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แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 

Motivations which Affect on the Working Performance of Employees in the Bangkok 

Commercial Asset Management Public Company Limited in the Northern Area 

 
สุวปรียา บุญล ้า 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ มีว ัตถุประสงค์                     
คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 2) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็น
ของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ                    
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ จ านวน 110 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก เคร่ืองมือ              
ท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ                                 
ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ี
ภาคเหนือ ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 110 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 59 
คน มีอายมุากกวา่ 41 ปีขึ้นไป จ านวน56 คน อยูใ่นสถานะโสด จ านวน 56 คน มีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 65 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 40,000 บาท จ านวน 50 คน 
อยู่ในต าแหน่งเจา้หน้าท่ี 7 จ านวน 36 คน ส่วนมากมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 53 คน 2) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ สรุปรวม มีระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน                     
ในระดบัเห็นดว้ย  3) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ สรุปรวม มีระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
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Abstract 
 

 The research, Motivations which Affect on the Working Performance of Employees                         
in the Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited in the Northern Area 
aimed to study: 1) levels of opinion of motivation on the working performance of employees in the 
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited in the northern area 2) levels 
of opinion of efficiency on the working performance of employees in the Bangkok Commercial 
Asset Management Public Company Limited in the northern area 3) motivations which affect                    
on the working performance of employees in the Bangkok Commercial Asset Management Public 
Company Limited in the northern area. The sample were 110 employees in the Bangkok 
Commercial Asset Management Public Company Limited in the northern area by convenience 
sampling used. Questionnaires about motivations which affect on the performance of employees  
in the Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited in the northern area were 
used to collect data. From the total sample group of 110 people, the results showed : 1) Most of 
them were male, 59 people, Most of them were 41 years old or more, 56 people, Most of them were 
single, 56 people, Most of them were graduated in bachelor's degree, 65 people, Most of them had 
an average monthly income between 20,001 to 40,000 Baht, 50 people, Most of them were in the 
position of staff level 7, 36 people, Most of them had been working for more than 10 years,                           
53 people. 2) Motivations on the working performance of employees in the Bangkok Commercial 
Asset Management Public Company Limited in the northern area, summed up with the agreed level  
3) Efficiency on the working performance of employees in the Bangkok Commercial Asset 
Management Public Company Limited in the northern area, summed up with the strongly agreed 
level  
 
Keywords : Motivation, Efficiency on the Working Performance, Employees in the Bangkok 
Commercial Asset Management Public Company Limited 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การสร้างแรงจูงใจท่ีดีในองค์กรและให้ประสบผลส าเร็จจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจาก 
พนักงานบางคนท างานอย่างขยนัขันแข็ง บางคนท างานอย่างเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้น        
สาเหตุท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการท างานของบุคคลเหล่าน้ีคือการขาดแรงจูงใจในการท างาน ดงันั้น แรงจูงใจ
จึงมีอิทธิพลต่อการท างาน ผลของการท างานจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้ นอยู่กับ
แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีควบคู่ไปกับ                  
การปฏิบติังาน หากองคก์รใดมีการสร้างแรงจูงใจท่ีดีให้เกิดแก่พนกังานแลว้ย่อมส่งผลให้พนกังาน
มีการท างาน เต็มท่ี เต็มความสามารถ เพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และดว้ยปริมาณมากท่ีสุด 
เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการท างานท่ีมุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยงัแสดงให้เห็น 
ถึงความสุขใจในการท างานของพนักงานพร้อมท่ีจะเต็มใจลงทุนลงแรงในการท างาน เพื่อให้งาน
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้นอกจากน้ีแรงจูงใจท่ีดียงัเป็นการช่วยเพิ่มพลังในการท างานให้แก่
พนกังาน เพิ่มความพยายามในการท างาน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานของบุคคล
ในทางท่ีดี รวมทั้งช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ให้บุคคลอีกดว้ย เน่ืองจากบุคคล
ท่ีมีแรงจูงใจท่ีดีใน การท างาน จะเป็นบุคคลท่ีมุ่งมั่นท างานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และ                      
การมุ่งมัน่ท างานท่ีตนรับผิดชอบให้เจริญกา้วหน้า จดัว่าบุคคลผูน้ั้น มีจรรยาบรรณในการท างาน 
(work ethics) ผูมี้จรรยาบรรณในการท างานจะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ มัน่คงในหนา้ท่ี มีวินยั
ในการท างาน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ และผูมี้ลกัษณะดงักล่าวน้ีมกัจะ           
ไม่มี เวลาเหลือพอท่ีจะคิดและท าในส่ิงท่ีไม่ดี การท างานในลักษณะดังกล่าวคือการจูงใจ                      
ในการท างาน (work motivation)  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญและสนใจศึกษา                            
เพื่อเป็นการพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้ น องค์กรใดท่ีมีทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีแรงจูงใจ                          
ในการท างานสูงยอ่มส่งผลให้องคก์รนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เจริญกาวหนา้ เพราะพนกังาน
ดงักล่าวจะทุ่มเทพลงังานและความสามารถอยา่งเตม็ท่ีและไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย เพื่อใหผ้ลงานส าเร็จ
ตามนโยบายและเป้าหมาย (จิตวิทยาอุตสาหกรรม, 2555 : ออนไลน์) 

 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิด  
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้น ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะท าการศึกษาวิจยัในเร่ือง 
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อพฒันาศักยภาพของพนักงานในองค์กรให้มี
คุณภาพ สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ และ
ความกา้วหนา้ 
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วัตถุประสงค์                      
 1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ                                                         
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
 
สมมุติฐาน 
 1. พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ
ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ รวม 9 ส านกังาน  
 2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ซ่ึงมีจ านวนพนกังาน 110 คน       
 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
          ตวัแปรตน้ (Independent Variable) 
         1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน 
         2. ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

2.1 ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับนับถือ 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ 

2.2 ปัจจยัค ้าจุน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านการบงัคบับญัชา
และการควบคุมดูแล ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน                   
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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          ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
          ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี ดา้น
คุณภาพงาน ด้านการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ด้านการเป็นผูน้ า ด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
องคก์รและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 4. ขอบเขตดา้นเวลา 
          ระยะเวลาในการศึกษา ในเดือน กนัยายน พ.ศ. 2563 และมีช่วงระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูล เดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

แนวคิด และทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

แนวคิดท่ีเกีย่วข้องกบัแรงจูงใจ  
 แรงจูงใจ คือ กระบวนการกระตุน้ให้มนุษยแ์สดงออกมาอย่างมีทิศทางและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้องการ โดยมีแรงขับหรือการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคล และส่ิงจูงใจท่ีเกิดจาก                  
การจูงใจภายนอก 
 แรงจูงใจมีความส าคัญมากต่อบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะผูบ้ริหารองค์กร                          

ควรมีเทคนิควิธีการสร้างแรงจูงใจ โดยมีส่ิงจูงใจเพื่อกระตุ้น หรือเร้าให้ผูใ้ต้บงัคับบัญชา หรือ

ผูร่้วมงานเกิดความปรารถนา หรือความต้องการ จนกระทั่งผูใ้ต้บังคับบัญชาหรือผูร่้วมงาน                    

แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรม หรือด าเนินการต่าง ๆ ขององคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

 องค์ประกอบแรงจูงใจมี 2 ประการ (สัมมา  รธนิธย์, 2553, หน้า 135-136)  คือ                                          
1) องค์ประกอบภายนอก ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีอาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม                     
2) องคป์ระกอบภายใน  ไดแ้ก่ ความตอ้งการ, เจตคติ, ค่านิยม และความวิตกกงัวล 
 การจูงใจออกเป็น 2 ประเภทคือ (จนัทรานี สงวนนาม, 2553,  หนา้ 253-254) 1) การจูงใจ
ภายใน และการจูงใจภายนอก 
ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (อา้งในเจริญผล สุวรรณโชติ, 2551 และ ทิมมิกา ทิมเนตร, 
2558, หนา้ 32-38) กล่าววา่ ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั ปัจจยัแรกจะน าไปสู่ความ
พอใจ (Satisfaction) และอีกปัจจยั คือ ความไม่พอใจ (Dissatisfaction) โดยความพึงพอใจ กบัความ
ไม่พึงพอใจ ซ่ึงปัจจยั 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Maintenance 
or Hygiene Factors) 
  อบัราฮมั เอช. มาสโลว ์(ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ. 2550 : อา้งอิงจาก Abraham H.Maslow. 

1954 : 80 – 106) ไดต้ั้งทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) 
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โดยมาสโลว์ ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต ่าไปหาสูง 

(Hierarchy& Needs) และเป็นทฤษฎีท่ียอมรับกันแพร่หลาย  สมมติฐานดังกล่าวมีความเก่ียวกับ 

พฤติกรรมของมนุษย์ ดังน้ี 1) ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) 2) ความตอ้งการ

ความปลอดภยัและมัน่คง (security or safety needs) 3) ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ 

(belonging and love needs) 4) ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) 5) ความตอ้งการความส าเร็จ

ในชีวิต (self-actualization) 

 ทฤษฎีความความตอ้งการอีอาร์จี (ERG Theory) (Alderfer, 1972 อา้งโดย ทิมมิกา ทิมเนตร
, 2558, หนา้ 40-41) เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์โดยไม่ไดค้  านึงถึง
ขั้นความตอ้งการว่าส่ิงใดเกิดก่อนเกิดหลงั หรืออาจเกิดขึ้นพร้อมกนัได ้แต่ความตอ้งการตามทฤษฎี 
ERG จะมีน้อยกว่าความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ โดยแบ่งออกเป็น3 ประการ ดังน้ี                       
1) ความต้องการเพื่อความอยู่รอด (Existence Needs (E))  2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ 
(Relatedness Needs (R)) 3) ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs (G)) 
 ทฤษฎีการจูงใจของ McClelland (เนตรพณัณา ยาวิราช. 2550 : หนา้ 145-146) ไดอ้ธิบายถึง
ทฤษฎีความตอ้งการของแมกคลีลแลนด์ ซ่ึงศึกษาถึงความตอ้งการของบุคคลท่ีมีอยู่เสมอในชีวิต                     
ว่ามี 3 ด้าน คือ 1) ความตอ้งการบรรลุความส าเร็จ (n’ Ach) 2) ความตอ้งการทางสังคม (n’Aff )                 
3) ความตอ้งการอ านาจ (n’Pow) 
 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforce Theory) เมธา หริมเทพาธิป (2561) ทฤษฎีการเสริมแรง
ของสกินเนอร์ (Reinforcement theories of motivation) สกินเนอร์ได้น าเสนอการใช้การเสริมแรง

เพื่อการจูงใจบุคคลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ท าพฤติกรรมซ ้ าหรือหยุดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์                  

ตั้ งเป็น law of effect โดยมองการเสริมแรงเป็น  2 ด้าน ได้แก่ การเสริมแรงทางบวก (Positive 

reinforcement)  และการเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) 

แนวคิดท่ีเกีย่วกบัการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 แนวคิดของ อีเมอร์สัน (Harrington Emerson) (1913) : เอกวินิต พรหมรักษา (2555) ไดน้ า
แนวคิดของ Emerson มาเสนอไวภ้ายใต้หัวข้อทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง                      
ไวด้งัน้ี 1) ก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน 2) ใช้หลกัเหตุผลทัว่ไป พิจารณาจากความน่าจะเป็นไปได้
ของงาน 3) ให้ค  าแนะน าท่ีดี ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 4) รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 5) ปฏิบติังาน    
ดว้ยความยุติธรรม 6) มีขอ้มูลพร้อมท างานท่ีเช่ือถือได้ 7) มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกระยะ 
8) มีมาตรฐานงานเสร็จตามเวลา 9) ผลงานได้มาตรฐาน 10) ด าเนินงานถือเป็นมาตรฐานได้                        
11) มาตรฐานท่ีก าหนดสามารถปฏิบติัได ้12) ใหบ้ าเหน็จรางวลัแก่ผูป้ฏิบติังานดี 
 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน ส าหรับในเร่ืองของคนท างานจะตอ้งมีแนวคิด
การปฏิบติัตวัในการท างานและการพฒันาตนเองอยู่เสมอซ่ึง สมพิศ สุขแสน (2556 : หน้า 35)                    

https://www.gotoknow.org/user/0818150908/profile
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ไดเ้ขียนในเทคนิคการท างานให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้นคนท างานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี 1) ความฉบัไว 2) ความถูกตอ้งแม่นย  า 3) ความรู้ 4) ประสบการณ์ 5) ความคิดสร้างสรรค ์
 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 กรองกาญจน์  ทองสุข (2554)  ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ี ส่งผลต่อ                                 
ความจงรักภกัดีของบุคลากรในวิทยาลยัการอาชีพร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยั              
การอาชีพร้อยเอ็ด มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความจงรักภกัดี               
ต่อองคก์รในดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้นความรู้สึกและดา้นการรับรู้ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่
บุคคลากรในวิทยาลยัการอาชีพร้อยเอ็ด ไดรั้บแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรไดค้่อนขา้งดี 
พิจารณาจากการท่ีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและดา้นรายย่อย ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการ
ความส าเร็จ ด้านความต้องการความผูกพัน และด้านความต้องการอ านาจในระดับปานกลาง                      
ซ่ึงแมว้า่แรงจูงใจจะยงัไม่ไดมี้ถึงในระดบัท่ีสูง แต่ความส าคญัของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน
ของบุคลากรทุกคน เป็นแรงขบัหรือแรงผลกัดนัให้บุคลากรมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการ   
ท างาน ทุ่มเท เสียสละและท างานอยา่งเตม็ใจ และเตม็ความสามารถ 
 ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ได้ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท 
บางกอกกล๊าส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์                 
ท่ี แตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั และลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ดา้น อายุ รายได ้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และ
แรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน เน่ืองจากแรงจูงใจในการปฏิบติังาน คือส่ิงเร้าให้เกิดความ               
พึงพอใจแล้ว จะปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถและ                        
เกิดประสิทธิภาพ 
 นยันา สุภาพ (2557) ศึกษา “ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั พี.เอส.อินทรูเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชนั จ ากดั” 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน บริษทัพี.เอส.อินทรูเมน้ท ์แอนดค์อนสตรัคชนั ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก. 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์                 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ จ านวน 110 คน 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบการส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ             

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
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จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบขอ้มูล 

ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทับริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ  

 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 การวิ เคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามส่วนท่ี 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉล่ียต่อเดือน, ต าแหน่งงาน และ
ระยะเวลาในการท างาน โดยน าข้อมูลส่วนน้ีไปวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ                    
ค่าร้อยละ (Percentage) แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับ
แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์  
จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ โดยน าขอ้มูลในส่วนน้ีไปวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ี
เชียงใหม่ ใชส้ถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 โดยมากมีอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9     
ส่วนใหญ่สถานะโสด จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 ส่วนมากมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 โดยมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 40,000 
บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี 7 จ านวน 36 คน                      
คิดเป็นร้อยละ 32.7 ส่วนมากมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.2 

2. ระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ สรุปรวม มีระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน ในระดบัเห็นด้วย ( x = 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
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ระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัและ
ด้านความก้าวหน้า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( x = 4.25) รองลงมาคือด้านการบังคับบัญชาและ                           
การควบคุมดูแล และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( x = 4.23)  ดา้นความ
รับผิดชอบ ( x = 4.15) ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( x = 4.12) ด้านความมัน่คงในการ
ปฏิบติังาน ( x = 4.11) ดา้นการยอมรับนับถือ ( x = 3.94)  และดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์                   
( x = 3.93) ตามล าดบั 
 3 .  ระดับความคิด เ ห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท                             
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ สรุปรวม มีระดับ                         
ความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ( x = 4.27 )                      
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติ                 
ตามกฎระเบียบขององค์กร และการเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 4.49) รองลงมาคือ ด้านการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ( x = 4.34)  ดา้นคุณภาพงาน ( x = 4.26)  ดา้นความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี ( x = 4.17)  
และดา้นการเป็นผูน้ า ( x = 4.08) ตามล าดบั 

4. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบ และ                                
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน                  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยด้านความรับผิดชอบส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด (มีค่า Beta เท่ากับ 0.271) รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จ                
ในการปฏิบติังาน (มีค่า Beta เท่ากบั 0.244) และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (มีค่า Beta เท่ากบั 
0.184) 

 
อภิปรายผล 

 
 1. ผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน                          
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ โดยรวม                                  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงสุด โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นความส าเร็จ
ในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัและดา้นความกา้วหนา้ รองลงมาคือ ดา้นการบงัคบั
บัญชาและการควบคุมดูแล  และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านความรับผิดชอบ                           
ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ                   
และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามล าดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีมี                 
ผลต่อความพอใจโดยตรง สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ รวมถึงสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานใหเ้พิ่มมากขึ้น ดงันั้นแรงจูงใจท่ีกระตุน้ในการท างานและสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานให้แก่พนกังาน เช่น การมอบหมายงานท่ียากให้แก่พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานไดแ้สดง
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ความสามารถ ทักษะในการท างาน เม่ืองานนั้นสามารถท างานลุล่วงได้ส าเร็จจะท าให้เขาเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณค่าของงานนั้น ซ่ึงในขณะเดียวกนัเม่ือเขาท างานประสบ
ผลส าเร็จก็ตอ้งให้การยกย่อง ชมเชย และไดรั้บโอกาสความกา้วหน้าในงาน (Herzberh, 1959) ซ่ึง
สอดคลอ้งกับการศึกษาวิจยัของ อุษา เฟืองประยูร(2558, หน้า 98) ท่ีได้วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในเขต อ าเภอท่าใหม่  ซ่ึงไดศึ้กษา
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจยัของ ศศิมาศ  หอมบุญมา (2558, หนา้ 74) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อโรงเรียนของครูโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนมหาชยั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพัน                       
อยู่ระดบัมากเช่นกนั  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ จุฑาทิพย ์ ลีลาธนาพิพฒัน์ และ
ประสพชยั  พสุนนท ์(2559, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ในองคก์ารของ
พนักงานฝ่ายสนับสนุน กรณีศึกษา: สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยปัจจัยจูงใจท่ีประกอบด้วย
ความส าเร็จในงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ความรับผิดชอบในงาน 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจในลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ความ
รับผิดชอบในงาน  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์าร  
 2. ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทับริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ สรุปรวม มีระดบัความคิดเห็นของ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กร และการเขา้ร่วม

กิจกรรม รองลงมาคือ ด้านการท างานร่วมกับผูอ่ื้น  ด้านคุณภาพงาน ด้านความรู้เก่ียวกับงาน                       

ในหน้าท่ี และดา้นการเป็นผูน้ า ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานศึกษาของ ชญานิษฐ์ บุญนาค 

(2548 : บทคดัยอ่)ไดท้ าการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการให้บริการของพนกังานหลงัการ ปรับเปล่ียน

โครงสร้างองค์กรของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการมี

ความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการท างานตามกฎระเบียบอยูใ่นระดบัสูง และผลงานวิจยัของ กิติ

ภสั เพ็งศรี (2545 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน ผลงานการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีพฒันา

ชุมชน ของจงัหวดัสระบุรี อยู่ในระดบัดี และผลงานวิจยัของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553 : 

บทคดัยอ่)  

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ พบวา่ 

แรงจูงใจในการท างาน โดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษทั
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บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ในระดบัมาก ในทางบวก 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ชญานิษฐ์ บุญนาค (2548 : 

บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานหลังการ ปรับเปล่ียน

โครงสร้างองค์กรของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการมี

ความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพในการท างานตามกฎระเบียบอยูใ่นระดบัสูง และผลงานวิจยัของ กิติ

ภสั เพ็งศรี (2545 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ท่ี พฒันาชุมชนผลงานการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีพฒันา

ชุมชน ของจงัหวดัสระบุรี อยู่ในระดบัดี และผลงานวิจยัของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553 : 

บทคดัยอ่) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยั เร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั

บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 ด้านปัจจัยจูงใจ 

 1. องค์กรให้โอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ สนับสนุนการท างานเป็นทีม ได้ค  าแนะน า                 

จากพี่ ๆ ผูใ้หญ่มากประสบการณ์ ใชแ้กไ้ขปัญหาการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2. ดา้นการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง ควรปรับปรุงเร่ืองการเล่ือนต าแหน่งงานของพนกังาน ให้ได้
มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งตามความรู้ ความสามารถ การเล่ือนต าแหน่งควรมีความเป็นธรรมและเหมาะสม 
 ด้านปัจจัยค า้จุน 

 1. ควรปรับปรุงระบบการขึ้นเงินประจ าปีใหเ้ป็นไปอยา่งกา้วหนา้ และมีประสิทธิภาพโดยรวม 

 2. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์  ควรปรับปรุงในเร่ืองของค่าท างานล่วงเวลา                            

ใหเ้หมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัจะศึกษาในเร่ืองเดียวกันน้ีกับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้

ทราบถึงแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กร                   

เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการพฒันาบุคลากรขององคก์รในภาพรวมต่อไป 
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