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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อ1ประสิทธิภาพ1ในการปฏิบัติงานของพนักงานTMB  

ในเขตธุรกจิสมุทรปราการ 

Factors that influence the performance of the employee's job performance 

 in the business district, Samut Prakarn TMB. 

ธิดารัตน์ สินแสง 1    ดร.  พีรพงษ ์ ฟูศิริ 2 

________________________________________________ 

    บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1)เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจ

สมุทรปราการ 2)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัด้านอ่ืนๆ กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ  

วธีิการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

หรือ TMB ท่ีสังกดัในสํานกังานเขตธุรกิจสมุทรปราการ 15 สาขา จาํนวนประชากร

ทั้งหมด 135 คน ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการลงมาถึงระดบัเจา้หนา้ท่ีโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวจิยัคือแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ซ่ึง

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนทาง

เดียว ( One –Way ANOVA ) และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างดว้ยวิธี MRAท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 

--------------------------------------------- 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ผลการวิจยัพบวา่1) ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลตวัแปรอิสระดา้น

เพศ ระดบัการศึกษา มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMB ใน

เขตธุรกิจสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ.05 2) ปัจจยัดา้นแรงจูงใจเก่ียวกบั

ด้านสวสัดิการและผลตอบแทน,สภาพแวดล้อมในท่ีทาํงาน,การยอมรับนับถือมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม( ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB ใน

เขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อยา่งมีนยัสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ

เก่ียวกับด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร,ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร มี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม( ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB ใน

เขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ.05ซ่ึงในภาพรวมพบวา่ปัจจยัดา้น

อ่ืนๆความจงรักภกัดีต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก,ด้านนโยบายและการบริหารของ

องคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 

คําสําคัญ : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน,พนกังานTMB,แรงจูงใจ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to 1) To study the different types of personal 

factors that influence the performance of the employee's job  performance in the 

business district, Samut Prakarn TMB. 2) To study the relationship between 

motivation and performance of the employee's job  performance in the business 

district, Samut Prakarn TMB. 3) To study the relationship between the other factors 

and performance of the employees employee's job  performance in the business 

district, Samut Prakarn TMB.  

 Methodology: In this study. Used the population TMB Bank Public 

Company Limited (TMB) under 15 branch offices in the business world population 

135 people came down to the position of Director-level officials. The questionnaire 

was used as a research tool. Analyzed data by using computer software which 

contain : percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test or One-Way 



65 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ANOVA for hypothesis testing and Least Significant Different (LSD) for multiple 

comparisons MRA at .05 level of statistical significance. 

The result .1)The different types of personal factors , Independent variables 

such as gender, education level affect the performance of the employee's  job  

performance in the business district, Samut Prakarn TMB statistically significant at 

the 0.05 level.2) Motivation factors on welfare and benefits, working conditions, 

and respect. Correlated with the dependent variable (the performance of the 

employee's job  performance in the business district, Samut Prakarn TMB.) 

Statistically significant at the 0.05 level. 3) Other factors about the loyalty to the 

organization,The Policy and organizational management. Correlated with the 

dependent variable (the performance of the employee's job  performance in the 

business district, Samut Prakarn TMB.) Statistically significant at the 0.05 level. In 

the overview found that the other factor the devotion towards greater levels of 

organization. The Policy and organizational management in many levels. 

Keywords : Factors that influence ,Performance, The employee's TMB, Motivation 

 บทนํา 

การทาํงานเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานของมนุษย ์ และมนุษยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ

ทาํงาน เพราะเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้ อนัเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรงชีพ และ

เป้าหมายสาํคญัในการทาํงาน คือคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ในภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบนัการเงิน ปัจจุบนัมีการจา้งงานเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ทรัพยากรมนุษย ์ เป็นปัจจยัหลกัสําคญัท่ีสุด ท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรม 

ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีสูง ในยุคโลกาภิวฒัน์ การพฒันา นอกจากพฒันาดา้น

เทคโนโลยี แล้วยงัหมายรวมถึงการพฒันาบุคคลากร ให้สามารถปรับตนเขา้กบั

สภาพแวดลอ้มการทาํงานไดอ้ย่างมีความสุขและมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และ

เน่ืองดว้ยปัจจุบนัคนวยัทาํงานไดมี้การเปล่ียนงานบ่อยๆ หรือบางคนก็ทาํงานแบบรอ

รับเงินเดือนอยา่งเดียวทาํให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ  และเช่นเดียวกบัพนกังาน
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ของธนาคารทหารไทยก็มีการโยกยา้ย สับเปล่ียนตาํแหน่ง หรือลาออก หรือบางคนก็

ทาํงานไม่เตม็ท่ีกบังาน ทาํใหง้านออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ดงันั้นผูว้ิจยั

จึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMB 

ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลก็จะทาํงาน

นั้นใหส้าํเร็จ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่ อ ศึ ก ษ า ค วา มแตก ต่า ง กันข อง ปั จจัย ส่ วนบุ คค ล ท่ี มี อิท ธิ พ ล ต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยด้านอ่ืนๆ กับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานTMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

สมมติฐานของการวจัิย 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัด้านแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการแตกต่างกนั 

3) ปัจจยัด้านอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการแตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

2.เกิดแนวความคิดท่ีจะนาํมาพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานTMB 

3. บริษทัหรือองค์กรต่างๆสามารถนาํไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพใหก้บัพนกังานองคก์รนั้นๆได ้
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการทําวิจัยเฉพาะ

ประชากรท่ีเป็นพนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการเท่านั้น 

 2.ขอบเขตด้านเน้ือหา  ได้ทําการศึกษาในส่วนปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

3.ขอบเขตด้านตวัแปร โดยการวิจยัคร้ังน้ี ทาํการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปร

สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

TMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

ตวัแปรอิสระ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMBในเขต

ธุรกิจสมุทรปราการ 

. 

 

 

 

 

 

 

9ตัวแปร 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                      - อาย ุ                     -  ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพสมรส – รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน – ตาํแหน่งงาน 

- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

 

 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

- สวสัดิการและผลตอบแทน 

- ความกา้วหนา้และความ เติบโตในท่ีทาํงาน 

 - ความมัน่คงและปลอดภยั 

- การยอมรับนบัถือ 

- สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

 

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบติังานของ

พนกังานTMB 

ในเขตธุรกิจ

สมุทรปราการ 

 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ 

- ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

- นโยบายและการบริหารขององคก์ร 

 

 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

                       ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 



69 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดทฤษฎี เก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

 ทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับข้ันของมาสโลว์ กล่าวว่า มนุษยมี์ความตอ้งการ 

ความปรารถนา และได้รับส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่าน้ีจะ

เรียงลาํดบัขั้นของความต้องการ ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปเป็น

ลาํดบั ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้น ดงัน้ี  1. ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) เป็น

ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์พื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยั ยารักษาโรค อากาศ นํ้ าด่ืม การพกัผอ่น เป็นตน้ 2. ความตอ้งการความปลอดภยั

และมัน่คง (security or safety needs) เม่ือมนุษยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการทาง

ร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการ

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมัน่คงในชีวิตและหนา้ท่ีการ

งาน 3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) 

(affiliation or acceptance needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเป็น

ธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รับซ่ึงความรัก ความ

ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ การตอ้งการไดรั้บ

ความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้  4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) หรือ ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความตอ้งการการไดรั้บการยกย่อง นบัถือ และสถานะจาก

สังคม เ ช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความ รู้

ความสามารถ เป็นตน้  5. ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (self-actualization) เป็น

ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการท่ีจะทาํทุกส่ิงทุกอย่างได้

สาํเร็จ ความตอ้งการทาํทุกอยา่งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 

2. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานคาํว่า “ประสิทธิภาพ” ตาม

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง“ความสามารถท่ีทาํให้เกิดผล

ในการทาํงาน” ดงันั้น ประสิทธิภาพ (efficiency) จึงหมายถึง อตัราความแตกต่าง

ระหวา่งปัจจยันาํเขา้(input) และผลผลิตท่ีออกมา(output)และเห็นวา่ “ประสิทธิภาพ” 

สามารถมองไดใ้นแง่มุมต่าง ๆ ดงัน้ี คือ1. แง่มุมของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต 
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(input) เช่น การใชท้รัพยากรทั้ง เงิน คน วสัดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า 

และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด หรือ 2. แง่มุมของกระบวนการบริหาร (process) เช่น 

การทาํงานท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐานรวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยีท่ีสะดวกสบายกว่าเดิม 

หรือ 3. แง่มุมของผลลพัธ์ เช่น การทาํงานท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผล

กาํไรทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตสํานึกท่ีดีต่อการทาํงาน และบริการเป็นท่ีพอใจของ

ลูกคา้อยา่งไรก็ตาม ไดมี้นกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้ห้คาํจาํกดัความและความหมาย

ในเร่ืองของประสิทธิภาพ ดงัน้ีไรอนั และ สมิท (Ryan & Smith, 1954, p. 276) ได้

กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล(human efficiency) ว่า เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผลลพัธ์ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเทและลงทุนให้กบังานซ่ึงประสิทธิภาพในการทาํงาน

นั้นจะพิจารณาไดจ้ากการทาํงานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ี

ใหก้บังาน เช่น ความพยายาม กาํลงังาน กบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานนั้น ๆ  

3.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ธิดา สุขใจ (2548 ,บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการทาํงานของ

พนกังานในระดบัปฏิบติัการส่วนโรงงานฟอกยอ้ม 2 บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิง

ทอ จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ทราบระดบัแรงจูงใจ ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจโดยรวม และให้ไดแ้นวทางในการปรับปรุงแรงจูงใจใน

ชีวิตการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนโรงงานฟอกยอ้ม 2 บริษทั ยเูน่ียน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ จาํกดั (มหาชน) จากผลการศึกษา พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยูใ่นช่วง 18 - 30 ปีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 5,000 - 10,000 บาท ต่อ

เดือน มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ อายุงานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีสถานภาพสมรส

และโสด มีภาระรับผิดชอบสัดส่วนเท่ากนั การศึกษาโดยหลกัการของทฤษฏีปัจจยัคู่ 

(two-factor theory) ของ เฮอร์ซเบอร์ก พบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติังาน และองค์ประกอบท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรง พบว่าดา้น

ความสาํเร็จของงานและดา้นชีวติส่วนตวั มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานสูงท่ีสุด ส่วน

ดา้นความก้าวหน้าในตาํแน่งงานและความมัน่คงในงาน มีระดบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานตํ่าท่ีสุด และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ
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ในทาํงานของ พนกังานปฏิบติังาน พบว่า ระดบังาน รายได ้ สถานภาพระดบั

การศึกษา และอายงุาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวม 

 กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547 บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “แรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังานสํานกังาน ใหญ่ บมจ .ธนาคารกสิกรไทย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 

ศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน สํานกังานให้ บมจ .ธนาคารกสิกรไทย 2) 

ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน สํานกังานให้ บมจ .ธนาคาร

กสิกรไทย ตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนักงานสํานักงานให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษาพบว่า 

พนกังานสํานกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ใน

ระดบัสูง และมี ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานอนัเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานมีความ

แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบตามอาย ุอายุงาน และรายได ้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัตามเพศ สถานภาพสมรส และ ระดบัการศึกษา 

พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นงาน5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้น 

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ดา้น

ความพึงพอใจใน รายไดแ้ละสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มี

ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัแรงจูงใจ ในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย 

สาํนกังานใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ประวิทย ์ ขออาพดั (2548, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง “แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของกาํลงัพล กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี12 อาํเภออรัญ

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้” การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของกาํลงัพลกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 12 อาํเภอ อรัญ

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การทาํงาน ระดบั

เงินเดือน และวฒิุการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของกาํลงัพล

กองกาํกบัการ ตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 12 อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

โดยรวม และรายไดอ้ยูใ่นระดบั ปานกลาง ตาํรวจตระเวนชายแดนท่ีมียศ อายุ และ

ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีปัจจยัจูงใจใน การปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัสําคญัทางสถิติท่ี.05 ส่วนตาํรวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดบัเงินเดือน และวุฒิ

การศึกษาต่างกนั มีปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไมมีนยัสําคญั ทาง

สถิติ  

วธีิดําเนินการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ TMB 

ท่ีสังกดัในสํานกังานเขตธุรกิจสมุทรปราการ 15 สาขา จาํนวนประชากรทั้งหมด 135 

คน ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการลงมาถึงระดบัเจา้หน้าท่ี โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ

แบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบ

สมมติฐานโดยใชค้่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว  

(One –Way ANOVA ) และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างด้วยวิธีMRAท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 

1สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, 

ระดบัการศึกษา, สถานภาพสมรส, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ตาํแหน่งงาน, ระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน ปรากฏผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อย

ละ 69.9 และเป็นเพศชายร้อยละ 30.1 

อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีอายุระหวา่ง 22 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

49.5 รองลงมาคือ มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี , อายุระหวา่ง 41- 50 ปี, อายุระหวา่ง 51 ปี

ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 39.8, 6.8 และ 3.9 ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท และ ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 

24.3 และ 3.9 ตามลาํดบั 
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สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 68.9 รองลงมาคือสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/

แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 25.2 และ 5.8 ตามลาํดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง

20,001-30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

อยูร่ะหวา่ง10,000-20,000 บาท, 30,001-40,000 บาท,  และมากกวา่ 40,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 36.9, 17.5และ 6.8 ตามลาํดบั 

ตาํแหน่งงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นตาํแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ีมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือระดบัเจา้หน้าท่ีอาวุโส, ระดบัผูจ้ดัการ และระดบั

ผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ 30.1, 29.1 และ 4.9 ตามลาํดบั  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน

อายุงานตํ่ากวา่ 5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ อายุงาน 5-10 ปี, อายุ

งาน 11-15 ปี และมีอายุงานตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.0, 7.8 และ 8.7 

ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ โดยภาพรวม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพของพนกังานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 3.7755 มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากบั 0.65818 และปัจจยัดา้นแรงจูงใจลาํดบัท่ี1 คือ 

สภาพแวดล้อมในท่ีทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0874 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.71272 ลาํดับต่อมาคือความก้าวหน้าและเติบโตในท่ีทาํงาน, ความมัน่คงและ

ปลอดภัย, การยอมรับนับถือ, สวสัดิการและผลตอบแทน โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 

3.7573, 3.7049, 3.7029, 3.6252 ตามลาํดับ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

0.69319, 0.62800 , 0.59860, 0.65839 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ โดยภาพรวม พบว่า  ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพของพนกังานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 3.6408 มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวม เท่ากบั 0.61436 และปัจจยัดา้นอ่ืนๆลาํดบัท่ี 1 คือความ
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จงรักภักดีต่อองค์กร และนโยบายและการบริหาร โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.6505, 

3.6311  ตามลาํดบั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.61722 ,0.61150 ตามลาํดบั 

1ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.048 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.253 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.015 ยอมรับ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.133 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.629 ปฏิเสธ 

ตาํแหน่งงาน F-Test 0.328 ปฏิเสธ 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.655 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

สวสัดิการและผลตอบแทน MRA 0.013 ยอมรับ 

ความกา้วหนา้และความเติบโตในท่ีทาํงาน MRA 0.364 ปฏิเสธ 

ความมัน่คงและปลอดภยั MRA 0.315 ปฏิเสธ 

การยอมรับนบัถือ MRA 0.012 ยอมรับ 

สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน MRA 0.008 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร MRA 0.005 ยอมรับ 

นโยบายและการบริหารขององคก์ร MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 1. ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ พบวา่ ตวัแปรอิสระ ดา้น เพศ 

ระดบัการศึกษา มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานTMB ในเขต

ธุรกิจสมุทรปราการ 
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  2. จากการวิจยัความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนักงานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการ พบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจ

เก่ียวกบัดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน, สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน , การยอมรับนบั

ถือ มีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตาม( ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 

TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อย่างมีนยัสําคญั และโดยรวมความคิดเห็นปัจจยั

ด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547) ท่ี ศึกษาเร่ือง 

“แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานสํานกังาน ใหญ่ บมจ .ธนาคารกสิกรไทย” ซ่ึง

พบวา่ พนกังานสาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มี ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ด้านงานอนัเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก 

ส่วนปัจจยัดา้นงาน5 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้น ความกา้วหนา้และความมัน่คงใน

การทาํงาน ด้านสัมพนัธภาพในการทาํงาน ด้านความพึงพอใจใน รายได้และ

สวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั

แรงจูงใจ ในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สํานกังานใหญ่ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ,สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิดา สุขใจ (2548 ) เร่ือง 

แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ: ศึกษากรณีส่วนโรงงานฟอก

ยอ้ม 2 บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จาํกดั(มหาชน) ท่ีกล่าววา่ดา้นความสําเร็จ

ของงานและด้านชีวิตส่วนตวั มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานสูงท่ีสุด ส่วนด้าน

ความกา้วหนา้ในตาํแน่งงานและความมัน่คงในงาน มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานตํ่า

ท่ีสุด 

  3. ความสัมพนัธ์ด้านปัจจยัดา้นอ่ืนๆ จากการวิจยัความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้น

อ่ืนๆกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

พบวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆเก่ียวกบัดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และดา้นนโยบายและการ

บริหารองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม( ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อยา่งมีนยัสําคญั ซ่ึงในภาพรวมพบว่า 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ความจงรักภกัดีต่อองค์กร อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
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พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ,ในภาพรวม ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์ร อยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

 1.จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่าปัจจยัด้านแรงจูงใจในหัวขอ้ ความก้าวหน้าและ

ความเติบโตในท่ีทาํงาน,ความมั่นคงและความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือ

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจ

สมุทรปราการแต่องคก์รควรรักษาระดบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจน้ีไวไ้ม่ให้ลดนอ้ยถอยลง

ไปกวา่น้ี2. การวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการปรับปรุงและวิจยัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี2.1ควร

ศึกษาตวัแปรอิสระปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน ด้านแรงจูงใจในหัวขอ้อ่ืนๆ

เพิ่มเติมเพิ่มเติมเช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในท่ีทาํงาน และปัจจยัด้านการ

บริหารผูบ้ริหารระดบัสูง2.2. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ช่ือเสียงหรือแบ

รนด์ขององคก์ร,แรงจูงใจจากบุคคลภายนอก 2.3.อาจจะมีการเพิ่มวิธีการวิจยัอ่ืนๆเขา้

มาผสมผสานในการทาํวิจยัเร่ืองนั้นๆทั้งน้ีเพื่อให้การเก็บขอ้มูลไดล้ะเอียดและเน้ือหา

สมบูรณ์ครอบคลุมยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์และ

แนวคิดส่วนบุคคลเป็นเชิงพรรณา ก็ได ้  

บรรณานุกรม 

กุสุมา จอ้ยช้างเนียม. “แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานสํานักงาน ใหญ่ บมจ .

 ธนาคารกสิกรไทย.”วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์),

 สาขารัฐศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์,บณัฑิตวิทยาลยั,

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2547. 

ชูยศ ศรีวรขนัธ์. “การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงานโดยกรณีศึกษาของ 

องค์การบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอเมือง จ.นครราชสีมา .” วิทยานิพนธ์

หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรม           

โยธา สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี,2553. 
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ธิดา สุขใจ.”แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน ในระดับปฏิบัติการศึกษากรณีส่วน

โรงงานฟอกย้อม2 บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด (มหาชน).”          

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการบริหารทัว่ไป),

วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา,2548. 

ประวิทย ์ขออาพดั. “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกาํลงพล กองกาํกับการตาํรวจ

ตระเวนชายแดนท่ี12 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว”งานนิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต,สาขาวชิาการบริหารการศึกษา,บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวทิยาลยับูรพา,2548. 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์กับการทาํงานในองค์กร, 30 มี.ค. 2556 (Online) 

Availablehttp://humanrevod.wordpress.com/2012/10/26/maslows-

hierarchy-of- needs-in-organization/ 
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