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บทคัดยอ 

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

จําแนกตามปจจัยบุคคลกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) ยกเวน

ตําแหนงกรรมการฝายบริหาร จํานวน 400 คนในกรุงเทพฯ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว( ONE – WAY ANOVA )หากพบความแตกตาง

จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีปจจัยดานบุคคล ดานเพศ 

อายุ การศึกษา สถานภาพ ตําแหนงงาน และรายไดตางกันทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ตางกัน 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจการปฏิบัติงาน ; ธนาคารไทยพาณิชย 

  

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study motivation in the performance of their 

commercial bank public company limited, Thailand 2) To study motivation in the performance of 

their commercial bank public company limited, Thailand classified according to individual factors. 

The sample used 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 
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of test hypotheses by 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, gender, age, education, marital status and in-come are the motivation ...test results found 

that the Commercial Bank plc., Thailand has a factor of individual aspects, gender, age, education, 

marital status and income are the motivation .was different. 

 

Keywords: Motivation for the operations; Siam commercial bank  

 

บทนํา 

แรงจูงใจในการทํางานนั้นยังมีปจจัยระหวางบุคลากรกับองคและปจจัยอื่นๆมี ในการศึกษางานวิจัยหลายชิ้น

บงชี้ วาแรงจูงใจในงานถือเปนปจจัยที่มีนัยยะสําคัญที่ทําใหบุคลากรทํางานดวยความกระตือรือรน และมีผลตอระดับ

โอกาสความสําเร็จขององคการโดยตรง กลาวคือ ถาพนักงานมีแรงจูงใจในงาน นั้นสูง ก็จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางเต็มที่และเกิดความจริงจังกับการทํางานนั้นมากขึ้น มี ความกระตือรือรน มีความมุงมั่นในความสําเร็จของงาน 

ทุมเทในการทํางานอยางเต็มความสามารถ ของตน (มนตรี แกวดวง, 2552) ในทางตรงกันขามถาหาก บุคลากรใน

องคการไมมีแรงจูงใจในงานก็จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การทํางานลดต่ําลง คุณภาพ

ของงานลดลง มีการขาดงาน และอาจนําไปสูการลาออกจากงานในที่สุด หากแตในทางกลับกันหากบุคคลในองคการมี

ความแรงจูงใจในงานสูงก็จะสงผลทางบวกตอการ ปฏิบัติงาน (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน, 2553) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

โดยเฉพาะปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย เพื่อที่จะสามารถทําใหพนักงาน

ทํางานไดอยางมีความสุขและทุมเทเพื่อความพึงพอใจของลูกคาและสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายที่วางไวเพื่อดํารงไว

ซึ่งวิสัยทัศนของธนาคารคือ เราจะเปน “ธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน พนักงานและสังคมเลือก” สําหรับลูกคา : นําเสนอ

ผลิตภัณฑ และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล สําหรับผูถือหุน : สรางผลตอบแทนระยะยาวที่ดีอยางสม่ําเสมอ 

สําหรับพนักงาน: รักษา ดึงดูด และสรางความผูกพันของพนักงาน สําหรับสังคม : ดําเนินงานอยางมีธรรมมาภิบาล 

และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางเต็มที่ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชยจํากัด(มหาชน)จําแนกตามปจจัยบุคคล 

 

 

 

ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพตําแหนงงาน และรายได 



ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในภาคปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ดาน

ความกาวหนาในงาน ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานการไดรับการยอมรับการยกยองนับถือ ดานความสําเร็จใน

กรปฏิบัติงาน ดานลักษณะอาชีพ และดานความมั่นคงในงาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

         พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ

ตําแหนงงาน และรายไดตางกัน ทําใหมีแรงจูงใจในภาคปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในภาคปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ผูวิจัยไดกําหนดของเขตของการศึกษาดังนี้ 

1.ประชากรกลุมตัวอยาง คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ยกเวนตําแหนงกรรมการฝาย

บริหาร จํานวนไมเกิน 30,000 คน (ขอมูลอางอิงจากฝายทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากการใชวิธีเปดตารางหาจํานวนตัวอยางของ 

YAMANE ซึ่งที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

2.การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) โดยมุงเนนที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 6 ดาน ไดแก ดานความกาวหนาในงาน ดาน

ผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานการไดรับการยกยองนับถือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะอาชีพ 

และดานความมั่นคงในงาน 

 

ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ยกเวนตําแหนงกรรมการฝาย

บริหาร จํานวนไมเกิน 30,000 คน (ขอมูลอางอิงจากฝายทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ) ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากการใชวิธีเปดตารางหาจํานวนตัวอยางของ 

YAMANE ซึ่งที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  

โดยใชการสุมตัวอยางแบบโควตา โดยการจัดแบบสอบถามสงไปยังสาขาที่จัดโควตาไวจํานวน 20 สาขา 

สาขาละ 20 คน  

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือหลักที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดที่เปน

แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยวิธีวิจัยเชิงสํารวจเปนคําถามปลายปด โดย

ผูวิจัยมีคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ โดยแบงแบบสอบถามปลายปดเปน 2 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1  ปจจัยดานบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย ดาน

เพศ ดานอายุ ดานการศึกษา ดานสถานภาพ ดานตําแหนงงาน และดานรายได มีจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 6 ขอ 

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในภาคปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ซึ่ง

ประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับ ดานความกาวหนาในงาน ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานการไดรับการยอมรับ

การยกยองนับถือ ดานความสําเร็จในกรปฏิบัติงาน ดานลักษณะอาชีพ และดานความมั่นคงในงาน มีจํานวน

แบบสอบถามทั้งหมด 24 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 มาทําการวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)โดยภาพรวม

มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดาน

ความมั่นคงในงาน ดานความกาวหนาในงาน ดานลักษณะของอาชีพ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และดานการ

ไดรับการยอมรับการยกยองนับถือ 

2.ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนก

ตามปจจัยบุคคล สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ปจจัยดานบุคคล ดานเพศ ดานอายุ ดานการศึกษา 

ดานสถานภาพ ดานตําแหนงงาน ดานรายได ตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตางกัน 

 



 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

1.ผลการศึกษาผลการวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

1.1 ดานความกาวหนาในงาน ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัย

มีความคิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดานความกาวหนาในงาน ควรที่จะ

ตองการความกาวหนาในการทํางานรวมถึงความกาวหนาในงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดาริกา ศรีพระจันทร 

(2553) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัด

ลําปาง  หมายถึง  ปญหาอุปสรรคในการทํางานและเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความกาวหนาในงานที่ทําและสอดคลองกับสัมฤทธิ์ กัญจนา 

ธัญญาหาร (2554) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในงาน ในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอหวย

ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ หมายถึง  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบล

ในเขตอําเภอหวย ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา มีปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

1.2 ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากที่สุด 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ควรที่จะมีคาตอบแทนยิ่งสูงนั่นหมายถึงสามารถจูงใจไดอยางดี

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวาสนา พัฒนานันทชัย (2553) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน

คาตอบแทนและรางวัลของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  หมายถึง ระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวน พระมหากษัตริย ที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สํานักงาน ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมีแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงานในภาพรวมปจจัยจูงใจดาน ผลประโยชนตอบแทน และสอดคลองกับอมรภพ อะมริต (2552) แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานดานคาตอบแทนและรางวัล ของพนักงานในการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับ พนักงานบริษัท

สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวาพนักงาน บริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอ

ริ่ง จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา ตามรายขอพบวา มีความ

พึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดานดานคาตอบแทน 

1.3 ดานการไดรับการยอมรับการยกยองนับถือ ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูใน

ระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาดานการไดรับการยอมรับการยกยองนับถือ ควรที่จะไดรับการยอมรับนับถือ

จากลูกคาในการใหเกียรติในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภกิตต กิตประพฤทธกุล (2553) แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยกยองนับถือ  หมายถึง จากทฤษฎีนี้สามารถสรุปไดวา องคประกอบที่ มีอิทธิพล

ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก การยอมรับนับถือ และสอดคลองกับกิตติวัฒน ถมยา (2553) แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานดานการไดรับการยกยองนับถือของบุคลากร ฝายกลยุทธและวางแผน สายออบัตรธนาคาร ธนาคาร

แหงประเทศไทย .หมายถึง  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายกลยุทธและวางแผน สายออกบัตร 

ธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 204 คน เครื่องมือ ที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการ



ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายกลยุทธ และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 

พบวา มีแรงจูงใจอยูในการยอมรับนับถือ 

1.4 ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก

ที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ควรที่จะไดรับการไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะความรู

ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสัมฤทธิ์ กัญจนา ธัญญาหาร (2554) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานใน องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีหมายถึง  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอหวย ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ

จําแนกเปนรายดาน พบวา มีปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงานในการไดรับการฝกอบรมเพิ่ม

ทักษะความรูและสอดคลองกับจันทรแรม พุทธนุกูล (2554 ) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตองานและการปฏิบัติงานโดยมีผลมาจากปจจัยหลายดาน ดวยซึ่งจะเปน

แรงผลักดันทํา ใหบุคคลทํางานดวยความกระตือรือรนมีขวัญและ กําลังใจทําใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลถา บุคคลมีความรูสึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะพรอมเสียสละทุกอยางอุทิศแรงกาย 

แรงใจและสติปญญาใหแกงานและทางตรงกันขามถาบุคคลมีความรูสึกไมพึงพอใจตอ งานและการปฏิบัติจะไมมีความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานเพียงแตทํางานตามหนาที่ใหเสร็จไปในแตละวัน

เทานั้น 

1.5 ดานลักษณะของอาชีพ ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวาพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดานลักษณะของอาชีพ ของพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ควรที่จะเห็นวาแรงจูงใจดานลักษณะงานเปนตัวหนึ่งที่มีความสําคัญ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของพรสรัญญ วงศศรีศุภกุล (2557)แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของอาชีพ หมายถึง  

การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความพึงพอใจ ในงานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา การประปาสวน

ภูมิภาค ผลการศึกษาพบวา ความพึง พอใจในการทํางานในดานตางๆ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ี ดานลักษณะงาน และสอดคลองกับวาสนา พัฒนานันทชัย (2553) แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานดานลักษณะของอาชีพ ของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  หมายถึง ในการศึกษา 2 

ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวน พระมหากษัตริย 

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สํานักงาน ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พนักงานสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมีแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานในภาพรวมปจจัยจูงใจดาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

1.6 ดานความมั่นคงในงาน ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับ มากที่สุด ผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวาดานความมั่นคงในงาน ควรที่องคกรที่ทานอยูมีสวัสดิการ เงินเดือนใหทานมีความมั่นคง ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของดาริกา ศรีพระจันทร (2553) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงในงานของพนักงานเทศบาล

ตําบลในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง หมายถึง แรงจูงใจและปญหาอุปสรรคในการทํางานและเปรียบเทียบระดับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม

เปน เครื่องมือในการศึกษากลุมประชากรคือพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  จํานวน 185 

คน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยหาคาการแจกแจงความถี่รอยละคาเฉล่ียและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชการ

ทดสอบสมมติฐานใชสถิติวิเคราะหความถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และความผันแปรรวม (One-



Way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 36 ป ขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น

ไป รายไดเฉล่ียตอเดือน 8,001 - 12,000 บาท มีตําแหนงเปนขาราชการ มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 5 ป ขึ้นไป 

และ ทํางานอยูในเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคาและพบวามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล

ตําบลในเขตอําเภอเกาะคา จังหวดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานความมั่นคงและสอดคลองกับสมทบ ไศลชัย (2554) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงในงานของ

บุคลากร เทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวดพัทลุง   หมายถึง การจูงใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวดพัทลุง ประชากรในการ ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแกบุคลากรเทศบาลตําบล

จองถนน จํานวน 76 คน แยกเปน พนักงานเทศบาลสามัญ 30 คน ลูกจางประจําและพนักงานจาง 46 คน เครื่องมือ

ในการวิจัยเปนแบบสอบถามตาม ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบอรกวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดวยสถิติ

คาเฉล่ียคารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา วิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

พนักงานเทศบาลตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวดพัทลุง พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวามีผลในแรงจูงใจดานความมั่นคงในงาน 

2.ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม

ปจจัยดานบุคคล ดานเพศ ดานอายุ ดานการศึกษา ดานสถานภาพ ดานตําแหนงงาน และดานรายได สามารถสรุปได

ดังนี้ 

2.1 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มี เพศ ตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย

ภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ดาน

ลักษณะของอาชีพ และ ดานความมั่นคงในงานตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) เพศชาย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  

ดานลักษณะของอาชีพ และ ดานความมั่นคงในงานตางไปจากเพศหญิง อาจเนื่องจากพนักงานสวนใหญที่เปนเพศ

หญิง มักมีตําแหนงเปนพนักงานปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับวาสนา พัฒนานันทชัย (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ

แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยปจจัยจูงใจ ที่อยูในระดับ มาก 3 

ดาน ประกอบดวยดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ดานความรับผิดชอบ ดาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และ

อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ประกอบดวย ดานการไดรับการยอมรับ นับถือ และดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่การงานตามลําดับ สวนปจจัยคํ้าจุน อยูในระดับ มากทั้ง 5 ดาน คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดาน

สภาพการทํางานและความมั่นคง ดาน ผลประโยชนตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานนโยบายและ

การบริหาร ตามลําดับ เพศ มีผลตอแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

2.2 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มี อายุ ตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย

ภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความกาวหนาในงาน ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานการไดรับ

การยอมรับการยกยองนับถือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และดานลักษณะของอาชีพ ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีชวงอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่แตกตาง

กันจึงทําใหมีแรงจูงใจที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับวันเพ็ญ เล้ียงถนอม (2553) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร พบวา ครูที่มี

สถานภาพสมรส ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาและรายไดที่ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม



แตกตางกัน ยกเวนครูที่มีเพศและอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานสูงกวาเพศหญิงครูที่มีอาย 46 ป ขึ้นไป มีแรงจูงใจสูงกวาครูที่มี

อายุ 25-35 ปและครูที่มี อายุ 36-45 ปมีแรงจูงใจสูงกวาครูที่มีอาย 25-35 ป  

2.3 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มี การศึกษา ตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความกาวหนาในงาน ดานผลตอบแทนแลเงินรางวัล  ดานการ

ไดรับกายอมรับการยกยองนับถือ ดานลักษณะของอาชีพ และดานความมั่นคงในงานตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็น

วา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีการศึกษาที่แตกตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับวันเพ็ญ เล้ียงถนอม (2553) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชน 

ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญกรุงเทพมหานคร พบวาครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญมี

แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานความตองการ 

ความกาวหนาและเจริญเติบโต ดานความตองการมีความสมพันธกันทางสังคม และดานความตองการอยูรอดหรือการ

ดํารงชีวิต ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวม พบวา ครูที่มีสถานภาพสมรส 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา 

2.4 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มี สถานภาพ ตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความกาวหนาในงานดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานการ

ไดรับการยอมรับการยกยองนับถือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานและดานความมั่นคงในงานตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพที่แตกตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ จิตตสินี สัมผัสสุข (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่กลุมวิจัยและพัฒนา กรณีศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงประเทศไทย ปจจัยที่มีผล

ตอแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน พบวา ระดับความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 7 ดาน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใน

ระดับปานกลาง ระดับความเครียดที่สงผลตอการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีระดับความคิดเห็น

โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน พบวาภูมิหลัง ทางสังคมหรือลักษณะปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก สถานภาพครอบครัว ผลตอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตคาตอบแทน/รายได นโยบายและการบริหารงานของ

องคกร สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธของบุคลากรในองคกร และทักษะ/ความชํานาญ/ ประสบการณ

การทํางาน มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

2.5 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มี ตําแหนงงาน ตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความกาวหนาในงาน ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานการ

ไดรับการยอมรับการยกยองนับถือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และดานลักษณะของอาชีพตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีตําแหนงงานที่แตกตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานตางกัน ซึ่งสอดคลองกับอมรภพ อะมริต (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน)) มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา ตามรายขอพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดาน 

ความสําเร็จในการทํางาน , ดานความรับผิดชอบ , ความพึงพอใจในระดับปานกลางไดแก ดาน การไดรับการยอมรับ

นับถือ, ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ดานความกาวหนาในการทํางาน , ดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน

การทํางาน , ดานคาตอบแทน, ดานความมั่นคงในการทํางาน, ดานสวัสดิการ, ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา 



, ดานความสัมพันธ ระหวางเพื่อนรวมงาน , ดานนโยบายการบริหาร พนักงานบริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟค เจอ

ริ่ง จํากัด (มหาชน) มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา ตามรายขอ พบวา มีแรงจูงใจในระดับ

มาก ไดแก การมีความเพียรพยายามที่จะทํางานใหเสร็จตาม กําหนดเวลา, การพยายามทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง

มากกวาทําเพื่อชื่อเสียง เกียรติยศ , การพยายามปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ , การไมปลอยใหเวลาเดินไป

โดยเปลา ประโยชน, มีความทะเยอทะยานสูงในการที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน , มีการวาง แผนการ

ทํางานอยางเปนระบบ, มีการวางแผนกอนลวงหนาเมื่อทํางาน , เมื่อทํางานลมเหลวจะ ไมยอทอ พรอมจะแกตัวใหม 

และ สามารถอดทนทํางานในระยะเวลานานๆแมมีส่ิงมารบกวน แรงจูงใจในระดับปานกลางไดแก การกลาที่จะเส่ียง

ถึงแมวางานนั้นมีโอกาสลมเหลว พนักงาน บริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยสังคมที่

แตกตางกันใน ดานระดับของตําแหนงงาน , สวน งานที่ปฏิบัติ, สถานที่ปฏิบัติงาน จะมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน แปลผลไดวา การที่พนักงานมีความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นสงผลทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นดวย 

2.6 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มี รายได ตางกัน ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย

ภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความกาวหนาในงาน ดานผลตอบแทนและเงินรางวัล ดานการไดรับ

การยอมรับการยกยองนับถือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และดานลักษณะของอาชีพตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีชวงรายไดที่แตกตางกันจึงทําใหมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานตางกัน ซึ่งสอดคลองกับอมรภพ อะมริต (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยสังคมที่แตกตางกันใน 

ดาน เพศ, อายุ, ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน , รายไดตอเดือน, ระดับของตําแหนงงาน , สวน งานที่ปฏิบัติ, สถานที่

ปฏิบัติงาน จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน และ พนักงานบริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด (มหาชน) มีปจจัยชี้วัดสังคมแตกตาง กันในดาน สถานภาพทางการสมรส, ระดับการศึกษา, ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน , รายไดตอ เดือน, ระดับของตําแหนงงาน , สวนงานที่ปฏิบัติ, สถานที่ปฏิบัติงาน จะมีแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน พนักงานบริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยชี้วัดสังคมที่

แตกตางกันในดาน สวนงานที่ปฏิบัติจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน และพนักงานบริษัทสามมิตร

มอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัย ชีวิตสังคมที่แตกตางกันในดาน รายได สวนงานที่ปฏิบัติ, สถานที่

ปฏิบัติงาน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม แตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับ แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับ 

ปานกลาง ระดับนัยสําคัญ 0.01 คา r = 0.382 แปลผลไดวา การที่พนักงานมีความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นสงผลทําให

พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นดวย 
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