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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังานธนาคาร
ไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน):กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังานและเพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย 
จ  ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ จ  ากดั 
(มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่  จ  านวน 262 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น การวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย 
( ̅), ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.),  t-test และ F-test  (One way ANOVA) 



 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด จ านวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2  มีอายรุะหว่าง  31 - 35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.7  มีสถานภาพโสดมากท่ีสุดจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5  มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่  40,000  บาท จ านวน  97  คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีอาชีพเดิมเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชนมากท่ีสุด จ านวน  211  คน คิดเป็นร้อยละ 80.5  

 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้น คือ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพเดิม ส่งผลตอการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนักงานของ
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานของธนาคารไทย
เครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากัด (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่ ตามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ท างานของพนกังาน พบว่า ปัจจยัความตอ้งการความส าเร็จในชีวิตส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าท างานมากท่ีสุด ตามด้วยปัจจัยความต้องการการยกย่อง                     
ปัจจยัความตอ้งการดา้นร่างกาย ปัจจยัความตอ้งการการยอมรับ และ ปัจจยัความตอ้งการ
ความปลอดภยัและความมัน่คง ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to study and compare the factors affecting 
Thai Credit Retail Bank Ltd.’s head office’s decision making in selecting employees 
for employment. This quantitative research had a sampling group of 262 employees 
from Thai Credit Retail Bank Ltd.’s head office. The research instrument used for data 
collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean ( ̅), standard deviation, t-test, and F-test (One-way ANOVA).   

The results of the study revealed that among the 262 respondents, 62.2% (163 
respondents) were men, 34.7% (91 respondents) were in the age group ranging 
between 31-35 years old, 60.3% (158 respondents) were single, 72.5% (190 
respondents) obtained a bachelor degree, 37% (97 respondents) had a monthly income 
over 40,000 baht/ month, and 80.5% (211 respondents) used to work for a private 
company before working under Thai Credit Retail Bank Ltd. 

 

 



The results of the study were as follows:  

 Personal factor such as gender was a factor which affects Thai Credit Retail 
Bank Ltd.’s head office’s decision making in selecting employees for employment 

 The comparative results of Thai Credit Retail Bank Ltd.’s head office’s 
decision making in selecting employees classified by personal factors such as age, 
marital status, level of education, average monthly income, and past occupation were 
overall significantly different at the statistical level of .05.  

The results of the study also indicated that self-actualization was the strongest 
factor affecting employees’ decision making in accepting employment at Thai Credit 
Retail Bank Ltd.’s head office, followed by self-esteem, physiological needs, love and 
belonging, and safety needs respectively. 

บทน า 

การตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงาน เป็นลักษณะของการตัดสินใจ               
ท่ีพิจารณาจากปัจจัยหลายประการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ ท างานท่ีตอบสนองต่อ               
ความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาตามคุณลกัษณะแนวทาง                
ความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององค์การท่ีท าให้งาน                 
ประสบผลส าเร็จ  โดยเนน้แนวทางความเป็นมนุษย ์ตามทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย ์
ของมาสโลว ์(Maslow's Hierarchy of  Needs) รวมทั้งศึกษาสภาพแวดลอ้มส่วนบุคคล
และสังคมท่ีส่งผลท าให้การท างานประสบความส า เ ร็จผลท่ีได้รับตอบสนอง                    
ความตอ้งการและความพึงพอใจของบุคคลในการท างาน ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเขา้ท างานและการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นประกอบไปดว้ยเง่ือนไข                
5 ประการ ได้แก่  (1) ปัจจยัความตอ้งการด้านร่างกาย (2) ปัจจยัความตอ้งการความ
ปลอดภยัและความมัน่คง (3) ปัจจยัความตอ้งการการยอมรับ (4) ปัจจยัความตอ้งการการ
ยกยอ่ง (5) ปัจจยัความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ  



ดังนั้น จึงท าให้ผูว้ิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ            
เลือกเข้าท างานของพนักงานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากัด (มหาชน) : 
กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่   เพื่อไดรั้บรู้ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ท างานของพนักงาน ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันและเป็นข้อมูลสนับสนุนให้
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน)  น าไปใชเ้ป็นแนวทางในวางแผนพฒันา
และส่งเสริมปัจจยัดา้นต่างๆ ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนักงานธนาคาร
ไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่ 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่   

สมมติฐานของการวจิัย 

1. พนกังานท่ีมีเพศท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานต่างกนั 

2. พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานต่างกนั 

3. พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานต่างกนั 

4. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างาน
ต่างกนั 

5. พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน
ต่างกนั 

6. พนกังานท่ีมีอาชีพเดิมต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานต่างกนั 



ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของ
พนกังานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ยจ ากดั(มหาชน):กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่  
ไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

การศึกษาวิจยัน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังาน
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านักงานใหญ่  ในด้านต่างๆ               
จะศึกษากบักลุ่มพนกังานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ยจ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังาน
ใหญ่  ทั้งส้ิน 262 คน ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวขอ้งและรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม เร่ิมตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม 2563 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดรั้บรู้ถึงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน
ของพนักงานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีปัจจยัความตอ้งการ
ต่างกนั 

2. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยความต้องการด้านต่างๆท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) 

3. เป็นขอ้มูลสนับสนุนให้ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน)  
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในวางแผนพฒันาและส่งเสริมปัจจยัดา้นต่างๆ ต่อไป 

วธิีด าเนินงานวจิัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังาน
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน):กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่”             
เป็นการศึกษาวจิยัเชิงพรรณนาและระเบียบวจิยัเชิงส ารวจ โดยใหผู้ต้อบกรอกค าตอบเอง
ลงในแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย 
จ  ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ ซ่ึงมาจากการส ารวจมีพนกังานทั้งหมด 760 คน 



ผูว้จิยัไดมี้การก าหนดขนาดตวัอยา่งในการศึกษาวจิยั ท่ีใชห้ลกัการค านวณโดยก าหนดค่า
ของความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ระดบั
ร้อยละ 5 ดว้ยวธีิค  านวณจากสูตรของ Yamane ไดข้นาดตวัอยา่งทั้งหมด  262  คน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั คือ สร้างแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมี  2  ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบทดสอบเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพเดิม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีหลาย
ค าตอบใหเ้ลือกจ านวนของแต่ละขอ้มีระดบัการวดัขอ้มูล  

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเขา้
ท างานของพนกังานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย  จ  ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะ
ส านกังานใหญ่  ลกัษณะค าถามเป็นมาตราประเมินค่า ตามแบบของ  Likert’s scale              
เป็นมาตราวดัลกัษณะของขอ้ความ โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น  5  ระดบั  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

           การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ได้มาท าการวิเคราะห์และประมวลผลโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS                    
เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสม โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ค่าสถิติพื้นฐาน เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวม  

6.2 การทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นการน าผล
ขอ้มูลท่ีเก็บมาจากตวัอย่างไปใชอ้า้งอิงและอธิบายประชากรทั้งหมด การสรุปผลจะใช้
หลกัความน่าจะเป็นมาทดสอบสมมุติฐาน 

6.2.1 ใช ้Independent sample t-test เพื่อทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

6.2.2 ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA ) 
โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least-Significant 



Difference) โดยก าหนดค่านยัส าคญัท่ีระดบั Sig. > 0.05  หรือ ระดบัค่าความ
เช่ือมัน่ทางสถิติท่ีร้อยละ  95 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) 
สาขาส านกังานใหญ่  จากขนาดตวัอยา่งพนกังานท่ีตอบแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 
262 ชุด ประกอบดว้ย พนกังานเพศชายจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2  มีช่วงอาย ุ
31-35 ปี  มีจ  านวน  91  คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 สถานภาพโสด มีจ านวน 158 คน                
คิดเป็นร้อยละ 60.3  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน 190  คน คิดเป็นร้อยละ72.5  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่มากกวา่ 40,000 บาทต่อเดือน มีจ  านวน  97  คน  คิดเป็นร้อยละ 
37.0 และมีอาชีพเดิมเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน  211  คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์แบบสอบถามการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ท างานของพนกังานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน):กรณีศึกษาเฉพาะ
ส านกังานใหญ่” สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังานธนาคาร
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน) :กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่ แบ่งออกเป็น
ความตอ้งการ  5  ดา้น คือ (1) ปัจจยัดา้นความตอ้งการดา้นร่างกาย (2) ปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการด้านความปลอดภยัและความมัน่คง (3) ปัจจยัดา้นความตอ้งการการยอมรับ                
(4) ปัจจยัดา้นความตอ้งการการยกย่อง (5) ปัจจยัดา้นความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต    
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

 

 



ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการทุกดา้น 

ปัจจยัความตอ้งการทุกดา้น ระดบัการตดัสินใจ 
ค่าเฉล่ีย 
( ̅) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ปัจจยัความตอ้งการดา้นร่างกาย 4.60 0.589 
ปัจจยัความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง 4.39 0.716 
ปัจจยัความตอ้งการการยอมรับ 4.59 0.589 
ปัจจยัความตอ้งการการยกยอ่ง   4.69 0.595 
ปัจจยัความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 4.70 0.507 
รวมทุกด้าน 4.59 0.600 
ท่ีมาจากการค านวณ 

พิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการเลือกเข้าท างานของพนักงาน                         
ในภาพรวมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.59 และเม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกเขา้ท างานของ
พนักงานในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยความต้องการด้านความส าเร็จในชีวิตมีผลต่อ                 
การตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 รองลงมา คือ 
ปัจจยัดา้นความตอ้งการการยกยอ่ง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 และปัจจยัดา้นความตอ้งการ
ดา้นร่างกาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังานธนาคาร
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะส านกังานใหญ่ จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคลอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะส านักงานใหญ่      
เป็นรายดา้นพบวา่ 



 ดา้นเพศ ผลท่ีไดคื้อ เพศต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังาน 

 ดา้นอาย ุผลท่ีไดคื้อ อายตุ่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังาน 

 ดา้นสถานภาพ ผลท่ีไดคื้อ สถานภาพต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน
ของพนกังาน 

 ดา้นระดบัการศึกษา ผลท่ีไดคื้อ ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเขา้ท างานของพนกังาน 

 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลท่ีไดคื้อ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังาน 

 ดา้นอาชีพเดิม ผลท่ีไดคื้อ อาชีพเดิม ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน
ของพนกังาน 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะส านักงานใหญ่ 
สามารถอภิปรายผลในประเดน็ส าคญั ไดด้งัน้ี 

 1. พนกังานธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า  40,000 บาท อาชีพเดิมเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน, ปัจจยัท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนกังานมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงเป็นความคาดหวงัของพนักงานวยัท างาน 
การศึกษาดีและตอ้งการความส าเร็จในอาชีพ 

 2. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน) : กรณีศึกษาเฉพาะส านักงานใหญ่  
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือก



เขา้ท างาน แต่พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
อาชีพเดิมต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน  

 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow's 
Hierarchy of  Needs) ล  าดบัขั้นความตอ้งการ 5 ประการ ไดแ้ก่   

1. ปัจจยัความต้องการด้านร่างกายเปรียบเทียบได้กบัค่าตอบแทน/เงินเดือน
,สวสัดิการ, ลกัษณะงานและมีการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

            2. ปัจจยัความตอ้งการดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัเปรียบเทียบไดก้บัการ
ท าประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้, มีห้องพยาบาล, บริษัทมีการรับบรรจุเป็น
พนักงานประจ าและมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ, อุบติัภยั เช่น เคร่ือง
ดบัเพลิง, บนัไดหนีไฟ  

            3. ปัจจยัความตอ้งการการยอมรับเปรียบเทียบไดก้บัความสัมพนัธ์ของบุคคลใน
องคก์ร 

            4. ปัจจยัความตอ้งการการยกยอ่งเปรียบเทียบไดก้บัความเช่ือมัน่ในความสามารถ
ของตนเอง, ได้ด ารงต าแหน่งท่ีน่าภูมิใจ, งานท่ีปฏิบติัมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งและ
พนกังานทุกคนไดรั้บโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอยา่งเสมอภาค 

            5. ปัจจยัความตอ้งการความส าเร็จในชีวติเปรียบเทียบไดก้บัไดท้ างานท่ีใชค้วามรู้
ความสามารถท่ีเรียนมา, ไดใ้ช้ประสบการณ์ท่ีมีมาท างาน, ไดท้ างานท่ีทา้ทายและได้
ท างานท่ีตวัเองรัก 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีจึงสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของจ่าสิบเอกธาดา เช้ือมอญ 
(2558) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
น ้ าตาลสิงห์บุรีของพนกังานท่ีครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม” พบว่า พนกังานท่ี
ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา 
จ านวนพี่น้องในครอบครัว จ  านวนพื้นท่ีในการท าเกษตรกรรมของครอบครัว และ
ภูมิล าเนาท่ีพนกังานอาศยัอยูท่ี่แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกท างานใน



โรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลสิงห์บุรีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                    
แต่พนักงานท่ีครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
สถานภาพ และผูช้กัน าใหม้าท างานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกท างานในโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลสิงห์บุรีท่ีไม่แตกต่างกนั 
ส่วนวิทยานิพนธ์ของพลัน์กมล อ่อนส าลี.(2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกขา้
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขต
อุตสาหกรรมสหรัตนนคร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21 - 30 ปี  มีระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. โสด รายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 
10,000 บาท มีอายงุานต ่ากว่า 1ปี และมีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อายุงาน และภูมิล าเนาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างกนั พนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีเพศอายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงานต่างกนั           
มีการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานต่างกนั พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีเหตุผลท่ีเลือกท างาน 
ค่านิยมทศันคติต่อการท างาน ทกัษะความสามารถในการท างาน และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกเขท้  างานต่างกนั รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนางสุทธิ
ลกัษณ์ แจ่มใส เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ท่ีสังกดัส านกังานบริหารธุรกิจสาขาเขต 29” พบว่า ปัจจยัท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน คือการศึกษาต่อ ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้ต าแหน่งงาน ระยะเวลา
การท างาน การฝึกอบรม และการมอบหมายงานท่ีส าคญั 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะบางประการ เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์แนวทาง
ส าหรับก าหนดกลยทุธ์และปรับปรุงแกไ้ขอุปสรรคต่างๆ ในการสรรหาแรงงานในภาค
ธนาคารท่ีสนใจในการวางแผนการจดัหาแรงงานเพื่อเขา้ท างาน ดงัน้ี 



             1. ปัจจยัดา้นความตอ้งการดา้นร่างกาย จากการท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
มากท่ีสุดในเร่ืองค่าตอบแทน/เงินเดือน ดังนั้นเพื่อจูงใจให้เกิดการตดัสินใจเลือกเขา้
ท างาน ทางธนาคารควรพิจารณาเร่ืองน้ีมากท่ีสุด 

             2. ปัจจยัดา้นความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง จากการท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการบรรจุเป็นพนักงานประจ า แสดงให้เห็นถึงความ
มัน่คงทางอาชีพท่ีพนกังานตอ้งการไดรั้บเพื่อจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน  

             3. ปัจจยัดา้นความตอ้งการการยอมรับ จากการท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดในเร่ืองความตอ้งการท างานในองคก์รท่ีเพื่อนร่วมงานใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั
อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ แสดงให้เห็นถึงความส าคญัในการยอมรับและอยู่
ร่วมกนัในองคก์รอยา่งมีน ้าใจ ช่วยเหลือกนัอยา่งเตม็ท่ี              

4. ปัจจยัดา้นความตอ้งการการยกยอ่ง จากการท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดในเร่ืองพนกังานทุกคนไดรั้บโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอยา่งเสมอภาค 
แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการการยกย่อง เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน
ทุกคน 

             5. ปัจจยัด้านความต้องการความส าเร็จในชีวิต จากการท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองไดท้ างานท่ีทา้ทาย แสดงให้เห็นว่าการไดท้ างานท่ีทา้ทาย
และสามารถท างานส าเร็จบรรลุเป้าหมายในงานนั้นๆ เป็นความส าเร็จแต่ละกา้วในการ
ท างาน  

ปัจจัยส่วนบุคคลรายข้อส่งผลต่อปัจจยัการตัดสินใจเขา้ท างานของพนักงาน                
ซ่ึงปัจจยัดา้นความตอ้งการความส าเร็จในชีวิตเป็นปัจจยัท่ีพนักงานตอ้งการมากท่ีสุด   
เม่ือมองท่ีพีระมิดล าดบัขั้นความตอ้งการในชีวติของมาสโลว ์จะเห็นว่ามนุษยเ์ม่ือมีความ
ต้องการพื้นฐานเป็นล าดับขั้ นครบตามแล้ว ขั้ นสุดท้ายท่ีมนุษย์ต้องการจะเป็น
ความส าเร็จในชีวิตซ่ึงลว้นมีปัจจยัพื้นฐานมาจาก ความตอ้งการดา้นร่างกาย ดา้นความ
ปลอดภยัและความมัน่คงในชีวิต การได้รับการยกย่อง และการยอมรับ เช่ือมโยงกนั
จนถึงจุดสูงสุด 



ในการศึกษาคร้ังน้ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับนั้ นผูศึ้กษาเห็นว่าน่าจะเกิด
ประโยชน์แก่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ  ากดั (มหาชน) และสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการสรรหาแรงงานเขา้ท างานต่อไป 
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