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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุ น กรณี ศึกษา บริ ษทั
ไทยยานยนตร์ 1950 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึ กษาครังนี คือ พนักงานบริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950 โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี ย และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสถิติทางสังคมศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า
จากการศึกษาพบว่า พนักงาน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี รองลง มาคือ มีอายุ
ระหว่าง 31 ปี ขึ นไป มี สถานภาพ โสด รองลงมาคือ มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน มี ระดับการศึ กษาคื อ
ระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่ง ระดับปฏิบตั ิการ รองลงมาคือ
มีตาํ แหน่ ง ระดับหัวหน้า มีรายได้ต่อเดื อน 15,001 - 20,000 บาท รองลงมาคือ มี รายได้ต่อเดื อนตํากว่า
15,000 บาท มีประสบการณ์ทาํ งานระหว่าง 1 - 5 ปี และรองลงมาคือ มีประสบการณ์ทาํ งานระหว่าง 6 - 10
ปี การพัฒนางานบริ การโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความน่ าเชื อได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ ด้าน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านองค์กรมีความปลอดภัยและมันคงการปฏิบตั ิงาน ด้านได้รับ
การยกย่องก้าวหน้าในการทํางาน และมีความประสบความสําเร็ จในชี วิต อยูใ่ นระดับมาก ประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการระบบต้นทุนโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความรวดเร็ วการปฏิ บตั ิ งาน ด้านลดต้นทุ น
ค่าใช้จ่าย และด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก การพัฒนางานบริ การและ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความน่าเชื อถือได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ และมีความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงาน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01, 0.05 โดยตัวแปรทัง 2 ตัวนี สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการ
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บริ หารจัดการระบบต้นทุ น ด้า นความรวดเร็ วการปฏิ บ ตั ิ งาน ได้ร้อยละ 12.1 การพัฒนางานบริ การและ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ได้รับการยกย่องก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความน่ าเชื อถือได้ในหน้าทีความ
รั บผิดชอบ ด้านความประสบความสําเร็ จในชี วิต และด้า นความเข้าใจความต้องการของลู กค้า สามารถ
พยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านลดต้นทุนค่าใช้จ่าย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง 4 ตัวนีสามารถร่ วมกันพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้าน
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ได้ร้อยละ 63.8 การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความประสบ
ความสําเร็ จในชีวติ ด้านความน่าเชือถือได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
ได้รับการยกย่องก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความสามารถในการปฏิบตั ิงาน สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01, 0.05 โดยตัวแปรทัง 5 ตัวนี สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบ
ต้นทุน ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ร้อยละ 56.9 การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ความน่ าเชื อถือได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ด้าน
ความประสบความสําเร็ จในชี วิต สามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านการ
รับรู ้ในประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง 3
ตัวนีสามารถร่ วมกันพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านการรับรู ้ในประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการระบบต้นทุน ได้ร้อยละ 44.5
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบต้ นทุน / การพัฒนางานบริการ / แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน / พนักงาน
บริษัทไทยยานยนตร์ 1950

Abstract
The purpose of this research is to study Effective cost management system, case study of the
Thai Yarnyon in year 1950. The sample in this study is staff of Thai Yarnyon in year 1950. Questionnaire
was used to collect the data. the statistical analysis are Percentage, Mean, and Standard Deviation, T-test,
One-way Analysis of Variance and Multiple Regression Analysis by using the statistical of Social
Science.
The study found that most of the employees were male, aged between 26-30 years and aged
between 31 years old and more respectively, single status and married/lived together respectively. The
education level is bachelor's degree, followed by a low level of education courses. Work with operating
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level position followed by a level head position. Income per month between 15,001-20,000 baht and lower
than 15,000 baht respectively. Working experience between 1-5 years and between 6-10 years
respectively. Overview and aspect for the service development including reliability in responsibilities,
operation ability and understanding of the customers demand, has high appropriate level. Overview and
aspect for working motivation including the organization is safe and stable in operation, in the exalted
progress in work and success in life, has high appropriate level. Overview and aspect for Effective cost
management including the speed of the operation, the cost reduction and the ability to meet customer
demand, has high appropriate level. Service development and motivation in the practical work, reliability
of responsibilities and the understanding of customer demand, can predict the effective cost management
system in the speed of the operation at significant level of 0.01, 0.05. These two variables could predict
this effective cost management system in the speed of the operation was 12.1 percent. For Service
development and working motivation, exalted progress in work, reliability in responsibilities, success in
life, and understanding the customers demand, can predict the effective cost management system in cost
reduction at significant level of 0.01. These four variables could predict this effective cost management
system in the cost reduction was 63.8 percent. The service development and working motivation, success
in life, reliability in responsibilities, the understanding of customer demand, the exalted progress in work,
operation ability, can predict the effective cost management system in the understanding of the customers
demand at significant level of 0.01, 0.05. These five variables could predict this effective cost
management system in the understanding of the customers demand was 56.9 percent. The service
development and working motivation, reliability in responsibilities, the understanding of customer
demand, success in life, can predict the effective cost management system in perception of effective cost
management system at significant level of 0.01. These three variables could predict this effective cost
management system in perception of effective cost management system was 44.5 percent.
Keyword(s) : Effective cost management/Service Development / Working Motivation / Thai Yarnyon

Employee in year 1950
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุบนั เศรษฐกิ จของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิมขึนและมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ซึงรถยนต์เป็ นปั จจัยทีสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการเดินทางเป็ นสิ งทีจําเป็ น ซึงประชาชนส่วนใหญ่ใช้
รถยนต์เดิ นทางไปทําธุ ร กิ จหรื อไปทํางานเป็ นประจํา รถยนต์เป็ นสิ งอํานวยความสะดวก เนื องจากแนวโน้มการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์เพิมขึนจึงทําให้ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ได้ออกตัวรถยนต์รุ่ นใหม่ ๆ มาแข่งขันกันในตลาดเพือจูงใจผูซ้ ื อ โดยทีให้
เงือนไขการชําระเงินด้วยเงินดาวน์ทีตําลง และอัตราดอกเบียพิเศษ จึงทําให้แนวโน้มของปริ มาณรถยนต์ในแต่ละปี เพิมมากขึน อีกทัง
รัฐบาลยังมีนโยบายให้การสนับสนุนส่ งเสริ มด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ทําให้ธุรกิจทีเกียวกับรถยนต์มีการเจริ ญเติบโตตามปริ มาณ
รถยนต์ทีเพิมมากขึนตามไปด้วย และหนึงในธุรกิจนันก็คือศูนย์บริ การรถยนต์ จึงทําให้ศูนย์บริ การรถยนต์มาตรฐานครบวงจรมีความ
จําเป็ น ถึงแม้วา่ ในสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั จะมีการแข่งขันทีรุ นแรง แต่ธุรกิจศูนย์บริ การรถยนต์ยงั มีโอกาสเติบโต ซึ งเป็ นสัญญาว่าใน
ปี 2558 ปริ มาณการผลิตจําหน่ายรถยนต์เริ มกลับมาขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีปริ มาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศไม่
ตํากว่า 2.0 ล้านคันและ 7.8 แสนคัน (สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2558, น.30)
ศูนย์บริ การรถยนต์จึงต้องมีการพัฒนาในส่ วนของประสิ ทธิ ภาพบริ การ การให้บริ การทีดีขึนอยูก่ บั การเข้าถึงบริ การของผู ้
ให้บริ การ เพือสร้างความประทับใจในการบริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ เพราะผูร้ ับบริ การได้รับประสบการณ์โดยตรงจากผูใ้ ห้บริ การ ทําให้
ผูร้ ับบริ การเกิดความประทับใจในบริ การ ดังนันผูใ้ ห้บริ การจึงต้องพร้อมรองรับความต้องการ ทังในด้านความรู ้ ความเชียวชาญ มี
ความสามารถในการสื อสาร มี ค วามเต็มใจที จะทํางาน เพือตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การ (สุ พตั รา บริ บาล, 2554)
ศูนย์บริ การรถยนต์ทีมีการบริ การที ดี มีการรั กษาประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ จึ งเป็ นสิ งสําคัญที สุ ดในการสร้างความแตกต่าง
ระหว่างศูนย์บริ การรถยนต์อืน ๆ ทีดําเนินธุรกิจเหมือนๆ กันต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื อง พร้อมทีจะรองรับความรู ้
และเทคโนโลยีใหม่ทีจะเข้ามาเพือเพิมความสามารถในการแข่งขันซึ งการประสานงานของทุกส่ วนภายในองค์กรก็เปรี ยบได้กบั ห่ วง
โซ่ทีเชือมการทํางานของทุกแผนกเข้าด้วยกัน (ดร.พงษ์ชยั อธิ คมรัตนกุล, 2548) เพือเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ การ ซึ งจะ
ส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้ สําหรับการควบคุมต้นทุน และการลดต้นทุนในการประกอบกิจกรรมใด ๆ การบริ การถือ
ได้วา่ เป็ นกลยุทธ์ทีสําคัญต่อการดําเนิ นธุรกิจ จําเป็ นต้องให้ความสําคัญในการบริ หารต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าด้วย
การที ศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ บ ริ ก ารที ดี ไ ด้นัน ถ้า หากขาดการบริ ห ารจัด การอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ศูนย์บริ การนันก็จะไม่สามารถรักษาประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การที ยังยืนได้ เพราะการบริ หารจัดการทีดี เป็ นการลดเวลา ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีไม่ได้ก่อให้ประโยชน์ ดังนันประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการจึงเป็ นสิ งสําคัญทีศูนย์บริ การรถยนต์จะต้องมีและรักษา
ไว้ เพือสร้างความได้เปรี ยบคู่แข่งขันรายอืนทีพยายามสร้างความแตกต่างในการให้บริ การ โดยปกติแล้วคําว่า ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งใน
มุมมองของธุรกิจ ขณะทีการเพิมประสิ ทธิภาพจะเป็ นความพยายามในการทําให้ตน้ ทุนรวมของการบริ การตําลง โดยการตัดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ หรื อลดกระบวนการบางอย่างลง แต่ธุรกิจต้องระลึกไว้เสมอว่าจะต้องไม่ตดั ในส่ วนทีอาจทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจได้
ประสิ ทธิภาพจะเป็ นสิ งทีเสริ มให้ลูกค้าพอใจมากยิงขึน เพราะประสิ ทธิภาพจะถูกมองในแง่ของการดําเนินกระบวนการได้ดียงขึ
ิ น ซึ ง
จะทําให้ลูกค้าได้รับสิ งทีลูกค้าไม่ได้คาดหวังจากการทํางานที มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน ซึ งมักจะเป็ นการทํางานที รวดเร็ วยิงขึน ทําให้
ต้นทุนตําลง ซึงทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547, น.54) บริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950 ประกอบธุรกิจทีหลากหลาย
สามารถเป็ นตัวอย่างการบริ หารจัดการระบบต้นทุนหลายแบบ มีการบริ หารจัดการลูกค้าทําให้เกิดความประทับใจในการบริ การความ
จงรักภักดีต่อองค์กรส่วนของประสิ ทธิภาพระบบต้นทุนและแรงจูงใจ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือศึกษาลักษณะประชากรทีมีต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนของบริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950
2. เพือศึกษาการพัฒนางานบริ การ และแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนของ
บริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950
ประโยชน์ ทคีL าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงลักษณะของประชากร การพัฒนางานบริ การ และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทีมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการระบบต้นทุนของบริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950
2. ทําให้ได้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950 และประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการในการบริ การแก่ลูกค้า
ทีมาใช้บริ การ
3. ทําให้ทราบถึงประโยชน์และเป็ นแนวทางในการศึกษาวิชาในลักษณะทีใกล้เคียงกัน และเป็ นธุรกิจประเภทเดียวกันเพือ
พัฒนาองค์กร
4. ผูบ้ ริ หารนําผลทีได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นเครื องมือประกอบการตัดสิ นใจในการวางแผนประสิ ทธิ ภาพและบริ การ เพือ
ตอบสนองความต้อ งการของลู กค้าที มี ใช้บ ริ การให้มากที สุ ด และกําหนดนโยบายอัน เป็ นประโยชน์เพื อใช้ใ นการวางแผนเชิ ง
ปฏิบตั ิการในการแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใL ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรที ปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950 จํานวนบุคลากรทังหมด 444 คน
เนืองจากทราบจํานวนประชากรทีแน่นอนซึงขนาดตัวอย่างคํานวณได้
จากการคํานวณพบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 210 คน และได้สํารองแบบสอบถามที อาจเกิ ดความพลาดเคลือนไม่
สมบูรณ์ไว้ 10 % เท่ากับ 21 โดยไม่เท่ากับกลุ่มตัวอย่างทีคํานวณได้ กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสอบถามและใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ
2. แหล่ งข้ อมูลทีใL ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 210 คน ซึงจะดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามทีได้กาํ หนดไว้จนครบตามจํานวน โดยขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นของพนักงานบริ ษทั
ไทยยานยนตร์ 1950
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการค้นหาข้อมูลจากเอกสาร และวารสารที สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจยั ต่าง ๆ ที
เกียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลบริ ษทั และทางอินเตอร์เน็ตเพือประกอบการสร้างแบบสอบถาม
3. วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จัย ศึ ก ษาทํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตามขันตอนการสุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้จ ํา นวนตัว อย่า งที คํา นวณได้จ ากนันแจก
แบบสอบถามให้กบั ทางบุคลากรในบริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950 ตามทีได้กาํ หนด จํานวน 210 คน
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ผลการวิจยั
ตอนทีL 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้ แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตําแหน่ง รายได้ต่อเดื อน และประสบการณ์การทํางาน
ของพนักงาน
จากการศึกษาพบว่า พนักงาน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี รองลง มาคือ มีอายุระหว่าง 31 ปี ขึนไป มี
สถานภาพ โสด รองลงมาคือ มีสถานภาพ สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน มีระดับการศึกษาคือ ระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาตํา
กว่าปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่ง ระดับปฏิบตั ิการ รองลงมาคือ มีตาํ แหน่ง ระดับหัวหน้า มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท รองลงมา
คือ มีรายได้ต่อเดือนตํากว่า 15,000 บาท มีประสบการณ์ทาํ งานระหว่าง 1 – 5 ปี และรองลงมาคือ มีประสบการณ์ทาํ งานระหว่าง 6 10 ปี
2. การพัฒนางานบริ การของพนักงาน ได้แก่ ด้านความน่ าเชื อถือได้ในหน้าที ความรับผิดชอบ ด้านความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
จากการศึกษาการพัฒนางานบริ การของพนักงาน พบว่า การรับรู ้ในการพัฒนางานบริ การของพนักงานโดยรวม อยูใ่ นระดับ
มาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้ านความน่ าเชืL อถือได้ ในหน้ าทีLความรั บผิดชอบ พนักงานมี การรั บรู ้ ด้านความน่ าเชื อถื อได้ในหน้าที ความรั บผิดชอบ
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ องค์กรมีการส่งมอบรถยนต์ได้ตรงตามเวลาทีกําหนด อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีการ
ส่งมอบรถยนต์พร้อมอะไหล่ทีเปลียนครบถ้วน อยูใ่ นระดับมาก องค์กรได้ใช้อะไหล่อุปกรณ์แท้ตามมาตรฐานการซ่อมบํารุ ง อยูใ่ น
ระดับมาก องค์กรได้ส่งมอบรถยนต์ทีสามารถใช้งานได้ดีหลังจากการซ่อมเสร็ จ อยู่ในระดับมาก องค์กรมีพนักงานที มันใจในการ
ทํางานทีได้รับมอบหมาย อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีพนักงานทํางานตรงต่อเวลาทีกําหนด อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความสามารถในการปฏิบัติงาน พนักงานมี การรับรู ้ ด้านความสามารถในการปฏิ บัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก
องค์กรมีพนักงานมีความสามารถและทักษะในการซ่อมรถยนต์ได้ดี อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีพนักงานสามารถแก้ไขตามรายการที
แจ้งซ่อมครบทุกรายการได้ อยูใ่ นระดับมาก พนักงานในองค์กรสามารถให้คาํ ปรึ กษาในการตอบข้อสงสัยเกี ยวกับรถยนต์ได้ อยูใ่ น
ระดับมาก พนักงานในองค์กรให้บริ การลูกค้าด้วยความเต็มใจ อยูใ่ นระดับมาก พนักงานในองค์กรมีความกระตือรื อร้นขณะบริ การ
อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า พนักงานมีการรับรู ้ดา้ นความเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ในองค์กรมีการแก้ไขกรณี รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้หลังการซ่อมบํารุ งทันที อยูใ่ นระดับมาก พนักงานในองค์กรมีการรับฟั งทํา
ความเข้าใจกับปั ญหารถยนต์อย่างถีถ้วนได้ อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีการแนะนําการซ่อมบํารุ งรักษารถยนต์อย่างถูกต้องเสมอ อยูใ่ น
ระดับมาก พนักงานในองค์กรมีความเอาใจใส่ในการให้บริ การกับลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก
3. แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยและมันคงในการปฏิ บตั ิงาน ด้านได้รับการยกย่อง
ก้าวหน้าในการทํางาน ด้านประสบความสําเร็ จในชีวติ
จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่า การรับรู ้ในแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
เมือพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้ านความประสบความสํ าเร็ จในชี วิต พนักงานมีการรับรู ้ดา้ นความประสบความสําเร็ จในชี วิตโดยรวม อยู่ในระดับมาก
พนักงานในองค์กรทํางานที ได้รับมอบหมายสําเร็ จดี กว่าที ตังไว้เสมอ อยู่ในระดับมาก พนักงานในองค์กรมีความภาคภูมิใจในการ
ทํางาน อยูใ่ นระดับมาก พนักงานในองค์กรได้รับการยกย่องจากความสําเร็ จในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีผลกําไรทีเติบโต
เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนือง อยูใ่ นระดับมาก
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4. ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนของพนักงาน ได้แก่ ด้านความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงาน ด้านลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้านความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จากการศึกษาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนของพนักงาน พบว่า การรับรู ้ในประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
ระบบต้นทุนโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้ านความรวดเร็วการปฏิบัตงิ าน พนักงานมีการรับรู ้ดา้ นความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก พนักงานใน
องค์กรมีการปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จด้วยความรวดเร็ วถูกต้องมีประสิ ทธิ ภาพ อยูใ่ นระดับมาก พนักงานในองค์กรมีการจัดลําดับขันตอน
กระบวนการในการติดต่อทีสะดวก อยูใ่ นระดับมาก พนักงานในองค์กรมีการให้บริ การ/แก้ไขปั ญหาให้แก่ผูบ้ ริ การทันทีทีมาติดต่อ
ศูนย์บริ การ อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีการติดต่อประสานงานได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอนาน อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีความเชียวชาญใน
การสร้างความแตกต่าง อาทิ การสังจองสิ นค้า โดยผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความปลอดภัยและมันL คงในการปฏิบัตงิ าน พนักงานมีการรับรู ้ดา้ นความปลอดภัยและมันคงในการปฏิบตั ิงานโดยรวม
อยู่ใ นระดับมาก พนัก งานในองค์กรมี ความรู ้ สึ กมันคงในตํา แหน่ งหน้าที การงาน ณ ปั จจุ บัน อยู่ในระดับ มาก องค์กรมี การให้
คําแนะนําปรึ กษาในการทํางานพร้อมทีจะยอมรับความคิดเห็นจากพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก พนักงานในองค์กรมีความรู ้สึกปลอดภัย
ขณะปฏิบตั ิงานในองค์กร อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีสถานทีเก็บอุปกรณ์เครื องมืออะไหล่ทีมีความปลอดภัย อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านได้ รับการยกย่ องก้ าวหน้ าในการทํางาน พนักงานมีการรับรู ้ดา้ นได้รับการยกย่องก้าวหน้าในการทํางานโดยรวม อยูใ่ น
ระดับมาก ความคิดเห็ นของพนักงานในองค์กรมักได้รับการยอมรับจากองค์กร อยู่ในระดับมาก พนักงานในองค์กรได้รับความ
ไว้วางใจในการทํางานจากเพือนร่ วมงาน อยู่ในระดับมาก องค์กรมอบหมายงานต่างๆ ให้ท่านทํางานด้วยความเต็มใจเสมอ อยู่ใน
ระดับมาก องค์กรมีประกาศติคุณสําหรับพนักงานดีเด่น อยูใ่ นระดับ มาก
ด้ านลดต้ นทุนค่ าใช้ จ่าย พนักงานมีการรับรู ้ดา้ นลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีความสามารถจัดหา
สิ นค้าที มีตน้ ทุนตําซึ งทําให้ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน อยู่ในระดับมาก องค์กรมีความสามารถในการวิเคราะห์ตน้ ทุนในการตัดสิ นใจจัด
โปรโมชันทีเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีความสามารถนําผลข้อมูลมาพัฒนาการบริ การโดยเน้นการลดต้นทุน อยูใ่ นระดับมาก
องค์ก รมี ความสามารถกํา หนดราคาโดยให้ส่ว นลดในส่ ว นที ยอมลดให้ อาทิ ส่ ว นลดสิ น ค้า บริ การ อยู่ใ นระดับมาก องค์ก รมี
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรทีสามารถใช้ทดแทนกันได้เพือลดต้นทุนทรัพยากรต่าง ๆ อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า พนักงานมีการรับรู ้ดา้ นความสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีความสามารถกําหนดนโยบายในการขยายการตลาด อาทิ การเปิ ดศูนย์บริ การเพิม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง องค์กรมีการให้บริ การลูกค้ารายเดิมเกิดความพึงพอใจ สามารถรักษาส่วนแบ่งของการตลาดเดิมไว้ อยูใ่ นระดับมาก องค์กร
มี ค วามสามารถเพิมประเภทการให้บ ริ ก ารโดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื องครอบคลุ ม กับลุ ก ค้า ได้ อยู่ใ นระดับ มาก องค์ก รมี
ความสามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงตามมาตรฐานทีวางไว้ เพือให้ผลงานทีออกมามีประสิ ทธิ ภาพให้เป็ นทีรู ้จกั แก่คนทัวไป อยูใ่ นระดับ
มาก องค์กรมีการเพิมกลยุทธ์วิธีการต่าง ๆ ในการบริ การตลาดสามารถดึ งดูดลูกค้าได้เพิมมากขึ น อยู่ในระดับมาก องค์กรมี การ
กําหนดราคาทีความเหมาะสมกับบริ การทีได้รับ อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีระยะเวลาซ่อมรถยนต์ภายในระระยะเวลาความต้องการ
ผูร้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับมาก องค์กรมีความสามารถให้บริ การทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริ การ อยูใ่ นระดับมาก
5. ข้อเสนอแนะอืน ๆ ของพนักงาน ได้แก่ ควรมีรางวัลให้กบั พนักงานทีขยันจงรักภักดีต่อบริ ษทั อุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้
ทีมีเทคโนโลยีทีทันสมัยเพือมาพัฒนางานบริ การ และการปรับเงินเดือนเพิม
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ตอนทีL 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพือL ทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
สมมติฐานข้ อทีL 1 ลักษณธประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนแตกต่างกัน
1. พนักงานที มีเพศแตกต่างกัน มี ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านความรวดเร็ วการปฏิ บัติงาน ด้านลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
2. พนักงานที มีอายุแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุ นด้านความรวดเร็ วการปฏิ บตั ิ งาน ด้านลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
3. พนักงานทีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงาน ด้าน
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
4. พนักงานทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงาน
ด้านลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
5. พนักงานทีมีตาํ แหน่งแตกต่างกัน มีประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงาน ด้านลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
6. พนักงานทีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงาน
ด้านลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
7. พนักงานที มีประสบการการทํางานแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านความรวดเร็ วการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตัง
ไว้
สมมติฐานข้ อทีL 2 การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน
1. การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความน่าเชือถือได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ และด้านความเข้า
ใจความต้องการของลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.489 และ 0.394 ตามลําดับ ซึงการพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจ
ในการปฏิ บตั ิงาน ด้านความน่าเชือถือได้ในหน้าที ความรับผิดชอบ และด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เป็ นปั จจัยทีเป็ น
ตัวกําหนดประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงาน ส่ วนการพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน ด้านความสามารถในการปฏิบตั ิงาน องค์กรมีความปลอดภัยและมันคงการปฏิบตั ิงาน ได้รับการยกย่องก้าวหน้าในการ
ทํางาน และด้านความประสบความสําเร็ จในชีวิต ไม่ได้เป็ นปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนดประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้าน
ความรวดเร็ วการปฏิบตั ิงาน
2. การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านได้รับการยกย่องก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความน่าเชือถือได้
ในหน้าทีความรับผิด ด้านความประสบความสําเร็ จในชีวติ ด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.220, 0.247, 0.217 และ 0.147 ตามลําดับ ซึ งการพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
เป็ นด้านได้รับการยกย่องก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความน่ าเชื อถือได้ในหน้าที ความรับผิด ด้านความประสบความสําเร็ จในชีวิต
ด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ งเป็ นปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนดประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านต้นทุนการ
ปฏิบตั ิงาน ส่ วนการพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสามารถในการปฏิบตั ิงาน องค์กรมีความปลอดภัย
และมันคงการปฏิบตั ิงาน ไม่ได้เป็ นปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนดประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุนด้านลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
3. การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ด้านความประสบความสําเร็ จในชี วิต ด้านความน่าเชื อถือได้ใน
หน้าทีความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจความต้องการของลุกค้า ได้รับการยกย่องก้าวหน้าในหน้าทีทํางาน ด้านความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.147, 0.160, 0.123, 0.182 และ 0.140 ตามลําดับ ซึ งการพัฒนางานบริ การและ
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แรงจูงใจในการปฏิ บัติงาน ด้านความประสบความสําเร็ จในชี วิต ด้านความน่ าเชื อถื อได้ในหน้าที ความรับผิดชอบ ด้านความเข้า
ใจความต้อ งการของลุกค้า ได้รับการยกย่องก้าวหน้าในหน้าที ทํางาน ด้า นความสามารถในการปฏิ บัติงาน ซึ งเป็ นปั จจัยที เป็ น
ตัวกําหนดประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่ วนการพัฒนางาน
บริ ก ารและแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง าน องค์ก รมี ค วามปลอดภัย และมันคงการปฏิ บัติ ง าน ไม่ ไ ด้เ ป็ นปั จ จัย ที เป็ นตัว กํา หนด
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความน่าเชือถือในหน้าทีความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า และความประสบความสําเร็ จในชีวิต โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.331, 0.250 และ 0.246 ตามลําดับ
ซึงการพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความน่าเชือถือในหน้าทีความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า และความประสบความสําเร็ จในชีวติ เป็ นปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนดประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านการรับรู ้
ในประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ส่วนการพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิงาน องค์กรมีความปลอดภัยและมันคงการปฏิบตั ิงาน และได้รับการยกย่องก้าวหน้าในหน้าที ทํางาน ไม่ได้เป็ นปั จจัยทีเป็ น
ตัวกําหนดประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านการรับรู ้ในประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน
อภิปรายผล
จากกราศึ กษา ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุ น กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยยานยนตร์ 1950 มี ประเด็นที นํามา
อภิปรายผลการศึกษา ดังนี
1. ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความน่าเชือถือได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ มี
ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เป็ นปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนด ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านความรวดเร็ วการ
ปฏิบตั ิงาน อาจเป็ นเพราะว่า พนักงานมีความน่าเชือถือได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ องค์กรได้ใช้อะไหล่อุปกรณ์แท้ตามมาตรฐานใน
การซ่ อมบํารุ ง ในเรื องการพัฒนางานบริ การที ดี จึ งทําให้พนักงานในองค์กรมีการปฏิ บตั ิ งานได้สําเร็ จด้วยความรวดเร็ วถูกต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตลดา เทวีทิวารักษ์ (2549) ได้วิจยั เรื อง คุณภาพการให้บริ การของสายการบินเอเชียน่า
เพือศึ กษาระดับความพึงพอใจการให้บริ การของสายการบินเอเชี ยน่ าและเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการให้บริ การของสายการบิ น
เอเชียน่า ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของสายการบินเอเชียน่า โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงลูกค้า
การติดต่อสื อสาร ความสามารถ ความมีนาใจ
ํ ความน่าเชือถือ ความไว้วางใจ การตอบสนองลูกค้า ความปลอดภัยและการสร้างบริ การ
ให้เป็ นทีรู ้จกั อยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนด้านการเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า อยูใ่ นระดับปานกลาง น่าเชือถือ ความไว้วางใจ การตอบสนองลูกค้า
ความปลอดภัยและการสร้างสบริ การให้เป็ นทีรู ้จกั อยูใ่ นระดับสูง ส่วนด้านการเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้รับการยกย่องก้าวหน้าในการทํางาน ด้าน
ความน่าเชือถือได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ ด้านความประสบความสําเร็ จในชีวิต และด้านความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เป็ น
ปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนด ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านลดต้นทุนค่าใช้จ่าย อาจเป็ นเพราะว่า พนักงานได้รับการยก
ย่องก้าวหน้าในการทํางาน ความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรได้รับการยอมรับจากองค์กร และองค์มอบหมายงานต่าง ๆ ทํางานด้วย
ความเต็มใจ ในเรื องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จึงทําให้องค์กรมีความสามารถนําผลข้อมูลมาพัฒนาการบริ การโดยเน้นการลดต้นทุน
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550 : 74) ได้กล่าวถึงการมอบอํานาจในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารไม่วา่ จะ
ระดับใดจะต้องค้นหาวิธีทีดีทีสุ ดในการทีจะได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมทีแข็งแกร่ งภายในองค์กร โดยการให้พนักงานทีมีส่วน
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เกียวข้องในกาทํางานจะให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจ ซึ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ใช้กาํ ลังสติปัญญาความสามารถ และ
ให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่ วมเพือให้เกิดทัศนะทีดีต่อการทํางานร่ วมกัน
3. ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความประสบความสําเร็ จในชีวิต ด้านความ
น่ า เชื อถื อได้ใ นหน้าที ความรั บ ผิ ดชอบ ด้านความเข้า ใจความต้องการของลูก ค้า ได้รับ การยกย่อ งก้าวหน้าในการทํางาน ด้า น
ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน เป็ นปั จจัยที เป็ นตัวกําหนด ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน ด้านสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า อาจเป็ นเพราะว่า พนักงานมีความประสบความสําเร็ จในชี วิต พนักงานในองค์กรได้รับการยกย่องจาก
ความสําเร็ จในการทํางาน ในเรื องแรงจู งใจในการปฏิ บัติงาน จึ งทําให้องค์กรมีความสามารถให้บริ การ ทําให้ลูกค้าเกิ ดความ
ประทับใจในการบริ การ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงวุฒิ แก้วกรม (2546) ได้ศึกษาเรื องแรงจูงใจทีมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน : กรณี ศึกษา พนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีขนาดกลาง นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอม พบว่า
แรงจูงใจด้านลักษณะงานทีทํา/ความรับผิดชอบ และแรงจูงใจด้านการมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานในเกณฑ์นอ้ ยทุกด้าน นอกจากนัน เจ.สเตซี อดัมส์ (J. Stacy Adams) กล่าวไว้ในหนังสื อของ สมยศ นาวีการ (2543 :
329) ว่าความเสมอภาคเป็ นการมุ่งเน้นถึงการรับรู ้ของบุคคลว่า ได้ถูกปฏิบตั ิอย่างยุติธรรมเพียงใดเมือเปรี ยบเทียบกับบุคคลอืน ตาม
ทฤษฎี ความเสมอภาคแล้ว ถ้าบุคคลรับรู ้ ว่าผลตอบแทนของตนเสมอภาคกับผลตอบแทนที บุคคลอื นได้รับจากการมี ส่วนร่ วม
ช่วยเหลืออย่างเดียวกันแล้ว บุคคลเหล่านันเชือว่าการปฏิบตั ิต่อพวกเขาย่อมยุติธรรมและเสมอภาค บุคคลจะประเมินความเสมอภาค
โดยยึดอัตราส่วนระหว่างสิ งทีให้กบั งาน (Input) และสิ งทีได้รับจากงาน (Outcomes) เช่น คํายกย่อง สวัสดิการและการเลือนตําแหน่ง
อัตราส่ วนของสิ งที ให้และสิ งที ได้รับอาจถูกเปรี ยบเที ยบกับบุ คคลอื นภายในกลุ่มงาน สภาวะของความเสมอภาคจะเกิ ดขึ นเมื อ
อัตราส่วนของสิ งทีให้และสิ งทีได้รับของบุคคลหนึงเท่ากับอัตราส่วนของสิ งทีให้และสิ งทีได้รับของอีกบุคคลหนึง
4. ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนางานบริ การและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความน่าเชือถือได้ในหน้าทีความรับผิดชอบ มี
ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ด้านความประสบความสําเร็ จในชีวติ เป็ นปั จจัยทีเป็ นตัวกําหนด ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
ระบบต้นทุน ด้านการรับรู ้ในประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการระบบต้นทุน อาจเป็ นเพราะว่า พนักงานในด้านการพัฒนางานบริ การ จึง
ทําให้มีดา้ นความรวดเร็ วการปฏิ บตั ิงาน ด้านลดต้นทุนค้าใช้จ่าย ด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวรั ชยา ศิ ริวฒั น์ (2547) ได้ศึกษาเรื อง การประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การงานบริ การการศึ กษา คณะรั ฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า บุคลากรงานบริ การการศึกษา ประเมินประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของงานบริ การการศึกษา คณะรัฐ
ศาตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทุก ๆ ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ซึ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ บุคลากรงานบริ การการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์ มีความพึงพอใจปั จจัยทีส่ งเสริ มการให้บริ การในด้านกําลังคน ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ระดับมาก ปั จจัยสภาพภูมิหลังด้าน เพศ อายุ สถานภาพการสมรสและระยะเวลาการทํางาน และประเภทงานของบุคลากรที ต่างกัน
ประเมินประสิ ทธิภาพการให้บริ การไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
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