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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างใช้ใน
การวิจัย คือ พนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 386 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบแบบ t-test และสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดย
ใช้วิธี LSD
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน สถานภาพสมรส อายุการทางาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ทาให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลคือเพศที่แตกต่างกัน
ทาให้แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
Abstract
The purpose of this study was to 1) study the working motivation of cooperative of
Thanachart Bank employees in Bangkok area; and 2) study the working motivation of
cooperative of Thanachart Bank employees in Bangkok area with the personal factors. The
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sampling group was 386 Thanachart Bank employees in Bangkok area by using
questionnaires for collect. The statistical method used in the descriptive analysis includes
frequency, percentage, mean, and standard deviation. And, the hypotheses statistically
analyzed through independent samples t-test and One-Way ANOVA. In for case, the
differences were found, the researcher will be compared in pairs by LSD method.
The results found that different age, education levels, work positions, marital
status, work of experience, and salary that are the personal factors are affects motivation
for the working of Thanachart Bank employees in Bangkok area unless the different gender
is not working motivation of Thanachart Bank employees in Bangkok area only.
Keywords : Working Motivation
บทนา
ปัจจุบนั สถานการณ์เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง หลายองค์กรได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อ
เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้องค์กรควรจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารจัดการด้านบุคลากรอย่างรัดกุม รวมการ
จัดลาดับความสาคัญของการลงทุน แทนที่จะลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จาเป็นเพียงอย่างเดียว การที่เศรษฐกิจชะลอ
ตัวอย่างหนักและเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งโดยปกตินนั้ จะมีผลกระทบรุนแรง องค์กรจะต้องควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย
การจัดการบุคลากร และการลงทุนอย่างรัดกุม (Money Hub, 2559ข)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง
จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
จึงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้สามารถอยู่รอดหรือมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน โดยตระหนักดีว่า
การมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการและ
การเติบโตของผลตอบแทนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การธารงรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการ
ทางาน เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง พนักงานนับเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ ในการขับเคลื่อน
องค์กร ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็น
แนวทางปรับปรุงระบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิ านเพื่อประโยชน์สงู สุดในองค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 11,326 คน (ธนาคารธนชาต, 2561) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการ
คานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 386 ตัวอย่าง
ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
สถานภาพสมรส อายุการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง ความมั่นคงในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ สภาพแวดล้อม
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และรายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนาเสนอตามลาดับดังนี้
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
Walters (1978) แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มผี ลทาให้บุคคล
ต้องกระทาหรือเคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คือ “แรงจูงใจเป็น
เหตุผลของการกระทา” นั่นเอง
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Loundon and Bitta (1988) แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อยูภ่ ายในตัวที่เป็นพลัง ทาให้ร่างกายมี
การเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมายทีไ่ ด้เลือกไว้แล้ว ซึง่ มักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อม
ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) แรงจูงใจหรือความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับและจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลย่อมแตกต่างกันไปตอบสนองความต้องการในสิง่ ที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุลเป็นสิ่งที่
กาหนดพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลการเลือกทีจ่ ะปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
แรงจูงใจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (Intensive motivation) แรงจูงใจที่เกิดภายใน
ตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจที่ทาให้บุคคล
นั้นแสดงถึงพฤติกรรม โดยไม่คาดหวังรางวัลหรือแรงเสริมจากภายนอก และแรงจูงใจภายนอก (Extensive
motivation) สิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวัล ชื่อเสียง
เกียรติยศ คาชมหรือยกย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าว
เฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านัน้ (กัตติกา อร่ามโชติ, 2559)
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970) อธิบายว่า บุคคลปรารถนาที่จะได้รับ
ความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิง่ หนึ่งสิง่ ใดแล้ว ก็ยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่น
ต่อไป ซึ่งมนุษย์ที่มีความต้องการจะได้รับสิง่ ต่าง ๆ อยู่เสมอ และความต้องการเหล่านีจ้ ะเรียงลาดับสูงขึ้นเป็น
ลาดับ ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ขั้นที่ 2 ความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ
(Belonging and love needs) ขั้นที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) และขั้นที่
5 ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เป็นความต้องการระดับสูงสุด
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg, 1959) เชื่อว่า ผู้ปฏิบัติงานจะ
ปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้นนั้ ย่อมขึ้นกับความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะ
ช่วยเพิ่มความสนใจในงานและเพิ่มความกระตือรือร้นในการทางานมากขึ้น ย่อมทาให้ผลผลิตสูงขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามหากเกิดความไม่พอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียทาให้คนไม่สนใจ ไม่กระตือรือร้น ผลผลิต
ก็ตกต่า ผู้บริหารจะต้องรู้วิธีทจี่ ะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและผลผลิต
ของงานสูงขึ้น ซึง่ มี 2 ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจทาให้คนอยากทางาน คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator
factors) และปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยสุข-อนามัย (Hygiene factors)
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom, 1964) มีความเห็นว่า การที่จะจูงใจให้พนักงานทางาน
เพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรูข้ องบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะทางาน
เพิ่มขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการกระทานั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในกรณี
การทางาน พนักงานจะพยายามทางานหนักขึ้นให้ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เพื่อได้รับการพิจารณา
เลื่อนตาแหน่งและได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้า
ไปแทรกแซงในสถานการณ์การทางาน เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการทางาน
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ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969) ได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยความต้องการของ
มนุษย์เรียกว่า ทฤษฎี อี.อาร์.จี (ERG Theory) ซึ่งคล้ายกับแนวคิดของมาสโลว์ โดยแบ่งความต้องการของ
มนุษย์เป็น 3 ประเภท คือ 1) ความต้องการเพื่อดารงชีพ (Existence needs: E) เป็นความต้องการที่จาเป็น
ในการอยู่รอดของชีวิต 2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness needs: R) เป็นความ
ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กบั สังคมรอบด้าน และ 3) ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs:
G) เป็นความต้องการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า ต้องการเป็นผู้มีความคิดริเริมบุกเบิกและใช้ศักยภาพ
ของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุด
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960) ได้ชี้ให้เห็นถึงการบริหาร 2 แบบ คือ
ทฤษฎี X มีลักษณะเป็นเผด็จการ การบริหารแบบทฤษฎี X ใช้กับคนเกียจคร้าน ใช้มาตรการบังคับ มีระเบียบ
กฎเกณฑ์กากับ มีการควบคุมการทางานอย่างใกล้ชิดและมีการลงโทษเป็นหลัก ส่วนทฤษฎี Y หรือการมีส่วน
ร่วม การบริหารแบบทฤษฎี Y ใช้กับคนขยัน มีการกาหนดหน้าที่การงานที่เหมาะสม ท้าทายความสามารถ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน หมายถึงปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้กต็ าม
รวมทั้งที่มีอยู่ภายนอก การดาเนินงานขององค์การใดก็ตามถ้าจะให้เหมาะสมและได้ผล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานนั้นต้องมีความเห็นสอดคล้องตรงกันในการกาหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละตาแหน่งในองค์การนั้น ๆ รับไปปฏิบัติ การปฏิบัตงิ านนัน้ มีผลรวมของความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนาของสังคมที่ผนู้ ั้นดารงตาแหน่ง ลักษณะขององค์การที่ผนู้ ั้นดารง
ตาแหน่ง และตัวบุคคล บุคลิกภาพ และความต้องการหรือความจาเป็นเฉพาะตัวของบุคคล
ทฤษฎีความเสมอภาคหรือทฤษฎีความเท่าเทียมกัน (J. Stacy Adams, 1965) มีพื้นฐานความคิด
ว่า บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนทีไ่ ด้รับ (Output) กับตัวป้อน
(Input) คือพฤติกรรมและคุณสมบัติในตัวที่ใส่ให้กับงาน ความเสมอภาคขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบการรับรู้
ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน (Perceived inputs to outputs) เมื่อเราทราบระดับการ
รับรู้ความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถทานายพฤติกรรมการทางานของเขาได้
ทฤษฎีการกาหนดเป้าหมาย (Goal setting theory) ของ Edwin & Gray (วิรัช สงวนวงศวาน,
2551) ได้กล่าวว่า การกาหนดเป้าหมายในการทางานโดยเฉพาะเจาะจงและท้าทายจะกระตุน้ ให้บุคคลเกิด
ความพยามและมุ่งมัน่ เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการกาหนดเป้าหมายทั่วไป องค์ประกอบที่
ทาให้ทฤษฎีการกาหนดเป้าหมายประสบความสาเร็จ ได้แก่ เป้าหมายเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติ (Goal
commitment) ความเชื่อของผู้ปฏิบัติวา่ ตนเองมีความสามารถที่จะทางานนัน้ ให้สาเร็จได้ (Adequate self
– efficacy) และวัฒนธรรมประจาชาติของผู้ปฏิบัติงาน (National culture)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเสริฐ อุไร (2559) พบว่า พนักงานบริษัท เอจีซี ออโตโม ทีฟ (ประเทศไทย) จากัด มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้าจุนและปัจจัยจูงใจ โดยรวมทั้ง 13 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสุขในการทางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ซึง่ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ขณะที่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และตาแหน่งงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
วราลักษณ์ จันดี (2559) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับดังนี้ ผลประโยชน์ทางอุดมคติ ความดึงดูดใจทาง
สังคม สภาพการอยู่ร่วมกัน โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการทางานอย่างกว้างขวาง สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการ
ทางาน สิง่ จูงใจที่เป็นวัตถุ สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาสของบุคคล และสิ่งจูงใจทางกายภาพที่พึงปรารถนา
อดุลย์ ทองจารูญ (2556) พบว่า บุคลากรของเทศบาลเขตพืน้ ทีอ่ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มี
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับสูง โดยการได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์ในการทางาน
ความสาเร็จในการทางาน อยู่ในระดับสูงที่สุดสามลาดับแรกตามลาดับ และพบว่าอายุและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน มีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ านทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยบารุงรักษาในทิศทางเดียวกัน
ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวง
ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ความสาเร็จในการทางาน สถานะของอาชีพ ความ
สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน และการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมากทีส่ ุดตามลาดับ
รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับ ความเป็นอยู่ส่วนตัว สภาพการทางาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความก้าวหน้า นโยบายและการบริหาร โอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน และ
เงินเดือน อยู่ในระดับมากตามลาดับ และพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ เดือน และ
ประเภทตาแหน่งต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน
ธนัญพร สุวรรณคาม (2559) ศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงานที่สง่ ผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า แรงจูงใจในการทางานและความพึง
พอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ และตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน ความพึง
พอใจในงาน สามารถร่วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การได้รอ้ ยละ 39.3
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ
คลังสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นโยบายและ
การบริหาร และความมัน่ คงในการทางาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การคลังสินค้า และพบว่า อายุ ระยะเวลาการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ตา่ งกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกัน ส่วน เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน สถานภาพสมรส ที่ต่างกัน
มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านด้านปัจจัยจูงใจไม่แตกต่างกัน

7
ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า เวลา มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย
และคุณภาพงาน ตามลาดับ นอกจากนี้ เพศ การศึกษา หน่วยงาน สื่อที่ทาให้รู้จักและปัญหาการทางานที่
ต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน ส่วน อายุ ตาแหน่งงาน สถานภาพ อายุ
การทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ไม่ทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากรแตกต่างกัน
อาทิตยา เหลืองมั่นคง (2559) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสุขในการปฏิบัตงิ าน
และด้านความพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทในเครือสมาร์ทแลนด์ แอสเสท กรุ๊ป โดยรวม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และปัจจัยด้านองค์การภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านในระดับปานกลาง โดย
ปัจจัยค้าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยจูงใจ
ประกายมาศ เพชรรอด (2557) พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษัท แอล.วาย.
อินดัสตรีส จากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ความสาเร็จในการทางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก ส่วนเงินเดือน
สภาพการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาทีต่ ่างกันมีผล
ต่อแรงจูงใจไม่ต่างกัน แต่ระยะเวลาปฏิบัติงานทีต่ ่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านต่างกัน
บุษบา เชิดชู (2556) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ความสาเร็จในการทางานของ
บุคคล รองลงมาคือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ลักษณะของงานทีป่ ฏิบัติ การได้รับการยอมรับนับถือ
สภาพการทางานและความมั่นคง ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา ความก้าวหน้า นโยบายและ
การบริหาร และผลประโยชน์ตอบแทน ตามลาดับ และพบว่าข้าราชการที่มีเพศ อายุ ระดับตาแหน่งและ
รายได้ตา่ งกันมีแรงจูงใจไม่ต่างกัน ส่วนข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจการปฏิบัติงานต่างกัน
ภัทรกร ผาศุขภิญโญ (2560) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท คริสเตียนีและ
นีลเส็น (ไทย) จากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านประสิทธิภาพมีคา่ เฉลี่ยมากทีส่ ุด รองลงมา
คือ ความพึงพอใจในงานและความสุข และพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานและตาแหน่งงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน ขณะที่ปัจจัยองค์กร 14
ด้าน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เกวลี พ่วงศรี (2557) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ บริษัท วินสัน กรุ๊ป พบว่า แรงจูงใจในการทางาน มีคา่ เฉลี่ย 3.12 สภาพแวดล้อมใน
การทางาน มีค่าเฉลี่ย 2.96 ความผูกพันต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.19 และพบว่า เพศ อายุ และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานทีต่ ่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
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กิติยา มโนธรรมรักษา (2559) พบว่า ปัจจัยดึงดูดใจและความพึงพอใจด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
การคมนาคม การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอานวยความสะดวก มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาตลาดน้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก และพบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ขณะที่ อายุ การศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน และ อายุ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental design) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 11,326 คน (ธนาคารธนชาต, 2561) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
คานวณสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน
5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 386 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified
random sampling) เทียบสัดส่วนจากขนาดประชากรในสานักงานใหญ่และสาขาในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน สถานภาพสมรส อายุการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีข้อคาถาม 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความ
สาเร็จในการปฏิบตั ิงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง ความมัน่ คงในงาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ สภาพแวดล้อมทีด่ ีในการปฏิบัตงิ าน และรายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ มีข้อคาถาม 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ทาให้มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร มีข้อคาถาม 1 ข้อ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความน่าเชื่อถือ มาจัดทา
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบสะดวก และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบแบบ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) ทดสอบสมมติฐาน หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัตงิ าน ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ รายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ การ
ได้รับการยอมรับนับถือ ความมัน่ คงในงาน และความก้าวหน้าในตาแหน่ง
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2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยบุคคล พบว่า
2.1 พนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน สถานภาพสมรส อายุการทางาน และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกัน ทาให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2.2 พนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน ทา
ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
1.1 ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซึง่ มากกว่าทุกด้าน เป้าหมายหลักคือการ
ให้บริการด้านการเงินให้ กับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้อง จนลูกค้าเกิดความพึง
พอใจและกลับมาใช้บริการอีก สอดคล้องตามแนวคิดของ Lovell (1980) และสุกัญญา จันทรมณี (2557)
แรงจูงใจจาเป็นต้องมีการชักนา โน้มน้าวให้บุคคลเกิดความพยายามหรือกระตุ้นให้เกิดแรงขับในการ
ตอบสนองการกระทาหรือการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับหน้าทีห่ รือภารกิจ
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันขององค์กรจนนาไปสู่ความสาเร็จในการปฏิบัติงานได้
(Greenberg & Baron, 1997) ซึ่งคล้ายกับทฤษฏีความคาดหวัง (Victor Vroom, 1964) การจูงใจให้
พนักงานทางานเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติคนจะ
ทางานเพิ่มขึ้นจะคิดว่าจะได้อะไรจากการกระทานัน้ ดังนั้น เมื่อผู้ปฏิบัตงิ านได้ทางานตามความรู้
ความสามารถอย่างสุดความสามารถและบรรลุตามเป้าหมาย ย่อมคาดหวังการยอมรับ การประเมินเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือนเมื่อถึงเวลา จึงก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับ
อดุลย์ ทองจารูญ (2556) พบว่า ความสัมพันธ์ในการทางานด้านความสาเร็จในการทางาน มีระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานสูงทีส่ ุด
1.2 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ ลักษณะงานของธนาคารมีความเฉพาะตัวจาเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้
ความสามารถด้านการเงิน ทาให้พนักงานจะต้องมีความรู้และประสบการณ์การทางาน รวมทัง้ มีใจรักและ
สนใจด้านการเงินเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ กัตติกา อร่ามโชติ (2559) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางานส่วน
หนึ่งเกิดขึ้นจากตัวบุคคลที่มี เจตคติ ความคิด ความสนใจ ความถนัดเป็นตัวกระตุน้ สอดคล้องกับปฐมวงค์ สี
หาเสนา (2557) พบว่า ผูป้ ฏิบัตงิ านทีไ่ ด้ทางานตรงกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถ มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และงานออกมามีประสิทธิภาพ
1.3 ความก้าวหน้าในตาแหน่ง ธนาคารมีงานที่หลากหลาย ดังนัน้ การพยายามพัฒนาความรู้
ความสามารถในการฝึกอบรม ช่วยสร้างโอกาสในการก้าวหน้าหรือปรับเปลี่ยนตาแหน่ง ได้ทางานที่ถนัดและ
ตรงตามความสามารถ ยังมีโอกาสเงินเดือนเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจสาคัญ สอดคล้องกับทฤษฏีของ
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Maslow (1970) ในขั้นที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ การเลื่อนตาแหน่งช่วยสร้างความมั่นใจ
สร้างความภูมิใจและนับถือตนเอง ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น และขั้นที่ 5 ความต้องการความสาเร็จในชีวิต
คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสาเร็จ ความก้าวหน้า และสอดคล้องกับประกาย
มาศ เพชรรอด (2557) พบว่า ความก้าวหน้าในหน่วยงานเป็นตัวกระตุ้นให้รักในงานขององค์กร การได้รับ
มอบหมายในโครงการสาคัญและเกิดผลสาเร็จ ทาให้รู้สึกภูมิใจ รวมทั้งยังมีส่วนสาคัญในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นหรือเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นด้วยความเป็นธรรมตามผลงาน
1.4 ความมั่นคงในงาน ธนาคารเป็นกิจการด้านการเงินขนาดใหญ่ มีเสถียรภาพสูง การปิด
กิจการมีความเป็นไปได้น้อยหรือหากเกิดการควบรวมกิจการ ก็ยังสามารถจัดจ้างพนักงานต่อไปได้ ซึ่งต่างมี
ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทางานจนเกษียณอายุ สอดคล้องตามทฤษฏีของ Maslow (1970) ในขั้นที่ 2
ความต้องการได้รับความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการงานและรายได้ที่มั่นคง
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานทีด่ ีล้วนส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติงาน
และสอดคล้องกับปฐมวงศ์ สีหาเสนา (2557) พบว่า ความมัน่ คงของงานทาให้คนที่ปฏิบัติงานสามารถยึด
เป็นอาชีพหลักได้ตลอด ทาให้ฐานะของครอบครัวดีขึ้น และ ธนัญพร สุวรรณคาม (2559) พบว่า แรงจูงใจใน
การทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
1.5 การได้รับการยอมรับนับถือ การทางานในองค์กรทางการเงิน มักมีความกดดันสูง จึง
จาเป็นต้องมีคนที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งคนที่พร้อมรับฟังและร่วมกันหาทาง
แก้ไขปัญหางาน ย่อมได้รับการเคารพยกย่องชื่นชมให้เกียรติและมีความสาคัญกับหน่วยงาน รวมทั้งพนักงาน
ที่มีทักษะหรือความสามารถเฉพาะทางมักได้รับโอกาสให้ทางานสาคัญและการยอมรับนับถือเพิม่ ขึ้น
สอดคล้องกับสิ่งที่จงู ใจทางบวกที่ไม่ใช่เงิน การยกย่องและยอมรับนับถือเป็นส่วนหนึง่ ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิด
กาลังใจในการทางานเพิ่มมากขึน้ (“การจูงใจในการทางาน,” 2548) และสอดคล้องกับ บุญชู เชิดชู (2556)
พบว่า การได้รับการยอมรับนับถือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการในหน่วยงาน เนื่องจากงานที่
ปฏิบัติอยู่เป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รบั การยอมรับจากประชาชนและมีความสาคัญกับองค์กร
1.6 สภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบตั งิ าน บรรยากาศการทางานที่ดีกอ่ ให้เกิดความสุขในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ พนักงานธนาคารต้องทางานในภาวะกดดันอยู่เสมอ บรรยากาศการทางานที่ดี มีการแบ่ง
พื้นที่ให้บริการลูกค้าเป็นสัดส่วนแยกกับบริเวณที่ใช้ในการพักผ่อนชัดเจน รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิดของ บุญชู มูลธาร์ (2556) อธิบายว่า กระบวนการจูงใจ
ที่สร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีจาเป็นต้องจัดและกาหนดปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยที่ใช้บารุงจิตใจ (สภาพแวดล้อม)
และปัจจัยที่ใช้จูงใจได้ (ของงานที่ทา) ทัง้ สองอย่างพร้อมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งยังสอดคล้องกับ เกวลี
พ่วงศรี (2557) พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และ วราลักษณ์ จันดี
(2559) พบว่า สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการทางานมีผลต่อแรงจูงใจของครูในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ดังนัน้
ควรจัดสภาพการทางานให้เหมาะสมกับตรงความสามารถของบุคคล และจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกให้
เพียงพอต่อจานวนบุคลากร
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1.7 รายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ การที่พนักงานได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการที่ดี ถือ
เป็นแรงจูงใจสาคัญที่ส่งผลให้พนักงานยังคงปฏิบัติงานกับธนาคารมาตลอด สอดคล้องกับทฤษฏีแรงจูงใจใน
การทางานของ Frederick Herzberg (1959) ที่เชื่อว่าคนหรือผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบตั ิงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
ได้นั้นย่อมขึ้นกับความพอใจของผู้ปฏิบตั ิงาน ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยเพิ่มความสนใจในงานและความ
กระตือรือร้นในการทางานมากขึ้น มีผลผลิตสูงขึน้ จนไปถึงเป้าหมายได้ โดยปัจจัยที่ค้าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นแรงจูงใจในการทางานทีส่ าคัญ ซึ่งบางครั้งคนส่วนใหญ่ลาออกก็เกิดจาก
สวัสดิการทีไ่ ม่ดีพอ ไม่มีการขึ้นเงินเดือน แม้จะมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นก็ตาม (ธาดา, 2562ก) สอดคล้องกับ
อาทิตยา เหลืองมั่นคง (2559) พบว่า ปัจจัยค้าจุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรมากที่สุด ซึ่งคือการปรับเงินเดือนเป็นประจาทุกปีโดยพิจารณาจากผลงานทีผ่ ่านมา
2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 เพศที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากตาแหน่งงานของธนาคาร
ทุกตาแหน่งมีการจัดจ้างพนักงานทั้งชายและหญิงโดยไม่มีอุปสรรคกับการทางาน สอดคล้องกับ อาทิตยา
เหลืองมั่นคง (2559) พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน เช่นเดียวกับ ประกายมาศ
เพชรรอด (2557) พบว่า เพศทีต่ ่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
2.2 อายุที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน เมื่ออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีครอบครัว
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและค่าใช้จา่ ยก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพื่อได้รับ
เงินเดือนสูงขึ้น จึงเสมือนแรงจูงใจให้คนที่ทางานมานานและเริม่ อายุมาก พยายามให้ได้เลื่อนตาแหน่งและ
การได้รับการยอมรับนับถือ และเป็นความภาคภูมิใจเมื่อเกษียณอายุ สอดคล้องกับเกศณรินทร์ งามเลิศ
(2559) พบว่า อายุที่แตกต่างกันทาให้พนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสินค้า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกัน และ อดุลย์ ทองจารูญ (2556) พบว่า ผู้ที่มีอายุและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มากจะมีแรงจูงใจต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยบารุงรักษามากด้วย ยิ่งทาให้เห็นชัดเจนว่า คนที่อายุมากจะมี
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่า
2.3 การศึกษาที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน การศึกษามีความสาคัญต่อการ
เลื่อนตาแหน่ง การเพิม่ เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ จึงเป็นแรงจูงใจในการศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร สอดคล้องกับ บุษบา เชิดชู (2556) พบว่า
การศึกษาที่ต่างกันมีผลกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต่างกัน
2.4 ตาแหน่งที่ตา่ งกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน การโยกย้ายบางตาแหน่งงานจะ
มีผลกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ตา่ งกันซึง่ เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับปฐมวงค์ สีหาเสนา
(2557) พบว่า ตาแหน่งที่ต่างกันมีผลกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านที่แตกต่างกัน แม้งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า
ตาแหน่งงานไม่มีผลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อาจขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นที่มีตาแหน่งงานต่างกันหรือไม่
สามารถแทนที่กันได้ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือองค์กรมีขนาดเล็ก
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2.5 สถานภาพสมรสที่ตา่ งกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน ทุกคนต่างต้องการให้
ผู้อื่นเคารพและยอมรับนับถือ ดังนั้นการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงโดยปราศจากอุปสรรคเรื่องสถานภาพสมรส
มาเกี่ยวข้อง จึงเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจทางานให้สาเร็จและมีผลงานดีสม่าเสมอ ตามทฤษฏีของ Victor Vroom
(1964) หากปฏิบัติงานดีจะคาดหวังว่าจะได้รับการประเมินเลื่อนขั้นหรือปรับขึ้นเงินเดือน ยิ่งส่งเสริมให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านให้ดีขึ้น แม้ไม่พบในงานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอื่น ๆ แต่พบใน
งานของ กิติยา มโนธรรมรักษา (2559) ว่าสถานภาพสมรสที่ตา่ งกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวตลาดน้าอโยธยาแตกต่างกัน เชื่อได้ว่าสถานภาพสมรสเป็นแรงจูงใจในเรื่องอื่น ก็มีความ
เป็นได้วา่ สถานภาพสมรสสามารถเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านเช่นกัน
2.6 อายุการทางานทีต่ ่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน อายุการทางานที่เพิ่มขึ้น
มักจะมีแรงจูงใจหลายด้านที่กระตุ้นให้ต้องมีความสาเร็จในงานมากกว่าผู้อื่น ทัง้ ความก้าวหน้า การเลื่อน
ตาแหน่ง รายได้และสวัสดิการทีเ่ พิ่มขึ้น ความมั่นคงในหน้าที่การงานและการได้รับการยอมรับ สอดคล้องกับ
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) พบว่าระยะเวลาการทางานที่ต่างกันทาให้พนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสินค้า
มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะคนที่ทางานมานานใน
ตาแหน่งเดิมจะพยายามสร้างผลงานเพื่อให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง ทั้งยังสอดคล้องตามทฤษฎี
แรงจูงใจในการทางานของ Frederick Herzberg (1959) กล่าวไว้ว่า ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัตงิ านได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพได้นั้นย่อมขึ้นกับความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพิ่มความสนใจ
ในงานและเพิ่มความกระตือรือร้นในการทางานมากขึ้นย่อมทาให้ผลผลิตสูงขึ้นโดยต้องอาศัยปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้าจุน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรจริง
2.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน เงินเดือนหรือรายได้
นับว่ามีอิทธิพลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากเป็นพิเศษ นับเป็นปัจจัยค้าจุนตามทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ทางานของ Frederick Herzberg (1959) ที่ช่วยกระตุน้ และผลักดันงานต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับ ประเสริฐ อุไร (2559) ปฐมวงศ์ สีหาเสนา (2557) และ อาทิตยา เหลืองมั่นคง (2559) แม้จะ
ต่างองค์กรหรือต่างธุรกิจกัน แต่รายได้ก็มีความสาคัญกับการดารงชีพจึงเป็นแรงจูงใจการปฏิบัตงิ านทีส่ าคัญ
ข้อเสนอแนะ
1. การเลื่อนตาแหน่งสาหรับพนักงานที่มผี ลงานนับว่ามีความสาคัญ เนื่องจากองค์กรมีขนาดใหญ่
การปรับตาแหน่งควรพิจารณาผลงาน อายุการทางานหรือผู้อาวุโส ประกอบกัน เพราะบุคคลเหล่านี้จะมี
ประสบการณ์ ทักษะและความสามารถที่สงั่ สมมา รวมถึงการยอมรับภายในองค์กร ทั้งยังช่วยรักษาบุคลากร
ที่ดี มีความสามารถ และจงรักภักดีกับองค์กร ไม่ให้ย้ายไปทางานให้กับองค์กรอื่น
2. การให้ความสาคัญกับการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่ดีและเหมาะสมกับความสามารถใน
ตาแหน่งเป็นปัจจัยค้าจุน โดยพิจารณาจากผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดี มีผลงานสม่าเสมอ ทางานเป็นทีม นามาใช้
ประเมินในแต่ละปี ซึง่ จะยิ่งช่วยจูงใจให้พนักงานมีความรักในองค์กร ทางานต่อไปได้นาน ๆ มากกว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลอื่น ๆ
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