
ปัจจยัจงูใจท่ีมีอิทธิพลต่อผลส ำเรจ็ในกำรท ำงำนของพนักงำนในบริษทัท่ีให้บริกำร 
สินเช่ือยำนยนตแ์ห่งหน่ึง 

MOTIVATION FACTORS AFFECTING THE JOB SUCCESS OF EMPLOYEES 
WORKING IN AN AUTO FINANCE COMPANY 

 
เจนวานิช อุปพนัธาภรณ์1 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อปัจจยัจูงใจที่มอีทิธพิลต่อผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานในบรษิัท
ที่ให้บรกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื พนักงานบรษิัทที่ให้บรกิารสนิเชื่อยานยนต์
แห่งหนึ่งสงักดัส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลรวมถึงส านักงานสาขา
ต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ จ านวน 380 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอมูล สถิติที่ใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม (Cronbach - 
Alpha Coefficient) สถิต ิการวเิคราะห์ความแตกต่าง (Independent T-test, One-Way Analysis of Variance: 
ANOVA and Least Significant Difference: LSD) และสถ ิต ิเพื ่อหาค ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ของเพยีร ์สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวจิยั พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 36–40 ปี มสีถานภาพสมรส มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมตี าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าทีร่ะดบั 4- ผูจ้ดัการ มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานในช่วง 5-10 ปี 
 ปัจจยัจูงใจในการปฏิบตัิงาน โดยภาพรวมมคีวามคิดเหน็ในระดบัค่อนขา้งสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัสงูไดแ้ก่ ดา้นชื่อเสยีงองคก์าร และมคีวามคดิเหน็ในระดบัค่อนขา้งสงู 
ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน ดา้นการจดัการและ
บรหิารองคก์าร ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร สว่นดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
ในระดบัปานกลาง 
 ผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงาน โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัค่อนขา้งสงู เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับค่อนข้างสูงได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ความส าเรจ็ในงานทีท่ า และดา้นความทุ่มเทกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 พนักงานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรสต าแหน่งงาน แตกต่าง
กนั มผีลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานโดยรวมแตกต่างกนั ส่วนพนกังานทีม่ ีระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั มผีลส าเรจ็ในการท างานของพนกังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัผลส าเรจ็ในการท างานของพนกังานโดยรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัผลส าเรจ็ในการท างานของ
พนักงาน ดา้นประสทิธภิาพในการท างาน ดา้นความส าเรจ็ในงานที่ท า และดา้นความทุ่มเทกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ของพนกังานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนตแ์ห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค ำส ำคญั: ผลส าเรจ็ พนกังาน บรกิาร สนิเชื่อ 
__________________________________ 
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Abstract 
 
 This research study aimed to study the motivation factors affecting the job success of employees 
working in an Auto Finance company. The sample group of this study was 380 employees working in an 
Auto Finance Company, located in the Head Office, branches in Bangkok and its vicinity, as well as 
upcountry branches. A questionnaire was used as an instrument for data collection and statistical data 
analysis by percentile, average, standard deviation, Cronbach - Alpha Coefficient, Independent T-test, One-
Way Analysis of Variance: ANOVA, Least Significant Difference: LSD and the Pearson product moment 
correlation coefficient. The results of this study were as follows: 
 Most of female respondents are between thirty six to forty, married, held a Bachelor's Degree, had 
the job title of Officer 4 to Manager, and with five to ten years of work experience. 
 The overall response results for job motivation factors were relatively high. For individual aspects, 
the results were high for corporate reputation; relatively high for working environment, opportunity for career 
growth, job Stability, corporate management and Compensations and benefits and moderate for recognition. 
 The overall response results for employee job success were relatively high. For individual aspects, 
the results were relatively high for work efficiency, job success and work dedication. 
 In general, employees of a different gender, age, marital status, or job title had different levels of 
success while employees with different levels of education and length of work experience had no different in 
professional success.  
 In general, job motivation factors had a positive relationship with overall employee success at a 
statistically significant level of 0.01. In addition, job motivation factors had important relationship with 
employee success in terms of the following aspects; efficiency, accomplishment and dedication at a 
statistically significant level of 0.01. 
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บทน ำ 
 ในยุคปัจจุบันผลกระทบจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอยู่ในสภาวะชะลอตัวและ
ถดถอย ความผนัผวนทางสงัคม การแข่งขนัในทางทางการตลาดมคีวามรุนแรงขึน้เรื่อยๆ เช่น ตลาดสนิเชื่อเช่าซือ้ของ
ประเทศไทย ในช่วงปี 2556 ต่อเนื่องมาถงึไตรมาสที ่3 ของปี 2557 มทีศิทางซบเซาและชะลอตวัอย่างเหน็ไดช้ดัและ             
มคีวามต่อเน่ืองอย่างยาวนาน ดว้ยปัจจยัจากโครงการรถยนต์คนัแรกจากการสนบัสนุนจากรฐับาล ทีท่ าใหเ้กดิการแรง
ซือ้รถยนต์ล่วงหน้าเป็นจ านวนมากท าให้กระทบต่อตลาดรถยนต์โดยรวม รวมถึงตลาดรถยนต์ใชแ้ล้วที่ราคารถยนต์
ปรบัตวัลดลงจนท าให้ผู้ประกอบการขายรถยนต์ใช้แล้วหลายรายต้องยอมขายในราคาที่ต ่ากว่าต้นทุนเพื่อ ระบายรถ
ในสต๊อคและรกัษาสภาพคล่องของกจิการไว ้รวมถงึปัจจยัจากปัญหาการเมอืงส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกจิหยุดชะงกั หนี้
ภาคครวัเรอืนและค่าครองชพีสงูขึน้ ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต ่า ซีง่กระทบต่อยอดสนิเชื่อเช่าซือ้โดยรวมทัง้ระบบ 
จากปัจจยัต่างๆ เหล่านี้สง่ผลใหอ้งคก์ารตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถยนื
หยดัอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ได้ ด้วยเหตุนี้องค์การต่างๆ จงึจ าเป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยนนโยบายการบรหิาร
องค์การ รูปแบบการบรหิาร โครงสร้างองค์การ ตลอดจนการจดัการด้านทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่ามคีวามส าคญั
อย่างหนึ่งต่อประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและความส าเรจ็ขององคก์าร โดยฝ่ายบรหิารควรใหค้วามส าคญักบัการจดัการ
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ดา้นทรพัยากรมนุษย์ดงักล่าวเพื่อให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายตามที่ไว้ตัง้ไว้ได้ องค์การต้องมกีารจดัการดา้นบุคลากร 
การสรรหาและคดัเลอืกพนกังานทีม่คีวามสามารถ ทกัษะตรงกบัต าแหน่งงาน ในขณะเดยีวกนัตอ้งเพิม่ศกัยภาพ พฒันา
บุคคลากรโดยการฝึกอบรม เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูมากยิง่ขึน้ การยอมรบัใน
ผลงานที่มีคุณภาพตลอดจนการเลื่อนขัน้พนักงานและเพิ่มความผูกพันระหว่างพนักงานกบัองค์การของผู้บรหิาร
องค์การจะน าไปสู่การรกัษาพนักงานให้ด ารงอยู่กบัองค์การได้นานและน าไปสู่ความส าเรจ็ขององค์การในระยะยาว  
ในทางกลบักนัหากพนกังานมไิดร้บัการจูงใจในดา้นต่างๆ จากองคก์ารกจ็ะมผีลกระทบต่อความส าเรจ็ในการท างานได ้
และนอกจากนัน้ยงัมพีฤตกิรรมทีก่ระทบต่อผลส าเรจ็ในการท างาน อาทเิช่น การมาท างานไม่ตรงตามเวลา การขาดงาน
บ่อย ตลอดจนไปถงึการลาออกจากงานในทีสุ่ด ซึง่ท าใหบ้ัน่ทอนต่อการเตบิโตและความส าเรจ็ขององคก์าร ดงันัน้หาก
พนกังานไดร้บัการจงูใจทีเ่หมาะสมกบัสภาวะของแต่ละบุคคลแลว้ กท็ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท างานทัง้ในภาพของสว่น
บุคคล ระดบัฝ่ายงาน และระดบัองคก์ารในการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ไดใ้นระยะยาว  
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บรษิัทที่ให้บริการสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสยีงติดอนัดบั 1 ใน 5 ตามยอด
คงเหลอืการปล่อยสนิเชื่อของประเทศไทยโดยได้รบัการจดัอนัดบัเครดติองค์กรในระดบั A+ จากบรษิัท ทรสิ เรทติ้ง 
จ ากัด จ านวนถึง 4 ปีซ้อน (2552–2555) รางวัล “Superbrands Thailand” ในประเภทธุรกิจสินเชื่อยานยนต์จาก 
Superbrands Council 3 ปีซ้อน (2554–2556) รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2011” จากสมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (2554) และรางวัล “IT Excellence Awards 2012” จาก Fairfax Business Media 
(2555) ซึ่งเป็นบรษิัทผู้น าการให้บรกิารสนิเชื่อยานยนต์ครบวงจรที่มอบบรกิารด้วยพนักงานที่มคีวามเป็นมอือาชีพ 
พรอ้มใหค้วามเอาใจใส่ ค านึงถงึความสะดวกสบายของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอและเป็นที่ปรกึษาทัง้ใน เรื่องรถและเรื่อง
เงนิ โดยมุ่งสรา้งความพงึพอใจ ความประทบัใจและตอบสนองความต้องการดา้นรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และการเงนิ
ทัง้ในกลุ่มของผู้ใช้บรกิารทัว่ไป ผู้ใช้บรกิารประเภทองค์การ และในกลุ่มผู้แทนจ าหน่ายที่เป็นพนัธมติรของบรษิัทฯ 
ก าลงัประสบปัญหาการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง แมว้่าองคก์ารจะมรีะบบการบรหิารจดัการดา้น
ทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นทางการ มกีารก าหนดอ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชดัเจน 
รวมทัง้มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้อือ้ต่อการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสมและบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร แต่กย็งัพบปัญหาดา้นบุคลากรในเรื่องต่างๆ อาทเิช่น เรื่องการลาออกของพนกังาน เรื่อง
การสรรหาและคดัเลอืกพนักงาน เรื่องประสทิธภิาพของพนกังาน ซึง่ลว้นส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของการบรหิารงานดา้นบุคลล และเพื่อใหอ้งคก์ารกา้วทนัความเปลีย่นแปลงในโลกธุรกจิในยุคปัจจุบนั การเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งองคก์ารใหม่ถอืเป็นเรื่องส าคญัทีผู่บ้รหิารจะตอ้งใหค้วามทุ่มเทและผลกัดนัใหเ้กดิขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งและก้าว
ทนักับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจขององค์การ โครงสร้างองค์การใหม่ถือเป็นเรื่องหลักที่องค์การต้องเร่งแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวขา้งต้นเพื่อเพิม่ขวญั ก าลงัใจใหพ้นักงานทีด่ ารงอยู่ในองคก์ารปฏบิตัหิน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพและส่งผลให้
เพิม่ผลผลติใหก้บัองคก์ารไดส้งูสดุ 
 จากประเดน็ปัญหาและปัจจยัเหตุผลดงักล่าวในขา้งต้น ผู้วจิยัจงึไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและปัญหาในการ
สรา้งแรงจงูใจในการท างานของบุคลากรในองคก์าร ตลอดจนความตอ้งการของบุคลากรในการปรบัเปลีย่นขององคก์าร
เพื่อใหพ้ฤตกิรรมของบุคลากรปรบัเปลีย่นในทศิทางทีด่ต่ีอการท างาน ดว้ยในฐานะที่ผูว้จิยัไดป้ฏบิตังิานอยู่ในองคก์าร
แห่งนี้ จงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาเกีย่วกบั “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลส าเรจ็ในการท างานของพนกังานในบรษิทัทีใ่ห้
สนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่ง” เพื่อใหท้ราบถงึปัจจยัจงูใจในการท างานดา้นต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร 
ดา้นการจดัการและบรหิารองคก์าร ดา้นชื่อเสยีงขององคก์าร ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและดา้นการไดร้บัการยอมรบั
นับถอื ที่จะส่งผลโดยตรงต่อการปฏบิตัิงานของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้ผู้บรหิารได้น าผลการวจิยัน าไปเป็นขอ้มูล
เบื้องต้นในการวางแผนพฒันาบรหิารงานบุคคล ตลอดจนหาแนวทางในการพฒันาการท างานให้มปีระสทิธภิาพและ 
ประสทิธผิล เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็และกา้วหน้าในอนาคตต่อไป 
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 หมายเหตุ *เนื่องจากไม่ได้รบัการอนุญาตให้เปิดเผยชื่อบรษิัท จึงใช้บริษัทที่ให้บริการสนิเชื่อยานยนต์              
แห่งหนึ่ง 
 
วตัถปุระสงคข์องงำนวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาผลส าเรจ็ในการท างานของพนกังานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนตแ์ห่งหนึ่ง จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด ต าแหน่งงาน ระยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน  
 2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิานในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้น
การจดัการและบรหิารองค์การ ด้านชื่อเสยีงขององค์การ ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานและดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอืของพนกังานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์
แห่งหนึ่งกบัผลส าเรจ็ในการท างานของพนกังาน 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั  
 ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
  1. ลกัษณะสว่นบุคคล 
  1.1 เพศ 
   1.1.1 เพศชาย 
   1.1.2 เพศหญงิ 
  1.2 อาย ุ
   1.2.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี 
   1.2.2 26–30 ปี 
   1.2.3 31–35 ปี 
   1.2.4 36–40 ปี 
   1.2.5 41–45 ปี 
   1.2.6 ตัง้แต่ 46 ปีขึน้ไป 
  1.3 สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรสหรอือยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3 หมา้ยหรอืหย่ารา้งหรอืแยกกนัอยู่ 
  1.4 ระดบัการศกึษา 
   1.4.1 ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.4.2 ระดบัปรญิญาตร ี
   1.4.3 ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5 ต าแหน่งงาน 
   1.5.1 พนกังานปฏบิตักิาร (เจา้หน้าทีร่ะดบั 1 ถงึ 3)  
   1.5.2 หวัหน้างาน (เจา้หน้าทีร่ะดบั 4 ถงึ ผูจ้ดัการ)  
   1.5.3 ผูบ้รหิารระดบัตน้ (ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ถงึ รองผูอ้ านวยการ) 
   1.5.4 ผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไป (ผูอ้ านวยการขึน้ไป) 
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  1.6 ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
   1.6.1 น้อยกว่า 5 ปี 
   1.6.2 5–10 ปี 
   1.6.3 11–15 ปี 
   1.6.4 16–20 ปี 
   1.6.5 มากกว่า 20 ปีขึน้ไป 
 2. ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน 
  2.1 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
  2.2 ดา้นการจดัการและบรหิารองคก์าร 
  2.3 ดา้นชื่อเสยีงขององคก์าร 
  2.4 ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
  2.5 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  2.6 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
  2.7 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดว้ย 
 3. ผลส าเรจ็ในการท างานของพนกังาน 
  3.1 ประสทิธภิาพในการท างาน 
  3.2 ความส าเรจ็ในงานทีท่ า 
  3.3 ความทุ่มเทกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั  
 1. พนักงานในบรษิัทที่ใหบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งที่มลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด ต าแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมผีลต่อผลส าเรจ็
ในการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตัิงาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นการจดัการและบรหิารองคก์าร 
ดา้นชื่อเสยีงขององคก์าร ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน
และด้านการได้รบัการยอมรบันับถือมีความสมัพนัธก์บัผลส าเรจ็ในการท างานของบรษิทัที่ให้บรกิารสนิเชื่อยานยนต์
แห่งหนึ่ง  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีด้ำนลกัษณะประชำกรศำสตร ์
  เกือ้ วงศบ์ุญสนิ (2545: 1-2) ประชากรศาสตร ์(Demography) เป็นการศกึษาเกีย่วกบัขนาด โครงสรา้ง 
การกระจายตวั ตลอดจนสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาด 
โครงสรา้ง และการกระจายตวัของประชากรดงักล่าวแล้ว ส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่ส าคญัคอืการ
เกดิ การตายและการยา้ยถิน่ของประชากร 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
  ปทติตา สณัหภกัด ี(2550: 8-9) ไดก้ล่าวไวว้่า การศกึษาเกีย่วกบัการจงูใจมมีาตัง้แต่สมยักรกีโบราณนับ 
2,000 ปีแล้ว โดยได้เสนอแนวความคดิซึ่งเป็นทฤษฎีและปรชัญาที่ว่า การกระท าของมนุษย์เรามกัจะท าเพื่อความ
สนุกสนาน (Hedonism) โดยอธบิายถงึการจงูใจในมนุษยท์ีว่่า มนุษยเ์ราจะแสวงหาความสะดวกสบายและความรื่นรมย์
อยู่เสมอ และขณะเดยีวกนัจะหลกีเลีย่งความไม่สะดวกสบายและความเจบ็ป่วยเสมอ ความคดิทางด้านจติวทิยาสมยั
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แรกไดร้บัอทิธพิลจากแนวความคดิแบบ Hedonism ดงัเช่นนักจติวทิยาในสมยัปี 1800–1900 กไ็ดต้ัง้ขอ้สมมตฐิานว่า 
มนุษย์เรามีเจตนาและเหตุผลอย่างเห็นได้ชดัว่า เป็นการดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสบายและหลีกเลี่ยงความ
เจ็บปวดต่างๆ แต่แนวคิดนี้ก็ได้รบัค าวิพากษ์วิจารณ์มากจาก  William James ซึ่งถือว่าเป็นบิดาของนักจิตวิทยา
อเมรกินั และ William James ไดเ้พิม่องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการศกึษาการจูงใจ คอื สญัชาตญาณ (Instinct) และการ
จงูใจจากจติใตส้ านึก (Unconscious Motivation) และต่อมา Clark Hull ไดเ้สนอทฤษฎแีรงขบั (Drive theory) ของการ
จงูใจขึน้ 
 3.  แนวคิดเก่ียวกบัควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลในกำรท ำงำน  
  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเกดิจากการทีบุ่คคลไดร้่วมกนัท ากจิกรรม และมสีว่นร่วมในการตดิต่อสือ่สาร 
ร่วมมือ พฒันา ปรบัปรุง แก้ปัญหาและสร้างแรงจูงใจให้แก่กนัและกนั การมีความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (บรรยงค ์             
โตจนิดา. 2543: 372-374)   
 4.  แนวคิดและทฤษฎีด้ำนควำมส ำเรจ็และประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำน 
  แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป (2558: ออนไลน์) ได้แสดงแนวคดิในเรื่องหลกัการท างานให้ประสบความส าเร็จ
ส าหรบัพนกังานทีท่ างานในปัจจุบนัซึง่อยู่ในโลกแห่งการพฒันาทัง้ทางดา้นเทคโนโลยแีละดา้นทรพัยากรมนุษยท์ีม่กีาร
แข่งขนักนัตลอดเวลาเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ในการท างานในองค์การ ซึง่เทคนิคการท างานให้ประสบความส าเรจ็          
ในองคก์ารนัน้ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการสุม่ตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานทีป่ฏบิตังิานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยาน
ยนต์แห่งหนึ่งทัง้หมด จ านวน 2,381 คน ทัง้ในส านักงานกรุงเทพฯและส านักงานสาขาในส่วนภูมิภาค (ข้อมูล ณ 
กนัยายน 2557) 
 กลุ่มตวัอย่ำงประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 เน่ืองจากประชากรมจี านวนที่แน่นอน ดงันัน้จงึใช้การสุ่มเพื่อก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability sampling) โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ TARO YAMANE (Yamane. 1970) ผลการค านวณ              
มจี านวนของขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 343 ตวัอย่าง และทางผู้วจิยัได้เพิม่แบบสอบถามอกีประมาณ 10% จ านวน              
37 ตัวอย่าง เพื่อป้องกนัความผิดพลาดของการกรอกแบบสอบถามและให้การเก็บขอ้มูลของแบบสอบถามมีความ
สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้เท่ากบั 380 ตวัอย่าง 
 
ผลกำรวิจยั  
 ผลการวจิยั พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36–40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา
ปรญิญาตร ีมตี าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าทีร่ะดบั 4- ผูจ้ดัการ มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานในช่วง 5-10 ปี 
 ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัค่อนขา้งสงู เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัสูงได้แก่ ด้านชื่อเสยีงองค์การ และมคีวามคดิเหน็ในระดบัค่อนขา้งสงู ได้แก่ 
ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน ด้านการจดัการและบรหิาร
องคก์าร ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ส่วนดา้นการได้รบัการยอมรบันับถอืผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบั
ปานกลาง 
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 ผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงาน โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็ในระดบัค่อนขา้งสงู เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัค่อนขา้งสงูไดแ้ก่ ดา้นประสทิธภิาพในการท างาน ดา้นความส าเรจ็ในงาน
ทีท่ า และดา้นความทุ่มเทกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 พนักงานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรสต าแหน่งงาน แตกต่างกนั 
มีผลส าเร็จในการท างานของพนักงานโดยรวมแตกต่างกัน  ส่วนพนักงานที่มี ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั มผีลส าเรจ็ในการท างานของพนกังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานโดยรวม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และปัจจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัผลส าเรจ็ในการท างานของ
พนักงาน ดา้นประสทิธภิาพในการท างาน ดา้นความส าเรจ็ในงานทีท่ า และดา้นความทุ่มเทกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ของ
พนกังานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนตแ์ห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุผลและอภิปรำยผล 
 ผลจากการวิจยัเรื่อง ปัจจยัจูงใจที่มีอทิธพิลต่อผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานในบรษิัทที่ให้บรกิาร

สนิเชื่อยานยนตแ์ห่งหนึ่ง สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้ 

 1. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มอีายุ 36–40 ปี สถานภาพสมรส มรีะดบัศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตร ีเป็น
พนกังานต าแหน่ง เจา้หน้าทีร่ะดบั 4–ผูจ้ดัการและมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 5–10 ปี 
  ผลการศกึษาเกีย่วกบัผลของปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด 
ต าแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏบิตัิงานต่อผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานในบรษิัทที่ให้บรกิารสนิเชื่อยาน
ยนตแ์ห่งหนึ่ง พบว่า 
   1.1 เพศ พนักงานที่มีเพศแตกต่างกนัมีผลส าเรจ็ในการท างานด้านประสทิธิภาพในการท างานของ
พนักงานในบรษิัททีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานเพศชายมผีลส าเรจ็ในการท างานมากกว่าเพศหญงิ อาจเป็นเพราะพนกังานเพศหญงิใน
ยุคปัจจุบนัต้องรบัผดิชอบต่อความสมบูรณ์ของครอบครวัเพิม่ขึน้จากการท างานปกต ิและสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ธนัย์ชนก ธติิพงศ์ววิฒัน์ (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตัิงานของพนักงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานใหญ่ที่มี เพศ แตกต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม ด้าน
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยั
ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานปฏบิตักิารบรษิทั เอเซยีน มารนี เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษา
พบว่า พนกังานทีม่เีพศต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานดา้นปรมิาณงานและดา้นคุณภาพแตกต่างกนั ซึง่ขดัแยง้กบั
ผลวจิยัของ จุฬาวรรณ กล้วยเครอื (2554) ได้ท าการศกึษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากรศาลากลางจงัหวดันครปฐม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
   1.2 อายุ พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีผลส าเร็จในการท างานโดยรวมของพนักงานในบริษัทที่
ใหบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย
พนักงานทีม่อีายุ 26–30 ปีมผีลส าเรจ็ในการท างานโดยรวมมากกว่าพนกังานทีม่อีายุตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป อาจเป็นเพราะ
ช่วงอายุดงักล่าวเป็นช่วงอายุทีก่ าลงัสรา้งฐานความมัง่คงัในชวีติ มคีวามมุ่งมัน่ ทุ่มเทและสรา้งผลงานในท าปฏบิตังิาน
ไดด้กีว่าพนักงานทีม่อีายุมากกว่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีล
ต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานปฏบิตักิารบรษิทั เอเซยีน มารนี เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า 
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พนกังานทีม่อีายุต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานดา้นปรมิาณงานและดา้นคุณภาพแตกต่างกนั ซึง่ขดัแยง้กบัผลวจิยั
ของ จุฬาวรรณ กลว้ยเครอื (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องแรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร
ศาลากลางจงัหวดันครปฐม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างไปตามอายุ 
   1.3 สถานภาพสมรส พนักงานที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมผีลส าเรจ็ในการท างานโดยรวมของ
พนักงานในบรษิัททีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีม่สีถานภาพโสดมผีลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานโดยรวม ดา้นประสทิธภิาพใน
การท างาน ดา้นความส าเรจ็ในงานทีท่ าและดา้นความทุ่มเทกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมายน้อยกว่าพนักงานทีม่สีถานภาพ
สมรสอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นุชรา โพธิง์าม (2549) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัจูง
ใจ บุคลกิภาพ และวฒันธรรมองคก์ารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั อสีต์ เวสต์ สยาม จ ากดั 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรส แต่งงาน /หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน
โดยรวมมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวัฒน์ (2552) ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ
ปฏบิตังิานของพนักงาน ดา้นประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน ดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานและดา้นพฤตกิรรมใน
การท างานของพนกังานไม่แตกต่างกนั 
  1.4  ระดับการศึกษา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลส าเร็จในการท างาน ด้าน
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนตแ์ห่งหนึ่งไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลวจิยัของ จุฬาวรรณ กล้วยเครอื (2554) ได้ท าการศกึษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากรศาลากลางจงัหวดันครปฐม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างไปตามระดบั
การศกึษา และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธิภาพการ
ท างานของพนักงานปฏบิตักิารบรษิทั เอเซยีน มารนี เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า พนักงานทีม่รีะดบั
การศึกษาต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานด้านปรมิาณงานและด้านคุณภาพไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้และขดัแย้งกบังานวจิยัของ ธนัย์ชนก ธติิพงศ์ววิฒัน์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อ
ความส าเรจ็ในการปฏบิตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนกังานโดยรวม ดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
   1.5 ต าแหน่งงาน พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนัมผีลส าเรจ็ในการท างานโดยรวมของพนักงาน
ในบรษิัททีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยเจา้หน้าทีร่ะดบั 1–3 มผีลส าเรจ็ในการท างานโดยรวมมากกว่าเจา้หน้าทีร่ะดบั 4–ผูอ้ านวยการขึน้ไป อาจ
เป็นเพราะพนักงานในระดบัดงักล่าวอยู่ในงานระดบัปฏบิตัิการ ซึ่งมคีวามเขม้งวดของผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงานที่
ต้องการประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ให ้ประกอบกบัเป็นช่วงอายุทีม่คีวามมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการท างาน  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ปฏิบัติการบริษัท เอเซียน มารีน เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกัน                  
มีประสทิธิภาพในการท างานด้านปริมาณงานและด้านคุณภาพแตกต่างกนั  ซึ่งขดัแย้งกับผลวิจยัของ จุฬาวรรณ                 
กลว้ยเครอื (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรศาลากลางจงัหวดั
นครปฐม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างไปตามต าแหน่งงาน 
   1.6 ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมผีลส าเรจ็ในการ
ท างานโดยรวมของพนกังานในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนตแ์ห่งหนึ่งไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้คอืระยะเวลาในการปฏบิตังิานของพนักงานไม่อาจส่งผลใหม้คีวามส าเรจ็ในการท างานโดยรวมเพิม่มากขึน้หรอื
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ลดลงได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวัฒน์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเรจ็ในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร               
ผลการศกึษาพบว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ในการปฏบิตัิงานของพนักงาน 
ดา้นประสทิธผิลในการปฏบิตัิงาน ดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานและด้านพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน              
ไม่แตกต่างกนั  
 2. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจยัจูงใจที่มีอิทธิพลต่อผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานบรษิัทที่ให้บรกิาร
สนิเชื่อยานยนตแ์ห่งหนึ่งประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นการจดัการและบรหิารองคก์าร ดา้นชื่อเสยีง
ขององคก์าร ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นการ
ไดร้บัการยอมรบันบัถอื โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู ซึง่สามารถอภปิรายเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 
   2.1 ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 
กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีปัจจยัจูงใจในการปฏิบตัิงาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิารมากขึ้น ก็จะมีผลส าเรจ็ในการ
ท างานของพนักงานโดยรวมเพิม่ขึน้ต ่า ซงึสอดคล้องกบัผลวจิยัของ อนุสรา สรรพอุดม (2547) ได้ท าการศกึษาเรื่อง
ปัจจยัจูงใจที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการปฏบิตังิานของพนักงานในบรษิัท ด ีคอมพวิเตอร ์จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า
ระดบัความจงูใจในการปฏบิตังิาน ระดบัความจงูใจในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร และขดัแยง้กบั
ผลวจิยัของ กมลกร หอมสูงเนิน (2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบรษิัท เคนดอลล ์
แกมมาตรอน จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน
ในการท างาน ด้านรายได้ และสวสัดกิาร อยู่ในระดบัมาก และขดัแย้งกบัผลวจิยัของ อารยา ทพินานนท์ (2552) ได้
ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากดั ผล
การศกึษาพบว่า ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิารอยู่ในระดบัปานกลาง  
   2.2 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการจัดการและบริหารองค์การโดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับผลส าเร็จในการท างานของพนักงานบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งโดยรวมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง ทัง้นี้เป็นเพราะบรษิัทมนีโยบายและการบริหารงานของบรษิัทเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลให้
บรษิัทประสบผลส าเรจ็ งานที่ปฏบิตัิมวีตัถุประสงค ์ขอบเขตงานรวมถึงผลลพัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบันโยบาย
การบรหิารของบรษิทั มผีูบ้งัคบับญัชาของสายงานมคีวามมุ่งมัน่ในการบรหิารงานในหน่วยงานเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็
ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ ซึ่งขดัแย้งกบัผลวิจยัของ กมลกร หอมสูงเนิน (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานบรษิทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ของ
แรงจงูใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจนุในการท างาน ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั อยู่ในระดบัมาก และผลวจิยัของ
จุฬาวรรณ กลว้ยเครอื (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องแรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรศาลา
กลางจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ของบุคลากรศาลากลางจังหวัดนครปฐม                  
ดา้นนโยบายและการบรหิารงานอยู่ในระดบัมาก 
   2.3 ปัจจยัจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่คงในการ
ท างานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานบรษิัทที่ให้บรกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่ง
โดยรวมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นั
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู ทัง้นี้เป็นเพราะหน่วยงานของพนักงานมกีารวางแผนพฒันาการฝึกอบรมพนักงานหรอื
เสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง งานที่พนักงานปฏบิตัิมสี่วนเสรมิสร้างประสบการณ์และ
ความช านาญทีเ่พิม่ขึน้ ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละ
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ทกัษะในการปฏบิตังิาน และพนกังานมคีวามมัน่ใจในการท างานและรูส้กึว่าต าแหน่งงานทีท่ ามคีวามมัน่คง จงึสง่ผลท า
ใหพ้นกังานมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างานใน
ระดบัสูง ซึ่งสอดคล้องกบัผลวจิยัของ กมลกร หอมสูงเนิน (2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานบรษิทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ของแรงจูงใจใน
การท างานต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลวจิยั
ของ จุฬาวรรณ กลว้ยเครอื (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องแรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร
ศาลากลางจงัหวดันครปฐม ผลการศกึษาพบว่า แรงจงูใจในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน ของบุคลากรศาลากลาง
จงัหวดันครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่ขดัแยง้กบัผลวจิยัของ อารยา ทพินานนท ์(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
ปัจจยัจูงใจที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า 
ระดบัปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นโอกาสในความกา้วหน้าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และขดัแยง้กบัผลวจิยัของ
อนุสรา สรรพอุดม (2547) ได้ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัจูงใจที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของพนักงานใน
บรษิทั ด ีคอมพวิเตอร ์จ ากดั ผลการศกึษาพบว่าระดบัความจูงใจในการปฏบิตังิาน ระดบัความจูงใจในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
   2.4 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม                 
มคีวามสมัพนัธ์กบัผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานบรษิัทที่ให้บรกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่ง โดยรวมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง ทัง้นี้เป็นเพราะบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์ เครื่องมอืและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
เครื่องคอมพวิเตอร ์ปริน้เตอร ์เครื่องถ่ายเอกสารมเีพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน มสีภาพแวดลอ้มในการท างานที่ความ
เหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมหิ้อง ความสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก และสถานที่ท างานมี
ระบบรกัษาความปลอดภยัและเครื่องมอือย่างเหมาะสม เช่น การซอ้มอพยพหนีไฟ เครื่องดบัเพลงิ ไฟฉุกเฉิน ทางออก
ฉุกเฉิน เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ อารยา ทพินานนท ์(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปัจจยัจงูใจทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ระดบัปัจจยัจูงใจในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นสถานทีท่ างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่ขดัแยง้กบัผลวจิยัของ กมลกร หอมสงูเนิน (2557) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง แรงจงูใจในการท างานของพนกังานบรษิทั เคนดอลล ์แกมมาตรอน จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ของแรงจูงใจในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่ในระดบัมาก และขดัแยง้
กบัผลวจิยัของ จุฬาวรรณ กลว้ยเครอื (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องแรงจูงใจทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากรศาลากลางจงัหวดันครปฐม ผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน ของบุคลากร
ศาลากลางจงัหวดันครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
   2.5 ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัผลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานบรษิทัที่ใหบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
กล่าวคอื ถ้าพนักงานมปัีจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน การไดร้บัการยอมรบันับถอืโดยรวมมากขึน้ กจ็ะมผีลส าเรจ็ในการ
ท างานของพนักงานโดยรวมเพิ่มขึน้ต ่า ซึ่งขดัแย้งกบัผลวจิยัของ กมลกร หอมสูงเนิน (2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบรษิัท เคนดอลล์ แกมมาตรอน จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม             
มีความคิดเห็นของแรงจูงใจในการท างาน ด้านความยอมรบันับถือ อยู่ในระดับมาก  และขัดแย้งกับผลวิจัยของ                  
จุฬาวรรณ กลว้ยเครอื (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องแรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรศาลา
กลางจงัหวดันครปฐม ผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจในการท างาน ดา้นการได้รบัการยอมรบันับถอืของบุคลากรศาลา
กลางจงัหวดันครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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 3. ผลการศกึษาขอ้มูลปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัผลส าเรจ็ในการท างานของ
พนักงานโดยรวมในบรษิทัทีใ่หบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู กล่าวคอื ถา้พนกังานมปัีจจยัจงูใจ
ในการปฏบิตังิานโดยรวมมากขึน้กจ็ะมผีลส าเรจ็ในการท างานของพนักงานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัสงู โดยปัจจยัจูงใจ
ในการปฏบิตังิานของพนักงานโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัความส าเรจ็ในการท างาน ด้านประสทิธภิาพในการท างาน
ของพนักงานบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าพนักงานมี
ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานมากขึน้กจ็ะมผีลส าเรจ็ในการท างานของพนกังาน ดา้นประสทิธภิาพในการท างาน เพิม่ขึน้
ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหากพนักงานท างานแลว้มโีอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ที่ท างานมีการจัดการและบริหารองค์การที่ดี พนักงานได้รบัค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารทีด่ยี่อมสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างาน ของพนกังานในบรษิทัที่ใหบ้รกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งดตีาม
ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ จุฬาวรรณ กล้วยเครือ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรศาลากลางจงัหวดันครปฐม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
โดยรวมมีความสมัพันธ์ต่อแรงจูงใจโดยรวม โดยมคีวามสมัพันธ์กนัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ สุรพล 
พยอมแย้ม. (2541: 21-22) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจเป็นหลกัการทางจติวิทยาที่ใช้ในการบรหิารงานบุคคลหรอืการ
บรหิารโดยทัว่ไปทัง้ในภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิและเอกชน วตัถุประสงคข์องการจูงใจใหค้นท างานคอืต้องการเพิม่พูน
ประสทิธภิาพของการปฏบิตัิงานหรอืการท างานของพนักงานให้ดขีึน้ เพราะองค์การใดกต็ามทีม่เีครื่องมอื เครื่องจกัร 
เงินทุนและจ านวนคนเท่าๆ กนั แต่ถ้าคุณภาพของคนเหนือกว่าและความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกนัดีกว่า 
องคก์ารนัน้ๆ ย่อมจะมปีระสทิธภิาพในการผลติเหนือกว่าองคก์ารอื่น  
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานทัง้ 6 ดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ด้านการจัดการและบริหารองค์การ ด้านชื่ อ เสียงองค์การ ด้านโอกาสในความก้าวหน้า                              
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานและดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ในการศกึษาครัง้ต่อไปอาจจะเพิม่ตวัแปรในดา้น
ปัจจยัค ้าจุนทัง้ 5 ด้าน ตามทฤษฏีของเฟรเดรกิ เฮอร์เบิร์ก ประกอบไปด้วย ด้านเงนิเดอืน ด้านการปกครองบงัคบั
บญัชา ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน ดา้นสภาพการท างาน และดา้นความมัน่คงในงาน เพื่อทราบปัจจยัทีแ่ทจ้รงิทีม่ี
ความสมัพนัธต่์อผลส าเรจ็ในการท างานของพนกังาน 
 2. เนื่องจากการวิจยัครัง้นี้ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงปริมาณ ดังนัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไป 
ผูส้นใจควรทีจ่ะศกึษาเพิม่เตมิในดา้นเชงิคุณภาพหรือแบบผสมเพื่อใหผ้ลการวจิยัสามารถอธบิาย ไดอ้ย่างชดัเจน และ
ครอบคลุมตามประเดน็การศกึษา 
 3. ผู้สนใจควรใช้ประเดน็การศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัผลส าเร็จในการท างานของพนักงาน              
ในบรษิัทอื่นที่ให้บริการสนิเชื่อยานยนต์เหมือนกนั เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจยัว่าจะสอดคล้องหรือ
แตกต่างกนัอย่างไร 
 4. จากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู ซึ่งเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นชื่อเสยีงองคก์ารในระดบัสงู มคีะแนนเฉลีย่สงูสุด ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผูส้นใจควรทีจ่ะ
ศกึษากลยุทธก์ารสรา้งชื่อเสยีงหรอืภาพลกัษณ์ขององคก์ารเพื่อเป็นการปรบัปรุงชื่อเสยีงหรอืภาพลกัษณ์ขององคก์าร 
ก่อให้เกิดความศรทัธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบนัดาลใจที่จะใช้สนิค้าและบรกิาร ก่อให้เกิดความผูกพนัระหว่าง
องคก์ารกบัลกูคา้ และสรา้งความภาพภูมใิจใหก้บัพนักงานเอง 
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กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจากเหล่าคณาจารย์และบุคคลต่างๆ             
หลายฝ่าย ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านตัง้แต่ อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ ์               
ที่ให้ความกรุณารบัเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ ์และได้ให้ค าแนะน า ปรกึษา ช่วยเหลอื แก้ไขขอ้บกพร่องตัง้แต่
เริ่มต้นจนสารนิพนธ์ลุล่วงเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ              
โอกาสนี้ 
 นอกจากนี้ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอติเวทิน 
และอาจารย ์จติอุษา ขนัทอง ที่ไดใ้ห้ความอนุเคราะหแ์ละเสยีสละเวลาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ตรวจทาน
แบบสอบถาม และให้ค าแนะน า ขอ้คดิเหน็ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์เพื่อให้สารนิพนธม์คีวาม
สมบรูณ์ยิง่  
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู ้                
ทัง้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตัิ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต 
เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื อ านวยความสะดวก
และใหค้ าปรกึษาตลอดระยะเวลาหลกัสตูรการศกึษาของผูว้จิยั 
 ผู้วจิยัขอขอบคุณพนักงานบรษิัทที่ให้บรกิารสนิเชื่อยานยนต์แห่งหนึ่งทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
พรอ้มทัง้ความช่วยเหลอืและเอือ้เฟ้ือในดา้นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และขอขอบคุณทุกคนในครอบครวั ตลอดจนเพื่อนนิสติและเพื่อน
ร่วมงานทุกท่านที่คอยห่วงใยและช่วยเหลอืทุกๆ ด้าน ตลอดจนยงัคอยเป็นก าลงัใจเสมอมาจนท าให้งานวจิยัฉบบันี้  
เสรจ็สมบรูณ์ลงได ้
 ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า งานวจิยัฉบบันี้จะก่อให้เกดิประโยชน์กบัผู้ที่สนใจ บ้างไม่มากกน้็อยและหากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ทีน่ี้ 
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