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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรติ

นาคินภัทร สํานักงานใหญ 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน

ภัทร สํานักงานใหญ ที่มีเพศ สถานภาพ อายุ ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน ระดับการศึกษา โดย

ประชากรที่ไดทําการศึกษา คือ พนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ จํานวน 360 คน ผูวิจัยใช

การแจกแบบสอบถามออนไลนผาน Google From และเลือกสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non-

probability Sampling) ซึ่งผูวิจัยสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเครื่องมือที่ใช

เปนแบบทดสอบ โดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 360 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

268 คน คิดเปนรอยละ 74.80 มีสถานภาพโสด จํานวน 202 คนคิดเปนรอยละ 56.10 มีอายุ 22-35ป 

จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 46.90 มีตําแหนงเจาหนาที่ จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 30.60 มีระยะ 
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เวลาการทํางาน 0-3ป จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 39.40 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 235 คน 

คิดเปนรอยละ 65.30  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่อยูระดับ

มากที่สุดคือ ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานลักษณะของงาน และดานความสําเร็จของงาน ตามลําดับ สวนดานที่

อยูในระดับมากมีเพียงดานเดียวคือ ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ 

ABSTRACT 

 The objective of this research: 1 )  To study the motivation towards performance of 

employees of the kiatnakin phatra head. 2) To compare the working motivation of Kiatnakin 

Phatra Bank employees who have gender, status, age, position level Working time Education 

level The population studied was 360 employees of Kiatnakin Phatra Bank Headquarters. 

The researcher used online questionnaire distribution via Google From. And select a random 

sample without using probability (Non-probability Sampling) which the researcher sampling 

at convenience (Convenience Sampling) by the tool used as the test. The statistics were 

used, namely frequency, percentage, mean and standard deviation. Which the research 

results showed A total of 360 respondents, most of them were female, 268 people 74.80%, 

had the status of single, 202 people 56.10%. Age 22-35 years, 169 people  46.90%, there are 

110 officers in positions 30.60% Have a 0-3 year working period of 142 people, representing 

39.40% having a bachelor's degree, 235 people or 65.30% 

Overall performance motivation was at the highest level. When considering each 

side The aspect at the highest level is In terms of job security, followed by career 

advancement Relationship with colleagues Working environment Nature of work And the 

success aspect of the work, respectively, in the very level, there was only one aspect, Salary 

and benefits 

Keywords : MOTIVATION 
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บทนํา 

 ในปจจุบันธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงและแขงขันกันอยางตอเนื่องไมวาจะเปนการครอบครองสวน

แบงการตลาดที่สูงสุด หรือการพัฒนาตนเองใหเขากับยุคดิจิทัล ดังนั้นบุคคลากรทุกคนควรจะศึกษาแนวทาง

ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปนพนักงานของธนาคารในยุคธนาคารดิจิทัล ซึ่งผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงเปนธนาคารดิจิทัล พบวา ในปจจุบันธนาคารมีการปรับตัวนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใหบริการดาน

การเงินการธนาคารใหกับลูกคา ดวยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเงินใหทันสมัย มีความสะดวกรวดเร็ว

และใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง การนําแอปพลิเคชั่นอํานวยความสะดวกสบายใหลูกคาจึงมีการปรับ

พฤติกรรมการใชบริการที่สาขาลดลง นอกจากนั้น ธนาคารสวนใหญยังมีนโยบายการปรับลดสาขา อยางไรก็

ตามพนักงานยังมีความจําเปนในการใหบริการแกลูกคา ไดเสนอใหมีการปรับบทบาทพนักงานใหเปนที่

ปรึกษาทางการเงิน โดยใหความสําคัญกับการใหบริการดานสินเชื่อ และการลงทุน ในปจจุบันการปรับตัว

ของธนาคารไทยภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงเปนธนาคารดิจิทัล จึงมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหมีความรูและความเชี่ยวชาญใหการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน สามารถใหบริการได

หลากหลายและตอบสนองไดตรงความตองการของลูกคา เพื่อใหปรับตัวไดกาวทันการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสดิจิทัลซึ่งภาครัฐมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการชําระเงินเพื่อขับเคลื่อนใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงสูสังคมไรเงินสดอยางแทจริง ดังนั้นธนาคารทุกแหงจึงตองการบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ

และมีการพัฒนาตนเองไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของธนาคารอยูตลอดเวลา  

จากปญหาดังกลาวขางตนในฐานะผูวิจัยก็เปนพนักงานของธนาคาร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาใน

เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ ซึ่งแรงจูงใจเปน 

ความตั้งใจ ความตองการจะทําบางสิ่ง หรือเหตุผลของการกระทําจะเปนแรงจูงใจมีอิทธิพลตอผลิตภาพของ

การทํางาน ซึ่งผลิตภาพของงานจะมีคุณภาพมากหรือนอย ขึ้นอยูกับแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งแรงจูงใจของ

พนักงานแตละคนไมเหมือนกัน ฉะนั้นเราควรทราบวาสิ่งใดคือแรงจูงใจที่จะทําใหพนักงานทํางานอยางเต็มที่

และมีประสิทธิภาพเพื่อธนาคาร 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทรสํานักงานใหญ 

2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงาน

ใหญ ที่มี เพศ สถานะภาพ อายุ ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน ระดับการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงาน

ใหญ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
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 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ  

 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาในการทํางาน ระดับ

การศึกษา 

 ตัวแปรตาม คอื 

 1. ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ ไดแก

ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานความมั่นคงในงาน ดานความกาวหนาในอาชีพ ดานความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน 

ขอบเขตดานประชากร 

พนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ 

2. เพื่อใหทราบถึงขอเสนอแนะเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขสําหรับผูบริหารตอไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ (x)   

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. สถานภาพ 

3. อายุ 

4. ระดับตําแหนงงาน 

5. ระยะเวลาในการทํางาน 

6. ระดับการศึกษา 

 

ตัวแปรตาม (y)   

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานเกียรตินาคิน

ภัทร สํานักงานใหญ  

1. ดานเงินเดือนและสวสัดิการ 

2. ดานความมั่นคงในงาน 

3. ดานความกาวหนาในอาชพี 

4. ดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 

5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

6.  ดานลักษณะของงาน 

7.  ดานความสําเร็จในการทาํงาน 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการ

กระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรนเพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที่มิใชเปนเพียงการตอบสนอง

สิ่งเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติคอื การขานรับเมื่อไดยินเสียงเรียก แต

การตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเชน พนักงานตั้งใจทํางานเพื่อหวังความดีความ

ชองเปนกรณีพิเศษ 

แรงจูงใจจะทําใหแตละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราที่เหมาะสมที่สุดในแตละสถานการณที่

แตกตางกันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้ เปนผลจากลักษณะในตัวบุคคลสภาพแวดลอมดังนี้ 

 1. ถาบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะทํากิจกรรมนั้นๆ 

รวมทั้งพยายามทําใหเกิดผลเร็วที่สุด 

 2. ความตองการจะเปนแรงกระตุนที่ทําใหทํากิจกรรมตางๆเพื่อตอบสนองความตองการ 

 3. คานิยมที่เปนคุณคาของสิ่งตางๆ เชนคานิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม วิชาการ 

เหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหเกิดแรงขับของพฤติกรรมตามคานิยมนั้น 

 4. ทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมนั้น เชน ถามีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ก็จะ

ทํางานดวยความทุมเท 

 5. ความมุงหวังที่ตางระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุนที่ตางระดับกันดวย คนที่ตั้งระดับความมุงหวังไวสูง

จะพยายามมากกวาผูที่ตั้งระดับความมุงหวังไวต่ํา 

 6. การแสดงออกของความตองการในแตละสังคมจะแตกตางกันออกไป ตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกวานั้นคนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการแสดงความ

ตองการที่ตางกันอีกดวยเพราะสิ่งเหลานี้เกิดจากการเรียนรูของตน 

 7. ความตองการอยางเดียวกัน ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันได 

 8. แรงจูงใจที่แตกตางกัน ทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได 

 9. พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลายๆทางและมากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียวกัน เชน

ตั้งใจทํางาน เพื่อไวขึ้นเงินเดือนและไดชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกยองและยอมรับจากผูอื่น 

 ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว 

อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) เปนผูวางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาไดพัฒนาทฤษฎี

แรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอระบบการศึกษาของอเมริกันเปนอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยูบนความคิดที่วา 

การตอบสนองแรงขับเปนหลักการเพียงอันเดียวที่มีความสําคัญที่สุดซึ่งมีเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย มาส

โลวมีหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเนนในเรื่องลําดับขั้นความตองการ เขามีความเชื่อวา มนุษยมี

แนวโนมที่จะมีความตองการอันใหมที่สูงขึ้นเมื่อความตองการพื้นฐานไดรับการตอบสนอง เชน ความมั่นคง
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ความปลอดภัย กินอิ่มนอนหลับ ความตองการอื่นจะเขามาทดแทน เปนพลังซึ่งจูงใจใหทําพฤติกรรม เชน 

อาจเปนความสําเร็จในชีวิต เปนตน แรงจูงใจของคนเรามาจากความตองการพฤติกรรมของคนเรามุงไปสูการ

ตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว แบงความตองการพื้นฐานของมนุษยเปน 5 ระดับ ดวยกัน ไดแก 1.ความ

ตองการทางสรีระ 2.ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 3.ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมู

คณะ 4.ความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา 5.ความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริงและพัฒนา

ศักยภาพของตน 

ขอมูลเกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร  

กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการรวมกิจการระหวางธุรกิจธนาคารพาณิชยที่

ดําเนินการโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดําเนินการโดยบริษัท เคเคพี 

แคปปตอล  จํากัด (มหาชน)  โดยมุงผสมผสานความเชี่ยวชาญจากทั้งสองธุรกิจ เพื่อสรางความเปนเลิศใน

ดานการใหบริการทางการเงิน และกอประโยชนสูงสุดตอลูกคา พนักงาน ผูถือหุน ตลอดจนมีสวนรวมใน

พัฒนาการของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ 

กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบดวยบริษัทในกลุมธุรกิจ ดังนี้ 

-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

-บริษัท เคเคพี แคปปตอล  จํากัด (มหาชน)  

-บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

-บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กิตติวัฒน ถมยา (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายกลยุทธและ

วางแผน สายออกบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย จากจํานวนประชากร 204 คน โดยเครื่องมือที่ใชเปน

แบบทดสอบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชคาสถิติ คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายกลยุทธและวางแผน 

สายออกบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย พบวามีแรงจูงใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยคือ ความสําเร็จของงาน รองลงมา คือ การปกครองบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับ

ถือ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ

เงินเดือนที่ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมตางกัน 

นายอดุลย ทองจํารูญ (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่

ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 144 คน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ทําการ

วิเคราะหขอมูลประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน ผลจากการศึกษาพบวาบุคลากรของเทศบาล มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก ดานความสัมพันธ

ในการทํางาน ดานความสําเร็จในการทํางาน คือดานที่มีระดับแรงจูงใจสูงที่สุดสามลําดับแรก ตามลําดับ ผล
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การศึกษาโดยใชสถิติเชิงอนุมานพบวา อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอปจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงานทั้งปจจัยจูงใจ และปจจัยบํารุงรักษา ทั้งนี้พบวาอายุและระยะเวลาการปฏิบัติงานมาก จะมี

แรงจูงใจตอปจจัยจูงใจ และปจจัยบํารุงรักษามากดวยหนวยงานตนสังกัดจึงควรสงเสริมใหพนักงานหรือ

เจาหนาที่ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมานานไดรับสวัสดิการ และการเลื่อนตําแหนงที่ชัดเจนและยุติธรรม 

เพื่อสงเสริมพนักงานกลุมนี้ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่ง 

 มลฤดี เย็นสบาย (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลตําบล

มะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีกลุมตัวอยางคือบุคลากรเทศบาลเมืองมะขามใหม

จํานวน 55 คน โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด โดยมีแรงจูงใจมากที่สุด 10 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางานดานการเลื่อน

ตําแหนง ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดานสถานภาพในการทํางานดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ดาน

นโยบายองคกรและการบริหาร ดานความเปนอยูสวนตัว ดานความมั่นคงในงาน และแรงจูงใจมาก 6 ดาน 

ไดแก ดานการไดรับการยอมรับ ดานลักษณะงานเปนที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบในงาน ดานคาจาง

เงินเดือน ดานความเจริญกาวหนาในการท างานดานการควบคุมดูแลของหัวหนางาน ผลการเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได และประสบการณในการทํางาน 

ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน 

 ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบล

คายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยกลุมตัวอยางไดแกบุคลากร จํานวน 45 

คน สถิติที่ใช คือสถิติเชิงพรรณนาไดแกความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ภาพรวมมีแรงจูงในในระดับมาก โดยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก 

รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความสําเร็จในการทํางาน 

มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดาน

การปกครองบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก 

ดานการไดรับการยอมรับ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความเปนอยูสวนตัว มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก 

ดานสภาพการทํางาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูใน

ระดับมาก ดานความกาวหนา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยูใน

ระดับมาก ดานโอกาสที่ไดรับความกาวหนาในตําแหนงงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ตามลําดับและลําดับ

สุดทายดานเงินเดือนมีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบวาบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน และประเภทตําแหนงตําแหนงตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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วรรณา อาวรณ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ

ขาราชการรัฐสภาระดับปฏิบัติงาน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผลการศึกษา พบวา กลุมตวัอยาง

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 - 40 ป ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี อายุการทํางาน

สวนใหญมากกวา 5 ป และมีรายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท สาหรับผลการศึกษาดานแรงจูงใจใน

การทํางานโดยรวมพบวา อยูในระดับสูงโดยปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยมากกวาปจจัยค้ําจุน สวนดานความผูกพัน

ตอองคการโดยรวม พบวา อยูในระดบัสูงเชนกัน เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับแรงจูงใจในการ

ทํางานแตกตางกันความผูกพันตอองคการแตกตางกนัที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยขาราชการัฐสภาที่

มีแรงจูงใจในการทํางานทั้งปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนสูงจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาขาราชการัฐสภา

ที่มีแรงจูงใจในการทํางานปานกลางและต่ําทุกดาน เมื่อพิจารณาจากขนาดคาFผลปรากฏวาขาราชการ

รัฐสภาที่มีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกนัมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันโดยเรียงลําดับจากมากไป

หานอย ดังนี้ ดานลักษณะของงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานเงินเดือนและผลตอบแทนดาน

ความมัน่คงในงาน ดานความกาวหนาในงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานเทคนิคการควบคุมดูแล 

ดานความรบัผิดชอบในงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสําเร็จในงานและดานการได รบัการ

ยอมรับ 

เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 250 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 

ANOVA การทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear regression ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนหญิง อายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดตอเดือน 15,001-25,000 

บาทและมีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง 

องคการคลังสินคา ไดแก ดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหาร และดานความ

มั่นคงในการทํางาน  

 พระพงษศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศรอด) (2561) ไดศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลเมืองสระแกว ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช

แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.986 จากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงาน

เทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว จํานวน 95 คน จากประชากรทั้งหมด 124 คนวิเคราะหขอมูลโดยหา

ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการ

เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

วิธีสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 12 คนแบบตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัด

สระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จในการ
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ทํางาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานการไดรับการยอมรับนับถือดานความรับผิดชอบ ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ทุกดานอยูในระดับมาก และปจจัยคําจุน ดานนโยบายและการ

บริหาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานการปกครองและบังคับ

บัญชา ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน ทุกดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 

พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และเงินเดือน ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของธนาคารเกียรตินาคิน สํานักงานใหญ กลุมตัวอยาง

ที่จะนํามาวิจัย ไดแก พนักงานธนาคารเกยีรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

จากการใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane,1973 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และยอมรับความ

คลาดเคลื่อนไดไมมากกวารอยละ 5 ประชากรคือพนักงานของธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ 

จํานวน 2,707 คน และไดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้อยูที่จํานวน 360 คน ดังนั้นผูวิจัยจะเลือกการสุม

ตัวอยางที่ไดโดยไมใชความนาจะเปน (Non-probability Sampling) ซึ่งผูวิจัยจะเลือกสุมตัวอยางแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่กําหนดไว โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามผานทางออนไลน

โดยใช Google Form  

2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได พรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณและความเรียบรอยของ

แบบสอบถาม เพื่อนําไปจัดทําและเตรียมสําหรับการวิเคราะหตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

1. ผูวิจัยทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม 

สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0) 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ 

การวัดเชิงกลุม 

2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับ 
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ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 พบวาพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน  360  คน  สวน

ใหญเปนเพศชาย  จํานวน  92  คน  คิดเปนรอยละ 25.60  และเพศหญิง  จํานวน  268  คน  คิดเปนรอย

ละ 74.80 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 360 คนนั้นสวนใหญมีสถานภาพ โสด จํานวน 202 คน  คิด

เปนรอยละ 56.10 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 154   คน  คิดเปนรอยละ 42.80 และมีสถานภาพหมาย/

หยาราง จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับพนักงานผูที่ตอบแบบสอบถามสวนมาก มีอายุ 22 – 

35 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 46.90 รองลงมาคืออายุ 36 -  45 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 

37.50 และ 45 ปขึ้นไป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 15.60 ตามลําดับ พนักงานผูที่ตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ  ระดับตําแหนงสูงสุดอยูที่ ระดับเจาหนาที่จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 30.60 รองลงมาคือ ระดับ

ระดับเจาหนาที่อาวุโส จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ  16.10, ระดับผูจัดการ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ

15.00, ระดับผูชวยผูจัดการ จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 13.90,ระดับรองผูอํานวยการ จํานวน 38 คน 

คิดเปนรอยละ 10.60, ระดับผูจัดการอาวุโส จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.20, ระดับผูอํานวยการ จํานวน 

13 คน คิดเปนรอยละ 3.60 และระดับผูอํานวยการอาวุโส  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ 

พนักงานผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระยะเวลาในการทํางาน 0 – 3 ป จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 

39.40 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการทํางาน 4 – 10 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 32.80 , และ

ระยะเวลาในการทํางาน 10 ปขึ้นไป จํานวน 100 คน  คิดเปนรอยละ 27.80 ตามลําดับ พนักงานผูที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาอยูที่ปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 65.30  และ

รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 125 คน  คิดเปนรอยละ 34.70 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

สํานักงานใหญ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.29) เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบไดวาดานที่อยูใน

ระดับมากที่สุด มีทั้งสิ้น 6 ดาน คือ ดานความสมพันธกับเพื่อนรวมงาน, ดานความสําเร็จของงาน, ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน, ดานลักษณะของงาน, ดานความกาวหนาในอาชีพ และความมั่นคงในงาน (x� 

= 4.46, x� = 4.40, x� = 4.32, x� = 4.31, x� = 4.31, x� = 4.21,) ตามลําดับ และดานที่อยูในระดับมาก คือ 

ดานเงินเดือนและสวัสดิการเพียงดานเดียว (x�) = 4.00  

สรุปผลการวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ มี

พนักงานตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 360 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 

74.80 และเพศชาย  จํานวน 92  คน  คิดเปนรอยละ 25.60 สวนใหญมีสถานภาพ โสด จํานวน 202 คน  
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คิดเปนรอยละ 56.10 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 154   คน  คิดเปนรอยละ 42.80 และมีสถานภาพหมาย/

หยาราง จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ สวนใหญ อายุ 22 – 35 ป จํานวน 169 คน คิดเปน

รอยละ 46.90 รองลงมาคืออายุ 36 -  45 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และ 45 ปขึ้นไป จํานวน 

56 คน คิดเปนรอยละ 15.60 ตามลําดับ สวนใหญ ระดับเจาหนาที่จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 30.60 

รองลงมาคือ ระดับระดับเจาหนาที่อาวุโส จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ  16.10, ระดับผูจัดการ จํานวน 54 

คน คิดเปนรอยละ15.00, ระดับผูชวยผูจัดการ จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 13.90,ระดับรองผูอํานวยการ 

จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.60, ระดับผูจัดการอาวุโส จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.20, ระดับ

ผูอํานวยการ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.60 และระดับผูอํานวยการอาวุโส  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอย

ละ 1.10 ตามลําดับ สวนใหญ มีระยะเวลาในการทํางาน  0- 3 ป จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 39.40 

รองลงมาคือ ระยะเวลาในการทํางาน 4 - 10 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 32.80 , และระยะเวลาใน

การทํางาน 10 ปขึ้นไป จํานวน 100 คน  คิดเปนรอยละ 27.80 ตามลําดับ สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูที่

ปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 65.30  และรองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 125 คน  

คิดเปนรอยละ 34.70 ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร สํานักงานใหญ โดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว ดานที่อยูระดับมากที่สุด คือดานความมั่นคงในงาน ดาน

ความกาวหนาในอาชีพ ดานการความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดาน

ลักษณะของงาน และดานความสําเร็จของงาน และดานที่อยูในระดับมาก คือ ดานเงินเดือนและสวัสดิการ  

อภิปรายผล 

 ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาสูงสุดดังนี้ มีการเบิกจายสวัสดิการตางๆในหนวยงาน

มีความสะดวกสบายรวดเร็ว, สวัสดิการตางๆที่ไดรับมีความเหมาะสม, เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณ

งานที่ไดรับ และเงินเดือนที่ไดรับเพียงพอสําหรับคาครองชีพในปจจุบัน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกบั พระพงษ

ศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศรอด) (2561) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง

สระแกว  

 ดานความมั่นคงในงาน  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมากที่สุด คือ มีความเชื่อมั่นในองคกรและทาสามารถปฏิบัติงานไดโดยไมกังวลตอการโยกยาย 

สับเปลี่ยนหนาที่ในการทํางาน ตามลําดับ สวนขอที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คือ มี
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ความรูสึกมั่นคงในตําแหนงงานที่ทําและสามารถยึดถืองานที่ปฏิบัติอยูเปนอาชีพไดตลอดไป ตามลําดับ 

สอดคลองกับ เกศณรินทร งามเลิศ (2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา 

 

 ดานความกาวหนาในอาชีพ  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมากที่สุด คือ ธนาคารมีการสนับสนุนในการศึกษาตอเพื่อความกาวหนาในตําแหนงงานและ

ธนาคารสนับสนุนในการฝกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ทํางาน ตามลําดับ สวนขอที่มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คือ ธนาคารมีเกณฑการพิจารณาปรับตําแหนงอยางเปนธรรม สอดคลองกับ 

วรรณา อาวรณ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของขาราชการ

รัฐสภาระดับปฏิบัติงาน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

 

 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอที่มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากคาสูงที่สุดไดแก  ภายในทีมของทานมีการรวมมือในการ

ทํางานและทํางานเปนทีม, สามารถเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี, เพื่อนรวมงานทั้งในทีม

และนอกทีมใหความชวยเหลือเปนอยางดี, เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือและพึ่งพากันเปนอยางดีและ

สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นไดเปนอยาง ตามลําดับ สอดคลองกับ นายอดุลย ทองจํารูญ 

(2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอ

แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  

 

 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู

ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากคาสูงที่สุดไดแก มีระบบรักษาความปลอดภัยตอทรัพยสินทั้งสวนตัว

และสวนรวม, สถานที่ทํางานอยูในทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมสะดวกตอการเดินทาง, มีวัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอยางเพียงพอ, มีสภาพแวดลอมเอื้อตอการปฏิบัติงานและสถานที่ทํางานเปนสัดสวนงายตอการ

ติดตอประสานงาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ มลฤดี เย็นสบาย (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

 

 ดานลักษณะของงาน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากคาสูงที่สุดไดแก งานที่ปฏิบัติอยูเปนงานที่ชวยใหทานมีโอกาส
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กาวหนาในองคกร, ไดใชความรูความสามารถ ความชํานาญและประสบการณ ในการปฏิบัติงานอยางมาก, 

งานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญและคุณคาตอธนาคารเปนอยางมากและปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายมี

ความเหมาะสมไมมากไมนอยจนเกินไป ตามลําดับ สวนขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ งานที่ไดรับ

มอบหมายมีความทาทายความสามารถของตนเอง  สอดคลองกับ ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ไดศึกษาวิจัย

เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุรี  

  

 ดานความสําเร็จในงาน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากคาสูงที่สุดไดแก ทานปฏิบัติงานไดทันเวลาที่กําหนด, ทานปฏิบัติงาน

บรรลุเปาหมายที่กําหนด, ทานสามารถแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยูไดอยางเต็มที่, ใช

ความรูความสามารถแกไขปญหาในการทํางานไดสําเร็จและผูบังคับบัญชายอมรับยกยองในผลการปฏบิตังิาน

ของทาน  ตามลําดับ ไดสอดคลองกับ ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ดานเงินเดือนและสวัสดิการ  

ขอเสนอแนะคือธนาคารควรมีสวัสดิการที่หลากหลายดานและครบครัน เชนโบนัสประจําป ประกัน

สุขภาพ ประกันกลุม การกูยืมเงิน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการครอบครัวของพนักงาน เปนตน 

และสวัสดิการตางๆที่พนักงานไดรับควรงายตอการเบิกใช ไมยุงยากและเดินเร่ืองไดรวดเร็ว สะดวกสบาย 

 2. ดานความมั่นคงในงาน  

ขอเสนอแนะ ธนาคารควรมีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายใหชัดเจนเพื่อใหพนักงานรับรู

และเชื่อมั่นวาธนาคารมีความมั่นคง พนักงานเชื่อมั่นไดวาจะไมมีการปลดพนักงานหรือโยกยายตําแหนงใน

การทํางาน 

 3. ดานความกาวหนาในอาชีพ  

ขอเสนอแนะธนาคารควรมีการใหทุนหรือสนับสนุนการศึกษาตอของพนักงานเพื่อเปนประโยชนใน

การกาวหนาในตําแหนงงานของพนักงานเอง หรือการสนับสนุนใหมีการอบรม สัมมนาตางๆอยูเสนอไมวาจะ

เปนทั้งของภายในและภายนอกธนาคารเพื่อใหพนักงานไดรับความรูใหมๆเพื่อมาปรับใชในการทํางานอยู

เสมอ  

 4. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  

ขอเสนอแนะคือควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางพนักงานทั้งภายในทีมและ

นอกทีม รวมถึงหัวหนาของงานแตละทีมดวยเพื่อลดความหางทั้งระหวางวัยและระหวางตําแหนงงาน ทั้งนี้
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เพื่อใหการทํางานหรือติดตอประสานงานชวยเหลือกันและกันระหวางในทีมหรือนอกทีมมีความสะดวก

รวดเร็วและงายมากขึ้น  

 5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ขอเสนอแนะควรมีล็อคเกอรหรือตูเก็บของที่เปนสวนของของแตละแผนกเพื่อใหไดเก็บของใช

สวนตัวเพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของพนักงานและมีรปภ.เพื่อดูแลความเรียบรอย ในสวนของล็อคเกอร

หรือตูเก็บของ ดานการเดินทางธนาคารควรจัดใหมีรถรับ-สง พนักงานทั้งจาก BTSและMRT เพื่อใหสะดวก

ตอการเดินทางของพนักงาน ดานสิ่งของวัสดุอุปกรณ ควรมีการจัดใหเหมาะสมกับจํานวนคนและในแตละ

แผนกเพื่อใหเพียงพอ มีการเบิกของใชไดงายเพียงพอตอพนักงานทุกคน         

6. ดานลักษณะของงาน  

ขอเสนอแนะผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานควรมีการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับตําแหนงและ

ความสามารถของพนักงาน ควรมีการใหกําลังใจหรือชื่นชมผลงานของพนักงานเมื่อพนักงานปฏิบัติงานได

อยางดีเยี่ยม ตามเปาหมายที่กําหนดและเปนผลประโยชนแกองคกรและใหพนักงานไดมีกําลังใจในการ

ทํางานและควรมีการกําหนดเกณฑการเลื่อนตําแหนงใหชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงานเพื่อใหพนักงานมี

โอกาสกาวหนาในองคกร 

 7. ดานความสําเร็จของงาน  

ขอเสนอแนะควรมีการกําหนดเปาหมายและระยะเวลาของการทํางานใหชัดเจนเพื่อใหพนักงานมี

การตั้งเปากับตนเองเพื่อที่จะวางแผนปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายของตนเองและเปาหมายของธนาคาร 
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