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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง

องค์การของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัมุ่งศึกษาคอื พนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพหานคร ทีม่อีาย ุ21 ปีขึน้ไป จาํนวน 389 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติใิชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสงัคมศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 

คอื ค่ารอัยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าท ีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว ถ้าพบความแตกต่างใช้สถิติความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัน้อยที่สุด และดนัเน็ตต์ท ี3 การ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ21–30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสดุปรญิญา

ตร ีมรีะดบัตําแหน่ง เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร อายุงาน 1-7 ปี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระหว่าง 15,001-30,000 

บาท 

  2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเหน็ต่อปจัจยัจูงใจ ในภาพรวมและด้านความสําเร็จในการทํางานของ

บุคคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้า อยู่

ในระดบัด ี

 3. ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัคํา้จนุ ในภาพรวมและดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการ

ปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพการทํางานและความมัน่คง และ ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน อยู่ในระดบัด ีและดา้น

ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน อยูใ่นระดบัดมีาก 

 4. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุระดบัตาํแหน่งงาน อายงุาน รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั  

มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของของพนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 และ 0.01 

   

 

 

 

 

__________________________________ 
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 5. ปจัจยัจูงใจดา้นความสาํเรจ็ในการทํางานของบุคคล ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ดา้นลกัษณะของ

งานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร

ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และปจัจยัคํ้าจุนดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ทีด่ขีององคก์ารของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง สว่นดา้นผลประโยชน์ตอบแทน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม 

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม สมาชกิ องคก์าร พนกังานธนาคาร 

 

Abstract 

 

 This research aimed to study motivation factors relating to the organizational citizenship behavior 

of Bangkok Bank’s branch officers in Bangkok metropolitan. Sample size in this research was 389 consumers 

aged 21 years or over who worked as an offices of Bangkok Bank’s branch officers. Questionnaire was the 

tool for data collection. The Statistical Package for Social Sciences was processed for data analysis. 

Statistics for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. Difference analysis was 

processed by, t-test and one way analysis of variance. When there was the difference, Least Significant 

difference and Dunnett T3 would be implemented. Relation analysis was done by using Pearson product 

moment correlation coefficient. 

 Results were as follows: 

 1. Most of respondents were female age between 21 to 30 years old, single, holding bachelor’s 

degree as the highest degree, working in operation level, having work duration one to seven years and 

earning average monthly income between Baht 15,001 – 30,000. 

 2. Respondents are showing opinion of motive factors such as achievement, recognition, work 

itself , responsibility and advancement are at good level.  

 3. Respondents are showing opinion of overall maintenance factor such as company policy and 

administration, supervisor, working conditions, compensations are at good level and interpersonal relations 

with peers factor are at very good level. 

 4.  Respondents with different age, career position , working duration, earning average monthly 

income, influenced Organizational Citizenship Behavior of Bangkok Bank’s Branch Officers in Bangkok 

Metropolitan differently with statistical significance of 0.05 and 0.01 levels 

 5. Motive factors such as achievement, recognition, work itself , responsibility and advancement 

had positively related to organizational citizenship behavior of Bangkok Bank’s Branch Officers in Bangkok 

Metropolitan at moderate levels with statistical significance of 0.01 levels. Maintenance factor such as 

company policy and administration , supervisor, working conditions and interpersonal relations with factor had 

positively related to organizational citizenship behavior of Bangkok Bank’s Branch Officers in Bangkok 
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Metropolitan at moderate levels and compensations factor had positively related to organizational citizenship 

behavior of Bangkok Bank’s Branch Officers in Bangkok Metropolitan at the low levels with statistical 

significance of 0.01 levels.  

 

Keywords: Behavior, Membership, Organization, Bank Employees. 

 

บทนํา 

 องคก์ารต่างๆในยุคปจัจุบนัไดใ้ห้ความสําคญัต่อทรพัยากรบุคคลเป็นอย่างมาก โดยมมีุมมอง ในการมอง

บุคคลในเชงิของการเป็นทุน (Human Capital) ที่สําคญัอย่างหน่ึงขององค์การ ซึ่งหมายถงึ “คน” คนถือว่าเป็น

พื้นฐานท่ีสาํคญัในการปฏิบติังานขององคก์าร การบรหิารงานขององคก์ารจะบรรลุเป้าหมายหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบั

พฤตกิรรมการทํางานทีด่ขีองทรพัยากรมนุษยท์ัง้สิน้ ธุรกจิในอดตีเรยีงลําดบัความสาํคญัจากเงนิ แต่ในปจัจุบนักลบั

เปลีย่นจุดเน้นเป็นตรงกนัขา้ม คอื เงนิเป็นสิง่สาํคญัอนัดบัสุดทา้ย แต่จติใจของคนทํางานกลบักลายเป็นความสาํคญั

อนัดบัหน่ึง เพราะทรพัยากรบุคคลต่างจากทรพัยากรอื่นๆ ในแง่ทีม่ชีวีติ มจีติใจ มคีวามรู้สกึนึกคดิ มอีารมณ์ มี

ความสามารถในการทีจ่ะนําการคดิพฒันา หรอืนําการเปลีย่นแปลงใหม่ๆ มาสู่องคก์ารได ้ดงันัน้ ทรพัยากรบุคคลจงึมี

ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานคุณภาพของผลติภณัฑ ์และยงัส่งผลกระทบไปสู่ความเจรญิกา้วหน้าขององคก์าร

ได ้ แต่เดมิมาฝ่ายจดัการไดมุ้่งความสนใจไปทีง่าน โดยไม่ไดใ้หค้วามสนใจในทรพัยากรมนุษยห์รอืถอืเอาทรพัยากร

มนุษยเ์ป็นเพยีงปจัจยัการผลติอนัหน่ึงทีส่ามารถควบคุมได ้โดยการใหผ้ลตอบแทนเป็นสิง่จูงใจ แต่การใหค้วามสนใจ

เฉพาะดา้นเพยีงอย่างเดยีวนัน้ ไม่ไดท้ําใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายได้เตม็ที ่ องคก์ารยงัคงสญูเสยีทรพัยากรทีส่าํคญั

อนัหน่ึงตลอดมาคอื ทรพัยากรมนุษย ์(ธงชยั สนัตวิงศ.์ 2541: 17) 

 ทรพัยากรบุคคลจงึถือเป็นปจัจยัที่สาํคญัส่วนหน่ึงในการบรหิารงานทุกองค์กร เพราะมนุษยเ์ป็นผูก้ําหนด

เป้าหมายอวางแผนและลงมอืปฏบิตั ิดงันัน้ งานสาํคญัอย่างหน่ึงสาํหรบัผู้บรหิาร คอื การควบคุมดูแล และกระตุ้นให้

พนกังานทุกคนทาํงานอย่างดทีีส่ดุ ถงึแมว้่าพวกเขามคีวามสามารถเท่าเทยีมกนัและอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีเ่หมอืนกนั แต่

สิง่ทีจ่ะเป็นตวักาํหนดพฤตกิรรมและผลงานใหอ้อกมาแตกต่างกนักค็อื การจงูใจ ซึง่จําเป็นต้องอาศยั “ปัจจยัจูงใจ”ทัง้

ในแงข่องนโยบายการสนบัสนุนดา้นความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะ

งานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้าในการทํางานทีเ่หมาะสมตรงกบัความต้องการของบุคลากร

และตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ผูบ้รหิารองคก์รต้องสรา้งและกระตุ้นใหบุ้คลากรในองคก์รมกีําลงัใจ มคีวามตัง้ใจ

และเต็มใจที่จะปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหากละเลยในเรื่องดงักล่าวน้ีความพึงพอใจในการทํางานของ

บุคลากรจะลดลงไปเรื่อยๆ ซึง่ถ้ามโีอกาสทีด่กีว่าบุคลากรผูป้ฏบิตังิานพรอ้มจะลาออกหรอืเปลีย่นไปทํางานทีม่โีอกาส

ก้าวหน้าในการทํางาน รวมถึงมีสงัคมขององค์การที่ดีกว่า สําหรับในองค์กรธุรกิจ การจูงใจมีความจําเป็นต่อ

กระบวนการเพิม่ผลผลติทัง้ ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ทัง้น้ีเพราะบุคลากรทีไ่ดร้บัแรงจูงใจที่ถูกต้องตามความ

ตอ้งการ จะทุ่มเททาํงานเตม็เวลา เตม็กาํลงัความสามารถและดว้ยความเตม็ใจมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะใหผ้ลงานออกมาดทีีส่ดุ 

นํามาซึ่งการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ด้วยความรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และ

ตอ้งการพฒันาองคก์รของตนเองใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  

 องคก์ารจะมคีวามสามารถในการแขง่ขนัไดเ้หนือกวา่องคก์ารอืน่ๆ นอกจากจะตอ้งอาศยับุคลากรทีม่คีวามรู ้

ความสามารถทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ สามารถปรบัตวัไดท้นักบัการ ทีส่ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอย่างรวดเร็วแล้ว อีกปจัจัยหน่ึงที่จะขบัเคลื่อนให้องค์กรอยู่รอดได้ในสภาวการณ์ปจัจุบัน คือ พฤติกรรมการ

ปฏบิตัิงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่จะปฏบิตัิงานเฉพาะในหน้าที่ความรบัผดิชอบของตนนัน้ไม่เพยีง

พอทีจ่ะทําใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถในการแข่งขนัไดใ้นยุคที่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ พฤติกรรมการ

ทาํงานของพนกังานดว้ยความเตม็ใจ การปฏบิตัหิน้าทีท่ีน่อกเหนือจากงานประจําหรอืงานทีอ่งคก์รไดก้ําหนดไวอ้ย่าง
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เป็นทางการ ซึง่เป็นพฤตกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทําให้หน่วยงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ส่งเสรมิปรมิาณแล

คณุภาพขอผลผลติใหส้งูขึน้ ซึง่นกัวชิาการหลายทา่นเรยีกพฤตกิรรมดงักล่าววา่ “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร” องคป์ระกอบของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของ Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อา้งใน 

Linn; et al. 2000: 3) ไดท้ําการศกึษาและแบ่งพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย     

1. พฤตกิรรมการใหค้วามชว่ยเหลอื (Altruism) 2. พฤตกิรรมความสภุาพอ่อนน้อม (Courtesy)     3. พฤตกิรรมความมี

น้ําใจเป็นนกักฬีา (Sportsmanship) 4. พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื (Civic Virtue) 5.พฤตกิรรมความสาํนึกในหน้าที ่

(Conscientiousness)  

 ธนาคารกรุงเทพได้รบัการก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2487 และเจรญิเตบิโตจนเป็นธนาคารพาณิชยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศไทย และเป็นหน่ึงในธนาคารระดบัภูมภิาคทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ดว้ยมูลค่าของสนิทรพัยร์วม

ประมาณ 1.8 ลา้นลา้นบาท โดยเป็นผูนํ้าในการสนับสนุนทางการเงนิแก่ธุรกจิขนาดใหญ่และเอสเอม็อ ีอกีทัง้ยงัมฐีาน

ลกูคา้กวา้งขวางทีส่ดุในตลาดลกูคา้บคุคล ดว้ยธนาคารกรุงเทพใหบ้รกิารแก่ลกูคา้บคุคลและลกูคา้ธรุกจิเป็นจาํนวนรวม

กว่า 17 ลา้นบญัชผ่ีานสาํนักธุรกจิและสาํนักธุรกจิย่อยกว่า 230 แห่ง และสาขาทัว่ประเทศกว่า 1,200 แห่ง ปจัจุบนัมี

พนกังานกวา่ 20,000 คน ธนาคารกรุงเทพ ถอืไดว้่าเป็นอกีหน่ึงองคก์ารทีถ่อืว่าไดม้กีารพลกิโฉมระบบการบรหิารงาน

และปรบัเปลีย่นรูปแบบการให้บรกิารอย่างเหน็ได้ชดัเจน ซึ่งในปจัจุบนัธุรกจิธนาคารถือว่าเป็นอกีธุรกจิหน่ึงที่มกีาร

แข่งขนักนัสูงและมแีนวโน้มที่จะแข่งขนัมากขึน้เรื่อยๆ ปจัจุบนันอกจากธนาคารจะเป็นสถาบนัการเงนิที่ทาํหน้าที่รบั

ฝากเงนิจากสาธารณชนทัว่ไปและใหผ้ลตอบแทนเป็นดอกเบีย้เงนิฝากแลว้ธนาคารมหีลากหลายบรกิารเพิม่ขึน้มา ไมว่า่ 

จะเป็น บรกิารบตัรเครดติ บรกิารกองทุน บรกิารประกนัชวีติบรกิารประกนัภยั เป็นต้น จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

ผลทีต่ามมา คอื บุคลากรของธนาคารกต็้องเผชญิกบัสภาพแวดลอ้มการทํางานทีเ่ปลี่ยนไปอย่างมาก โดยจะมหีน้าที่

และเป้าหมายทีเ่พิม่ขึน้ จนอาจเกดิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาในแง่ลบ เกดิความไม่พอใจในการทํางานและไม่มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์ร อาจทาํใหอ้งคก์รตอ้งเผชญิกบัสภาวะการขาดอตัราพนกังานได ้

 ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นทีม่าของการวจิยัในดา้นปจัจยัจงูใจทีส่ง่ผลต่อการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงาน

สาขาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าปจัจยัจูงใจใดบ้างทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการแสดงออกทางพฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดขีองพนักงานธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาปจัจยัที่จะช่วยแรงจูงใจที่ดใีห้กบัพนักงานธนาคาร 

เพราะสิ ่งที่จะช่วยขบัเคลื่อนธุรกิจธนาคารให้สามารถอยู่รอดและดําเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี นอกจากเงินทุน และ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัแลว้ อกีทรพัยากรทีม่บีทบาทและมคีวามสาํคญัทีสุ่ดต่อองคก์ารคอื“คน” เพราะคนเป็นทีม่าของ

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาถงึพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองพนกังานสาขา ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัตําแหน่งงาน 

อายงุาน และ รายไดต่้อเดอืน 

 2.  เพื่อศึกษาถึงปจัจยัจูงใจที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การของพนักงาน

สาขาธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2�
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ ดงัน้ี  

  1.1  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ 

    - ชาย   

    - หญงิ  

   1.1.2  อายุ 

    - 21 – 30 ปี        

    - 31 – 40 ปี        

    - 41 – 50 ปี        

    - 51 – 60 ปี 

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    - โสด         

    - สมรส / อยู่ดว้ยกนั       

    - หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่  

   1.1.4  ระดบัการศกึษา 

    - ปรญิญาตร ี       

    - สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  ตําแหน่งงาน 

    - ระดบัปฏบิตักิาร  

    - ระดบัหวัหน้าสว่น / แผนก  

    - ระดบัผูช้่วย / ผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการ 

    - ระดบัผูบ้รหิาร  

   1.1.6  อายงุาน 

    - อายงุาน 1 - 7 ปี  

     - อายงุาน 8 - 14 ปี  

     - อายงุาน 15 - 21 ปี   

    - อายงุาน 22 ปีขึน้ไป  

   1.1.7  รายไดต่้อเดอืน 

    - ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

    - 5,001 – 30,000 บาท 

    - 30,001 – 45,000 บาท 

    - 45,001 บาทขึน้ไป 

  1.2  ปัจจยัจงูใจ  

   1.2.1  ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factors) 

    - ดา้นความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคล 

    - ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

     - ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

    - ดา้นความรบัผดิชอบ 
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    - ดา้นความกา้วหน้า   

   1.2.2  ปจัจยัคํ้าจุน (Maintenance Factors) 

    - ดา้นนโยบายและการบรหิาร  

    - ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

    - ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน  

    - ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง 

    - ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 

  1.3  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานธนาคาร  

   1.3.1 พฤตกิรรมการใหค้วามชว่ยเหลอื (Altruism)      

   1.3.2 พฤตกิรรมความสภุาพอ่อนน้อม (Courtesy)      

   1.3.3 พฤตกิรรมความมน้ํีาใจเป็นนกักฬีา (Sportsmanship)  

   1.3.4 พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื (Civic Virtue)  

   1.3.5 พฤตกิรรมความสาํนึกในหน้าที ่(Conscientiousness)  

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัตําแหน่ง อายุ

งานและรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัจูงใจมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสาขาธนาคาร

กรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร ์

 มณีวรรณ ฉัตรอุทยั (2539)[1] ไดศ้กึษาถงึความแตกต่างด้านลกัษณะชวีภาพที่มผีลต่อประสทิธภิาพการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ และสถานภาพสมรส 

 1. อาย ุ(Age) มกีารวจิยัไดศ้กึษาวา่ เมือ่พนกังานมอีายมุากขึน้มผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงานลดลงหรอืไม ่

ซึง่ผลสรุปวา่ อายทุีเ่พิม่ขึน้ไมไ่ดท้าํใหคุ้ณภาพการทาํงานดอ้ยลง แต่พบว่าอตัราการลาหรอืลางานอย่างไม่มเีหตุผลลด

น้อยลงในกลุ่มผูส้งูอายุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูท้าํงานทีอ่ายยุน้อยกว่า 

 2. เพศ (Sex) เพศไม่ได้สร้างให้เกิดความแตกแยกในการตดัสนิใจ ไม่ว่าจะในส่วนของทกัษะการคิด

วเิคราะห์ การจูงใจ การเข้าสงัคม ภาวะผู้นํา หรือการเรียนรู้ แต่ในเรื่องการขาดงาน พบว่า ผู้หญิงมีการขาดงาน

มากกว่าผู้ชาย ซึ่งอาจเกี่ยวเน่ืองจากค่านิยมที่ทําให้ผู้หญิงต้องดูแลครอบครัว ดังนัน้ เมื่อมีเหตุจําเป็นเกี่ยวกับ

ครอบครวั ฝา่ยหญงิจงึตอ้งเป็นฝา่ยลางานไปจดัการมากกวา่ผูช้าย 

 3. สถานภาพสมรส (Marital Status) การศกึษาพบว่า ผูส้มรสแลว้จะไม่ค่อยมกีารขาดงานหรอืยา้ยงาน ซึง่

อาจเป็นเพราะตอ้งการความมัน่คงในการสรา้งครอบครวัมากยิง่ขึน้รวมทัง้การศกึษายงัพบว่า จํานวนบุตรมผีลกระทบ

ต่อการลางานของพนกังานสตรมีากขึน้ 

 ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (ปนัดดา จําปาทอง. 2553: 7: อ้างองิจาก ยุบล เบญ็จรงค์กจิ. 2542: 44-52)[2]  ได้

กล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรน้ี เป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอื พฤตกิรรมต่างๆ ของ

มนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเชือ่ทีว่า่คนทีม่คีณุสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกนั จะมี

พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย ซึง่แนวความคดิน้ีตรงกบัทฤษฎกีลุม่สงัคม (Social Categories Theory)  (Defleur; & 
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Bcll-Rokeaoh. 1996) ที่อธบิายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรอืลกัษณะทาง

ประชากร ซึง่ลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆได ้คอืบคุคลทีม่พีฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั 

ดงันัน้ บุคคลที่อยู่ในลําดบัชัน้ทางสงัคมเดียวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกนั และ

ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึง่ทฤษฎน้ีีไดร้บัการพฒันาจากแนวความคดิ

เรื่องสิง่เรา้และการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรอืทฤษฎี เอส-อาร ์(S-R Theory) ในสมยัก่อนและไดนํ้ามา

ประยกุตใ์ชอ้ธบิายเกีย่วกบัการสือ่สารวา่ ผูร้บัสารทีม่คีณุลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามสนใจต่อขา่วสารทีแ่ตกต่างกนั 

 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) 

เคช  (Bolon, 1997; citing Katz. 1964)[3] ไดศ้กึษาและเสนอแนวความคดิถงึพฤตกิรรม บทบาทพเิศษ (Extra-Role 

Behavior) ว่าเป็นสิง่สาํคญัต่อการคงอยู่และประสทิธภิาพขององคก์าร โดยมองว่าคนมกัมนีวตักรรม (Innovation) และ

ทํากจิกรรมขึน้มาเอง (Spontaneous Activity) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคค์วบคู่ไปกบับทบาทที่ถูกกําหนดไว้ โดย

ยกตวัอย่างพฤตกิรรมบทบาทพเิศษ เช่น  

 1.  การกระทาํทีซ่ึง่ปกป้ององคก์ารและทรพัยส์นิขององคก์าร  

 2.  ใหค้าํแนะนําสาํหรบัการปรบัปรุงองคก์าร  

 3.  ฝึกฝนตนเองสาํหรบัความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้  

 4.  สรา้งสรรคบ์รรยากาศทีด่สีาํหรบัองคก์าร  

 5.  ทาํกจิกรรมร่วมกนั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนกังานสาขา ธนาคารกรุงเทพทัง้ชายและหญงิ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร มจีํานวนประชากรประมาณ 5,000 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรพัยากรบุคคลของธนาคารกรุงเทพ 

เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2557) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนักงานสาขา ธนาคารกรุงเทพทัง้ชาย

และหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จงึได้กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตร 

Taro Yamane (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2548: 193-194)[4] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ไดค้วามคลาดเคลื่อน

จํานวน 370 คน และเพิม่ตวัอย่าง 5% ดงันัน้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 389 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมแิละ

วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก  

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ

ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1การวเิคราะหข์อ้มลูประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

 เพศ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 389 คน เพศชาย จํานวน 124 คน คดิเป็น    รอ้ยละ 31.90 เพศ

หญงิ จาํนวน 265 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.10 ตามลาํดบั 

 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 21 – 30ปี จํานวน 163 คน คดิเป็น รอ้ยละ 41.8 และมี

อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จาํนวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.60 และอายุ41ปี ขึน้ไป จํานวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

28.5 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 256 คน คดิเป็นร้อยละ 65.8 และ

สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จาํนวน 133คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 ตามลาํดบั 
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 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน272คน คดิเป็นรอ้ยละ 

69.90 รองลงมาคอื ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.10 ตามลาํดบั 

 ระดบัตาํแหน่งงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร จํานวน 290 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 74.60 และระดบัหวัหน้าสว่น/แผนก, ระดบัผูช้่วย/ผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการภาค, ระดบัผูบ้รหิาร จาํนวน 99 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 25.4 ตามลาํดบั 

 อายุงาน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายงุาน 1-7 ปี จาํนวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 รองลงมาคอื 

อายุงาน 8-14 ปี จํานวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.40 อายุงาน 15-21 ปี จํานวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.20 และ

อายงุาน 22 ปีขึน้ไป จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหวา่ง  

15,001 – 30,000 บาท จํานวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.80 รองลงมาคอื รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 30,001 – 

45,000 บาท จาํนวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.60 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกวา่ 45,001 บาท จาํนวน 60 คน คดิเป็น

ร้อยละ 15.40 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั15,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 

ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัจงูใจและปจัจยัคํา้จนุ ปจัจยัจงูใจจาํแนกตามดา้นความสาํเรจ็ใน

การทาํงานของบคุคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ และดา้น

ความกา้วหน้าปจัจยัคํา้จนุ จาํแนกตามดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง และดา้นผลประโยชน์ตอบแทน  

 โดยพิจารณาในด้านปัจจยัจงูใจแต่ละด้านพบว่า 

 ด้านความสาํเรจ็ในการทํางานของบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจูงใจโดยรวมมี

ความคดิเหน็วา่ปจัจยัอยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจในระดบัดมีาก คอื ดา้นการไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.21 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจูงใจในระดบัด ีคอื ดา้นความภูมใิจกบัหน้าทีท่ีป่ฏบิตัอิยู่ใน

ขณะน้ี ดา้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายมกัสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไวเ้สมอ ดา้นความสามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ จากการ

ปฏบิตังิานไดส้าํเรจ็ทุกครัง้ และดา้นความประสบความสาํเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.09 4.02 3.98 

และ 3.81 ตามลาํดบั  

 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามคดิเหน็

ว่าปจัจยัอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปจัจยัจูงใจในระดบัดทีุกขอ้ คอื การไดร้บัการแสดงความยนิดจีากเพื่อนร่วมงาน ดา้นงานที่ทําอยู่ทําใหรู้้สกึเป็นคนที่

สาํคญัในสายตาของเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชายอมรบัในความรูค้วามสามารถ ดา้นการไดร้บัความไวว้างใจและ

ไดร้บัมอบหมายงานทีส่าํคญัจากผูบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ และดา้นผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็ของอยู่เสมอ โดยมี

ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.06 3.96 3.89 3.88 และ 3.83 ตามลาํดบั  

 ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจูงใจโดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่า

ปจัจยัอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.83 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปจัจยัจูงใจในระดบัดทีุกขอ้ คอื ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตัเิปิดโอกาสใหม้กีารพฒันาศกัยภาพ ดา้นโอกาสในการแสดง

ความสามารถในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที ่ดา้นความทา้ยทายของลกัษณะงานทีท่่านปฏบิตั ิดา้นความมอีสิระเตม็ที่

ในการทาํงานและ ดา้นความสามารถในการปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ดส้าํเรจ็โดยไม่รูส้กึยากลําบาก โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 

3.95 3.90 3.90 3.71 และ 3.69 ตามลาํดบั  
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 ด้านความรบัผิดชอบ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัอยู่

ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจ

ในระดบัดทีกุขอ้ คอื ดา้นความรูส้กึต่อการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งสดุความสามารถทกุครัง้ ดา้นความสามารถใน

การทาํงานใหส้าํเรจ็ไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารควบคุมใกลช้ดิ ดา้นความพงึพอใจทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานทีไ่ม่เคย

ปฏบิตังิานมาก่อน ดา้นความพงึพอใจทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานทีบุ่คคลอื่นปฏบิตัิไม่ไดแ้ละดา้นมอีํานาจใน

การรบัผดิชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ที ่โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 4.08 4.06 3.97 และ 3.84ตามลาํดบั  

 ด้านความก้าวหน้า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามคดิเหน็วา่ปจัจยัอยู่ใน

ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจใน

ระดบัดทีกุขอ้ คอื ดา้นโอกาสศกึษาต่อเพื่อเพิม่พนูความรู ้ดา้นโอกาสในการเขา้ร่วมการฝึกอบรมเท่าเทยีมคนอื่น ดา้น

ความชดัเจนในการกาํหนดนโยบายการเลือ่นตาํแหน่งขององคก์รหรอืหน่วยงานมทีีช่ดัเจน ดา้นการไดร้บัการสนบัสนุน

ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าในสายงานตามความรูค้วามสามารถ และด้านการไดร้บัโอกาสเป็นตวัแทนหน่วยงานในการ

ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆอยูเ่สมอโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.10 4.02 3.91 3.91 และ 3.86ตามลาํดบั  

 เมือ่พิจารณาในด้านปัจจยัคํา้จนุในแต่ละด้านพบว่า 

 ด้านนโยบายและการบริหาร ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัคํ้าจุนโดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่า

ปจัจยัอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.02 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปจัจยัจงูใจในระดบัดทีุกขอ้ คอื ดา้นการกําหนดแนวทางและนโยบายในการปฏบิตังิานขององคก์รทีช่ดัเจน ดา้นการ

จดัการ และการบรหิารขององคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพดา้นการใหข้อ้มูลเพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย

ต่างๆอย่างต่อเน่ือง ด้านนโยบายในการบรหิารของหน่วยงานท่านง่ายต่อการนําไปปฏบิตัิ และด้านการบรหิารของ

องคก์รเป็นแบบเป็นครอบครวัเดยีวกนัโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.07 4.06 4.03 4.02 และ 3.89 ตามลาํดบั  

 ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัคํ้าจุนโดยรวมมคีวามคดิเหน็

วา่ ปจัจยัอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปจัจยัจงูใจในระดบัดทีกุขอ้ คอื ดา้นความรูค้วามสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการวเิคราะหค์วามสามารถทีแ่ตกต่างกนั

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ดา้นผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นธรรมต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาโดยเท่าเทยีมกนั ดา้นผูบ้งัคบับญัชา

รบัฟงัขอ้เสนอแนะของเสมอ ดา้นผูบ้งัคบับญัชามลีกัษณะของความเป็นผูนํ้าทีท่า่นปรารถนาและ 

ดา้นผูบ้งัคบับญัชาของปกป้องท่านจากปญัหาทีเ่กดิขึน้โดยเป็นโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.05 3.98 3.97 3.96 และ 3.94 

ตามลาํดบั 

 ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัคํา้จนุโดยรวมมคีวามคดิ

เหน็ว่าปจัจยัอยู่ในระดบัดมีากโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.29 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวาม

คดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจในระดบัดมีาก คอื ดา้นบรรยากาศในการทํางาน มคีวามอบอุ่นเป็นกนัเอง ดา้นการปรกึษาหารอื

ระหวา่งกนัเมือ่ประสบปญัหาการทาํงาน  

ด้านการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายด้านการพบปะพูดคุยสุขทุกข์กบัเพื่อน

ร่วมงานเสมอ และดา้นความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.35 4.32 4.30 4.28 และ 

4.21 ตามลาํดบั 

 ด้านสภาพการทาํงานและความมัน่คง ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยั 

คํ้าจุนโดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่า ปจัจยัอยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจในระดบัดมีาก คอื ดา้นความเชือ่มัน่วา่องคก์รเป็นองคก์รทีม่คีวามมัน่คงและ

การปฏบิตัิงานในองค์กรก่อให้เกดิความมัน่คงในชวีติได้โดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.32 และ 4.26 ตามลําดบั ผู้ตอบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจใน 



 10 

ระดับดี คือ ด้านสภาพการทํางานของท่านมีความปลอดภัยเพียงพอ ด้านการจดับริเวณที่ทํางานให้เป็นสดัส่วน

เหมาะสมและมอุีปกรณ์เครื่องใชอ้าํนวย และดา้นการจดัสรรจํานวนพนักงานใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงานโดยมคี่าเฉลีย่ 

เทา่กบั 4.08 3.95 และ 3.88 ตามลาํดบั 

 ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัคํ้าจุนโดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่า

ปจัจยัอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.87 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปจัจยัจงูใจในระดบัด ีคอื ดา้นกฎระเบยีบในการลากจิลาปว่ยลาพกัผอ่นทีเ่ป็นธรรมดา้นการใหส้วสัดกิารในเรือ่งการเบกิ

คา่รกัษาพยาบาล และดา้นบรกิารต่างๆ ดา้นเงนิเดอืนทีท่่านไดร้บัเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน

ของท่าน ดา้นเงนิเดอืนทีท่่านไดร้บัเหมาะสมกบัปรมิาณงานและความรบัผดิชอบ และดา้นเงนิเดอืนของท่านเพยีงพอ

แก่ค่าใชจ้่ายในครอบครวั โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.02 3.93 3.84 3.84 และ 3.75 ตามลาํดบั 

 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ของ

พนกังานธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม 

มคีวามคิดเหน็ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการ

ชว่ยเหลอื ดา้นพฤตกิรรมความสภุาพอ่อนน้อม ดา้นพฤตกิรรมความมน้ํีาใจนกักฬีา ดา้นพฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื 

ดา้นพฤตกิรรมความมจีติสาํนึกในหน้าที ่

 ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องคก์ารโดยรวมมคีวามคดิเหน็วา่พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารอยูใ่นระดบัดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 เมือ่

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารในระดบัดี

มาก คอื ดา้นการสนับสนุนและรบัฟงัแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ และดา้นการเอาใส่ใจและให้

กําลงัใจเพื่อนร่วมงานเมื่อพวกเขาเหล่านัน้เกิดความท้อแท้หรือสิ้นหวงั โดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.29 และ 4.21 

ตามลําดบั ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การในระดบัดี คอื ด้านการ

ช่วยเหลอืและอํานวยความสะดวกใหก้บัเพื่อนร่วมงาน หวัหน้า และลูกน้อง ดา้นความสามารถในการปฏบิตังิานแทน

เพือ่นร่วมงานไดโ้ดยไมต่อ้งรอ้งขอและดา้นการสอนงานเพือ่นร่วมงาน เพื่อใหท้าํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

โดยมคีา่เฉลีย่ เท่ากบั 4.17 4.14 และ 4.14 ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี

ขององคก์ารโดยรวมมคีวามคดิเหน็วา่พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารอยู่ในระดบัดมีากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.25 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารใน

ระดบัดมีากทกุขอ้ คอื ดา้นการใหค้วามเคารพกบัเพื่อนร่วมงานทีม่อีายุมากกว่า ดา้นความเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั 

ดา้นการตดัสนิใจเกี่ยวกบัที่ทํางาน โดยจะคดิถึงผลกระทบที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆจะได้รบัด้วย ด้านการเคารพการ

ตดัสนิใจของเพื่อนร่วมงานและยอมปฏบิตัติามดว้ยความจรงิใจ และดา้นการไม่เคยโออ้วดหรอืยกตนเองใหเ้หนือกว่า

เพือ่นร่วมงานคนอืน่โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.34 4.25 4.22 4.21และ 4.21ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมความมีน้ําใจนักกีฬา ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี

ขององค์การโดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารอยู่ในระดบัดีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.19 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารใน

ระดบัดมีาก คอื ในการประชุมแมว้่าขอ้เสนอของคุณถูกโต้แยง้ท่านกย็นิดจีะรบัฟงั ดา้นเมื่อผูบ้งัคบับญัชาเลอืกผลงาน

ของเพือ่นร่วมงานแทนทีจ่ะเลอืกของทา่น ทา่นจะยนิดกีบัเพือ่นร่วมงานโดยไมม่ขีอ้กงัขาหรอื ขอ้โตแ้ยง้ใดๆทัง้สิน้ ดา้น

แมม้กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในการทํางาน ท่านมกัจะยอมรบัและนํามาปรบัใช ้โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.25 4.24 และ 

4.21 ตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารในระดบัด ีคอื ดา้นการ

รบัมอืกบัความเครยีดจากการทาํงานในบางเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  
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กจ็ะทาํงานดว้ยความเตม็ใจอย่างสดุความสามารถ และดา้นความสามารถในการทาํงานร่วมกบับคุคลทีไ่มช่ืน่ชอบได้

เป็นอยา่งด ีโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.15 และ 4.07 ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี

ขององค์การโดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารอยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.20 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารใน

ระดบัดมีาก คอื ดา้นการความช่วยเหลอืกบัผูร่้วมงานโดยไม่ต้องรอ้งขอ และดา้นการเขา้รบัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการ

ปรบัปรุงงานดว้ยความเตม็ใจโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.29 และ 4.28 ตามลําดบั ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารในระดบัด ีคอืดา้นความเขา้ใจในเป้าหมายขององคก์ร และมคีวามยนิดทีีจ่ะ

ปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว ด้านการให้คําแนะนําสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในการทํางานของพนักงานในองค์การ และด้านการมสี่วนร่วมในการจดั หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมขององคก์ร 

โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.16 4.15 และ 4.10 ตามลาํดบั  

 ด้านพฤติกรรมความมีจิตสํานึกในหน้าที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององคก์ารโดยรวมมคีวามคดิเหน็วา่พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.19 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องคก์ารในระดบัดมีาก คอื ดา้นการมาทาํงานตรงตามเวลาทีอ่งคก์รกําหนด ดา้นความรบัผดิชอบในงาน หากงานเสรจ็

ไม่ทนัจะทํางานในช่วงพกัหรือเวลาเลิกงาน เพื่อให้งานเสร็จและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่าง

เคร่งครดั โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.27 4.25 และ 4.21 ตามลําดบั ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการ

เป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารในระดบัด ีคอื ดา้นการคํานึงถึงผลทีไ่ด้รบัจากการใชท้รพัยากรขององคก์รเสมอ และดา้น

การไมเ่คยใชเ้วลางานในการปฏบิตัสิิง่อืน่ทีน่อกเหนือจากงาน โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.19 และ 4.04 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4: การวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพระดบัการศึกษา 

ระดบัตาํแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

ธนาคารกรงุเทพ แตกต่างกนัสามารถสรปุได้ดงัน้ี 

 1. เพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. อายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3. สถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4. ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การของธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5. ระดบัตําแหน่งงานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 6. อายุงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 7. รายได้ต่อเดือนแตกต่าง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงาน

สาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครจากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยพจิารณาปจัจยัจูงใจในแต่ละด้าน

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัจงูใจ 

 1.  ดา้นความสาํเรจ็ในการทํางานของบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร

ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 2.  ดา้นการไดก้ารยอมรบันบัถอืมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงาน

สาขาธนาคารกรุงเทพ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์

ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 3.  ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัมิคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงาน

สาขาธนาคารกรุงเทพ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์

ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 4.  ดา้นความรบัผดิชอบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงานสาขา

ธนาคารกรุงเทพดา้นความรบัผดิชอบ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 5.  ด้านความก้าวหน้ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสาขา

ธนาคารกรุงเทพ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

ทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 ปัจจยัคํ้าจนุ  

 1.  ดา้นนโยบายและการบรหิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนกังาน

สาขาธนาคารกรุงเทพ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวม้คีวามสมัพนัธไ์ปใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง   

 2.  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงาน

สาขาธนาคารกรุงเทพ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์

ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 3.  ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การของ

พนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 4.  ดา้นสภาพการทํางานและความมัน่คงมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์รของ

พนกังานสาขาธนาคาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์

ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

 5.  ดา้นผลประโยชน์ตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของพนักงาน

สาขาธนาคารกรุงเทพ ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่

ไดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การของ

พนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 
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 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง

งาน รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของธนาคาร

กรงุเทพ แตกต่างกนั 

  เพศ ผลการวจิยัพบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ ไม่

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากธนาคารกรุงเทพมี

นโยบายและวฒันธรรมองคก์ารทีส่นบัสนุนใหบ้คุลากรในองคก์ารใหม้คีวามรกัความสามคัค ีและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั

ในสว่นงานและองคก์าร เมือ่มพีนกังานหรอืเพือ่นร่วมงานใหม ่กจ็ะมแีนวทางการดาํเนินงานทีย่ดึถอืปฏบิตัจินกลายเป็น

วฒันธรรมองคก์าร นัน่คอื การใหค้วามช่วยเหลอืกบัแบบพีช่่วยเหลอืน้อง น้องช่วยเหลอืพี ่ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆ

กจ็ะมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การทีเ่หมอืนกนั ทัง้ในด้านพฤติกรรมการช่วยเหลอืดา้นพฤตกิรรมความ

สุภาพอ่อนน้อม ด้านพฤติกรรมความมน้ํีาใจนักกฬีา ดา้นพฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื และดา้นพฤติกรรมความมี

จติสาํนึกในหน้าที ่ 

  อายุ ผลการวจิยัพบว่า พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การของ

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติิ 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยพนกังานธนาคารกรุงเทพทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพใน

เขตกรุงเทพมหานครมากกว่าพนักงานธนาคารทีม่อีายุ 31-40 ปี และพนักงานธนาคารกรุงเทพที่มอีายุ 21-30 ปี 

เน่ืองจากพนกังานธนาคารกรุงเทพทีม่อีาย ุ41 ปีขึน้ไป นัน้อยู่ในองคก์ารหรอืมปีระสบการณ์ในการทํางานมาเป็นระยะ

เวลานาน จนเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร ทาํใหไ้ดร้บัความไวว้างใจใหท้าํงานทีส่าํคญั จงึพยายามทาํงานทีอ่งคก์าร

มอบหมายใหส้าํเรจ็และมแีรงผลกัดนัทีจ่ะทํางานใหอ้งคก์ารทีต่นรกับรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้จงึอาจส่งผลใหม้พีฤตกิรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สถานภาพ ผลการวจิยัพบว่า พนักงานที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง

องคก์าร ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อาจเน่ืองมาจากพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแต่ละคนเกิดความเต็มใจที่จะประพฤติปฏิบตัิจนทําให้เกิด

ประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด อนัมีผลจากการมีปจัจยัต่างๆที่จนทําให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด ถึงแม้

พนกังานจะมสีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั จงึไมไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร  

  ระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า พนักงานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อาจเน่ืองมาจากการทีพ่นักงานจะมกีารแสดงออกของพฤตกิรรมทศิทางใดนัน้ เป็น

ผลมาจากทศันคตขิองตวับุคคลที่มต่ีอองค์การ ถึงแมว้่าจะมรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั หากแต่มมีุมมองต่อปจัจยั

ต่างๆขององคก์ารทีด่ ีกย็อ่มมกีารแสดงออกในพฤตกิรรมของการเป็นสมาชกิองคก์ารทีด่ ี

  ระดบัตาํแหน่งงาน ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานทีม่รีะดบัตาํแหน่งงาน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ 0.05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานธนาคารกรุงเทพทีม่ตีําแหน่งงานในระดบัหวัหน้าสว่น/แผนก/ระดบัผูช้่วย/

ผู้จ ัดการ/ผู้จ ัดการภาค/ระดับผู้บริหาร มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานครที่มากกว่าพนักงานกรุงเทพที่อยู่ในระดบัปฏบิตักิาร อาจเน่ืองมาจากพนักงานธนาคารกรุงเทพที่มี

ตําแหน่งงานในระดบัหวัหน้าส่วน/แผนก/ระดบัผูช้่วย/ผูจ้ดัการ/ผู้จดัการภาค/ระดบัผูบ้รหิารนัน้ มขีอบเขตอํานาจการ

ดแูลและความรบัผดิชอบงานของธนาคารกรุงเทพมากกวา่ ระดบัปฏบิตักิาร ดงันัน้ การปฏบิตังิานจะตอ้งคาํนึงถงึบคุคล

อืน่ มโีอกาสทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆของธนาคารกรุงเทพมากกว่าระดบัปฏบิตักิาร จงึทาํใหเ้ขา้ใจหน้าทีแ่ละบทบาท

ของตนเองชัดเจนกว่าระดับปฏิบัติการ เห็นความสําคัญชององค์การและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัพนักงานระดับ

ปฏบิตักิาร 
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  อายุงาน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ0.05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุงาน 15-21 ปี มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี

ขององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่าพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ

งาน 1-7 ปีและอายุงาน 8-14 ปี อาจเน่ืองจากการปฏบิตัิงานด้านการธนาคาร เป็นงานด้านบรกิาร นอกจากจะต้อง

อาศยัความรูค้วามเชีย่วชาญทัง้ในแงข่องขอ้มลูบรกิาร และขอ้มลูทัว่ไปทีอ่นัจะเป็นประโยชน์กบัการทาํงานแลว้สิง่หน่ึงที่

ขาดไมไ่ดน้ัน้คอื ความสามารถในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์จากการทํางานในแขนงนัน้ ซึง่

อายุงานในการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัย่อมส่งผลใหม้พีฤตกิรรมการ

เป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารแตกต่างกนั 

  รายได้ต่อเดือน ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาท มพีฤตกิรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององคก์ารของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวา่พนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,001-30,000 บาท เป็นเพราะพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดต่้อ 45,001 ซึง่

เป็นเพราะบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกลุ่มน้ี อาจจะมมีากกว่า ซึง่การจะกระทําการใดๆนัน้ต้องคํานึงทัง้ผล

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัทัง้ตนเอง ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จงึทาํใหม้พีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร

ของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา่  

 2. ปัจจยัจูงใจมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสาขา

ธนาคารกรงุเทพในเขตกรงุเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานอภิปรายผลได้ดงัน้ี 

  จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัจูงใจและปจัจยัคํ้าจุนกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของ

องค์การของพนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัจูงใจและปจัจยัคํ้าจุนทุกด้านมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร

ในทางบวก โดยปจัจยัจงูใจและปจัจยัคํ้าจุนทุกดา้น  

  ด้านปัจจยัจงูใจ 

  2.1  ดา้นความรบัผดิชอบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของพนักงาน

สาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อาจเน่ืองมาจากการทีอ่งคก์ารมนีโยบายการสนับสนุนใหพ้นักงานมอีํานาจและขอบเขต

ความรบัผดิชอบหน้าทีข่องตนเองอยา่งชดัเจน ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาเกดิความไวว้างใจและเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้

รบัผดิชอบในงานที่ผู้บงัคบัมองแล้วว่าสามารถรบัผดิชอบภายใต้ขอบเขตที่ผู้บงัคบับญัชาสามารถจดัการได้ ทําให้

พนกังานเกดิความรูส้กึมสี่วนร่วม รูส้กึเป็นส่วนสาํคญักบัส่วนงานและองคก์าร ทําใหพ้นักงานนัน้รูส้กึไดเ้ป็นผูค้วบคุม

และรบัผดิชอบต่องานนัน้ๆอยา่งแทจ้รงิ เพื่อแสดงใหผู้บ้งัคบับญัชาเลง็เหน็ว่าตนมคีวามรูค้วามสามารถและรบัผดิชอบ

งานที่ได้รบัมอบหมายอย่างเตม็ที่และบรรลุผลสําเรจ็ จงึสรุปได้ว่า ปจัจยัด้านความรบัผดิชอบเป็นปจัจยัที่ก่อให้เกดิ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร  

  2.2  ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การของ

พนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปาน

กลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อาจเน่ืองมาจากองคก์ารนัน้เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงออกทางความคดิและแสดง

ศกัยภาพในการปฏบิตังิานได้อย่างเต็มที ่มอีสิระทางความคดิทําใหพ้นักงานเกดิความรู้สกึท้าทายกบังานใหม่ๆ เป็น

แรงกระตุน้ใหพ้นกังานเกดิความอยากเรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ๆเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง จงึสรุปไดว้่า ปจัจยัดา้นความ

รบัผดิชอบเป็นปจัจยัที่ก่อให้เกดิพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ เน่ืองจากลกัษณะงานที่ปฏบิตัิปฏบิตัิเป็น
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งานทีท่า้ท้ายและน่าสนใจเปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความสามารถในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที่และก่อให้เกดิพฒันา

ศกัยภาพตลอดจนมอีสิระเตม็ทีใ่นการทาํงาน 

  2.3  ด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องคก์ารของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  2.4  ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถือมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของ

พนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อาจเน่ืองมาจากการทํางานภายในองค์การนัน้มีวฒันธรรมการทํางานใน

ลกัษณะทีม่กีารใหค้วามร่วมมอืและยอมรบัในความรูค้วามสามารถซึง่กนัและกนั เมื่อสมาชกิคนใดคนหน่ึงไดร้บัความ

ไว้วางใจและไดร้บัมอบหมายงานที่สําคญัจากผู้บงัคบับญัชาและสามารถดําเนินการได้บรรลุผลสําเรจ็ กจ็ะได้รบัการ

ยอมรบัและความยนิดแีละเพือ่นร่วมงาน  

  2.5  ดา้นความกา้วหน้ามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนักงานสาขา

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติิ 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั จงึสรุปไดว้่า ปจัจยัดา้นความกา้วหน้าเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องค์การ ซึ่งความก้าวหน้าในการทํางานนัน้ พนักงานจะต้องได้รับการพัฒนาเพิม่พูนความรู้ ความสามารถอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งได้แก่ การให้โอกาสด้านการศกึษาต่อการฝึกอบรม การเป็นตวัแทนหน่วยงานในการปฏบิตัิกจิกรรม

ต่างๆซึง่มสีว่นในการสนบัสนุนใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าในสายงานตามความรูค้วามสามารถ  

  ด้านปัจจยัคํา้จนุ 

  2.6  ดา้นนโยบายและการบรหิาร พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร

ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อาจเน่ืองมาจากองคก์ารมกีารกาํหนดแนวทางและนโยบายในการปฏบิตังิานที่

ชดัเจนงา่ยต่อการนําไปปฏบิตัติลอดจนองคก์ารมกีารใหข้อ้มลูเพือ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายต่างๆกบัพนกังาน

ธนาคารอยา่งต่อเน่ือง กจ็ะทาํใหพ้นกังานน้อมรบันโยบายขององคก์รและนําไปปฏบิตัติามอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  2.7  ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร

ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อาจเน่ืองมาจากองคก์ารไดม้กีารจดัการดา้นการทํางานโดยเน้นใหพ้นักงานมี

การทาํงานเป็นทมี ทาํใหพ้นกังานเกดิความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั พนกังานทกุคนจงึเกดิความร่วมมอืร่วมใจกนัมพีฤตกิรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ที ัง้ต่อทมีแบะต่อองคก์าร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ดงันัน้เมื่อบุคคลใดคนหน่ึงมปีญัหาในการ

ทานเพือ่นร่วมงานกจ็ะใหค้าํแนะนําเพือ่แกไ้ขปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้  

  2.8  ด้านการปกครองบงัคบับญัชามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การของ

พนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปาน

กลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อาจเน่ืองมาจากทางองค์การนัน้ใหค้วามสําคญักบัการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรม

ทกัษะการเป็นผูนํ้าใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชามคีวามรู ้ความสามารถ มลีกัษณะของความเป็นผูนํ้าทีด่ี

รบัฟงัขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอตลอดจนสามารถช่วยแกไ้ขปญัหาต่างๆไดท้ัง้น้ีเพื่อเป็นการแนะแนวทาง

ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชามลีกัษณะของความเป็นผูนํ้าทีผู่ใ้ต้บงัคบับญัชาปรารถนา อนัจะส่งผลใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนการ

ทาํงาน 

  2.9  ดา้นสภาพการทํางานและความมัน่คงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร

ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อาจเน่ืองมาจากองคก์ารนัน้เป็นองคก์ารขนาดใหญ่และเป็นองคก์ารทีใ่หบ้รกิาร
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ดา้นธรุกจิการเงนิมากวา่ 70 ปี ซึง่มคีวามมัน่คง น่าเชือ่ถอื และเป็นทีย่อมรบัทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบกบัองคก์าร

มผีลประกอบการทีด่อียา่งต่อเน่ือง ทาํใหอ้งคก์ารมภีาพพจน์และมชีือ่เสยีงทีด่ ีซึง่มผีลทาํใหพ้นกังานมคีวามพยายามที่

จะมพีฤตกิรรมและสร้างผลงานที่ด ีเพื่อให้คงไว้ซึ่งการได้เป็นพนักงานขององค์การที่มคีวามมัน่คง อกีทัง้สภาพการ

ทํางานขององค์การไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ การจดับรเิวณที่ทํางานให้เป็นสดัส่วนเหมาะสมและมีอุปกรณ์เครื่องใช้

อาํนวยความสะดวกต่างๆทีเ่อือ้อาํนวยต่อการทาํงาน ซึง่มผีลทําใหพ้นักงานมคีวามพยายามทีจ่ะมพีฤตกิรรมและสรา้ง

ผลงานทีด่ ีเพือ่ใหค้งไวซ้ึง่การไดเ้ป็นพนกังานขององคก์ารทีม่คีวามมัน่คงและมบีรรยากาศการทาํงานทีน่่าอยู่  

  2.10 ด้านผลประโยชน์ตอบแทนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

พนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า ปจัจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนมีความสมัพันธ์ในระดับตํ่ าที่สุด เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปจัจยัคํ้าจุน ดา้นอื่นๆ ซึง่อาจเน่ืองมาจากในปจัจุบนัค่าครองชพีสงูขึน้ เงนิเดอืนและสวสัดกิารทีไ่ดร้บั

อาจไมเ่พยีงพอต่อความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชท้ัง้สว่นตวัและสว่นของการดแูลครอบครวั ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิอยู่ในสภาวะ

ที่ซบเซา ประกอบกับอตัราเงินเฟ้อที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจึงอาจทําให้พนักงานเกิดความไม่มัน่ใจใน            

คา่ครองชพีของตน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. เน่ืองจากการวจิยัในครัง้น้ีไดใ้ชป้ระชากรเฉพาะพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร

เทา่นัน้ ดงันัน้เพื่อใหผ้ลการวจิยัสามารถนําไปใชไ้ดค้รอบคลุมประชากรในระดบัประเทศมากยิง่ขึน้ จงึควรทําการวจิยั

“ปจัจยัจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์ารของพนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพ ในเขต

ต่างจงัหวดั” 

 2. ควรศกึษาถึงปจัจยัจูงใจที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของธนาคาร

พาณิชย ์เพือ่ทาํใหธ้นาคารกรุงเทพ ทราบวา่ ปจัจยัจงูใจขององคก์ารนัน้มคีวามแตกต่างกบัธนาคารอื่นหรอืไม่ อย่างไร 

เพือ่นํามาเปรยีบเทยีบและปรบัปรุงเพือ่ใหเ้กดิผลสงูสดุต่อธนาคารอืน่ๆ อนัจะมผีลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

ธนาคาร 

 3. ธนาคารกรุงเทพ ควรศกึษาถงึ พฤตกิรรมการเป็นสมาชทิีด่ขีององคก์ารของพนกังานธนาคารกรุงเทพที่

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานในองคก์าร เพื่อเป็นการศกึษาเจาะลกึเพิม่เตมิ และนําผลการวจิยัทีไ่ด ้มา

วางแผนร่วมกบังานวจิยัครัง้น้ี อนัจะนํามาซึง่การพฒันาแผนทรพัยากรบคุคลของธนาคาร 

 4. ควรใชเ้ทคนิคการเกบ็ขอ้มลูแบบอืน่ๆ เชน่ การศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่เกบ็ขอ้มลูเชงิลกึ ซึง่อาจจะทาํ

ให้การวดัปจัจยัจูงใจที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารได้อย่าง

ครอบคลุมปญัหา มปีระสทิธภิาพและตรงกบัความเป็นจรงิมากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของพนกังานสาขาธนาคารกรุงเทพทีแ่ทจ้รงิเพือ่เป็นประโยชน์ในการวางแผน

ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งยัง่ยนื 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 

ได้ให้คําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่

เริ่มต้น จนงานวจิยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรกึษาจงึขอกราบ

ขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 
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 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดก้รุณา

เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ไดช้ว่ยแกไ้ขเครือ่งมอืใหส้มบรูณ์ 

จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แงค่ดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ขอกราบขอบพระคุณครอบครวั รวมทัง้เพื่อนร่วมรุ่นหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการรุ่น 15 ที่

คอยให้การสนับสนุน แนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ อีกทัง้ยงัคอยให้กําลงัใจ เพิม่แรงพลงัดนัในยามเหน็ด

เหน่ือยและทอ้แท ้นํามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณนาง มาเรยีม ยกยอคุณ ท่านผูจ้ดัการและ AVP ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอม็โพเรยีม 

และ เพื่อนร่วมงานทีค่อยใหข้อ้มลู คาํแนะนํา ความช่วยเหลอื ใหก้ําลงัใจ อกีทัง้ยงัมอบความเขา้ใจในช่วงเวลาทีผู่ว้จิยั

ทาํงานและเรยีนไปพรอ้มๆ กนั 

 สุดทา้ยน้ี ผู้วจิยัขอให้งานวจิยัน้ีได้เป็นประโยชน์สาํหรบัผูบ้รหิารธนาคารกรุงเทพ คุณงามความดอีนัพงึมี

จากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดา ตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่าน ทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็น

พืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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