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บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพืOอศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้น
ความกา้วหน้า ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้าและเพืOอนร่วมงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ และดา้นตาํแหน่ง
งานและความมัOนคงในการทาํงาน 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างทีOตอบแบบสอบถาม 
จาํนวน Z[[ คน เครืOองมือทีOใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีOย (X�) ค่าส่วนเบีOยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ทีOตอบแบบสอบถามทั`งหมด Z[[ คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน bb[ คน คิดเป็นร้อยละ cc.[[ มีอายุ de - dc ปี จาํนวน edZ คน คิดเป็นร้อยละ 
dd.c[ มีสถานภาพ โสด จาํนวน bgZ คน คิดเป็นร้อยละ hi.c[ มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน ejj คน คิด
เป็นร้อยละ Zj.gc มีอายุงาน h – e[ ปี จาํนวน b[g คน คิดเป็นร้อยละ ce.gc มีรายไดเ้ฉลีOยต่อเดือน b[,[[e – 
d[,[[[ บาท จาํนวน ehe คน คิดเป็นร้อยละ Z[.bc 
 ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ รายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
คือ  ดา้นตาํแหน่งงานและความมัOนคงในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความสําเร็จในการ
ทาํงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้และเพืOอนร่วมงาน และดา้นความกา้วหนา้  
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบติังาน, พนกังานธนาคาร 
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ABSTRACT 

 The research objective is to study Motivation of  Working Employees of Siam Commercial Bank in 
Bangkok Area. The factors of research include Achievement, Recognition, Advancement, Interpersonal 
Relation Superior and Peers, Income and Welfare, Position and Security. 
 The samples used is Employees of Siam Commercial Bank in this research amount of 400  peoples. 
The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science 
Research. The statistics were percentage, minimum ,maximum ,mean and standard deviation. 
 The research found that Employees of Siam Commercial Bank in Bangkok Area. The users all 
respondents 400  peoples. Most are female 220  peoples representing 55 .00% , aged 31 -35  years old 134 
peoples representing 33 .50%, single 274  peoples representing 68 .50% , Master’s degree 199  peoples 
representing 49.75%, work period 6-10 years 207 peoples representing 51.75%, average income per month 
20,001-30,000 bath 161 peoples representing 40.25%, 
 Motivation of Working Employees of Siam Commercial Bank in Bangkok Area overall is at a high 
level. Considering each side, it was found that  each side is at a high level include Achievement, Recognition, 
Advancement, Interpersonal Relation Superior and Peers, Income and Welfare, Position and Security. 
Keywords :  Motivation of Working, Employees of Bank 

บทนํา  
 ปัจจุบนัสภาวะแวดลอ้ม ไดเ้ปลีOยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั`งภายในและภายนอกองคก์ร ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นเทคโนโลยี ขอ้มูลข่าวสาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย รวมถึงสภาพการแข่งขนัทีOรุนแรงขึ`น อาจ
เป็นไดท้ั`งโอกาส หรืออาจเป็นไดท้ั`งภยัคุกคามต่อการพฒันาองคก์ร ดงันั`นหลายๆ องคก์ร จึงจาํเป็นตอ้งเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร เพืOอสร้างภูมิคุม้กันต่อสภาวะแวดล้อมทีOเปลีOยนแปลง
ตลอดเวลา ซึO งแรงขบัเคลืOอนสําคญัก็คือ “บุคลากร” การปฏิบติังานเพืOอให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรตาม
เป้าหมายทีOวางไวน้ั`น “บุคลากร” จึงมีความสําคญัมาก ยงัมีบทบาทสําคญัในทุกขั`นตอนของกระบวนการ
บริหารงาน ซึO งประกอบไปดว้ย การวางแผน การจดัการองค์กร การจดัการเกีOยวกบับุคคล การประสานงาน 
และ การควบคุมงาน การจดัการเกีOยวกบับุคลากรจึงเป็นสิOงทีOสาํคญัมาก เพราะบุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญัในการ
พฒันางาน พฒันาองคก์ร ตลอดไปจนถึงการพฒันาประเทศ ทั`งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคก์ร
ทุกองคก์รลว้นมุ่งแสวงหาวิธีการในการนาํทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
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 ดังนั`นเพืOอให้องค์กรประสบความสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามทีOคาดหวงั ผูบ้ริหาร
จะตอ้งทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร และจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน  มีความรักและผกูพนัต่อองคก์ร ตั`งใจ ทุ่มเท ทาํงานอยา่งกระตือรือร้น อุทิศแรงกาย แรงใจ 
 ดงันั`น ผูวิ้จยัจึงไดมี้ความสนใจทีOจะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพืOอนาํขอ้มูลและผลงานวิจยัทีOเป็นประโยชน์สาํหรับนาํไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารงาน ดา้นทรัพยากรบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

 เพืOอศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย  

 ผูวิ้จยักาํหนดขอบเขตของการวิจยัในแต่ดา้น ดงัต่อไปน̀ี 
 ขอบเขตด้านเนืJอหา  

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุงาน 
และรายไดเ้ฉลีOยต่อเดือน  
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหน้า ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้าและเพืOอนร่วมงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ
และดา้นตาํแหน่งงานและความมัOนคงในการทาํงาน 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรทีOใช้ในการวิจยัคร̀ังน̀ี คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยผูวิ้จยัทราบ
จาํนวนประชากร หรือจาํนวนพนกังาน อยูที่O bd,jgg คน (ทีOมา: www.scb.co.th, รายงานประจาํปี bchd)  ดงันั`น
จึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ทีOระดบัความเชืOอมัOน jc% ซึO งกาํหนดค่าความ
คลาดเคลืOอนของการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั c%  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน Z[[ คน  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา   
 การดาํเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ระยะเวลาตั`งแต่ มีนาคม bchc ถึง 
เมษายน bchc  
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ประโยชน์ทีRได้รับจากการวิจัย  
 e. เพืOอให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สามารถนาํผลการวิจยั ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารงาน ดา้น
ทรัพยากรบุคคล เพืOอเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิOงข̀ึน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

         ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

             

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีRเกีRยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกีRยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg  (1959 อา้งถึงใน จุฑาธิป วีระมโนกุล bccg) ทีOไดท้าํการศึกษาวิจยั
เรืOองเกีOยวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของมนุษย ์ซึO งพบวา่ปัจจยัมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัภายนอกทีOกระตุน้ทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ทาํงาน เป็นปัจจยัทีOเกีOยวขอ้งกบัการทาํงานโดยตรง ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ 
 (e) ความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การทีOบุคคลสามารถปฏิบติังาน หรือ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีOไดรั้บมอบหมายสาํเร็จเสร็จส̀ินอยา่งมีประสิทธิภาพและผลสาํเร็จของงาน 
 (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การทีOบุคคลได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพืOอนร่วมงาน ซึO งอาจอยูใ่นรูปแบบของการชมเชย การใหก้าํลงัใจ  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
b. อาย ุ 
d. สถานภาพ  
Z. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
5. อายงุาน 
h. รายไดเ้ฉลีOยต่อเดือน  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
e. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
b. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
d. ดา้นความกา้วหนา้ 
Z. ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้และ   
    เพืOอนร่วมงาน 
c. ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
h. ดา้นตาํแหน่งงานและความมัOนคง 
    ในการทาํงาน 
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  (3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจในการมีอาํนาจในการรับผิดชอบงานทีO
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ทีO โดยไม่มีการตรวจสอบหรือมีคนมาควบคุม สามารถควบคุมตนเองได ้
 (4) ลกัษณะของงานทีOปฏิบติั (Work Content) หมายถึง งานทีOปฏิบติัมีลกัษณะงานทีOน่าสนใจ ทา้ทาย
ความสามารถ เรียนรู้สิOงใหม่ ๆ ใชค้วามสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน  
 (5) ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถึง การไดรั้บการเลืOอนตาํแหน่งทีOสูงขึ`นดว้ยความเป็นธรรม 
การไดรั้บโอกาสไดศึ้กษาหรือมีการฝึกอบรมเพิOมความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  
 ปัจจัยคํJาจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยภายในทีOถ้าไม่มีปัจจัยน̀ีก็จะกระตุ้นให้เกิดความไม่พึง
พอใจในการทาํงาน ซึO งเป็นปัจจยัทีOมีความสัมพนัธ์กบัสิOงแวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่ 
 (1) เงินเดือนและสวสัดิการ หมายถึง อัตราเงินเดือนทีOได้รับเป็นประจาํค่าตอบแทนต่างๆ ความ
เหมาะสมของเงินเดือน และสวสัดิการทีOใหเ้ป็นทีOน่าพึงพอใจของบุคคลในองคก์ร  
 (2) ความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา และเพืOอนร่วมงานหมายถึง การทีOบุคคลมี
ความสัมพนัธ์ทั`งทางกายวาจาทีOดีต่อกนั สามารถปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเขา้ใจ มีความสามคัคี ช่วยเหลือกนั 
 (3) สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพทีOปฏิบติันั`นมีเกียรติและมีศกัดิ� ศรีเป็นทีOยอมรับของคนในสังคม 
 (4) นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง นโยบายการบริหารการจดัการการมอบหมายงาน และการ
ติดต่อสืOอสารภายในองคก์ร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการทาํงานอีกดว้ย 
 (5) สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการทาํงาน ไดแ้ก่ แสง เสียง อุปกรณ์
เครืOองมือต่าง ๆ ในการทาํงาน ปริมาณงาน การถ่ายเทของอากาศในสถานทีOทาํงาน เป็นตน้ 
 (6) ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีOเกิดขึ`นจากงานทีOปฏิบติัอยู่ ไดแ้ก่ การยา้ย
ออกไปปฏิบติังานในทีOทีOห่างไกล ส่งผลใหเ้กิดความไม่พอใจ เป็นตน้ 
 (7) ความมัOนคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีOมีต่อความมัOนคงของงานทีOปฏิบติัหรือความ
มัOนคงในอาชีพและองคก์ร 
 (8) วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการบริหารจดัการหรือ
การปกครองดูแลผูที้Oอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การทีOจะนาํเอาทฤษฎีสองปัจจยั ไปปฏิบติัใหไ้ดผ้ลกบัองคก์รนั`น ผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัคํ`าจุน 
และตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานดว้ยปัจจยัจูงใจ 

 ข้อมูลธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์ก่อตั`งขึ`นโดยพระบรมราชานุญาต เมืOอวนัทีO 30 มกราคม 2449 เป็นธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 115 ปีทีOผา่นมา มีบทบาทสาํคญัในการใหบ้ริการทางการเงิน
ในประเทศไทยผ่านวฏัจกัรเศรษฐกิจมากมายรวม ทั`งการเปลีOยนแปลงทางการเมือง และดว้ยการสนับสนุน
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อยา่งแขง็แกร่งจากผูถื้อหุน้หลกัของธนาคาร ทาํใหธ้นาคารสามารถผา่นช่วงเวลาดงักล่าว และส่งผลใหธ้นาคาร
ในทุกวนัน̀ีมีขนาดทีOใหญ่ขึ`น มีการดาํเนินงานทีOดีข̀ึนและแขง็แกร่งข̀ึน  
 เป็นธนาคารทีOให้บริการทางการเงินทีOครบวงจรชั`นนาํของประเทศ นาํเสนอผลิตภณัฑ์และบริการทีO
หลากหลายเพืOอตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการทางการเงินใน
ประเทศทีOกวา้งขวาง นอกเหนือจากการใหบ้ริการหลกั  

 งานวิจัยทีRเกีRยวข้อง 
 นิยม จบัใจสุข (2555) ศึกษาเรืOอง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการวิจยัพบว่า (1) คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวมคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี และเมืOอพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบัดีทุกดา้นเช่นกนั 
ไดแ้ก่ ดา้นสิOงตอบแทนทีOยุติธรรม  ดา้นสภาพการทาํงานทีOปลอดภยั  ดา้นการพฒันาความสามารถ ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับในสังคม   ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงานกับการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นความ
สมดุลของงานกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว (2) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในภาพรวมระดบัแรงจูงใจมากทุกดา้น และเมืOอพิจารณารายดา้นก็อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ไดแ้ก่ ดา้น
การยอมรับนับถือ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีOการงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (3) ความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีOระดบั 0.01 
 อัญชลี มันตะรักษ์ (bcch) ศึกษาเรืO อง ปัจจัยทีOมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษา องค์การมหาชนแห่งหนึO งในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก โดยทุกตวัแปรยอ่ยของแรงจูงใจในการปฏิบติังานประกอบดว้ย ความสาํเร็จในการ
ปฏิบติังาน ความรับผิดชอบ การยอมรับนับถือ และการบริหารงาน มีค่าเฉลีOยในระดบัมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า e) พนกังานทีOมี เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทาํงาน และราย ได ้ต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานต่างกนั ส่วนพนกังานทีOมีวุฒิการศึกษา และสถานภาพการสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ไม่แตกต่างกัน b) ปัจจัยด้านงานและปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง  
 วิภาวรรณ เอ่งฉ้วน, นารี วงศเ์ลิศคุณากร (bcci) ศึกษาเรืOอง ปัจจยัทีOมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานธนาคารออมสินในสังกดัธนาคารออมสินเขตกระบีO ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายรุะหวา่ง de-Z[ ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งงานเป็นพนกังานปฏิบติัการ
ระดับ c เงินเดือนระหว่าง ec,000-20,[[[ บาท ระยะเวลาปฏิบติังานน้อยกว่า c ปี ขอ้มูลแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานพบว่า มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
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ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากทีOสุด ส่วนดา้นอืOนๆ มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
มากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีOยจากมากไปหาน้อยไดด้งัน̀ี ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน ดา้น
ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นผูบ้งัคบั บญัชาในสายงานและดา้นนโยบายและการ
บริหาร  
 เบญจพร ปู่เกตุแกว้, ผุสดี พลสารัมย ์(bccj) ศึกษาเรืOอง ปัจจยัทีOมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนกังานธนาคารออมสินสํานกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ he.g อายุ d[ - Z[ ปี ร้อยละ Zd.c การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ cb.d อายุการทาํงาน c - e[ ปี ร้อย
ละ dc ตาํแหน่งพนักงานระดับ Z - c ร้อยละ Ze.d รายได้ e[,000 - 20,[[[ บาท ร้อยละ di.d พบว่าระดับ
แรงจูงใจในปัจจยัดา้นตวักระตุน้และปัจจยัดา้นการบาํรุงรักษาอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีOมากทีOสุด คือ ดา้น
ผลสําเร็จของงานและด้านความมัOนคงในการทาํงาน และระดับของแรงจูงใจทีOมีอิทธิพลต่อการทาํงานใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 วชัระ แยม้ชู (bchd) ศึกษาเรืOอง ปัจจยัทีOส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพืOอ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ธนาคารเพืOอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาํนกังานใหญ่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีOสุด พิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ระดบัมากทีOสุด อนัดบัแรกคือ ดา้นความมัOนคง รองลงมาคือดา้นสัมพนัธภาพต่อเพืOอนร่วมงาน 
ดา้นความกา้วหน้าและดา้นการยอมรับนับถือ ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและ อนัดบัสุดทา้ยคือ 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และใช้
วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ทีOใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยผูวิ้จยัทราบจาํนวน
ประชากร หรือจาํนวนพนักงานทั` งหมด อยู่ทีO  bd,jgg คน (ทีOมา: www.scb.co.th, รายงานประจาํปี bchd)
 กลุ่มตวัอยา่ง ทีOใชใ้นการวิจยั ผูวิ้จยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ทีOระดบัความเชืOอมัOน jc% ซึO งกาํหนดค่าความคลาดเคลืOอนของการสุ่มตวัอย่าง เท่ากบั c%  ผลการ
คาํนวณ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีOยอมรับได้ต้องไม่ตํOากว่า djd.ZZ คน ผูวิ้จัยจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการ
ศึกษาวิจัยคร̀ังน̀ี อยู่ทีOจาํนวน Z[[ คน จากประชากรทั`งหมด bd,jgg คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental sampling)  
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 เครืRองมือทีRใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครืOองมือทีOใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในคร̀ังน̀ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย b ส่วน คือ 
 ส่วนทีO e ขอ้มูลเกีOยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบั
การศึกษาสูงสุด, อายงุาน และรายไดเ้ฉลีOยต่อเดือน  
 ส่วนทีO b เป็นแบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน h ดา้น โดยแบ่งออกเป็น c ระดบั  ไดแ้ก่ 
มากทีOสุด = c, มาก = Z, ปานกลาง = d, นอ้ย = b, นอ้ยทีOสุด = 1 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครืRองมือ 
 แบบสอบถามฉบบัน̀ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ`นเอง มีขั`นตอนในการสร้างดงัน̀ี 
 e. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีOเกีOยวขอ้งกับเรืOอง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยอืOนๆ ทีOเกีOยวขอ้ง จากนั`นนํามา
กาํหนดกรอบแนวคิดทีOใชใ้นการวิจยั เพืOอใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
 b. สร้างแบบสอบถาม แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานครและตรวจสอบเน̀ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั`น
นาํไปให้ผูเ้ชีOยวชาญ จาํนวน b ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทีOยงตรงและความถูกตอ้งของเน̀ือหา ซึO งมีเกณฑ์
ในการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม    
 d. นาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (index of congruence) โดยใชสู้ตรดงัน̀ี 

   สูตร  IOC  = 
Ʃ�

�
 

 

 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน̀ี 
 (e) ขอ้คาํถามทีOมีคะแนน IOC ตั`งแต่ [.c[ – e.[[ มีความเทีOยงตรงใชไ้ด ้
 (b) ขอ้คาํถามทีOมีคะแนน IOC ตํOากวา่ [.c[ ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 Z. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีOยวชาญ แลว้นาํมาเสนอต่ออาจารยที์O
ปรึกษา เพืOอพิจารณาขั`นสุดทา้ย และนาํมาปรับปรุงเพืOอความสมบูรณ์อีกคร̀ัง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์ โดยใช ้Google Form 
ให้กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ตามทีOไดก้าํหนดไว ้รวบรวมแบบสอบถามทีOขอ้มูลครบถ้วน เพืOอนาํไป
จดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั`นตอนต่อไป    

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืOองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
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 สถิติทีRใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉลีOย (X�) และค่าส่วนเบีOยงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนทีO e  ปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษาเรืOอง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพนักงานผูที้Oตอบแบบสอบถาม
ทั`งหมดจาํนวน Z[[ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน bb[ คน คิดเป็นร้อยละ cc.[[ และเพศชาย จาํนวน ei[ 
คน คิดเป็นร้อยละ Zc.[[ ส่วนใหญ่มีอายุ de - dc ปี จาํนวน edZ คน คิดเป็นร้อยละ dd.c[ รองลงมาคือ อายุ bh 
– d[ ปี จาํนวน ebi คน คิดเป็นร้อยละ db.[[, อายุ Ze ปีขึ`นไป จาํนวน ib คน คิดเป็นร้อยละ b[.c[, อายุ dh – 
Z[ ปี จาํนวน cd คน คิดเป็นร้อยละ ed.bc และอายุไม่เกิน bc ปี จาํนวน d คน คิดเป็นร้อยละ [.gc ตามลาํดบั 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จาํนวน bgZ คน คิดเป็นร้อยละ hi.c[ และสถานภาพ สมรส จาํนวน ebh คน คิด
เป็นร้อยละ de.c[ ตามลาํดบั โดยสถานภาพอืOนๆ นอกเหนือจากสถานภาพโสดและสมรส ไม่พบขอ้มูล ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน ejj คน คิดเป็นร้อยละ Zj.gc รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จาํนวน ejc คน คิดเป็นร้อยละ Zi.gc และระดบัการศึกษาตํOากว่าปริญญาตรี จาํนวน h คน คิดเป็นร้อยละ 
e.c[ ตามลาํดบั โดยระดบัการศึกษาปริญญาเอก ไม่พบขอ้มูล ส่วนใหญ่มีอายงุาน h – e[ ปี จาํนวน b[g คน คิด
เป็นร้อยละ ce.gc รองลงมาคือ มีอายุงานมากกว่า e[ ปี จาํนวน e[g คน คิดเป็นร้อยละ bh.gc และอายุงานไม่
เกิน c ปี จาํนวน ih คน คิดเป็นร้อยละ be.c[ ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลีOยต่อเดือน b[,[[e – d[,[[[ บาท 
จาํนวน ehe คน คิดเป็นร้อยละ Z[.bc รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉลีOยต่อเดือน d[,[[e – Z[,[[[ บาท จาํนวน ib คน 
คิดเป็นร้อยละ b[.c[, มีรายไดเ้ฉลีOยต่อเดือนมากกวา่ c[,[[[ บาท จาํนวน gZ คน คิดเป็นร้อยละ ei.c[, มีรายได้
เฉลีOยต่อเดือน Z[,[[e – c[,[[[ บาท จาํนวน cg คน คิดเป็นร้อยละ eZ.bc และมีรายไดเ้ฉลีOยต่อเดือนไม่เกิน 
b[,[[[ บาท จาํนวน bh คน คิดเป็นร้อยละ h.c[ คน ตามลาํดบั  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนทีO b แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ รายดา้นทุกดา้นอยู่
ในระดับมาก คือ  ด้านตาํแหน่งงานและความมัOนคงในการทาํงาน, ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ, ด้าน
ความสําเร็จในการทาํงาน, ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ, ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้าและเพืOอนร่วมงาน และ
ดา้นความกา้วหนา้  ตามลาํดบั 
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สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ทีOตอบแบบสอบถามทั`งหมด Z[[ คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน bb[ คน คิดเป็นร้อยละ cc.[[ มีอายุ de - dc ปี จาํนวน edZ คน คิดเป็นร้อยละ 
dd.c[ มีสถานภาพ โสด จาํนวน bgZ คน คิดเป็นร้อยละ hi.c[ มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน ejj คน คิด
เป็นร้อยละ Zj.gc มีอายุงาน h – e[ ปี จาํนวน b[g คน คิดเป็นร้อยละ ce.gc มีรายไดเ้ฉลีOยต่อเดือน b[,001 – 
30,[[[ บาท จาํนวน ehe คน คิดเป็นร้อยละ Z[.bc 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ รายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
คือ  ดา้นตาํแหน่งงานและความมัOนคงในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความสําเร็จในการ
ทาํงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้าและเพืOอนร่วมงาน และดา้นความกา้วหน้า 
ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 
 การศึกษาเรืOอง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า รายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
โดยเรียงลาํดบัจากดา้นทีOมีค่าเฉลีOยสูงสุด คือ  ดา้นตาํแหน่งงานและความมัOนคงในการทาํงาน, ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนับถือ, ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน, ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ, ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า
และเพืOอนร่วมงาน และดา้นความกา้วหนา้  ตามลาํดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิOมเติม ดงัน̀ี  
 \. ด้านความสําเร็จในการทํางาน  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีOมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบั
มากทีOสุด คือ  มีความตั`งใจปฏิบติังานทีOไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จลุล่วง ส่วนขอ้ทีOมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
อยู่ในระดบัมาก คือ การใชค้วามรู้ความสามารถทีOมีอยูใ่นการปฏิบติังาน, รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึOงของความสาํเร็จ
ของงาน, ผลสาํเร็จของงานเป็นไปตามทีOคาดหวงั, การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา และหวัหน้า
งานมีความพึงพอใจในความสาํเร็จของงาน ตามลาํดบั ซึO งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัชลี มนัตะรักษ ์(bcch) 
ศึกษาเรืOอง ปัจจยัทีOมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน กรณีศึกษา องค์การมหาชนแห่งหนึO งใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก โดยทุกตวัแปรย่อย
ของแรงจูงใจในการปฏิบติังานประกอบดว้ย ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน ความรับผิดชอบ การยอมรับนบัถือ 
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และการบริหารงาน มีค่าเฉลีOยในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า e) พนักงานทีOมี เพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการทาํงาน และราย ได้ ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกัน ส่วนพนักงานทีOมีวุฒิ
การศึกษา และสถานภาพการสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั b) ปัจจยัดา้นงานและ
ปัจจยัดา้นการพฒันาบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง  
 ^. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีOมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบั
มากทีOสุด คือ  องคก์รทีOทาํเป็นองคก์รทีOมีผูค้นสนใจอยากเขา้มาเป็นพนกังานและปฏิบติังานอยา่งมาก ส่วนขอ้ทีO
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก คือ งานทีOทาํเป็นงานทีOเปิดโอกาสใหไ้ดส้ร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบั
บุคคลต่างๆ, หัวหน้างานและเพืOอนร่วมงานให้เกียรติเสมอในฐานะเพืOอนร่วมงานทีOดี, ไดรั้บการยอมรับและ
ไวว้างใจในการปฏิบติังานจากหัวหน้างานและเพืOอนร่วมงาน, ไดรั้บความไวเ้น̀ือเชืOอใจจากทั`งบุคคลภายใน
และภายนอกองคก์รและไดรั้บความเชืOอถือจากหน่วยงานอืOนในดา้นการปฏิบติังาน ตามลาํดบั ซึO งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ วิภาวรรณ เอ่งฉ้วน, นารี วงศ์เลิศคุณากร (bcci) ศึกษาเรืOอง ปัจจัยทีOมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานธนาคารออมสินในสังกดัธนาคารออมสินเขตกระบีO ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง de-Z[ ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งงานเป็น
พนกังานปฏิบติัการระดบั c เงินเดือนระหว่าง ec,000-20,[[[ บาท ระยะเวลาปฏิบติังานน้อยกว่า c ปี ขอ้มูล
แรงจูงใจในการปฏิบติังานพบว่า มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่าดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากทีOสุด ส่วนดา้นอืOนๆ มีระดบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีOยจากมากไปหาน้อยได้ดงัน̀ี ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้น
ความรับผิดชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นเงินเดือนและ
ผลตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นผูบ้งัคบั บญัชาในสายงานและดา้น
นโยบายและการบริหาร  
 _. ด้านความก้าวหน้า  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดับมาก คือ  ได้รับการอบรมสัมมนา เพืOอพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน, 
ความกา้วหน้าในตาํแหน่งงานขึ`นอยู่กบัผลงานและความสามารถ, ไดเ้รียนรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากงานทีO
ปฏิบติั, ไดรั้บการสนบัสนุนในการศึกษาต่อ, มีโอกาสไดเ้ลืOอนตาํแหน่งหน้าทีOการงานสูงข̀ึน และมีโอกาสใน
การโยกยา้ยงานตามความรู้ความสามารถ ตามลาํดบั ซึO งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิยม จบัใจสุข (2555) ศึกษา
เรืOอง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ผลการวิจยัพบว่า (1) คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวมคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดบัดี และเมืOอพิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัดีทุกดา้นเช่นกัน ไดแ้ก่ ดา้นสิOงตอบแทนทีOยุติธรรม  
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ด้านสภาพการทาํงานทีOปลอดภยั  ด้านการพฒันาความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม   ด้าน
ประชาธิปไตยในการทาํงานกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นความสมดุลของงานกบัชีวิตส่วนตวัและ
ครอบครัว (2) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวมระดบัแรงจูงใจมาก
ทุกดา้น และเมืOอพิจารณารายดา้นก็อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหน้าใน
หนา้ทีOการงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีOระดบั 0.01 
 `. ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้าและเพืRอนร่วมงาน  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมาก คือ  หน่วยงานทีOปฏิบติังาน หวัหนา้และเพืOอนร่วมงานมีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี, เพืOอนร่วมงานช่วยเหลือ
ซึO งกนัและกนัเป็นอย่างดี, เพืOอนร่วมงาน ร่วมมือกนัปฏิบติังานให้สําเร็จลุล่วง, หัวหน้างานแสดงความจริงใจ
และเป็นกันเอง, หัวหน้างานเต็มใจให้คาํปรึกษาปัญหางานและส่วนตวั และหัวหน้างานมอบหมายงานให้
รับผิดชอบอย่างเสมอภาค ตามลาํดบั ซึO งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัระ แยม้ชู (bchd) ศึกษาเรืOอง ปัจจยัทีO
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารเพืOอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงาน
ใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ธนาคารเพืOอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สํานกังานใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีOสุด พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัมากทีOสุด อนัดบัแรกคือ 
ดา้นความมัOนคง รองลงมาคือดา้นสัมพนัธภาพต่อเพืOอนร่วมงาน ดา้นความกา้วหน้าและดา้นการยอมรับนับถือ 
ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและ อนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยู่ในระดบัมาก 
ตามลาํดบั 
 a. ด้านรายได้และสวัสดิการ  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมืOอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดับมาก คือ สวสัดิการต่างๆ ทีOได้รับ มีความเหมาะสม, เงินโบนัสประจาํปี มีความเหมาะสม, รายได้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์, รายได้เหมาะสมกับปริมาณงานทีOปฏิบติั และรายได้
เหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั ตามลาํดบั ซึO งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัระ แยม้ชู (bchd) ศึกษาเรืOอง 
ปัจจัยทีOส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพืOอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สํานกังานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ธนาคารเพืOอการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สํานักงานใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีOสุด พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับมากทีOสุด 
อนัดบัแรกคือ ดา้นความมัOนคง รองลงมาคือดา้นสัมพนัธภาพต่อเพืOอนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้และดา้นการ
ยอมรับนบัถือ ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและ อนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยู่
ในระดบัมาก ตามลาํดบั 
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 b. ด้านตําแหน่งงานและความมัRนคงในการทํางาน  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีOมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบั
มากทีOสุด คือ องค์กรมีความมัOนคง และครอบครัว ยอมรับในอาชีพ ตาํแหน่งงาน ตามลาํดับ ส่วนข้อทีOมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก คือ เพืOอนและคนรู้จกัใกลชิ้ด ยอมรับในอาชีพ ตาํแหน่งงาน, งานทีO
ปฏิบติัมีความสําคญัต่อองค์กร, ตาํแหน่งงานมีความมัOนคง และ สังคมทัOวไป ยอมรับในอาชีพ ตาํแหน่งงาน 
ตามลาํดบั ซึO งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัเบญจพร ปู่เกตุแกว้, ผสุดี พลสารัมย ์(bccj) ศึกษาเรืOอง ปัจจยัทีOมีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ he.g อายุ d[ - Z[ ปี ร้อยละ Zd.c การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อย
ละ cb.d อายกุารทาํงาน c - e[ ปี ร้อยละ dc ตาํแหน่งพนกังานระดบั  
Z - c ร้อยละ Ze.d รายได ้e[,000 - 20,[[[ บาท ร้อยละ di.d พบว่าระดบัแรงจูงใจในปัจจยัดา้นตวักระตุน้และ
ปัจจยัดา้นการบาํรุงรักษาอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีOมากทีOสุด คือ ดา้นผลสําเร็จของงานและดา้นความมัOนคง
ในการทาํงาน และระดบัของแรงจูงใจทีOมีอิทธิพลต่อการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรืOอง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน̀ี 
 1. ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน สิOงทีOตอ้งปรับปรุง คือ  ความตั`งใจปฏิบติังานทีOไดรั้บมอบหมายให้
สาํเร็จลุล่วง ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัใหเ้หมาะสม เช่น การขึ`นเงินเดือน เลืOอนตาํแหน่ง เป็นตน้, การใช้
ความรู้ความสามารถทีOมีอยู่ในการปฏิบติังาน ควรประเมินความสามารถของพนักงานเป็นกลุ่มย่อย หรือ
รายบุคคล โดยกาํหนดเกณฑ์การวดัความสามารถและผลงานทีOชดัเจน, กาํหนด KPI ทีOชดัเจนและเป็นธรรม, 
การรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึO งของความสําเร็จของงาน ควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพฒันาทกัษะ ความรู้ 
เพืOอใหเ้กิดความเชีOยวชาญในงานทีOปฏิบติั ทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วง รวมถึงการไดรั้บคาํชืOนชมในผลงาน  
 2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ สิOงทีOตอ้งปรับปรุง คือ  องคก์รทีOทาํเป็นองคก์รทีOมีผูค้นสนใจอยาก
เขา้มาเป็นพนกังานและปฏิบติังานอย่างมาก ควรพฒันาภาพลกัษณ์ขององคก์รให้เป็นทีOน่าสนใจยิOงขึ`น, งานทีO
ทาํเป็นงานทีOเปิดโอกาสให้ได้สร้างสัมพนัธภาพอนัดีกับบุคคลต่างๆ ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ หรืองานสัมมนาแลกเปลีOยนความคิดเห็นในเรืOองต่างๆ, หวัหนา้งานและเพืOอนร่วมงานให้
เกียรติเสมอในฐานะเพืOอนร่วมงานทีOดี ควรสร้างวฒันธรรมทีOดีในการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นกันเอง 
ช่วยเหลือซึOงกนัและกนั ให้เกียรติกนัเสมอ นาํมาซึOงการปฏิบติังานเป็นทีมทีOดีและมีประสิทธิภาพ  
 3. ด้านความก้าวหน้า สิO งทีOต้องปรับปรุง คือ  การได้รับการอบรมสัมมนา เพืOอพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดการฝึกอบรมเพืOอพฒันาความรู้ ความสามารถ, 
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ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานข̀ึนอยู่กบัผลงานและความสามารถ ควรมีเกณฑก์ารวดัผลงานและความสามารถ
ทีOชดัเจน เหมาะสม และเป็นธรรม, ไดเ้รียนรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากงานทีOปฏิบติั ควรส่งเสริมให้พนกังานมี
ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ในงานทีOปฏิบติั เช่น การจดัอบรมสัมมนา เพิOมความรู้ ความสามารถเฉพาะส่วน
งานหรือความรู้ในดา้นอืOนๆ ทีOเกีOยวขอ้ง  
 4. ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้าและเพืOอนร่วมงาน สิOงทีOตอ้งปรับปรุง คือ หน่วยงานทีOปฏิบติังาน 
หัวหน้าและเพืOอนร่วมงานมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ควรจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันในส่วนงาน เพืOอกระชับ
ความสัมพนัธ์, เพืOอนร่วมงานช่วยเหลือซึO งกนัและกนัเป็นอย่างดี ควรให้ความสําคญักบัสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน  โดยการสร้างบรรยากาศการทาํงานทีOเป็นมิตร, เพืOอนร่วมงาน ร่วมมือกนัปฏิบติังานใหส้ําเร็จลุล่วง 
ธนาคารควรสร้างบรรยากาศทีOดีในการอยูร่่วมกนั เพืOอเสริมสร้างความสุข ลดความเบืOอหน่ายและความเหนืOอย
ลา้ในการปฏิบติังาน เพืOอใหพ้นกังานสุขทั`งกายและใจ  
 5. ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ สิOงทีOตอ้งปรับปรุง คือ สวสัดิการต่างๆ ทีOไดรั้บ มีความเหมาะสม ควรมี
หลกัเกณฑ์ในเรืOองสวสัดิการ ผลประโยชน์ต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตร สวสัดิการกูย้ืมพนกังาน เป็นตน้, เงิน
โบนัสประจาํปี มีความเหมาะสม ควรกาํหนดเกณฑ์การวดัผลการปฏิบติังานของพนักงานให้ชัดเจน เพืOอ
ประกอบการพิจารณาเงินโบนัสประจําปีทีO เป็นธรรม, รายได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ควรมีเกณฑใ์นการพิจารณาปรับขั`นเงินเดือนทีOเป็นมาตรฐานชดัเจนและเป็นธรรม  
 6. ด้านตาํแหน่งงานและความมัOนคงในการทาํงาน สิO งทีOต้องปรับปรุง คือ  องค์กรมีความมัOนคง 
ธนาคารควรส่งเสริมให้พนักงานปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครัด ด้วยความเต็มใจ, ครอบครัว 
ยอมรับในอาชีพ ตาํแหน่งงาน ควรให้คาํยกย่องชมเชยต่อกนั เพืOอสร้างสัมพนัธภาพทีOดีต่อคนในครอบครัว, 
เพืOอนและคนรู้จกัใกลชิ้ด ยอมรับในอาชีพ ตาํแหน่งงาน สร้างความเขา้ใจในอาชีพ ต่อเพืOอนและคนรู้จกัใกลชิ้ด 
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพืOอจูงใจใหบุ้คคลใกลชิ้ด มีมุมมองและทศันคติทีOดีต่ออาชีพ ตาํแหน่งงาน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครัJงต่อไป  
 e. ควรมีการปรับเปลีOยนหรือเพิOมเติมตวัแปรต่างๆ ในการวิจยัเพืOอให้ไดข้อ้มูลทีOครบถว้น และรอบ
ดา้นมากยิOงขึ`น 
 b. การวิจยัคร̀ังน̀ี มีขอบเขตในดา้นการศึกษาวิจยัเฉพาะพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํให้ผลการวิจัยในคร̀ังน̀ีไม่ใช่ตวัแทนของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด 
(มหาชน) ทั`งหมด ดงันั`นจึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมทัOวประเทศไทย เพืOอทีOจะไดท้ราบว่าโดย
ภาพรวมแลว้ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นอย่างไร ซึO งจะ
สามารถนาํผลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารงาน ดา้นทรัพยากรบุคคล เพืOอ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิOงข̀ึน 
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