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บทคัดย่ อ
พนักงานประจาสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เขตกรุ งเทพมหานครมี ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยจูงใจในกระบวนการทางาน โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความคิดเห็นระดับมากที่สุดเรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้านทักษะในการทางาน ด้านโอกาสความเจริ ญก้าวหน้าใน
หน้าที่ ด้านระบบงาน ส่ วนด้านที่มีความคิ ดเห็ นระดับมากโดยเรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้านความสัมพันธ์ กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านความรู ้ สึกการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร และด้านผลตอบแทนรายได้จากบริ ษทั
และสวัสดิการ ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งปฏิ เสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับตาแหน่ งงาน ระดับ
เงิ นเดื อนและระยะเวลาในการทางานแตกต่างกัน มี แรงจู งใจในการทางานแตกต่า งกัน เป็ นการยอมรั บ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
คาสาคัญ : ปัจจัยจูงใจในกระบวนการทางาน

บทนา
“ทรัพยากรมนุ ษย์” เป็ นหนึ่ งในปั จจัยพื้นฐานของการบริ หาร อันประกอบด้วย คน (man), เงิน
(money), วัตถุดิบ (materials) และวิธีการจัดการ (manage) ซึ่ ง “คน” เป็ นทรัพยากรทางการบริ หารที่สาคัญ
ที่สุดขององค์กร เพราะเป็ นปั จจัยหลักอันก่อนให้เกิ ดและนาไปสู่ ปัจจัยพื้นฐานของการบริ หารอื่นๆตามมา
ทั้งยังเป็ นสิ่ งชี้วดั ถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของธุ รกิจได้ ทาให้ปัจจัยองค์กรส่ วนใหญ่จึงตระหนักและ
ให้ ค วามส าคัญ กับ ระบบงานบริ หารบุ ค คล หรื อ HR & Management เป็ นอย่ า งมากอัน จะเห็ น ได้ ว่ า
นัก บริ ห ารธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ ต่ า งก็ ยึ ด หลัก ในการพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งาน (คน) ให้ ท างานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อประโยชน์ขององค์กร ทั้งทางด้านการสร้างผลงานและการปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีความ
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รักต่อองค์กรเช่ นเดียวกับการเสริ มสร้ างความพึงพอใจและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้แก่ทรัพยากร
มนุษย์ที่ถือว่ามีบทบาทสาคัญมากที่สุดต่อการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
ปั จจุบนั นี้ ธุรกิ จทางธนาคารพาณิ ชย์มีการแข่งขันและต่อสู ้กนั อย่างรุ นแรงในทุกด้าน การสร้ าง
ความแตกต่ า งในการบริ หารบุ ค ลากรจึ ง เป็ นกลยุทธ์ หนึ่ ง ในการผลักดันธุ รกิ จเพื่ อสร้ า งความแข็ง แกร่ ง
ทางการแข่งขันทางธุ รกิจ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่สุดของ
ธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซี ไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad ได้
เข้าเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร และได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ ยนชื่ อจากธนาคาร ไทย
ธนาคาร จากัด (มหาชน) เป็ น ธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไ ทย จากัด (มหาชน) หรื อ “CIMB Thai Bank Public
Company Limited” ในภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ งชื่ อใหม่ของธนาคารนี้ นบั เป็ นการ
สะท้อนถึงการส่ งผ่าน ไทยธนาคาร เข้าสู่ การเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มซี ไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารครบวงจรอันดับ
5 ของอาเซี ยนอย่างเป็ นทางการ
ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นหัวใจหลักในการทางาน คือ
บุคลากร (คน) ที่จะเป็ นแรงผลักดันทาให้การทางานเกิดประสิ ทธิ ภาพและยังส่ งผลต่อการพัฒนาระบบงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูใ้ ช้บริ การ ด้วยธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารที่ติดอันดับ 1
ของอาเซี ยน เป็ นธนาคารที่นาร่ องในเรื่ องของการเป็ นผูน้ า มีสาขามากมายในอาเซี ยน อีกทั้งยังขยายไปยัง
ประเทศอื่นๆอีกในทวีปเอเซีย และในทุกๆประเทศ ของ ธนาคารซีไอเอ็มบี จะใช้โปรแกรมในการปฏิบตั ิงาน
หรื อที่เรี ยกว่า 1P (1 Platform) บนโปรแกรมเดียวกันทั้งระบบ เพราะฉะนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เรื่ อง ความคิ ดเห็ นที่ มีต่อปั จจัยจู งใจในกระบวนการทางาน “กรณี ศึกษาบุคลากรประจาสาขา ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) เขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์สาหรับองค์กร ทั้งในแง่ของการนาไปใช้พฒั นาและเป็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานขององค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของการทางานของพนักงานสาขา ตลอดจนนาไปเป็ นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสิ นใจ และการวางแผนพัฒนาองค์กรในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็ นที่มีต่อปั จจัยจูงใจในกระบวนการทางาน “กรณี ศึกษาบุคลากรประจา
สาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) เขตกรุ งเทพมหานคร”
2. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด
(มหาชน) จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับมนุษย์ สัมพันธ์
เรื่ องมนุ ษย์สัม พันธ์ มีค วามหมายกว้างขวางครอบคลุ มถึ งพฤติก รรมและการกระทาระหว่า ง
(Interaction) ระหว่า งบุ ค คลหนึ่ ง กับ อี ก บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ ระหว่า งกลุ่ ม กับ กลุ่ ม ส าหรั บ บุ ค คลที่ มี ค วาม
รับผิดชอบทางการบริ หารอันได้แก่ นักบริ หารหรื อผูค้ วบคุมบังคับบัญชา ก็มีหน้าที่แลละความรับผิดชอบใน
การนาหรื อ ใช้ป ระมุ ข ศิ ล ป์ หรื อภาวะการเป็ นผูน้ า (Leadership) กับ กลุ่ ม ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน เราอาจพิ จ ารณา
แนวความคิดของมนุษย์สัมพันธ์ได้โดยศึกษาคานิยามของนักวิชาการต่างๆ
แกวเลอร์ แมน (Gellerman.1978 อ้างในสร้อยตระกูล(ติวนานนท์) อรรถมานะ, 2545, หน้า 121)
ได้อธิ บายคาว่า “มนุ ษย์สัมพันธ์” นั้นเป็ นศัพท์ที่กว้างขวางมาก ใช้อธิ บายถึ งวิธีการที่บุคคลซึ่ งเป็ นสมาชิ ก
ขององค์การคิดและมีการกระทาระหว่างกันและกันภายในองค์การต่างๆ
สรุ ป มนุ ษ ย์สั ม พันธ์ มี ค วามสัม พันธ์ กบั พฤติ ก รรมของแต่ ละบุ ค คล เพราะมนุ ษ ย์สั มพันธ์ ช่ว
ควบคุ มพฤติกรรมการทางานให้ดาเนิ นต่อไปได้อย่างราบรื่ นและให้เกิดความพึงพอใจในการทางานซึ่ งจะ
ส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานได้ตามนโยบายขององค์กร ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั ผูบ้ ริ หารที่จะสามารถเข้าใจถึงลักษณะ
ของแต่ละบุคคลมากน้อยแค่ไหน
ทฤษฎีจูงใจ–คา้ จุน หรื อทฤษฎีสองปั จจัยของเฟรดเดอริ ก เฮอร์ ซเบอร์ ก (Frederick Herzberg
two-factor theory or motivator-hygiene theory) เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของเฮอร์
เบอร์ ก สาเหตุที่เรี ยกว่าทฤษฎีสองปั ยจัย เพราะในการทางานนั้นจะต้องมีสิ่งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ กับสิ่ ง
ที่ทาให้ไม่เกิดความพึงพอใจ หรื อส่ วนประกอบที่เสริ มให้คนเกิดความพอใจยิง่ ขึ้นจึงเรี ยกว่าเป็ นสิ่ งค้ าจุน
ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน ตามทฤษฎีของเฮอร์ ซเบอร์ กบั ความพึงพอใจในงาน จะปรากฏเป็ น
แนวต่อเนื่ องสองแนว คือปั จจัยจูงใจเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดแนวต่อเนื่ องระหว่างไม่มีความพึงพอใจกับความ
พึงพอใจ ซึ่ งหมายความว่าถ้าผูบ้ ริ หารไม่ได้ใช้ปัจจัยนี้ ในการจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงานก็จะไม่เกิดความพึงพอใจใน
งาน แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารนาปั จจัยนี้ มาใช้จูงใจผูป้ ฏิ บตั ิงานก็จะทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานเกิดความพึงพอใจในงาน ส่ วน
ปั จจัย ค้ า จุ นเป็ นปั จ จัย ที่ ก่ อให้ เกิ ดแนวต่ อ เนื่ องระหว่า งความไม่ พึ ง พอใจกับ ไม่ มี ค วามไม่ พึ ง พอใจ ซึ่ ง
หมายความว่าถ้าในหน่วยงานผูบ้ ริ หารไม่ได้จดั ปั จจัยเหล่านี้ไว้จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความไม่พึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงาน
ทฤษฏีการกาหนดเป้ าหมาย (Goal Setting Theory) Edwin & Gray (วิรัช สงวนวงศวาน,2551,
หน้า 215-216) ได้กล่าวว่า การกาหนดเป้ าหมายในการทางาน โดยเฉพาะเจาะจงและมีความท้าทายที่จะทาได้
จะกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ดความพยายามและมุ่งมัน่ เพิ่มขึ้ น และจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการกาหนด
เป้ า หมายทั่ว ๆไป องค์ป ระกอบที่ จ ะท าให้ ท ฤษฎี ก ารก าหนดเป้ า หมาย (Goal Setting Theory) ประสบ
ความสาเร็ จคือ ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ 1. เป้าหมายเป็ นที่ยอมรับจากผูป้ ฏิบตั ิ,
2. ความเชื่อของผูป้ ฏิบตั ิวา่ ตนเองมีความสามารถ, 3. วัฒนธรรมประจาชาติของผูป้ ฏิบตั ิงาน
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ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของมาสโลว์ เป็ นทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ ซึ่ งกาหนดโดยจิตวิทยาชื่ อ “Abraham Maslow” เป็ นทฤษฎีการจูงใจซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
มาสโลว์มองความต้องการของมนุ ษย์เป็ นลักษณะลาดับขั้นจากระดับต่าสุ ดไประดับสู งสุ ด และสรุ ปว่า เมื่อ
ความต้องการในระดับหนึ่ งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุ ษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ ความต้องการในระดับขั้นที่สูงถัดไปสามารถเกิ ดขึ้นได้ แม้วา่ ความต้องการในระดับขั้นที่ต่ากว่าจะยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองที่สมบู รณ์ ประกอบด้วย 1.ความต้องการด้านร่ างกายหรื อด้า นกายภาพ, 2.ความ
ต้องการด้านความมัน่ คงปลอดภัย, 3.ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ, 4.ความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสี ยงและความภาคภูมิใจ, 5.ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวติ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องและสมมติฐานงานวิจัย
นริ นทร์ จันทร์ หอม (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิ น สาขาในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตกาฬสิ นธุ์ ของพนักงานจานวน 104 คน กล่าวคือ เพศ มีระดับ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านโดยรวมแตกต่ า งกัน โดยเพศหญิ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่าเพศชาย
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จึงเป็ นทีม่ าของสมมติฐาน คือ
สมมติฐานงานวิจยั ที่ 1
- พนัก งานสาขา ธนาคาร ซี ไ อเอ็มบีไ ทย จากั ด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มีเพศ
แตกต่ างกัน มีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่ างกัน
สิ ริพร อาไพศรี (2547) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ าย
จัดเก็ บ ค่ า ผ่า นทาง การทางพิ เศษแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง การศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานคือ ทัศนคติต่องาน และทัศนคติต่อองค์กร ส่ วนปั จจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จึงเป็ นทีม่ าของสมมติฐาน คือ
สมมติฐานงานวิจยั ที่ 2
- พนัก งานสาขา ธนาคาร ซี ไ อเอ็มบีไ ทย จากั ด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มีอายุ
แตกต่ างกัน มีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่ างกัน
ประกายมาศ เพชรรอด (2557) ได้ท าการวิจยั เรื่ องปั จจัย ที มี ผ ลต่ อแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติง านของ
พนักงาน แอล.วาย.อินดัสตรี ส จากัด ผลวิจยั พบว่า ปั จจัยจูงใจในการปฏิ บตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับมี
ความจูงใจมาก ในด้านความสาเร็ จในงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับ บัญชา
ส่ วนปั จจัยด้านสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จึงเป็ นทีม่ าของสมมติฐาน คือ
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สมมติฐานงานวิจยั ที่3
- พนักงานสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
แตกต่ างกัน มีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่ างกัน
ทวี ทองอยู่ (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
บริ ษ ทั เคซี อี อี เลคโทรนิ ก ส์ จากัด(มหาชน) ผลวิจยั พบว่า ได้ท าการการวิเ คราะห์ ถึ งแรงจู งใจโดยการ
ตั้งสมมติฐานเรื่ องแรงจูงใจกับปั จจัยค้ าจุนที่มีผลต่อพนักงาน บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิ กส์ จากัด (มหาชน)
โดยแบ่งแยกต่างประชากรศาสตร์ คือ ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อปั จจัยจูงใจที่ต่างกัน
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จึงเป็ นทีม่ าของสมมติฐาน คือ
สมมติฐานงานวิจยั ที่ 4
- พนักงานสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับ
ตาแหน่ งแตกต่ างกัน มีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่ างกัน
อ้อมอารี ย ์ ยี่วาศรี (2552) ได้ทาการวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการปกครองที่
ท าการปกครองอ าเภอ ในเขตจัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ ก ารวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ วัด ระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บตั ิงาน เพื่อเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการปกครองที่ทาการปกครองอาเภอ ในเขตจังหวัด กาฬสิ นธุ์ ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจกับระดับเงิ นเดื อนที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จึงเป็ นทีม่ าของสมมติฐาน คือ
สมมติฐานงานวิจยั ที่ 5
- พนักงานสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับ
เงินเดือนแตกต่ างกัน มีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่ างกัน
อุ ม าภรณ์ บุ ต รน้ า เพ็ช ร (2556) ได้ท าวิจ ัย เรื่ อ ง แรงจู ง ใจในการท างานของพนัก งานบริ ษ ทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ที่มีระยะเวลาและประสบการณ์
ทางานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน เนื่องด้วยการทางานของพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จากัด เน้นพนักงานที่มีประสบการณ์ทางานและรักษาพนักงานให้ดารงอยูก่ บั องค์กรต่อไป
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จึงเป็ นทีม่ าของสมมติฐาน คือ
สมมติฐานงานวิจยั ที่ 6
- พนักงานสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระยะเวลา
ในการทางานแตกต่ างกัน มีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่ างกัน
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
(Independent Variables) (Dependent Variables)
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
-

-

ข้อมูลทัว่ ไปของบุคคล
เพศ
อายุ Gen X,Y,Z
สถานภาพ
ระดับตาแหน่งงาน
ประสบการณ์ในการทางาน
เงินเดือน

-

ด้านระบบงาน
ด้านติดต่อสือ่ สาร
ด้านความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร
ด้านโอกาสความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านสภาพแวดล้อมและสภาพการทางาน
ด้านทักษะในการทางาน
ด้านผลตอบแทนรายได้ สวัสดิการ
ด้านผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยระบุสาขาของ
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด(มหาชน) ที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 48 สาขา 240 คน ซึ่ งกลุ่ ม
ตัวอย่างประกอบด้วย 3 ตาแหน่งหน้าที่ 1.หัวหน้าหน่วยบริ การ ,2. ผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยบริ การ ,3. เจ้าหน้าที่
บริ การลูกค้า
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistic) เป็ นการอธิ บายข้อมู ลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับกลุ่ มตัวอย่าง
ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถาม ส่ วนที่1. ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดย
นามาแจกแจงจานวนความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถาม ส่ วนที่2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในกระบวนการ
ทางานของ พนักงานสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) เขตกรุ งเทพมหานคร โดยนามาคานวณ
ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.)
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2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Inferential Statistics)
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างตัวแปร ได้แก่ เพศ โดยใช้การวิเคราพห์ตาม
สถิติ T-Test
2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ
สภาพสมรส ระดับตาแหน่ง ประสบการณ์ทางาน รายได้ต่อเดือน และปั จจัยจูงใจในกระบวนการทางาน โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปวนด้วยสถิติ F-Test (Analysis of Variance: ANOVA)
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั นาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. พนัก งานสาขา ธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไ ทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มี เพศ
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับพนักงานทั้งชายและหญิงในระดับเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
ในการทางานทุกคนจะต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่วา่ จะเป็ นหญิงหรื อชายจึงทาให้พนักงานมีอิสระในการทางาน มี
ความรู ้ความสามารถเท่าเทียมกัน จึงทาให้มีแรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ
นริ นทร์ จันทร์ หอม (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร ออมสิ น
สาขาในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตกาฬสิ นธุ์ โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่าเพศชาย
2. พนัก งานสาขา ธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไ ทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มี อายุ
แตกต่างกัน มี แรงจู งใจในการทางานแตกต่างกันทั้ง ภาพรวมและรายด้าน 10 ด้าน โดยพนักงานที่มี อายุ
มากกว่ามีแรงจูงใจในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีอายุนอ้ ยกว่า ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะพนักงานที่มีอายุเพิ่มขึ้น
เข้าใจและสามารถปรับตัวกับนโยบาย เป้ าหมาย และวัฒนธรรมองค์การได้ดีกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะมีมีแรงจูงใจ
ในการทางานมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริ นทร์ จันทร์ หอม (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร ออมสิ น สาขาในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตกาฬสิ นธุ์ ผลวิจยั พบว่า
อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
3. พนัก งานสาขา ธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไ ทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ระดับ
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน 10 ด้าน โดย หัวหน้า
หน่ วยบริ การสาขามี แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานมากกว่า ผูช้ ่ วยหัวหน้าหน่ วยบริ การสาขา และเจ้าหน้าที่
บริ การลูกค้า และผูช้ ่ วยหัวหน้าหน่ วยบริ การสาขามีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมน้อยกว่าเจ้าหน้าที่
บริ การลูกค้า ทั้งนี้ เนื่ องจาก หัวหน้าหน่ วยบริ การสาขา มีความรับผิดชอบในหน้าที่มากกว่า และต้องเป็ น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ดังนั้นจึงต้องทุ่มเทกับการทางาน และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร
อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้สาขามีผลการดาเนิ นงานที่ดีตรงตามเป้ าหมายขององค์กร จึงทาให้มีแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานมากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทวี ทองอยู่ (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่ อ
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แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิ กส์ จากัด(มหาชน) ผลวิจยั พบว่า ตาแหน่ง
งานที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อปั จจัยจูงใจที่ต่างกัน
4. พนักงานสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับ
เงินเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน 10 ด้าน โดยผูท้ ี่มีระดับ
เงิ นเดื อนสู งกว่ามีแรงจูงใจในการทางานมากกว่าผูท้ ี่มีระดับเงิ นเดื อนน้อยกว่า ทั้งนี้ เนื่ องจาก พนักงานที่มี
ระดับเงิ นเดื อนสู งขึ้นย่อมต้องการแสวงหารายได้และความเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พให้สูงขึ้น และพอใจกับ
การทางานในองค์กร ส่ งผลให้ทุ่มเทกับการทางาน และต้องการความมัน่ คง จึ งทาให้มีแรงจู งใจในการ
ทางานมากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ระชัย ไชยเมือง (2557)ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการโรงแรมอิสตินแกรนด์สาทรกรุ งเทพฯ ผลของการศึกษา
พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
5. พนักงานสาขา ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระยะเวลา
ในการทางานแตกต่างกัน มี แรงจู งใจในการทางานแตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน โดยผูท้ ี่มี
ระยะเวลาในการทางานมากกว่ามีแรงจูงใจในการทางานมากกว่า ทั้งนี้ เนื่ องจากผูท้ ี่อายุงานมากกว่าต้องการ
ความเจริ ญก้าวหน้าในอาชี พ ตาแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น จึงมีความตั้งใจทางานเพื่อพิสูจน์ความสามารถ
ของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุ มาภรณ์ บุ ตรน้าเพ็ชร (2556) ได้ทาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ที่มี
ระยะเวลาและประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานสาขา ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไ ทย จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับเงินเดือน ระดับตาแหน่งงานและระยะเวลาในการทางานต่างกันมีแรงจูงใจใน
การทางานแตกต่ า งกัน ดัง นั้นธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไ ทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ควรจัด
องค์ป ระกอบในการท างานให้ ก ับ พนัก งานแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ มี อายุ ระดับเงิ นเดื อน ระดับ ต าแหน่ ง งานและ
ระยะเวลาในการทางานอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม เพื่อให้พนักงานทุกกลุ่มมีแรงจูงใจในการทางาน
2. จากการศึ ก ษาพบว่า พนัก งานประจาสาขา ธนาคาร ซี ไ อเอ็ม บี ไ ทย จากัด (มหาชน) เขต
กรุ งเทพมหานครมีความคิดเห็ นต่อปั จจัยจูงใจในกระบวนการทางาน โดยรวมและรายด้าน 10 ด้านอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด แสดงว่าพนักงานการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสาขาธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด
(มหาชน) เขตกรุ งเทพมหานคร ในปั จจุบนั มีความเหมาะสม ดังนั้นผูบ้ ริ หารสาขาธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย
จากัด (มหาชน) เขตกรุ งเทพมหานครควรรักษามาตรฐานในการกาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ในการ
จัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านอยูเ่ สมอ ดังเช่น
2.1 ควรมอบหมายงานที่ทา้ ทายความสามารถของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง และควรมอบหมายงานให้พนักงานในปริ มาณที่เหมาะสม
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2.2 ควรจัดให้มี ก ารฝึ กทัก ษะ เทคนิ ค ต่ า ง ๆ ในการท างานให้ แก่ พ นัก งาน รวมถึ ง การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดว้ ยตนเอง
2.3 ควรให้พนักงานมีส่วนร่ วมและแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการทางานของตนเอง
อย่างเป็ นอิสระ
2.4 ผูบ้ งั คับบัญชาควรมีการบังคับบัญชาที่ไม่เคร่ งครัดจนเกินไป โดยผูบ้ งั คับบัญชาควรมี
การประชุ มพูดคุ ย สื่ อสารกับพนักงานอย่างเป็ นกันเอง เพื่อเป็ นการชี้ แจงและทบทวนขั้นตอนการทางาน
รวมถึงการเล่าประสบการณ์ในปั ญหาที่เจอ จะได้ช่วยในการร่ วมกันคิดและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
เข้าไปช่วยให้การทางานในแต่ละขั้นตอนมีความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้องตามระเบียบปฏิบตั ิขององค์กรอยู่
โดยตลอด

ข้ อเสนอแนะเชิงการบริหารทีม่ าจากผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทาให้ทราบถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ของ
พนักงานทุกคนในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนามาปรับปรุ งและเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดปั จจัยจูงใจในการทางาน
ให้แก่พนักงาน ทาให้พนักงานมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดี ส่ งผลทาให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพ
และทาให้องค์กรมีศกั ยภาพที่ดีดว้ ย

บรรณานุกรม
ทวี ทองอยู่. (2556). ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในบริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิ กส์ จากัด(มหาชน) ศึกษาค้นคว้า
อิสระปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นริ นทร์ จันทร์ หอม. (2556). แรงจู ง ใจในการปฎิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานธนาคารออมสิ น สาขาในสั ง กัด
ธนาคาร ออมสิ นเขตกาฬสิ นธุ์. งานนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สิ ริพร อาไพศรี . (2547). ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายจัดเก็บค่าผ่านทาง การ
ทางพิเศษแห่ งประเทศไทย. ภาคนิ พนธ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
อ้อมอารี ย ์ ยีว่ าศรี . (2552). แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการปกครองที่ทาการปกครอง อาเภอในเขต
จังหวัดกาฬสิ นธุ์. งานนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อุมาภรณ์ บุตรน้ าเพ็ชร. (2556). แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด. ค้นคว้า
อิสระปริ ญญามหาบัณฑิ ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี . สื่ ออินเตอร์ เนต https://www.cimbthai.com/th/about-us/history/cimb-thai-bank.html
สื่ อคว้าเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

100

