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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ป�จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับ

พลาไชย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาป�จจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนัก

ธุรกิจพลับพลาไชย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีสำนักธุรกิจพลับพลาไชย จำนวน 144 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หา

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ        

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจำนวน 144 คน ส่วนใหญ่เป�นเพศชาย ที่มีอายุระหวา่ง   

31 – 40 ป� สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีอายุงาน 6 – 10 ป� ตำแหน่งงานอยู่ในระดับพนักงาน

ระดับผู้ปฏิบัติงาน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท  ระดับความคิดเห็นด้านป�จจัยจูงในการปฏิบัติงาน

พบว่า ป�จจัยจูงในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านการยอมรับนบัถือ 

ส่วนระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายข้อ 

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ การทำงานมีความรวดเร็ว ทำได้สำเร็จตามที่มอบหมาย ผลการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ พบว่า ป�จจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนัก

ธุรกิจพลับพลาไชย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมี R square = 0.678 แสดงว่าตัวแปรอิสระท้ังหมดอธิบายการผัน

แปรตัวแปรตามได้ ร้อยละ 67.8 และในบรรดาตัวแปรอิสระรายด้านมีตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย คือ ด้านความสำเร็จในการทำงาน และด้าน

ค่าตอบแทน 

คำสำคัญ : ป�จจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน,ประสิทธิภาพในการทำงาน 
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Abstract 

 An objective of research named “Factors affecting work efficiency of Bangkok bank Employees 

Phlapphla Chai Business office” is to identify the importance of factors on proficiency of bank clerk 

working. Simple random sampling was used to randomly select sample from bank employees of Bangkok 

bank, Phlapphla Chai Business office (N=1 4 4 ) .  Data was collected by questionnaires followed by data 

analysis using statistical software package to find frequency, percentage, average, standard deviation, 

and multiple regression.  

From the survey, most respondents are male, single and 3 1  to 4 0  years old. Their education 

level is bachelor degree, and they have been worked for 6  to 1 0  years with salary about 2 5 , 0 0 1  to 

30,000 baht. The opinions of motivation factors affect working efficiency much high. Additionally, respect 

is the most effective side for the bank clerk’s performance. Moreover, fast working and successful 

assignment are the highest score. Regression analysis illustrates that motivation factors have an impact 

on Bangkok bank Employee efficiency at Phlapphla Chai Business office with statistical significance 0.05 

and R square was 0.678, implying that all independent factors can be used to explain variation of the 

dependent factors approximately 67.8 %. Among all independent factors, success of working and 

earnings have an effect on the efficiency of Bangkok bank Employees Phlapphla Chai Business office. 

 

Keywords:  Motivation factor in operation, Working efficiency 
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บทนำ 

ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา  
การบริหารองค์กรให้มีให้ประสบความสำเร็จน้ัน จำเป�นจะต้องอาศัยป�จจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป�น บุคลากร วัสดุ

อุปกรณ์ เงิน และการบริหารการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานด้านบุคคลเพราะถือเป�นส่วนสำคัญที่สุด 

หากไม่มีบุคลากรที ่คอยขับเคลื่อน การบริหารในด้านอื ่นๆ ก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพ และองค์กรอาจไม่สามารถถึง

เป้าประสงค์ได้ ผู้บริหารมีความจำเป�นอย่างมากที่จะต้องทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และจำเป�นต้องบริหารการจัดการให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสามารถนำพา

องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงต้องทำการศึกษาว่าในป�จจุบันพนักงานธนาคารกรุงเทพ มีแรงจูงใจในปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ 

มีป�จจัยอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้ันอยู่

ในระดับมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้ที่สามารถนำมาใช้เป�นข้อมูลในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้

พนักงานธนาคารกรุงเทพ ทำใหป้ฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร  

(ประเสริฐ อุไร,2559 หน้า 1) 

ในฐานะผู้วิจัยเองก็เป�นส่วนหน่ึงของธนาคารกรุงเทพ ปฏิบัติงานอยู่ท่ีสำนักธุรกิจพลับพลาไชย ซ่ึงพบเห็นประเด็น

ป�ญหาดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกับป�จจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ โดยรวม 10 ด้าน 

ดังน้ี  

(1) ด้านความสำเร็จในการทำงาน เน่ืองจาก ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย มีพนักงานอยู่หลายแผนก 

ลักษณะการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างในด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลค่อนข้างยาก  

(2) ด้านการยอมรับนับถือ เน่ืองจากพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย มีหลายตำแหน่ง และอายุ

ท่ีแตกต่างกัน เม่ือเกิดป�ญหาในการทำงาน พนักงานจึงต้องการท่ีจะปรึกษาบุคคลท่ีตนยอมรับนับถือ และยอมรับฟ�งความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน  

(3) ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เน่ืองจากพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย แต่ละคนมีลักษณะงาน

ท่ีแตกต่างกัน ได้รับปริมาณงานไม่เท่ากัน ในขณะท่ีมีเวลาจำกัดเท่ากัน อาจทำให้พนักงานบางคนปฏิบัติงานไม่บรรลุตาม

เป้าหมายขององค์กร 

(4) ด้านความรับผิดชอบ พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย บางคนละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ตนเอง ไม่ใส่ใจในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ส่วนรวมเท่าท่ีควร  

(5) ด้านความก้าวหน้า พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย บางคนยังรู้สึกว่ายังขาดโอกาสหรือ

ความก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่งให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นกว่าตำแหน่งท่ีทำอยู่  

(6) ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย บางคนรู้สึกว่าไม่ได ้รับ

มอบหมายงานอย่างเป�นธรรม มีการแบ่งลักษณะงานความยากง่ายและปริมาณงานท่ีมากหรือน้อยจนเกินไป จนทำให้เกิด

ความเหลื่อมล้ำ และรู้สึกหดหู่  
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(7) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย บางคน มีความรู้สึกว่า

หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา มีการใส่ใจและความจริงใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป�นในเร่ืองงานหรือเร่ือง

ส่วนตัว จนบางคนท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวรู้สึกและไม่อยากให้ความเคารพต่อผู้บังคบับัญชา จนทำให้เกิดอุปสรรคในการ

สั่งงานของผู้บังคับบัญชา  

(8) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย บางคนไม่ได้ได้รับความ

ร่วมมือในการติดต่อประสานงาน จนทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน จนเป�นห่วงโซ่ งานขาดการประสานงานอย่างท่ีควร

จะเป�น จนทำให้เกิดป�ญหาแก้งานท่ีมีปริมาณท่ีมากขึ้น จึงส่งผลให้มีผลกระทบต่อพนักงานท่ีได้รับในลำดับถัดไป  

(9) ด้านความม่ันคงในงานท่ีทำ สภาพการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ เม่ือเปรียบเทียบกับสมัยอดีตน้ันมี

ความแตกต่างกันอยู่มาก คนภายนอกอาจจะมองว่างานธนาคารน้ันมีสภาพการทำงานท่ีดี แต่ในความเป�นจริงพนักงานมี

แรงกดดันที่มาก ไม่ว่าจะเป�นในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ธนาคารซึ่งมียอดขายเป�นตัวกำหนด หรือการทำงานในดา้น

เอกสารท่ีต้องการปริมาณท่ีมากขึ้น แต่กับไม่จ้างพนักงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความจริงท่ีเป�นอยู่  

(10) ด้านค่าตอบแทนพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย บางคนรู้สึกว่าค่าตอบแทนท่ีได้จากการ

ทำงานน้ัน ไม่สอดคล้องกับผลงานท่ีผลิตออกมา ท้ังๆ ท่ีพนักงานคนน้ันทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจ จนรังสรรค์งานออกมา

เกินความคาดหวัง แต่หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา กลับไม่สามารถโปรโมทตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ก็จะส่งผลต่อการขึ้น

เงินเดือนของพนักงานคนน้ัน จนทำให้พนักงานรู้สึกไม่กระตือรือร้นในการทำงาน 

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะทำการศึกษาป�จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณานำผลการวิจัยไปใช้เป�น

แนวทางในการบริหารงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับ

พลาไชย 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
               ตวัแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานขอบการวิจัย 
 ป�จจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ป�จจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน และตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย  

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานประจำท่ีปฏิบตัิงานในสำนักธุรกิจพลับพลาไชย  

 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี คือ ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย  

 4. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลา ระยะเวลาดำเนินการศึกษาตัง้แต่เดอืนเมษายน - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบถึงป�จจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับ

พลาไชย เพ่ือนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ เป�นแนวทางในการปรับปรุงระบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย 

  

ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิาน ของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย 

 

ป�จจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

     1. ด้านความสำเร็จในการทำงาน 

     2. ด้านการยอมรับนับถือ 

     3. ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

     4. ด้านความรับผดิชอบ 

     5. ด้านความก้าวหน้า 

     6. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 

     7. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บงัคบับัญชา 

     8. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

     9. ด้านความม่ันคงในงานท่ีทำ 

     10. ด้านค่าตอบแทน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 (1) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทำงาน แรงจูงใจถือเป�นพฤติกรรมสำคัญของพนักงาน ท่ีจะคอย

กระตุ้น ให้พนักงานน้ันทำพฤติกรรม หรือไม่ทำพฤติกรรม ดังน้ัน การศึกษาแรงจูงใจเป�นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับผู้บริหารหรือ

ผู้บังคับบัญชาในยุคสมัยใหม่ให้ความสนใจ เพราะหากบุคคลมีแรงจูงใจในการทำงานแล้ว ย่อมมีผลดีกับองค์กรแล้ว ยัง

สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ทฤษฎีสองป�จจัยของเฮอร์เบิร์ก 

(Herzberg’ Two - Factor Theory) เป�นทฤษฎีที ่อธิบายความสำคัญของสองป�จจัย ได้แก่ ป�จจัยอนามัย (hygiene 

factors) เป�นป�จจัยที่ป้องกันความไม่พอใจในการทำงาน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการจูงใจ หรือส่งเสริมให้

คนทำงานให้มีประสิทธิภาพหรือ ผลผลิตมากขึ้นได้ ดังน้ันป�จจัยดังกล่าวถือเป�นป�จจัยภายนอก (Extrinsic) และป�จจัยจูงใจ 

(motivating factors) เป�นป�จจัยท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึก ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และเพ่ิมความรู้สึกพึงพอใจใน

งาน ดังนั้นป�จจัยดังกล่าวถือเป�นป�จจัย ภายใน (Intrinsic) ทฤษฎีแรงจูงใจ อี อาร์ จี (ERG  Theory) ของเคลย์ตัน แอล

เดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer) เป�นทฤษฎีท่ีนำเสนอเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ ซ่ึงทฤษฎีดังกล่าวมีความคล้ายคลงึ 

กับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs Theory) แต่แตกต่างในเรื่องลำดับขั้น

ของการเกิดความต้องการ โดยทฤษฎีแรงจูงใจ อี อาร์ จี นั้นไม่ได้คำนึงถึงลำดับขั้นการเกิดขึ้นก่อนหรือหลังของความ

ต้องการ อีกทั้งความต้องการหลายๆ อย่างสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ โดยทฤษฎีดังกล่าวแบ่งความต้องการของมนุษย์

ออกเป�น 3 ประเภท ได้แก่ ความต้องการเพ่ือการดำรงชีพ ความต้องด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และความต้องการความ

เจริญก้าวหน้า กลไกการทำงานของทฤษฎีแรงจูงใจ อี อาร์ จี (ERG  Theory) ขึ้นอยู่กับระดับการตอบสนองต่อความ

ต้องการและขนาดของความต้องการ จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นำป�จจัยต่าง ๆ ท่ี

สอดคล้องกัน คือ ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหาร   ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้าน

ความม่ันคงในงานท่ีทำ และด้านค่าตอบแทน มาเป�นกรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงป�จจัยต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผล

ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย โดยจะทำให้ทราบว่า ป�จจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 

 (2) แนวคิดท่ีเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีใช้ในการวิจัยความหมายของประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานนับว่ามีความสำคัญยิ่ง ด้วยส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งต่อบุคคลและองค์กรที่คาดหวังที่จะให้พนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามไป

ด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งจากนักวิชาการไทย

และต่างประเทศ ด ังนี ้  ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที ่ทำให้เกิดผลในการทำงาน (พจนานุกรมฉบับ 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 667) ประสิทธิภาพการทำงานโดยท่ัวไปจะหมายถึง การทำงานท่ีประหยัดได้ผลงานท่ีรวดเร็ว 

มี คุณภาพคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน อุปกรณ์ และเวลา (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) (2538 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์) 2558,9) จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นำป�จจัยต่าง ๆ  ท่ี

สอดคล้องกัน คือ การทำงานมีความรวดเร็วทำได้สำเร็จตามท่ีมอบหมาย ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนในการทำงานและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด การใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์กรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด ผลงาน
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เป�นไปตามมาตรฐานท่ีองค์กรกำหนด และความสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแผนงาน มาเป�นกรอบแนวคิดในการศึกษา

และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย 

ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย เป�นสำนักธุรกิจส่วนหนึ่งของธนาคารกรุงเทพ อดีตเคยเป�นสำนักงาน

ใหญ่และเป�นสำนักธุรกิจแห่งแรกของธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 คือ กลุ่มงานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการลูกค้า มีหน้าท่ีรับฝาก ถอน เงิน ชำระค่าบริการต่างๆ และยังให้บริการ

ปรึกษาทางด้านการเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าท่ัวไป และยังมีสำนักธรุกิจนครหลวง รับผิดชอบลูกค้าในเขตกรุงเทพและเขต

ปริมณฑล มีหน้าท่ีให้บริการด้านสินเชื่อท่ีประกอบธุรกิจเป�นหลัก แบ่งตามแต่ละประเภทวงเงินของลูกค้า  

ส่วนที่ 2 กลุ่มงานสนับสนุนความเป�นเลิศ มีหน้าที่ดูแลและวางแผนการจัดการแผนกต่างๆ เพื่อให้มีระบบการ

จัดการท่ีดียิ่งขึ้น และควบคุมป�ญหาท่ีเกิดขึ้นแต่ละแผนกให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3 คือ ศูนย์ปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารและดูแลข้อมูล และกลุ่มบริการสินเชื่อการคลังสินค้า ซ่ึงเป�นหน่วยงาน

ฝ่ายสนับสนุน มีหน้าท่ีสนับสนุนงานของฝ่ายสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป�นงานท่ีดูแลในด้านหลักประกันสินค้า และงานข้อมูลต่างๆ 

บันทึกลงในระบบอีกท้ังยังดูแลและจัดเก็บเอกสารของธนาคาร 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ป�จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาป�จจัยอิทธิพลและป�จจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างเป�นบุคลากรท่ีปฏิบัตงิานอยู่

ในองค์การฯ มีจำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป�นแบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 1. แบบสอบถามโดยถามข้อมูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร 2. แบบสอบถามที่มีความเห็นเกี่ยวกับป�จจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อแรงจูงใจและ

ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ป�จจัยแรงจูงใจในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ที่มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานได้แก่ ความสำเร็จในงาน ความรับผิดชอบ ตำแหน่งงานและสถานภาพในการ

ทำงาน ส่วนโครงสร้างน้ัน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับน้อย 

ณัฐวัตร เป�งวันปลูก (2560) ได้ทำการศึกษาเร่ือง “ป�จจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ

ทหารประจำ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7” มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาป�จจัยจูงใจและป�จจัยค้ำจนุท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหาร ในสังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 เคร่ืองมือท่ีใช้

วิจัยเป�นแบบสอบถามในเชิงปริมาณ โดยข้อมูลผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 2 ด้าน คือ ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

และการหาความน่าเชื่อถือ ผลการศึกษาพบว่า ป�จจัยจูงใจในด้านลักษณะงานที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ตรงกับ

ความรู้ความสามารถมากท่ีสุด ส่วนป�จจัยค้ำจุนจะมีภาพรวม 4 ด้าน คือ ป�จจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาจะได้รับ

การสนับสนุนในมุกด้านของของผู้บังคับบัญชาสูงสุด ป�จจัยด้านความม่ันคงในงานจะมีความเชื่อม่ันต่ออนาคตขององค์กร

สูงสุด ป�จจัยด้านความผูกพันธ์ต่อองค์กรมีความภมิูใจท่ีเป�นส่วนหน่ึงขององค์กรน้ีสูงสุด และป�จจัยด้านความเป�นอยู่ส่วนตวั

มีประเด็นงานท่ีไดรับมอบหมายส่งผลต่อการดำเนินชีวิตสูงสุด 
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เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้ทำการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า” มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน 

และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นหญิง อายุระหว่าง 31-40 ป� มีสถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001-25000 บาท และมีประสบการณ์ในการทำงานต่ำ กว่า 5 ป� 

ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายและ

การบริหาร และด้านความม่ันคงในการทำงาน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่ม

ตัวอย่างจากระดับความเชื่อม่ันทางสถติิท่ี 0.05 ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973;125) ทำให้ได้จำนวน

กลุ่มตัวอย่าง 144 คน ซ่ึงผู้วิจัยได้ทำการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

จากน้ันนำข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถติิ ประกอบด้วย (1) การ

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เพ่ือวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับป�จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม (2) การวิเคราะหส์ถติิเชงิอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิสมการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามการวิจัยเร่ืองป�จจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์

ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ป� สถานภาพโสด มี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีอายุงาน 6 – 10 ป� ตำแหน่งงานอยู่ในระดับพนักงานระดับผู้ปฏิบัติงาน มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท  

ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านป�จจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย โดยตัวแปรอิสระ คือ ป�จจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

ความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ด้านความมั่นคงในงานที่ทำและด้านค่าตอบแทน พบว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย ที่เป�นกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีให้ความสำคัญป�จจัยจูงในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥 = 4.00) เม่ือพิจารณาเป�น

รายป�จจัยพบว่าป�จจัยระดับมากที่สุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ (𝑥𝑥𝑥 = 4.14)  รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ (𝑥𝑥𝑥 = 

4.10) และด้านความสัมพันธ์กับเพื ่อนร่วมงาน (𝑥𝑥𝑥 = 4.10) ตามด้วย ด้านลักษณะงานที ่ปฏิบัติ (𝑥𝑥𝑥 = 4.08) ด้าน

ความสำเร็จในการทำงาน (𝑥𝑥𝑥 = 4.05) ด้านความม่ันคงในท่ีทำงาน (𝑥𝑥𝑥 = 3.98) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (𝑥𝑥𝑥 = 
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3.97) ด้านนโยบายและการบริหาร (𝑥𝑥𝑥 = 3.94) ด้านค่าตอบแทน (𝑥𝑥𝑥 = 3.86) และด้านความก้าวหน้า (𝑥𝑥𝑥 = 3.75) 

ตามลำดับ     

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.22) คือ การ

ทำงานมีความรวดเร็ว ทำได้ตามสำเร็จตามที่มอบหมาย (𝑥𝑥𝑥 = 4.33) รองลงมาคือ ผลงานเป�นไปตามมาตรฐานที่องค์กร

กำหนด (𝑥𝑥𝑥 = 4.21) ตามด้วย การคำนึงการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณต์่างๆ ขององค์กรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด   

(𝑥𝑥𝑥 = 4.20) ความสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแผน (𝑥𝑥𝑥 = 4.20) และความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด (𝑥𝑥𝑥 = 4.18) ตามลำดับ 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานป�จจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชย  ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ปรากฏว่าตัวแปรอิสระท้ังหมดอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตาม ได้ร้อยละ 67.8 (R Square = 0.678) และในบรรดาตัวแปรรายด้านท้ังหมด มีตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพลับพลาไชย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ 

ด้านความสำเร็จในการทำงานและด้านค่าตอบแทน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องป�จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจ

พลับพลาไชย ผู้วิจัยได้ศึกษาป�จจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ดังน้ี 
 1. ด้านความสำเร็จในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายข้อระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

คือ สามารถแก้ไขป�ญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากการทำงานด้วยตวัเอง รองลงมาคือ งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถทำสำเร็จไดต้าม

เป้าหมาย KPI และผลการทำงานเกิดความผิดพลาดน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของนลพรรณ  บุญฤทธ์ิ (2558) ได้ศึกษา

เรื่อง ป�จจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

ป�จจัยแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง และ

มีผลต่อปริสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณา

รายด้านพบว่า ด้านความสำเร็จในการทำงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับเกศณรนิทร์  งามเลิศ (2559) ได้ศึกษา

เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินคา้ ผลการศึกษาพบว่า 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านป�จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสำเร็จใน

การทำงานท่ีทำของบุคคลอยู่ในระดับมาก 
 2. ด้านการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายข้อระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ 

ผลงานเป�นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ ผลงานเป�นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาแลเพื่อน

ร่วมงานยอมรับฟ�งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดรัตน์ชนก  จันยัง (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ป�จจัยท่ี

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  แรงจูงใจใน

การทำงานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ี

ส่งผลต่อป�จจัยจูงใจมากท่ีสุดคือ ด้านการยอมรับนับถือ  
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 3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายข้อระดบัความคิดเห็นมากที่สุดคือ 

สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีได้อย่างเต็มที่ รองลงมาคือ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามนโยบายของ

หน่วยงานอยู่สม่ำเสมอ และลักษณะของงานมีความท้าทาย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดณัฐวัตร เป�งวันปลูก (2560) ได้ศึกษา

เร่ือง ป�จจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ป�จจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า ป�จจัยท่ีมีระดับความคิดเหน็มากท่ีสุดคือ ป�จจัยด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับเกศณรินทร์  

งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การ

คลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านป�จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาราย

ด้านพบว่า ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 4. ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป�นรายข้อระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ 

สามารถทำงานเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด รองลงมาคือ งานท่ีปฏิบัติเหมาะสมกับตำแหน่งท่ีได้รับ และได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบงานท่ีมีความสำคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกศณรินทร์  งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ด้านป�จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก  

 5. ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายข้อระดับความ

คิดเห็นมากที่สุดคือ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ ได้รับการสนับสนุนในด้าน

การฝ�กอบรมสัมมนา หรือการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐวัตร เป�งวันปลูก(2560) ได้ศึกษา

เร่ือง ป�จจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ป�จจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า ป�จจัยด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก  
 6. ด้านนโยบายและความบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายข้อ

ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ องค์กรแจ้งให้ทราบถึงนโยบายขององค์กร รองลงมาคือ นโยบายการบริหารองค์กรง่ายต่อ

การนำไปปฏิบัติ และการบริหารงานในองค์กรเป�นไปตามนโยบายท่ีวางไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐวัตร เป�งวันปลูก

(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ป�จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 

กรมทหารราบท่ี 7 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ป�จจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ป�จจัยด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของนลพรรณ  

บุญฤทธิ์(2558) ได้ศึกษาเรื่อง ป�จจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ป�จจัยแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร 

อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลต่อปริสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในจังหวัดชลบุรี และเมื่อพจิารณารายด้าน

พบว่า ด้านนโยบายและความบริหาร อยู่ในระดับมาก  
 7. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข้อระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชามีการดูแลเอาใจใส่พนักงานเป�นอย่างดี รองลงมาคือ กฎระเบียบและข้อบังคับเป�นไปในแนวทาง
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เดียวกับนโยบาย และเมื่อประสบป�ญหาในการทำงานผู้บังคับบัญชาใหค้ำแนะนำได้เป�นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

นโยบายและความบริหารความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับแนวคิดของนลพรรณ  บุญฤทธ์ิ (2558) ได้

ศึกษาเร่ือง ป�จจัย ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

ป�จจัยแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง และ

มีผลต่อปริสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในจังหวัดชลบุรี และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก  
 8. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข้อระดับความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดคือ เพ่ือนร่วมงานเต็มใจทำงานแทนท่านได้ในกรณีฉุกเฉิน รองลงมาคือ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีดีจาก

เพ่ือนร่วมงาน และเม่ือเกิดป�ญหาในการทำงาน ท่านมักจะได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดณัฐ

วัตร เป�งวันปลูก (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ป�จจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพัน

ทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ป�จจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ป�จจัยที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ป�จจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก  
 9. ด้านความม่ันคงในงานท่ีทำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายข้อระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 

หน่วยงานมีกองทุนสำหรับการเกษียณอายุงาน รองลงมาคือ หน่วยงานมีสวัสดิการเหมาะสมสำหรับครอบครัวให้พนักงาน 

และหน่วยงานมีค่าชดเชยที่เหมาะสมกรณีที่พนักงานประสบป�ญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดณัฐวัตร เป�งวันปลูก

(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ป�จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 

กรมทหารราบท่ี 7 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ป�จจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ป�จจัยด้านความม่ันคงในงาน อยู่ในระดับมาก  
 10. ด้านค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายข้อระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ได้รับ

เงินเดือนเหมาะสมกับงานที่ทำ รองลงมาคือ มีระบบการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม และหน่วยงานมีการจ่ายค่าล่วงเวลาท่ี

เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดณัฐวัตร เป�งวันปลูก (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ป�จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทำงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ป�จจัยจูงใจมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ป�จจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดคือ ป�จจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ืองป�จจัยท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  สำนักธุรกิจ

พลับพลาไชย มีข้อเสนอแนะ ดงัน้ี  
 1. ข้อมูลด้านท่ัวไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป�นเพศชาย ท่ีมีอายุระหว่าง    

31 – 40 ป� สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีอายงุาน 6 – 10 ป� ตำแหน่งงานอยู่ในระดับพนักงาน
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ระดับผู้ปฏบิัตงิาน มีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท ซ่ึงธนาคารกรุงเทพ สามารถนำผลการวิจัยน้ีไปใช้ในการ

วางแผนกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหถู้กต้องและชดัเจนเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ทางทรัพยากรบคุคลให้มีความ

สอดคล้องกัน  
 2. ป�จจัยจูงใจในการปฏิบตัิงานจะเห็นได้ว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชยใหค้วามสำคญั

เก่ียวกับป�จจัยจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านการยอมรับนับถือมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความรับผดิชอบ ตามด้วย ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิดา้นความสำเร็จในการทำงาน ด้านความม่ันคงในท่ีทำงาน ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้บงัคับบญัชา  ด้านนโยบายและการบริหาร ดา้นค่าตอบแทนและด้านความก้าวหน้า ตามลำดับ ดังน้ัน 

การบริหารงานขององค์กร จึงจำเป�นต้องอาศยัป�จจัยจูงใจเพ่ือทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของพนักงาน อันจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร  
 3. ป�จจัยดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานจะเห็นได้ว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชยให้

ความสำคัญเก่ียวกับส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายดา้น พบว่า ด้านท่ีอยู่

ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการทำงานมีความรวดเร็ว ทำได้สำเร็จตามท่ีมอบหมาย และด้านผลงานเป�นไปตามมาตรฐานท่ี

องค์กรกำหนด ดงัน้ัน  องค์กรจึงจำเป�นต้องอาศยัป�จจัยจูงใจเพ่ือทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของพนักงาน อันจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการทำงานมีความรวดเร็ว ทำได้สำเร็จตามท่ีมอบหมาย และดา้นผลงานเป�นไปตาม

มาตรฐานท่ีองค์กรกำหนดได้อย่างมากท่ีสุด และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรต่อไปได้อย่างอย่างยัง่ยืน 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป 

 1. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ายงัมีป�จจัยอ่ืน ๆ ท่ีเป�นป�จจัยจูงใจอีกหลายป�จจัย เช่น ป�จจัยด้านความรู้ความเข้าใจ

ในงานท่ีทำ ป�จจัยด้านขวัญและกำลงัใจในการทำงานและป�จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัตงิาน ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาตัวแปรเหล่าน้ัน เพ่ือจะได้ช่วยให้องค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงานของพนักงานและ สามารถนำผลท่ีได้ไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาป�จจัยดา้นลักษณะงานท่ีแตกตา่งกัน และเปรียบเทียบว่าลักษณะงานใด ต้องใช้

แรงจูงใจด้านใดจึงจะสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลบัพลาไชย 

 3. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป�นการศึกษาพนักงานธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจพลับพลาไชยเท่าน้ัน ดังน้ัน ควรมีการ

ขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอยา่งไปยังสำนักธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

เอกสารอ้างอิง 
 เกศณรินทร์ งามเลิศ.(2559). แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนกังาน และลูกจ้าง องคก์าร

 คลังสินค้า. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ณัฐวัตร เป�งวันปลูก.(2560). ป�จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของข้าราชการทหารประจำ สังกดักอง

พันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบทที่ 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บัณฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่ 

 นลพรรณ บุญฤทธ์ิ.(2558) ป�จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร องค์การบรหิารสว่นจังหวดั

 ชลบุรี. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

 บูรพา. 

ประเสริฐ อุไร.(2559) แรงจงูใจในการปฏิบตัิของพนักงานกรณีศึกษา บริษทั เอจีซ ี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกดั. 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก. 

รัตน์ชนก จันยงั.(2556). ป�จจัยที่สง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการทำงานของพนกังานในองคก์รไมแ่สวงผลกำไร. 

หลักสูตรปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

Peterson, E., & Plowman, E.G. (1989). Business organization and management. Homewood, llinois: 

Richard D. Irwin. 

Voom, H.  V., & L. Edward Deci. (1997).  Management and motivation.  New York:  Penguin Book. 

 Yamane,Taro. (1976). Statistic An introduction analysis (2nd ed). New York: Harper & Row. 

 

 


