
การบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั 

Management that affected motivation on employee performance  

Natthapong sales and service Company Limited 

นารีรัตน์  เถ่ือนคุม้ 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานบริษทั 

นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั จาํนวน 225 คน โดยสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีตามสะดวก ทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ค่าสถิติสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีอายุ 30-40 ปี มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และมี

ประสบการณ์การทาํงานไม่เกิน 5 ปี มี ผลการวิเคราะห์การบริหารจดัการภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดด้า้นการจดัการองคก์าร รองลงมาคือ ดา้นการควบคุม ดา้นการนาํ และดา้นการ

วางแผน ตามลาํดบั การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม มี

ระดบัแรงจูงใจในระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ลกัษณะงานท่ีทาํ รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้

ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความรับผดิชอบ  และดา้นการยอมรับนบัถือ ตามลาํดบั 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารจดัการโดยรวมและรายดา้นส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์ทิศทาง

เดียวกนักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

คาํสําคญั : การบริหารจดัการ, แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

  



Abstract 

 The purpose of this research was to Management that affected motivation on employee 

performance Natthapong sales and service Company Limited. The sample used in this research was 225 

employees in Natthapong sales and service Company Limited. The research tools used in this study were 

personal questionnaires, management of Natthapong sales and service Company Limited questionnaires 

and working motivation questionnaires. The statistic used to analyze the data in this research was 

frequency, percentage, average, standard deviation and Pearson correlation coefficient at the level of 

significant at 0.01. The result can be described below. 

 The results of this study showed that the respondents mostly were male, in the age between 30-40 

years old, below a bachelor's degree, with income not more than 15,000 baht and working experience up 

to 5 years. According from the study of management, it was found that the overall management of the 

company was rated as highest level. And can be described in descending order as organizing, control, 

leading, and planning, respectively. According from the study of working motivation, it was found that the 

overall working motivation is rated as highest level. And can be described in descending order as the work 

itself, advancement, achievement, responsibility and recognition. Overall management and individual 

management significantly related to positive relationship with working motivation at the significance of 

0.01 which complies with the hypothesis. 

Keyword: Management, The Motivation of Employees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การบริหารเป็นกระบวนการดาํเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององคก์าร โดยอาศยัหน้าท่ีหลกั

ทางการบริหาร คือ การวางแผน การจดัการองค์การ การนํา และการควบคุม ซ่ึงเป็นแนวทางพื้นฐานท่ี

ผูบ้ริหารในแต่ละองคก์ารตอ้งปฏิบติั ในการวางแผน (Planning) เป็นการกาํหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจ

ต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัเอาไวใ้นแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบติังาน การ

วางแผนควรตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนท่ีจะทาํใหบ้รรลุผลตามท่ีตอ้งการ ในขณะท่ี การจดั

องคก์าร (Organizing) เป็นการกาํหนดโครงสร้างตาํแหน่ง กาํหนดบทบาท หนา้ท่ี ตลอดจนการทาํงานของ

ทุกภาคส่วนให้สอดคลอ้ง และไม่ทบัซอ้นกนั รวมไปถึงการจดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน จดัการงานให้

เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานมากท่ีสุด ในส่วนการนาํ (Leading) เป็นการใช้

อิทธิพลเพื่อจูงใจพนกังานใหป้ฏิบติังานและนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การนาํหรือการสั่งการ

จึงต้องใช้ความสามารถหลายเร่ืองควบคู่กันไป เช่น ภาวะความเป็นผูน้ําของผูบ้ริหาร การจูงใจ การ

ติดต่อส่ือสารในองค์การ และการทาํงานเป็นทีม เป็นตน้ และหน้าท่ีการบริหารในส่วนสุดทา้ย คือ การ

ควบคุม (Controlling) เป็นการดูแลบุคลากรตลอดจนการทาํงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆของสมาชิกในองคก์าร การควบคุมจึงเป็น

หนา้ท่ีหลกัทางการบริหารท่ีมีความสาํคญัตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการทางการบริหาร (Louis A. Allen, 

1958) 

 ในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นองคก์ารภาครัฐหรือภาคเอกชนไดใ้หค้วามสาํคญักบับุคลากร เพราะบุคลากร

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดของการทาํงานท่ีส่งผลใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อีกทั้งยงั

มีผลต่อความกา้วหน้าและเส่ือมถอยขององคก์าร บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการผลกัดนั

ภารกิจให้ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ส่ิงสาํคญัน้ี คือจะทาํอย่างไรให้ทรัพยากรบุคคลขององคก์าร

ทาํงานอย่างเต็มความสามารถ มีความจงรักภกัดีในองคก์าร ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

รักษาทรัพยากรบุคคลใหอ้ยูก่บัองคก์ารไดน้าน ดงันั้นนอกจากการบริหารงานเพื่อใหง้านขององคก์ารบรรลุ

เป้าหมายแลว้ การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานถือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัเช่นกนั  

 การสร้างแรงจูงใจ เป็นการสร้างพลงัความสามารถออกมาเพื่อให้ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

แรงจูงใจมีส่วนสําคญัต่อองคก์าร ท่ีจะทาํให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมท่ีจะนาํไปสู่ผลสําเร็จของงานหรือ

เป้าหมายท่ีองค์การกําหนดไว ้และผูบ้ริหารจะต้องทาํการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการ

บริหารงาน เพื่อศึกษาผลท่ีอาจจะมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนของ



บุคลากรในองคก์าร เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานท่ีดี 

(ณฏัฐพ์ชัร์ ลาภบาํรุงวงศ,์ 2562) 

 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานบริษทั นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จาํกัด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในองค์การ ท่ี

ผูบ้ริหารสามารถนาํไปปรับใชก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบุคคล อนัจะนาํไปสู่การ

ประสบความสาํเร็จตรงตามเป้าหมายท่ีองคก์ารกาํหนดไวต่้อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารจดัการในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส 

จาํกดั 

 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้เพื่อศึกษาการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 

 3.1 ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือพนกังาน บริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จาํกดั ผูว้ิจยั

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 225 คน  

3.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา  

  1) ตวัแปรตน้ 

  - ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลา

ในการทาํงาน  

  - การบริหารจดัการ ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการวางแผน  2) ดา้นการจดั

องคก์าร  3) ดา้นการนาํ  และ 4) ดา้นการควบคุม 

  2) ตวัแปรตาม 

  - แรงจูงใจในการปฏิบติังานพนักงาน  ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความสําเร็จใน

การทาํงาน  2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ  3) ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ  4) ดา้นความรับผิดชอบ   และ 5) ดา้น

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 



สมมติฐานของการวจัิย 

1. การบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั นัฐพงษ ์

เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน และ

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ารและการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

 2. ทราบถึงแรงจูงใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน เพื่อให้

ผูบ้ริหารนาํไปใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน สามารถใชเ้ป็นแนวทางใน

การปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียนแปลง การบริหารจดัการองคก์าร 

 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎกีารจัดการของ Louis A. Allen 

 Louis A. Allen (1958) ท่ีปรึกษาดา้นการจดัการชาวอเมริกนั เขาเขียนหนงัสือ Management and 

Organization ข้ึนในปี ค.ศ.1958 ไดร้ะบุหนา้ท่ีพื้นฐานของการจดัการ 4 อยา่ง ไดแ้ก่ Planning Organizing 

Leading และ Controlling (หรือPOLC) โดย POLC ถือวา่เป็นทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่ท่ีทาํใหก้ารทาํงานมี

ระบบระเบียบ ตลอดจนมีประสิทธิภาพ และยงัคงนิยมใชม้าถึงปัจจุบนั  

หลกัการจดัการ POLC ของ Louis A. Allen ดงัน้ี 

 1. การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นหนา้ท่ีแรกและสาํคญัท่ีสุดของการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การกาํหนดวตัถุประสงค ์และกาํหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้น นักวางแผนเป็น

ผูจ้ดัการท่ีตระหนกัดีท่ีสุดถึงสภาวะแวดลอ้มท่ีองคก์รของตนตอ้งเผชิญและสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์

สภาวะในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล นอกจากน้ียงักาํหนดใหผู้จ้ดัการควรเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจท่ีดี การ

วางแผนเก่ียวขอ้งกบัการเลือกภารกิจและวตัถุประสงคแ์ละการดาํเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นตอ้งอาศยั

การตดัสินใจ เช่น การเลือกแนวทางปฏิบติัในอนาคตจากทางเลือกอ่ืน  

 การวางแผนเป็นกระบวนการโดยทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนต่อไปน้ี  

- การเลือกเป้าหมายสาํหรับองคก์ร 

- การกาํหนดเป้าหมายสาํหรับแต่ละหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร 

- การจดัตั้งโปรแกรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งเป็นระบบ 



 2. การจดัองคก์าร (Organizing) เม่ือผูจ้ดัการสร้างแผนการทาํงานแลว้ขั้นตอนต่อไปในวงจรการ

จดัการ คือการจดัระเบียบบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการตามแผน การจดังานควร

คาํนึงถึงทรัพยากร และส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพท่ีมี เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด โดยมีค่าใชจ่้าย

ขั้นตํ่า อาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการในการจัดเตรียมและแจกจ่ายงานตามแผนอาํนาจและทรัพยากร

ระหวา่งสมาชิกขององคก์รเพื่อใหพ้วกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้

 การจดัการองคก์าร เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนต่อไปน้ี 

- การสร้างโครงสร้างองคก์ร กรอบขององคก์รถูกสร้างข้ึนภายในซ่ึงมีการประสานความ

พยายามในการจดัสรรทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โครงสร้างน้ีมกัจะแสดง

ดว้ยแผนผงัองคก์รซ่ึงเป็นการแสดงภาพกราฟิกของสายการบงัคบับญัชาภายในองคก์ร 

- การตดัสินใจออกแบบองคก์ร การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้างขององคก์ร 

- การตดัสินใจออกแบบงาน มีการกาํหนดบทบาทและความรับผิดชอบของงานแต่ละงาน

และขั้นตอนการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 3. การนาํ (Leading) องคก์รเม่ือเติบโตข้ึนพฒันาโครงสร้างท่ีซับซ้อนโดยมีความตอ้งการการ

ประสานงานและการควบคุมท่ีเพิ่มข้ึน ในการรับมือและจดัการสถานการณ์ดงักล่าวความเป็นผูน้าํจาํเป็นท่ี

จะตอ้งชกัจูงผูค้นให้ร่วมมือกนัไปสู่เป้าหมายร่วมกนัและสร้างสถานการณ์เพื่อการตอบสนองร่วมกนั การ

เป็นผูน้าํเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัการมีอิทธิพล และการจูงใจให้พนักงานปฏิบติังานท่ีจาํเป็น นอกจากน้ียงั

เก่ียวขอ้งกบัแหล่งอิทธิพลทางสังคมและทางการเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้น ผูจ้ดัการท่ีมีประสิทธิผลนาํ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผา่นแรงจูงใจในการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งกา้วหนา้ 

 4. การควบคุม (Controlling) ผูจ้ดัการทุกระดบัมีส่วนร่วมในหนา้ท่ีการจดัการในการควบคุมใน

ระดบัหน่ึง เทคนิคการควบคุมแบบดั้งเดิมสองประการคือการตรวจสอบงบประมาณและประสิทธิภาพ การ

ตรวจสอบเก่ียวข้องกับการตรวจร่างกายและการยืนยนับันทึกขององค์กรและเอกสารประกอบ การ

ตรวจสอบงบประมาณใหข้อ้มูลว่าองคก์รอยูท่ี่ใดในส่วนท่ีเก่ียวกบัขั้นตอนท่ีปฏิบติัตามสาํหรับการวางแผน

และการควบคุมทางการเงินในขณะท่ีการตรวจสอบประสิทธิภาพอาจพยายามพิจารณาว่าตวัเลขท่ีรายงาน

นั้นสะทอ้นถึงประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริง การควบคุมเก่ียวขอ้งกบัการวดัประสิทธิภาพตามเป้าหมายและแผน

และช่วยแกไ้ขการเบ่ียงเบนจากมาตรฐาน ตามความเป็นจริงการควบคุมช่วยอาํนวยความสะดวกในการ

บรรลุผลตามแผนโดยการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การปฏิบติังานไม่เบ่ียงเบนไปจากมาตรฐาน 

 

 



ทฤษฎแีรงจูงใจของ Frederick Herzberg 

 Herzberg (1959) ไดเ้สนอทฤษฎีองคป์ระกอบของแรงจูงใจท่ีเรียกว่า Hertzberg's Two Factor 

Theory ซ่ึงสรุปไดว้า่ แรงจูงใจมีปัจจยั 2 ปัจจยัท่ีสาํคญั โดยมีความสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงาน

ของแต่ละบุคคล ดงัน้ี  

 1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง ท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความ

พึงพอใจ แก่บุคคลในองคก์าร โดยจูงใจให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เพื่อให้งานท่ีปฏิบติัมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการภายในบุคคลได ้ไดแ้ก่  

  1.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จ 

ส้ินและประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนั ปัญหาท่ีจะ

เกิดข้ึน เม่ือผลงานสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จของงานนั้น ๆ  

  1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจาก 

ผูบ้ ังคับบัญชา การยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กําลังใจหรือการ 

แสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อ ใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้าํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใด บรรลุผลสาํเร็จ 

การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย  

  1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (The Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยั 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายใหต้อ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้ั้งแต่ ตน้จนจบ

โดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว  

  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บ 

มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือ สูงข้ึนของ

บุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม  

  1.5 ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต 

(Possibility of Growth) หมายถึง การมีโอกาสไดก้า้วข้ึนสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน การไดรั้บการเล่ือนขั้นเม่ือ

ปฏิบติังานสาํเร็จ การมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการไดรั้บการฝึกอบรม 

 

 

 

 



งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 อดุลย ์กองสัมฤทธ์ิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “การบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี” พบว่า  

การบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

ปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานของบุคล ดา้นการไดรั้บ การยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของ

งานท่ีปฏิบติัและด้านโอกาสท่ีจะได้รับความกาวหน้าในอนาคต อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความ

รับผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก สาํหรับปัจจยัคํ้าจุนไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้น

นโยบายและการบริหารงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นความมัน่คงในการ

ทาํงาน และดา้นวิธีการปกครองบญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากนั้นยงัพบว่า พนกังานท่ีมีอายุรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และ ประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  ส่วนปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนกับระดับการ

บริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 

 กฤช จรินโท และ ลดัดาวลัย ์ฤทธ์ิสมบูรณ์ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง “การบริหารจดัการองคก์รและ

แรงจูงใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการทาํงานในธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์: นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังานและการบริหารจดัการองคก์ร 2) ศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังาน และ 3) ศึกษาระหวา่งการบริหารจดัการองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน เกบ็ขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มตวัอย่างคือ 

พนกังานตาํแหน่งวิศวกรในบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตส์ัญชาติญ่ีปุ่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 350 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์เสน้ทาง ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน

แตกต่างกนั 2) การบริหารจดัการองคก์รมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในดา้นการวางแผน การ

จดัองคก์ร การนาํองคก์ร และการควบคุม 3) แรงจูงใจในการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังาน บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตด์า้นการเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ การลงโทษ และการ

สูญส้ิน 4) การบริหารจดัการองคก์รส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานดา้น การวางแผน การจดัองคก์ร 

การนาํ และ การควบคุม ดงันั้นในการบริหารงาน ผูบ้ริหารไม่ควรมุ่งเนน้ดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นหลกั แต่ควรท่ี



จะบริหารทั้งส่ีดา้นใหมี้ความสมดุล นอกจากน้ีตอ้งใชห้ลกัการเสริมแรงสร้างแรงจูงใจในการทาํงานดว้ยจึง

จะสามารถทาํใหพ้นกังานปฏิบติังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานใน บริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั จาํนวน 225 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานใน บริษทั นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จาํกัด ผูว้ิจยัจึง

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie & Morgan (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบั

ความคลาดเคล่ือน ±5%  ดงันั้น ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลจาํนวน 144 คน โดยใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก

(Convenience Sampling)   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยผูว้ิจยัสร้าง

เคร่ืองมือข้ึนจากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบ

แนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน 

 ลกัษณะของแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือน และระยะเวลาในการทาํงาน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ประกอบดว้ยคาํถามแบบใหเ้ลือกเพียง 1 คาํตอบ  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการ

วางแผน 2) ดา้นการจดัองคก์าร 3) ดา้นการนาํ และ 4) ดา้นการควบคุม 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานพนกังาน ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 3) ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ  4) ดา้นความรับผดิชอบ 

และ 5) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 โดยแบบสอบถามส่วนท่ี2 และ3  มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) กาํหนดค่าระดบัการตดัสินใจเป็น 5 ระดบั ตามแบบ Likert Scale 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาเสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) และขอ้บกพร่องของขอ้คาํถาม เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบั



วตัถุประสงค ์โดยการทาํ IOC (Item Objective Congruence) โดยผูว้ิจยัจะเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า

หรือเท่ากบั 0.50  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Coefficient of 

Correlation) 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษา พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ30-40 ปี มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า ปริญญา

ตรี รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และมีประสบการณ์การทาํงานไม่เกิน 5 ปี มี ผลการวิเคราะห์การ

บริหารจดัการภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการจดัการองคก์าร รองลงมา

คือ ดา้นการควบคุม ดา้นการนาํ และดา้นการวางแผน ตามลาํดบั การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังาน

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม มีระดบัแรงจูงใจในระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

ลกัษณะงานท่ีทาํ รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความ

รับผิดชอบ  และดา้นการยอมรับนบัถือ ตามลาํดบั การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารจดัการโดยรวม

และรายดา้นส่วนใหญ่ มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

 

 อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัพบว่าการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวม มี

ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง หาพิจารณารายดา้น การบริหารจดัการ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน 

ดา้นการจดัการองคก์าร ดา้นการนาํ และดา้นการควบคุม และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ความสําเร็จในการทาํงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะงานท่ีทาํ ด้านความรับผิดชอบ และด้าน

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน จะพบว่าการบริหารจดัการ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการองคก์าร ดา้น

การนาํ และดา้นการควบคุม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 

ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ ส่วนดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ

งาน ไม่มีความสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Louis A. Allen (1958) การจดัการท่ีสร้างประสิทธิภาพ

ใหก้บัองคก์รในส่วนของดา้นการนาํ ท่ีกล่าวไวว้า่ การเป็นผูน้าํเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบั การมีอิทธิพล และการ



จูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังาน ในการนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์ารกาํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบั

การวิจัยของของกฤช จรินโทและลัดดาวลัย์ ฤทธ์ิสมบูรณ์ (2563) พบว่าการบริหารจัดการองค์กรมี

ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน มีผลในทางบวก โดยกล่าววา่ในส่วนของการนาํ คือการนาํท่ีดี

จะสามารถจูงใจพนักงานให้ปฏิบติังานและนาํไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีระบุไว ้ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้ง

แสดงบทบาทของผูส้ัง่การอยา่งมีคุณภาพ ถา้ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัผูใ้ต้

บงับญัชาได ้และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของอดุลย ์กองสัมฤทธ์ิ (2557) พบว่าระดบัการบริหารจดัการท่ีส่งผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง หากปัจจยัจูงใจ

ดา้นความสําเร็จในการทาํงานของบุคคลเพิ่มข้ึน จะส่งผลให้ระดบัการบริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานเพิ่มสูงข้ึนในระดบัสูง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจัิยในคร้ังนี ้

 1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ การบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือดา้นการ

จดัการองคก์าร รองลงมาเป็นดา้นการควบคุม ดา้นการนาํ ดา้นการวางแผน ตามลาํดบั ซ่ึงสามารถนาํไป

จดัลาํดบัความสาํคญัในการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างบริษทัต่อไป เพื่อเสริมสร้างการบริหารท่ีดีของ

บริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะงานท่ี

ทาํ รองลงมาดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความรับผดิชอบ และ

ดา้นการยอมรับนบัถือ ตามลาํดบั สามารถนาํขอ้มูลไปจดัลาํดบัความสาํคญัในการปรับปรุงและพฒันา

โครงสร้างองคก์รต่อไป เน่ืองจากแรงจูงใจมีผลต่อการปฏิบติังานใหอ้อกมามีประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของของ

พนกังาน บริษทั นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั พบวา่มีความสมัพนัธ์กนั ในทิศทางเดียวกนั หาก

ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในแต่ละส่วนควนมีความสาํคญัของทั้ง 2 ปัจจยัน้ีควบคู่กนัไป  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั นฐัพงษ ์

เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั โดยนาํกระบวนการบริหารอ่ืนมาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการบริหาร POLC ของ 

Louis A. Allen 



 2. การนาํการวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 

นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการบริหารของผูบ้ริหารบริษทั 

นฐัพงษ ์เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั  

 3. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมร่วมดว้ย เช่น คุณภาพชีวติในการทาํงาน วฒันธรรมองคก์ร 

พฤติกรรมองคก์ร ทกัษะการบริหาร ทศันคติต่อการปฏิบติั เป็นตน้ 
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