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บทคัดย่อ 
  

การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสั มพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานะของอาชีพ ด้านนโยบายและบริหารงาน ด้าน
สภาพการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจ าแนกตามสภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน  
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่าพนักงานผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  20 - 30 ส่วนใหญ่ม
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งงานระดับ
ปฏิบัติการ และมีประสบการณ์ท างาน 2-5 ปี นอกจากนี้แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการท างาน ด้านเงินเดือน ด้าน
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ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและบริหารงาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านสถานะของอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการท างาน; พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
 
ABSTRACT 
  

This Independent study of employee motivation of Bank of Ayudhya head office. The 
purpose of the research is to study the motivation of the employees of Bank of Ayudhya head 
office, including Salary, Career progression opportunity, Relationship with supervisors and 
colleagues, Career status, Policy and administration, Working conditions, Job security, Superiors, 
Personal life, Relationship with subordinates, Classified by personal conditions, including gender, 
age, education level average monthly income, job position and work experience. The 
participants in the research are Bank of Ayudhya head office employee. The sample group that 
answered 350 questionnaires. The instrument used for data collection was a questionnaire. The 
data analysis was done by using computer program. The frequency, percentage, mean, standard 
deviation was therefore summarized. Research as follows. Results employee who responded to 
the survey. Most of them were female aged 20-30 years a bachelor's degree average monthly 
income 20,001-30,000 baht. Most of them are in the operational them have 2-5 years of work 
experience. And motivation in the work of Bank of Ayudhaya employee head office Overall at a 
high level When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level. Is 
the job security Superiors Working conditions Salary In relation to colleagues Policy and 
administration Personal life Relationship with subordinates Career status In relation to 
supervisors and the opportunity to receive future progress respectively. 
 
Keywords: Motivation in the work; employee of Bank of Ayudhya   
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บทน า 
  

สถาบันการเงินมีบทบาทและความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเงินทุนเป็น
ปัจจัยส าคัญ ทางเศรษฐกิจแต่มีจ ากัด สถาบันการเงินจึงต้องจัดสรรเงินทุนเหล่านั้นให้เพียงพอกับความ ต้องการ
ของหน่วยธุรกิจและประชาชน ซึ่งธนาคารจัดได้ว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนต่าง ยอมรับนั่นคือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้
เกิดความเจริญเติบโต และก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจไม่ว่าแขนงใดต้องพึ่งพาอาศัยธนาคารพาณิชย์เป็นแหล่งอ านวย
ทุนที่ส าคัญ เพราะธนาคารเป็นกลไกที่ทรงพลังที่สุดในระบบการเงินของประเทศ   
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีความตระหนักและให้ความส าคัญในทุกมิติแห่งความยั่งยืน มีการก ากับดูแล
และบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความ
เจริญเติบโตขององค์กร จะเห็นได้ว่าทรัพยากรมีความส าคัญที่สุดขององค์กร โดยปัจจุบันนักบริหารสมัยใหม่ต่าง
ยึดหลักพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ท างานอย่างมีประสิทธิสูงสุดต่อประโยชน์ขององค์กร ทั้งด้านการสร้า
ผลงาน การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อองค์องค์ จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาส านักงานใหญ่ เพื่อน าผลการ วิจัยไปท าการศึกษา วิเคราะห์ 
และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขส าหรับการบริหาร วางแผน และพัฒนาปัจจัยด้านต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของพนักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
  
           1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
  
           ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยมีตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน 
 2. ตัวแปรตาม คือแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ คือ ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานะของอาชีพ ด้านนโยบายและบริหารงาน ด้านสภาพการท างาน ความ
มั่นคงในงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา   
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้รับ 
  

1. ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ 
 2. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางเพื่อน าผลการวิเคราะห์ และหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขส าหรับการบริหาร วางแผน และพัฒนาปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
 
บททบทวนวรรณกรรม 
  
 การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  ส านักงาน
ใหญ่ โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 150) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึงวิธีการชักน าพฤติกรรม
ของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการของมนุษย์ สิ่งจูงใจจะเกิดขึ้นได้ จากภายในและภายนอก
ตัวบุคคลจะเห็นได้ว่า การจูงใจเป็นการกระตุ้นหรือการสร้างสิ่งเร้า เพื่อช่วยให้เกิดการกระท าต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีซึ่งเป็นภาวะกระตุ้นให้ปฏิบัติได้ท างานด้วยความขยัน ความกระตือรือร้นที่จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
และสติปัญญาในการปฏิบัติงาน โดยมีความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบควบคู่ ไปด้วยเป็นความเต็มใจที่จะใช้
พลังภายในของคนปฏิบัติงาน จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังที่จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน  

สร้อยตระกูล ติวยานนท์ อรรถมานะ (2542, หน้า 83) บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันในการ แสดง 
ออกซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้สถานการณ์เดียวกันมิใช่เป็นเพราะมีความรู้
ความสามารถมีสติปัญญาตลอดจนประสบการณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งกว่าอีกประการหนึ่งคือ
การที่บุคคลได้รับการจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง เป็นเหตุให้ แต่ละคนเต็มใจที่จะใช้พลังความสามารถใน
การปฏิบัติมากน้อยแตกต่างกันไปด้วย 

สุรางค์ โคว้ตระกูล, (2541, หน้า 153) ได้พยายามอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมจึงพยายามสร้างทฤษฎี
ขึ้น โดยใช้ความคิดรวบยอดสมมติฐานที่เรียกว่า การจูงใจ ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่มี
จุดหมาย แต่เนื่องจากเราไม่สามารถสังเกตแรงจูงใจได้โดยตรง จึงต้องอธิบายพฤติกรรมที่สังเกตได้เป็นสิ่งอ้างอิง 

แรงจูงใจในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมต่าง  ๆ ในการ
ท างาน หากมีแรงจูงใจในทางบวกก็จะแสดงพฤติกรรมท างานออกมาในเชิงบวก แต่ในทางกลับกันหากขาด
แรงจูงใจในการท างาน ก็จะแสดงพฤติกรรมการท างานในเชิงลบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในก ารท างานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้นผู้บริหารหรือหัวหน้างานจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจกลยุทธ์ในการ
จูงใจ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงานของตน 
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ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาได้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป คือ Motivation – 
maintenance หรือ Dual factor theory หรือ The motivation hygiene theory ข้อสมมติฐานตามทฤษฎีนี้
เฮอร์ซเบอร์ก เชื่อว่า คนหรือผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้นั้นย่อมขึ้นกับความพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่ามีปัจจัยอยู่ 2 ประการ ที่เป็นแรงจูงใจท าให้คนอยากท างาน คือ ปัจจัยจูงใจ
หรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors) และปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors)  
เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่แรงจูงใจในการท างาน มีอยู่ 5 ประการ คือ ความส าเร็จของงาน (Achievement) การยก
ย่องนับถือหรือการยอมรับ (Recognition) ลักษณะของงาน (Work itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (Advancement) 
        2.  ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจัยสุขอนามยั (Hygiene factors)  
เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่แรงจูงใจใน
การท างาน ได้แก่ . เงินเดือน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน 
สภาพการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในงาน การปกครองบังคับบัญชา 
แนวทางการจูงใจบุคลากรในการท างาน 

Harrell (1972 อ้างในนิมะหุตาคม, 2541, หน้า 10) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการ
ท างาน ปัจจัยเหล่านี้มี 3 ประการดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factor) 
 2. ปัจจัยด้านงาน (Factor in the Job) 
 3. ปัจจัยด้านการจัดการ (Factor Controllable) ได้แก่ 
  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
           ปรีกมน จินตนานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยค้ าจุนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน ด้านนโยบายและการ
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บริหารงาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ตามล าดับ 

ชวาล แซ่ตั้ง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสินเชื่อ 
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน มี 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยจูงใจพบว่าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยค้ าจุนพบว่าโดยรวมส่งผลต่อประสทิธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อย
คือ ด้านสถานภา ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายองค์กร ด้านความมั่นคงในงาน 
 พรปวีณ์ พิพัฒน์วัฒนะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ด้านปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในงาน และปัจจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสถานภาพ  ด้าน
นโยบายและการบริหาร ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  

ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัย คือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน
ทั้งหมด  2,890 คน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวนขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวนของ ทาโร่ ยามาเน่  
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม ตัวอย่าง เท่ากับ 5% ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 350 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยผู้วิจัยได้มา โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจาก
เอกสารที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมกับสภาพองค์การและบุคลากรในองค์การ โดย
ด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
 2. น าข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1 มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ตามลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษาในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นตัวบ่งชี้แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ และ
น าความพึงพอใจในการท างานที่เก่ียวข้องมาสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
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 3. ศึกษาแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องที่มีผู้สร้างขึ้นไว้แล้ว น ามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้  
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย 2 ตอนคือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลาย 
ปิด (Close-ended response question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ท างาน มีจ านวน 6 ข้อ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 11 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินของลิเคิร์ท (Likert scale) 5 
ระดับดังนี้ มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน, มาก ให้คะแนน 4 คะแนน, ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน,น้อย ให้
คะแนน 2 คะแนน, น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
 
 ผู้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เมื่อรวบ
ข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วใช้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เป็น 5 ระดับ โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่ง
ผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นของ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2545: หน้า 
29)   
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส าหรับวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  

1. สถานภาพส่วนบุคคล การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีพนักงานผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ มีอายุ 
20-30 ปี ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,001-30,000 บาท ส่วน
ใหญ่ อยู่ในต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ท างาน 2-5 ปี จ านวน 
 2. แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือด้านความมั่นคงในงาน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ด้านสภาพการท างาน ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและ
บริหารงาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านสถานะของอาชีพ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ตามล าดับ   
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อภิปรายผล 
  

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
 1. ด้านความมั่นคงในงาน แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)
ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความน่าเชื่อถือต่อองค์กรที่ท างาน และพนักงานในองค์กรมีความมั่นคง
และยั่งยืนในการถูกจ้างงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรีกมน จินตนานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจู งใจ 
ปัจจัยค้ าจุน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน วัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งผลต่อความผูกพันภายในองค์กรของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยค้ า
จุนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน  ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบ 
 2. ด้านการปกครองบังคับบัญชางาน แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยรวมทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือได้รับความยุติธรรมและความเป็นธรรม
จากผู้บังคับบัญชาเสมอ ผู้บังคับบัญชาของเป็นผู้น าที่เอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับค าปรึกษา 
แนะน าในการปฏิบัติเป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้น าที่คอยกระตุ้นและส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธมนวรรณ ฉิมมณี, มรกต ก าแพงเพชร, นันทวุฒิ 
ครุธา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่าย
บรหิารทรัพยากรบุคคล องค์กร A ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยค้ าจุน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบังคับบัญชา รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านนโยบายและการบริหาร  
 3. ด้านสภาพการท างาน  แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือมี
ความพึงพอใจที่บริษัทจัดให้สถานที่ท างานมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
คือท่านมีความพึงพอใจที่บริษัทของท่านมีระบบการดูแลรักษา ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์และ
เครื่องมือ และมีความพึงพอใจที่บริษัทที่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือสื่อสาร และมีเทคโนโลยีทีทันสมัย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพรปวีณ์ พิพัฒน์วัฒนะ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตังิาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยจูงใจและปัจจยั
ค้ าจุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านปัจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในงาน และปัจจัยค้ าจุน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสถานภาพ ด้านนโยบายและการบริหาร ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 4. ด้านเงินเดือน แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีความพึง
พอใจในอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีความพึงพอใจต่อการรับเงินโบนัส
ประจ าปี มีความพึงพอใจเรื่องสวัสดิการด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด 
โรงงานอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคือ พนักงานโรงงานผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทขวดแก้วส าหรับเครื่องดื่มให้พลังงาน บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามราย
ด้าน ทั้ง 15 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  
 5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือมีความพึงพอใจที่เพื่อนร่วมงานของท่านมีน้ าใจ จริงใจ ให้เกียรติ ไม่ดูถูกผู้อ่ืน มีความพึงพอใจที่เพื่อน
ร่วมงานเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็น มีความพึงพอใจหรือชื่นชมยกย่อง เมื่อเพื่อนร่วม งานของประสบ
ความส าเร็จในชีวิต และมีความพึงพอใจที่เพื่อนร่วมงานมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การท างานร่วมกัน
อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดชวาล แซ่ตั้ง (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานสินเชื่อ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ปัจจัยค้ าจุนพบว่าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับ
มาก โดยมีปัจจัยย่อยคือ ด้านสถานภาพ ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายองค์กร ด้านความมั่นคงในงาน ส่วนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ส่งผลอยู่ในระดับปานกลาง 
 6. ด้านนโยบายและบริหารงาน แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ เมื่อพิจารณาทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือมีความพึงพอใจต่อความชัดเจน
ของกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหาร
บริษัท งานที่ได้รับมอบหมายงานเมื่อเทียบกับความสามารถมีความเหมาะสม และมีความพึงพอใจในการจัดสรร
ความรับผิดชอบของงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด โรงงาน
อยุธยา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคือ พนักงานโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
ประเภทขวดแก้วส าหรับเครื่องดื่มให้พลังงาน บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามราย
ด้าน ทั้ง 15 ด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความ รับผิดชอบ 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการท างานเป็นทมี 
ด้านการใส่ใจคุณภาพ ด้านการรักษาค ามั่นสัญญา ด้านการมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ และ ด้านการพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก  
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 7. ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือการ
มาท างานที่บริษัทท าให้ห่างไกลจากครอบครัว และการเดินทางมาท างานสะดวกและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ของปรีกมน จินตนานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน วัฒนธรรมองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ค้ าจุนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
สถานะทางอาชีพ ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ตามล าดับ 
 8. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือมีการรับประทานอาหาร หรือท ากิจกรรมร่วมกัน และมีการพบปะสนทนา และการปฏิสัมพันธ์ในการ
ท างานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชวาล แซ่ตั้ง (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสินเชื่อ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน มี 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยจูงใจพบว่าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อยคือ 
ด้านประสบความส าเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้า ด้านตัวงานที่ท า ด้านการได้รับผิดชอบ 
ส่งผลในระดับมากทั้งหมด ส่วนปัจจัยค้ าจุนพบว่าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ปัจจัยย่อยคือ ด้านสถานภา ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายองค์กร ด้านความมั่นคงในงาน ส่วนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ส่งผลอยู่ในระดับปานกลาง 
 9. ด้านสถานะของอาชีพ แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)
ส านักงานใหญ่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือลักษณะงานที่ท าตรงกับความรู้
ความสามารถ ลักษณะงานที่ท ามีความเป็นอิสระและเสรีภาพในการคิดและท างาน มีอ านาจในการตัดสินใจใน
งานที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ท าสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ลักษณะงานที่ท ามีความกดดันที่เกิดจาก
การท างาน และลักษณะงานเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับพรปวีณ์ พิพัฒน์ วัฒนะ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในงาน และปัจจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านสถานภาพ ด้านนโยบายและการบริหาร ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถร่วมกันท านายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ร้อยละ 
59.30  
 10. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ พึงพอใจที่
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หัวหน้างานได้ให้ค าปรึกษาที่ดี และให้ความช่วยเหลือในการท างานอย่างเหมาะสม มีแรงจูงใจที่หัวหน้างานมีการ
ติดตาม ควบคุมและบริหารงานได้เป็นอย่างดี และพึงพอใจที่หัวหน้างานสามารถสามารถรับฟังและเปิดโอกาสทกุ
ความคิดเห็นจากพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดชวาล แซ่ตั้ง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสินเชื่อ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน มี 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ า
จุน ปัจจัยจูงใจพบว่าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อยคือ ด้านประสบ
ความส าเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้า ด้านตัวงานที่ท า ด้านการได้รับผิดชอบ ส่งผลในระดับ
มากทั้งหมด ส่วนปัจจัยค้ าจุนพบว่าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก  
 11. ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศ รี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มี
แรงจูงใจในการพิจารณาการประเมินผลงานการเลื่อนต าแหน่ง ท่านมีแรงจูงใจกับโอกาสความก้าวหน้าในสาย
งานในบริษัทนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีแรงจูงใจที่บริษัทสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา 
และ มีแรงจูงใจที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมการสัมมนาหรือฝึกอบรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของวีรยุทธ วาณิช
กมลนันทน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาส
อินดัสทรี จ ากัด โรงงานอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคือ 
พนักงานโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วส าหรับเคร่ืองดื่มให้พลังงาน บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี ปัจจัย
ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ตามรายด้าน ทั้ง 15 ด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ด้านความ รับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการใส่ใจคุณภาพ ด้านการรักษาค ามั่นสัญญา ด้านการมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ และ ด้าน
การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย          
 1. ด้านเงินเดือน สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือควรสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มอัตราเงินเดือนให้กับพนักงาน ดังนั้น
ธนาคารควรมีการเพิ่มค่าคอมมิชชั่น ให้กับพนักงานที่มีการท าผลงานได้ตามเป้าที่ธนาคารก าหนด  และธนาคาร
ควรจะมีหลักเกณฑ์การปรับ โบนัสประจ าปี จากผลงานของพนักงาน  ธนาคารควรจะมีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงาน  
 2. ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือควรมีการประเมิณผลงาน การ
เลื่อนต าแหน่ง โดยดูคะแนนจากการประเมินผลงานย้อนหลัง และได้รับการโปรโมทต าแหน่งงาน นอกจากนี้ ควร
จะได้รับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โดยให้บุคลากรของธนาคาร มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของธนาคาร อาทิ ความช านาญเฉพาะด้าน ความช านาญด้านภาษา อบรมการฝึกอาชีพ การเปิดรับ
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สมัครงานภายใน ฯลฯ  มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา และบุคลากรจะได้มีการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือหัวหน้างานควรให้ความเป็นธรรมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกน้องในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
ช่วยแก้ปัญหาการท างานให้ลุล่วงไม่ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพของการท างาน และให้
ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค  
 4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุง ควรให้ความส าคัญด้านความสัมพันธ์ของเพื่อน
ร่วมงาน คือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ควรมีการจัดกิจกรรม หรือสันทนาการขึ้นระหว่างพนักงานในบริษัท เพื่อให้
เกิดความสามัคคี และรู้จักกันเพิ่มมากข้ึน ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ท าให้เพื่อนร่วมงานมีการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์การท างานร่วมกันอยู่เสมอ  
 5. ด้านสถานะของอาชีพ สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือควรให้ความส าคัญกับลักษณะงานที่ท าให้ตรงกับความรู้
ความสามารถของพนักงาน และมีการพัฒนาไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้
ความสามารถที่มีจากการวางแผนและลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง นอกจากนี้บุคลากรของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ควรมีอ านาจในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างทันท่วงทีรวมถึง
การพัฒนาปรับปรุงองค์การได้อย่างต่อเนื่อง 
          6. ด้านนโยบายและบริหารงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือควรที่จะมีความชัดเจน ในกฎระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้ถึงแนวทางในการด าเนินงานของธนาคาร และยึดถือปฏิบัติตาม  
 7. ด้านสภาพการท างาน สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือควรจัดให้สถานที่ท างานมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ
สื่อสาร และมีเทคโนโลยีทีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีระบบการดูแลรักษา ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบครัน บริษัทควรจัดให้สถานที่ท างานมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี บรรยากาศใน
สถานที่ปฏิบัติงานเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
 8. ด้านความมั่นคงในงาน สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือควรให้ความส าคัญกับความมั่นคงในการท างาน จึงควร
สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน เมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ควร
สร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กรคือมีการมอบหมายงานเพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่าสามารถท างานให้กับ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในต าแหน่งว่ามีความยั่งยืนมั่นคง 
 9. ด้านการปกครองบังคับบัญชา สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือควรให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยให้มองว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่า จึงให้การยอมรับและยกย่องตามสมควร นอกจากนี้
ผู้บังคับบัญชาควรเป็นผู้น าที่เอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการดูแลสภาพแวดล้ อมการท างาน 
ให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เพื่อความสุขในการท างานของพนักงานต่อไป 
 10. ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว สิ่งที่ต้องปรับปรุง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ควรให้ความส าคัญความ
สะดวกสบายสะดวกและเหมาะสมในการเดินทางมาท างาน อาทิเช่น มีรถโดยสารรับส่ง มีสะพานลอยข้ามถนน มี
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ทางม้าลาย เป็นต้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานของธนาคาร ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 
 11. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาควร
มีการมีการพบปะสนทนา และการปฏิสัมพันธ์ในการท างานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หรือท ากิจกรรม
ร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา
ส านักงานใหญ่ซ้ าทุก 1 ปีเนื่องจากเป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ทั้งนี้
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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