บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาเรื่ อ งแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษ ัทบริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด มี วตั ถุประสงค์เพี่อ ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด รวมทั้งศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั บริ หาร
สิ น ทรัพ ย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ส่ วนการดาเนิ น การวิจยั โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิ งส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน
285 คน วิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การ
ทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ในกรณี ที่การวิเคราะห์ค่าเอฟ
(F-test) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ด้วยวิธีการแบบแอลเอสดี (LSD) โดยกาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 สาหรับผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อ งแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อ ย
ละ 56.84 มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 57.19 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 54.39 มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.33 มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 45.97
และมีอายุการทางาน 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 64.56
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทบริหารสิ นทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74) เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน พบว่า
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ปัจจัยจูงใจ
พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบ เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา
ได้แ ก่ ด้า นความส าเร็ จ ของงาน ด้านลัก ษณะของงานที่ ท า ด้านการได้รับ การยอมรั บ และด้า น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน ปรากฏผล ดังนี้
1. ด้ านความสาเร็จของงาน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความสาเร็ จของงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเรื่ องการได้
ใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยูใ่ นการทางาน จนสาเร็ จ ทาให้ต้ งั ใจและอยากทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย =
3.88) เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ รู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จของงาน ทาให้เห็น
คุณค่าในตนเอง และอยากทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.85) ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามที่คาดหวัง ทา
ให้มีความภูมิใจกับงานที่ทา (ค่าเฉลี่ย = 3.84) และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการทางาน ทาให้อยากทางานอยูก่ บั บริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.70) ตามลาดับ
2. ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเรื่ อง
เพื่อนร่ วมงานยอมรับ และไว้วางใจในการทางาน ทาให้ภูมิใจและต้อ งการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย =
3.71) เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ หัวหน้าไว้วางใจ และมอบหมายงานที่สาคัญให้ทาเสมอ
ทาให้ภูมิใจ และตั้งใจทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.66) การได้รับคายกย่อ งชมเชยจากหัวหน้าเมื่ อ มี ผลการ
ทางานที่ดี ทาให้ภูมิใจและต้องการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.61) และการได้รับคายกย่องชมเชยจาก
เพือ่ นร่ วมงานเมื่อมีผลการทางานดี ทาให้ภูมิใจและต้องการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.56) ตามลาดับ
3. ด้ านลักษณะของงานที่น่าสนใจ
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านลักษณะของงานที่น่าสนใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเรื่ อง
งานที่ ท าอยู่เป็ นงานที่ น่ าภาคภู มิ ใจ และส าคัญ ต่อ บริ ษ ัท (ค่ าเฉลี่ ย = 3.81) เป็ นอัน ดับ แรก อัน ดับ
รองลงมา ได้แก่ งานที่ทาอยูม่ ีความน่าสนใจ และเป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถ ทาให้เกิดแรงจูงใจใน
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การท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.73) งานที่ ท าอยู่ เป็ นงานที่ เหมาะสมกั บ ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ทาให้มุ่งมัน่ ที่จะทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.71) และงานที่ท่านทาอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับ
ความถนัด ทาให้รักและสนุกสนานกับงานที่ทา (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ตามลาดับ
4. ด้ านความรับผิดชอบ
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.92) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเรื่ องการมี
ความมุ่ งมัน่ ที่จะทางานให้เสร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 4.14) เป็ นอันดับแรก อันดับ
รองลงมา ได้แก่ การทราบถึ งขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็ นอย่างดี ทาให้ท างานอย่างมี
ความสุ ข (ค่าเฉลี่ย = 4.01) มีโอกาสได้แสดงความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบอย่าง
เต็ม ที่ ท าให้ภ าคภู มิ ใจในงานที่ ท า (ค่ าเฉลี่ ย = 3.85) และการมี อิ ส ระในการคิ ด แก้ไ ขปั ญ หา และ
ปรับปรุ งการทางาน ทาให้ภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.67) ตามลาดับ
5. ด้ านความก้ าวหน้ า
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.51) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างมี แรงจูงใจอยูใ่ นระดับมากในเรื่ องการทางานที่บริ ษทั นี้ ทาให้ได้เรี ยนรู ้
ทักษะ และประสบการณ์จากงาน ทาให้สนุ กสนานกับงานที่ทา (ค่าเฉลี่ย = 3.83) และการมีโอกาสได้
เข้ารับการฝึ กอบรมสัมมนา เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ ความสามารถ ทาให้ตอ้ งการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย =
3.51) ตามลาดับ และมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลางในเรื่ องการมีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งหน้าที่
การงานสู งขึ้น เมื่ อ งานที่ทาประสบความสาเร็ จ ท าให้มุ่ งมั่น ในการทางาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.40) และมี
โอกาสในการโยกย้ายงานตามความรู ้ ความสามารถ ทาให้มุ่งมัน่ และตั้งใจทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย =
3.28) ตามลาดับ
ปัจจัยคา้ จุน
ส่วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.76) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า
และเพื่อนร่ วมงาน เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ ด้านตาแหน่ งงาน ด้านสภาพการทางาน
ด้านนโยบายการบริ หารของบริ ษทั ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และ
ด้านรายได้ และสวัสดิการ ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน ปรากฏผลดังนี้
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1. ด้ านนโยบายการบริหารของบริษัท
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านนโยบายการบริ หารของบริ ษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจใน
เรื่ อ งบริ ษ ัทมี ก ฎระเบี ยบ ข้อ บังคับ ในการทางานที่ เหมาะสม ท าให้มุ่ งมั่น และตั้งใจทางานต่อ ไป
(ค่าเฉลี่ ย = 3.75) เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ บริ ษทั มี นโยบาย/เป้ าหมายในการทางานที่
ชัดเจน ทาให้ตอ้ งการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.73) นโยบายที่บริ ษทั ประกาศส่ วนใหญ่เอื้อประโยชน์
ให้แก่พนักงาน และบริ ษทั ทาให้ตอ้ งการทางานต่อ ไป (ค่าเฉลี่ ย = 3.71) และการบริ ษทั มีการชี้ แจง
นโยบายให้ทราบทัว่ ถึง และมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ ทาให้ตอ้ งการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.69)
ตามลาดับ
2. ด้ านการปกครองบังคับบัญชา
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเรื่ อง
หัวหน้ามี ความรอบรู ้ แก้ไขปั ญหา และปรับปรุ งงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้มีความตั้งใจ และ
ต้องการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.77) เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ การได้รับความยุติธรรม
และเอาใจใส่ ในเรื่ องงานจากหัวหน้าเสมอ ทาให้มีความตั้งใจ และต้อ งการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย =
3.74) หัวหน้าสัง่ งาน หรื อมอบหมายงานได้อย่างชัดเจน ทาให้มีความสุขกับงานที่ทา (ค่าเฉลี่ย = 3.65)
และหัว หน้ามี การกระจายงานตามความรับ ผิดชอบอย่างเหมาะสม ท าให้มี ค วามสุ ข กับ งานที่ ท า
(ค่าเฉลี่ย = 3.59) ตามลาดับ
3. ด้ านความสั มพันธ์ ของหัวหน้ า และเพื่อนร่ วมงาน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพือ่ นร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้อ อยู่ในระดับมากเช่นกัน
โดยมี แรงจูงใจในเรื่ องเพื่อ นร่ วมงานร่ วมมื อ กัน เพื่อ ท างานให้ ส าเร็ จตามเป้ าหมาย ท าให้รัก และ
สนุ กสนานกับงานที่ทา (ค่าเฉลี่ ย = 3.93) เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ เพื่อ นร่ วมงานให้
คาปรึ กษาหารื อระหว่างกัน เมื่อพบปั ญหาในการทางาน ทาให้มุ่งมัน่ และตั้งใจทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย
= 3.89) หัว หน้า แสดงความจริ งใจ/เป็ นกัน เอง ท าให้ต ้อ งการท างานต่ อ ไป (ค่ าเฉลี่ ย = 3.85) และ
หัวหน้าเต็ม ใจให้คาปรึ กษาปั ญหางาน และส่ วนตัว ทาให้มุ่งมัน่ และตั้งใจทางานต่อ ไป (ค่าเฉลี่ ย =
3.82) ตามลาดับ
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4. ด้ านสภาพการทางาน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเรื่ องจานวน
ชัว่ โมงทางานต่อวันมีความเหมาะสม ทาให้มีความสุ ขกับงานที่ทา (ค่าเฉลี่ ย = 3.87) เป็ นอันดับแรก
อันดับรองลงมา ได้แก่ สถานที่ทางานมีความปลอดภัย ทาให้รู้สึกปลอดภัย และต้องการทางานต่อไป
(ค่าเฉลี่ ย = 3.80) สถานที่ ท างานมี ความเหมาะสมในการทางาน ท าให้เกิ ดแรงจูงใจในการทางาน
(ค่าเฉลี่ ย = 3.73) และสถานที่ ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อ ย สวยงาม ทาให้ต้ งั ใจท างาน (ค่าเฉลี่ ย =
3.65) ตามลาดับ
5. ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านรายได้ และสวัส ดิ การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.68) เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเรื่ อง
เงิน โบนัส ประจาปี (ค่ าเฉลี่ ย = 3.85) เป็ นอัน ดับ แรก อัน ดับ รองลงมา ได้แ ก่ รายได้เหมาะสมกับ
ปริ มาณงานที่รับผิดชอบทาให้ตอ้ งการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.65) สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การอบรม
สัมมนา การพักผ่อ นประจาปี มี ความเหมาะสม ท าให้ต ้อ งการท างานต่ อ ไป (ค่ าเฉลี่ ย = 3.63) และ
รายได้เหมาะสมกับความรู ้ และความสามารถ ทาให้ตอ้ งการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.61) ตามลาดับ
6. ด้ านความมั่นคงในการทางาน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านความมัน่ คงในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างมี แรงจูงใจในการทางานต่อ ปั จจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคงในการ
ทางานอยูใ่ นระดับมากทั้ง 2 ข้อ โดยมีแรงจูงใจในเรื่ องความมัน่ คงของบริ ษทั ทาให้ตอ้ งการทางาน
ต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.82) เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่ ทาให้
ต้องการทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.63) ตามลาดับ
7. ด้ านตาแหน่ งงาน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านต าแหน่ ง งาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.83) เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนัก งานที่ เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างมี แ รงจู งใจในทุ ก ข้อ อยู่ในระดับ มากเช่ น กัน โดยมี แ รงจู งใจในเรื่ อ ง
ครอบครัวยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน ทาให้ภูมิใจ และมุ่งมัน่ ที่จะทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.89)
เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ เพือ่ น และคนรู ้จกั ใกล้ชิดยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน ทาให้
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ภูมิใจ และมุ่งมัน่ ที่จะทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.82) และสังคมทัว่ ไปยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน
ทาให้ภูมิใจ และมุ่งมัน่ ที่จะทางานต่อไป (ค่าเฉลี่ย = 3.79) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบระดับแรงจู งใจในการทางานของพนั กงานบริ ษั ท
บริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับแรงจู งใจในการท างานของพนักงานบริ ษทั บริ หาร
สินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ปรากฏผล ดังนี้
พนักงานที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่ มี เพศ และสถานภาพครอบครัวต่ างกัน มี แ รงจู งใจในการ
ทางาน โดยรวม แรงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวม และรายด้านทุกด้าน ตลอดจนแรงจูงใจต่อปั จจัยค้ า
จุน โดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนพนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มี แรงจูงใจในการทางาน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ พบว่า พนักงานที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
และด้านความก้าวหน้าแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนภาพรวม และด้านอื่นๆ
ไม่พบความแตกต่าง นอกจากนี้ ยงั พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุนโดยรวม ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพือ่ น
ร่ วมงาน ด้านสภาพการทางาน ด้านรายได้ และสวัสดิการ และด้านความมัน่ คงในการทางานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านนโยบายการบริ หารของบริ ษทั และด้านตาแหน่ ง
งานไม่พบความแตกต่าง
ทางด้านการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ทางาน โดยรวมไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาแรงจูงใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่อ
ปั จจัย จูง ใจ โดยรวม และรายด้านทุ ก ด้านไม่ แ ตกต่ างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05
นอกจากนี้ยงั พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านความมัน่ คงในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนภาพรวม
และด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
สาหรับ รายได้ต่ อ เดื อ น พบว่า พนักงานที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่ มี รายได้ต่อเดื อนต่ างกัน มี
แรงจูงใจในการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ พิจารณา
แรงจูงใจในการท างานต่อ ปั จจัยจูงใจ พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มี
แรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
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ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่ วมงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพโดยรวม และด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
และพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการทางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุการทางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ
ด้านความก้าวหน้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนภาพรวม และด้าน อื่น ๆ
ไม่พบความแตกต่าง นอกจากนี้ ยงั พบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการทางานต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทบริหาร
สิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 17 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ แรงจูงใจในการท างาน จานวน 22 ข้อ เสนอแนะ คิด เป็ นร้อ ยละ 7.71 จากผูต้ อบ
แบบสอบถาม ทั้งหมด 285 คน โดยพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะมากที่สุดได้แก่เรื่ องการ
โยกย้ายตาแหน่ งหน้าที่ ควรโยกย้ายตามความรู ้ความสามารถ รองลงมาได้แก่ การส่งเสริ ม หรื อเลื่อน
ตาแหน่ งงานให้กบั พนักงานที่ทางานได้ประสบผลสาเร็ จ หรื อมี ผลงานที่ยอดเยี่ยม, การส่ งเสริ มให้
พนักงานได้รับการฝึ กอบรมสัมมนา เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ ความสามารถให้มากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ,
การปรับปรุ งเครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการทางานให้เหมาะสม และทันสมัย เพือ่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน, หัวหน้าควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของพนักงาน หัวหน้าควรมี
การกระจายงานให้พนักงานรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ไม่ควรมอบหมายงานให้พนักงานคนนี้มาก คน
นั้ นน้ อ ย และควรให้ พ นั ก งานได้มี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจหรื อ แก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การท างาน
ตามลาดับ
5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ ยงั มีแรงงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน อยูใ่ นระดับมาก การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ น
เช่ นนี้ เพราะบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ถื อ เป็ นบริ ษทั ที่มีความมั่นคงสู ง ทาให้
พนักงานรู ้สึกเกิดความมัน่ คงในงาน อีกทั้งลักษณะของงานที่ทาก็น่าสนใจ ท้าทาย มีโอกาสก้าวหน้า
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ตลอดจนเพื่อ นร่ วมงานมี การช่ วยเหลื อ ในการท างาน และท างานร่ วมกันได้อ ย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังก่ อตั้งมานาน ทาให้มีชื่อ เสี ยงดี เป็ นที่ยอมรับในวงสังคมทัว่ ไป พนักงานจึงเกิ ด
ความยินดี มีความภาคภูมิใจ และเป็ นแรงจูงใจพื้นฐานที่ส่งผลให้ปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายประสบผลสาเร็จ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม แร
งงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของหทัย
รัตน์ ไชยมูล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางานของพนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิ คม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า พนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือให้ความสาคัญ
ต่อ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อ งกับแนวคิดของ Dersal
(1968 : 62 อ้างถึงใน สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ , 2548 : 13) ที่กล่าวว่า ปั จจัยที่เอื้ออานวยให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทางาน ประกอบด้วย นโยบายและการบริ หารขององค์การ การปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับกับผูบ้ งั คับบัญชา สภาพการทางาน ความสาเร็ จในการทางาน การ
ยอมรับของสังคม ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสก้าวหน้า เมื่อพิจารณาปั จจัยจูงใจ และ
ปั จจัยค้ าจุน เป็ นรายด้านอภิปรายได้ ดังนี้
1.1 ด้านความสาเร็ จของงาน พบว่า พนักงานมี แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
แรงจูงใจในเรื่ องการได้ใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยูใ่ นการทางาน เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา
ได้แก่ รู ้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของงาน ผลสาเร็จของงานเป็ นไปตามที่คาดหวัง และการมี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจ และแก้ปัญหา ซึ่งผลการวิจยั นี้ขดั แย้งกับงานวิจยั ของวันเพ็ญ จาคา (2554) ที่
ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั เอ็นโอเค พรี ซิชนั่ คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย) จากัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจตามปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็จของงาน อยู่
ระดับปานกลาง การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้เพราะการที่พนักงานได้ใช้ความรู ้ความสามารถของ
ตนเอง ในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย และได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หรื อแก้ไ ข
ปั ญ หาเกี่ ยวกับงานที่ปฏิ บตั ิ ท าให้ตนเองรู ้สึ กว่างานที่ป ฏิบตั ิจนประสบผลสาเร็ จ ตนก็มีส่วนร่ วม
เหมือนกัน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในด้านนี้อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่กล่าวว่า ความสาเร็จของงาน
(Achievement) เป็ นการที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้น และประสบผลสาเร็จอย่างดี ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู ้จกั การป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อ ผลงานสาเร็ จจะเกิดความรู ้สึกพึง
พอใจ ปลาบปลื้มในผลสาเร็ จของงานนั้น เช่น การที่สามารถทางานได้สาเร็ จทันตามเป้ าหมาย การมี
ส่วนร่ วมในการทางานของหน่วยงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้
1.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมี แรงจู งใจในเรื่ อ งเพื่อ นร่ วมงานยอมรับ และไว้วางใจในการท างาน เป็ นอัน ดับ แรก อัน ดับ
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รองลงมา ได้แก่ หัวหน้าไว้วางใจมอบหมายงานสาคัญให้ทาเสมอ ได้รับคายกย่องชมเชยจากหัวหน้า
เมื่ อ มี ผลการปฏิ บ ัติง านดี และได้รับ ค ายกย่อ งชมเชยจากเพื่อ นร่ ว มงานเมื่ อ มี ผลการปฏิ บ ัติง านดี
ตามลาดับ การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่ นนี้ เพราะการที่ผูบ้ ังคับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ วมงานให้การ
สนับสนุน ไว้วางใจ ยอมรับในความรู ้ความสามารถของตน และร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งยังยก
ย่อ งชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบตั ิงานดี จนส่ งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในด้านนี้ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของขจีรัตน์ เจตนานุรักษ์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการ
ทางานของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี พบว่า ข้าราชการองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรีที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม มีแรงจูงใจในการทางาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถื อ อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี สองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg
Two Factors Theory) ที่กล่าวว่า การได้รับการยอมรับ (Recognition) เป็ นการได้รับการยอมรับนับถือ
จากบุคคลต่าง ๆ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูม้ าขอคาปรึ กษา หรื อจากบุคคลในหน่ วยงาน
ในรู ปแบบของคาชื่นชม หรื อการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรื อการแสดงออก
อื่นใดที่ทาให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถจะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานชอบ และรักในงานที่ทา
1.3 ด้านลักษณะของงานที่น่าสนใจ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีแรงจูงใจในเรื่ องงานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่น่าภาคภูมิใจ เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ งานที่
ทาอยูม่ ีความน่ าสนใจ และเป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถ งานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ และงานที่ทาเป็ นงานที่ตรงกับความถนัด ตามลาดับ การที่ผลการวิจยั
ออกมาเป็ นเช่นนี้ เพราะลักษณะงานที่พนักงานปฏิบตั ิอยู่เป็ นงานที่มีความน่ าสนใจ อีกทั้งยังได้รับ
มอบหมายงานตรงกับความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความถนัด ของตน ตลอดจนงานที่
ปฏิบตั ิมีความท้าทายสู ง ทาให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบตั ิ จนส่ งผลให้พนักงานเกิด
แรงจูงใจในด้านนี้ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรั ตนาภรณ์ สิ งห์ จันทร์
(2555) ทีไ่ ด้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด พบว่า แรงจูงใจในการทางาน ด้านลักษณะของงานที่ป ฏิบตั ิ อยู่ในระดับมากและยัง
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่กล่าวว่า ลักษณะ
ของงานที่ทา (Work Content) คือ ลักษณะงานที่มีความน่ าสนใจ ต้อ งอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ท้าทายให้ลงมือทา เป็ นสิ่งจูงใจให้บุคคลอยากทางาน และสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
1.4 ด้านความรั บ ผิด ชอบ พบว่า พนัก งานมี แ รงจู งใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
แรงจูงใจในเรื่ องการมี ความมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้เสร็จตามเป้ าหมาย เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา
ได้แก่ การทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การมีโอกาสในการแสดงความสามารถใน
งานที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบอย่างเต็มที่ และการมีอิสระในการคิดแก้ปัญหา และปรับปรุ งงาน
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ตามลาดับ ซึ่งผลการวิจยั นี้ขดั แย้งกับงานวิจยั ของวันเพ็ญ จาคา (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั เอ็นโอเค พรี ซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จากัด พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ แรงจู ง ใจตามปั จ จัย จู ง ใจ ด้า นความรั บ ผิด ชอบ อยู่ร ะดับ ปานกลาง การที่
ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้ เพราะการที่พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จลุล่วง
ตามเป้ าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ ตลอดจนแก้ไข
ปั ญหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง และยังได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถใน
งานที่ไ ด้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ จนส่ งผลให้พนักงานเกิ ดแรงจูงใจในด้านนี้ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับทฤษฎี ส องปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่ กล่ าวว่า ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และมี
อานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ หรื อ ได้รับการมอบหมายงานใหม่ ๆ เมื่อมีการขยายงาน ทาให้บุคคลมี
ความรู ้สึกอยากทางาน
1.5 ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีแรงจูงใจ
ในเรื่ อ งการได้เรี ยนรู ้ท ักษะ ประสบการณ์ จากงาน เป็ นอั น ดับแรก อัน ดับ รองลงมา ได้แก่ การมี
โอกาสเข้าอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ งหน้าที่การงาน
สู งขึ้นเมื่ อ งานที่ทาประสบความสาเร็ จ และมี โอกาสในการโยกย้ายงานตามความรู ้ ความสามารถ
ตามลาดับ ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของชนัสถ์ นันท์ อิสระเหนือทรั พย์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ
ของพนักงานขายอสังหาริ มทรัพย์ พบว่า พนักงานขายมี แรงจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง การที่ ผ ลการวิจ ัยออกมาเป็ นเช่ น นี้ เพราะบริ ษทั เปิ ดโอกาสในการพัฒ นาความรู ้
ประสบการณ์ และการเปิ ดโอกาสเข้าร่ วมประชุ ม สัม มนา และอบรมเพื่อ เพิ่ม พูน ความรู ้ ในการ
ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ อี กทั้งการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ งหน้าที่การทางานก็มีความเหมาะสม ตลอดจน
ผูบ้ งั คับบัญชาค่อยส่งเสริ มและสนับสนุ นในการเลื่อนตาแหน่ ง และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิงานนั้นก็เปิ ด
โอกาสให้ได้รับการเลื่อนตาแหน่ งที่สูงได้ แต่ก็มีบางพนักงานบางส่ วนรู ้สึกไม่ค่อยเป็ นธรรมในการ
พิจารณาการเลื่อน จึงทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในเรื่ องความเหมาะสม และการส่ งเสริ มสนับสนุนใน
การเลื่อนตาแหน่ ง อยูใ่ นระดับแค่ปานกลาง แต่ภาพรวมก็ยงั อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
สองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่กล่าวว่า ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน (Advancement) คือ การที่มีโอกาสได้รับเลื่อนขั้นตาแหน่ งให้สูงขึ้นในองค์การ อันเป็ นผลมาจาก
ผลงานที่ยอดเยีย่ ม และการมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม หรื อได้รับการฝึ กอบรม จะเป็ นสิ่งจูงใจ
ให้บุคคลอยากทางาน
1.6 ด้านนโยบายการบริ หารของบริ ษทั พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีแรงจูงใจในเรื่ องบริ ษทั มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการทางานที่เหมาะสม เป็ นอันดับแรก อันดับ
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รองลงมา ได้แก่ บริ ษทั มีนโยบาย/เป้ าหมายในการทางานที่ชดั เจน นโยบายที่ประกาศเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั และพนักงาน และการมีการชี้แจงนโยบายให้ทราบทัว่ ถึง และมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
ตามล าดับ การที่ ผ ลการวิจ ัย ออกมาเป็ นเช่ น นี้ เพราะบริ ษ ัท ได้มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง แนะน า การ
ปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและเป้ าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อ รองรับกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ จึ ง ท าให้ พ นั ก งานทราบถึ งนโยบายการบริ ห ารของบริ ษ ัท ได้อ ย่า งชัด เจน
เพื่อที่จะปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับเป้ าหมายที่บริ ษทั ได้วางไว้ จนส่ งผลให้พนักงาน
เกิดแรงจูงใจในด้านนี้ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของหทัยรั ตน์ ไชยมู ล
(2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางานของพนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิ คมอุ ตสาหกรรม
ภาคเหนือ พบว่า พนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้าน
นโยบาย และการบริ หารงานของบริ ษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้อ งกับทฤษฎี สอง
ปั จจัยของเฮอร์ ซ เบอร์ ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่ กล่ าวว่า นโยบายการบริ ห ารของบริ ษ ัท
(Company Policy) เป็ นการจัดการ และการบริ หารขององค์การ การติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ เช่น
นโยบายการควบคุมดูแล และระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการทางาน การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การ และดูแลปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
1.7 ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
มี แรงจูงใจในเรื่ อ งหัวหน้ามี ความรอบรู ้ แก้ไ ขปั ญ หา และปรับ ปรุ งงานได้ เป็ นอัน ดับแรก อันดับ
รองลงมา ได้แก่ หัวหน้ามีความสามารถในการตัดสิ นใจถูกต้อง และเวลาที่เหมาะสม หัวหน้าสั่งงาน
หรื อมอบหมายงานอย่างชัดเจน และหัวหน้ากระจายงานความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ตามลาดับ
การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้เพราะผูบ้ งั คับบัญชามีความรอบรู ้ และตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และกระจายงานความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมถู กต้อง นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชายังให้ความเป็ นกันเองในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะ จนทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในด้านนี้ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลการวิจยั นี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวันเพ็ญ จาคา (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั เอ็นโอเค พรี ซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จากัด พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี ระดับ
แรงจูงใจตามปั จจัยสุ ขอนามัย ด้านการปกครองบังคับ บัญชา อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่กล่าวว่า คุณภาพของการบังคับ
บัญชา (Quality of Technical Supervision) คือ ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนิ นงาน มี
ความรู ้ความสามารถในการแก้ปัญหา ให้คาแนะนาในการทางานแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้ เช่ น มีการ
สั่งงาน หรื อ มอบหมายงานชัดเจน ควบคุ ม ดู แลการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด มี การรับฟั งข้อ คิดเห็ น
ข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความยุติธรรมในการบังคับบัญชา
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1.8 ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพือ่ นร่ วมงาน พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมี แรงจูงใจในเรื่ อ งเพื่อ นร่ วมงานร่ วมมื อกันเพื่อทางานให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย
เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ เพื่อนร่ วมงานให้คาปรึ กษาหารื อระหว่างกัน เมื่อพบปั ญหาใน
การทางาน หัวหน้าแสดงความจริ งใจ/เป็ นกันเอง และหัวหน้าเต็มใจให้คาปรึ กษาปั ญ หางาน และ
ส่วนตัว ตามลาดับ การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้ เพราะพนักงานสามารถเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้
เป็ นอย่างดี อีกทั้งเพือ่ นร่ วมงานสนับสนุ นและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนหัวหน้างาน
และเพื่อ นร่ วมงานเกื้ อกูลให้คาปรึ กษาหรื อแนะนา ทั้งในเรื่ อ งงานและเรื่ องส่ วนตัว และย่อ มรับใน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของตน จนทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในด้านนี้ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของหทัยรั ตน์ ไชยมูล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการ
ทางานของพนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ พบว่า พนักงานบัญชีของบริ ษทั
ในนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนื อให้ความสาคัญ ต่อ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับทฤษฎี สองปั จจัยของ
เฮอร์ ซ เบอร์ ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่ ก ล่ า วว่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้บ ัง คับ บัญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน (Quality of interpersonal relations among peers, supervisors and
subordinates) คือ บรรยากาศในการทางานที่ดี มีความสนิ ทสนม ความจริ งใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ให้ความเป็ นกันเอง สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีความสุข
1.9 ด้านสภาพการท างาน พบว่า พนัก งานมี แรงจูง ใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
แรงจูงใจในเรื่ องจานวนชัว่ โมงทางานต่อวันเหมาะสม เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ สถานที่
ท างานมี ค วามปลอดภัย สถานที่ ท างานเหมาะสมในการท างาน และสถานที่ ท างานเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย สวยงาม ตามลาดับ การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้ เพราะบริ ษทั ตระหนักถึงสภาพความ
เป็ นอยู่ของพนักงานทุก ระดับ จึงกาหนดจานวนเวลาในการท างานให้เหมาะสม เพื่อ สุ ข ภาพของ
พนักงาน และเพื่อความปลอดภัยในการทางาน จึงจาเป็ นต้องจัดสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้มีแสง
สว่างที่เพียงพอ อุณหภูมิที่เหมาะสม และสถานที่สะอาด สวยงาม เพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้พนักงานมีความ
ต้องการทางาน และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จนทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในด้านนี้อยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของรั ตนาภรณ์ สิ งห์ จันทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่ อ ง
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า
แรงจูงใจในการทางาน ด้านสภาพการทางาน อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย
ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่กล่าวว่า สภาพการทางาน (Working Conditions)
คื อ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพของที่ ท างาน เช่ น แสงสว่า ง เสี ย ง อุ ณ หภู มิ การระบายอากาศ
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บรรยากาศในการทางาน ชัว่ โมงทางานที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่พงึ พอใจใน
การทางาน
1.10 ด้านรายได้ และสวัสดิการ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
แรงจู งใจในเรื่ องเงิน โบนัส ประจาปี เป็ นอัน ดับ แรก อัน ดับ รองลงมา ได้แ ก่ รายได้เหมาะสมกับ
ปริ ม าณงานในความรับ ผิด ชอบของตนเอง สวัส ดิ การต่าง ๆ เช่ น การอบรมสัม มนา การพัก ผ่อ น
ประจาปี และรายได้เหมาะสมกับ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของตนเอง ตามล าดับ ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ ขดั แย้งกับงานวิจยั ของหทัยรัตน์ ไชยมูล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางาน
ของพนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า พนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิคม
อุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ด้านค่ า ตอบแทนอยู่ใ นระดับ ปานกลาง การที่
ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่ นนี้ เพราะเงินเดื อ น และสวัสดิการที่ได้รับจากบริ ษทั มี ความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ ง ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ความรู ้ความสามารถ และคุม้ ค่า เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ ความพยายามและความทุ่มเทที่มีให้กับงาน ตลอดจนผลตอบแทนที่ไ ด้รับคุ ม้ ค่าตรงตามความ
ต้องการ และยุติธรรม จนทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในด้านนี้ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
สองปั จ จัย ของเฮอร์ ซ เบอร์ ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่ ก ล่ า วว่ า เงิ น เดื อ น (Salary) คื อ
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ต้องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม เพียงพอ เป็ นที่พอใจของ
บุคลากรในองค์การ
1.11 ด้านความมัน่ คงในการทางาน พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีแรงจูงใจในเรื่ องความมัน่ คงของบริ ษทั เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ ความมัน่ คงใน
ตาแหน่ งหน้าที่ ตามล าดับ การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้ เพราะบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิ จในการจัดการสิ น ทรัพ ย์ด้อ ยคุ ณ ภาพ (NPL และ NPA) ใน
ระบบสถาบันการเงิน มาเป็ นเวลาร่ วม 16 ปี อีกทั้งยังเป็ นอีกบริ ษทั หนึ่ งที่มีชื่อเสี ยงอยูใ่ นระดับแนว
หน้าในการบริ หารจัดการสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ เมื่อเทียบกับองค์การอื่น ๆ จึงทาให้พนักงานเกิดความ
มัน่ ใจในความมั่นคงของบริ ษทั ทาให้รู้สึก มัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่ การงานตามไปด้วย จนทาให้
พนักงานมี แรงจูงใจในด้านนี้ อ ยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของหทัยรั ตน์
ไชยมู ล (2553) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย จู งใจในการท างานของพนั ก งานบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ในนิ คม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า พนักงานบัญชีของบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือให้ความสาคัญ
ต่อปั จจัยด้านความมั่นคงในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุพตั รา สุ ภาพ (2536 : 138 – 140) ที่ให้ความคิดเห็นว่า องค์การที่ไม่ลม้ ง่าย ๆ จะทาให้ผูน้ าเกิดความ
มัน่ ใจและมีกาลังใจที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้บริ ษทั ก้าวหน้ายิง่ ขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย
ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่กล่าวว่า ความมัน่ คงในการทางาน (Job Security)
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เป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความมัน่ คงในการทางาน ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงของ
องค์การ ภาพพจน์ ชื่อเสียง หรื อขนาดของบริ ษทั
1.12 ด้านตาแหน่งงาน พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีแรงจูงใจ
ในเรื่ องครอบครัวยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ เพื่อน และ
คนรู ้จกั ใกล้ชิด ยอมรับ ในอาชี พ หน้าที่ การงาน และสังคมทั่วไปยอมรับ ในอาชี พ หน้าที่ ก ารงาน
ตามลาดับ ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของรั ตนาภรณ์ สิ งห์ จันทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า แรงจูงใจในการ
ทางาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน อยูใ่ นระดับน้อย การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้ เพราะ
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ก่อตั้งมาเป็ นระยะเวลาร่ วม 16 ปี อีกทั้งยังเป็ นอีกบริ ษทั
หนึ่ งที่ มี ชื่ อ เสี ยงอยู่ในระดับแนวหน้าในการบริ ห ารจัดการสิ น ทรัพย์ด้อ ยคุ ณ ภาพ จึงท าให้ค นใน
ครอบครัว เพือ่ น หรื อคนรู ้จกั ตลอดจนสังคมทัว่ ไปยอมรับในอาชีพ และหน้าที่การงานของตน จนทา
ให้ตนเองรู ้สึกภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการที่จะปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเหตุผล
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับทฤษฎี สองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Two Factors Theory) ที่กล่าว
ว่า ตาแหน่ งงาน (Status) เป็ นการให้เกียรติบุคลากร โดยการให้มียศ ตาแหน่ ง หรื อ สัญลักษณ์ อื่น ๆ
เพือ่ แสดงถึงลาดับ หรื อตาแหน่งนั้น ๆ
2. พนักงานที่มี เพศ ต่างกัน มี แรงจูงใจในการท างาน โดยรวม แรงจูงใจต่อ ปั จจัยจูงใจ และ
ปั จจัยค้ าจุน ทั้งโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน การที่ผลวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้เพราะในยุค
ปั จจุบนั บทบาทและความเสมอภาคของเพศหญิงและเพศชายเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ในส่วนของ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด เองนั้น การดาเนิ นนโยบายต่าง ๆกับทั้งเพศหญิงและ
เพศชายก็มิได้ต่างกัน ตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานเข้าทางานก็ไม่มีการแบ่งแยกเพศ การมอบหมายงาน
และความรั บ ผิด ชอบก็ เป็ นไปตามความรู ้ ค วามสามารถ การพิ จ ารณาเลื่ อ นปรั บ ต าแหน่ ง หรื อ
ค่าตอบแทนก็วดั จากผลการปฏิบตั ิงาน ทาให้พนักงานที่มีเพศ ต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม
แรงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน ทั้งโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดล้อง
กับงานวิจยั ของขจีรัตน์ เจตนานุ รักษ์ (2555) ที่ไ ด้ศึกษาเรื่ อ งแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการ
องค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี พบว่า ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จังหวัด
จันทบุรีที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
3. พนักงานที่มี อายุต่างกัน มี แรงจูงใจในการทางาน โดยรวม มี แรงจูงใจต่อ ปั จจัยจูงใจ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า ปั จจัยค้ าจุนโดยรวม ด้านการปกครองบังคับ
บัญ ชา ด้านความสัม พันธ์ของหัวหน้ า และเพื่อ นร่ วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านรายได้ และ
สวัสดิการ และด้านความมัน่ คงในการทางานแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30
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ปี มีแรงจูงใจในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 และ 41 ปี ขึ้นไป ซึ่ งผลการวิจยั นี้
ขัดแย้งกับงานวิจยั ของรั ต นาภรณ์ สิ งห์ จัน ทร์ (2555) ที่ไ ด้ศึก ษาเรื่ อ งแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า อายุแตกต่างกัน มี ระดับ
แรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน การที่ผลวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้เพราะพนักงานที่มีอายุต่ากว่า หรื อ
เท่ากับ 30 ปี มีความรู ้สึกตื่นตัวกับการทางาน เนื่ องจากเพิ่งจบการศึกษามา และไม่เคยทางานที่ไหน จึงทาให้
ต้องมี การเตรี ยมตัวให้พร้อม เพื่อ ให้งานที่ตนปฏิบตั ิมีประสิ ทธิ ภาพ อี กทั้งยังคาดหวังที่จะได้รับการ
ยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อ นร่ วมงาน ตาแหน่ งหน้าที่การงาน รายได้ สวัสดิการ และความ
มัน่ คงในการทางาน ส่ วนพนักงานที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 และ 41 ปี ขึ้นไป เป็ นกลุ่มที่ทางานมาเป็ น
ระยะเวลาพอสมควร อาจเป็ นช่วงที่เกิดความรู ้สึกอิ่มตัว ไม่ตื่นเต้นกับการทางานเหมือนตอนเริ่ มทา
งานในช่ ว งแรก ประกอบกับ การมี ป ระสบการณ์ เนื่ อ งจากท างานมานานพอสมควร อาจคิ ด ว่ า
ผลตอบแทน สวัสดิการ ก็คงไม่มากกว่าที่ได้รับในปั จจุบนั อีกทั้งโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่
การงานก็ ค งไม่ น่ า จะเติ บ โตได้ม ากกว่า นี้ เพราะต าแหน่ ง ที่ เป็ นอยู่ก็ ถื อ ว่า เหมาะสมกับ ความรู ้
ความสามารถของตนอยูแ่ ล้ว จึงทาให้ความสนใจในงานที่ทาอยูล่ ดลง ส่งผลให้แรงจูงใจในการทางาน
ลดตามไปด้วย จนส่งผลให้พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Ghiselti and Brown (1955 : 430 อ้างถึงใน สิ ริรักษ์ วรรธนะพินทุ, 2548 : 13) ที่กล่าว
ว่า อายุเป็ นปั จจัยที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจในการทางาน โดยผูป้ ฏิบตั ิงานอายุระหว่าง 25 – 34
ปี และ 45 – 54 ปี จะมี ความพึงพอใจในงานน้อ ยกว่ากลุ่ ม อายุอื่ น ๆ และยังสอดคล้อ งกับงานวิจยั
ของชนัสถ์ นันท์ อิสระเหนือทรัพย์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจของพนักงานขายอสังหาริ มทรัพย์
พบว่า อายุทาให้แรงจูงใจทั้งภายใน และภายนอกของพนักงานมีความแตกต่าง
4. พนักงานที่มีสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม แรงจูงใจต่อ
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน ทั้งโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน การที่ผลการวิจยั ออกมา
เป็ นเช่นนี้เพราะพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ไม่วา่ จะมีสถานภาพโสด หรื อ
สมรสต่างก็อยูภ่ ายใต้โครงสร้างซึ่งมีกฎ ระเบียบ หลักการบริ หารเดียวกัน อีกทั้งระบบการบริ หารงาน
เอื้ออานวยให้พนักงานไม่ว่าจะโสดหรื อสมรส ก็สามารถปฏิบตั ิงานได้เสมอภาคเท่าเทียมกัน อีกทั้ง
ลัก ษณะการท างานที่ ค ล้ายคลึ ง กัน เผชิ ญ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการท างานเหมื อ นกัน ดัง นั้ น
ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ รวมทั้งการอยูใ่ นสภาพแวดล้อมการทางาน
ที่เดียวกันเหมื อนกัน มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าและพัฒนาบุคคล โดยการส่ งเสริ มสนับสนุ นจาก
ผูบ้ ริ หารในองค์การเดียวกัน ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ไม่ว่าจะเป็ นระหว่างผูร้ ่ วมงานด้วยกัน หรื อ
ระหว่างผูบ้ ังคับบัญ ชาและผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา มี ค วามช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กูล กัน เพราะนโยบายองค์ก าร
ส่ งเสริ ม การท างานเป็ นที ม ท าให้เกิ ด การประสานงานประสานความสามัค คี เพื่ อ จุด หมายหรื อ
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เป้ าหมายและความสาเร็จขององค์การ ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลให้พนักงานที่มีสถานภาพครอบครัว
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม แรงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน ทั้งโดยรวม และราย
ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนาภรณ์ สิ งห์ จันทร์ (2555) ทีไ่ ด้ศึกษาเรื่ อง
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า
สถานภาพแตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
5. พนักงานที่มีการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คง
ในการทางานแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัย
ค้ าจุน ด้านความมัน่ คงในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของชนั ส ถ์ นั น ท์ อิ ส ระเหนื อ ทรั พ ย์ (2554) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู งใจของพนั ก งานขาย
อสังหาริ มทรัพย์ พบว่า การศึกษาทาให้แรงจูงใจทั้งภายใน และภายนอกของพนักงานมีความแตกต่าง
แต่ขดั แย้งกับงานวิจยั ของขจีรัตน์ เจตนานุ รักษ์ (2555) ที่ไ ด้ศึกษาเรื่ อ งแรงจูงใจในการทางานของ
ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี พบว่า ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
จังหวัดจันทบุรีที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่าง การที่ผลวิจยั
ออกมาเป็ นเช่ น นี้ เพราะพนักงานที่ มี การศึกษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี เมื่ อ ได้มาท างานที่ บริ ษ ัทบริ ห าร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีความมัน่ คง จึงทาให้เกิ ดความรู ้สึกมัน่ คงในการ
ทางาน และส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ งในระดับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานไม่สูงมาก
นัก จึงไม่ กดดัน ส่ วนพนักงานที่มี การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี อาจมี ความเชื่ อ มัน่ ในความรู ้ของตน
ประกอบกับตาแหน่งที่ตนดารงอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นระดับหัวหน้า จึงเกิดความกดดัน และรู ้สึกไม่ค่อย
มัน่ คงต่อการทางาน เพราะมีหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบสู ง จึงอาจทาให้เกิดแรงจูงใจด้านความมัน่ คงใน
การทางานต่ากว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
6. พนั กงานที่ มี รายได้ต่ อเดื อนต่ างกัน มี แ รงจู งใจในการท างานต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้า น
ความสัมพัน ธ์ของหัวหน้า และเพื่อ นร่ ว มงานแตกต่างกัน โดยพนักงานที่ มี รายได้ต่อเดื อนระหว่าง
15,001 – 35,000 บาท และ 35,001 – 45,000 บาท มี แรงจู งใจในการท างานต่ อ ปั จ จัยค้ าจุ น ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชามากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดื อนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป การที่ผลการวิจยั
ออกมาเป็ นเช่นนี้ เพราะพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 35,000 บาท และ 35,001 – 45,000
บาท ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานไม่นาน จึงอาจทาให้ผบู ้ งั คับบัญชาต้องใส่ ใจ และคอยให้คาแนะนา จึงทาให้
พนักงานกลุ่มนี้ ใกล้ชิด และรู ้สึกว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตนมีความรอบรู ้ สามารถแก้ไขปั ญหาได้ดี และ
มีการกระจายงาน หรื อสั่งงานได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน จึงทาให้มีแรงจูงใจในด้านนี้มากกว่าพนักงาน
ที่มี รายได้ต่อเดื อนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้น ไป นอกจากนี้ พนักงานที่ มี รายได้ต่อเดื อนระหว่าง 15,001 –
35,000 บาท และ 35,001 – 45,000 บาท ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ จึงอาจคลุก คลี และ
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สนิ ทสนมกับเพื่อนร่ วมงานมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป ซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร จึงอาจวางตัวเพือ่ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเคารพ จึงอาจทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
รู ้สึกเกรงกลัว และไม่สนิ ทสนมเหมือนเพื่อนพนักงาน จนส่ งผลให้พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
แรงจูงใจในการท างานต่อ ปั จจัยค้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญ ชา และด้านความสัมพัน ธ์ของ
หัวหน้า และเพื่อ นร่ วมงานแตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรั ตนาภรณ์ สิ งห์
จันทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า รายได้แตกต่างกัน มี ระดับแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน และ
สอดคล้อ งกับแนวคิดของ Ghiselti and Brown (1955 : 430 อ้างถึงใน สิ ริรักษ์ วรรธนะพินทุ , 2548 :
13) ที่กล่าวว่า รายได้เป็ นปั จจัยที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจในการทางาน
7. พนั กงานที่ มี อายุการท างานต่ างกัน มี แ รงจู ง ใจในการท างานต่ อ ปั จจัย จู ง ใจ ด้า น
ความก้าวหน้า โดยพนักงานที่มีอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ความก้าวหน้า นอกจากนี้ ยังพบว่า พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการทางานต่างกัน มี แรงจูงใจใน
การทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 การที่ผลการวิจยั ออกมาเป็ นเช่นนี้ เพราะพนักงานที่มีอายุการทางานต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3 ปี
และ 4 – 10 ปี มี ความรู ้สึ กตื่ นตัวกับการท างาน เนื่ องจากเพิ่งเริ่ มท างาน จึงท าให้ตอ้ งกระตื อรื อร้น และ
แสดงผลงานให้เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ ังคับบัญชาเห็ น เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อ นร่ วมงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชา อี กทั้งยังมีแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเนื่ อ งจากเพิ่มเข้ามา
ปฏิ บ ัติ งานไม่ น าน จึ งได้รั บ คาแนะน าจากเพื่อ นร่ วมงาน และหัวหน้า จึ งทาให้พ นัก งานกลุ่ ม นี้ มี
ความรู ้สึกที่ดี ส่ วนพนักงานที่มี อายุการทางาน 10 ปี ขึ้นไป เป็ นกลุ่มที่ ทางานมาเป็ นระยะเวลานาน
พอสมควร อาจเป็ นช่ วงที่ เกิ ดความรู ้สึกอิ่ ม ตัว ไม่ ตื่นเต้น กับการทางานเหมื อ นตอนเริ่ ม ท างานใน
ช่ วงแรก อี ก ทั้งโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ งหน้าที่การงานก็ คงไม่ น่าจะเติบโตได้ม ากกว่านี้ เพราะ
ตาแหน่งที่เป็ นอยูก่ ็ถือว่าเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของตนอยูแ่ ล้ว จึงทาให้ความสนใจในงาน
ทีท่ าอยูล่ ดลง ทาให้แรงจูงใจลดน้อยลง ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้พนักงานที่มีอายุการทางานต่างกัน มี
แรงจูง ใจในการท างานต่ อ ปั จ จัย จูงใจ ด้านการได้รั บ การยอมรับ นั บ ถื อ ด้านความก้า วหน้ า และ
แรงจูงใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพือ่ นร่ วมงานแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจยั นี้
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของชนั ส ถ์ นั น ท์ อิ ส ระเหนื อ ทรั พ ย์ (2554) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู งใจของ
พนัก งานขายอสังหาริ ม ทรั พ ย์ พบว่า ประสบการณ์ ใ นการท างานท าให้ แรงจู งใจทั้งภายใน และ
ภายนอกของพนักงานมีความแตกต่าง
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5.3 ข้ อค้นพบ
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจูง ใจในการท างานของพนัก งานบริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด มีขอ้ ค้นพบ ดังนี้
1. พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และมี
แรงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน แต่พนักงานมีแรงจูงใจต่อปั จจัยค้ าจุน
มากกว่าปั จจัยจูงใจ แสดงให้เห็นว่า พนักงานจะเห็นด้วยกับปั จจัยค้ าจุน ซึ่งถือเป็ นปั จจัยที่ช่วยลดความ
ไม่พงึ พอใจในการทางาน
2. พนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างมี แรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ อยูใ่ นระดับมาก
แสดงให้เห็ น ว่า พนักงานมี ความพึงพอใจต่อ ปั จจัยจูงใจ โดยเฉพาะการทราบขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง ทาให้มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้เสร็จตามเป้ าหมาย อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู ้
ความสามารถที่มีอยูใ่ นการทางาน ตลอดจนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะ ประสบการณ์จากงาน เนื่ องจากพนักงาน
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความแรงจูงใจต่อปั จจัยดังกล่าวมากกว่าปั จจัยอื่นๆ
3. พนักงานที่เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างมี แรงจูงใจในการทางานต่อ ปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก แสดงให้เห็ นว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน โดยเฉพาะเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งให้
ความร่ วมมือกันในการทางาน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้ าหมาย การให้คาปรึ กษาหารื อระหว่างกัน เมื่อ
พบปั ญหาในการทางาน การที่คนในครอบครัว เพือ่ น และคนรู ้จกั ใกล้ชิดยอมรับในอาชีพ และหน้าที่
การงาน หรื อการที่บริ ษทั มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการทางานที่เหมาะสม มีเงินโบนัสประจาปี และมี
จานวนชัว่ โมงในการท างานที่เหมาะสม เนื่ อ งจากพนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างมี ความแรงจูงใจต่อ
ปั จจัยดังกล่าวมากกว่าปั จจัยอื่นๆ
4. ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน 3 อันดับแรกที่พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยมากที่สุด คือ ปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในเรื่ องการมีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้เสร็ จ
ตามเป้ าหมาย อันดับที่ 2 และที่ 3 เป็ นปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่ วมงาน
ในเรื่ อ งเพื่ อ นร่ วมงานร่ วมมื อ กันเพื่อ ทางานให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย และด้านตาแหน่ งงานในเรื่ อ ง
ครอบครัวยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน
5. ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานน้อยที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51 ซึ่ งค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดของความคิดเห็นมาก (ค่าเฉลี่ยระดับมาก =
3.50-4.49) แสดงว่า ปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าที่พนักงานได้รับยังไม่ สามารถสร้างแรงจูงใจใน
การทางานให้แก่ พนักงานได้อ ย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่ องโอกาสได้เลื่ อ นตาแหน่ งหน้าที่การงาน
สูงขึ้นเมื่องานที่ทาประสบความสาเร็จ การโยกย้ายงานตามความรู ้ ความสามารถ และโอกาสเข้าอบรม
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สัมมนา เพื่อ เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ซึ่ งพนักงานที่เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างมี ความคิดเห็ น ต่อ ปั จจัย
ดังกล่าวน้อยกว่าปั จจัยอื่น ๆ
6. ปั จจัยค้ าจุนที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานน้อยที่สุด คือ ด้านรายได้ และสวัสดิการ
โดยเฉพาะเรื่ อ งของรายได้เหมาะสมกับปริ มาณงานในความรับผิดชอบของตนเอง สวัสดิการต่าง ๆ
เช่ น การอบรมสั ม มนา การพัก ผ่ อ นประจ าปี และรายได้เหมาะสมกั บ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปั จจัยดังกล่าวน้อยกว่าปั จจัย
อื่นๆ
7. พนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่มีเพศ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มี แรงจูงใจในการ
ทางาน โดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
8. พนั กงานที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่ มี อายุต่ ากว่า 26 ปี มี แ รงจู งใจในการท างาน โดยรวม
มากกว่าพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป
9. พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีแรงจูงใจในการทางานต่อ
ปั จจัยค้ าจุน ด้านความมั่น คงในการทางานมากกว่าพนักงานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่มี การศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี
10. พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท มีแรงจูงใจในการทางานต่อ
ปั จจัยค้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญชามากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001 – 35,000
บาท และตั้ง แต่ 45,001 บาทขึ้ น ไป ส่ วนพนั กงานที่ มี รายได้ต่ อเดื อนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท และ 35,001 - 45,000 บาท มี แ รงจู ง ใจในการท างานต่ อ ปั จจัย ค้ า จุ น ด้ า น
ความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพือ่ นร่ วมงานมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้น
ไป
11. พนักงานที่มีอายุการทางานน้อ ยกว่า 1 ปี มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า และแรงจูงใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ของ
หัวหน้า และเพือ่ นร่ วมงานมากกว่าพนักงานที่มีอายุการทางานระหว่าง 7 – 10 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป
5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ งแรงจู งใจในการท างานของพนั ก งานบริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด เพื่อนาผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการบริ หารบุคลากรในองค์การ ซึ่งผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะได้ ดังนี้
1. ผลของการศึ กษาพบว่า ระดับ แรงจูงใจในการท างานของพนัก งานบริ ษ ัท บริ ห าร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด สรุ ปโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก การที่มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมากนั้น
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ย่อ มบังเกิ ดผลดี ต่อ องค์การ ต่อ ผูบ้ ริ หารและต่อ บุคลากร ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้อ งพยายามสร้างเสริ ม
แรงจูงใจให้เกิ ดขึ้นต่อ บุคลากรมากที่สุด โดยจะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างเสริ มแรงจูงใจ โดย
การจัดอบรม ประชุมสัมมนาระดับหัวหน้า เพือ่ ให้หัวหน้าเล็งเห็นความสาคัญของการสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานของพนักงาน และมีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแรงจูงใจในการทางานแก่บุคลากรมาก
ยิง่ ขึ้น ตลอดจนผูบ้ ริ หารควรหาแนวทางในการสร้างเสริ มแรงจูงใจให้มากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หาร
ควรยึดหลักมนุ ษยสัมพันธ์ในการบริ หาร ทักษะความมัน่ คงทางอารมณ์ และหลักคุ ณธรรมในการ
ตัด สิ น ใจ การที่ จะให้ พ นั กงานเกิ ด ความพอใจในหน้ าที่ ก ารงานนั้ น ผูบ้ ริ ห ารควรเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย มีการกระจายและมอบหมายงานอย่างเหมาะสมชัดเจน
รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนา ติดตาม ตรวจสอบ ส่ งเสริ มศักยภาพของพนักงาน และมีความยุติธรรมใน
การบริ หาร อีกทั้งผูบ้ ริ หารจะต้องยอมรับนับถือพนักงานอย่างจริ งใจ รู ้จกั ยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล
รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ก็จะทาให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ และผูบ้ ริ หารควรสร้างบรรยากาศให้เพื่อ นร่ วมงานมี ปฏิสัม พันธ์ที่ ดีต่อ กัน ยึดหลัก
มนุ ษย์สัมพันธ์ในการติดต่อ สื่ อ สาร ส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั ยอมรับเคารพนับถื อซึ่ งกันและกัน ให้
ความร่ วมมื อและช่วยเหลื อกัน ทั้งในด้านการงานและส่ วนตัว มี การสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ตามโอกาสอันควร ซึ่ งจะทาให้พนักงานมีความใกล้ชิดสนิ ทสนมไว้วางใจกัน และเต็มใจที่จะร่ วมมือ
กันในการทางาน ทาให้งานสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี ส่วนด้านเงินเดือนนั้น ทางผูบ้ ริ หารควรเพิม่ เงินเดือนให้
พนักงานในระดับที่เหมาะสมก็จะทาให้พนักงานมี ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นการจูงใจให้
พนักงานมีความมุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพียรในการทางานเพิม่ ขึ้น
2. จากผลการศึ ก ษาปั จ จัย จูง ใจในการท างานของพนั ก งานบริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด พบว่า พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจสรุ ปในภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก แต่พนักงานมีแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าน้อยกว่าทุกด้าน โดยเฉพาะ
ในเรื่ องของโอกาสในการโยกย้ายงานตามความรู ้ ความสามารถ และโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ งหน้าที่
การงานสูงขึ้นเมื่องานที่ทาประสบความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้น ทางผูบ้ ริ หารจึง
ควรพิจารณาถึ งเกณฑ์การประเมิ นผลการทางานว่ามี ค วามยุติธรรมหรื อ ไม่ โอกาสเลื่ อ นขั้นเลื่ อ น
ตาแหน่ งหน้าที่มี ความถู กต้อ งเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ และผลการปฏิบ ัติงานมากน้อ ย
เพี ย งใด และพยายามขยายโอกาสให้ บุ ค ลากรได้มี โ อกาสพัฒ นาตนเองและเพิ่ ม พู น ความรู ้ อ ยู่
ตลอดเวลา เช่น การอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ เพื่อให้บุคลากรในองค์การเกิดความรู ้สึกมัน่ คงในงาน มี
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่ งจะทาให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางานให้กับหน่ วยงาน
อย่างเต็มที่ งานที่ปฏิบตั ิก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย
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3. จากผลการศึ ก ษาปั จ จัย ค้ าจุ น ในการท างานของพนั ก งานบริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด พบว่า พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทางาน ในด้านปั จจัยค้ าจุนสรุ ปในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก แต่พนักงานมีแรงจูงใจในด้านรายได้ และสวัสดิการน้อยกว่าทุกด้าน โดยเฉพาะ
ในเรื่ องรายได้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ของตนเอง และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
การอบรมสัมมนา การพักผ่อนประจาปี มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าในทุกเรื่ องของด้านรายได้ และสวัสดิการ แต่
ก็ยงั อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งถื อ ว่าพนักงานมี ระดับแรงจูงใจในการทางานในเรื่ อ งนี้ อยูใ่ นระดับมาก แต่
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้มากยิง่ ขึ้น ทางผูบ้ ริ หารจึงควรมีการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนื อจาก
เงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤตในปั จจุบนั อีกทั้งควรพิจารณา
เงินเดือนจากความรู ้ ความสามารถ และผลงาน นอกจากนี้ ควรมีการจัดสวัสดิการ ต่าง ๆ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม เพือ่ ให้พนักงานเกิดความรู ้สึกที่ดี
ต่อ องค์ก าร ซึ่ งจะส่ ง ผลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน และส่ งผลต่ อ แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานบริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
4. ทางบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ควรพยายามกระตุน้ แรงจูงใจใน
การทางานของพนักงานในทุกช่วงอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกช่วงรายได้ และทุกช่วงอายุการทางานให้
มีแรงจูงใจในการทางานอย่างเท่าเทียมกัน เนื่ องจากผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุต่ากว่า 26 ปี มี
แรงจูงใจในการทางานมากกว่าพนักงานที่ มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี และ 41 ปี ขึ้น ไป ส่ วน
พนักงานที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงในการ
ทางานมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 –
25,000 บาท มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญชามากกว่าพนักงานที่มี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท และตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ยงั พบว่า พนักงาน
ที่ มี รายได้ต่ อเดื อนระหว่ าง 15,001 – 25,000 บาท 25,001 – 35,000 บาท และ 35,001 - 45,000 บาท มี
แรงจูงใจในการท างานต่ อ ปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัม พันธ์ของหัวหน้า และเพื่อ นร่ วมงานมากกว่า
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป และยังพบว่า พนักงานที่มีอายุการทางานน้อยกว่า 1
ปี มี แรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า และ
แรงจูงใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่ วมงานมากกว่าพนักงานที่มีอายุการ
ทางานระหว่าง 7 – 10 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญในเรื่ อ งนี้ ให้มากขึ้น
เพื่อ สร้างบรรยากาศการทางานให้อบอุ่ นเหมือนเป็ นครอบครัวเดี ยวกัน มีความสมานสามัคคีเห็นอก
เห็นใจกันรักกันเหมือนพี่น้อง สร้างความประทับใจ เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับ
องค์การให้มากขึ้น อีกทั้งควรมีการสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์การได้ทราบถึงเป้ าประสงค์ขององค์การ
จัดฝึ กอบรมเพื่อ ให้พนักงานได้รับความรู ้ใหม่ ๆ ไม่ ตกยุค เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ร้อ งเรี ยนหรื อ
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แสดงความคิดเห็ น ตลอดจนให้ความยุติธรรม และความเสมอภาคเท่ าเทียมกันของพนักงานไม่ ว่า
พนักงานจะมีอายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน และอายุการทางานต่างกันเพียงใด เพือ่ ให้พนักงานรู ้สึกว่า
ทางองค์กร มีความเสมอภาคและยุติธรรม เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางาน และก่อให้เกิดความรู ้สึกที่
มัน่ คงในองค์การและเกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานต่อไป
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