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บทคัดย่อ 
ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน Outsource 

บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั โดยมีวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำคือ 1. เพื่อศึกษำระดบัแรงจูงใจ ในกำร
ปฏิบติังำน ของพนักงำน 2. เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัในกำรปฏิบติังำนกับแรงจูงใจ ของ
พนักงำน ก ำหนดขนำดตวัอย่ำงประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำ จ ำนวน 240 ตวัอย่ำง โดยสถิติท่ีใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน ทดสอบสมมติฐำนด้วย สถิติเชิงอนุมำน ได้แก่ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ จำกค่ำ จำกค่ำ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Pearson’s Correlation Coefficient และค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Spearman’s rho 
Correlation Coefficient ในกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรต่ำง ๆ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผูต้อบ
แบบสอบถำม มีควำมคิดเห็นดำ้นปัจจยัในกำรปฏิบติังำน อยูใ่นระดบั ค่อนขำ้งมำก พิจำรณำรำยปัจจยัพบวำ่ 
นโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน บรรยำกำศในกำรท ำงำน อยู่ในระดบั 
ค่อนขำ้งมำก รองลงมำคือควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน อยูใ่นระดบัค่อนขำ้งน้อย ส ำหรับควำมคิดเห็นด้ำน 
แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนอยูใ่นระดบั ปำนกลำง และพบวำ่แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนในเร่ืองควำมพยำยำม
ควำมพยำยำม อยู่ในระดบัค่อนขำ้งมำก และแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนในเร่ือง ควำมทุ่มเท ควำมร่วมมือ 
ควำมผูกพัน อยู่ในระดับปำนกลำง สมมติฐำนท่ี1 พบว่ำปัจจัยส่วนบุคคล อำยุ ของพนักงำนไม่มี
ควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนในปัจจยั 1.ควำมพยำยำม 2.ทุ่มเท 3.ควำมร่วมมือ และ4.ควำม
ผูกพนั สมมติฐำนท่ี 2 พบว่ำ ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน นโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร ไม่มี
ควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนในปัจจยั 1.ควำมพยำยำม 2.ทุ่มเท 3.ควำมร่วมมือ และ4.ควำม
ผูกพนั สมมติฐำนท่ี 3 พบว่ำ ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์กับ
แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน (ควำมทุ่มเท) ในระดบัปำนกลำงและไปใน 

ทิศทำงเดียวกนั สมมติฐำนท่ี 4 พบว่ำปัจจยัในกำรปฏิบติังำน (ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน) มี
ควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน (ควำมทุ่มเท และควำมผูกผนั) ในระดบัสูงและไปในทิศทำง
เดียวกนั สมมติฐำนท่ี 5 พบวำ่ ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน บรรยำกำศในกำรท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบติังำน (ควำมผกูพนั) ในระดบัสูงและไปในทิศทำงเดียวกนั 

                                                           
* นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต วทิยำลยับริหำรธุรกิจนวตักรรมและกำรบญัชี มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** ท่ีปรึกษำสำรนิพนธ์หลกั 

113



1. บทน า  
ธนำคำรกสิกรไทย ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเก่ียวเน่ืองตำมท่ี

ไดรั้บอนุญำตไวใ้นพระรำชบญัญติัธุรกิจสถำบนักำรเงินฯ ปัจจุบนัธนำคำรมีบริษทัยอ่ยจ ำนวน 32 บริษทัมี
เครือข่ำยกำรให้บริกำร ในประเทศ 1 107 สำขำ กระจำยอยูท่ ัว่ทุกภูมิภำคของประเทศไทย และต่ำงประเทศ 
16 แห่ง ใน 9 ประเทศโดยส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงเทพมหำนคร มีพนกังำนจ ำนวน34 240 คน* มีเครือข่ำย
ทำงกำรเงินท่ีสำมำรถให้บริกำรไดอ้ยำ่งครบวงจรในทุกควำมตอ้งกำรทำงกำรเงินของลูกคำ้ ผ่ำนกำรมอบ
ประสบกำรณ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ภำยใต้ปณิธำน “บริกำรทุกระดบัประทบัใจ” บน
พื้นฐำนของหลกัธรรมำภิบำลท่ีดีและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมเพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเติบโตมัน่คง
ย ัง่ยืนและสร้ำงประโยชน์ให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ธนำคำรมุ่งเน้นกำรพฒันำระบบดิจิทลัแบงก้ิงให้มี
ประสิทธิภำพ เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินและกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำค
ประชำชนและภำคธุรกิจ สร้ำงสรรค์นวตักรรมและด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ สร้ำงทำงเลือกเพื่อพฒันำ
คุณภำพชีวติและศกัยภำพของลูกคำ้ให้ดีข้ึน และกำรขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอยำ่งมีคุณภำพและย ัง่ยืนนั้น 
จ  ำเป็นตอ้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคม ธนำคำรจึงให้ควำมส ำคญักบั “กำรพฒันำคน” และ
ตระหนกัดีว่ำ “พนกังำน” เป็นหน่ึงในปัจจยัส ำคญั ซ่ึงเป็นรำกฐำนและภูมิคุม้กนัท่ีส ำคญัท่ีสุดส ำหรับกำร
พฒันำอย่ำงย ัง่ยืน โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบติัดำ้นแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพในสิทธิมนุษยชน ดว้ยกำร
ประกำศนโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยช์นข้ึน ครอบคลุมกิจกรรมทำง ธุรกิจท่ีมีต่อกลุ่มพนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ และ
ชุมชน มีกระบวนกำรในกำรบ่งช้ีประเด็นท่ีอำจท ำให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน มีแนวทำงกำรจดักำร 
ป้องกนัและลดผลกระทบ รวมทั้งกำรเยียวยำหำกมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจำกน้ี ธนำคำรยงัเปิด
โอกำสให้มีกำรรวมกลุ่มและเจรจำต่อรอง มีกำรก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรต่ำง ๆ อย่ำงเป็น
ธรรม ส่งเสริมกำรจำ้งงำนและพฒันำทกัษะกำรประกอบอำชีพให้แก่ผูพ้ิกำร สนบัสนุน ดำ้นอำชีวอนำมยั
และควำมปลอดภยัท่ีดีในกำรท ำงำน ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพและก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพกำรงำนโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมผูกพนัและภกัดีต่อองค์กร 
สำมำรถส่งมอบคุณค่ำทำงธุรกิจให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยสอดคลอ้งตำมยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ
ธนำคำรอย่ำงย ัง่ยืน (รำยงำนกำรพฒันำเพื่อควำมย ัง่ยืน 2559 ธนำคำรกสิกรไทย 2559) ด้วยธนำคำรมี
นโยบำยให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลพนกังำนของธนำคำร และพนกังำน Outsource เอำ้ทซ์อร์ส ท่ีสนบัสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจแก่ธนำคำรกสิกรไทย ในดำ้นต่ำงๆ ดว้ยเช่ือมัน่วำ่กำรสร้ำง กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
ท่ีดี จะช่วยให้พนกังำนมีควำมพร้อมในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงเต็มศกัยภำพ อนัส่งผลดีต่อธนำคำรและส่ง
ต่อไปยงักำรใหบ้ริกำรลูกคำ้และประชำชน  

จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ประกอบกับปัจจุบนัธนำคำรกสิกรไทยมีจ ำนวนพนักงำน Outsource 
บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มสนบัสนุนงำนของ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย จดัตั้งข้ึน
เพื่อด ำเนินกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้กบั บมจ.ธนำคำรกสิกรไทยและบริษทัในเครือ จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล เลขท่ี 0105547158134 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2547 และไดเ้ร่ิมด ำเนินธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม พ.ศ. 2548 โดยพนกังำน Outsource ท ำงำนอยูภ่ำยใตน้โยบำยกำรบริหำรจดักำรของธนำคำร โดย
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ปฏิบติังำนท่ีส ำนักงำนของธนำคำรกสิกรไทย ส ำนักงำนใหญ่รำษฎร์บูรณะ ส ำนักพหลโยธิน ส ำนักแจง้
วฒันะ ส ำนกัสีลม อำคำรเดอะไนน์ พระรำม 9 อำคำรเมืองไทยภทัร อำคำร KBTG และสำขำธนำคำรกสิกร
ไทยทัว่ประเทศ มีจ ำนวนมำกกวำ่ 1 000 อตัรำ ในฐำนะท่ีเป็นหน่ึงในพนกังำนของธนำคำรกสิกรไทยซ่ึงตอ้ง
ปฏิบติังำนร่วมกบักลุ่มพนกังำน Outsource ท ำให้ผูว้ิจยั ตอ้งกำรท่ีจะศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
กำรปฏิบติังำนของพนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั ท่ีสนบัสนุนงำนแก่ธนำคำรกสิกร
ไทย โดยวจิยัน้ีเป็นกรณีศึกษำ อำคำร แจง้วฒันะ เมืองทองธำนี และ อำคำร KBTG เมืองทองธำนี ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อธนำคำรเป็นอยำ่งยิง่ นอกจำกจะท ำใหธ้นำคำรไดท้รำบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
กำรปฏิบติังำนแลว้ ยงัท ำให้ระดบับริหำรของธนำคำรไดท้รำบถึงขอ้มูลเพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบำยเพื่อตอบสนองให้กับควำมต้องกำรของพนักงำนในกลุ่มดังกล่ำว เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบติังำน และท่ีส ำคญัท ำให้ผลกำรปฏิบติังำนดีข้ึน อีกทั้งยงัสำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปประกอบเป็นเป็น
แนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรในองคก์รใหมี้คุณภำพสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีในงำนกำรสนบัสนุนงำนไดอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน อนัส่งผลให้องค์กรมีศกัยภำพพร้อมในกำรแข่งขนัในธุรกิจในยุคปัจจุบนัและยงั
ช่วยในกำรรักษำทรัพยำกรท่ีมีคุณภำพใหอ้ยูคู่่กบัองคก์ำรต่อไปอยำ่งย ัง่ยนื. 

 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

2.1. เพื่อศึกษำระดบัแรงจูงใจ ในกำรปฏิบติังำน ของพนกังำน  Outsource บริษทั โพรเกรส เอช 
อำร์ จ  ำกดั  

2.2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนกับแรงจูงใจ ของพนักงำน 
Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั 

 
3. สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล (อำยุงำนของพนักงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำน 

สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน (นโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร) มี
ควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 

สมมติฐำนท่ี 3 ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน (ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กับ
แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 

สมมติฐำนท่ี 4 ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน (ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 

สมมติฐำนท่ี 5 ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน (บรรยำกำศในกำรท ำงำน ) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 
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4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
4.1 ท ำให้ทรำบถึงระดบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน ของพนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส 

เอช อำร์ จ  ำกดั เพื่อน ำผลท่ีได้รับจำกกำรศึกษำไปสู่กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน และท่ีส ำคญัท ำ
ให้ผลกำรปฏิบติังำนดีข้ึน อีกทั้งยงัสำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปประกอบเป็นเป็นแนวทำงในกำรพฒันำ
บุคลำกรในองคก์รให้มีคุณภำพสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีในงำนกำรสนบัสนุนงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ยิง่ข้ึน 

4.2 ท  ำให้ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัในกำรปฏิบติังำนกับแรงจูงใจ ของพนักงำน 
Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั เพื่อน ำผลท่ีไดรั้บจำกกำรศึกษำน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์และ
นโยบำยเพื่อตอบสนองใหก้บัควำมตอ้งกำรของพนกังำนในกลุ่มดงักล่ำว 

4.3 ท  ำให้ทรำบถึงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจูงใจท่ีมีควำมสัมพันธ์กับแรงจูงใจในกำร
ปฏิบติังำนของพนักงำน Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ เพื่อน ำผลท่ีได้รับจำกกำรศึกษำไปเป็น
แนวทำงในกำรวำง 
 
5. ขอบเขตของการศึกษา  

ขอบเขตดำ้นประชำกร ไดแ้ก่ พนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั ท่ีสนบัสนุน
งำนแก่ธนำคำรกสิกรไทย กรณีศึกษำ อำคำร แจง้วฒันะ เมืองทองธำนี และ อำคำร KBTG เมืองทองธำนี 
จ ำนวน 600 คนโดยประมำณ (ขอ้มูลจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ณ วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2560) 

ขอบเขตดำ้นเวลำ เป็นกำรศึกษำควำมคิดเห็นของพนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ 
จ  ำกดั ท่ีสนบัสนุนงำนแก่ธนำคำรกสิกรไทย กรณีศึกษำ อำคำร แจง้วฒันะ เมืองทองธำนี และ อำคำร KBTG 
เมืองทองธำนี ในช่วงเวลำระหวำ่งเดือน กรกฎำคม ถึง ธนัวำคม 2560  

ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ควำมคิดเห็นของพนกังำนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของ
พนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั 

 
6. ระเบียบวธีิวจัิย  

กำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทำกำรวิจยัเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรวิจยัส่ง
ให้กบักลุ่มตวัอยำ่ง และผูต้อบแบบสอบถำมส่งแบบสอบถำมกลบัมำให้ผูว้ิจยัโดยแบบ สอบถำมแบ่งเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม มี
ทั้งหมด 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบปลำยปิด มีค ำตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกตอบได้เพียงค ำตอบเดียว 
จ ำนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนต่ำง ๆ ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ อำยงุำน และ ระดบัเงินเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัในกำรปฏิบติังำน (พนกังำน Outsource) จ ำนวน 14 ขอ้ 
ไดแ้ก่ 1. นโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร จ ำนวน 4 ขอ้ 2. ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน จ ำนวน 3 ขอ้ 
3. ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน จ ำนวน 3 ขอ้ 4. บรรยำกำศในกำรท ำงำน จ ำนวน 4 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับควำมคิดเห็นของพนักงำน (พนักงำน Outsource) ต่อ
แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน เพื่อจะได้ทรำบแรงจูงใจของพนักงำน จ ำนวนทั้งส้ิน 12 ขอ้ ได้แก่ 1. ควำม
พยำยำม จ ำนวน 3 ขอ้ 2. ควำมทุ่มเท จ ำนวน 3 ขอ้ 3. ควำมร่วมมือ จ ำนวน 3 ขอ้ 4. ควำมผกูพนั จ ำนวน 3 ขอ้ 

ซ่ึงส่วนท่ี 2 และ 3 แบบสอบถำมตอนน้ีเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำแบ่งระดบัควำมคิดเห็น
ของพนกังำน (พนกังำน Outsource) ต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน เพื่อจะไดท้รำบแรงจูงใจของพนกังำน 5 
ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 หมำยถึง เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด ระดบัท่ี 2 หมำยถึง เห็นดว้ยน้อย ระดบัท่ี 3 หมำยถึง เห็น
ดว้ยปำนกลำง ระดบัท่ี 4 หมำยถึง เห็นดว้ยมำก ระดบัท่ี 5 หมำยถึง เห็นดว้ยมำกท่ีสุด 
 
7. ผลการศึกษา 

กำรศึกษำพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 95 % มีอำยุ 20-30 ปี รองลงมำ มี
อำยุ 31-40 ปี ระดบักำรศึกษำอยู่ในระดบัปริญญำตรีมำกท่ีสุด รองลงมำกำรศึกษำต ่ำกว่ำระดบัปริญญำตรี 
อำยุงำนส่วนใหญ่มำกว่ำ 4 ปี รองลงมำมีอำยุงำน 1-2 ปี โดยทั้งหมดมีระดบัเงินเดือนอยู่ท่ี 10 000-15 000 
บำท  

กำรศึกษำข้อมูลปัจจยัในกำรปฏิบติังำน ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร ใน
ภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำมคิดเห็นท่ีระดบั ค่อนขำ้งมำก โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียซ่ึงเท่ำกบั 
3.600 และมีกำรกระจำยของขอ้มูลไม่มำกนกั โดยพิจำรณำจำกส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนซ่ึงเท่ำกบั 0.950 ดำ้น
ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน ในภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำมคิดเห็นท่ีระดบั ค่อนขำ้งนอ้ย โดย
พิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียซ่ึงเท่ำกบั 2.450 และมีกำรกระจำยของขอ้มูลมีมำก โดยพิจำรณำจำกส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนซ่ึงเท่ำกบั 1.038 ด้ำนควำมมัน่คงในกำรท ำงำน ในภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำม
คิดเห็นท่ีระดบั ค่อนขำ้งมำก โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียซ่ึงเท่ำกบั 3.967 และมีกำรกระจำยของขอ้มูลไม่มำก
นัก โดยพิจำรณำจำกส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนซ่ึงเท่ำกบั 0.897 ด้ำนบรรยำกำศในกำรท ำงำน ในภำพรวม
ผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำมคิดเห็นท่ีระดบั ค่อนขำ้งมำก โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียซ่ึงเท่ำกบั 3.700 และ
มีกำรกระจำยของขอ้มูลมีมำก โดยพิจำรณำจำกส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนซ่ึงเท่ำกบั 1.077 กำรศึกษำขอ้มูล
แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน เร่ืองควำมพยำยำม ในภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำมคิดเห็นท่ีระดบั 
ค่อนขำ้งมำก โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียซ่ึงเท่ำกบั 4.033 และมีกำรกระจำยของขอ้มูลไม่มำกนกั โดยพิจำรณำ
จำกส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนซ่ึงเท่ำกบั 0.566 เร่ืองควำมทุ่มเท ในภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำม
คิดเห็นท่ีระดบั ปำนกลำง โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียซ่ึงเท่ำกบั 3.083 และมีกำรกระจำยของขอ้มูลไม่มำกนกั 
โดยพิจำรณำจำกส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนซ่ึงเท่ำกบั 0.855 เร่ืองควำมร่วมมือ ในภำพรวมผูต้อบแบบสอบถำม
มีระดบัควำมคิดเห็นท่ีระดบั ปำนกลำง โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียซ่ึงเท่ำกบั 3.283 และมีกำรกระจำยของ
ขอ้มูลไม่มำกนกั โดยพิจำรณำจำกส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนซ่ึงเท่ำกบั 0.822 เร่ืองควำมผูกพนั ในภำพรวม
ผูต้อบแบบสอบถำมมีระดบัควำมคิดเห็นท่ีระดบั ปำนกลำง โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียซ่ึงเท่ำกบั 3.250 และมี
กำรกระจำยของขอ้มูลไม่มำกนกั โดยพิจำรณำจำกส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนซ่ึงเท่ำกบั 0.757 จำกกำรวเิครำะห์
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัส่วนบุคคล ด้ำนอำยุงำนของพนักงำนมีควำมสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในกำร
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ปฏิบติังำนของพนกังำน โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Spearman's rho พบวำ่ปัจจยัส่วนบุคคล อำยุ
งำนของพนกังำนไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนในปัจจยั 1.ควำมพยำยำม 2.ควำมทุ่มเท 3.
ควำมร่วมมือ และ4.ควำมผูกพนั จึงปฏิเสธสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้แสดงให้เห็นวำ่อำยุของพนกังำนไม่มีผล
ต่อระดับแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง (นโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร) มี
ควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนักงำน โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Pearson 
พบวำ่ ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน นโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำนในปัจจัย 1.ควำมพยำยำม 2.ควำมทุ่มเท 3.ควำมร่วมมือ และ4.ควำมผูกพนั จึงปฏิเสธ
สมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้แสดงให้เห็นว่ำนโยบำยในกำรบริหำรงำนไม่ได้ส่งผลท ำให้พนักงำนรู้สึกว่ำมี
แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนเพิ่มข้ึนหรือลดลง ปฏิบติังำน (ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Pearson พบวำ่ ปัจจยัในกำร
ปฏิบติังำน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน (ควำมทุ่มเท) ใน
ระดบัปำนกลำง อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้แสดงให้เห็นว่ำ 
หำกงำนท่ีท ำอยู่ส่งผลให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษทัฯ ให้เล่ือน
ต ำแหน่ง มีโอกำสไดเ้ขำ้ร่วมกำรอบรมและสัมมนำในหลกัสูตรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ มีโอกำสไดรั้บกำร
พิจำรณำและประเมินผลงำนดว้ยควำมยุติธรรม มีผลกบัควำมทุ่มเทท่ีเป็นหน่ึงในแรงจูงใจใจกำรปฏิบติังำน
ของพนกังำน (ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน โดยวธีิ
หำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ Pearson พบว่ำปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน (ควำมมั่นคงในกำรท ำงำน) มี
ควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน (ควำมทุ่มเท และควำมผกูผนั) ในระดบัสูง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงยอมรับสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้แสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรเช่ือวำ่องคก์รมีควำมมัน่คง งำนท่ีท ำ
อยูส่ร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่ท่ำนและครอบครัว มีควำมภำคภูมิใจในองคก์ร เช่ือวำ่องคก์รมีโอกำสเติบโต
ในอนำคต ไม่มีควำมคิดท่ีจะเปล่ียนไปท ำงำนท่ีองคก์รอ่ืน มีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน ให้เกิดควำม
ทุ่มเท และเกิดควำมผูกพนั (บรรยำกำศในกำรท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของ
พนกังำน โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Pearson พบว่ำ ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน บรรยำกำศในกำร
ท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน (ควำมผูกพนั) ในระดบัสูง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จึงยอมรับสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้แสดงให้เห็นว่ำ สภำพท่ีท ำงำนท่ีมีสภำพและบรรยำกำศท่ี
เหมำะสมในกำรท ำงำน สถำนท่ีท ำงำนมีส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำงำน สถำนท่ีท ำงำนมีสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน มีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนท ำ
ใหเ้กิดควำมผกูพนั 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลกำรส ำรวจแบบสอบถำม เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั ในปัจจยัในกำรปฏิบติังำน และ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
สำมำรถจ ำแนกปัจจยัอภิปรำยได้ดงัน้ี ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน นโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร 
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ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน บรรยำกำศในกำรท ำงำน มีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบั ค่อนขำ้งมำก แสดงให้
เห็นวำ่ พนกังำนส่วนใหญ่ตอ้งกำรนโยบำยกำรปฏิบติังำนท่ีชดัเจน โดยส่งผำ่นแนวทำงกำรบริหำรงำนและ
กำรจดักำรโครงสร้ำงและอตัรำก ำลงัท่ีเหมำะสม กำรมอบหมำยงำนให้แก่พนกังำนท่ีเหมำะสมขององค์กร
และหน่วยงำน อีกทั้งยงัมีควำมรู้สึกว่ำหำกองค์กรท่ีท ำอยู่เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป เป็นองค์กรท่ีมีควำม
เจริญรุ่งเรือง เป็นองค์กรท่ีมีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังำน โดยทั้งหมดน้ีจะส่งผลต่อ
แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน มีระดบัควำม
คิดเห็นอยูใ่นระดบั ค่อนขำ้งนอ้ย แสดงใหเ้ห็นวำ่ พนกังำนส่วนใหญ่ไม่ไดค้ำดหวงัในเร่ืองควำมกำ้วหน้ำใน
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำนท่ีไดป้ฏิบติังำนอยูแ่ละยงัรู้สึกวำ่องคก์รให้โอกำสท่ีจะไดเ้ติบโตเล่ือนต ำแหน่งสูงข้ึน
นอ้ยมำก ซ่ึงจะส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน ผลกำรส ำรวจแบบสอบถำม เร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน ควำม
พยำยำม มีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบั ค่อนขำ้งมำก แสดงใหเ้ห็นวำ่ พนกังำนส่วนใหญ่มีควำมพยำยำมท่ี
จะปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ท ำงำนดว้ยควำมตั้งใจแสดงผำ่นถึงกำรท ำให้เสร็จ
ดว้ยดีอยำ่งเต็มท่ีและรวดเร็ว อีกทั้งยงัมกัท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยให้เสร็จก่อนเวลำ และยงัรับรู้วำ่ปัญหำท่ี
เกิดจำกกำรปฏิบติังำนเป็นเร่ืองปกติท่ีจ  ำเป็นต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข ปัจจยัส่วนบุคคล (อำยุงำนของ
พนักงำน) ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนักงำน แสดงให้เห็นว่ำ ในกลุ่มของ
พนกังำนOutsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั ระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนท่ีเพิ่มข้ึนไม่ได้
ท ำให้พนกังำนรู้สึกวำ่ตนเองตอ้งเกิดควำมพยำยำม ควำมทุ่มเท ควำมร่วมมือ หรือควำมผูกพนั เพิ่มข้ึนตำม 
อนัเน่ืองจำกองคก์รใหโ้อกำสกำรเติบโตของพนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดัค่อนขำ้งต ่ำ 
ดว้ยกระบวนกำรกำรปรับเปล่ียนพนกังำนOutsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดัซ่ึงเป็นสัญญำรำยปี มำ
เป็นพนกังำนของธนำคำรกสิกรไทย(พนกังำนประจ ำ) มีขั้นตอนท่ียงัไม่ชดัเจนและไม่มีกำรถูกก ำหนดเกณฑ์
กำรปฏิบติัในเร่ืองของกำรบรรจุเป็นพนักงำนของธนำคำร (พนักงำนประจ ำ) ท ำให้กลุ่มของพนักงำน
Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั ท่ีมีอำยุกำรปฏิบติัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆยงัคงรู้สึกว่ำตนเองไม่มีควำม
มัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำน และไม่มีควำมชดัเจนในโอกำสกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำนอยู ่จำกควำมรู้สึกดงักล่ำว
ท ำให้กลุ่มพนกังำนOutsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดัท่ีมีอำยุงำนเพิ่มข้ึน ไม่ไดท้  ำให้พนกังำนเกิด
แรงจูงในในกำรปฏิบติังำน ตำมทฤษฎีVan Dersal (1968 p. 62-72) กล่ำววำ่มีตวักระตุน้ท่ีท ำให้พนกังำนเกิด
แรงจูงใจในกำรท ำงำน หน่ึงในปัจจยัหลำยๆปัจจยัคือ โอกำสกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน และจิตตสิ์นี สัมผสั
สุข (2553 บทคดัยอ่) ศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ท่ีกลุ่มวิจยัและพฒันำ 
กรณีศึกษำสถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ผลจำกกำรทดสอบสมมุติฐำน พบวำ่ภูมิ
หลงัทำงสังคมหรือลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพครอบครัว กำรศึกษำ ไม่มีผลต่อแจง
จูงใจในกำรปฏิบติังำน ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน นโยบำยและกำรบริหำรงำนของธนำคำร ไม่มีควำมสัมพนัธ์
กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน แสดงให้เห็นวำ่ จำกขอ้มูลในปัจจุบนักลุ่มพนกังำนOutsource บริษทั โพรเก
รส เอช อำร์ จ  ำกดั ท่ีปฏิบติังำนกบัธนำคำรกสิกรไทยจ ำนวน 100 % เป็นต ำแหน่งเจำ้หน้ำท่ีปฏิบติังำน คือ
เป็นผูป้ฏิบติังำนตำมนโยบำยของธนำคำรโดยผ่ำนสำยบงัคบับญัชำจำกพนักงำนธนำคำรเป็นผูดู้แลกำร
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ปฏิบติังำนอีกต่อหน่ึง นโยบำยกำรปฏิบติัทั้งหมดจึงถูกถ่ำยทอดส่งต่อลงมำจำกพนักงำนธนำคำรท่ีดูแล
พนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั กลุ่มนั้นๆมำ พนกังำนจึงรู้สึกไดว้ำ่เป็นเพียงแนวทำง
หรือวิธีกำรปฏิบติังำนจำกค ำพูดแนวคิดของบุคคลหรือหัวหนำ้งำนสั่งกำรมำ ยงัไม่รู้สึกถึงกำรเป็นนโยบำย
และกำรบริหำรงำนขององคก์รอยำ่งแทจ้ริง ดว้ยวฒันธรรมองคก์รยงัมีกำรแบ่งแยกกลุ่มพนกังำน Outsource 
บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั อย่ำงชดัเจนและพนกังำน Outsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดัเอง
อำจรู้สึกไดว้่ำเป็นนโยบำยของธนำคำร ซ่ึงอยู่ไกลจำกตนเองซ่ึงเป็นเพียงพนกังำน Outsource กำรรับรู้ถึง
นโยบำยกำรปฏิบติังำนและท ำให้เกิดแรงพลกัดนัให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนจึงยงัมีอิทธิน้อยกับ
พนกังำน ตำมกำรศึกษำของยทุธนำ ไทยประเสริฐ (2556 บทคดัยอ่) ไดศึ้กษำเก่ียวกบั แรงจูงใจในกำรท ำงำน
ของพนกังำนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ ำเภอกุดบำก จงัหวดัสกลนคร ผลกำร วิจยัพบว่ำระดบั
แรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนกังำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.94) 
เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น พบวำ่ ดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด คือ ดำ้นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคล (ค่ำเฉล่ีย 4.24) อยู่
ในระดบัมำก รองลงมำคือ ด้ำนลกัษณะของงำน (ค่ำเฉล่ีย 3.94) ส่วนด้ำนท่ีมีค่ำเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้ำน
นโยบำยและกำรบริหำร (ค่ำเฉล่ีย 2.39)อยู่ในระดบัน้อยปัจจยัในกำรปฏิบติังำน (ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนักงำน มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำร
ปฏิบติังำน (ควำมทุ่มเท) แสดงให้เห็นว่ำ พนกังำนOutsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั ตอ้งกำรให้
องค์กรสนบัสนุนให้มีควำมกำ้วหน้ำในหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน ไดรั้บกำรสนบัสนุนให้เล่ือนต ำแหน่ง ให้มี
โอกำสไดเ้ขำ้ร่วมกำรอบรมและสัมมนำในหลกัสูตรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ผ่ำนกำรไดรั้บพิจำรณำและ
ประเมินผลงำนดว้ยควำมยุติธรรม อนัน ำไปสู่ควำมกำ้วหน้ำในกำรท ำงำนของพนกังำน ควำมกำ้วหน้ำใน
กำรท ำงำนจึงมีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงในในกำรปฏิบติังำนให้พนกังำนเกิดควำมทุ่มเทในกำรปฏิบติังำนท่ี
ตนเองไดรั้บมอบหมำยอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรำโมทย ์ดวงเลขำ (2552 น.
131) ไดศึ้กษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ในเขตภำคตะวนัออก พบว่ำปัจจยัด้ำนควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน อยู่ในระดับมำกโดย
ประเด็นท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ คือ มีควำมยินดีเม่ือไดรั้บโอกำสในกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในกำรท ำงำน 
ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน (ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน (ควำม
ทุ่มเท และควำมผกูผนั) แสดงใหเ้ห็นวำ่ พนกังำนOutsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกดั เช่ือวำ่องคก์รมี
ควำมมัน่คง งำนท่ีพนกังำนท ำอยู่สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว เกิดควำมภำคภูมิใจใน
องคก์ร เช่ือวำ่องคก์รมีโอกำสเติบโตไดใ้นอนำคต และไม่มีควำมคิดท่ีจะเปล่ียนไปท ำงำนท่ีองค์กรอ่ืน อนั
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนแก่พนกังำน พนกังำนมีควำมทุ่มเทในกำรปฏิบติังำนท่ีตนเองได้รับ
มอบหมำยมำกยิ่งข้ึน และพนกังำนเกิดควำมผูกพนักบัองค์กร เพื่อร่วมงำน สถำนท่ีท ำงำน สอดคลอ้งกบั
ทฤษฏีของ Sallis and Sallis (1990 p.192) ผูศึ้กษำมีควำมเห็นว่ำ แรงจูงใจในกำรท ำงำน คือ กำรท่ีบุคคล
ไดรั้บกำรกระตุน้จำกปัจจยัต่ำงๆเพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมในกำรท ำงำนในลกัษณะท่ียนิดี จะเกิดควำมทุ่มเท 
ควำมพยำยำม ควำมอุตสำหะ ควำมอดทน และควำมแสดงสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีในกำรท ำงำน อีกทั้งยงัเกิด
ควำมผูกพันและให้ควำมร่วมมือกับองค์กรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน 
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(บรรยำกำศในกำรท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน (ควำมผูกพนั) แสดงให้เห็นว่ำ 
พนักงำนOutsource บริษทั โพรเกรส เอช อำร์ จ  ำกัด ท่ีอยู่ในสภำพท่ีท ำงำนท่ีมีสภำพและบรรยำกำศท่ี
เหมำะสมในกำรท ำงำน สถำนท่ีท ำงำนมีส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมืออุปกรณ์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำงำน สถำนท่ีท ำงำนมีสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ท ำให้พนักงำนเกิดแรงจูงใจในกำร
ปฏิบติังำนส่งผำ่นกำรเกิดควำมผูกพนัในองคก์ร มีควำมสอดคลอ้งกบัทฤษฎี ของ Van Dersal (1968 p. 62-
72) ท่ีกล่ำวว่ำองค์ประกอบท่ีเอ้ืออ ำนวยให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำงำน ในกำรพิจำรณำตวัแปรอิสระ ซ่ึง
บรรยำกำศในกำรท ำงำน เป็นหน่ึงใน 4 ปัจจยัท่ีเอ้ืออ ำนวยให้เกิดแรงจูงใจในกำรท ำงำน และทฤษฎีของ 
McClelland (1953 p. 110-111 อำ้งถึงใน จุมพล หนิมนพำนิช 2525 น 81-83) กล่ำวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ พบวำ่ แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนพนกังำนเกิดควำมผกูผนั เป็นหน่ึงในกำรพิจำรณำตวั
แปรตำมของทฤษฎีดงักล่ำว 
 
9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จำกกำรวิจยัพบวำ่พนกังำนมีควำมคิดเห็นต่อกำรวิเครำะห์ปัจจยัในกำรปฏิบติังำนในปัจจยัดำ้น
ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน ระดบัควำมคิดเห็นค่อนขำ้งน้อย และเม่ือพิจำรณำรำยละเอียดในดำ้นดงักล่ำว
พบวำ่ พนกังำนรู้สึกไม่ไดรั้บโอกำสท่ีจะไดเ้ล่ือนต ำแหน่งสูงข้ึน พนกังำนรู้สึกไม่พอใจในควำมกำ้วหนำ้ใน
ต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำนในขณะน้ี ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงมีข้อเสนอแนะ บริษัทจึงควรส่งเสริมพนักงำนให้มี
ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำนมำกข้ึน ทั้งในเร่ืองของกำรปรับเล่ือนต ำแน่งอยำ่งมีควำมเหมำะสมและยุติธรรม
แก่พนกังำน กำรสนบัสนุนกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ในดำ้นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน ทั้งน้ีองค์กร
สำมำรถท ำกำรวำงแผนในเร่ืองควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำนของพนกังำนท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้พนกังำนเกิด
ควำมมัน่ใจ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกกำรท ำ KPI กำรท ำผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี ซ่ึงมีกำรออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัภำระหน้ำท่ีของพนกังำนแต่ละส่วนงำน เพื่อสดปัญหำกำรเกิดควำมแตกต่ำงของเกณฑ์กำร
ประเมินผลดังกล่ำว และสมมติฐำนท่ี 3 ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน (ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน) มี
ควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน พบวำ่ ปัจจยัในกำรปฏิบติังำน (ควำมกำ้วหนำ้ใน
กำรท ำงำน) มีควำมสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน ท ำให้พนกังำนเกิดควำมทุ่มเท ซ่ึงควำมทุ่มเทท่ี
เกิดจำกตวัของพนกังำนทุกๆคนนั้นดงัจะส่งผลให้องค์กรมีควำมเติบโตทำงธุรกิจไดใ้นอนำคต เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำนและควำมผูกพนัในองคก์ร ส่ิงท่ีองคก์รพึงกระท ำในกำรสร้ำงควำมผูกพนัและสร้ำง
แรงจูงใจของพนกังำน 1.) ส่ือสำรอยำ่งชดัเจนถึงควำมเช่ือมโยงระหวำ่งผลกำรปฏิบติังำนและผลตอบแทน
ของพนกังำน 2.) สร้ำงควำมมัน่ใจในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนท่ีสำมำรถแยกแยะผูมี้ผลกำรปฏิบติังำนดี
ได ้3.) ขจดัอุปสรรคในกำรท ำงำนท่ีสำมำรถส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกำรสนบัสนุนพนกังำน เช่น งำนท่ีไม่
จ  ำเป็นหรือซ ้ ำซ้อน 4.) เลือกคนให้เหมำะสมกับงำนโดยค ำนึงถึงคุณสมบัติของต ำแหน่งงำนและ
ควำมสำมำรถของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งงำนนั้น 5.) ติดตำมและพฒันำบรรยำกำศในกำรท ำงำนโดยผูน้ ำตอ้งมี
ควำมสำมำรถและมีรูปแบบกำรบริหำรงำนท่ีเหมำะสมเพื่อจูงใจพนกังำน 6.) มุ่งเนน้ถึงผลตอบแทนท่ีไม่ได้
อยูแ่ค่ในรูปของเงินเท่ำนั้น เช่น โอกำสกำรเติบโตในหนำ้ท่ีกำรงำน กำรพฒันำในดำ้นต่ำงๆ และกำรยกยอ่ง
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ชมเชยพนกังำน ไม่เพียงแต่ควำมผกูพนัต่อองคก์รของพนกังำนท่ีมีประสิทธิภำพเท่ำนั้นท่ี สำมำรถรักษำผูท่ี้มี
ศกัยภำพสูงขององคก์รไว ้แต่ยงัตอ้งมีกำรสนบัสนุนพนกังำนควบคู่กนัไปดว้ย 
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