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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาแรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื 
พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ ์จ านวน 188 คน เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การวเิคราะหข์อ้มูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบดว้ยค่าท ีค่าความแปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ผลการวจิยั
พบว่า  
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26-35ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั
อยู่ มอีายุงานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 3ปี มรีายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท และเป็น พนกังานธุรกจิ/ธนกจิ  
 ระดบัความคดิเหน็ที่มต่ีอแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้น
ความมอีสิระในการปฏบิตังิาน และดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็โดยรวม
ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  
 ระดบัความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานในการปฏิบตัิงานในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานกบัชวีิตส่วนตวั ด้านความยุติธรรมจากผู้บงัคบับญัชา และด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
เดยีวกนั ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานธนาคารที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน
ดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นความกา้วหน้า
ในการท างาน และแรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มี อายุงานแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสม และดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มี รายได้แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสม และดา้นความมอีสิระในการท างาน แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี0่.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 พนกังานธนาคารทีม่ ีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยก
ย่อง แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 คุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติส่วนตวัของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 
มีความสมัพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านการได้รับการยอมรับและยกย่อง             
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวม โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั             
ในระดบัค่อนขา้งสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความ
มอีสิระในการท างาน ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์             
มคีวามสมัพนัธ์กบั แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง              
ดา้นความมอีสิระในการท างาน และดา้นความกา้วหน้าในการท างาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคีวามสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวมในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
  คุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย์ มคีวามสมัพนัธ์กบั แรงจูงใจในการปฏบิตังิานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านการได้รบัการยอมรบัและ             
ยกย่อง ด้านความมอีิสระในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน  และ มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานโดยรวม ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั คุณภาพชวีติการท างานโดยรวมของพนกังานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ คุณภาพชวีติ พนกังานธนาคาร 

 
Abstract 

 
 The research aims to study motivation relating employees’ quality of work life at the Siam 
Commercial Bank Public Company Limited (SCB) on Wisut Kasat area office. Sample size in this research is 
188 SCB’s officers at Wisut Kasat area office. Questionnaire is the tool for data collection. Statistics for data 
analysis are percentage. mean. standard deviation. t-test. one way analysis of variance. and Pearson product 
moment correlation coefficient. Research results are as follows:  
  Most respondents are female, aged between 26 and 35 years old. being 
single/widowed/divorced/separated. having duration of work up to 3 years. earning monthly income at Baht 
20,000 or lower. and working as tellers. 
 Overall opinions toward motivation in category of proper remuneration. recognition. freedom at 
work. and job advancement are at the high levels. 
 Overall opinions toward quality of work life in category of work-life balance. fairness from superior. 
and colleague relation are at the high levels. 
 Results of hypotheses testing are as follows: SCB’s officers with different marital status influence 
on motivation in category of proper remuneration. recognition. freedom at work. job advancement. and overall 
motivation differently with statistical significance of 0.05 levels. 
 SCB’s officers with different duration of work influence on motivation in category of proper 
remuneration and recognition differently with statistical significance of 0.05 levels. 
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 SCB’s officers with different income influence on motivation in category of proper remuneration and 
freedom at work differently with statistical significance of 0.05 and 0.01levels. respectively. 
 SCB’s officers with different position influence on motivation in category of recognition differently 
with statistical significance of 0.05 level. 
 Quality of work life of SCB’s officers in category of work-life balance is positively related to 
motivation in category of proper remuneration. recognition. job advancement. and overall motivation at the 
slightly high levels with statistical significance of 0.01 levels. Quality of work life of SCB’s officers in category 
of work-life balance is positively related to motivation in category of freedom at work at the slightly low level 
with statistical significance of 0.01 level. 
 Quality of work life SCB’s officers in category of fairness from superior of is positively related to 
motivation in category of proper remuneration. recognition. freedom at work. and job advancement at the 
moderate levels with statistical significance of 0.01 levels. Quality of work life of SCB’s officers in category of 
fairness from superior is positively related to overall motivation at the slightly high level with statistical 
significance of 0.01 level.  
 Quality of work life of SCB’s officers in category of colleague relation is positively related to 
motivation in category of proper remuneration. recognition. freedom at work. job advancement. and overall 
motivation at the slightly high levels with statistical significance of 0.01 levels. 
 Overall motivation is positively related to overall quality of work life of SCB’s officers at the very 
high level with statistical significance of 0.01 level. 
 
Keywords: Motivation, Quality of life, Banker 

 
บทน า 
 ในพ.ศ. 2540 มกีารเคลื่อนยา้ยเงนิฝากจากบรษิทัเงนิทุนเขา้สู่ธนาคารพาณิชย ์ตลอดทัง้ปี เน่ืองจากปญัหา
ในบรษิทัเงนิทุน จนกระทัง่ในทีส่ดุทางการไดป้ระกาศปิดบรษิทัเงนิทุนอย่างถาวรไป 56 บรษิทัตอนปลายปี ท าใหธุ้รกจิ
ทีเ่คยพึง่พาบรษิทัเงนิทุนเป็นแหล่งเงนิกู ้ขาดเงนิทุนหมุนเวยีนอย่างหนัก ลามมาถงึลูกหนี้ในสถาบนัการเงนิทัง้บรษิทั
เงนิทุนและธนาคารพาณิชยท์ีเ่หลอืดว้ย สภาพคล่องทางการเงนิตงึตวัอย่างมาก การด าเนินธุรกจิธนาคารพาณิชยไ์ดร้บั
ผลกระทบรุนแรงอย่างมาก จากสภาวะเศรษฐกจิซบเซาอย่างหนัก และจากการด าเนินมาตรการทีเ่ขม้งวดกบัธนาคาร
พาณิชยต์ามกรอบของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงแขง็แกร่งใหก้บัสถาบนัการเงนิของ
ประเทศและใหไ้ดม้าตรฐานสากล ทุกสถาบนัการเงนิพยายามประคบัประคองสถานการณ์และเร่งเพิม่ทุนเพื่อเสรมิสรา้ง
ความมัน่คง ส าหรบัธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ที่ไม่สามารถด าเนินการตามเกณฑ์ของทางการได้ ถูกสัง่ลดทุนและให้
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ เขา้ไปเพิม่ทุนและฟ้ืนฟูกจิการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ได้รบัผลกระทบจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจเช่นกนั ยุคนี้เป็นยุคที่
วกิฤตทีส่ดุของธนาคาร โดยตอ้งรกัษาความพอเพยีงของเงนิกองทุน โดยการใหส้นิเชื่ออย่างระมดัระวงัยิง่ เพื่อไม่ใหห้นี้
ใหม่กลายเป็นหน้ีมปีญัหาในระยะต่อไป และทุ่มเทเวลากบัการแก้ปญัหาหน้ีด้อยคุณภาพอย่างขนานใหญ่ พร้อมทัง้             
ตดัทอนรายจ่ายต่างๆ ลงหนึ่งในโครงการคอื “โครงการไทยพาณิชย์ร่วมใจ” (Mutual Separation Plan: MSP)         
เป็นโครงการให้พนักงานสมคัรใจออกจากงาน โดยพนักงานเหล่านี้จะได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสม และประหยดั
ค่าใชจ้่ายเท่าทีท่ าได ้เช่นธนาคารงดขึน้เงนิเดอืนประจ าปีส าหรบัพนักงานบรหิารระดบัสงู และมพีนักงานอกีบางส่วน
สมคัรใจไม่ขอขึน้เงนิเดอืนประจ าปี ควบคุมงบประมาณ ชะลอการลงทุน และพนักงานร่วมใจประหยดัพลงังานและ
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ค่าใชจ้่ายในรปูแบบต่างๆ เช่น ไม่เบกิค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ใชก้ระดาษ 2 ดา้น ฯลฯ บางเรื่องแมอ้าจจะไม่ใช่จ านวน
เงนิมากมาย แต่เป็นเครื่องแสดงถึงการมสี่วนร่วม และความมุ่งมัน่ทีจ่ะช่วยธนาคารแกไ้ขปญัหาในส่วนที่ตนจะท าได ้
กอปรกบัการเพิม่ทุนในปี 2542 ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีและธนาคารมฐีานของเงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่ง จนสามารถกนัส ารอง
หน้ีสญูร่วม และความมุ่งมัน่ทีจ่ะช่วยธนาคารแกไ้ขปญัหาในส่วนทีต่นจะท าได ้กอปรกบัการเพิม่ทุนในปี 2542 ส าเรจ็
ลุล่วงดว้ยด ีและธนาคารมฐีานของเงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่ง จนสามารถกนัส ารองหนี้สญูครบถ้วน 100% ตามเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย นับว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่สามารถตัง้ส ารองไดค้รบตามเกณฑ ์ธนาคารกห็นัมา
ปรบัปรุงการด าเนินงานในทุกดา้น เพื่อรกัษาความเป็นธนาคารชัน้น าของประเทศภายใต้สถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิที่
เปลีย่นแปลงไปและการแขง่ขนัในระบบการเงนิทีม่แีนวโน้มรุนแรงมากยิง่ขึน้ 

จากขอ้มูลส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ์ มทีัง้หมด 37 สาขา (ขอ้มูล ณ.ปี2554) ไดแ้ก่บางล าพู, อาคาร
สหประชาชาต ิตรเีพชร บางพลดั ศริริาช ท่าพระ เทเวศร ์วสิุทธกิษตัรยิ ์ราชด าเนินกลาง สามแยกไฟฉาย เฉลมินคร 
พระบรมมหาราชวงั บางขนุนนท ์ป่ินเกลา้ ท่าพระจนัทร ์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติ (บางกรวย) ย่อยจรญัสนิทวงศ ์13 ย่อยจรญัสนิทวงศ ์48 ถนนสรินิทร ถนนกาญจนา
ภเิษก (บางแวก) สีก่ ัก๊เสาชงิชา้ ตลาดอ าเภอบางกรวย ถนนกาญจนาภเิษก (ปตท.วงแหวนบางแค 2) เซน็ทรลัป่ินเกลา้ 
เทสโก้โลตัส พาต้าป่ินเกล้า เทสโก้โลตัส พาต้าจรัญสนิทวงศ์ เซ็นทรัลป่ินเกล้า 2 ถนนเจริญกรุง (คลองถม)                   
ท่าน ้าพรานนก โฮมโปรราชพฤกษ์ เทสโก้โลตสัป่ินเกล้า ไชน่าเวิลด์ (วงับูรพา) โฮมเวริ์ด ราชพฤกษ์ ถนนสวนผกั 
(ตลาดกรุงนนท)์ เดอะเซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ เดอะวอลค์ ราชพฤกษ์ และ โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการุณย ์พบว่า
มอีตัราการลาออกที่สูง ประมาณ 71 % (ข้อมูล ณ.ปี2554) จึงท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษาค้นคว้าเรื่อง “แรงจูงใจที่มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่ ิ
สุทธกิษตัรยิ์ ” ซึ่งพนักงานทีป่ฏบิตัิงานทุกคนถอืว่าเป็นบุคลากรที่ส าคญัขององคก์ร เนื่องจากพนักงานที่ปฏบิตังิาน
สาขาเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้า รวมถึงการสะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ของธนาคารด้วยการสร้างความ             
พงึพอใจให้กบัลูกค้า ดงันัน้ถ้าพนักงานมคีวามพงึพอใจในการท างานเต็มใจและทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการท างาน           
จะสง่ผลใหง้านเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ธนาคารกจ็ะประสบความส าเรจ็ อนัจะเป็นผลน าไปสู่ความเป็นเลศิใน
การบรกิาร ท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในบรกิารของธนาคาร เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน พรอ้มทัง้
เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรในองคก์ร ซึง่สง่ผลต่อความมัน่คงขององคก์ร 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่วสิุทธกิษัตรยิ์จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน รายได ้
ต าแหน่งงาน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจกบัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
  1.1  เพศ 
  1.2 อาย ุ
  1.3 สถานะภาพ 
  1.4  อายุงาน 
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  1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.6  ต าแหน่ง  
  1.7  แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม การไดร้บัการยอมรบัและยกย่องความมี
อสิระในการท างาน ความกา้วหน้าในการท างาน 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ คุณภาพชวีติการท างาน ไดแ้ก่ ความสมดุลระหว่างชวีติการ
ท างานกบัชวีติสว่นตวั ความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนั  
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน รายได ้
ต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิแ์ตกต่างกนั 
 2.  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานของพนกังาน ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
                                                ตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 
41-42) [1]                                                                                        
                    ส า                                             (Demand)                     
                                                                                                
              
 ทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกบัแรงจูงใจ (Dreher; & Dougherty. 2001: 27-28) [2] แรงจูงใจ หมายถึง 
ความตัง้ใจหรอืความเตม็ใจของพนักงานทีจ่ะใชศ้กัยภาพหรอืขดีความสามารถทีม่อียู่ของเขาในการปฏบิตัภิารกจิให้
ส าเร็จลุล่วง แรงจูงใจเป็นปจัจยัส าคญัในการก าหนดระบบการให้รางวลั (reward systems) ของระบบการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์การทีจ่ะท าความเขา้ใจเรื่อง “แรงจงูใจ” จะตอ้งเขา้ใจเรื่อง “บุคลกิภาพ” (Personality) เป็นอนัดบัแรก 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน บลูสตนั (Bluestone. 1977: 43) [3] มคีวามเหน็
ว่าการปรบัปรุงคุณภาพชวีติในการท างานนัน้เป็นมติใิหม่ของความสมัพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัพนักงาน และสหภาพ
แรงงานกบัฝา่ยบรหิาร ความหมายของการปรบัปรุงคุณภาพชวีติในการท างาน หมายถงึ การยอมรบัความจรงิของฝ่าย
บรหิารในขอ้เทจ็จรงิที่ว่า คนงานหรอืพนักงานนัน้อยู่ในวยัผู้ใหญ่ในที่ท างาน ท าให้พวกเขาอยู่ในสงัคมที่เป็นสงัคม
ขนาดใหญ่ ดงันัน้ค่านิยมในเรื่องประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องที่ต้องยึดถือไว้ เหมือนกบัในระดบัประเทศที่พลเมืองมี
อิสระเสรีทัง้ในขณะที่อยู่บ้าน รวมทัง้การสื่อสารต่างๆ ด้วย ซึ่งในที่ท างานก็ควรจะเหมือนกัน ค่านิยมในเรื่อง
ประชาธปิไตยน้ีมาจากปจัเจกบุคคลโดยตรง รวมทัง้ในเรื่องของการใหโ้อกาสแก่พนักงานมสี่วนร่วมในกระบวนการใน
การตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชศ้กึษา คอื พนักงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่           

วสิทุธกิษตัรยิ ์ซึง่ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการสาขา ผูช้่วยผูจ้ดัการสาขา หวัหน้าบรกิารการเงนิบุคคล หวัหน้าธุรกจิ หวัหน้า
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ธนกจิ เจา้หน้าทีบ่รกิารการเงนิบุคคล เจา้หน้าทีธุ่รกจิ เจา้หน้าทีธ่นกจิ พนกังานธุรกจิ และ พนกังานธนกจิ จ านวนรวม 
ณ 31 มกราคม 2555 จ านวน 354 คน (ขอ้มลูจาก ส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์ณ. มกราคม 2555) 

กลุ่มตวัอย่าง 
ในการศกึษาครัง้นี้ ไดก้ระจายกลุ่มตวัอย่างพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์โดยก าหนดจ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรทีท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ตามสตูรของ 
Taro Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันี้  
 

ผลการวิจยั  
 จากการวเิคราะหข์อ้มลู แรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานของพนกังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี  1 การวิเคราะห์เกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน รายได้ และ 
ต าแหน่งงาน ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ์  
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26-35 ปี รองลงมาม ีอายุระหว่าง 36-45 ปี 
ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มอีายุงานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี รองลงมาคอื อายุงาน 4-7 ปี 
สว่นใหญ่มรีายได้ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท รองลงมาคอื มรีายได ้ตัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป และส่วนใหญ่เป็น
พนกังานธุรกจิ/ธนกจิ รองลงมาคอื เจา้หน้าทีธุ่รกจิ/ธนกจิ  
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็ในดา้นแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดบัความคิดเห็นในด้านแรงจูงใจโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า 
 1. ปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ในด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ท่านพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆ           
ทีไ่ด้รบัจากองคก์ร รองลงมาคอื ท่านได้รบัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอส าหรบัการใชจ้่ายตามภาวะเศรษฐกจิการครองชพี             
ในปจัจุบนั 
 2. ปจัจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ในดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ความคดิเหน็ของท่านจะ
ไดร้บัการรบัฟงัจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา รองลงมาคอืการท างานส าเรจ็ตามเป้าหมาย/ทนัเวลา ท่านไดร้บัค า
ชมเชย/ยกย่องและใหค้วามเชื่อถอืในงานทีท่ าส าเรจ็ 
 3. ปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ในดา้นความมอีสิระในการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท้่าน
เขา้พบเพื่อปรกึษาหารอืปญัหาอย่างไม่เป็นทางการได ้รองลงมาคอื ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการท างาน
ไดอ้ยู่เสมอ 
 4. ปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ในด้านความก้าวหน้าในการท างาน ในหน่วยงานของท่านเปิด
โอกาสใหพ้นักงานทุกคนทีม่คีวามใฝ่รู ้มโีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ไป รองลงมาคอื ท่านไดร้บัมอบหมาย
งานทีท่ าใหท้่านตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทีส่งูขึน้เสมอ 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็ในด้านคุณภาพชวีติการท างาน ของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์ 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ใหร้ะดบัความคดิเหน็ในดา้นคุณภาพชวีติการท างานโดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายดา้น พบว่า 
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 1. ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างาน ในดา้นความสมดุลระหว่างชวีติการท างานกบัชวีติสว่นตวั บุคคลากร
ทุกคนใหค้วามเคารพต่อหน้าทีแ่ละความเป็นสว่นตวัต่อท่านเสมอ รองลงมาคอื ผูบ้งัคบับญัชาไม่กา้วก่ายในเรื่องสว่นตวั
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบังาน 
 2. ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างาน ในดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาใหค้ าแนะน า
ปรึกษาและสอนวิธีการแก้ปญัหาแก่พนักงานทุกคน เมื่อการปฏิบัติงานมีปญัหาและอุปสรรค รองลงมาคือ 
ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหทุ้กคนไปอบรมหลกัสตูรต่างๆ เพื่อน ามาพฒันาความรูค้วามสามารถในงาน 
 3. ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างาน ในดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนั บุคคล
ทุกระดบัมโีอกาสรบัทราบปญัหาทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานและไดร้่วมกนัแสดงความคดิเหน็และร่วมกนัแกไ้ข รองลงมาคอื 
ในหน่วยงานมกีารจดักจิกรรมเพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานทุกคนมโีอกาสท างานร่วมกนั 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
 สมมติฐานท่ี 1 พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ลีกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ  
 อายุงาน รายได ้ต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิแ์ตกต่างกนั สามารถแบ่ง สมมตฐิานออกเป็น 6 สมมตฐิานย่อย
ตามตวัแปรตน้ไดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ์
แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มเีพศแตกต่างกนั มแีรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง  ด้านความมีอิสระในการท างาน               
ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ อายุ แตกต่างกนัมแีรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิแ์ตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชยท์ี่มอีายุแตกต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในการ
ท างาน และแรงจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 พนักงานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ สถานภาพ แตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ์
แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มแีรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง  ด้านความมีอิสระในการท างาน            
ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มลีกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุงาน แตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ์
แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ ี อายุงานแตกต่างกนัมแีรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม และดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และ พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่อีายุงาน แตกต่างกนั มแีรงจูงใจ
ในการปฏบิตัิงาน ด้านความมอีสิระในการท างาน ด้านความกา้วหน้าในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ รายได้ แตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ์
แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ ีรายได ้แตกต่างกนัมแีรงจูงใจในการ
ปฏบิตัิงานด้านค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม และดา้นความมอีสิระในการท างาน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และ พนักงานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่รีายได ้
แตกต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน แตกต่างกนั
มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ์
แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ตี าแหน่งงาน แตกต่างกนั มแีรงจูงใจใน
การปฏบิตังิานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านความมอีสิระในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้และ พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ ีต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบัและยกย่อง แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมุติฐานท่ี 2 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานของพนกังาน ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ ์สามารถแบ่ง สมมตฐิานออกเป็น 4 สมมตฐิาน
ย่อยตามตวัแปรตน้ไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานด้านความสมดุล
ระหว่างชวีติงานกบัชวีติส่วนตวัของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพื้นที่วสิุทธิ
กษตัรยิ ์ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้นความ
สมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพ ชีวติการท างาน
ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติส่วนตวัของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างม ีนัยส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01  
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความมอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ การท างานดา้น
ความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพ ชวีติการท างานดา้น
ความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมดุล ระหว่างชวีติ
งานกบัชวีติสว่นตวัของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 สมมติฐานท่ี 2.2 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างาน ดา้นความยุตธิรรม
จากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดั ส านักงานเขตพืน้ทีว่สิุทธกิษตัรยิ ์ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้นความ
ยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างาน
ดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 แรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความมอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้น
ความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีิตการท างานดา้น
ความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานด้านความยุติธรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 
 สมมติฐานท่ี 2.3 แรงจูงใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่         
วสิทุธกิษตัรยิ ์ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีิตการท างานด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.01 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติการท างาน
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 
 แรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความมอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.01 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.01 
 แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 สมมติฐานท่ี 2.4 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานโดยรวมของ
พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานโดยรวมของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ ์มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 1.  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้อาจเป็นเพราะว่าพนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ัง้เพศชายและเพศหญงิต่างกม็สีภาพแวดลอ้มในการท างานใน
ลกัษณะคลา้ยๆกนั การด าเนินนโยบายต่างๆไม่แตกต่างกนั ตัง้แต่การเขา้มาท างานกไ็ม่ไดม้กีารแบ่งแยกเพศ รวมทัง้
สทิธต่ิางๆ ทีไ่ดร้บัจากธนาคารไม่แตกต่างกนั จงึท าใหพ้นกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่เีพศแตกต่างกนั มแีรงจูงใจใน
การปฏบิตังิานไม่ต่างกนั  
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 2.  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ อาจเป็นเพราะว่าพนักงานธนาคารไทยพาณิชยม์กีารท างานเป็นกลุ่ม ไม่ใช่ต่างคนต่างปฏบิตังิาน ต้องมกีาร
ตดิต่อสมัพนัธก์นัและสือ่สารกนั เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ปจัจยัดา้นอายุจงึไม่มผีลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคาร 
 3.  พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
ซึง่เมื่อแยกพจิารณาตามรายดา้น พบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มแีรงจูงใจใน
การปฏบิตัิงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง  ด้านความมอีิสระในการท างาน          
ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และแรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมากทีส่ดุ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนกังานธนาคาร
ไทยพาณิชยท์ีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มวีุฒภิาวะทีส่งูขึน้ มหีน้าที ่ความรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเองและต่อคนอื่นเพิม่
มากขึน้ จงึท าใหม้แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีต่่างไปจากพนกังานทีด่ าเนินวถิชีวีติคนเดยีว 
 4. พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทีม่ ีอายุงานแตกต่างกนัมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสม และดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่เมื่อแยกพจิารณาตามรายดา้น พบว่า 
  ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
  พนักงานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่อีายุงานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี มแีรงแรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้น
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมมากที่สุด อาจเป็นเพราะการที่พนักงานเพิง่เริ่มเขา้มาท างานที่ธนาคารในช่วงระยะเริม่ต้น           
ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาเริม่ตน้ในการสรา้งฐานะของแต่ละคน ท าใหทุ้กคนค านึงถงึรายไดแ้ละผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเป็นหลกั
เสมอ  
  ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง 
  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มอีายุงาน 4-7 ปี มีแรงแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านการได้รบัการ
ยอมรบัและยกย่องมากที่สุด อาจเป็นเพราะ เนื่องจากมคีวามคุน้เคยกบังาน และมคีวามเขา้ใจในระบบงานที่ท าเป็น
อย่างด ีและเมื่อมปีญัหาเกี่ยวกบังานที่เกดิขึน้ กจ็ะสามารถแก้ไขปญัหาได้ดกีว่าพนักงานที่มอีายุงานน้อย จงึท าให้
พนักงานทีม่อีายุงานมากรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า และไดท้ างานที่ทา้ทายความสามารถ พนักงานที่มอีายุงานมากจงึมี
แรงจงูใจในปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่องสงูกว่าพนกังานทีม่อีายุงานน้อยกว่า 
 5.  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่ม ีรายได้ แตกต่างกนัมแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสม และดา้นความมอีสิระในการท างาน แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่เมื่อแยกพจิารณาตามรายดา้น พบว่า 
  ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มรีายได้ตัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป มแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานด้าน
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด อาจเป็นเพราะ ทุกวนันี้ เงนิถอืเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างมากในการด ารงชวีติประจ าวนั  
ซึง่หากพนกังานทีม่รีายไดส้งูอยู่แลว้ กย็งัต้องการทีจ่ะเพิม่รายไดข้องตนเองมากขึน้ เพื่อสนองความต้องการทีเ่กดิขึน้
อย่างไม่สิน้สุด ซึง่การจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเป็นสิง่จูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บังาน ท าใหพ้นักงานกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจ
เสยีสละ ทุ่มเทท างานอย่างเตม็เวลาเตม็ที ่เตม็ความสามารถ และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของการท างานใหด้ขีึน้ได ้
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  ด้านความมีอิสระในการท างาน 
  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีรายได้ตัง้แต่ 30,001 บาทขึ้นไป มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน           
ด้านความมอีสิระในการท างานมากที่สุด อาจเป็นเพราะ การที่พนักงานมรีายได้ที่สูง ย่อมหมายถึงว่า พนักงานมี
ต าแหน่งงานทีด่ ีมคีวามเป็นอยู่ทีด่ ีซึง่เกดิจากทีผ่่านมา พนักงานไดม้คีวามตัง้ใจและมุ่งมัน่ต่อการท างานอย่างเตม็ที ่  
จงึท าใหพ้นักงานเกดิแรงจูงใจในการปฏบิตังิานว่าหากมรีายไดท้ีสู่งขึน้ มตี าแหน่งงานทีด่ ีจะท าใหพ้นักงานมอี านาจ
และอสิระในการท างานมากขึน้  
 6.  พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนัมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบัและยกย่อง แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยกลุ่ม
พนักงานธนาคารที่มตี าแหน่งงาน ผู้จดัการสาขา/ผูช้่วยผู้จดัการสาขา มแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงานดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบัและยกย่อง ทัง้นี้เนื่องจาก การที่มตี าแหน่งงานที่สูง ท าให้ต้องมคีวามรบัผิดชอบที่มากขึน้ ต้องดูแลผู้อยู่ใต้
บงัคบับญัชาเป็นจ านวนมาก จงึท าให้ได้รบัการยอมรบัและยกย่องจากผู้ ใต้บงัคบับญัชา เมื่อเทยีบกบัต าแหน่งงาน             
ทีต่ ่ากว่า  
 7.  การศกึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและ
ยกย่อง ดา้นความก้าวหน้าในการท างานและแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการ
ท างานดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัของพนกังานธนาคาร เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 
  ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  
  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้น
ความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชีวติส่วนตวัของพนักงานธนาคาร  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู กล่าวคอื ถา้พนกังานไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
พนกังานมโีอกาสไดใ้ชช้วีติในการท างานและสว่นตวัไดอ้ย่างด ีและสมดุล สามารถแบ่งเวลาใหก้บัตนเองและครอบครวั
ไดอ้ย่างเหมาะสม  
  ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง  
  แรงจูงใจในการปฏบิตังิานด้านการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพ ชวีติการ
ท างานดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติส่วนตวัของพนักงานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู กล่าวคอื หากพนกังานไดร้บัการยอมรบันับถอืจากเพื่อน
ร่วมงานหรอืผูบ้งัคบับญัชาว่ามคีวามสามารถ ได้รบัการชมเชยดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร กเ็ป็นสิง่จูงใจให้
พนักงานเต็มใจที่จะปฏบิตัิงาน อกีทัง้การที่ได้รบัการยอมรบัและยกย่องจากเพื่อนร่วมงานหรอืผู้บงัคบับญัชา ท าให้
พนักงานอาจได้รบัเชญิไปงานสงัคมต่างๆเช่น งานบวช งานแต่งงานของญาตมิติรหรอืเพื่อนฝงู ตามความเหมาะสม 
การมเีวลาพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ การทีส่ามารถแบ่งเวลาของตนเองให้กบัการท างาน ครอบครวั และเวลาส่วนตวัได้
อย่างเหมาะสมถอืว่า พนกังานมคีวามสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัเป็นอย่างดี 
  ด้านความมีอิสระในการท างาน 
  แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานดา้นความมอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างาน
ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติส่วนตวัของพนักงานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคอื การทีพ่นกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความ
มอีิสระในการท างานที่เพิ่มขึ้น ท าให้คุณภาพชวีิตการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชวีิตส่วนตัวของ
พนกังานเพิม่ขึน้เลก็น้อย ในทศิทางเดยีวกนั 
  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพ ชวีติการท างาน
ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติส่วนตวัของพนักงานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
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ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู กล่าวคอื การทีพ่นักงานเหน็ว่าในการท างานมคีวามกา้วหน้า
ในการท างาน มโีอกาสไดเ้ลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ มคีวามเป็นธรรมในเรื่องการท างานและการแต่งตัง้โยกยา้ยพนกังาน การ
สนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน จะเป็นแรงรูงใจให้พนักงานเกิด
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่และเกดิความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัของพนกังาน  
  แรงจงูใจในการปฏิบติังานโดยรวม 
  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมดุลระหว่าง
ชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัของพนกังานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู กล่าวคอื พนักงานมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ จะท าใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติ
การท างานดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัทีด่ขี ึน้ดว้ย 
 8.  การศกึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและ
ยกย่อง ดา้นความก้าวหน้าในการท างานและแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการ
ท างานดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคาร เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 
  ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
   แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้น
ความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัใน
ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื พนกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานมากขึ้น จะท าใหพ้นักงานมคีุณภาพ
ชวีติการท างานดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาดขีึน้ดว้ย 
  ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง 
  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการ
ท างานด้านความยุติธรรมจากผู้บงัคบับญัชาของพนักงานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื พนกังานมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ จะท าให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความยุติธรรมจากผู้บงัคบับญัชาดีขึน้ด้วย การมีสมัพนัธ์ภาพที่ดีกบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นสิง่ทีท่ าใหพ้นกังานมแีรงจงูใจในการท างานมากขึน้ 
  ด้านความมีอิสระในการท างาน 
  แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านความมอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติการท างาน
ดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
กนัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื พนักงานมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ จะท าใหพ้นักงานมี
คุณภาพชวีติการท างานดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาดขีึน้ดว้ย อกีทัง้การมคีวามยุตธิรรมในการบรหิารงาน มี
การปฏิบตัิต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม มีการเคารพในสทิธิส่วนบุคคล ผู้บังคบับญัชายอมรบัฟงัความคิดเห็นของ
พนกังาน บรรยากาศขององคก์ารมคีวามเสมอภาคและความยุตธิรรม จะท าใหพ้นกังานรูส้กึมอีสิระในการท างาน 
  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างาน
ดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
กนัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื พนักงานมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในการ
ท างานมากขึน้ มคีวามคาดหวงัอย่างสูงที่อยากจะท างานให้ส าเรจ็บรรลุตามวตัถุประสงค์ ต้องการให้ผู้บงัคบับญัชา
ยอมรบัตนเอง ยกย่องชมชอบเมื่องานนัน้ๆส าเรจ็ลุล่วง นัน้เพื่อแสดงผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมายทีส่ าเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่าง
ด ีจะท าใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติการท างานดา้นความยุติธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาดขีึน้ดว้ย  
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  แรงจงูใจในการปฏิบติังานโดยรวม 
  แรงจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติการท างานด้านความยุตธิรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชาของพนักงานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัค่อนขา้งสงู กล่าวคอื พนกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ จะท าใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติการท างาน
ดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาทีด่ขี ึน้ดว้ย 
 9.  การศกึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและ
ยกย่อง ดา้นความก้าวหน้าในการท างานและแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการ
ท างานดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนกังานธนาคาร เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 
  ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนักงานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย
มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในระดบัค่อนข้างสูง กล่าวคือ  พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมมากขึน้ ท าใหคุ้ณภาพชวีติการท างานดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนั
ดขีึน้ดว้ย  
  ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง 
  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการ
ท างานดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนกังานธนาคาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู กล่าวคอื พนกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น
การไดร้บัการยอมรบัและยกย่องมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน
ในหน่วยงานเดยีวกนัดีขึ้น เน่ืองจาก ในสงัคมการท างานในปจัจุบนั ทุกคนต้องท างานร่วมกนั มีการติดต่อสื่อสาร
ดว้ยกนัตลอดทัง้ในแผนกตนเองและแผนกอื่น ดงันัน้ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานเดยีวกนั จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบั
พนกังานธนาคารทุกคน  
  ด้านความมีอิสระในการท างาน 
   แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านความมอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติการท างาน
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนักงานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า กล่าวคอื พนกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความ
มีอิสระในการท างานมากขึ้น จะท าให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงานใน
หน่วยงานเดยีวกนัดขีึน้เลก็น้อยดว้ย  
  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
  แรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างาน
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนักงานธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสูง กล่าวคอื  พนักงานมแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ความกา้วหน้าในการท างานมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานใน
หน่วยงานเดยีวกนัดขีึน้  
  แรงจงูใจในการปฏิบติังานโดยรวม 
  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานด้านความสมัพนัธ์กบั
เพื่อนรว่มงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนกังานธนาคาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นั
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัค่อนข้างสูง กล่าวคือ พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมากขึ้น จะท าให้
พนักงานมคีุณภาพชวีติการท างานด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัที่ดขี ึน้ด้วย ซึ่งเพื่อน
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ร่วมงานจดัไดว้่าเป็นปจัจยัทีส่ าคญัปจัจยัหน่ึงทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างาน ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนร่วมงาน
ท าใหค้นเรามคีวามสขุในทีท่ างาน  
 10. แรงจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานโดยรวมของพนักงาน
ธนาคาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงูมาก ซึง่ผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปไดว้่าหากพนกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติ
การท างานทีด่ขี ึน้ดว้ย อธบิายไดว้่า เมื่อมกีารตอบสนองของมนุษยไ์ดก้จ็ะเกดิการรบัรูว้่า ตนเองประสบความส าเรจ็มี
ผลลพัธ์ไดร้บัรางวลัตามที่ไดห้วงัไว้ ท าใหค้วามต้องการได้รบัการตอบสนอง (Individual Goal) เป็นที่พงึพอใจของ
บุคคลและเมื่อมคีวามส าเรจ็ในงานเกดิขึน้คุณภาพชวีติการท างานกย็่อมดขีึน้ดว้ย ซึง่ Victor H. Vroom (1964) [4] และ 
E.E. Lawler (1990) [5] กล่าวว่า คนเรานัน้มคีวามสามารถในการประมวลผลขอ้มลูและตดัสนิใจไดอ้ย่างมหีลกัเหตุและ
ผล การกระท าต่างๆ ของคนเราจงึลว้นแลว้แต่เป็นการกระท าทีม่เีป้าหมายซึ่งตวัเขารบัรู ้(perception) ว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตวัเขาเองได ้ถงึแมใ้นความเป็นจรงิอาจจะไม่เป็นอย่างทีเ่ขารบัรูห้รอืคาดหวงัไวก้ไ็ด ้แต่
การรบัรูก้ล่าวเป็นแรงจูงใจในการปฏบิตังิานใหเ้กดิพฤตกิรรม หรอืการกระท าต่างๆ ขึน้ และการทีค่นเราจะกระท าสิง่
หนึ่งสิ่งใดนัน้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังหรือการรับรู้ของเขาว่า พฤติกรรมหรือการกระท านัน้จะก่อให้เกิดผลลัพธ ์
(outcome) หรอืการไดร้บัรางวลั (rewards) ตามทีเ่ขารบัรูห้รอืคาดหวงัไวห้รอืไม่ และผลลพัธท์ีเ่ขาคาดหวงันัน้มคีวาม
น่าสนใจหรอืไม่ ความคาดหวงัยงัเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการใชค้วามพยายามของพนักงานในการท างาน (effort) 
กบัการบรรลุสมัฤทธผิลในการท างาน (effort-performance linkage) ซึง่พนักงานรบัรูห้รอืคาดหวงัว่า ถ้าเขาไดทุ้่มเท
ความพยายามใหก้บัการปฏบิตังิานแลว้ จะมโีอกาสบรรลุสมัฤทธผิลไดม้ากน้อยเพยีงใด แรงจูงใจทีก่ระตุ้นใหพ้นักงาน
ทุ่มเทความพยายามในการท างาน จงึขึน้อยู่กบัว่า พนักงานมีการรบัรูห้รอืมคีวามคาดหวงัว่าเขาจะสามารถท างานให้
บรรลุสมัฤทธผิลตามเป้าหมายไดม้ากน้อยเพยีงใด และถ้าพนักงานสามารถท างานให้บรรลุสมัฤทธผิลตามเป้าหมาย 
(individual performance) แลว้เขามโีอกาสจะไดร้บัรางวลัจากองคก์าร (organizational rewards) หรอืไม่ และรางวลัที่
องคก์ารจดัใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจหรอืตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน (individual goals) หรอืไม่  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษา แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีว่สิทุธกิษตัรยิ์ ในครัง้นี้ 
 1. ผูบ้รหิารของธนาคาร ควรทีจ่ะสนบัสนุนและใหค้วามส าคญักบัการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนทางดา้นวตัถุ
และทางดา้นจติใจ อาท ิรายได ้ผลตอบแทนพเิศษ ความมัน่คง มติรสมัพนัธ ์แก่พนักงานทีป่ฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่และ
สามารถปฏบิตัิงานที่ได้รบัผดิชอบได้ส าเรจ็ตามที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อเป็นการเสรมิสร้างและรกัษาพนักงานให้เกดิ
แรงจูงใจ และเกดิความรูส้กึพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ซึง่จะน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน  โดยจากการ
วจิยั พบว่า พนกังานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทน
ทีเ่หมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมากทีส่ดุ 
 2. ผู้บรหิารธนาคารควรมกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ผลตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม  มกีาร
จดัล าดบัความส าคญัในการใหผ้ลตอบแทนหรอืผลประโยชน์แก่พนักงาน เพื่อดงึดูดใหพ้นักงานเกดิแรงจูงใจในการ
ปฏบิตัิงานอย่างเต็มที่ เพราะพนักงานที่เพิง่เริม่เขา้ท างาน จะอยู่ในช่วงที่ก าลงัสร้างความมัน่คงในชวีติ ดงันัน้ จะ
ค านึงถงึรายได ้ผลตอบแทนและผลประโยชน์เป็นหลกัเสมอ ซึง่จากการวจิยั พบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชยท์ีม่ ี
อายุงานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี และมรีายไดต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป มแีรงแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทน
ทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ 
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 3. ผูบ้รหิารธนาคารควรมหีลกัเกณฑใ์นการเลื่อนต าแหน่ง อย่างชดัเจนและเป็นธรรม เพื่อใหพ้นักงานเกดิ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานอย่างเต็มที่ และควรมกีารแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการทีพ่นักงานได้รบัการเลื่อน
ต าแหน่ง หรอืการที่พนักงานได้รบัรางวลัพเิศษจากทางธนาคาร อย่างแพร่หลาย ให้พนักงานในองค์กรได้รบัทราบ
ขอ้มูลข่าวสารอย่างทัว่ถงึ เพราะยิง่พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานทีส่งูขึน้ มกัต้องการไดร้บัการยอบรบัและยกย่องมากขึน้ 
ซึ่งจากการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอายุงาน 4-7 ปี และมีต าแหน่งงาน ผู้จดัการสาขา/ผู้ช่วย
ผูจ้ดัการสาขา มแีรงแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่องมากทีส่ดุ 
 4. ผูบ้รหิารธนาคาร ควรจะมผีลประโยชน์ใหก้บัพนักงานทีม่รีายไดม้าก อาทเิช่น การเลื่อนต าแหน่งพเิศษ 
หรอืการไดร้บัวนัหยุดพเิศษ ซึง่จากการวจิยั พบว่า พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป 
มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความมอีสิระในการท างานมากทีส่ดุ 
 5. ผูบ้รหิารธนาคารควรให้ความส าคญักบัคุณภาพชวีติการท างานในด้านความสมดุลระหว่างชวีติงานกบั
ชวีติสว่นตวั เพื่อท าใหพ้นกังานเกดิคุณภาพชวีติในการท างานทีด่แีละยัง่ยนื ซึง่จะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามพอใจในชวีติ
ความเป็นอยู่ในการท างาน ท าใหร้ะยะเวลาในการท างานนานขึน้ และมคีวามต้องการในการเปลีย่นแปลงงานน้อยลง 
และส่งผลใหอ้งค์กรมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึ่งจากการวจิยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้นความกา้วหน้าในการท างานและแรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม 
มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติสว่นตวัของพนกังานธนาคาร  
 6. ผูบ้รหิารธนาคารควรมกีารจดักจิกรรมในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้งัคบับญัชา และพนกังาน 
เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความคดิ และประสบการณ์ระหว่างกนั และยิง่เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย รวมทัง้ท าให้สามารถปฏิบัติงานรวมกับหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ หวัหน้างานควรจดัสรรเวลาในการพูดคุยกบัพนักงานมากขึ้นทัง้ใน และนอกเวลางาน เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ซกัถามเมื่อเกดิขอ้สงสยัในการปฏบิตังิานไดต้ลอดเวลา ซึง่จะ
ส่งผลท าให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานรวมกบัหวัหน้างานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏบิตัิงานด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านการได้รบัการยอมรบัและยกย่อง ด้านความก้าวหน้าในการท างานและ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้นความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของ
พนกังานธนาคาร 
 7. ผูบ้รหิารควรมกีารจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้ระหว่างพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานมี
การพูดคุยกนัมากขึน้ ตลอดเวลา ซึง่จะส่งผลท าให้พนักงานสามารถปฏบิตังิานรวมกบัหวัหน้างานไดเ้ป็นอย่างด ีซึ่ง
จากการวจิยั พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ดา้นการไดร้บัการยอมรบัและยกย่อง ดา้น
ความก้าวหน้าในการท างานและแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติการท างานด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดยีวกนัของพนกังานธนาคาร 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรท าการศึกษาประเดน็ปญัหา และข้อขดัข้องหรอือุปสรรคในการท างานของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน) ที่ต้องประสบอยู่ในปจัจุบัน โดยท าขยายการศึกษาไปตามสาขาต่างๆ ให้ครอบคลุมทัง้ในเขต
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
 2.  ควรท าการศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้ความพงึพอใจในการท างานโดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานตอบค าถามไดโ้ดยอสิระทัง้นี้อาจขยาย
ขอบเขตการศกึษาไปตามสาขาต่างๆ ใหค้รอบคลุมทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
 3.  ควรท าการศกึษาในเชงิคุณภาพเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน โดย ท าการสมัภาษณ์
เชงิลกึ (in-depth interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึและท าใหผ้ลการวจิยัมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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        สารนิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเช่นนี้  ถ้ามิได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก                      
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้วามอนุเคราะหใ์นการ
ดูแลแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหค้วามรู้ ความคดิเหน็ ค าแนะน า และแนวทางในการท างานทีม่คีุณค่า และเป็นประโยชน์            
อย่างยิง่ นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ถงึความกรุณา
และความเมตตาทีม่ใีหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา และกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  
  ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล                
ทีก่รุณาเสยีสละเวลาเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
เครื่องมอืเพื่อการวจิยั และใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัเป็นอย่างยิง่  
  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูแ้ละสัง่สอนประสบการณ์ต่างๆ อนัน ามาซึง่ความรูแ้ละความเขา้ใจ และใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์
ทดีแีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา รวมถงึเจา้หน้าทีป่ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ และเจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้ง 
บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วนรวมในความส าเรจ็ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวก         
ในการท าวจิยัครัง้นี้ ใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยดตีลอดมา 
  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเพื่อนพนกังาน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาในเขตพืน้ที ่วสิุทธกิษตัรยิ ์
ผูร้่วมตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสกบัผู้วจิยัในการให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีที่ให้ความช่วยเหลอืเป็น
อย่างด ีซึง่เป็นแหล่งรวบรวมความรูแ้ละขอ้มลูต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้    
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา สมาชกิทุกคนในครอบครวัและขอขอบคุณพี่ น้อง และเพื่อนๆ            
ทุกคนทีค่อยห่วงใย และคอยช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้นและค าแนะน าทีม่ใีหเ้ป็นอย่างดยีิง่ รวมทัง้ยงัคอยเป็นก าลงัใจ           
เสมอมา ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะพยายามจนประสบความส าเรจ็ในวนันี้ ทา้ยทีสุ่ดคุณงามความดี และคุณประโยชน์
ใดๆ กต็ามอนัเกดิจากสารนิพนธเ์ล่มนี้ และผลพวงของความส าเรจ็ในการศกึษาในระดบัปรญิญาโท ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณ บุญคุณของบดิาและมารดา ผูใ้หส้ตปิญัญาและชวีติเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัโดยตลอดเสมอมา จนประสบ
ความส าเรจ็ลุล่วงไดใ้นวนัน้ี  
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