05
0.82
มาก
ด้ านชีวิตส่วนตัว
4.15
0.80
มาก
ด้ านความมัน่ คงในงาน
4.01
0.83
มาก
ด้ านการปกครองบังคับบัญชาหรื อการนิเทศงาน
3.78
0.83
มาก
รวม
4.13
0.78
มาก
จากผลการศึกษา ข้ อมูลแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ให้ ระดับความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านแล้ วพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ในด้ านปัจจัยจูงใจระดับ
ความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ด้ านลักษณะของงาน อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก (x̅ = 4.29, S.D. =
0.70) รองลงมา คือ ด้ านการได้ รับยอมรับนับถือ อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก (x̅ = 4.26, S.D. =
0.74) ด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านความรับผิดชอบ และ ด้ านความสาเร็จในการทางาน อยูใ่ นระดับ
เห็นด้ วยมาก (x̅ = 4.03, S.D. = 0.65) ตามลาดับ และปัจจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั งิ าน ระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ด้ านความสัมพันธ์ผ้ บู งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้ านชีวิตส่วนตัว อยูใ่ น
ระดับเห็นด้ วยมาก (x̅ = 4.15, S.D. = 0.80) ด้ านค่าตอบแทน ด้ านสถานะของอาชีพ ด้ าน
นโยบายและการบริ หาร ด้ านสภาพการทางาน ด้ านความมัน่ คงในงาน และ ด้ านการปกครอง
บังคับบัญชาหรื อการนิเทศงาน อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก (x̅ = 3.78, S.D. = 0.83) ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริ ษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จานวน 320 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นแต่ละ
ด้ านเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
S.D. ระดับความสาคัญ
x̅
ด้ านคุณภาพงาน
3.99
0.69
มาก
ด้ านปริมาณงาน
4.38
0.65
มากที่สดุ
ด้ านเวลา
4.19
0.70
มาก
ด้ านค่าใช้ จา่ ย
4.04
0.76
มาก
รวม
4.15
0.70
มาก

จากผลการศึกษา ข้ อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ให้ ระดับความสาคัญของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อแล้ วพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ที่มีระดับความคิดเห็นในระดับสูงสุด คือ ด้ านปริมาณงาน อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมากทีสดุ (x̅ =
4.38, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ด้ านเวลา อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก (x̅ = 4.19, S.D. = 0.70)
ด้ านค่าใช้ จา่ ย อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.76) และ ด้ านคุณภาพงาน อยูใ่ น
ระดับเห็นด้ วยมาก (x̅ = 3.99, S.D. = 0.69) ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของแรงจูงใจที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง
ที่ 4 ดังนี ้ ตารางที่ 4 การถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
B
SE B Beta
t
Sig.
ค่าคงที่
1.264 0.182
6.930 0.000*
ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
ความสาเร็จในการทางาน
0.151 0.031 0.226 4.803 0.000*
การได้ รับการยอมรับนับถือ
0.088 0.028 0.151 3.144 0.002*
ลักษณะของงาน
0.116 0.029 0.185 3.933 0.000*
ความรับผิดชอบ
0.050 0.028 0.086 1.821 0.070
ความก้ าวหน้ า
0.030 0.026 0.057 1.138 0.256
ปัจจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์
ค่าตอบแทน
0.042 0.027 0.082 1.587 0.113
ความสั ม พั น ธ์ ผ้ ู บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ น 0.063 0.032 0.100 1.992 0.047*
ร่วมงาน
สถานะของอาชีพ
0.066 0.027 0.122 2.478 0.014*
นโยบายและการบริหาร
0.030 0.028 0.056 1.076 0.283
สภาพการทางาน
0.003 0.028 0.006 0.120 0.905
ชีวิตส่วนตัว
0.022 0.029 0.041 0.783 0.434
ความมัน่ คงในงาน
0.055 0.027 0.104 2.055 0.041*
การปกครองบังคับบัญชาหรื อการนิเทศงาน -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*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของแรงจูงใจที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรมีความเป็ นอิสระต่อกัน โดยจากการวิเคราะห์
ข้ อมูลพบว่าค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.816 ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 1.5 – 2.5 สามารถบอกได้ วา่ ตัวแปร
อิสระที่นามาใช้ ในการทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง จากการวิเคราะห์คา่ ความถดถอย
เชิงพหุคณ
ู ของปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน พบว่า
รวมทุกด้ าน ที่สามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตแิ ละปัจจัยแรงจูงใจทุกด้ านที่ใช้ ในการทดสอบสามารถอธิบายความผันแปรต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านได้ ร้อยละ 44.1
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
จากการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นพนักงาน เพศชาย อายุ 31 – 40 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า รายได้ ตอ่ เดือน 55,001 ขึ ้นไป
ประสบการณ์ทางาน 16 – 20 ปี
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ในด้ านปัจจัยจูงใจและด้ านปั จจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ ของพนักงาน
1.แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้ าน ปัจจัยจูงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ ความเห็น
มากที่สดุ ในด้ าน ลักษณะของงาน รองลงมา การได้ รับการยอมรับนับถือ ความก้ าวหน้ า ความ
รับผิดชอบ และความสาเร็จในการทางาน ตามลาดับ
2.แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้ าน ผู้ปัจจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ ตอบ
แบบสอบถามที่ให้ ความเห็นมากที่สดุ ในด้ าน ความสัมพันธ์ผ้ บู งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
รองลงมา ชีวิตส่วนตัว ค่าตอบแทน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการทางาน
ความมัน่ คงในงาน และการปกครองบังคับบัญชาหรื อการนิเทศงาน ตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน มากที่สดุ ในด้ านปริมาณงาน รองลงมา ด้ านเวลา ด้ านค่าใช้ จ่าย และด้ าน
คุณภาพงาน ตามลาดับ
จากผลกรศึกษาความสัมพันธ์แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้ านปัจจัยจูงใจ และด้ านปัจจัย
ค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.681 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05สามารถเขียนในรูปแบบของสมการพยากรณ์ดงั นี ้

𝑌̂ = 1.264 + 0.151x1 + 0.088x2 + 0.166x3 + 0.063x7 + 0.066x8 + 0.055x12
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จานวน 320 คน ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
รายได้ ตอ่ เดือน 55,001 บาทขึ ้นไป ประสบการณ์ทางาน 21 – 25 ปี สามารถอภิปรายผลดังนี ้
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานแตกต่าง
กันของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จากการวิจยั พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ทางานมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน
อาจเนื่องมาจากการทางานในองค์กร ลักษณะของงานที่ได้ รับมอบหมาย การกาหนดหน้ าที่
รับผิดชอบ การสนับสนุนการฝึ กอบรม หรื อการสัมมนา ได้ รับความเสมอภาคกันไม่ได้ มีการแบ่ง
เขตในเรื่ องของเพศชาย หรื อเพศหญิง อายุ รายได้ และประสบการณ์ จึงทาให้ ไม่มีผลต่อการ
ปฏิบตั งิ าน และสถานภาพกับระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
แตกต่างกันอาจเป็ นเพราะความคาดหวังจากบริ ษัทฯ มากขึ ้น ทางานให้ พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูงมีความตระหนักในด้ านความปลอดภัย และคุณภาพ สอดคล้ องกับงานวิจยั อทิตยา
เสนะวงศ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรระดับปฏิบตั กิ าร
และระดับหัวหน้ างานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย M ผลการศึกษา
พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับแรงจูงใจแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ0.05
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริ ษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน โดยรวมมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาปัจจัยจูงใจพบว่า ด้ านลักษณะของงานมีแรงจูงใจมากที่สดุ รองลงมา ด้ านการได้ รับการ
ยอมรับนับถือ ต่อมาด้ านความก้ าวหน้ า ด้ านความรับผิดชอบ และด้ านความสาเร็จในการทางาน
ตามลาดับ ส่วนปัจจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ พบว่า ด้ านความสัมพันธ์ผ้ บู งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน รองลงมาด้ านชีวิตส่วนตัว ต่อมาด้ านค่าตอบแทน ด้ านสถานะของอาชีพ ด้ านนโยบาย
และการบริ หาร ด้ านสภาพการทางาน ด้ านความมัง่ คงในงาน และด้ านการปกครองบังคับบัญชา
หรื อนิเทศงานตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปั ญญาพร ฐิ ตพิ งศ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง
แรงจูงใจที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในบริษัทก่อสร้ าง : กรณีศกึ ษา บริ ษัท
อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จากัด พบว่าด้ านลักษณะของงานและด้ านความสาเร็จใน
ทางานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเป็ นเพราะว่าองค์กรที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ นนต้
ั ้ องมีการบริหารงานและนโยบายที่เหมาะสมมีแรงจูงใจให้ ปฏิบตั งิ านให้ เต็ม

ความสามารถจึงส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพและบุคลากรที่มีแรงจูงใจสูงมากเนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ เพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชาที่ทาให้ สภาพแวดล้ อมในการทางานรู้สกึ ผ่อน
คลายและคอยให้ คาปรึกษากันได้ ตลอดเวลาเป็ นผลทาให้ บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้
นอกจากนี ้ พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้
มอบหมายงานที่สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านรวมทังสามารถปฏิ
้
บตั งิ าน
ให้ เสร็จสิ ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ และสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบตั งิ านให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบตั งิ านรวมทังมี
้
ระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยอานวยความสะดวกในแต่ละขันตอนและสามารถใช้
้
ความคิด
สร้ างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลให้ พนักงานบริษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ปทิตตา จันทวงศ์ (2559) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของลูกจ้ าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน) พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณา
รายด้ าน พบว่าด้ านปริมาณงานมีประสิทธิภาพมากที่สดุ รองลงมาด้ านเวลา ต่อมาด้ านค่าใช้ จา่ ย
และด้ านคุณภาพงานตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เพ็ญรุ่ง แก้ วทอง (2559) ศึกษาเรื่ อง
แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ธุรการศาลยุตธิ รรม: กรณีศกึ ษา ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พบว่า ด้ านปริมาณงาน เป็ นลาดับแรก ทังนี
้ ้เนื่องจากจานวนผลงานของข้ าราชการ
ศาลยุตธิ รรมและลูกจ้ างสานักอานวยการประจาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีระดับความสาเร็ จของ
ปริมาณผลผลิตที่ทาได้ จริง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายและปริมาณงานสูงกว่าที่วางไว้ พิจารณา
จากจานวนผลงานซึง่ เป็ นตามนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ งานประหน้ าที่ดงั นันงานด้
้
านนโยบาย
สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลจึงไม่เข้ ามาก้ าวล่วงกับภารกิจหลักของระบบศาลยุตธิ รรม อีกทังยั
้ ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทศพร ทรงเกียรติ (2554) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การทางานด้ านภูมิสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
พบว่า ประสิทธิภาพด้ านคุณภาพ ด้ านเวลา ด้ านปริมาณงาน และด้ านค่าใช้ จ่าย อยูใ่ นระดับมาก
สามารถอธิบายได้ วา่ พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มี การ
กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบสูงงานที่ได้ รับมอบหมายต้ องปฏิบตั ิให้ สาเร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดและไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว
นอกจากนี ้ พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ยังสามารถ
จัดสรรเวลาในการปฏิบตั งิ าน และใช้ เวลาในการปฏิบตั งิ านได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ รวมทัง้
สามารถจัดสรรปริมาณงานให้ สอดคล้ องกับเวลาที่กาหนดไว้ มีปริมาณงานที่ปฏิบตั เิ ป็ นไปตาม

เป้าหมายที่กาหนดไว้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
สามารถสร้ างสรรค์ให้ เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักป้องกัน ที่
กล่าวถึงปริมาณงานเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
คุณภาพของงานโดยพิจารณาความถูกต้ อง ความสมบูรณ์ เวลาโดยเปรี ยบเทียบเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านจริงกับเวลาที่ถกู กาหนดไว้ ค่าใช้ จ่ายพิจารณาจากการใช้ ทรัพยากรที่เสียไปเปรี ยบเทียบ
กับผลลัพธ์
การศึกษาระหว่างปัจจัยจูงใจที่สง่ ผลประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริ ษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) พบว่า
จากการศึกษาแรงจูงใจที่สง่ ผลประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน พบว่า
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ ได้ แก่ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้ านการ
ได้ รับการยอมรับนับถือ ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความสัมพันธ์ผ้ บู งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ด้ านสถานะของอาชีพ และด้ านความมัน่ คงในงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพได้ ร้อยละ 44.1
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เกศณริ นทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และลูกจ้ าง องค์การคลังสินค้ า พบว่า ปั จจัยจูงใจ
ได้ แก่ด้านความสาเร็จในงานที่ทาของบุคคล และด้ านความก้ าวหน้ า สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ
43.4 และปัจจัยค ้าจุนหรื อปั จจัยสุขศาสตร์ ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่วมงาน ด้ านนโยบาย
และการบริ หาร และด้ านความมัง่ คงในการทางาน สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 44 อีกทังยั
้ ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ณัฐวัตร เป็ งวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยจูงใจที่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน ของข้ าราชการทหารประจาสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบ
ที่ 7 พบว่า ปัจจัยจูงใจและปั จจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ ได้ แก่ ด้ านลักษณะของงานที่ทา ด้ าน
ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ด้ านความมัง่ คงในงาน ด้ านความผูกพันต่อองค์กร และด้ านความ
เป็ นอยูส่ ่วนตัว สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 58.4
นอกจากนี ้พนักงานบริษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ที่มี
แรงจูงใจและปัจจัยค ้าจุนหรื อปัจจัยสุขศาสตร์ พนักงานสามารถจัดสรรกระบวนการปฏิบตั หิ น้ าที่
ให้ สอดคล้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทังสามารถ
้
แก้ ไขปัญหาต่างๆและพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อได้ รับการยอมรับจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านซึง่ เป็ นไป
ตามทฤษฎีลาดับขัน้ ของ Maslow สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธนวรรธ ตังสิ
้ นทรัพย์ศริ ิ (2550) ได้

กล่าวว่าแรงจูงใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความต้ องการของมนุษย์โดยความต้ องการด้ านความสาเร็จใน
ชีวิตเป็ นความต้ องการในระดับสูงสุดของบุคคล เป็ นไปตามความปรารถนาที่จะสามารถประสบ
ความสาเร็จเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเอง
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการทางานที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
ด้ านความรับผิดชอบ ผู้บงั คับบัญชาควรเปิ ดโอกาสให้ ได้ เสนอแนวคิดใหม่ๆและมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน
ด้ านความก้ าวหน้ า ผู้บงั คับบัญชาควรสนับสนุนพนักงานให้ เลื่อนตาแหน่งเพื่อเปิ ดโอกาส
ความก้ าวหน้ าตามความรู้ความสามารถ
ด้ านค่าตอบแทน การขึ ้นอัตราเงินเดือนควรมีความเหมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ าน มีความ
เหมาะสมกับกระบวนการทางาน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่ อไป
ในการศึกษาครัง้ นี ้จากัดเฉพาะพนักงานบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) เท่านัน้ ดังนันการน
้
าข้ อมูลไปใช้ ควรพิจารณา และควรมีการกระจายกลุม่ ตัวอย่างไปยัง
องค์กรอื่นเพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลต่างๆ ให้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ควรใช้ วิธีเก็บข้ อมูลโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลจากความคิดแรกเพื่อให้
ฐานข้ อมูลกระจายออกหรื อสามารถได้ รับข้ อมูลอย่างแท้ จริง
ควรมีการศึกษาเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีขึ ้นเพื่อเพิ่มเติมในประเด็นการ
เก็บข้ อมูลเชิงปริมาณไม่สามารถทาได้
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