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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด(มหาชน) 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ยกเวนตําแหนง

กรรมการฝายบริหาร จํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบ

แบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบ

เปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีปจจัยดานบุคคล ดานเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน และระดับรายไดตางกันทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกัน 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจการปฏิบัติงาน ; ธนาคารไทยพาณิชย 

 

Abstract  

This research studies, objective 1 in order to study motivation in the work of the commercial 

bank public company limited, Thailand 2. To study motivation in the work of the commercial bank 

public company limited, Thailand classified by personal factors, the sample in this research is 

commercial bank public company limited, Thailand, except the Director management number of 

400 people, using the questionnaire as a tool to collect information. Statistics used in the analysis 

include percentage frequency values, average, and standard deviation of test hypotheses by 
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statistical test ANOVA statistics t-test model (One – Way ANOVA) if the differences found are 

compared as a pair by using the method of LSD  

Hypothesis test results found that the Commercial Bank plc., Thailand has a factor of 

individual aspects of gender, race, age, education level, income level, age and position are incentives 

in different operations. 

 

Keywords: Motivation for the operations; Siam commercial bank  

 

บทนํา 

ปญหาความเล่ือมลํ้าของการกํากับดูแลการพัฒนา การสรางแรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจแกบุคลากรการ

ดําเนินการ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคกรนั้น ไดแก  

การวางแผนทรัพยากรมนุษย การกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การ

ประเมินผลพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยผูบริหารทุกคน

จะตองมี ความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อใหสามารถกําหนดทิศทาง

แหงการบริหาร ทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร  

ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ที่สงผลดานแรงจูงใจตอองคกรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง

พนักงานธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) ที่เปนบุคลากรของธนาคารทุกตําแหนงในองคการไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน และระดับรายได เพื่อปองกันการประสบปญหาการสูญเสีย

พนักงาน และเสริมสรางนโยบายกระตุนใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการในระดับสูง โดยทําการศึกษาปจจัยที่จะ

สรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ความพึงพอใจในงาน เพื่อเปนตัวกระตุนและสงเสริมให พนักงานเกิดความ

ผูกพันตอองคการและยังคงทํางานกับองคการตอไป ซึ่งผลการวิจัยองคการสามารถ นําขอมูลไปเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงการบริหารงานขององคการ เพื่อรักษาบุคลากรใหคงอยูกับ องคการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม ปจจัย

สวนบุคคล 

 



 
 

ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน และระดับรายได 

ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในภาคปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในงาน ดารคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานผูบังคับบัญชา และดาน

เพื่อนรวมงาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยดานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน และระดับรายได ตางกัน ทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

1.ประชากรกลุมตัวอยางคือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)ซึ่งไมทราบ จํานวนประชากรที่

แนนอน จึงกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคาดเคล่ือนที่ยอมรับไดคือ 5% โดยใชกลุมตัวอยาง

สําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยขนาดของกลุมประชากรคือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากดั 

(มหาชน) ที่มจีํานวนไมเกิน 27,000คนอางอิงขอมูลจากฝายทรพัยากรบุคคลธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ณวัน

ที5่กุมภาพันธป 2562 [ออนไลน]เขาถงึไดจาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ธนาคารไทยพาณิชย ขนาดของกลุม

การวจิัยครัง้นี้ไดมาจากการใชวิธีคํานวนระดับความลาดเคล่ือน 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจาํนวน 400 คน เพื่อตอบ

แบบสอบถาม 

2.การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) โดยมุงเนนที่จะศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน 5 ดานไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคง

ในการทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานผูบังคับบัญชา และดานเพื่อนรวมงาน  

 

ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากรกลุมตัวอยางคือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไมทราบ จํานวนประชากรที่

แนนอน จึงกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคาดเคล่ือนที่ยอมรับไดคือ 5% โดยใชกลุมตัวอยาง

สําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยขนาดของกลุมประชากรคือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ที่มีจํานวนไมเกิน 27,000 คน อางอิงขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคลธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน 

ณวันที5กุมภาพันธ ป2562 [ออนไลน]เขาถึงไดจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ธนาคารไทยพาณิชย ขนาด

ของกลุมการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากการใชวิธีคํานวณระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

เพื่อตอบแบบสอบถาม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือหลักที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย

ไดศึกษาคนควา ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดที่เปนแนวทางใน

การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยวิธีวิจัยเชิงสํารวจเปนคําถามปลายปด โดยผูวิจัยมีคําตอบ

ใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ โดยแบงแบบสอบถามปลายปดเปน 2 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1  ปจจัยดานบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย ดานเพศ ดาน

อายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานตําแหนงงาน ดานอายุงาน และดานระดับรายได มีจํานวนแบบสอบถาม

ทั้งหมด 7 ขอ 

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏบัติงานของพนักงานธาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบไป

ดวยคําถามเกี่ยวกับ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดาน

ผูบังคับบัญชา ดานเพื่อนรวมงาน มีจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด  20 ขอ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

         การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง “แรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

“ ที่มีวัตถุประสงคแรก คือ เพื่อศึกษาแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)คือเพื่อ

ศึกษาแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตามปจจัยบุคคล เปนการวิจัยแบบไม

ทดลอง ( Experimental Design ) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจํากัดการ

กระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง ( Cross Sectional Study ) 

คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม

(Questionnaire) จํานวน 400 ชุด มาทําการวเิคราะหในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1.ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม

มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากโดยเรียง

ตามลําดับ ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเพื่อนรวมงาน ดานผูบังคับบัญชา ดานความมั่นคงในการ

ทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

2.พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานตําแหนง

งาน ดานอายุงานตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตางกัน  

 

 



 
 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปตามวัตถุประสงค

ไดดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดย

ภาพรวมอยูในระดับ มาก 

 1.1 ดานสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก

ที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดานสภาพแวดลอมใน

การทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ควรที่จะทํางานที่มีสภาพแวดลอมที่ดีสงผลใหงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วรลักษณ วงษกรด (2559) อางใน ไพรินทร เครือบุดดี (2560) ได

กลาววาในหนวยงานองคกอนตางๆ จะประกอบไปดวยบุคลากรในระดับตางๆ เปนจํานวนมากบุคคลแตละคนจะมี

พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้

สถานภาพกับการทํางาน (Marital Status and Job Performance) พบวาพนักงานที่สมรสแลวจะขาดงานและมี

อัตราการลาออกจากงานนอยกวาผูที่เปนโสด นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่เปนโสด ตลอดจนมีความ

รับผิดชอบเห็นคุณคาของงาน และมีความสม่ําเสมอในการทํางานดวย ภรภัทร หมอยา (2557)อางใน เกศณรินทร 

งามเลิศ (2559)  ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานระดับหัวหนางานของ

บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน

ระดับหัวหนางาน ของ บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ที่ตางกัน

มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  

1.2 ดานความมั่นคงในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดานความมั่นคงในงานของพนักงานธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ควรที่ทํางานของทานมีการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพใหตรงกับตําแหนงงานซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ ทิพยรัตน พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2553) ความม่ันคงในงานจึงมีความสําคัญตอแรงจูงใจและ

ความพึงพอใจใน เห็นไดวาปจจุบันความมั่นคงในงานสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระยะส้ันและ ระยะ

ยาว ความรูสึกมั่นคงในการทํางาน และการมีหลักประกันเมื่อออกจากงาน ส่ืงเหลานี้ลวนจําเปนตอการทํางาน วาสนา 

พัฒนานันทชัย (2553) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงในงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย  หมายถึง มีแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานในภาพรวมปจจัยจูงใจดานสภาพการทํางานและความมั่นคง 

1.3 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับ มาก 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดานคาตอบแทนและสวัสดิการ

ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ควรที่จะไดรับสิทธิประโยชนสวัสดิการของธนาคารซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ณิชชา วิริกุลเจริญ (2555)  อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการ

เสริมสรางแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูนิแอรคอรปอเรชั่น จํากัด วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่

สงผลตอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานานผลตอบแทน ภรภัทร หมอยา (2557)อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559)  ได

ทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานระดับหัวหนางานของบริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติ



 
 

คอล อุตสาหกรรม จํากัด มีปจจัยจูงใจในการ ดานคาตอบแทน และ สวัสดิการ ที่ตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

1.4 ดานผูบังคับบัญชาของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดานผูบังคับบัญชาของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ควรที่จะใหผูบังคับบัญชาของทานมีอํานาจหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ ออมอารีย ยี่วาศรี (2552)อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของขาราชการ ปกครองที่ทําการปกครองอําเภอ ในเขตจังหวัดกาฬสินธุการวิจัยนี้ระดับแรงจูงใจ 

อันดับแรก คือ การปกครองบังคับบัญชา ธีระชัย ไชยเมือง (2557)อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดทําการวิจัย

เรื่องปจจัยที่มีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรมอิสตินแกรนดสาทร ปจจัยจูงใจใน

การทํางานพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรมอิสตินแกรนดสาทรกรุงเทพฯ ประชากรที่ใชในศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

ผูใตบังคับบัญชา มีแรงจูงใจในระดับแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ทางสถิติ อยางมีอยาง

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.5 ดานเพื่อนรวมงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากที่สุดผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดานเพื่อนรวมงานของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ควรที่จะมีความยินดีแบงปนชวยกันทํางานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ประกายมาศ เพชร

รอด (2557) อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท แอล.วาย. อินดัสตรีส จํากัด มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอล.วาย. อินดัสตรีส 

จํากัด ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกพนักงานบริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส จํากัด ดานปจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนรวมงาน มี แรงจูงใจในระดับมาก กรวิทย ศานติอาวรณ (2551)อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) 

ไดศึกษาเรื่องปจจัยจูงใจที่มีผลตอการทํางานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ บริษัท ผ้ึงนอยเบเกอรี่ จํากัด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอการ ปจจัยดานความสัมพันธ กับเพื่อนรวมงาน โดยปจจัยที่มีผลตอการ

ทํางานใน ระดับมาก  

 2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในกี่ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัย

ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพสมรส ดานระดับการศึกษา ดานตําแหนงงาน ดานอายุงาน และดาน

ระดับราย ได สามารถสรุปไดดังนี้ 

 2.1 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศ ตางกันทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวม ตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน ดานดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานผูบังคับบัญชา ดาน

เพื่อนรวมงานตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพศหญิง มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานดานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ดานผูบังคับบัญชา ดานเพื่อนรวมงานตางไปจากเพศชาย อาจเนื่องจากพนักงานสวนใหญที่เปนเพศ หญิง มักมี

ตําแหนงอยูในระดับหัวหนางาน ซึ่งสอดคลองกับวรลักษณ วงษกรด (2559) อางใน ไพรินทร เครือบุดดี (2560) ได

กลาววาในหนวยงานองคกอนตางๆ จะประกอบไปดวยบุคลากรในระดับตางๆ เปนจํานวนมากบุคคลแตละคนจะมี



 
 

พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ซึ่ง

ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล จะเปน

ดังน้ีเพศกับการทํางาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไปเรื่องความสามารถเกี่ยวกับการ

แกไขปญหาในการทํางาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู ระหวางเพศชาย และเพศหญิง

ความแตกตางกันแตอยางไรก็ตามในการศึกษาของนักจิตวิทยาพบวา เพศหญิงจะมีลักษณะคลอยตามมากกวาเพศชาย 

และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุกความกาวไกล และมีความตาดหวังในความสําเร็จมากกวาเพศหญิง แตจะไมมความ

แตกตางในเรื่องผลงาน และในเรื่องความพึงพอใจในงานจรัญ ชาตัน (2560) อางใน ไพรินทร เครือบุดดี (2560) ได

สรุปจากการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ระบุวา

ลักษณะของประชากรศาสตรของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจําแนก เพศ แตกตางกัน

สงผลใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

2.2 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพ ตางกันทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยรวมไมตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผูบังคับบัญชา 

ตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สถานภาพ สมรส มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานดานผูบังคับบัญชาตางไปจากสถานภาพโสด อาจเนื่องจากพนักงานสวนใหญที่เปนสถานภาพ สมรส มักมี

ตําแหนงอยูในระดับพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกนกวรรณ (2551) อางใน พรทวี เถื่อนคําแสนและบุญญ

รัตน สัมพันธวัฒนชัย (2559) ไดอธิบายถึงแนวคิดดานประชากรศาสตรวาเปนคุณสมบัติทางชีวภาพของมนุษย 

(Biographical Characteristics) ซึ่งถือไดวาเปนตัวแปรพื้นฐานตัวแปรหนึ่งที่มี อิทธิพลอยางมากตอการจูงใจ อํานาจ 

และการเมืองหรือวัฒนธรรมขององคการ ทั้งยังเปนตัวแปรที่มี ความสําคัญเปนอยางมากในองคการเพราะถือวาเปน

ตัดแปรพื้นฐานที่นิยมนํามาใชในการศึกษา ไดแก  สถานภาพของบุคคลมีสวนตอกับการตัดสินใจเลือกทํางานและ 

ประสิทธิภาพในการทํางาน มีรายงานวาพนักงานที่แตงงานแลวจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น อาจหยุดงานนอย อัตรา

การออกจากงานลดลง และมีความพึงพอใจในงานมากกวาคนที่ยังไมไดแตงงาน เปนตน จรัญ ชาตัน (2560) อางใน 

ไพรินทร เครือบุดดี (2560) ไดสรุปจากการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ ระบุวาลักษณะของประชากรศาสตรของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

จําแนก เพศ อายุระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพ และประสบการณในการทํางาน แตกตางกันสงผล

ใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

2.3 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุ ตางกันทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย

ภาพรวมตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ ดานผูบังคับบัญชา ดานเพื่อนรวมงาน ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีชวงอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจที่แตกตางกัน

จึงทําใหมีแรงจูงใจที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับอมรรัตน ยิ่งยวด (2554) อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดทํา

การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ สํานักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา มีอายุ ระหวาง 

29 – 39 ป และระหวาง 40 – 50 ปมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 3. พบวา ผูบังคับบัญชาควร

เปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศน (Vision) กวางไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเที่ยงธรรม และมีความเปน มิตร 

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ดานเงินเดือนและสวัสดิการตาง ๆ ควร



 
 

เหมาะสมกับความรับผิดชอบและปริมาณงานที่ทําดานบุคลากรและเครื่องมือที่ ใชในการปฏิบัติงานควรเพียงพอและ 

ทันสมัยเพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยูเชียน จาง (2558) อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559)  ไดทํา

การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อําพัน เทคโนโลยี จํากัด อายุงานที่ตางกัน มีผลตอ

แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อําพัน เทคโนโลยี จํากัด ไมแตกตางกัน อายุสถานภาพที่ตางกัน มีผล 

ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อําพัน เทคโนโลยี จํากัด แตกตางกัน 

2.4 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษา ตางกันทําใหแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคง

ในการทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานผูบังคับบัญชา ดานเพื่อนรวมงาน ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ตางกันจึงทํา

ใหมีแรงจูงใจที่แตกตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ วชิรวัชร งามละมอม (2558) อางใน 

ไพรินทร เครือบุดดี (2560) ไดสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาวตรวาลักษณะทางดานประชากรศาสตรเปน

ความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคลซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกายความอาวุโสใน

การทํางาน เปนตน โดยจะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ในหนวยงานหรือในองคกรตางๆ 

วรลักษณ วงษกรด (2559) อางใน ไพรินทร เครือบุดดี (2560) ไดกลาววาในหนวยงานองคกอนตางๆ จะประกอบไป

ดวยบุคลากรในระดับตางๆ เปนจํานวนมากบุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของ

บุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ซึ่งไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ในองคกร ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล 

 2.5 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีตําแหนงงาน ตางกันทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยภาพรวมตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการ

ทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานผูบังคับบัญชา ดานเพื่อนรวมงานตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีตําแหนงงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจ

ที่แตกตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ ยูเชียน จาง (2558) อางใน เกศณรินทร งามเลิศ 

(2559)  ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อําพัน เทคโนโลยี จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อําพัน เทคโนโลยี จํากัด ประชากรที่ตําแหนง

งานที่ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อําพัน เทคโนโลยี จํากัด ไมแตกตางกัน อมรรัตน 

ยิ่งยวด (2554) อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ 

สํานักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎรธานี ตําแหนงงานตางกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติสวนใหญปฏิบัติงานอยูในฝาย ทะเบียน/

สํานักงานที่ดินอําเภอ  2 ดาน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานสวนดานความมั่นคง

ของงาน และดานความกาวหนา ในหนาที่มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง 

 2.6 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุงานตางกันทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย

ภาพรวมตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ ดานผูบังคับบัญชา ดานเพื่อนรวมงาน ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจที่แตกตางกันจึงทําให

มีแรงจูงใจที่แตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ วชิรวัชร งามละมอม (2558) อางใน ไพรินทร เครือบุดดี (2560) ไดสรุป



 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาวตรวาลักษณะทางดานประชากรศาสตรเปนความหลากหลายดานภูมิหลังของ

บุคคลซึ่งไดแก ลักษณะโครงสรางของรางกายความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยจะแสดงถึงความเปนมาของแตละ

บุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ในหนวยงานหรือในองคกรตางๆ ซึ่งประกอบดวยพนักงานหรือบุคลากรในระดับตางๆ ซึ่งมี

ลักษณะฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกันมีสาเหตุมาจากความแตกตางางดานประชากรศาสตร หรือภูมิหลังของ

บุคคลน้ันเองนรินทร จันทนหอม (2556) อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ ไดดังนี้ ดานความสําเร็จของงาน 

ดานนโยบายและการบริหาร ดานความ รับผิดชอบ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ดานการ

ยอมรับนับถือ และดาน เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล จําแนกตามเพศ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประสบการณในการทํางาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

 2.7 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีระดับรายไดตางกันทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยภาพรวมตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการ

ทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานผูบังคับบัญชา ดานเพื่อนรวมงานตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีระดับรายไดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจ

ที่แตกตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ อมรรัตน ยิ่งยวด (2554) อางใน เกศณรินทร งามเลิศ 

(2559) ไดทําการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ สํานักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 

รายไดตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไปตางกัน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

สวนดานความมั่นคงของงาน และดานความกาวหนา ในหนาที่มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 3. 

พบวา ผูบังคับบัญชาควรเปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศน (Vision) กวางไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเที่ยงธรรม 

และมีความเปน มิตร เพื่อนรวมงานควรเปนผูมีความรูความสามารถและรับผิดชอบ ทันสมัยเพื่อสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพกนกวรรณ (2551) อางใน พรทวี เถื่อนคําแสนและบุญญรัตน สัมพันธวัฒนชัย (2559) ไดอธิบาย

ถึงแนวคิดดานประชากรศาสตรวาเปนคุณสมบัติทางชีวภาพของมนุษย (Biographical Characteristics) ซึ่งถือไดวา

เปนตัวแปรพื้นฐานตัวแปรหนึ่งที่มี อิทธิพลอยางมากตอการจูงใจ อํานาจ และการเมืองหรือวัฒนธรรมขององคการ ทั้ง

ยังเปนตัวแปรที่มี ความสําคัญเปนอยางมากในองคการเพราะถือวาเปนตัดแปรพื้นฐานที่นิยมนํามาใชในการศึกษา  

 

บรรณานุกรม 

 

จันทรมณี(2557) แรงจูงใจและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอ 

องคการของพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด 

ชูศักดิ์ เจนประโคน (2550) อางใน สุธิดา เข็มทอง (2559) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานกับความกาวหนาในอาชีพ ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ชญาภา วริวรรณ (2552) อางในนงชนก ผิวเกลียง (2556)ปจจัยสวนบุคคลและ 



 
 

สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ในการทํางานของบุคลากรในสํานักงาน

ประกันสังคม 

ดาริกา ศรีพระจันทร (2553) องคประกอบที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เทศบาลตําบลในเขต อําเภอเกาะคํา จังหวดลําปาง 

พูลสุข สังขรุง (2550) อางใน สุกัญญา จันทรมณี (2557) แรงจูงใจและสภาพแวดลอมใน 

การทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด 

ธนัญพร สุวรรณคาม (2559)  ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานที่ 

สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 

นงชนก ผิวเกล้ียง (2556) ปจจัยสวนบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มี 

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ในการทํางานของบุคลากรในสํานักงานประกันสังคมมณฑล 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2550) อางใน สุธิดา เข็มทอง (2559) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานกับความกาวหนาในอาชีพ ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ภาวิณี เพชรสวาง (2552) อางใน อทิตยา เสนะวงศ (2555) ปจจยัที่มีผลตอแรงจูงใจในการ 

ทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางานที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัย M 

มนตรี แกวดวง (2552) อางใน สุกัญญา จันทรมณี (2557) แรงจูงใจและสภาพแวดลอมใน 

การทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด 

มณฑล รอยตระกูล (2556) อางใน เกศณรินทร งามเลิศ (2559) แรงจูงใจที่มีผลตอ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา 

วิวัฒน แสงเพ็ชร (2558) ปจจัยสวนบุคคลแรงจูงใจในการทํางาน และสภาพแวดลอมที่มีผล 

ตอความผูกพัน ตอองคกรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

ศิริวรรณ สุจริต (2550) ความสัมพันธระหวางความมั่นคงในการทํางาน และการรับรู 

ความสามารถของตนกับพฤติกรรมการทํางาน ของพนักงานพาณิชยแหงหนึ่ง 

สมทบ ไศลชัย (2554) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตําบลจองถนน 

  อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 


