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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาถึงปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

รายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์ท างานต่างกนัแรงจงูใจการปฎบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง 
และ 2) เพื่อศกึษาถงึความคาดหวงัผลตอบแทน ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ผลประโยชน์อื่น ๆ และผลตอบแทน
ดา้นความสมัพนัธท์ีม่ผีลต่อแรงจงูใจปฎบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง  

งานวิจยันี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานขายบ้านและคอนโดมิเนียม จ านวน 250 ชุด โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติต่างๆ ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ความถี ่
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการ
วเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหคูณู 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมี
รายไดต่้อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท และมปีระสบการณ์ท างาน 1 – 2 ปี นอกจากนี้พนักงานขายมคีวาม
คาดหวงัผลตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

จากการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
1. ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์ท างานกบั

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัย์ พบว่า เพศ ระดบัการศกึษามคีวามต่างกนัแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานพนกังานขายแตกต่างกนั 

2. ความคาดหวงัผลตอบแทน ผลการศกึษาพบว่า ผลตอบแทนผลประโยชน์อื่น ๆ และผลตอบแทน
ดา้นความสมัพนัธม์ผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานพนกังานขายอสงัหารมิทรพัย์แห่งหนึ่ง 
   
ค าส าคญั: ความคาดหวงั ผลตอบแทน แรงจงูใจการปฏบิตังิาน 
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Abstract 
 

The purpose of this research is 1) to study work individual factors i.e. sex, age, educational 
level, monthly income and work experiences  Salesperson’s Work Motivation of a Company’s Real 
Estate 2) to study work Expectancy on Compensation Cash Compensation Benefits Relational Returns 
Affecting Salesperson’s Work Motivation of a Company’s Real Estate. 

The primary data is gathered from 250 salespersons who works in home and condominium 
business through questionnaires. The statistics methods used in data analysis are percentage, 
frequency, means and standard deviation. Hypothesis is tested by the test of comparative mean of two 
independent population groups (t-test), one way analysis of variance (one-way ANOVA or F-test), the 
multiple comparison to test least significant difference (LSD), Dunnett’s T3, and multiple regression 
analysis. 

Most respondents are female, age of ranging 26-30 years old, holds Bachelor’s degree, single 
status, earning monthly income between 15,001-25,000 Baht, work experiences between 1-2 years.  

Results of the hypothesis test at the 0.05 statistical significant level could be revealed as 
follow: 

1. Individual factors i.e. sex, age, educational level, monthly income and work experiences  
different Salesperson Work Motivation of a Real Estate Company difference level. 

2. Expectancy of Compensation factor. The research results revealed that the  fringe benefits 
and relational returns  affected to most motivate Salesperson work in real estate company. 
 
Keywords: Compensation, Expectancy, Work Motivation 
 
บทน า 

ในปีพ.ศ. 2553 ทัง้ธุรกจิทีอ่ยู่อาศยัและสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัขยายตวัจากปีก่อนเพราะไดร้บัประโยชน์
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต ่ ารวมถึงมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นภาค
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ประกอบดว้ยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมการโอนอสงัหารมิทรพัยแ์ละค่า
จดทะเบยีนการจ านองอสงัหารมิทรพัย์กรณีมกีารขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิและลดภาษีธุรกจิเฉพาะส าหรบั
ผูป้ระกอบการสง่ผลใหด้ชันีชีว้ดัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ าคญัปรบัตวัดขีึน้โดยฝ่ายวจิยัธนาคารกรุงเทพประมาณ
การในปีพ.ศ.2553 พื้นที่ได้รบัอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศยัในเขตเทศบาลจ านวนที่อยู่อาศยัสร้างเสรจ็แล้วจด
ทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลขยายตวัรอ้ยละ 14.5-16.5 และ 7.0-9.0 จากปีก่อนตามล าดบัหาก
พจิารณาเครื่องชีธุ้รกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นช่วง 10 เดอืนแรกของปีพ.ศ. 2553 พบว่าอุปสงคท์ีอ่ยู่อาศยัขยายตวัไดด้ี
เหน็ไดจ้ากจ านวนและมลูค่าการโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีข่ยายตวัจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ความตอ้งการซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ (สมาคมสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั, 2553) 

ดงัที ่Barney & Wright (1998) กล่าวไวว้่าทรพัยากรมนุษยส์ามารถช่วยใหอ้งคก์รรกัษาความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื ทัง้นี้เพราะในบรรดาทรพัยากรการบรหิารหรอื 4M’s อนัประกอบไปดว้ยคน (Man) 
เงนิ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจดัการ (Management) สามารถกล่าวได้ว่าคนเป็นทรพัยากรที่
คุณค่ามากที่สุด มทีฤษฎีและการศกึษามากมายที่แสดงให้เห็นว่าคนเป็นทรพัยากรที่มคีวามส าคญัซึ่งจะส่งผล
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ส าเรจ็ต่อองค์กร ทัง้ยงัเป็นที่มาของความได้เปรยีบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยนืขององค์กรอกีด้วย Schuler & 
Macmillan (1984) Ulrich (1991) Wright & Mcmahan (1992) 

การทีพ่นักงานในองคก์รจะปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ต้องอาศยัแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน
โดยแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานนัน้อาจเกดิจากลกัษณะนิสยัส่วนบุคคลเช่นการทีบุ่คคลนัน้มคีวามกระตือรอืร้นมี
ความมุ่งมัน่ในตนเองตอ้งการความกา้วหน้าในชวีติหรอืการมทีศันคตทิีด่ต่ีองานซึง่อาจเนื่องมาจากมคีวามชอบใน
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายมคีวามถนดัเนื่องจากงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงกบัความรูค้วามสามารถมเีพื่อนร่วมงานทีด่ี
รวมทัง้การมทีศันคติทีด่ต่ีอองคก์รซึ่งอาจเกดิจากความภาคภูมใิจในชื่อเสยีงขององค์กรความเชื่อมัน่ในนโยบาย
ขององคก์รตลอดจนการมคีวามรกัความผกูพนักบัองคก์รปจัจยัต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลใหพ้นักงานเกดิแรงจูงใจใน
การท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นสิง่กระตุ้นใหบุ้คคลเกดิความมานะพยายามท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รไดต้ัง้ไว ้(สริพิร อ าไพศร.ี2547:1-2) 

ความส าคญัของการจ่ายค่าตอบแทนทีถ่อืว่าเป็นรายจ่ายของธุรกจิแลว้ ยงัถอืว่าค่าตอบแทนเป็นสิง่ทีจ่ะ
น ามาใชใ้นการควบคุมการท างานของพนักงานขายใหป้ฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดว้างแผนไวแ้ละค่าตอบแทนยงัเป็น
สิ่งกระตุ้น หรือสิ่งจูงใจให้พนักงานกระท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นสิ่งที่ชี้ หรือแสดงออกที่เป็น
ประสทิธิภาพของการท างานพนักงานขายแต่ละคน ส าหรบัพนักงานขาย ค่าตอบแทนถือว่าเป็นสิง่ส าคญัมาก 
เนื่องจากจะเป็นฐานของก าลงัซือ้หรอืเป็นสิง่ที่ตดัสนิมาตรฐานด ารงชพีแลว้ ยงัเป็นสิง่ทีต่ดัสนิเกีย่วกบัฐานะของ
พนกังานในสงัคมดว้ย นอกจากนี้ยงัวดัเกีย่วกบัวาระความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการขายของพนกังานขายดว้ย 

เพื่อใหพ้นกังานทุกคนรูส้กึว่าตวัเองมคีุณค่าต่อองคก์รมาก จ าเป็นทีผู่บ้รหิารต้องสรา้งความอบอุ่นเป็น
กนัเองและยกย่องพนกังานทีส่รา้งประสบการณ์แปลกใหม่ต่อลกูคา้ รวมทัง้สรา้งโอกาสกา้วหน้ากบัพนักงานชัน้ดทีี่
กล้าสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้า สิ่งส าคญัที่พนักงานใช้วคัวามก้าวหน้าในการท างาน หนีไม่พ้นเรื่อง
ค่าตอบแทนการขายที่ชดัเจนการสร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนการขายนัน้ โดยพนักงานขายสร้างแรงจูงใจ
ส าหรบัผู้ก้าวหน้าเร็วท าให้เกิดการแข่งขนัที่เป็นธรรมส าหรพันักงานขายทุกคนและส่ งเสริมให้พนักงานกล้า
ตดัสนิใจเพื่อลกูคา้มากยิง่ขึน้ เพื่อรกัษาความพอใจสงูสดุซึง่เป็นวฒันธรรมทีพ่นกังานทุกคนปฏบิตัดิว้ยความเตม็ใจ
ทุกวนั ทุกเวลาทีพ่บหน้าลกูคา้จะสรา้งรายไดใ้หพ้นกังานขายทุกคนอย่างต่อเนื่องแลว้ยงัช่วยสรา้งระบบการฝึกให้
เกดิการท างานเป็นทมีเพื่อช่วยเหลอืลูกค้าให้ได้รบัความพอใจสูงสุดเสมอเพราะพนักงานทุกคนมองเหน็คุณค่า 
ของลูกคา้ที่เป็นผูน้ ารายไดม้าสู่ทุกคน ยิง่ลูกค้ามปีระสบการณ์ทีด่กีจ็ะยิง่เกดิความภกัดจีนท าใหเ้กดิการซือ้ซ ้าที่
ต่อเนื่องไม่มทีีส่ ิน้สดุ 

ที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ผู้วิจ ัยได้เห็นความส าคญัและมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปจัจยัด้านรูปแบบ
ผลตอบแทนมผีลต่อแรงจูงใจการปฏบิตังิานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งรูปแบบผลตอบแทนใดมผีลต่อ
แรงจงูใจการปฏบิตังิานอย่างทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ สตปิญัญา เพื่อใหง้านนัน้ประสบความส าเรจ็สงูสุด ส่งผลให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายตามทีค่าดหวงัไว ้และปจัจยัดา้นรูปแบบผลตอบแทนไหนบา้งทีพ่นักงานขายมคีวามสนใจ
มากทีส่ดุทัง้นี้เพื่อน าผลการศกึษาขอ้มูลส่วนหนึ่งน าไปใชเ้ป็นแนวทางปรบัปรุงพฒันาค่าตอบแทนใหก้บัพนักงาน
ขายต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างานมีผลต่อ

แรงจงูใจการปฎบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง 
2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความคาดหวังผลตอบแทนมีผลต่อแรงจูงใจปฎิบัติงานของ

พนกังานขายอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง 
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 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
               - ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์ท างาน 
 -  ความคาดหวงัผลตอบแทน ไดแ้ก่ ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ผลประโยชน์อื่นๆ และผลตอบแทน          
ดา้นความสมัพนัธ ์
 2. ตวัแปรตาม คอื แรงจงูใจปฏบิตังิานพนกังานขาย 
  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ 
อาภาพร บุญจนัทร ์(2552: 95-100) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ในภาพรวมของความ

คดิเหน็ของพนกังานทีม่ต่ีอแรงจงูในในการปฎบิตังิานอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะแรงจูงใจในดา้นความส าเรจ็ของ
งานในประเด็นความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน รวมทัง้งานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
ภาพรวมของแนวทางการเสรมิสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะแนวทางการเสรมิสรา้ง
แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานในด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิารในประเดน็มาหาวทิยาลยัควรแยกวงเงนิในการเบกิ
สวสัดิการ ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัตนเองและครอบครวั โดยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สายการปฎิบตัิงาน 
หน่วยงานทีส่งักดั อายุการท างานและอตัราเงนิเดอืนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจในการปฎบิตังิาน และแนวทาง
ในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฎิบตัิงาน ซึ่งมขี้อเสนอแนะจากการศกึษาในด้านนโยบายและการบรหิารที่
หน่วยงานควรก าหนดนโยบายหรอืเป้าหมายการท างานไว้อย่างชดัเจนและสอบคล้องกบัสถานการณ์ ควรเพิม่
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นการปกครองบงัคญับญัชาควรแสดงเอาใจใส่
เอือ้อาทรและมคีวามเป็นผูน้ ายุคใหม่ อกีทัง้องคก์รควรมกีารก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการต่อสญัญาจา้งทีช่ดั
แจนและโปร่งใส 

2. แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวงัผลตอบแทน  
มลิโควชิ และนิวแมน (Milkovich; & Newman. 2005: 8-12) ไดพ้ฒันาค่าตอบแทนเชื่อมโยงกบักล

ยุธทใ์นการดงึดูด พฒันาและรกัษาพนักงานขององคก์ารแบ่งค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรวมกบัค่าตอบแทนที่
สมัพนัธก์บังานดงันี้ 

2.1 ค่าตอบแทนรวม หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ มี
รายละเอยีดโดยสงัเขปดงันี้ 

     2.1.1 ค่าตอบแทนเป็นตวัเงนิ ประกอบดว้ย 
            2.1.1.1 ค่าตอบแทนพื้นฐาน หรือค่าตอบแทนมูลฐาน หมายถึง ค่าตอบแทนที่

นายจา้งจ่ายใหก้บัพนกังานตามค่าของงานหรอืทกัษะทีม่คีวามแตกต่าง 
          2.1.1.2 ค่าตอบแทนแบบคุณธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนที่มกีารจ่ายเพิม่ขึน้จาก

ค่าตอบแทนพืน้ฐานตามผลการปฏบิตังิานหรอืผลงานจรงิในรอบเดอืนหรอืรอบปีทีผ่่านมา 
          2.1.1.3 ค่าตอบแทนตามระดบัค่าครองชีพ หมายถึง ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจาก

ค่าตอบแทนพืน้ฐานตามรอ้ยละของค่าครองชพีทีเ่พิม่ขึน้ โดยเพิม่ใหก้บัพนักงานทุกคนเท่ากนั และไม่น าเรื่องของ
ผลงานเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการเพิม่นี้ 

          2.1.1.4 ค่าตอบแทนแบบจูงใจ หมายถงึ ค่าตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ตามผลงานทีเ่พิม่ขึน้ 
ซึง่แตกต่างจากค่าตอบแทนแบบคุณธรรม 2 ประการ คอื ไม่ไดเ้พิม่จากค่าตอบแทนพืน้ฐานแต่เป็นค่าตอบแทนที่



5 
 

ใหเ้ป็นครัง้คราว และการจะจ่ายใหม้ากหรอืน้อยพนกังานจะรบัรูก้่อนหน้านี้ ในขณะทีค่่าตอบแทนแบบคุณธรรมจะ
ขึน้อยู่กบัผลการปฏบิตังิานในอดตี 

เน่ืองจากค่าตอบแทนแบบจงูใจเป็นการจ่ายเป็นครัง้คราวจงึไม่มผีลกระทบต่อต้นทุนดา้นแรงงาน เมื่อ
ผลงานลดลง การตอบแทนแบบจูงใจกล็ดลงตามไปดว้ย ดงันัน้ค่าตอบแทนแบบจูงใจจงึเป็นลกัษณะค่าตอบแทน
ผนัแปร สามารถใช้ได้ทัง้แบบระยะสัน้และระยะยาว กรณีระยะยาวมจีุดมุ่งหมายให้พนักงานมีความพยายาม
ปฏบิตังิานเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยใหพ้นกังานไดร้บัหุน้หรอืไดส้ทิธิซ์ือ้หุน้ในราค่าพเิศษ 

  2.1.2 ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ประกอบดว้ย 
         2.1.2.1 ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หมายถึง ค่าตอบแทนที่สรา้งความมัน่คงในการ

ด ารงชวีติ ประกอบดว้ย 
         2.1.2.2 ผลประโยชน์ด้านการประกนัรายได ้หมายถงึ เงนิทีน่ายจา้งและลูกจา้งจ่าย

สมทบเขา้กองทุนประกนัการว่างงาน เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าเมื่อลูกจ้างว่างงานจะมรีายได้จากกองทุนเพื่อการ
ด ารงชวีติอยู่ช่วงหางานใหม่ 

         2.1.2.3 ผลประโยชน์ดา้นการเพิม่คุณค่าทัง้งานและชวีติ หมายถงึค่าตอบแทนทีบ่รูณา
การการท างาน และการด ารงชวีติ ใหม้คีุณค่าเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ การจดัโปรแกรมการวางแผนดา้นการเงนิ การบรกิาร
ทีป่รกึษาดา้นสขุภาพและอื่น ๆ การดแูลเดก็และคนชรา และการจดัระบบการท างานทีย่ดืหยุ่น 

         2.1.2.4 ผลประโยชน์ดา้นเงนิช่วยเหลอื หมายถงึ โปรแกรมช่วยเหลอืการเงนิระยะสัน้ 
ได้แก่ ค่าเดนิทาง ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ในกรณีทีอ่งคก์ารต้องการดงึดูด และรกัษาบุคลากร อาจใช้
โปรแกรมเหล่านี้ในระยะยาว 

       2.2 ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัสมัพนัธก์บังาน หมายถงึ ค่าตอบแทนทีพ่นักงานไดร้บัจากการปฎบิตังิาน
อย่างเหมาะสมตามสถานะทีด่ ารงอยู่ ไดแ้ก่ การยกย่อง ความมัง่คงในการจา้งงาน งานทีท่า้ทายไม่น่าเบื่อหน่าย
จ าเจ มโีอกาสกา้วหน้า งานทมีโีอกาสเรยีนรูเ้พื่อใหก้ดิความพงึพอใจและประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
 3. แนวคิดและทฤษฎีแรงจงูใจปฎิบติังานพนักงานขาย 
 ทฤษฎคีวามคาดหวงัถูกน าเสนอโดย Victor Vroom (1964) ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการ
ท างานซึ่งได้รบัความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างานโดยVroom มี
ความเหน็ว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพิม่ขึน้นัน้จะต้องเขา้ใจกระบวนการทางความคดิและการรบัรู้ของ
บุคคลก่อนโดยปกตเิมื่อคนจะท างานเพิม่ขึน้จากระดบัปกตเิขาจะคดิว่าเขาจะไดอ้ะไรจากการกระท านัน้หรอืการ
คาดคดิว่าอะไรจะเกดิขึน้เมื่อเขาไดแ้สดงพฤตกิรรมบางอย่างในกรณีของการท างานพนกังานจะเพิม่ความพยายาม
มากขึน้เมื่อเขาคดิว่าการกระท านัน้น าไปสูผ่ลลพัธบ์างประการทีเ่ขามคีวามพงึพอใจเช่นเมื่อท างานหนักขึน้ผลการ
ปฏบิตัิงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึน้ท าให้เขาได้รบัการพิจารณาเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งและได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น
ค่าจา้งกบัต าแหน่งเป็นผลของการท างานหนกัและเป็นรางวลัทีเ่ขาตอ้งการเพราะท าใหเ้ขารูส้กึว่าไดร้บัการยกย่อง
จากผูอ้ื่นมากขึน้แต่ถา้เขาคดิว่าแมเ้ขาจะท างานหนกัขึน้พอใจเช่นเมื่อท างานหนักขึน้ผลการปฏบิตังิานของเขาอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นท าให้เขาได้รบัการพิจารณาเลื่อนเท่าไรก็ตามหวัหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกย่องเขาจึง
เป็นไปไม่ไดท้ีเ่ขาจะไดร้บัการพจิารณาเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งเขากไ็ม่เหน็ความจ าเป็นของการท างานเพิม่ขึน้ความ
รุนแรงของพฤตกิรรมทีจ่ะท างานขึน้อยู่กบัการคาดหวงัทีจ่ะกระท าตามความคาดหวงันัน้รวมถงึความดงึดูดใจของ
ผลลพัธท์ีจ่ะไดร้บัซึ่งจะมเีรื่องของการดงึดูดใจการเชื่อมโยงรางวลักบัผลงานและการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกบั
ความพยายามโดยทฤษฎนีี้จะเน้นเรื่องของการจ่ายและการให้รางวลัตอบแทนเน้นในเรื่องพฤติกรรมที่คาดหวงั
เอาไว้ต่อเรื่องผลงานผลรางวลัและผลลพัธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตัวก าหนดระดบัของความ
พยายามของพนกังาน 
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วรูม (Vroom) ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัในการท างานเรยีกว่า VIE Theory ซึง่ไดร้บัความ
นิยมอย่างมากในการอธบิายกระบวนการจงูใจของมนุษยใ์นการท างาน 

V = Valance หมายถงึระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมายรางวลัคอืคุณค่าหรอื
ความส าคญัของรางวลัทีบุ่คคลใหก้บัรางวลันัน้ 

I = Instrumentality หมายถงึความเป็นเครื่องมอืของผลลพัธ์ (Outcomes) หรอืรางวลัระดบัที่ 1 ทีจ่ะ
น าไปสู่ผลลพัธท์ี่ 2 หรอืรางวลัอกีอย่างหนึ่งคอืเป็นการรบัรูใ้นความสมัพนัธข์องผลลพัธท์ีไ่ด้ (เชื่อมโยงรางวลักบั
ผลงาน) 

E = Expectancy ไดแ้ก่ความคาดหวงัถงึความเป็นไปไดข้องการไดซ้ึง่ผลลพัธห์รอืรางวลัทีต่อ้งการเมื่อ
แสดงพฤตกิรรมบางอย่าง (การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกบัความพยายาม) 
  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

สุชพี  สุขยิง่ และคณะ (2528) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย พบว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานขายในอุตสาหกรรมยา ในส่วนของรางวลัพเิศษเพื่อกระตุ้นพนักงานขายนัน้ จะมมีากกว่า 
สบบัซบัซ้อนมากกว่าอุตสาหกรรมและบรกิารอื่น ๆ ทัง้หมด เนื่องจากการแข่งขนัในวงการยาค่อนขา้งจะรุนแรง 
การจ่ายค่าตอบแทนในดา้นเงนิเดอืนของพนักงานใหม่ที่ไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน จะอยู่ในระดบัเหมอืนกนั
หมดของวงการ รายได้ที่แน่นอนนอกเหนือไปจากเงินเดือน คือโบนัส บริษัทส่วนใหญ่จะจ่ายโบนัสให้เท่ากบั
เงนิเดอืนหนึ่งเดอืน รายไดจ้ะผนัแปรตามผลงานโดยตรงเรยีกว่าค่านายหน้า คดิจากยอดขาย ยอดเกบ็เงนิ ยอด
ก าไร เงนิรางวลัทีไ่ดจ้ากผลงานเปรยีบเทยีบ เรยีกกนัว่าเงนิรางวลัเรา้ใจ (Incentive)โดยดูจากยอดขายเป้าหมาย
รวม (Sales Target) และดูจากเป้าหมายของการขายสนิค่า (Product Target) และดูจากลูกค่าเป้าหมาย 
(Customer Target) และดจูากการเกบ็เงนิและ กจิกรรมอื่น ๆ ค่าใชจ้่ายในการขายจะประกอบดว้ย ค่าพาหนะ เบี้ย
เลีย้ง ค่ารบัรอง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรเลข ค่าสง่จดหมาย ค่าสง่ของเขา้บรษิทั ค่าซือ้ดราฟต ์ผลประโยชน์อื่น ๆ ทีทุ่ก
บริษัทให้พนักงานขายเหมือนกันทุกบริษัท แตกต่างกันบ้านในรายละเอียดเล็กน้อย ได้แก่ กองทุนเลี้ยงชีพ  
(Provident Fund) ประกนัอุบตัเิหตุ ประกนัสุขภาพ วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี ยอดรวมค่าตอบแทนในวงการยา 
ส าหรบังานขายในเขตกรุงเทพฯ ถา้ท าเตม็ทีไ่ดต้ามเป้าหมายหมดทุกอย่าง อยู่ในราว 13,000-18,000 บาท ต่อคน
ต่อเดอืน ส่วนพนักงานขายต่างจงัหวดัจะอยู่ในราว 23,000-28,000 บาท ต่อคนต่อเดอืน ซึ่งตวัเลขดงักล่าวรวม
ค่าเบีย้งเลีย้ง ค่าเดนิทาง 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานขายของบริษัท

อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่งจ านวนทัง้หมด 250 คน ใชว้ธิกีารค านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของทาโรยามาเน่ 
(Taro Yamane) (บุญธรรมกจิปรดีาบรสิุทธิ.์ 2543: 88) โดยมคีวามเชื่อมัน่อย่างน้อย 95% ความผดิพลาดที่
ยอมรบัไม่เกนิ 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั153 คน และไดม้กีารส ารองแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ไว้ 5 % 
ของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 8 คนดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มจี านวน 161 คน 

1. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
 ขัน้ตอนที ่1 การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) ดว้ยวธิกีารหาขนาดตวัอย่าง
เป็นสดัสว่นกบัจ านวนประชากรทัง้หมดในชัน้ภูม ิ(Proportional) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา2545: 12-13 ) 
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หน่วยงาน ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

พนกังานขายคอนโด (แนวสงู)  100 51 

พนกังานขายบา้นเดีย่ว,ทารว์เฮา้ส ์(แนวราบ) 150 110 
รวม 250 161 

  
 ขัน้ตอนที ่2 การเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
โดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากพนักงานทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง
ของประชากรโดยน าแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูในแต่ละโครงการ จนครบจ านวนทีต่อ้งการ 

2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอนดงันี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ต่อเดอืน และ

ประสบการณ์ท างาน ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ 
  ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคาดหวงัของผลตอบแทนพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง 

รวมค าถามทัง้หมด 9 ขอ้ 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์รวม

ค าถามทัง้หมด 9 ขอ้  
3. การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่  และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่ออธบิายถงึปจัจยับุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 
และประสบการณ์การท างาน  

   2. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้ สถติทิี่
ใช้ ไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติิเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนของตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent- Sample T-test) การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีวโดยใชส้ถติิ One–Way ANOVA (One–Way Analysis of Variance) และสถติกิารวเิคราะห์
ความถดถอยเชงิซอ้นหรอืหพุคณู (Multiple Regression Analysis)  
 
  ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 มอีายุ 26 - 30 ปี 

จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.40 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.00 มี
รายไดต่้อเดอืน 15,001-25,000 บาท จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 และมปีระสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี 
มจี านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.60 
            ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูความคาดหวงัของผลตอบแทนพนกังานขายอสงัหารมิทรพัย ์

ดา้นความคาดหวงัผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัผลตอบแทนทีเ่ป็นตวั
เงนิอยู่ในระดบัมากและปานกลางโดยสิง่จูงใจเช่นโบนัสคอมมสิชัน่ฯลฯ ที่พนักงานได้รบั มคี่าเฉลีย่สูงกว่าขอ้อื่น
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 รองลงมาไดแ้ก่เงนิเดอืนทีพ่นักงานไดร้บัในปจัจุบนัและพนักงานไดร้บัหุน้หรอืไดส้ทิธิ ์
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ซือ้หุน้ในราคาพเิศษโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 และ 2.96 ตามล าดบั ดา้นความคาดหวงัผลตอบแทนประโยชน์อื่น 
ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคาดหวงัผลตอบแทนประโยชน์อื่น ๆ ในระดบัมากทุกขอ้โดยผลประโยชน์อื่นๆ           
เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ประกนัชวีติมคี่าเฉลีย่สงูกว่าขอ้อื่นโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 รองลงมาไดแ้ก่มผีลประโยชน์
ดา้นการประกนัรายได ้เช่น จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพีและผลประโยชน์อื่นๆ  
ที่พนักงานได้รบั เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่าบ้าน/ค่าน ้ามนั/ค่าเดนิทาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.68 และ 3.51 
ตามล าดบั ดา้นความคาดหวงัผลตอบแทนดา้นความสมัพนัธผ์ูต้อบแบบสอบถามมมีคีวามคาดหวผัลตอบแทนดา้น
ความสมัพนัธ์ ในระดบัมากและมากที่สุดโดยความมัน่คงและการจ้างงานมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าขอ้อื่นโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.01 รองลงมาไดแ้ก่ความกา้วหน้าในอาชพีและวุฒคิวามรูแ้ละการไดร้บัโอกาสพฒันาและเรยีนรูง้านโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 และ 3.88 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานขาย
อสงัหารมิทรพัย์ จากผลการวจิยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน
พนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.99 โดยความคดิเหน็ท่านมุ่งทีจ่ะ
ท างานใหส้ าเรจ็ตามงานทีไ่ดร้บัมอบหมายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 รองลงมาคอืความคดิเหน็ท่านมคีวามมุ่งมัน่ใน
การแกไ้ขปญัหาในการท างานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ความคดิเหน็ท่านมคีวามเตม็ใจในการปฏบิตังิานทีท่ ามคีวาม
ยากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 ความคดิเหน็ท่านเตม็ใจท างานใหม่ ๆ และยากตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบให้มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.06 ความคดิเหน็ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านท างานแบบทมีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ความคดิเหน็ท่าน
รูส้กึกระตนืรอืรน้ อยากปฎบิตังิานอยู่เสมอมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 ความคดิเหน็ท่านมสี่วนร่วมในการเสนอแนวคดิ
ในการท างานอย่างเตม็ที่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 ความคดิเหน็ท่านจะท างานเลยเวลา เพื่อท างานใหเ้สรจ็แมว้่าจะ
ไม่ได้ค่าล่วงเวลากต็ามมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 และความคิดเห็นท่านท่านอุทิศเวลาการท างานมากกว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัครอบครวัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 

ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 เพศมต่ีางกนัแรงจงูใจในการปฎบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง จาก

ผลการวิจยั พบว่า เพศที่ต่างกนั ที่มผีลต่อแรงจูงใจปฏบิตัิงานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์ที่แตกต่างกนั           
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี  2 อายุมต่ีางกนัแรงจูงใจในการปฎบิตัิงานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง 
จากผลการวจิยั พบว่า อายุทีต่่างกนัไม่มผีลต่อแรงจงูใจปฏบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยไ์ม่แตกต่างกนั 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศกึษาต่างกนัแรงจูงใจในการปฎิบตังิานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์
แห่งหนึ่ง จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 4 รายไดต่้อเดอืนต่างกนัแรงจูงใจในการปฎิบตัิงานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย ์ 
แห่งหนึ่ง จากผลการวิจัย พบว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันไม่มีผลต่อแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานขาย
อสงัหารมิทรพัยไ์ม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี  5 ประสบการณ์ท างานต่างกันแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานขาย
อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง จากผลการวจิยั พบว่า ประสบการณ์ท างานทีต่่างกนัไม่มผีลต่อแรงจูงใจปฏบิตังิานของ
พนักงานขายอสงัหาริมทรัพย์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05  
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สมมติฐานท่ี 6 คาดหวงัผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีผลต่อแรงจูงใจปฏิบตัิงานของพนักงานขาย
อสงัหาริมทรพัย์แห่งหนึ่ง จากผลการวจิยั พบว่า ความคาดหวงัผลตอบแทนที่เป็นตวัเงินไม่มีผลต่อแรงจูงใจ
ปฏิบตัิงานของพนักงานขายอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ        
ทีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 7 ความคาดหวงัผลตอบแทนผลประโยชน์อื่นๆ มผีลต่อแรงจงูใจปฏบิตังิานของพนักงาน
ขายอสงัหาริมทรพัย์แห่งหนึ่ง จากผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวงัผลตอบแทนผลประโยชน์อื่นๆ ส่งผลต่อ
แรงจงูใจปฏบิตังิานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ   
ทีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 8 ความคาดหวงัผลตอบแทนดา้นความสมัพนัธม์ผีลต่อแรงจูงใจปฏบิตังิานของพนักงาน
ขายอสงัหาริมทรพัย์แห่งหนึ่ง จากผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวงัผลตอบแทนด้านความสมัพนัธ์ ส่งผลต่อ
แรงจงูใจปฏบิตังิานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ           
ทีร่ะดบั 0.05 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
1. จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญงิทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อ

แรงจูงใจปฏบิตัิงานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมนัส บุญวงศ ์ (2537) ได้
ท าการศกึษาเรื่องแรงจูงใจของพนักงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยพนังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเครื่องหนงัการวจิยัพบว่าพนกังานในสถานประกอบการขนาดต่างกนัมแีรงจูงใจในการท างานต่างกนั
และพนักงานที่มอีายุการศกึษาสถานภาพเพศระยะเวลาในการท างานและต าแหน่งงานแตกต่างกนัมแีรงจูงใจใน
การท างานทีต่่างกนั 

2. จากผลการวิจยั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุพบว่า อายุที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อแรงจูงใจ
ปฏิบตัิงานของพนักงานขายอสงัหาริมทรพัย์เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของข้อมูลเกี่ยวกบัอายุในแต่ละช่ว ง พบว่า
ค่าเฉลีย่ของแต่ละช่วงอายุค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนัในการท างานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยค์วามสามารถ และ
ความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีต่อ้งเสนอขายใหแ้ก่ลูกคา้เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั อาศยัความขยนัใน
การท างานเพื่อใหปิ้ดยอดขายบา้นไดใ้นแต่ละเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสริพิร อ าไพศร ี(2547: บทคดัย่อ) 
ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานฝ่ายจดัเก็บค่าผ่านทาง การทางพเิศษแห่ง
ประเทศไทย พบว่า อายุ ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธ์ต่อแรงจูงใจน้อยมาก ส่วนปจัจยัที่ไม่มี
ความสมัพนัธต่์อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานเลย คอื เพศ และระดบัการศกึษา 

3. จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ไม่
มีผลต่อแรงจูงใจปฏิบตัิงานของพนักงานขายอสงัหาริมทรพัย์เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
การศกึษาในแต่ละช่วง พบว่าค่าเฉลีย่ในแต่ละช่วงค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั จงึท าให้มผีลต่อแรงจูงใจปฏบิตัิงานของ
พนักงานขายอสงัหารมิทรพัยไ์ม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพนัสหนั นาคนิทร ์(2526 : 16) ทีก่ล่าวว่า
บุคคลทีไ่ดร้บัการศกึษาสงูย่อมมโีอกาสเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆไดม้ากและสามารถน าสิง่ที่เรยีนรู้เขา้สู่ภาคปฏบิตัมิากขึน้
ดว้ยตรงกนัขา้มกบัพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรซีึ่งจะต้องใช้ความพยายามฝึกฝนหาความรูใ้น
การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลส าเรจ็และอาจขาดความมัน่ใจในตนเองจงึส่งผลใหพ้นักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตรมีแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานแตกต่างจากพนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ี 
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4. จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นรายไดต่้อเดอืนพบว่า รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีล
ต่อแรงจูงใจปฏบิตัิงานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัยเ์มื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของข้อมูลเกีย่วกบัรายไดต่้อเดอืน     
ในแต่ละช่วง พบว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงค่อนขา้งใกล้เคยีงกนัสอดคล้องกบังานวจิยัของ  ดวงดาว เสวนันา และ           
วไิลวรรณ เขตพงค ์(2548) พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลในเรื่อง เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้อายุ
การท างาน และแผนกทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลท าใหแ้รงจงูใจในการท างานและผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  

5. จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ท างานพบว่า ประสบการณ์ท างานที่
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อแรงจูงใจปฏิบตัิงานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของข้อมูล
เกีย่วกบัรายไดต่้อเดอืนในแต่ละช่วง พบว่าค่าเฉลีย่ในแต่ละช่วงค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
เบญจมาภรณ์ มะวญิธร. (2545 : บทคดัย่อ) พบว่า พนกังานทีม่เีพศต่างกนัมขีวญัในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั 
สว่นอายุ ระดบัการศกึษา ระดบัชัน้ต าแหน่ง ระยะเวลาในการท างานกบัธนาคารทีต่่างกนั มขีวญัในการปฏบิตังิาน
ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

6. จากผลการวจิยั พบว่า ความคาดหวงัผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิพบว่าความคาดหวงัผลตอบแทนที่
เป็นตวัเงนิไม่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฎิบตัิงานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ        
สุพตัร เพชรมุณี (2533) ไดศ้กึษาแรงจูงใจในการท างานที่ต้องมปีจัจยักระตุ้น (ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิแรงจูงใจในการ
ท างาน) และปจัจยัค ้าจุน (ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความไม่พอใจในการท างาน) และไดม้กีารเปรยีบเทยีบระหว่างความ
ปราถนาในสิง่ทีส่ามารถตคี่าไดเ้ป็นเงนิ กบัไม่สามารถตคี่าไดเ้ป็นเงนิ พบว่าผูป้ฏบิตังิานมคีวามปราถนาในสิง่ทีไ่ม่
สามารถตคี่าเป็นเงนิไดม้ากกว่า 

7. จากผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังผลตอบแทนผลประโยชน์อื่นๆ พบว่าความคาดหวัง
ผลตอบแทนทีผ่ลประโยชน์อื่นๆ มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุพตัรา เนตรจรสัแสง (2545) พบว่า ค่าตอบแทนด้านธุรกรรมส่งผลต่อความพงึพอใจของ
พนกังานกลุ่มบรษิทัยไูนเตด็บรอดคาสติง้คอรป์อเรชัน่โดยค่าตอบแทนดา้นธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิารในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นตัวเงินมากเป็นล าดบัที่หนึ่งคือค่ารกัษาพยาบาลและค่าตอบแทนด้านธุรกรรมที่เกี่ยวกบัสวสัดิการใน
รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิทีพ่นกังานมคีวามพงึพอใจคอืโครงการใหเ้งนิจงูใจพเิศษ (Incentive) กบัพนกังาน 

 8. จากผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวงัผลตอบแทนผลด้านความสมัพนัธ์พบว่าความคาดหวัง
ผลตอบแทนดา้นความสมัพนัธม์ผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พฒันพงศ์ หนูพนัธ ์
(2537) พบว่า ค่าตอบแทนด้านความสมัพนัธ์และค่าตอบแทนด้านธุรกรรมส่งผลต่อความพงึพอใจในงานของ
ผูบ้รหิารสาขาธนาคารพาณิชยไ์ทยในกรุงเทพมหานครในส่วนของค่าตอบแทนดา้นความสมัพนัธน์ัน้ผูบ้รหิารส่วน
ใหญ่เหน็ว่าการปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็ตามเป้าหมายทีธ่นาคารวางไวม้คุีณค่าต่อพนกังานระดบัผูบ้รหิาร 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ผลการวจิยัปจัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ ประสบการณ์ท างานกบัแรงจูงใจ
การปฎิบตัิงานของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์พบว่าเพศ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนัมผีลต่อแรงจูงใจการ
ปฎบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยส์ว่นอายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างานไม่มผีลต่อแรงจงูใจการ
ปฎบิตังิานของพนกังานขายอสงัหารมิทรพัยโ์ดยพนักงานขายในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยส์่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอาจ
เป็นเพราะโดยทัว่ไปจ านวนประชากรหญงิมมีากกว่าชายและลกัษณะงานนี้เป็นงานทีต่้องใหบ้รกิารลูกคา้เป็นหลกั 
เนื่องจากผู้หญงิมคีุณสมบตัิด้านบุคลกิภาพ เฉพาะอย่างยิง่การรู้จกัปรบัตวั มคีวามสุภาพอ่อนน้อมและรู้จกัการ          
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เอาอกเอาใจลูกคา้ ท าใหพ้นักงานขายหญิงสามารถปรบัตวัต่อสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างแนบเนียนและส่งผลต่อ
รายไดท้ีเ่ขา้มา 

2. จากการศึกษาพบว่าพนักงานมีระดบัความคิดเห็นในความคาดหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่าพนักงานมคีวามคาดหวงัต่อเงนิเดอืนที่จะได้รบัในปจัจุบนัที่มากและมี
ความคาดหวงัในการได้รบัโบนัส ค่าคอมมสิชัน่ซึ่งเหล่าน้ีเป็นปจัจยัความต้องการทางกายในขัน้พื้นฐานทีทุ่กคน
ตอ้งการ และจากการศกึษาพบว่าพนกังานมคีวามความคาดหวงัต่อการไดร้บัโบนัส ค่าคอมมสิชัน่มากทีสุ่ด ดงันัน้ 
จากขอ้นี้องค์กรควรจะต้องสร้างแรงจูงใจโดยการก าหนดมาตรฐานในการให้ผลตอบแทนขัน้ต ่าต่อพนักงานที่
ชดัเจน โดยอาจจะเป็นการประกนัโบนสัในแต่ละปี ทัง้นี้ เพื่อสรา้งก าลงัใจ แรงจงูใจในการปฏบิตัขิองพนกังาน และ
จะส่งผลต่อการปฎิบตัิงานที่เต็มประสทิธภิาพ ถึงแม้ว่าจากการศกึษาจะพบว่าปจัจยัน้ีไม่ได้มีความสมัพนัธ์ต่อ
แรงจูงใจปฏบิตัิงาน แต่อย่างไรกต็ามปจัจยัเหล่าน้ีเป็นปจัจยัพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ดงันัน้จงึนับว่าเป็น
องคป์ระกอบกนึ่งทีส่ าคญั 

3. จากการศกึษาพบว่าพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ในความคาดหวงัผลตอบแทนผลประโยชน์อื่นๆ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องมากจากพนักงานมคีวามคาดหวงัต่อ การทีบ่รษิทัจะมสีวสัดกิารอื่นๆ ทีจ่ าเป็นเช่น 
ค่ารกัษาพยาบาล ประกนัชวีติ การไดร้บัการจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพีจาก
บริษัท ซึ่งเหล่าน้ีเป็นปจัจยัความต้องการความปลอดภยัการคุ้มครองในขัน้พื้นฐานที่ทุกคนต้องการ และจาก
การศกึษาพบว่าพนกังานมคีวามความคาดหวงัต่อการไดร้บัค่ารกัษาพยาบาล ประกนัชวีติมากทีสุ่ด ดงันัน้ จากขอ้
นี้องคก์รควรจะต้องสรา้งแรงจูงใจโดยการก าหนดนโยบายการดูแลและให้สวสัดกิารต่อพนักงานที่เป็นมาตรฐาน 
ชดัเจน โดยอาจจะครอบคลุมถงึบุคคลในครอบครวัของพนกังาน ทัง้นี้ เพื่อสรา้งก าลงัใจ แรงจงูใจในการปฏบิตัขิอง
พนักงาน และจะส่งผลต่อการปฎิบตัิงานที่เต็มประสทิธภิาพ และจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านความคาดหวงั
ผลตอบแทนผลประโยชน์อื่นๆเป็นปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธต่์อแรงจูงใจปฏบิตังิานซึ่งหากบรษิทัใหค้วามส าคญัใน
ปจัจยัน้ีแลว้ กจ็ะท าใหพ้นกังานมแีรงจงูใจทีจ่ะปฏบิตังิานทีเ่พิม่มากขึน้ไปดว้ยตามระดบัความคาดหวงัทีเ่พิม่สงูขึน้ 

4. จากการศกึษาพบว่าพนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ในความคาดหวงัผลตอบแทนดา้นความสมัพนัธ์ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องมากจากพนักงานมคีวามคาดหวงัต่อความมัน่คงในการท างาน ความก้าวหน้าใน
อาชพี และรวมถงึการไดร้บัโอกาสพฒันาและเรยีนรูง้าน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าพนักงานมีความต้องการทีจ่ะมกีารงาน 
อาชพีทีม่ ัน่คง มโีอกาสเติบโต และรวมถงึได้เรยีนรูง้านในระดบัความต้องการสงู ซึ่งจากการศกึษาพบว่า ปจัจยั
ความคาดหวงัผลตอบแทนดา้นความสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธต่์อแรงจูงใจปฏบิตังิาน แสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัเหล่าน้ี
ส่งผลใหเ้กดิแรงจูงใจทีจ่ะปฎบิัตงิานของพนักงาน ดงันัน้บรษิทัควรให้ความส าคญัในการทีจ่ะยกย่อง ยอมรบัให้
โอกาสพนกังานไดแ้สดงความรูค้วามสามารถเพื่อเลื่อนล าดบัต าแหน่งตามความเหมาะสม โดยอาจจะมกีารทดสอบ
ประจ าปี เพื่อคดัเลอืกบุคคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการทดแทนต าแหน่งเดมิภายในบรษิัทก่อนที่จะรับ
บุคคลภายนอก  

5. จากการศกึษาพบว่าปจัจยัความคาดหวงัผลตอบแทนผลประโยชน์อื่นๆ และปจัจยัความคาดหวงั
ผลตอบแทนดา้นความสมัพนัธ ์ร่วมกนัสง่ผลต่อแรงจงูใจปฏบิตังิานของพนักงานไดเ้พยีงเลก็น้อยเท่านัน้ แสดงให้
เหน็ว่ายงัมปีจัจยัอื่นๆ อกีทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิ แต่อย่างไรกต็าม ปจัจยัเหล่าน้ีกย็งัเป็นปจัจยัทีจ่ะช่วย
สง่ผลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ดงันัน้องคก์รควรศกึษาในปจัจยัอื่นๆ เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบใหช้ดัเจนมาก
ยิง่ขึน้ ก่อนทีจ่ะล าดบัความส าคญัในการบรหิารงานกา้นทรพัยากรบุคคลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งเหล่านี้กจ็ะ
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างานและผลการด าเนินงานทีด่ขีองบรษิทัดว้ยเช่นกนั  
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ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาในเชงิปรมิาณ (Quantitative Approach) ซึง่มกีารเกบ็ขอ้มูลจาก

ใชแ้บบสอบถามเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้ จงึอาจเพิม่การศกึษาในเชงิคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยใชก้าร
สมัภาษณ์การสงัเกตหรอืการเขา้ไปท าความรูจ้กัและมสีว่นร่วมในการท างานกบัพนักงานในส่วนงานต่างๆ เพื่อจะ
ไดร้บัทราบถงึความคาดหวงัผลตอบแทนไดม้ากยิง่ขึน้ 

2. ควรศึกษาเพิม่เติมในเชงิคุณภาพว่าปจัจยัใดอกีบ้างนอกจาก ปจัจยัด้านผลประโยชน์อื่นๆ และ
ปจัจยัดา้นผลตอบแทนดา้นความสมัพนัธ ์ทีจ่ะสง่ผลต่อแรงจงูใจในการปฎบิตังิานของพนกังานเพื่อจะน าขอ้มลูจาก
การวิจยัไปปรบัปรุงพฒันาในด้านต่างๆ และสามารรถน าเสนอแนวทางการป้องกนัปญัหาที่จะเกิดขึ้นภายใน
อนาคตได ้

3. ควรศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลตอบแทนดา้นความสมัพนัธ ์เนื่องจากว่าในการศกึษาครัง้นี้พบว่า
เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อแรงจงูใจในการปฎบิตังิานมากทีส่ดุ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ถดัไปควรเพิม่เตมิในการศกึษา
ปจัจยัดงักล่าวในเชงิลกึมากขึน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นแนวทางในการทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจของพนกังาน  
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