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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด  (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นผลตอบแทน ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ พนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 380 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X�)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตามฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 326 คน 

คิดเป็นร้อยละ 85.80 มีอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 มีสถานภาพ โสด จาํนวน 258 คน คิดเป็น

ร้อยละ 67.90 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 มีตาํแหน่ง พนักงานชั้นกลาง 

mailto:jirananpang@gmail.com


2 
 

จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 มีอายุงาน 1-5 ปี จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60  

2) ระดบัความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 

ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นผลตอบแทน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  

คําสําคัญ : แรงจูงใจ,การปฏิบติังาน,พนกังาน 

ABSTRACT 

The research of the employees’ motivation for work performance of  Kasikorn Bank public co.,ltd. in 

Bangkok Area. The objective is to study the employees’ motivation for work performance of  Kasikorn Bank public 

co.,ltd. in Bangkok Area including many factors of research. It consists of age, status, levels of education, job 

position, years’ experience, and average income per month. The population in this research is the employees of  

Kasikorn Bank public co.,ltd. in Bangkok Area which focus on the samples approximately 380  peoples. This 

research applies the quantity questionnaire that was the main instrument to analyze by using SPSS for Social 

Science Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 

The results found that 1) All respondents 380 peoples. Most are female 326 peoples interpreting 85.80%, 

Most aged 31-40 years old, 203 peoples interpreting 53.40%, Most of them are single employees approximately 

258 peoples representing 67.90%, Moreover, the majority of them are bachelor’s degree which is around 349 

peoples as a 91.80 percent, The most of them are responsible for the middle work position around 174 peoples 

representing 45.80%, The majority of them have work’s experiences since 1-5 years 181 peoples showing 47.60%, 

Most are average income per month 20,001-30,000 baht 158 peoples representing 41.60% 

2) The employees’ motivation for work performance of  Kasikorn Bank public co.,ltd. in Bangkok Area 

overall is at a high level. Considering each side, then that side is the highest level of achievement of work, progress 

of work, compensation, and working environment respectively. The other side is high level of colleague 

relationship. 

Keywork: Motivation, performance, employee 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัมองว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยและทัว่โลกมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 ทาํใหอ้ตัราการเติบโตของ GDP (Gross Domestic Product) ถือวา่

ไม่สูงนกั สะทอ้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอน ทาํให้ธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นสถาบนัทางการเงินเขา้มามีบทบาทและ

ยงัเป็นส่ือกลางระหว่างภาครัฐกบัประชาชนในดา้นการเงินการธนาคาร เช่น การรับเงินเยียวยาต่างๆของภาครัฐ

ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 อีกด้วย ธนาคารพาณิชยย์งัถือได้ว่าเป็นแหล่งระดมเงินทุนทาํให้

ประเทศมีการขบัเคล่ือนทางการเงิน การศึกษาคน้ควา้และงานวิจยัน้ีจะเก่ียวกบัธนาคารกสิกรไทยและยงัมีพนักงาน

ท่ีปฏิบติังานเป็นจาํนวนมากซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการดาํเนินธุรกิจธนาคารก็คือ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารเล็งเห็นวา่

พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ธนาคารประสบความสําเร็จและเติบโตกา้วหน้าในธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ดว้ย

ความตระหนกัดีถึงคุณค่าดีคุณค่าของ ทรัพยากรบุคคล ทางธนาคารจึงให้ความสําคญัตั้งแต่การสรรหาผูส้มคัรและ

การกาํกบัดูแลพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัมีการพฒันาพนกังานให้มีศกัยภาพเพิ่มมากขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและเปิด

โอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถส่งเสริมใหเ้ป็นคนเก่ง เติบโตไปพร้อมๆกบัธนาคาร มีการมอบรางวลัและ

ผลตอบแทนท่ีจูงใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานกบัองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งมีความสุข เกิด

แรงบนัดาลใจในการทาํงาน (รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืธนาคารกสิกรไทย,2558) 

จากเหตุปัจจยัดงักล่าว ทาํให้ผูวิ้จยัท่ีเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมี้

ความสนใจเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อนาํไปศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัแรงจูงใจของพนักงานและสามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดรั้บน้ีไปประยุกต์ใช้เพื่อ

พฒันาองค์กรให้ดีขึ้นและสามารถนาํไปกาํหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรขององค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั

บุคลากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานอีกดว้ย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษากาํหนดขอบเขตการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี ขอบเขตดา้นเน้ือหา เพื่อศึกษาแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  และมีรายละเอียดตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามดงัน้ี 

1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือปัจจยัส่วนบุคคลของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง

งาน อายงุาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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2.ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือแรงจูงใจของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูศึ้กษา

ไดน้าํทฤษฎีแรงจูงใจการปฏิบติังานของ (Frederick Herzberg,1959)ไดค้ิดคน้ทฤษฎีการจูงใจในการปฏิบติังานจะ

แบ่งออกเป็นเป็นดงัน้ี ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นผลตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 5,235 คน (ท่ีมา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนมกราคม 2565) โดยผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการคาํนวณหาขนาดตวัอย่าง

ดว้ยวิธีการใชสู้ตรการคาํนวณของทาโร่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงกาํหนดความคาดเคล่ือนของ

การสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 380 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การศึกษาน้ีใชเ้วลาในการศึกษาระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2565 – กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจในเร่ืองการศึกษาดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร 

3.นาํผลการวิจยัท่ีไดรั้บนาํไปประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาในองคก์รให้ดีขึ้นและสามารถนาํไปกาํหนดนโยบาย

การพฒันาบุคลากรขององคก์รเพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

     ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                                                    ตวัแปรตาม (Dependent Variable)          

 

       

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

- เพศ  

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- ตาํแหน่งงาน 

- อายงุาน 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

แรงจูงในการปฏิบัติงานของพนัก งา น        

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

- ดา้นความกา้วหนา้ 

- ดา้นผลตอบแทน  

- ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบิร์ต  (Frederick Herzberg,1972) ได้กล่าวไวว้่า แรงจูงใจนั้นเกิดจากผลต่าง

ระหว่างความตอ้งการหรือแรงบนัดาลใจ เม่ือพนกังานในองคก์รเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานขึ้นจะทาํให้เกิดแรง

ขบัเคล่ือนในการปฏิบติังาน ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Frederick Herzberg เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย

เพราะเป็นทฤษฎีแรงจูงใจท่ีใชใ้นการเรียนการสอนโดยกวา้ง  โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจยั 1.ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็น

ตวักระตุน้ในการทาํงาน (Motivation Factors) 2.ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 

(Hygiene Factors) (กมลพร กลัยาณมิตร,2559 ; Frederick Herzberg, Mausner, & Snyderman ,1959) 

1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยท่ีเป็นตวักระตุ้นในการทาํงาน (Motivation Factors) เป็นปัจจัยภายในองค์หรือ

เรียกอีกอย่างว่าความตอ้งการภายในองคก์รของพนักงานท่ีมีผลส่งการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็น

การกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานทาํงานดว้ยความพึงพอใจ และเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ทศันคติทางบวกและการจูงใจท่ีแทจ้ริง

จะประกอบดว้ยปัจจัย 5 ด้าน ดังน้ี 1.ด้านความสําเร็จในการทาํงาน 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.ด้าน

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 4.ดา้นความรับผิดชอบ 5.ดา้นความกา้วหนา้  

2. ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน (Hygiene Factors) จะเป็นปัจจยัท่ีไม่

เก่ียวกบัการปฏิบติัโดยตรงซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั 10 ดา้นดงัน้ี 1.ดา้นผลตอบแทน 2.ดา้นสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน 3.

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 4.ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5.ดา้นสถานะของอาชีพ 6.ดา้นนโน

บายและการบริหารขององคก์ร 7.ดา้นสภาพการทาํงาน 8.ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 9.ดา้นความมัง่คงในงาน 10.ดา้น

การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (กมลพร กัลยาณมิตร,2559 ; Herzberg, Mausner, Snyderman,1959 

;&Bevins,2018) 

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท โดยมีสาขาสํานกั

ถนนเสือป่าในปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการแห่งแรก ซ่ึงเร่ิมดว้ยพนักงานเพียง 21 คน แต่เพียงงวดบญัชีแรกท่ีส้ินสุดหรือ

เพียง 6 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ลา้นบาท และมีสินทรัพย ์15 ลา้นบาท 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จนัทราภา จาํปาเฟ่ือง (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารออมสิน ใน

สังกดัธนาคารออมสินภาค14 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานและความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค14 2) เพื่อศึกษาปัจจัย

แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออม

สินภาค 14 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ

พนกังานธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสินภาค14 ผลการวิจยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
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อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรสมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน และ

ปฏิบติังานมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี 2) กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัมากคือ ดา้น

ความสําเร็จใจการทาํงาน รองลงมา ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ 3) กลุ่ม

ตวัอย่างมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานระดบั

มาก คือ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน รองลงมา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ ดา้นวิธีการปกครองของ

ผูบ้งัคบับญัชา 4) ปัจจยัแรงจูงใจใจการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ธนาคารออมสินของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสินภาค14  5) พนักงานธนาคารออมสิน ใน

สังกดัธนาคารออมสินภาค14 ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน 6)ปัจจยั

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความกา้วหน้าใน

อาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อุรัจฉฑา กวัวงศ์ (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) สํานกังานใหญ่ วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต ดา้น

ความสัมพนัธ์ กับผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานะของอาชีพ ด้านนโยบายและ

บริหารงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยจาํแนกตามสภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์ทาํงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี ผลการศึกษาพบว่าพนักงานผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในตาํแหน่งงานระดับปฏิบติัการ และมีประสบการณ์ทาํงาน 2-5 ปีนอกจากน้ี

แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้น

สภาพการทาํงาน ดา้นเงินเดือน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและบริหารงาน ดา้นความเป็นอยู่

ส่วนตวั ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้น

โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ตามลาํดบั 

ชลกรณ์ วิชยัศิริ (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในย่านฝ่ัง

ธนบุรีการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงใน

ย่านฝ่ังธนบุรี และ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในย่านฝ่ัง
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ธนบุรีจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยศึกษา 4 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นบรรยากาศในการ

ทาํงาน ด้านความมั่นคงในการทาํงาน และด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน ผลการศึกษา พบว่า ระดับปัจจยั

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในย่านฝ่ังธนบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ=3.77) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (µ=4.11) รองลงมา คอื ดา้นความ

มัน่คงในการทาํงาน (µ=3.72) อนัดบัท่ีสาม คือ ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน (µ=3.70) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้น

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน (µ=3.55) ตามลาํดบั  

ทรงกลด นะที (2563) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สํานกังาน

ใหญ่ การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานกังานใหญ่ 

โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัตาํแหน่งงาน การศึกษา ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน รายไดใ้นการทาํงาน ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารกสิกรไทย สํานกังาน

ใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 

ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD)  ผลการวิจยัพบว่า 1)พนกังานธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ55.7 มีอายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 คน 

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 73.2 และเป็นพนกังานระดบัปฏิบติังาน จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 อายุการทาํงาน 1-3 ปี จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 

รายได ้30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.2  2)ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย สํานกังานใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีความสําคญัอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ใน

การทาํงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ตามลาํดบั 

วชัระ แยม้ชู (2563) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานกังานใหญ่ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่และเพื่อเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาํนกังานใหญ่กบัปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานท่ีปฏิบติังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรสํานักงานใหญ่จาํนวน 340 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแ้ก่ค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้ค่า t-test และ F-test (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใช้การทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานกังานใหญ่โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุดทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
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สหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือด้านความมั่นคง รองลงมาคือด้าน

สัมพนัธภาพต่อเพื่อนร่วมงานดา้นความกา้วหน้าและดา้นการยอมรับนบัถือ ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการอยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

พนกังานท่ีมีเพศอายรุายไดต่้อเดือน และระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผลจากการคาํนวณ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ 371.60 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บตวัอย่างใน

การศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน 380 คนจากประชากรทั้งหมด 5,235 คน ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วาม

น่าจะเป็น (Nonprobability  Sampling) ซ่ึงผูวิ้จยัจะเลือกใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

การศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารเก็บขอ้มูลโดย แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยจะดาํเนินการดงัน้ี 

1.การศึกษาคน้ควา้ งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 1.ไปกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ตามลกัษณะตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ใน

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

นาํปัจจยัในแต่ละดา้นมาสร้างแบบสอบถามของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูท้าํไวแ้ลว้มาปรับใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 

แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา จะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จะประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายงุาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจาํนวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการวดัแรงจูงใจ 5 ด้าน ตามลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบ          

ลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ วัดระดับแรงจูงใจ 5 ด้าน จํานวน 25 ข้อ ดังน้ี ด้านความสําเร็จในการทาํงาน               

ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นผลตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ     

สร้างแบบสอบถาม แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นนําไปให้
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ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความ

ชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้คาํถาม ซ่ึงจะมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1.ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00  มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2.ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บในการเก็บรวบรวม 

1.แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีกาํหนดไว ้โดยวิธีการแจกแบบสอบถามผ่านออนไลน์ โดยใช้ 

Google Form  

2.ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิ่มเติม 

3.รวมรวบแบบสอบถามท่ีได้รับขอ้มูลครบถ้วนแล้ว เพ่ือนําไปจัดทาํและเตรียมการวิเคราะห์รวบรวม

ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู ้วิจัยทําการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1.ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพื่อการบรรยายส่วนบุคคล 

2.ค่าเฉล่ีย (X�) 

3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 326 คน คิดเป็นร้อย

ละ 85.80 และเพศชาย จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.40 รองลงมาคือ 21-30 ปี จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60, 41-50 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50, และ
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51-60 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90 

รองลงมาคือ สมรส จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60, และหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.50 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี 

จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งพนักงานชั้นกลาง จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 

รองลงมาคือผูช่้วยหัวหน้าส่วน จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00, หัวหน้าส่วน จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.60, ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40,พนกังานชั้นตน้ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40, 

และรองผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ้นไป จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-5 ปี จาํนวน 181 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมาคือ 6-10 ปี จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40, 11-20ปีขึ้นไป จาํนวน 13 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.40, และตํ่ากว่า 1 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 

บาท จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80, 

30,001-40,000 บาท จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00, 40,001-50,000 บาท จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40, 

50,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40, และไม่เกิน 15,000 บาท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 

ตามลาํดบั 

ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 

ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นผลตอบแทน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความสําเร็จในการ

ทาํงาน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นผลตอบแทน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั และดา้นท่ีอยู่ใน

ระดบัมากคือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี  

ด้านความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งในการปฏิบติังานเม่ือทาํงานไดต้าม KPI ท่ีกาํหนด งานท่ี

ไดรั้บมอบหมายให้ทาํมกัสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีความสามารถวางแผนการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัปัญหาท่ี

อาจจะเกิดขึ้น มีความยินดีกบัของสําเร็จของตนเองและผูอ่ื้นในการปฏิบติังาน และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในการปฏิบติังานของท่าน และไดรั้บการยอมรับเป็นอย่างดี  ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ   

จันทราภา จาํปาเฟ่ือง (2560) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารออมสิน ในสังกัด

ธนาคารออมสินภาค14 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานและความพึง
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พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสินภาค14 2) เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานมีต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสินภาค

14   3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของพนักงาน

ธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสินภาค14 โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์การ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีเทส ค่าเอฟเทส ค่าสถิติเพียร์สัน และการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรสมีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน และปฏิบติังานมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี 2) กลุ่ม

ตวัอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุดคือ 

ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดับมากคือ ด้านความสําเร็จใจการทาํงาน รองลงมา ด้าน

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3) กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับมาก คือ ด้านความมั่นคงในการทํางาน 

รองลงมา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ ดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 4) ปัจจยัแรงจูงใจใจการ

ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารออมสินของพนกังานธนาคาร

ออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสินภาค14  5) พนกังานธนาคารออมสิน ในสังกดัธนาคารออมสินภาค14 ท่ีมีลกัษณะ

ส่วนบุคคลต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 6)ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความกา้วหน้าในอาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีระดบัความคิดเห็น

มากท่ีสุด คือ การไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรในการพฒันาความรู้ ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม เป็นตน้ มี

โอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งทุกๆปี มีความรู้สึกภูมิใจ ในการเจริญกา้วหน้าในการทาํงาน ท่ีทางองคก์รมอบให้ การ

ไดรั้บการส่งเสริมผลงานเพือ่ความกา้วหนา้ และการไดรั้บโอกาสท่ีจะพฒันาความรู้ความ สามารถในการปฏิบติังาน 

ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลกรณ์ วิชยัศิริ (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในย่านฝ่ังธนบุรีการวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในยา่นฝ่ังธนบุรี และ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในย่านฝ่ังธนบุรีจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยศึกษา 4 ดา้นประกอบดว้ย ดา้น

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นความกา้วหน้าในการ

ทาํงานการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในย่านฝ่ัง

ธนบุรี จาํนวน 312 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 4 

ระดบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 

พบว่า ระดบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในย่านฝ่ังธนบุรีโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก (µ=3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (µ=4.11) 
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รองลงมา คือ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน (µ=3.72) อนัดบัท่ีสาม คือ ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน (µ=3.70) และ

อนัดับสุดท้าย คือ ด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน (µ=3.55) ตามลาํดับ ขอ้เสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังน้ี คือ 

พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในย่านฝ่ังธนบุรี ควรพฒันาดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เช่น การจดักิจกรรมท่ี

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ภายในองคก์าร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

ด้านผลตอบแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีระดบัความคิดเห็นมาก

ท่ีสุด คือ การไดรั้บค่าทาํงานล่วงเวลา โดยคาํนวณเป็นชัว่โมงทาํงาน การไดรั้บสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ี

เหมาะสม การได้รับค่า (Incentive) ของยอดการทาํงานได้เหมาะสม มีเงินเดือนท่ีท่านได้มีความเหมาะสมกับ

ตาํแหน่งงานท่ีทาํในปัจจุบนั และการไดรั้บการพิจารณาโบนสัท่ีเหมาะสม ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ทรงกลด นะที (2563) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่ การ

วิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัตาํแหน่งงาน การศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน รายไดใ้น

การทาํงาน ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกงัานท่ีปฏิบติังานในธนาคารกสิกรไทย สํานกังานใหญ่ กลุ่มตวัอย่าง

ท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจยั

พบว่า 1.พนกังานธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ55.7 มีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3 คน สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 73.2 

และเป็นพนักงานระดบัปฏิบติังาน จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 203 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.75 อายกุารทาํงาน 1-3 ปี จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รายได ้30,001 – 40,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 41.2  2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความสําคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความ

พยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการ ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ตามลาํดบั 

ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีระดบั

ความคิดเห็นมาก คือ มีการทาํงานเป็นทีม ร่วมมือให้การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีมิตรไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือ

เก้ือกูลกนั มีความรับผิดชอบงานร่วมกันกบัเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานเม่ือทาํงานได้

บรรลุผลสาํเร็จ และมีการช่วยกนัแกไ้ขปัญหาเพื่อทาํให้งานบรรลุผลสาํเร็จ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อุรัจฉฑา กวัวงศ ์(2561) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

สํานักงานใหญ่ วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้าน

ความสัมพนัธ์ กับผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานะของอาชีพ ด้านนโยบายและ

บริหารงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั 
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ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยจาํแนกตามสภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์ทาํงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี ผลการศึกษาพบว่าพนักงานผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในตาํแหน่งงานระดับปฏิบติัการ และมีประสบการณ์ทาํงาน 2-5 ปีนอกจากน้ี

แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้น

สภาพการทาํงาน ดา้นเงินเดือน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและบริหารงาน ดา้นความเป็นอยู่

ส่วนตวั ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้น

โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ตามลาํดบั 

ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีระดบั

ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การมีความพอใจในมาตราฐานการควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีห้องอาหาร

และมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ มีพ้ืนท่ีทาํงานท่ีเหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดภยั มีความพอใจใน

สถานท่ีทาํงานและมีการเดินทางท่ีสะดวกในการปฏิบติังาน และมีห้องนํ้าท่ีสะอาดและจาํนวนเพียงพอ ตามลาํดบั 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัระ แยม้ชู (2563) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานกังานใหญ่ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกงัานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังานใหญ่และ

เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสํานักงาน

ใหญ่กบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือพนกังานท่ีปฏิบติังานธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรสํานกังานใหญ่จาํนวน 340 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแ้ก่ค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้ค่า t-test และ F-test (One-way ANOVA) ในกรณี

พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใช้การทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย พบว่า 

พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังานใหญ่โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด อันดับแรกคือด้านความมั่นคง รองลงมาคือดา้น

สัมพนัธภาพต่อเพื่อนร่วมงานดา้นความกา้วหน้าและดา้นการยอมรับนบัถือ ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

พนกังานท่ีมีเพศอายรุายไดต่้อเดือน และระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมี
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นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน พบว่าส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การมีโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งในการ

ปฏิบติังานเม่ือทาํงานได้ตาม KPI ท่ีกาํหนด กล่าวคือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ควรตั้งเกณฑ์ท่ีเป็น

มาตราฐานท่ีชดัเจนเป็นตวัช้ีวดัว่าควรเล่ือนตาํแหน่งให้กบัพนักงานขององคก์ร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน อาทิเช่น การทาํไดต้ามยอดท่ีธนาคารกาํหนด (KPI) 

2.ดา้นความกา้วหน้า พบว่าส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ไดรั้บการสนับสนุนจากองค์กรในการพฒันาความรู้ 

ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น กล่าวคือ ควรมีการฝึกอบรมการพฒันาหลกัสูตรผลิตภณัฑ์ใหม่ๆของ

ธนาคาร และหลกัสูตรนกัขายอย่างมีคุณภาพของธนาคารเพื่อให้พนกังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถและจะทาํ

ใหง้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.ด้านผลตอบแทน พบว่าส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ การได้รับค่าทาํงานล่วงเวลา โดยคาํนวณเป็นชั่วโมง

ทาํงาน กล่าวคือ ควรไดรั้บค่าล่วงเวลาตามท่ีปฏิบติังานจริง ไม่ควรจาํกดัชัว่โมงค่าล่วงเวลาท่ีปฏิบติังาน 

4.ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน พบว่าส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีการทาํงานเป็นทีม ร่วมมือให้การ

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ควรจะมีการประสานงานกนัเป็นทีมเวิร์ค มีการวางแผนกนัและแบ่งงานกนัตาม

ความสามารถของพนกังาน และมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

5.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พบว่าส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  มีความพอใจในมาตราฐานการควบคุม

แสงสว่าง อุณหภูมิท่ีเหมาะสม กล่าวคือ มีการปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสม และมีการเช็กหลอดไฟ

เสมอเพื่อเพิ่มความสวา่งในการทาํงานและโถงทาํการบริการลูกคา้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่างๆ ในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และมีรอบดา้น

มากยิง่ขึ้น  

2.การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพื้นท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัแทนของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมทัว่พื้นท่ีประเทศไทย เพื่อจะไดท้ราบวา่โดยภาพรวม

แลว้ ระดบัความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นอย่างไร ซ่ึงจะนาํไปปรับปรุงเร่ือง

แรงจูงใจในการปฏิบติังานใหม้ากยิง่ขึ้น 



15 
 

3.ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นขอ้มูลท่ีเชิงลึกยิง่ขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 

กมลพร กลัยาณมิตร.(2559).แรงจูงใจ 2 ปัจจยัพลงัสู่ความสาํเร็จ.วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ มนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี. 

จนัทราภา จาํปาเฟ่ือง.(2560).แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสินในสังกดัธนาคารออมสินภาค 

14.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

ชลกรณ์  วิชยัศิริ.(2561).แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในยา่นฝ่ังธนบุรี.กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย.์ 

ทรงกลด นะที.(2563).แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่.กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

ธนาคารกสิกรไทย.(2558).รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืธนาคารกสิกรไทย ผา่นช่องทางอินเตอร์เตอร์. 

กรุงเทพฯ. 

วชัระ แยม้ชู.(2563).ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

การเกษตร สาํนกังานใหญ่.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัเกริก. 

อุรัจฉฑา กวัวงศ.์(2561).แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่. 

กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

Bevins, D.(2018).Herzberg’s two factor theory of motivation. a generational study (Honors Theses) Eastern  

Kentucky University,Richmond. 

Herbert,H.G.(1972) The management of organization: a systems and human resources approach New York:  

Appletion-Century-Crofts. 

Herzberg, F.,Mausner,B., & Snyderman, B.B. (1959). The motivation to work. New York, John Wiley & Sons. 


