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บทคัดย่อ  

  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถปุระสงค์ 1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานไทยพาณชิย์ จ ากัด 
(มหาชน )ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  2. เพื่อศึกษาศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยดา้นส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ คือประชากรของธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพ 
มหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสออบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยล่ะ คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t – test 
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธี LSD 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศ อายุ ต าแหน่งงาน 
สถานภาพ รายได้ ต่างกนั ท าให้  แรงจูงใจในในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั 

ความส าคัญ :  พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด(มหาชน) , เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ABSTRACT 

This research study purpose1. To study the motivation of working for the Siam Commercial Bank 
Public Company Limited in Bangkok 2.To study the motivation of working for SCB employees in 
the Bangkok area By classified by personal factors  
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  The sample group used in this research was 400 employees of the Siam Commercial Bank 
Public Company Limited using questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Test the hypothesis by using 
 t-test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA). By using LSD method 

   The hypothesis test found that Siam Commercial Bank Public Company Limited 
employees have demographic factors, gender, age, job position, status, average income different 
Making the motivation of the employees of Siam Commercial Bank Public Company Limited 
differen 

 
บทน า 

      กุญแจส าคัญที่ผูบ้ริหารใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือการจูงใจซึ่งเป็นก าหนด 
การกระตุ้นปลุกเร้าให้พนักงานในองค์การมีก าลังใจ มีความตัง้ใจ และเต็มใจที่จะปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความ 
สามารถ ในองค์การธุรกิจ การจูงใจมีความจ าเป็นต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ทั้งนี้เพราะบุคคลทีไ่ด้รับการจูงใจที่ถูกต้องจะท างานเต็มเวลาเต็มก าลัง มุ่งมั่นที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุด ซึ่ง
ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในองค์การและความส าเร็จของตนเอง  
              การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การที่บุคคลได้รบัการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม ในการกระท ากิจ 
กรรมต่างๆ อย่างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจความพยายามหรือพลังภาย 
ในตนเอง รวมทั้งการเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการและ
สร้างความพงึพอใจสูงสุด(รศ.ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ2541)  
            ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นส่วนส าคัญที่มีผลต่อการปฏบิัติงานของพนักงานในองค์การเพราะหากพนักงาน
หรือบุคคลากรได้รับแรงจูงใจจนส่งผลให้เกิดความรู้สึกในทางดตี่อการปฏิบัติงานซึ่งย่อมจะน าความคิดริเริ่ม ความ
ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาการท างาน และปฏิบัติ งานด้วยความสขุซึ่งจะท าให้ผลในการปฏิบตัิงานนั้นเกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งต้องอาศัยองค์ ประกอบหลายด้านประกอบกัน ดังที่สเตียร์และปอร์เตอร์ (Steer and Porter. 
1983:211) กล่าวว่า บุคคลทีม่ีความพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานจะมีผลการปฏิบัตงิานที่ดี และเป็นสว่น
หนึ่งที่ส่งผลให้องค์การประสบผลส าเร็จ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจะขึน้อยู่กับองค์ประกอบ 3 
ประการ ได้แก่ระดับแรงจูงใจ ความรู ้ ความสามารถหรือลักษณะส่วนตัวและความเข้ าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่
ของตน  
               จากที่กล่าวจะเห็นว่าทางธนาคารเชื่อว่าการมีพนักงานทีท่ างานอยู่ในองค์การเปน็ระยะ เวลานานจะ
ส่งผลดีกบัองค์การ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองแรงจูงใจ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที ่
กรุงเทพมหานคร ว่ามีแรงจูงใจใดบ้างที่มผีลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานและสามารถท างานอยู่ใน
องค์การได้นาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธผิลต่อธนาคาร 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน )ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที ่กรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามปจัจัยด้านส่วนบุคคล 

ขอบเขตของงานวิจัย 



งานวิจยันี้เปน็การศึกษาเก่ียวกับ แรงจุงใจในการท างาน ของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย ์ ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครผู้วิจัยจะท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
  1. ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที ่95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างสาเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน ่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากร คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์ ใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 400 ตัวอย่าง  

  2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานบริษัท ไทยพาณชิย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาถึงปัจจัยในการท างานทั้ง 6 ด้าน ซึ่งได้แก ่ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ดา้นความมั่นคงและก้าวหน้า ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นความสุขในงานทีท่ า ดา้นความกระตือรือร้น
ในการท างาน ดา้นความรักในงาน  และได้ศึกษาปัจจัยด้านประชากร ซึ่งได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหนง่งาน และรายได้เฉลี่ย 
 2.ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ประกอบไป
ด้วย ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ดา้นความมั่นคงและก้าวหน้า ด้านความส าเร็จในงาน ดา้นความสุขในงานทีท่ า 
ด้านความกระตือรือร้นในการท างาน ด้านความรักในงาน   
 
ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
   1.เพื่อทราบถึง แรงจูงในการท างานของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
  2.เพื่อให้ทราบถึง แรงจูงในการท างานของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปจัจัยด้านประชากร  
  3.เพื่อเป็นข้อมูลทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน)  น าไปปรับปรุงหรือ
แก้ไขศักยภาพของพนักงานธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  จกการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกแรงจูงใจในการท างานออกเป็น 6 ด้าน 
 
1.ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

Jone (อ้างใน สกุลนาร ีกาแก้ว, 2546, อ้างถึง (วรันธร ทรงเกียรติศักดิ์ 2558) ได้แบ่ง ประเภทของ
สภาพแวดล้อมในการท างานดงันี้ 
  1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง อุณหภูมิพื้นที่ภูมิ ประเทศและ
ภูมิอากาศ เป็นสภาพแวดล้อมทีส่ าคัญในแง่ของการเป็นรปูแบบความสัมพันธ์กับ 
มนุษย์ในตอนแรกๆ 
  2. สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หมายถึง ผู้คนที่อยู่โดยรอบทัว่ไป 
และมีผลต่อบุคคลนัน้ ๆ อาจจะมีกิจร่วมกันหรือไม่มีก็ได้ 
  3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) ส าคัญมากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่มนษุย์สร้างขึ้น
ทั้งหมด เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ เครื่องจักรกฎหมาย ประเพณีความเชื่อ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น 



   แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ด้านสภาพ
แวดล้มในการท างาน หมายถึง ในการท างาน พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดี เพราะการท างาน
อยู่ในภาพรวมไม่ว่าเป็นเร่ืองของสถานที่ท างานที่ดี มีการจัดการที่เมหาะสม สะดวกและงา่ยต่อการปฏิบัติงาน มี
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน มบีรรยากาศในที่ท างานไม่แออัดมีสถาพอากาศถ่ายเท รวมถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน และมสีถานที่จอดรถเพียงพอที่ซึ่งส่งผลให้ท างานดตีามไปด้วย 
 
 ความมั่งคงและความก้าวหน้าในอาชีพ  
  ความก้าวหน้าในอาชีพงาน (Career Progression) ความก้าวหนา้ในอาชพีงานหมาย รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในบทบาทการท างาน ซึง่จะให้ผลตอบแทนทัง้ด้านจิตวทิยา หรือผลตอบแทนที่ เก่ียวขอ้งโดยตรง กบัการ
ท างานการเปลีย่นแปลงตา่งๆเหล่านี้จงึรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก่อใหเกิด ความก้าวหน้าในงาน การเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอดถึงความพึงพอใจในชวีิต ความรู้สกึว่าตนเองมีค่า ประสบความสา เร็จ ซึ้งอาจจะออกมา
ในรูปของอ านาจหนา้ที่ สถานภาพที่ สูงขึ้น ความกา้วหน้าในอาชีพงานจงึเป็นผลสดุท้ายของการจดัการอาชีพที่เร่ิมตน้ 
ด้วยการวางแผนอาชีพ งานก่อนที่จะพฒันาไปสู่การพฒันาอาชพีงาน และการพฒั นาความกา้วหน้าในอาชีพงานใน
ที่สุด(นฤมลนิราทร,2534)  
   บุคลากรทุกคนในแตล่ะองคก์รย่อมมีความต้องการใหก้ารปฏิบัติงานของตน น าความส าเร็จมาสู่วชิาชีพและ
เนื้องานที่มีคุณภาพ ที่ส าคัญ คือต่างก็มีความตอ้งการสิ่งตอบแทนจาก ผลส าเร็จของงาน เช่น ความภาคภูมิใจต่อ
ความส าเร็จของงาน ความพงึพอใจ การได้รับความก้าวหนา้ทั้งด้านวชิาชีพและต่อตนเอง ซึ่งอยู่ในรูปของการเลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่งและเลื่อนเงินเดือน ดั้งนัน้การ ปฏิบัติงานที่ให้ผลส าเร็จทั้งด้านวิชาชีพและต่อตนเองจึงเป็นสว่นหนึ่งที่
เป็นโอกาสสร้างความก้าวหนา้ให้กับ บุคลากรแต่ละคนในทีสุ่ด(ปานทิพย์บณุยะสตุ.2540:13)  
  ส าหรับความหมาย สายความก้าวหน้าในอาชีพ แสดงถึงการเติบโตของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัตงิานใน
องค์กร (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2547) เป็นหนทางที่องค์การไดว้างความกา้วหน้าไว้ตลอดสายอาชียส าหรับพนักงานใน
องค์กร  ขณะเดียวกันพนักงานก็ควรจะได้พัฒนาตามสายอาชพี ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กร หรือเป็นแผนผงัแสดง
ล าดับของต าแหน่งในองค์กร ซึ่งพนักงานสามารถใช้เปน็แนวทางที่จะวางแผนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนได้ 
นอกจากนี้สายความก้าวหน้าในออาชีพจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลื่อนต าแหนง่จากระดบัล่างสดุไปจนถึงสูงสุด 
เป็นสิ่งทีช่่วยสร้างเปา้หมายและแรงจูงใจในด้านความก้าวหนา้ให้กับพนักงาน  (ดนัย เทียนพฒุ 2539) ส าหรับนิยา
ความหมายในคร้ังนี ้ สายความก้าวหน้าในอาชีพหมายถึงเสน้ทางการเติบโตของพนักงาน ซึ่งองค์การก าหนดจัดท าขึ้น
เพื่อแนวทางส าหรับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ด้านความ
มั่นคงและความก้าวหนา้และ หมายถึง สภาพการท างานที่ท าให้ผูป้ฏิบัติงานมีความมั่นใจว่าตนเอง จะสามารถ
ประกอบอาชีพนั้นได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือตรงกับความต้องการพร้อมกับสวัสดิการต่างๆ ที่สร้าง ความพึงพอใจ
ให้กับตนเอง ผู้ปฏิบัติงานมโีอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานที่สาคญั ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึน้ หรือได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึน้ 
รวมทั้งได้รับการสนบัสนนุให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ความส าเร็จในอาชีพ  

  แนวคิดของไอลส์ เมบ ี และโรเบิรต์สัน (Iles, Mabey & Robertson, 1990) ไอลส ์ เมบี และโรเบิรต์สนั 
(Iles, Mabey & Robertson, 1990) อ้างถึงใน ทอม สันและมาเบย์ (Thomson and Mabey, 1994) ได้ศึกษา
เก่ียวกับความส าเร็จในอาชีพ พบว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อความส าเร็จในอาชีพ ได้แก่ตัวแปรด้านบุคคล ลักษณะ
หัวหน้างาน และ อายุงาน ซึ่งตัวแปรเหล่านีส้่งผลต่อความผูกพันในอาชีพ และความผูกพันในอาชีพไดส้่งผลต่อ 
ความส าเร็จในอาชีพการท างาน 



  แนวคิดของเพลูเซต (Peluchette, 1993) ให้ความเห็นว่า บุคคลมีความต้องการที่ ไม่สิ้นสุด หากเมื่อได้รับ
การบรรลุความต้องการใด ๆ แล้ว ก็จะมีความต้องการอ่ืนที่มีมากกว่าก็จะตาม เข้ามาเป็นล าดบัขั้นเป็นเชน่นัน้ไปเร่ือย 
ส่วนความต้องการความส าเร็จในอาชีพก็เชน่ เดียว กัน เนื่องจากเป็นความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับจิตใจและคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล              
  แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความส าเร็จในอาชีพ หมายถึง การมีความรู้ความช านาญในงานนั้น และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาการท างานได้
อยา่งรวดเร็วและแม่นย า ได้รบัการยอมรับในงานที่ท า วางแผนการท างานอย่างรอบคอบให้งานส าเร็จตามเปา้หมาย 
รวมทั้งภาคภูมิใจในต าแหน่งงานที่ได้รบั 

ความสุขในการท างาน 

Gavin and mason (อ้างถึงใน นันทรัตน อุยประเสริฐ, 2552) กล่าวถึง ความสุขว่าเปน็ 
ผลจาก ความรูส้ึกภายในตนของแต่ละคน เปน็ผลท าให้เกิดความรูส้ึกทางบวกเชน่ ชืน่ชอบ พึงพอใจความสุข ประ
กอบด้วย 3 องคป์ระกอบ คือ  
  1. ความมีอิสระคือบุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งทีต่้องการและอ านาจ เสรีภาพในการตัดสินใจ 
ท าใหตนมีความพงึพอใจในชีวิต สามารถควบคุมและก าหนดการกระท าของ ตนให้ตอบสนองความสุขของตน  
  2. ความรูเ้ป็นผลส าคัญในการตดัสินใจในสิง่ที่ตองการไดถู้กต้อง รูว้่าควรใช้ความรู ้อยา่งไร เกิดความคิด
เชิงสร้างสรรคแ์ละใชค้วามรู้ให้เกิดประโยชน์มีการติดตอ่สัมพันธกับบุคคลอื่น เกิดการยอมรับและไว้วางใจจากบุคคล
รอบข้าง  
  3. ความสามารถเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนได้ดว้ยการจัด อบรมต่าง ๆ ให้เกิด
ความรูค้วามช านาญ สง่เสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และประสบการณท์ี่กว้างขวางขึน้ 

Diener (อ้างถึงในจงจิต เลศวบิลูยมงคล, 2547) มุ่งปจัจัยหรือองค์ประกอบของความสุขวา่คือ ความพึง
พอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิตตลอดจนประสบการณในชีวิตเหล่านัน้ เป็นอารมณ์ความรูส้ึก
ด้านลบต่ า คนที่มีความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน เชน่ อายุ รายได้ สภาพแวดล้อม ที่สง่ผลต
อความต้องการของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในชีวติน ามาซึ่ง ความสุข ดังนี ้ 
  1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีพอใจในสิ่งที่ ตนเองเป็นและกระท าอยู่
มีความสมหวังกับเปา้หมายของชีวิตที่สอดคล้องกับความเปน็จริงสามารถ กระท าได้ตามความตัง้ใจ สมเหตุสมผลเข้
าใจและยอมรับสิง่ที่เกิดขึ้นโดยไม่จ าเปน็ต้องปรับตัว   
  2. ความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลได้กระท าในสิง่ที่ ตนรักและชอบพอใจ
กับสภาพแวดล้อมที่เก่ียวของในการท างานมีความสุขเมื่องานทีก่ระท าส าเร็จลลุ่วง ตามเปา้หมาย ตลอดจนงานท าให้
เกิดคุณประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม  
  3. อารมณ์ทางบวก (Positive effect) หมายถึง การที่บุคคลมคีวามรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที ่ดีสนุก สนานกับการ
ท างาน ยิ้มแยมสดใสกับการท างาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนประท ารับรู้ถึงความ ดีงามและคณุประโยชน์ของงานที่
กระท า  
  4. อารมณ์ทางลบ (Negative effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกที่เปน็ ทุกขก์ับสิ่งไมด่ีที่
เกิดขึ้นในการท างาน เชน่ คับของใจ เบื่อหนาย ไมส่บายใจเมื่อเห็นการกระท าที่ไม ่ถูกต้องอยากปรับปรุงแกไขให้ดีข้ึน
เพื่อสนองความตอ้งการของตนให้มีความสุข 

แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความสุขในการท างาน หมายถึง ความสุขที่เกิดจาการท างานทีท่ าอยู่ในปัจจบุัน  มีความสนุกและเพลิดเพลินกบังานที่
ท า มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีสว่นร่วมไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน ท าให้เกิดมีความรู้สึกรัก



และผูกพันกบังานและองค์กร 
 
ด้านกระตือรือร้นในการท างาน 
  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ทฤษฎีการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) หมายถึง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน ได้ปฏิบัติในการหาความหมายและท าความเข้าใจด้วยตวัผู้เรียนเอง (ศักดา ไชกิจภิญโญ
,2548) ด้วยมีส่วนร่วมกันกับกลุม่ผู้เรียน และสรุปยอดความคิดร่วมกันโดยผู้สอนเป็นผู้ที่ก าหนดกิจกรรม การแสวงหา
ความรู้ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการ วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสงูได้แกก่ารวิเคราะห์การสังเคราะห์และ การประเมินค่า (วุทธิศักดิ ์ โภชนุกูล, 2552ก)
กระบวนการเหล่านี้ผู้เรียนสามารถต่อเติมและสร้าง แนวคิดของตนเอง เกิดการเรียนรู้วิธีการเรียน (Learning How 
to Learn) และมีทักษะเลือกรับข้อมูล อย่างเป็นระบบ ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนรู้ในระดับผิวเผนิซึ่งเน้นการรับ
ข้อมูลและจดจ าข้อมูลเท่านั้น(ปราวีณยาสวุรรณณัฐโชติ,2549) 
 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้นผูส้อนจะเปน็ผู้อ านวยความ สะดวกในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติดว้ยตนเอง โดยคุณสมบัติผู้เรียนในการเรียนรู้ แบบดงักล่าว สามารถจ าแนก
ลักษณะส าคัญได้ดงันี้(ไชยยศเร่ืองสุวรรณ,2551) 
  1. ผู้เรียนได้รับการสอนที่เนน้การพัฒนาศักยภาพทางสมองและความคิด โดยสามารถ แก้ปัญหาน าไปใช้และ
สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบได้  
  2. ผู้เรียนมีการเรียนรู้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยเน้นความร่วมมือ เกิดความความ รับผิดชอบและระเบียบ
วินัยการรักเรียนจากการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  
  3. ผู้เรียนสามารถบูรณาการข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศและหลักการสู่การสร้างความคิด รวบยอดได ้ 
  4.เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล  
  5. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏบิัติ ด้วยตนเอง 

แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์จ ากัด (มหาชน)ด้าน
กระตือรือร้นในการท างาน หมายถึง การมีความรู้สึกกระตื้อรือร้นอยากท างาน  มีความตืน่ตัวท างานได้อยา่ง
คล่องแคล่วในการท างาน รวมทัง้การมีชีวิตชวีาในการท างาน และมีส่วนร่วมในงานก่อให้เกิดความส าเร็จ 

ด้านความรักในงาน  
 Lucas (1999) อ้างถึง ชุติมา ดาวเรือง 2558  ให้ค านิยามวา่ ผูท้ี่มีความรักและความทุ่มเทจะมคีวามกระตือรือร้น ไม่
ย่อ ท้อต่ออุปสรรค และมีพลังที่จะขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ ซึ่งคุณลักษณะตา่งๆเหล่านี้คือผลของแรงบันดาลใจที่แข็ง
แกรง็หรือความตั้งใจที่แทจ้ริง 
 ชารล สโคเวส. (2547:)  อ้างถึง ชุติมา ดาวเรือง 2558   อธิบายวา่ เป็นความปรารถนาอันแรง กล้าความรู้สึกของ
แรงบันดาลใจ ความรูส้ึกในจุดศูนย์กลางทอ้ง ความรู้สึกตื่นเตน้ ความรู้สึกวา่มีพลังงานทีไ่ม ่ มีขีดจ ากัด จิตวิญญาณ 
ความเชื่อที่ว่าไมม่ีอะไรที่ยากล าบากเกินไปซึ่งท าให้บุคคลใดๆสามารถสร้างผลลพัธ์ที่พิเศษและแตกต่าง  
แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรักในงาน 
หมายถึง  ความรักความผูกพันกับงานทีท าให้ท าเกิดความรับรูแ้ละเห็นคุณค่าในงานทีท่ า ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การปฎิบัติงานให้ส าเร็จลลุ่วงไปได้ดีรวมทั้ง 
 
งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

วัฒนา ศรีสม (2542) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงงานส่งเสริม
การขายสินคา้อุปโภคบริโภคขอวบริษัท ไบโอ คอนซูเมอร์ จ ากัด ซึ่งผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานส่งเสริมการขายสินคา้อุปโภคมีความสัมพนัธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001 



และเมื่อมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ดา้นของความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานในแต่ละดา้นกับความ
ผูกพันต่อองค์กรแล้ว พบวา่แรงจูงใจในการท างาน ด้านปัยยจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างานและแรงจูงใจในการท างาน 
ด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างานที่ปฏบิัติ ด้านความก้าวหนา้ในการท างาน ด้านความเจริญเติบโต
ในตนเองและอาชีพ มีความสมัพันธ์กับความผูกผันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนความ
แตกต่างระหว่างแรงจูงใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์การปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ พนักงานส่งเสริมการขายสินค้า
อุปโภคบริโภคที่มีอายุตา่งกัน พนักงานส่งเสริมการขายสนิค้าอุปโภคบริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกนั พนักงาน
ส่งเสริมการขายสนิค้าอุปโภคทีม่ีระดับการศึกษาตา่งกัน พนกังานสง่เสริมการขายสนิค้าอุปโภคบริโภคที่มีเงินเดดือน
ต่างกัน พนักงานส่งเสริมการขายสินคา้อุปโภคที่มโีบนัสและคา่ตอบแทนอื่นๆ ต่างกัน ไมพ่บว่ามีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ดวงดาว เสวนันา และวไิลวรรณ เขตพงค์ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานและมี
ความผูกพันต่อองค์การของพนกังาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีแรงจงูใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง 
และความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการท างานโดยรวม กับความผูกพนัตอองค์การมีความสัมพันธ์
กันทางบวก คิดเป็นร้อยละ 18.49  อย่างมีนัยส าคัญทางงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนลักษณะส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อายุการท างาน และแผนก ที่แตกต่างกนัไม่มีผลท าให้แรงจูงใจในการท างาน
และความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้ศึกษาวิจัย
ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)ในเขต
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
  
       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

1.พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน)ที่มี ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้มีแรงจูงใจในการ ท างานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่างกัน 

แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร มี 6 ด้าน ดังนี้ 
     1.ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
     2.ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า 
     3.ด้านความส าเร็จในการท างาน 
     4.ด้านความสุขในการท างาน 
     5.ด้านความกระตือรือร้นในการท างาน 
     6.ด้านความรักในงาน 
     

ปัจจัยด้านประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ  
4. ต าแหน่งงาน 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     
6. ต าแหน่งงาน         

                                                                     



 
ระเบียบการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยประชากร ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้าน
ต าแหน่งงาน ด้านรายได้เฉลี่ย และศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) 
ปัจจัยในการท างานส่วนบุคคล เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative ResearchX) โดยใช้วิธีการการศึกษาแบบ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaira) ตั้งแต่มีนาคม – เมษายน 2562 เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดย
งานวิจัยนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง 
Social media เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลและวิเคร์
ข้อมูลโดยวิธีการสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึง่เป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัยตา่งๆที่เก่ียวข้อง เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อความพงึพอใจและเพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการแบง่สอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที ่1  ปัจจัยด้านประชากร  ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม 5 ข้อ คือ ด้านอาย ุ 
ด้านเพศ ด้านสถานภาพ ด้านต าแหน่งงาน และ ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
ส่วนที ่2  แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที ่ กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง
เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์ในการท างาน    ปัจจัยด้านความ
มั่นคงและก้าวหน้า ปัจจัยด้านความส าเร็จในงาน  ปัจจัยด้านความสุขในการท างาน ปัจจัยดา้นความกระตือรือร้นใน
การท างาน และปัจจัยด้านความรักในงาน  
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในพืน้ที่ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก เพื่อพจิารณาเปน็รายดา้น พบว่าแรงจงูใจในการท างานของ
พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ในพืน้ที่ กรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดบั ได้แก่ ด้าน
ความรักในงาน ด้านความส าเร็จในการท างาน ดา้นความกระตอืรือร้นในการท างาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านความมั่งคงและความก้าวหน้า และด้านความสุขในการท างาน 

2.ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดงันี ้
     2.1  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ 
ต าแหน่งงาน สถานภาพ รายได ้ต่างกัน ท าให้  แรงจูงใจในในการท างานของพนัก งานธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด(มหาชน) ไม่ต่างกนั 
อภิปรายผล 

  ผลการวิจัย แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ในพืน้ที่ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดงันี้ 



  1.ผลการศึกษาผลการวิจัย แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ในพืน้ที่ 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

     1.1. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากร ของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) อยู่ในระดับที่มาก  ดังนัน้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด(มหาชน)ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน นัน้จะต้องมีสถานที่
ท างานดี มีอปุกรณ์สะดวกและง่ายต่อการปฏิบตัิงาน มีความปลอดภัยในการท างาน ซึง่ก็สอดคล้องกับแนวความคิด  
Gilmer (1973) ได้แบง่สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้าน คือ 1.ความมั่นคงและความ
ปลอดภัย 2.โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  3.การสร้างองค์การและนโนบาย 4.ค่าจ้าง 5.คุณลักษณะเฉพาะงาน 6.
การนิเทศงาน 7.คุณลักษณะทางสังคมของงาน 8.การติดต่อสื่อสาร 9. สภาพในการท างาน 10.สวัสดิการและ
ผลประโยชน์อื่นๆจะได้รับ และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Moss (1986) ได้ศึกษาเร่ือง สิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์มาตั้งแตป่ี 1976 โดยแบ่งมติิสิ่งแวดล้อมในการท างานคือ มิติสัมพันธภาพ นั้นคือ 
การรับรู้เก่ียวข้องในการมีส่วนร่วม รักใคร่ของคนในโรงงาน การสนบัสนนุเพื่อนระหว่างปฏิบตัิงาน และการกระตุน้
ให้บุคคลากรสนับสนนุซึ่งกันและกัน จึงท าให้เกิดความเสรีในการท างาน มุ่งมั่นตั้งใจในการท างานยิ่งขึ้น 

  1.2 ด้านความมั่งคงและความก้าวหน้า จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากร ของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) อยู่ในระดับที่มาก  ดังนัน้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด(มหาชน)ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ด้านความมั่งคงและความก้าวหน้า นั้นจะต้องการได้
การเปลี่ยนแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเจริญติบโตเร็วกว่าปกติ ซึ่งได้สอดคลองกับแนวความคิด อาภรณ์ ภู่วิทย
พันธ์ (2547) คือหนทางที่ไดว้างความก้าวหนา้ไว้ตลอดสายอาชีพ ส าหรับพนักงาน ขณะเดียวกัน พนักงานก็ควรจะ
ได้พัฒนาตามสายอาชยี ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กร ซึ่งพนักงานสามารถใช้เป็นแนวทางที่จะวางแผนความเจริย
ก้าวหน้าในอาชีพของตนได้ และยังไดส้อดคล้องกับแนวคิดของ ดนัย เทียนพุฒ (2539) ความก้าวหน้าจะแสดงให้
เห็นแนวทางการเลื่อนต าแหน่งจากระดับลา่งสุดไปจนถึงสูงสุด เป็นสิง่ที่ช่วยสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในด้าน
ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน 

   1.3. ด้านความส าเร็จในการท างาน จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มประชากร ของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับที่มาก  ดังนั้นผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด(มหาชน)ในพื้นที ่ กรุงเทพ มหานคร ด้านความส าเร็จในการท างาน นัน้จะต้องมีในทุก
อาชีพ การท างานของทุกคนตา่งปราถนาทีจ่ะประสบความส าเร็จ ในสิ่งที่ตนทุ่มเทก าลังกายลงไป เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความส าเร็จในรูของชื่อเสียงและเกรียติยศ หน้าที่การงาน รายได้ รวมทั้งความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างาน  ซึ่งได้
สอดคล้องกับแนวความคิดของ วอลตัน คือ พนักงานทุกคนต่างต้องการที่จะประสบความส าเร็จในการท างาน  โดย
ขยายความสามารถในการท างานของตนให้สูงขึ้นไป และได้รบัการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะใหม่ๆ ให้
เติบโตในต าแหน่งงานทีสู่งขึ้น และยังได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ทฤษฏีแกตติเกอร์และลาร์วูด ว่าด้านบทบาทใน
การท างาน เ)นการรับรู้พฤติกรรมที่ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชน่ รับรู้ถึงความส าคัญของงาน มีความช านาญ
ในงาน ได้รับไว้วางใจจากผูบ้ริหารระดับสงู ได้ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ท างานด้วยใจรักและรบัผิดชอบในหน้าที่  

  1.4  ด้านความสุขในการท างาน จากผลการวิจัยพบวา่ กลุ่มประชากร ของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับที่มาก  ดังนั้นผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด(มหาชน)ในพื้นที่ กรุงเทพ มหานคร ด้านความสุขในการท างานนัน้คือภาวะในการท างาน
ที่พนักงานทุกคน รู้สึกมีความสขุกับการท างานเหมือนไม่รู้สึกวา่ตนเองได้ท างาน และผลงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิ 
ภาพ  ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ  Manion (ประทุมทพย์ 2551) การกระท าทีส่ร้างสรรคของตนเอง โดย
การยิ้มและหัวเราะห์มีความปลาบปลื้มใจซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้สอดคล้องกับแนวคิด



ของ นันทรัตน ์ อุยประเสริฐ 2552 กล่าววา่ ความสุขเป็นผลจากความรู้สึกภายในของแต่ละ่คน เปน็ผลท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวก เช่น ชื่นชอบ พึงพอใจ การมีอิสระ การรู้สึกเป็นคนส าคัญในการการตัดสนิใจ  

  1.5 ด้านการกระตือร้นในการท างาน  จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากร ของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับที่มาก  ดังนั้นผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากัด(มหาชน)ในพื้นที ่ กรุงเทพ มหานคร ด้านการกระตือร้นในการท างานนั้นคือ ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบกระตือรือร้น ส่วนใหญ่นิยมใช้คือ การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบแก้ปัญหา ให้มีทักษะการรับข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ  ศักดา ไซกิจภิญโญ (2548) ได้มีส่วนรว่มกับกลุ่มผู้เรียนและ
สรุปยอดความคิดเห็นร่วมกัน ก าหนดหาความรู้ โดยจัดกิจกกรรมให้ผู้เรียน ได้อ่านเขียนและโต้ตอบรวมถึงวิเคราะห์
ปัญหา และยังได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ (2548) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
สอนเทคนิคการอภิปราย การเรียนรู้แบบโตว้าที และเทคทิคแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การท างานเปน็กลุ่ม การ
เรียนรู้แบบเกมส์ รวมถึงการเรียนรู้ที่ใช้แบบผังความคิด โดยนิยมมากในปัจจบุัน 

  1.6 ด้านความรักในงาน จากผลการวิจัยพบวา่ กลุ่มประชากร ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดบัทีม่ากที่สุด  ดังนั้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์จ ากัด(มหาชน)ในพืน้ที่ กรุงเทพ มหานคร ด้านการความรักในงาน กลา่วคือ ความสนใจ ความรัก ความ
ทุ่มเทในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่  ซึ่งไดส้อดคล้องกับแนวความคิดของ  ชารล สโคเวล (2547) เป็น
ความรู้สึกของแรงบันดาลใจ รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกว่ามพีพลังงานไม่มีขีดจ ากัด เป็นความเชื่อวา่ไม่มีอ่ะไรที่ยากล าบาก
เกินไป ซึ่งท าให้สร้างผลลัพธ์ทีพ่ิเศษและแตกต่าง และยังได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Lucas (1999) ผู้ที่มีความรัก
และความทุ่มเทจะมีความกระตอืรือร้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ซึ่งคุณลักษณะต่างๆนี้คือผลของแรงบันดาลใจที่
แข็งแกร็งหรือตั้งใจที่แท้จริง 

  2.ผลการศึกษา แรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด(มหาชน) ในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปจัจัยด้านประชากร เพศ อาย ุสถานภาพ ต าแหนง่งาน และรายได้เฉลี่ย สามารถสรปุได้
ดังนี ้
   2.1 พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ที่มี เพศ ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานธนาคารไทยพณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมไม่ต่างกนั  เมื่อพิจารณาเปน็รายได้พบวา่ ดา้น ความรัก
ในงาน ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นวา่พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) เพศหญิง มีแรงจูงใจในการท างาน ด้าน
ความรักในงาน ต่างไปจาก เพศชาย  อาจเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมักมีต าแหน่งอยู่ในระดับสงู ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) จากกการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภาพการท างานเปน็ทีม ไดส้รุปวา่ 
เพศหญิง ที่แตกต่างกันมีผลตอ่ประสิทธิ์ภาพการท างานเป็นทมีแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ สุรัตนจี คูตระกูล 
(2550) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรศาสตร์ด้านเพศ 
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแ่ตกต่างกัน 

 2.2 พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ที่ม ี อาย ุ ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานธนาคารไทยพณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมไม่ต่างกนั  เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า ดา้น 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ดา้นความสุขในการท างาน ด้านความกระตือรือร้น ด้านความรกั ต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) อายุที่แตกต่างกนั ท าให้มีแรงจูงใจในการท างานไม่ต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555)  อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมไม่แตกต่าง
กัน แต่ไม่สอดคล้องกับ วัลลีย์ ศรีประภาภรณ (2560) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนบัสนุน 
กรณีศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บุคลากรที่มีอายุต่างกนั ท าให้แรงจูงใจในการท างานแต่ล่ะสายงาน 
แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านอายุกับการท างาน เปน็ที่ยอมรับว่าผลงนของบุคคลจะลดน้อยลงในขณะที่อายุ



เพิ่มข้ึน แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากกว่าจะถือเป็นผู้มีประสบการณส์ูงในการท างาน และสามารถปฏิบัติหนา้ที่ที่
ก่อให้เกิดผลผลิตูง นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่าคนที่อายุมากจะไมล่าออกจากง่นหรือย้ายงานแต่จะท างานที่เดิม ประกอบ
กับช่วงเวลาในการท างานนานจะมีผลท าให้ได้รับค่าตอบแทนมากข้ึนด้วย 

 2.3 พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพ ต่างกัน ท าให้แรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานธนาคารไทยพณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า ดา้น
สภาพแวดล้อมในการท างาน ดา้นความรักในงาน ต่างกนั ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ที่มีสถานภาพตา่งกัน จะมีความสนใจในงานที่แตกตา่งกัน ซึ่งสอดคลองกับ วจุรีพร อ่อนศรี (2555) ได้ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์การของพนกังานโรงแรมศิริสาทร แอ็กเซ็คคูทีพเซอร์วิสเรสซิเด็นท์ พนักงานที่มีเพศอายุสถานภาพ
สมรส ระดับต าแหน่ง และประสบการณท์ างานร่วมกับโรงแรม ที่แตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั 
และสอดคล้องกับ อัญชลี ภักดีโทรกิจ (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัองคก์รของพนักงานโรงแรม 
5 ดาว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธผ์ลการศึกษาพบวา่พนักงานที่มี สถานภาพ และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตา่งกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 2.4 พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย ต่างกนั ท าให้แรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานธนาคารไทยพณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า ดา้น
ความมั่นคงและความก้าวหน้า  ด้านความส าเร็จในงาน  ดา้นความรักในงาน ตา่งกัน ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นว่าพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายได้เฉลี่ยระดบัที่พนักงานพอใจที่ได้รับผิดชอบตามหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชัญญา อชิรศลัป์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบบัติงานของพนักงานขาย 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านรายได้ ที่แตกตา่งกันไม่มีผลท าให้แรงจูงใจในการท างาน
และความผูกผันต่อองค์การแตกต่างกัน และไมส่อดคล้องกับ พิทยา บุญรุ่ง (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากร มนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากร และประสบการณ์การท างาน มีระดับความพึงพอใจต่อ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไม่แตกตา่งกัน 

  2.5 พนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีต าแหน่งงาน ตา่งกัน ท าให้แรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานธนาคารไทยพณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมไม่ตา่งกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบวา่ ดา้น
ความส าเร็จในงาน  ตา่งกัน ซึง่ผู้วิจัยมีความเห็นวา่พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากัด (มหาชน) ที่มตี าแหน่งาน
แตกต่างกัน ซึ่งในแตล่่ะต าแหนง่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกตา่งกัน ท าให้มุมมองของแรงจูงใจในแต่ล่ะแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงดาว เสวนันา และวิไลวรรณ เขตพงค์  (2548) ได้ศึกาษาปัจจัยที่มผีลต่อแรงจูงใจในการท างาน
และมีความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน ซึ่งพบว่า แผนกงานที่แตกต่างกนัไม่มีผลท าให้แรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกผันต่อองค์การแตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้  มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเปน็แนวทางในการปรังงปรุง
พัฒนากลยุทธ์ ในการน าเสนอเพื่อแนะน า ชักชวน ชี้แนะ ให้เกิดทัศนะคติดา้นบวกให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคล 

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชากร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ท างานธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั 
(มหาชน) มีปจัจัยด้านประชากร ได้แก่ ด้านอายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยที่ต่างกัน ดังนัน้ธนาคารไทย



พาณิชย ์ จ ากัด (มหาชน)  ต้องให้ความสนใจในความแตกต่างกันข้างตน้ เพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ในให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้มีปประสทิธิภาพยิง่ขึ้นและดึงดูดให้พนักงานที่มองหางานในกลุ่มธนาคารหนา้ใหม่เข้ามาร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในองค์กรของเราเพิ่มข้ึน 
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