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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง

ในยานฝงธนบุรี และ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยาน        

ฝงธนบุรีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยศึกษา 4 ดาน ประกอบดวย ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานบรรยากาศ        

ในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานความกาวหนาในการทํางาน 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยาน

ฝงธนบุรี จํานวน 312 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา 

4 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบวา ระดับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี 

โดยรวมอยูในระดับมาก (µ=3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานลักษณะ          

งานที่ปฏิบัติ (µ=4.11) รองลงมา คือ ดานความมั่นคงในการทํางาน (µ=3.72) อันดับที่สาม คือ ดานบรรยากาศ 

ในการทํางาน (µ=3.70) และอันดับสุดทาย คือ ดานความกาวหนาในการทํางาน (µ=3.55) ตามลําดับ ขอเสนอแนะ

จากการวิจัยในคร้ังนี้ คือ พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี ควรพัฒนาดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

เชน การจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธภายในองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, พนักงานธนาคาร,ธนาคารแหงหน่ึงในยานฝงธนบุรี 

 

ABSTRACT 
This research is intended to study (1) the level of work motivation of bank personnel 

in Thonburi district, (2) the comparison between the work motivation in terms of work 
characteristics, work climate, job security, and job advancement and the personal factors. 
This is a quantitative research in which the sample size is bank employees at the total 
number of 312 individuals. The questionnaires are used to collect the data. The descriptive 
statistical data include frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
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The results showed that the overall value of work motivation is at the high level     
(µ = 3.77). When consider each item separately, it is found that work characteristics is at the 
high level (µ = 4.11) and then following by job security (µ = 3.72), work climate (µ = 3.70), 
and job advancement (µ = 3.55). The suggestion is that the bank should improve the human 
relations dimension, for instance, to organize activities that promote human relations skills 
in order to increase the work effectiveness of the employees. 

 
Keywords : Work motivation, bank personnel, bank in Thonburi district 
 

บทนํา 

ธุรกิจที่เก่ียวกับสถาบันการเงินในทุกวันนี้มีสภาพการแขงขันกันอยางรุนแรงมากข้ึนและเพื่อที่จะไดมาถึง

การครอบครองสวนแบงตลาดที่สูงที่สุดนั้น ทําใหแตละองคกรตองมีการวางแผนคิดคนกลยุทธและมีการกําหนด

เปาหมายที่ชัดเจน ไมวาจะเปนเร่ืองของการวางแผนการตลาดเชิงรุกการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสม

และทันตอสถานการณปจจุบัน เพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวในอนาคตธนาคารแหงหนึ่งในยาน

ฝงธนบุรีไดเล็งเห็นวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสําคัญอยางยิ่งขององคกร เปนจุดเร่ิมในการริเร่ิม 

สรางสรรคงาน เพื่อทําใหองคกรประสบความสําเร็จและนําพาใหองคกรไปสูเปาหมาย ดังนั้นการพยายามรักษา

ทรัพยากรมนุษยใหอยูกับองคกรและปองกันการสูญเสียพนักงานจากการลาออก จึงเปนงานทาทายสําหรับผูบริหาร

ในปจจุบันซึ่งบุคลากรนั้นก็ตองเปนแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีความรู ความสามารถ ธนาคารแหงหนึ่งในยานฝง

ธนบุรี จึงหลีกเลี่ยงในการแขงขันไมไดเนื่องจากโลกเปลี่ยนไป องคกรจึงตองมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

พนักงานจะตองพรอมปรับเปลี่ยนเพื่อรับสิ่งใหม ๆ ที่จะเกิดกับองคกรในอนาคต ผูบริหารบางคนมุงหวังผลกําไร 

มองเห็นแตผลประโยชนที่สูงสุดขององคกร จนไมไดเอาใจใสสนใจและไมเห็นความสําคัญในการดูแลความเปนอยู

ของบุคลากร ทําใหพนักงานขาดความพึงพอใจในการทํางานสงผลใหการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหนาที่ใน 

ความรับผิดชอบไมเต็มความสามารถขาดประสิทธิภาพและอาจสงผลออกมาในรูปของการขาดความรับผิดชอบ    

ขาดกําลังใจ ขาดงาน การยายงานจนกระทั่งลาออกจากงาน การลาออกจึงถือเปนภาระและตนทุนขององคกรอีกทั้ง

ยังสงผลแกภาพลักษณขององคกร การสรางแรงจูงใจจึงเปนเร่ืองสําคัญในการเสริมสรางการทํางานใหมีทั้งนี้ถาหาก

ผูบริหารไมใสใจอาจทําใหพนักงานขาดแรงจูงใจ ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและความพึงพอใจมีแนวโนม

ลดลง ทําใหเกิดปญหาแกองคกรเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนจุดเร่ิมตนในการขับเคลื่อนองคกรใหไปสูความสําเร็จ 

ในฐานะที่ขาพเจาเปนพนักงานคนหนึ่งในธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี ซึ่งเปนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนองคกร 

อยากใหองคกรประสบความสําเร็จและกาวหนาตอไป (วิชชุดา เทียนสวาง, 2558, หนา 31) 

 บุคคลเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคการ การปฏิบัติงานใหองคการควรมีการตอบสนองความตองการ

ของบุคคล โดยปกติบุคคลจะทํางานไมเต็มความสามารถ ยกเวนบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจที่เหมาะสม

ทําใหมีการใสใจมากข้ึน หากหนวยงานตองการใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานตองทําความเขาใจถึงความ

ตองการของพนักงานและหาสิ่งจูงใจในการทํางาน งานดานการบริหารบุคคลจึงมีสวนสําคัญที่ตอบสนองความ

ตองการของบุคคลเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน แรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ถาองคกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการ
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ปฏิบัติงานอยางจริงจัง มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงานนอยมากและไมคิดหนีงาน ดังนั้นการบริหาร

บุคลากรจะตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการ

ปฏิบัติงานจะทําใหบุคลากรในองคกรตั้งใจทํางานใหสาเร็จลุลวงโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและ

พรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจ จึงทําใหงานที่ออกมามีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว (วราพร มะ

โนเพ็ญ, 2551, หนา 43) 

 ดังนั้นความเขาใจในการทําใหพนักงานในองคกรเขาใจเปาหมายขององคกร ลดการโยกยายและลาออก 

องคกรตองเขาใจวา แรงจูงใจ หรือสวัสดิการใด ๆ มีผลตอการตัดสินใจที่จะทํางานกับองคกร พรอมทั้งปญหาและ

อุปสรรคในการทํางานที่จะเกิดข้ึนของพนักงานและหาแนวทางแกไขสภาพเปนอยูของพนักงานใหเกิดวามพึงพอใจ

ตอองคกร จึงเปนเร่ืองสําคัญที่องคกรจะตองใหความสําคัญ เพื่อพัฒนาองคกรในเชิงทรัพยากรมนุษยใหเกิด

ประสิทธิภาพตอองคกรในการบริหารงาน 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง

ในยานฝงธนบุรี ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน ธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานและเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานใหสูงข้ึน อันจะทําใหพนักงาน

มุงมั่นที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรีเปนธนาคารที่

มุงสูการเปนผูนําดานบริการทางการเงินแกลูกคาทุกระดับเปยมดวยคุณภาพ และบริการที่ประทับใจเพียบพรอม

ดวยการบริหารจดัการที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนธนาคารในดวงใจของประชาชนทุกระดับตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี 

2. เพื่อทราบถึงสภาพปญหาปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง

ในยานฝงธนบุรี 

3. เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งใน

ยานฝงธนบุรี 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเจตคติที่ดีของแตละบุคคลที่มีตองาน         

ที่ตนเองปฏิบัติอยูและมีความเต็มใจที่จะเสียสละแรงกายแรงใจสติปญญาใหแกงานขององคการเพื่อใหประสบ

ความสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ ประกอบดวย ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานบรรยากาศใน

การทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางานและดานความกาวหนาในการทํางาน ตามลําดับ 

 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยูซึ่งอาจ

เปนงานประจําหรืองานชัว่คราวงานที่งายหรือยากเกินไปงานที่ตองใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรืองานที่ซ้ําซากจําเจ

นาเบื่อหนาย ตลอดจนความรูสึกที่เปนอิสระในการทํางานดวย 
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 ดานบรรยากาศในการทํางาน หมายถึง พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี คือ สภาพสิ่งแวดลอมที่

มีผลตอการรับรูของสมาชิกในองคการที่มีตอขนาด และโครงสรางขององคการ แบบความเปนผูนํา เปาหมายของ

องคการและการติดตอสื่อสาร  

 ดานความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกมั่นคงในการทํางานเปนนามธรรม เปนสภาพจิตใจ 

ความรูสึก ทัศนคติที่บุคคลมีตอการไดรับการคุมครองปองกันและการไดรับหลักประกันทั้งในขณะที่บุคคลยัง

ปฏิบัติงานอยูในองคการและหลังจากที่บุคคลไตออกจากองคการ  

 ดานความกาวหนาในการทํางาน หมายถึง พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี ไดรับการสนับสนุน

ใหมีความกาวหนาในการทํางาน อันเนื่องมาจากผลทํางานการศึกษาตอ การฝกอบรม สัมมนาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

 พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี หมายถึง เจาหนาที่ผูที่ปฏิบัติงานในธนาคารแหงหนึ่งในยานฝง

ธนบุรี โดยไดรับเงินเดือนตามกฎหมายทุกเดือนตามที่ธนาคารกําหนด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรีที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่

แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดและตัวแปรในการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด          

ในการวิจัย โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจงูใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ

ดานบรรยากาศในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานความกาวหนาในการทํางาน ซึ่งสามารถ กําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. รายได/เงินเดือน 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารแหงหน่ึงในยานฝงธนบุรี 

1. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

2. ดานบรรยากาศในการทํางาน 

3. ดานความมัน่คงในการทาํงาน 

4. ดานความกาวหนาในการทํางาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี จํานวนทั้งสิ้น 1,400 คน 

(ฝายทรัพยากรบุคคล, 2561) 

 2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงาย จํานวน 312 คนโดยการเปดตารางสําเร็จรูปกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูศึกษาสรางข้ึนเองเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและขอบเขตการวิจัยลักษณะ

คําถามเปนแบบลักษณะคําถามแบบปลายปด (Close Ended Question) โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

(Check List) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได/เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี ไดแก 

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานบรรยากาศในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางานและดานความกาวหนาใน

การทํางาน ตามลําดับ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากสํานักวานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ถึงผูจัดการธนาคารแหงหนึ่งในยาน 

ฝงธนบุรี เพื่อประสานงานในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ไดแบบสอบถาม 

จํานวน 302 ฉบับ มีอัตราตอบกลับรอยละ 100 

3. การตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามลงรหัส และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลดวยมือ โดยอาศัยคูมือลงรหัสที่ไดเตรียมไว 

หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก 

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการ

บรรยายลักษณะทั่วไป ไดแก ประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 2. ขอมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรีวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics)ในการบรรยายลักษณะทั่วไป ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) จากนั้นขอมูลที่รวบรวมไดจาแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวย รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โดยแบบสอบถามในสวนที่ 2 
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ใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale ) มาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s Scale) ระดับมาตรวัดแบบแบงเปน 5 

ระดับคือ มากที่สุด มาก นอย และนอยที่สุดมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   คะแนน 

  มากที่สุด         5 

  มาก         4 

  ปานกลาง        3 

  นอย         2 

  นอยที่สุด         1 

เกณฑการแปลผลคาวัดระดับการตัดสินใจแบงเปน 5 ระดับการแปลความหมายคาเฉลี่ยโดยผูวิจัยเลือกใช

วิธีการของเบส (Best, John W. 1970, pp. 204-208, อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554, หนา 257) ซึ่งมีเกณฑใน

การแบงชวงระดับคะแนนดังนี ้

ชองกวางอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด 

      จํานวนชั้น 

    =  5 – 1 

       5 

    =  0.80 

คะแนน  ระดับคะแนนเฉลี่ย การแปรผล 

    5  4.21-5.00 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 

    4  3.41-4.20 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

    3  2.61-3.40 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

    2  1.81-2.60 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับนอย 

    1  1.00-1.80 คะแนน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับนอยที่สุด 

3. การวิเคราะห t-test และ F-test (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบ

รายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé test) เพื่อเปรียบเทียบวาคูใดมีความแตกตางกัน 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ปจจัยแรงจูงใจโดยภาพรวม 
ระดับปจจัยแรงจูงใจ 

 
S.D. ความหมาย อันดับ 

1. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4.11 0.66 มาก 1 

2. ดานบรรยากาศในการทาํงาน 3.70 0.50 มาก 3 

3. ดานความมั่นคงในการทาํงาน 3.72 0.87 มาก 2 

4. ดานความกาวหนาในการทํางาน 3.55 0.88 มาก 4 

รวม 3.77 0.72 มาก  
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จากตารางที่ 1 ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนกังานโดยภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีระดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ( =3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับที่หนึ่ง คือ ดานลักษณะ 

งานที่ปฏิบัติ ( =4.11) รองลงมา คือ ดานความมั่นคงในการทํางาน ( =3.72) อันดับที่สาม คือ ดานบรรยากาศ     

ในการทํางาน ( =3.70) และอันดับสุดทาย คือ ดานความกาวหนาในการทํางาน ( =3.55) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในยานฝงธนบุรี โดยรวม 

(n = 312) 

การเปรียบเทียบแรงจูงใจโดยรวม 
ปจจัยแรงจูงใจ 

t df Sig. 
 

S.D. 

เพศ 3.69 0.64 1.86 136 0.12 

อาย ุ 4.11 0.66 1.96 136 0.13 

ระดับการศึกษา 3.70 0.50 2.10 136 0.13 

รายได/เงินเดือน 3.72 0.87 2.25 136 0.16 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3.55 0.63 1.78 136 0.15 

รวม 3.75 0.66 1.99 136 0.14 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 แสดงการทดสอบความสัมพันธปฏิเสธวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี มีประเด็นสําคัญ

ที่นํามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ มีระดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ งานที่ทานทําเปนงาน

ประจําหรืองานชั่วคราว รองลงมา คือ งานที่ทานทํามีลักษณะเปนงานที่งาย ตอการเรียนรูงานได และอันดับสุดทาย 

คือ งานที่ทานทําเปนงานที่ใหอิสระตอการใชความคิดอยาง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวนิดา ประดิฐ 

(2554) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุการศึกษา ตําแหนงงานและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน 

สงผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันและการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ         

ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความมั่นคงในงาน 
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ดานเงินเดือนและสวัสดิการและสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              

ในทิศทางเดียวกัน สวนดานที่ไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ดานนโยบายและการบริหารงาน 

2. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานความมั่นคงในงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีระดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับที่หนึ่ง คือ ทานมีความรูสึกมั่นใจ

ในผูบังคับบัญชาในองคกร รองลงมา คือ ทานมีความรูสึกถึงความมั่นคงในการทํางานและอันดับสุดทาย คือ ทานมี

ความรูสึกวาองคกรมีหลักประกันในระหวางที่เปนพนักงานหรือหลังออกจากงานอยางเหมาะสม ตามลําดับซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของปราโมทย ดวงเลขา (2551) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก พบวา ระดับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานความสําเร็จในงานเปน

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายประสบผลสําเร็จเปนอยางดีตามเวลาที่กําหนดไว ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือยูในระดับมาก 

โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ พนักงานมีความยินดีเมื่อไดรับเกียรติบัตรยกยองหรือรางวัลพนักงานดีเดนจาก

ธนาคารปจจัยดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ การไดรบ

ความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาจากผูรวมงาน ปจจัยดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมากโดยประเด็นที่มีผลตอ

แรงจูงใจ คือ สามารถรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติไดอยางครบถวนสมบรูณ มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กําหนด ปจจัย 

ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน อยูในระดับมากโดยประเด็นที่มผีลตอแรงจูงใจ คือ มีความยินดีเมื่อไดรับโอกาส

ในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางาน ปจจัยดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน อยูในระดับมาก          

โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ มีความยินดีเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานรวมกับผูอ่ืน ปจจัยดานนโยบายและ

การบริหาร อยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ ความปลอดภัยในระหวางที่พนักงานปฏิบัติงานเปน

สิ่งสําคัญ ปจจัยดานรายไดและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ ธนาคารมีการ

ระบุสวัสดีการตาง ๆ ที่พนักงานจะไดรับไวอยางชัดเจน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับปาน

กลาง โดยประเด็นที่มีผลตอแรงจูงใจ คือ ธนาคารมีการจัดแบงพื้นที่ออกเปนสัดสวนตามรูปแบบการใหบริการลูกคา 

โดยเมื่อเปรียบเทียบโดยจําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลา เงินเดือน ในภาพรวมมีปจจัยที่มีผล

ตอแรงจูงใจไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลที่จําแนกตามสถานภาพในภาพรวมมีปจจัยผูที่มีสถานภาพแตกตาง

กันจะมีปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน สวนทางดานเงินเดือนที่แตกตางกันก็มีผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

3. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานบรรยากาศในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีระดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ บรรยากาศในการ

ทํางานทําใหมีการติดตอสื่อสารเหมาะสม รองลงมา คือ สภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานของทานมีความเหมาะสม

และอันดับสุดทาย คือ บรรยากาศในการทํางานทําใหบรรลุเปาหมายขององคการ ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของณัฐฐินันท อนุพันธ (2551) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบตัิราชการของ

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

68.03 โดยมีอายุอยูในชวง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 44.89 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.06 
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ผูตอบสวนใหญเปนนักพัฒนาชุมชนคิดเปนรอยละ 36.73 มีอายุราชการอยูระหวาง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 69.38 

สําหรับปจจัยจิตวิทยาสังคม ไดแก แรงจูงใจในงาน พบวา ประชากรสวนใหญมี แรงจูงใจในงานอยูในระดับมาก 

ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ในเร่ืองความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับปานกลาง ใน

เร่ืองการสนับสนุนจากองคกรอยูในระดับปานกลางและในเร่ืองความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการประชากรสวนใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติราชการดานการบริการประชาชน เฉพาะมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน-ดานการสงเคราะหผูสูงอายุรวม 10 ประเด็น พบวา ในภาพรวมปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการของพนักงาน อปท.ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา การสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงาน อปท ในเขตจังหวัดสมุทรปราการอยาง       

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 

 4. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานความกาวหนาในงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีระดับปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่หนึ่ง คือ ทานมีโอกาสไดรับ

การเลื่อนตําแหนงหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงที่สูงข้ึนอยางเหมาะสมรองลงมา คือ ทานไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอ

ในระดับที่สูงข้ึนและอันดับสุดทาย คือ ทานไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของวิชชุดา เทียนสวาง (2558) ไดศึกษาเร่ืองผลการวิจัยพบวาระดับความ

คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยคํ้าจุนในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหารดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงานดานสภาพแวดลอมในการทํางานดานวิธีปกครองบังคับบัญชา ดานสวัสดิการ ดานความมั่นคงในการทํางาน 

มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานคาตอบแทนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปาน

กลางและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอมีความเห็นในระดับมาก ไดแก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติความสําเร็จในการทํางานการยอมรับนับถือ ความ

รับผิดชอบในงาน ความกาวหนาในการทํางาน ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันในดานอายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหนงและเงินเดือน จะมีปจจัยคํ้าจุนในการทํางานและแรงจูงใจที่แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเวนดานเพศ จะมีปจจัยคํ้าจุนและแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 การหาคาความสัมพันธระหวางคาตอบแทนความมั่นคงในงานนโยบายและการบริหาร

สวัสดิการความสัมพันธระหวางความสัมพันธกับหัวหนาและเพื่อนรวมงานสภาพแวดลอม วิธีการปกครองบังคับ

บัญชา มีความสัมพันธกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความกาวหนาในอาชีพ ความสําเร็จในงาน 

การยอมรับนับถือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดังนั้นระดับความคิดเห็นดานปจจัยคํ้าจุนที่เพิ่มข้ึนสงผลให

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช  

 1. พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี ควรพัฒนาดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เชน การจัด

กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธภายในองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 2. พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี ควรมีการกําหนดความกาวหนาในงานของแตละตําแหนง          

เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานมีความมุงหวังตอการทํางานและยังจะชวยเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี ในลักษณะการ

วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก  

2. ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพดานอ่ืน ๆ ของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี 

3. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในยานฝงธนบุรี 
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