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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจัยเรื่ องการศึ กษาความสัมพันธ์ ร ะหว่างแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานขายบริ ษทั ประกันชีวิต XYZ ที่ปฏิบตั ิงานที่สาํ นักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยทําการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SPSS ซึ่ งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ เชิงเส้น ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอายุการทํางาน 3 – 6 ปี
และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานด้านจูงใจและ
ด้านคํ้าจุนมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ทุกด้าน ส่ วนแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จของงานหรื อด้านนโยบายในการบริ หารหรื อด้านความมัน่ คง
ในการทํางานยังส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน และ
ด้านเวลา และยังพบอี กว่าแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านค่าตอบแทนและด้านลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์ กบั
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน
คําสํ าคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน, ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The research is to study The Relation between Work Motivation and Work Performance of Sale Person at
XYZ Life Insurance Company. A questionnaire was used as the data collection instrument and analyzed by using
SPSS. The statics used for the analysis include percentage, mean, standard deviation and analysis of multiple linear
regressions. The findings reveal the following. The majority of sample groups were female, aged between 30-39
years, marital status/living together, Bachelor's Degree, work experience 3-5 years and an average monthly income
of 20,001 – 30,000 bath. The work motivation and work performance overall level is good. The motivation factors
overall was related to work performance with at moderate level of 0.05 significant. When examining each factor, I
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found that only one related to all work performance at moderate level of 0.05 significant is responsible, whereas
motivation in salary and work itself was not significantly correlated with work performance.
Keywords: Work Motivation, Work Performance
1. บทนํา
ในปั จจุบนั มนุ ษย์ตอ้ งเผชิญความเสี่ ยงในการใช้ชีวิตประจําวันอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นความเสี่ ยงต่อการ
เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุหรื อโรคภัยไข้เจ็บ ทําให้มนุษย์พยายามแสวงหาหนทางที่จะรักษาชีวิตของตนเองให้ยนื ยาว และ
สร้างหลักประกันให้แก่ตนเองและครอบครัวสําหรับอนาคต ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงให้ความสําคัญกับการเลือกซื้ อประกัน
ชีวิต เพราะสามารถช่วยกระจายความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และเป็ นการสร้างความมัน่ คงให้แก่ชีวิต ทําให้การแข่งขันใน
ตลาดธุ รกิจประกันภัยชีวิตทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะบริ ษทั ประกันภัยชีวิตหลากหลายบริ ษทั ได้มีการปรับ
นโยบายการขายผลิตภัณฑ์ที่ดีมากขึ้นและมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรู ปแบบการใช้ชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นออนไลน์ เนื่ องจากเป็ นช่องทางที่ผูบ้ ริ โภคใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ประกันภัยชี วิต เปรี ยบเทียบ
ราคาและนโยบายประกันภัยชี วิต รวมถึงประสบการณ์ในการเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคมีขอ้ มูลและ
อํานาจการต่อรองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคยังคงมองหา คือการให้บริ การสิ นค้าแบบใกล้ชิดเอาใจใส่
และตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคล ดังนั้นพนักงานขายประกันภัยชีวิตจึงมีบทบาทสําคัญมากในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภค แต่เนื่ องด้วยสภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกที่สูง ไม่วา่ จะเป็ นการแข่งขัน
กันทํายอดขายของพนักงานขายแต่ละบุคคล หรื อการแข่งขันเพิ่มจํานวนยอดขายตามที่บริ ษทั กําหนดเป้ าหมายไว้ ย่อม
ส่ งผลให้พนักงานขายเกิดความตึงเครี ยดและกดดันอย่างหนัก ทําให้เกิดความรู ้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ในการทํางาน จน
อาจถึ งขั้นตัดสิ นใจลาออกจากงานที่ ทาํ อยู่ ดังนั้นบริ ษทั ประกันภัยชี วิตจึ งควรสร้ างแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ ให้กบั
พนักงานขาย เพื่อรักษาพนักงานขายที่มีความรู ้ความสามารถและชํานาญในสายงานขายไว้ และทําให้พนักงานขาย
สามารถปฏิบตั ิงานขายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อนําพาองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานของพนักงานขายบริ ษทั ประกันชีวิต XYZ ที่ปฏิบตั ิงาน
ที่สาํ นักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ กษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานขายบริ ษ ัท ประกัน ชี วิ ต XYZ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านที่
สํานักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างปั จ จัย ที่ ท าํ ให้เกิ ดแรงจู งในการปฏิ บ ัติงานและประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานขายบริ ษทั ประกันชีวติ XYZ ที่ปฏิบตั ิงานที่สาํ นักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร
3. การดําเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจัยเรื่ องการศึ กษาความสัมพันธ์ ร ะหว่างแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติงานกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานขายบริ ษทั ประกันชี วิต XYZ ที่ ปฏิ บตั ิงานที่ สํานักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิ งปริ มาณ ซึ่ งใช้แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Question) ที่มีกาํ หนดตัวเลือกคําตอบต่างๆ เอาไว้
เพื่อนําข้อมู ลที่ ได้มาศึ กษาระดับแรงจู งในการปฏิ บตั ิ งาน ศึ กษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน และศึ กษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเดือน มกราคม 2560 โดยประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานขายบริ ษทั ประกันชีวิต XYZ ที่ปฏิบตั ิงานที่
สํานักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่ งมีจาํ นวนประชากรทั้งหมด 7,080 คน ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน
ทั้งหมด 367 คน ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินค่าในระดับร้อยละ 5 หลังจาก
นั้นทําการรวบรวมข้อมู ลด้วยวิธี การแจกแบบสอบถามจํานวน 367 ชุ ด และนํามาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS ซึ่ งสถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ เชิ งเส้น (Multiple linear regression analysis) ซึ่ งการศึ กษาในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึ กษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านในภาพรวม และนอกจากนี้ ยัง ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานทั้ง 11 ด้านว่ามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง เพื่อนํามาสร้างเป็ นโมเดลในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
กรอบแนวคิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติ
 ด้านความสําเร็ จของงาน
 ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ
 ด้านลักษณะงาน
 ด้านความรับผิดชอบ
 ด้านความก้าวหน้าในงาน
 ด้านค่าตอบแทน
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 ด้านการบังคับบัญชา
 ด้านนโยบายในการบริ หาร
 ด้านสภาพการทํางาน
 ด้านความมัน่ คงในการทํางาน

ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 ด้านคุณภาพของงาน
 ด้านปริ มาณงาน
 ด้านเวลา
 ด้านค่าใช้จ่าย

4. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ พนักงานขายบริ ษทั ประกันชีวิต XYZ ที่ปฏิบตั ิงานที่สาํ นักงานใหญ่ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 367 คน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 30-39 ปี มี
สถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอายุการทํางาน 3 – 6 ปี และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นของ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (S.D. = 0.519) เมื่อทําการพิจารณาในแต่ละ
ปั จจัยจะเห็นว่า แรงจูงในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจสู งที่สุด คือ ด้านความสําเร็ จของงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยคํ้าจุนสู งที่สุด คือ ด้านนโยบายในการบริ หาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ซึ่ ง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทุกด้านอยูใ่ นระดับดี
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิ ดเห็ น
ของระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานโดยรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.92 (S.D. = 0.584) เมื่ อทําการ
พิจารณาในแต่ละด้านจะเห็นว่า ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพของงานสู งที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
รองลงมาเป็ นด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านปริ มาณงาน ตามลําดับ ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทุกด้านอยูใ่ น
ระดับดี
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานและประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานพบว่า ปั จจัยด้านจูงใจและปั จจัยด้านคํ้าจุนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานใน
ภาพรวม และนอกจากนั้นแล้วปั จจัยด้านจูงใจและปั จจัยด้านคํ้าจุนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานทั้ง 11 ด้านว่ามีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง ซึ่ งผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการ
ปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพของงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จะประกอบด้วยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความมัน่ คงในการทํางาน ส่ วนของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงใน
การปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านปริ มาณงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จะประกอบด้วยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน
งาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายในการบริ หาร และด้านความมัน่ คงในการทํางาน ส่ วนของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิ ด
แรงจูงในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านเวลา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จะประกอบด้วยแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความสําเร็ จของงาน ด้านความรั บผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายในการบริ หาร ด้านสภาพการทํางาน และด้านความมัน่ คงในการทํางาน ส่ วนของปั จจัยที่
ทําให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะประกอบด้วยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน และ
ด้านสภาพการทํางาน และนอกจากนั้นยังพบอีกว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านค่าตอบแทนและด้านลักษณะงานไม่
มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน
ตารางที่ 1 แสดงสรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์
ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูง
ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความสําเร็จของงาน
ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านค่าตอบแทน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการบังคับบัญชา
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ด้านคุณภาพของงาน

ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลา
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ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูง
ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านคุณภาพของงาน
ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลา
ด้านนโยบายในการบริ หาร



ด้านสภาพการทํางาน

ด้านความมัน่ คงในการทํางาน



หมายเหตุ: คือ มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
- คือ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ด้านค่าใช้จ่าย

-

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยคํ้าจุนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจ
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานของ ชูเกียรติ ยิม้ พวง (2554) โดยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยคํ้าจุน เนื่ องจากพนักงานมีความรับผิดชอบในการทํางานค่อนข้างสู ง มีอิสระใน
การทํางาน พนักงานสามารถทํางานที่รับผิดชอบได้เสร็ จทันเวลาที่กาํ หนด และงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามความรู ้
ความสามารถของพนักงาน และยังไม่สอดคล้องกับงานของ นางสาววรรณา อาวรณ์ (2557) โดยแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยมากกว่าแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานด้านปั จจัยคํ้าจุ น เนื่ องจากพนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานโดยปราศจากการควบคุมการทํางาน งานที่ทาํ ตรงตามความรู ้ความสามารถของพนักงาน และปริ มาณงานมี
ความเหมาะสม จึ งเห็นได้ว่าพนักงานขายบริ ษทั ประกันชี วิต XYZ มีการควบคุมการทํางานมากจนเกินไป ทําให้ไม่
สามารถวางแผนการดําเนิ นงานของตนเองได้ และพนักงานที่คดั เลือกเข้ามาทํางานไม่มีความรู ้ความสามารถตรงตาม
สายงานที่ ทาํ ตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตามผลการศึ กษายังมี ความคล้ายคลึ งกับงานของ ดาริ น ปฏิ เมธี ภรณ์ (2556) โดย
แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านปั จจัยจู งใจมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านปั จจัยคํ้าจุ น เมื่ อทําการ
พิจารณารายด้านจะพบว่า ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่อยูใ่ นปั จจัยคํ้าจุน จึงสรุ ปได้วา่
การศึกษาทั้งสองนี้ องค์การให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ สภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน
2. ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพของงานมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาเป็ นด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย
และด้านปริ มาณงาน ตามลําดับ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวอยูใ่ น
อุตสาหกรรมการผลิตอู่ต่อเรื อขนาดใหญ่ที่เน้นการทํางานเป็ นขั้นตอนของระบบอุตสาหกรรม ผลิตด้วยความรวดเร็ ว
และถูกต้อง เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามขีดความสามารถของเครื่ องจักรเป็ นหลัก และด้วยความเป็ นระบบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ จึงมี มาตรฐานการผลิ ตที่ ดีอยู่แล้ว พนักงานจึ งรั บรู ้ ถึงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานด้านปริ มาณงาน
มากกว่าคุณภาพของงาน ซึ่ งแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ที่เน้นคุณภาพของงานด้วยการให้ความใส่ ใจถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้า และการปฏิบตั ิงานขายเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการออกงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ณ สถานที่
ต่างๆ และยังไม่สอดคล้องกับงานของ ดาริ น ปฏิเมธี ภรณ์ (2556) โดยประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านผลลัพธ์ของ
งานมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ซึ่ งด้านผลลัพธ์ของงานมีคล้ายคลึงกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานด้านคุณภาพของงาน แต่
เนื่ องจากการทํางานของพนักงานอาจทําให้สินค้าได้รับความเสี ยหายจากการขนส่ งพัสดุ ทางอากาศ จึ งทําให้การ
ทํา งานยัง ไม่ มี คุ ณ ภาพเท่ า ที่ ค วร และไม่ ส ามารถสํา เร็ จ ตรงตามเวลาที่ ก าํ หนด ซึ่ งหมายความว่า พนัก งานเน้น
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านกระบวนการที่มีคล้ายคลึงกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านเวลามากกว่า ซึ่ ง
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แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ ที่พนักงานเน้นการทํางานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด อย่างไรก็
ตามยังมีสอดคล้องกับงานของ มาลินี นกศิริ และธนเดช กังสวัสดิ์ (2558) โดยพนักงานให้ความคิดเห็นประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิ บตั ิ งานด้านคุ ณภาพของงานมากที่ สุด รองลงมาเป็ นด้านปริ มาณงาน ซึ่ งหมายความว่าการทํางานของ
พนักงานเน้นการทํางานที่มีคุณภาพถูกต้องและรวดเร็ ว และสามารถผลิตชิ้นส่ วนอะไหล่ยานยนต์ได้ตามเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ เพื่อสามารถมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้ทนั เวลาและเกิดความพึงพอใจ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับการศึกษาครั้ง
นี้ ที่ให้ความสําคัญกับการทํางานให้เกิดคุณภาพที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และใช้เวลาในการทํางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดแรงจูงในการปฏิ บตั ิงานและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน มี
ความแตกต่างจากงานของ ดาริ น ปฏิเมธี ภรณ์ (2556) โดยประสิ ทธิ ภาพในการทํางานจะพิจารณา 3 มิติ คือ มิติดา้ น
ค่าใช้จ่าย มิติดา้ นกระบวนการบริ หาร และมิติดา้ นผลลัพธ์แต่การศึกษาครั้งนี้ ได้มีการเพิม่ มิติดา้ นปริ มาณงานด้วย เพื่อ
เป็ นการเพิ่มความละเอียดและความเข้าใจกับปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมายว่ามีความเหมาะสมกับงานที่ทาํ อย่างไร
เนื่ องจากงานขายประกันชีวิตนั้นเป็ นงานที่มีการทํายอดขายตามเป้ าหมายขององค์การที่กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น
การนํามิติดา้ นปริ มาณงานมาใช้จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการศึกษา และผลจากการศึกษาพบว่า มิติดา้ นผลลัพธ์
ของงานมีสอดคล้องกับมิติดา้ นคุณภาพของงานในการศึกษาครั้งนี้ แต่พนักงานให้ความคิดเห็นมิติดา้ นผลลัพธ์ต่าํ ที่สุด
ซึ่ งหมายความว่าพนักงานให้ความสนใจมิติดา้ นค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าที่สุด และมิติดา้ นกระบวนการ
บริ หารที่เน้นมีเทคนิ คการทํางานที่รวดเร็ ว และทําให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ ซึ่ งแตกต่างจากการศึกษาครั้ง
นี้ ที่พนักงานเน้นคุ ณภาพของการทํางานลําดับแรก เน้นความสามารถในการบริ หารเวลาลําดับสอง และเน้นมิ ติ
ค่าใช้จ่ายลําดับสาม และเมื่อทําการพิจารณาถึงปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานด้านจูงใจและด้านคํ้าจุนพบว่า
มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนั้นแล้วผูว้ ิจยั ได้ทาํ การพิจารณาปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานทั้ง 11 ด้าน ว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานแต่ละด้านอย่างไรบ้าง ซึ่ งเป็ นการศึกษาเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็ นการนําเสนอ
มุมมองใหม่ในการศึกษาทัว่ ไป และมีความละเอียดกว่างานของ ดาริ น ปฏิเมธี ภรณ์ (2556) และจากผลการศึกษาพบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน คือ ด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ซึ่ งมีความน่ าสนใจอย่างมากในการศึกษาครั้ งนี้ กล่าวคือ ถ้า
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทุกด้านเพิ่มขึ้นตาม
และถ้าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จของงานหรื อด้านนโยบายในการบริ หารหรื อด้านความมัน่ คงในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลาเพิ่มขึ้น
ตาม และยังพบอี กว่าแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านค่าตอบแทนและด้านลักษณะของงานไม่ มีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานทุ กด้าน ซึ่ งหมายความว่าค่าตอบแทนขึ้ นอยู่กบั การขายสิ นค้าและการบริ การของ
พนักงานโดยตรง ซึ่ งพนักงานสามารถจูงใจได้ดว้ ยตนเอง และพนักงานรับรู ้วา่ เนื้องานมีความหลากหลายและความท้า
ทายความรู ้ความสามารถของตนเองตั้งแต่แรกอยูแ่ ล้ว
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิ ดแรงจู งในการปฏิบตั ิงานด้านการได้รับความยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังนั้นจึ ง
ควรจัดให้มีแผ่นป้ ายแสดงผลงานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานขายได้ตามเป้ าหมายสู งสุ ด 5 ลําดับแรกของแต่ละฝ่ าย
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ผูบ้ งั คับบัญชาควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานขายสามารถแสดงความคิดเห็น และรับฟั งความคิดเห็นของพนักงาน และ
ควรให้ความไว้วางใจในการมอบหมายงานพิเศษให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างยุติธรรม ส่ วนของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรง
จู งในการปฏิ บตั ิ งานด้านความรั บผิดชอบมี ควรปรั บปริ มาณงานขายให้มีความเหมาะสมกับพนักงานขาย และหา
วิธีการกระตุน้ ให้มีความกระตื อรื อร้ นมากยิ่งขึ้ นด้วยวิธีต่างๆ เช่ น จัดทัวร์ ท่องเที่ ยวต่างประเทศ มี การแจกรางวัล
ของขวัญต่างๆ เป็ นต้น ส่ วนของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานด้านความก้าวหน้าในงาน ควรจัดให้มีการ
ส่ งเสริ มพนักงานขายได้รับการศึกษาในระดับต่างๆ ควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง
เช่น การจัดอบรมทักษะการขาย การจัดอบรมการโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงความรู ้ ดา้ นอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นต้น ส่ วนของปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดแรงจู งในการปฏิ บตั ิงานด้าน
ความมัน่ คงในการทํางาน ควรมี การแสดงผลประกอบการในแต่ละไตรมาสให้แก่พนักงานขายทราบอย่างชัดเจน
เพื่ อ ให้ พ นัก งานรู ้ สึ ก มั่น ใจในองค์ก าร ควรมอบสวัส ดิ ก ารที่ ท าํ ให้ พ นัก งานเกิ ด ความพึ ง พอใจ และควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แก่ผบู ้ ริ โภคให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานขายสามารถขายได้ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
2. ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านปริ มาณงานมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังนั้นจึ งควรมีการจัดทําแผนงานขาย
อย่างเป็ นระบบ เช่น มี การวางแผนโทรนัดหมายลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ แสวงหาพื้นที่ จดั ตั้งบูธตามโรงงาน
ตลาดนัด แหล่งชุมชน หรื อมีการเสนอขายผ่านทางสื่ อออนไลน์ต่างๆ เป็ นต้น ส่ วนของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยตํ่าลําดับที่สอง ดังนั้นจึงควรมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย มีการกําหนดงบในการปฏิบตั ิงาน
ขายอย่างชัดเจน เช่น ค่าเอกสาร ค่าออกบูธ ค่าเดินทางพบลูกค้า เป็ นต้น และควรมีการบริ หารต้นทุนให้คุม้ ค่าที่ สุด
ส่ ว นของประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นเวลามี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า ลํา ดับ ที่ ส าม ดังนั้นจึ งควรเตรี ย มความรู ้ เ กี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์และข้อมูลเบื้องต้นให้พร้อมก่อนทําการติดต่อกับลูกค้า และควรมีการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานใน
แต่ ล ะวัน อย่า งชัด เจน เช่ น กํา หนดเป้ า หมายในการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่า งน้อ ย 5 กรมธรรม์ ต่ อ วัน เป็ นต้น และ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานด้านคุ ณภาพของงานมี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด ควรฝึ กฝนเพิ่มทักษะความรู ้ ความสามารถ
เกี่ยวกับงานขายอย่างต่อเนื่อง
3. องค์การควรสร้างแรงจูงในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน เพราะถ้าพนักงานมีระดับความคิดเห็นของแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึน จะส่ งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้น และมีแนวโน้มที่ทาํ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานดีข้ ึนเช่นกัน และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน ดังนั้นองค์การควรให้อิสระในการทํางานแก่พนักงานขาย โดยลดวิธีการควบคุมการทํางาน
ลง เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิ บตั ิ งานได้ดว้ ยตนเอง กล้าคิ ดกล้าตัดสิ นใจทํางานด้วยตนเอง และปรั บ
ปริ มาณงานขายให้มีความเหมาะสมกับพนักงานแต่ละบุคคล และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสําเร็ จของงาน
หรื อด้านนโยบายในการบริ หารหรื อด้านความมัน่ คงในการทํางานส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทั้ง 3
ด้าน คื อ ด้านคุ ณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านเวลา องค์การควรให้ความไว้วางใจแก่พนักงานด้วยการ
มอบหมายงานพิเศษให้ทาํ เพื่อสร้ างความท้าทายในการทํางานแก่พนักงาน อีกทั้งยังควรให้การสนับสนุ นและให้
ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดอย่างสมํ่าเสมอ และไม่ยึดติดกับความคิดที่ตกผลึกจากผูบ้ งั คับบัญชาเพียงอย่างเดียว และ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านนโยบายในการบริ หาร องค์การควรมีการปรับปรุ งปริ มาณของงานให้มีความเหมาะสม
และสามารถนําไปปฏิ บ ัติงานได้จริ งมากกว่านี้ องค์การควรให้มีการประชาสั มพันธ์ ผลิ ตภัณฑ์แก่ ผูบ้ ริ โ ภคอย่า ง
สมํ่าเสมอ และต้องมีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

และข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป คือ 1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระต่างๆ เพิ่มเติม ที่นอกเหนื อจาก
ปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดแรงจู งในการปฏิ บตั ิงานและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน เช่น ความตั้งใจลาออก ความเครี ยด
ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงใจในการทํางาน เป็ นต้นเพื่อพิจารณาว่าปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานที่
ไม่ได้รับการตอบสนองที่ ดีจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานหรื อไม่ และส่ งผลต่อความเครี ยดในการ
ทํางานของพนัก งานมากน้อ ยเพี ย งใด 2. ควรศึ กษาเกี่ ยวกับ นํ้าหนัก ถัว่ เฉลี่ ย ของปั จ จัย ที่ ท าํ ให้เกิ ด แรงจู ง ในการ
ปฏิ บตั ิงานในแต่ละด้านที่ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานในแต่ละด้าน เพื่อช่วยในการมองเห็ น
ความสําคัญปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ้น 3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ทาํ ให้เกิด
แรงจู งในการปฏิ บตั ิ งานและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานขายประกันชี วิตบริ ษทั ต่างๆที่ ทาํ ธุ ร กิ จ
ประเภทเดียวกัน เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมีความแตกต่างกันอย่างไร และ
สามารถนําจุดบกพร่ องที่เกิดขึ้นมาทําการแก้ไขและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานให้ดีข้ ึน เพื่อสร้าง
ความได้เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน 4. ควรนํา กรอบของลัก ษณะประชากรศาสตร์ ม าพิ จ ารณาว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานหรื อไม่ เพื่อทําให้เห็นความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ที่อาจ
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ และสามารถมาใช้ในการวางแผนการทํางานให้พนักงานเกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
มากยิง่ ขึ้น 5. ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทั้งระดับผูบ้ ริ หาร และหัวหน้าทีมงาน เพื่อทําการพิจารณาระดับประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานของกลุ่มตัวอย่างว่ามี ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารที มงานมากน้อยเพียงใด และสามารถนําผลที่ ได้มา
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น
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