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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษาธนาคาร
ออมสิน สังกดัธนาคารออมสินภาค 18 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในค่าตอบแทนในการ
ท างานของพนกังานธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสินภาค 18 ท่ีสามารถแยกประเภทเป็นตวัเงินและไม่เป็น
ตวัเงิน และประเมินระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารออมสิน ท าการศึกษาดว้ยวิธีการตอบ
แบบสอบถามจ านวน 28 ขอ้ ในรูปออนไลน์ โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งพนกังานธนาคารออมสิน สังกดัธนาคาร
ออมสิน ภาค 18 จ านวน 4 จงัหวดั สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า มีการตอบกลบัของ
แบบสอบถามจ านวน 514 ค าตอบ กลุ่มตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง สถานภาพโสด อายใุนช่วง 26-35 
ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดบัต าแหน่งงานพนกังานปฏิบติัการระดบั 4-5 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท และมีระยะในการปฏิบติังาน 5-10 ปี เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจดา้นค่าตอบแทน
พบว่า ทั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน มีค่าความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจในแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารออมสิน พบว่าอยู่ในช่วงมากท่ีสุด เช่นเดียวกนั 
เมื่อท าการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระดบัการศึกษา ระดบัหน้าท่ีการงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในค่าตอบแทนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (One-Way ANOVA) และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนกบั
แรงจูงใจ พบว่ามีค่า Pearson correlation coefficient เท่ากบั 0.766  
 
ค าส าคญั:  ค่าตอบแทนในการท างาน , แรงจูงใจในการท างาน พนักงานธนาคารออมสิน  
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บทน า 
 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สภาวะของการเปล่ียนแปลง ทั้งปัจจยัภายใน และภายนอก

ทุกส่ิงทุกอย่างเคล่ือนไหวดว้ยความต่อเน่ือง สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินของระบบการท างานของ
ธนาคารซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง เพื่อให้งานหรือกิจกรรมการธนาคารประสบผลส าเร็จ  และ
ราบร่ืนได ้ตอ้งไดรั้บส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญั เช่น ความร่วมมือร่วมใจระหว่างลูกจา้ง พนักงาน
ประจ า และบงัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชาจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อลูกจา้ง ทั้งดา้นสวสัดิการ และความ
มัน่คงทางสังคม ดงันั้น การท่ีบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้ไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น 
ผูบ้ังคับบัญชาจึงจ าเป็นต้องบริหารงงานในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มากข้ึน โดยต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์รไดดี้ยิง่ข้ึนไป  
  ธนาคารออมสิน จดัเป็นหน่วยงานดา้นสถาบนัการเงินในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจท่ีมีรัฐบาล
เป็นประกนัอยูภ่ายใตก้  ากบัของกระทรวงการคลงั เป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่และศรัทธาจากกลุ่ม
ประชาชนทุกระดบั เป็นองคก์รหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างความแข็งแรง และมัน่คงใหแ้ก่
การไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยบทบาทของธนาคารเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา้ 
กลุ่มงานบริการ เพื่อจุดประสงค์หลกัของธนาคารคือการเป็นหน่ึงในสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คง สามารถ
ด ารงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การแข่งขนัเชิงธุรกิจ การพฒันาในระบบสถาบนั
การเงินท่ีมีมากข้ึน และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบใหม่ของหน่วยงาน และตามกฎของ
มาตรฐานสากล กล่าวคือการไดน้ าเทคโนโลยีทางการเงินมาพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงิน การบริการ ช่อง
ทางการบริการ เพ่ือเพ่ิงช่องทางเชิงธุรกิจ เพ่ือรองรับเศรษฐกิจในอนาคต (ธนาคารออมสิน, 2562, ออนไลน์) 
 จากความส าคญัของการบริหารค่าตอบแทน และสวสัดิการดงักล่าวขา้งตน้ ผูท่ี้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการศึกษาศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน 
สังกดัธนาคารออมสินภาค 18 เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของพนักงานในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้บุคลากรมีขวญั  และก าลงัใจในการปฏิบติังานตาม
หน้าท่ีขอบเขต โดยสุดทา้ยผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บเมื่อพนักงานพึงพอใจ  และปฏิบติังานให้กบัหน่วยงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัคือ ผลประกอบการขององคก์รท่ีเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัขององคก์ร
ไดอ้ยา่งสูงสุด สามารถกา้วสู่ธนาคารเพ่ือความย ัง่ยนื ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและแรงจูงใจในการท างาน ของพนักงาน
ธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน ของพนกังานธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18  
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างาน ของพนกังานธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18  
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
ค าถามการวิจัยที่ 1 ความพึงพอใจในค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการท างาน ของพนักงาน
ธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18  

H1a ความพึงพอใจในค่าตอบแทนตวัเงินทางตรง มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน 
H1b ความพึงพอใจในค่าตอบแทนตวัเงินทางออ้ม มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน 
H1c ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นงาน มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน 
H1d ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การท างาน 
H1e ความพึงพอใจในค่าตอบแทนโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน 

ค าถามการวจิยัที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในค่าตอบแทน ของพนกังาน
ธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค18 แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
 H2a อายุการท างานของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงินดา้น
สภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั 

H2b ต าแหน่งหนา้ท่ีงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้น
สภาพแวดลอ้มต่างกนั 

H2c เงินเดือนท่ีไดรั้บของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้น
สภาพแวดลอ้มต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในค่าตอบแทน มีความสมัพนัธก์บั
แรงจูงใจในการท างาน โดยมีตวัแปรอิสระ 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 2.ความพึงพอใจในค่าตอบแทน
และตวัแปรตามคือแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสินภาค 18 



 4 

ขอบเขตประชากร พนกังานธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสินภาค 18 จ  านวน 607 คน (กลุ่ม
ประชากรตวัอยา่งจ านวน 514 คน) 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา ท าการศึกษาเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 
   
นิยามศัพท์ 
พนักงาน หมายถึง บุคลากรธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18 เช่น ลูกจา้งปฏิบติัการ พนกังาน
ปฏิบติัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา และผูจ้ดัการสาขา สงักดัสาขาธนาคารออมสินภาค 18 ไดแ้ก่ สาขาในจงัหวดั
สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

1.แนวคดิและทฤษฎี ทีเ่กีย่วข้องกบัค่าตอบแทน (Compensation theory) 
 ค่าตอบแทน มีค  านิยามใหค้วามหมายคือ เป็นส่ิงตอบแทนท่ีเป็น เงิน สวสัดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ท่ีองคก์รหรือหน่วยงานจ่ายใหผู้ท่ี้ปฏิบติังานเพื่อตอบแทนการปฏิบติังาน ท าตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ จูงใจในการ
ท างาน และส่งเสริมก าลงัใจของผูท่ี้ปฏิบติังานใหม้ีการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเป็นอยูท่าง
ฐานะทางการด าเนินชีวิตของครอบครัวของผูท่ี้ปฏิบติังานดีข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 
ออนไลน์, 2554; สุจิตรา ธนานนัทฺ, 2552, หนา้ 3; ณัฏฐพนัธ ์เขจรนนัทร์, 2542, หนา้ 238; ธงชยั สนัติวงษ,์ 2540, 
หนา้ 1)  
 
2.แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการท างาน  

สมยศ นาวีการ (2545) ให้ความหมายของแรงจูงใจในการท างานว่า หมายถึง ความคิดอยากท่ีจใหง้าน
ออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายของความส าเร็จของเป้าหมายซ่ึงความมีประสิทธิภาพ จะ
ตอบค าถามว่าเราตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเท่าไรในแง่ของเงินทุนเจา้หน้าท่ีอุปกรณ์ปัจจยัจิตวิทยา และสมใจ ลกัษณะ 
(2546) อธิบายการมีแรงผลกัดนัในการมีแรงจูงในการท างานของบุคคลคือการท างานเสร็จโดยสูญเสียเวลา และ
พลงังานน้อยให้ท่ีสุดไดแ้ก่การท างานอย่างรวดเร็ว และไดง้านท่ีดีบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานเป็น
บุคคลท่ีตั้งใจ ปฏิบติังานเต็มความสามารถใชก้ลวิธีหรือเทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานไดม้ากเป็นผลงานท่ีมี
คุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจโดยส้ินเปลืองตน้ทุนค่าใชจ่้ายพลงังาน  
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ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัค่าตอบแทน  
 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในค่าตอบแทนในองค์กรนั้น มีผูว้ิจยัหลายท่าน ซ่ึงสามารถ
น ามากล่าวอา้งเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาการศึกษาคือ ภูริพงศ ์ณ นคร (2550, หนา้ 51 –52) ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานส านกังานใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จ  ากดั (มหาชน) จ  าแนก
ตามปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ของพนกังาน ค่าตอบแทน สวสัดิการ พนกังานมีระดบัความพึงพอใจ
อยู่ในเกณฑ์ พอใจ การศึกษาวิจัยของธิติมา คลา้ยทอง  (2550) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ 
พนักงานบริษทัเสริมสุข จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีต่อการจดัการค่าตอบแทนทางออ้มโดยใชส้ถิติในการ  วิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่า t-test ค่า F-test ผลการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทั เสริม
สุข จ  ากดั (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อการจดัการค่าตอบแทนทางออ้มในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิง่
โดยเห็นดว้ยมากท่ีสุดในดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวกรองลงมา คือ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นนนัทนาการพนกังานท่ี
มีวุฒิการศึกษาสถานภาพต าแหน่งงานหน่วยงานท่ี สังกดั และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
จดัการค่าตอบแทนทางออ้มแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั การศึกษาวิจยัของ จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) เพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจังหวดั
เชียงรายจากประชากรทั้งส้ิน 147 ราย พบว่า การศึกษาดา้นรายไดค่้าตอบแทน ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ หรือส่ิงอ่ืน 
ๆ ท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ผลการศึกษาค่าความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จงัหวดัเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจในดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือในส่วนของความภาคภูมิใจในอาชีพ
มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ถือว่ามีระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นความกา้วหน้ามีความพึงพอใจในส่วน
ของการมีโอกาสในการเรียนรู้งานดา้นต่าง ๆ  เพื่อพฒันาตนเองตลอดเวลามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ถือ
ว่ามีระดบัความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจในดา้นเงินเดือน และสวสัดิการในส่วนของสวสัดิการดา้นค่าครอง
ชีพ ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล มากท่ีสุดโดยมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ถือว่ามีระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นโอกาส
ท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต มีความพึงพอใจในส่วนขององค์กร มีการก าหนดลู่ทางการเล่ือนต าแหน่ง
ชดัเจนมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ถือว่ามีระดบัความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจในดา้นต าแหน่ง
หน้าท่ีในหน่วยงานในส่วนความส าคัญในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ถือว่ามี
ระดบัความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัในส่วนของความผกูพนัต่อท่ีท างานจนรู้สึกวา่
เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.63 ถือว่ามีระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นความ
มัน่คง มีความพึงพอใจในส่วนของความมัน่คงของธนาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ถือว่ามีระดบั
ความพึงพอใจมากสรุปผลการศึกษาปัจจยัดา้นรายไดแ้ละ ค่าตอบแทนผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นความมัน่คงของ
ธนาคาร มีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานมาก ท่ีสุดเฉล่ียร้อยละ 4.12  
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จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทน
กบั ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานนั้น มีความแตกต่างกนัออกไปตามปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั ดา้น
ค่าตอบแทนทั้งทางตรง และทางออ้ม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะธุรกิจนโยบายของแต่ละองคก์ร  
 

วธิีด าเนินการวจิยั 
 

  จากแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ สามารถน ามาเป็นแนวทาง และ
กรอบในการด าเนินการวิจัยถึงศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา
ธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออมสินภาค 18 ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชรู้ปแบบการวิจยัแบบส ารวจ 
(Survey Research) โดยผูท้  าการวิจยัไดด้  าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
การก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ พนกังานธนาคารออมสิน ในสงักดัธนาคารออมสินภาค 18 
จ านวน 607 คน จากการใชสู้ตรค านวณกลุ่มตวัอย่างของท่าโร่ ยามาเน่ ไดจ้  านวน 214 คน แต่จากการจดัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกลบัมาได ้จ  านวน 514 คน เพื่อให้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา เป็นตวั
แทนท่ีสามารถใช้ข้อมูลเก่ียวกับประชากรท่ีสามารถเช่ือถือได้ จึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างดว้ยการใช้สูตรค านวณกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ซ่ึงใน
แบบสอบถาม 1 ชุดประกอบดว้ย 3 ส่วน 1.)ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 7 ขอ้ 2.)ความพึงพอใจในค่าตอบแทน โดย
แบ่งประเทค่าตอบแทนออกเป็น ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางตรง , ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม , 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นงาน และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นสภาพแวดลอ้ม รวมจ านวน 22 ขอ้  
และ3.)แรงจูงใจในการท างาน จ  านวน 6 ขอ้ 
การทดสอบเคร่ืองมือ 
  ผูท้  าการวิจยัไดท้  าการทดสอบเคร่ืองมือของแบบสอบถามดงัน้ี 1. ไดต้รวจสอบแบบสอบถาม
ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไปปรึกษากบั 
ผูอ้  านวยการธนาคารออมสินภาค 18 และผูจ้ดัการสาขา เพ่ือตรวจสอบปรับปรุง และแกไ้ขเน้ือหาแบบสอบถาม
ให้สมบูรณ์ 2. ความเช่ือถือได ้(Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มประชากรในเขตท่ีก  าลงัศึกษาสาขาสงขลา จ  านวน 40 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมท่ีไดท้ั้งหมดจากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตอ้ง และน ามาวิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือ โดย
การหาค่าสมัประสิทธ์ิใชสู้ตรแอลฟา ของครอนบาค (Cornbach’s alpha coeffects) โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติได ้
ของตวัแปลแรงจูงใจในการท างาน ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.912  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 1.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 

ส าหรับดา้นปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency ) และค่าร้อยละ(Percentage) 
ส่วนความพึงพอใจในค่าตอบแทนและแรงจูงใจในการท างาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต (𝑥̅  ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.สถิติท่ีใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจในการท างาน โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ) 3.สถิติเชิงอนุมาน One-Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและแรงจูงใจในการท างาน จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลเมื่อพบความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ี 0.05  
   

ผลการวจิยั 
 

  จากผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการท างาน 
กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออมสินภาค โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกบั
พนักงานจ านวน 514 คน  จากผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินได้ดังน้ี 
พนักงานส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.30) มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ีระหว่าง 26- 35 ปี (ร้อยละ 36.60) และ
สถานภาพโสด (ร้อยละ 77.00)  มีระดบัการศึกษาในช่วงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 36.0)  มีต  าแหน่งงาน
พนกังานปฏิบติังานระดบั 4-5  (ร้อยละ 44.20) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท (ร้อยละ 44.70) มีอายุ
งานในช่วง   5 – 10 ปี (ร้อยละ 33.70) 
 
ตารางที่ 1 ระดับความพงึพอใจในค่าตอบแทนของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ/ข้อค าถาม 
(ค่าตอบแทน) 

ระดับความพงึพอใจ 
𝑥̅  S.D. แปลผล 

1. เงินเดือน 4.89 0.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. เงินค่านายหนา้ 4.89 0.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. เงินตอบแทนล่วงเวลา  4.72 0.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4. เงินโบนสั 4.86 0.35 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ 4.63 0.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวมความพงึพอใจค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินทางตรง 4.79 0.43 พงึพอใจมากที่สุด 
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6. เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 4.07 0.61 พึงพอใจมาก 
7. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 4.67 0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 
8. เงินช่วยเหลือบุตร และการศึกษาบุตร  4.90 0.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 
9. เงินอุดหนุนเคร่ืองแบบท างาน 4.93 0.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 
10. เงินอุดหนุนโปรแกรมตรวจสุขภาพ 4.91 0.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 
11. เงินสะสมบ าเหน็จ บ านาญ 4.91 0.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวมความพงึพอใจค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินทางอ้อม 4.73 0.40 พงึพอใจมากที่สุด 

12. ความทา้ทายของงาน 4.88 0.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 
13. ความมัน่คงในอาชีพ 4.88 0.39 พึงพอใจมากท่ีสุด 
14. ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 4.86 0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 
15. การไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 4.93 0.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 
16. ระบบการเล่ือนขั้น 4.37 0.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวมความพงึพอใจค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงินด้านงาน 4.78 0.44 พงึพอใจมากที่สุด 
17. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.86 0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 
18. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 4.97 0.16 พึงพอใจมากท่ีสุด 
19. ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 4.16 0.58 พึงพอใจมาก 
20. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในท่ีท างาน  4.58 0.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 

21. ความครบครันของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการท างาน 4.94 0.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 
22. ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 4.42 0.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวมความพงึพอใจค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงินด้าน
สภาพแวดล้อม 

4.65 0.48 พงึพอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนความพงึพอใจค่าตอบแทนทุกด้าน 4.74 0.43 พงึพอใจมากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าโดยรวมของค่าตอบแทนท่ีเป็นทางการเงินตามความคิดเห็นของพนักงาน
ธนาคารออมสิน   โดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.74) (S.D. =0.43)  เมื่อพิจารณาราย
ขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งหมด เม่ือพิจารณาใชค่้าตอบแทนท่ี
เป็นตัวเงินทางตรง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.79) (S.D. =0.46) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน
ทางออ้ม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.73) (S.D. =0.40)  ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นงาน     
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(𝑥̅  = 4.78) (S.D. =0.44) และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่าอยู่ในระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.65) (S.D. =0.48) 

 
ตารางที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการท างานของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ/ข้อค าถาม 
ระดับแรงจูงใจในการท างาน 

ระดับแรงจูงใจ 
𝑥̅  S.D. 

23. ท่านรู้สึกพึงพอใจเมื่อท างานออกมาไดดี้ 4.92 0.28 
24. ท่านรู้สึกผดิหวงักบัตวัเองเมื่อท างานออกมาไม่ดี 4.54 0.56 
25. ท่านรู้สึกภูมิใจในผลงานท่ีท าออกมาไดดี้ท่ีสุด 4.81 0.46 
26. ท่านรู้สึกแยเ่มื่องานของท่านไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีวางไว ้

4.92 0.28 

27. ท่านมกัมองยอ้นกลบัไปในวนัท่ีท่านท างานไดดี้ 4.81 0.46 
28. ท่านพยายามคิดหาวิธีการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.92 0.28 

รวมคะแนนแรงจูงใจในการท างาน 4.81 0.49 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าพนกังานธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18 มีระดบัแรงจูงใจในการ
ท างานในภาพรวม  (𝑥̅  = 4.81) (S.D. =0.49) ซ่ึงจดัไดว้่ามีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเมื่อ
พิจารณารายดา้น พบว่า พนกังานรู้สึกพึงพอใจเมื่อท างานออกมาไดดี้  (𝑥̅  = 4.92) (S.D. =0.28) , พนกังานพยายาม
คิดหาวิธีการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ (𝑥̅  = 4.92) (S.D. =0.28) , พนกังานรู้สึกแยเ่มื่อท างานของท่านไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีวางไว ้ (𝑥̅  = 4.92) (S.D. =0.28) , พนกังานรู้สึกภูมิใจในผลงานท่ีท าออกมาไดดี้ท่ีสุด (𝑥̅  = 4.81) 
(S.D. =0.46) , พนกังานมกัมองยอ้นกลบัไปในวนัท่ีท่านท างานไดดี้ (𝑥̅  = 4.81) (S.D. =0.28) และพนกังานรู้สึก
ผดิหวงักบัตวัเองเมื่อท างานออกมาไม่ดี (𝑥̅  = 4.51) (S.D. =0.56) ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ผลการวจิยัสมมตฐิานที่ 1 ความพึงพอใจในค่าตอบแทนมีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน ของพนกังาน
ธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18  

H1a ความพึงพอใจในค่าตอบแทนตวัเงินทางตรง มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน 
H1b ความพึงพอใจในค่าตอบแทนตวัเงินทางออ้ม มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน 
H1c ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นงาน มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน 
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H1d ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน
การท างาน 

H1e ความพึงพอใจในค่าตอบแทนโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการท างาน 
 
ตารางที่ 3 ความพงึพอใจในค่าตอบแทนที่มคีวามสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างาน 

Pearson Correlation 
ค่าตอบแทน 
ทั้งหมด 

ค่าตอบแทน 
เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทน 
ไม่เป็นตวัเงิน 

แรงจูงใจใน
การท างาน 

ทางตรง ทางออ้ม การงาน ส่ิงแวดลอ้ม 
ค่าตอบแทนทั้งหมด 1 0.796** 0.821** 0.807** 0.730** 0.776** 

ค่าตอบแทน
เป็นตวัเงิน 

ทางตรง  1 0.862** 0.797** 0.500** 0.325** 
ทางออ้ม   1 0.855** 0.410** 0.362** 

ค่าตอบแทน
ไม่เป็นตวั

เงิน 

การงาน    1 0.471* 0.344* 
ส่ิงแวดลอ้ม     1 0.566** 

แรงจูงใจในการท างาน      1 
** มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 3 แสดงค่าความสัมพนัธ์ของตัวแปรด้วย Pearson correlation พบว่าความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทน กบัแรงจูงใจในการท างานมีค่าเท่ากบั 0.776 (p<0.01) และเมื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางตรง กบัแรงจูงในในการท างาน
เท่ากบั 0.325 ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางออ้ม กบัแรงจูงใจในการ
ท างานเท่ากบั 0.362 และเมื่อพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินทั้งดา้น
การเงิน (ความกา้วหนา้ในการงาน) และดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัแรงจูงในในการท างานของพนกังานธนาคารออม
สิน สงักดัธนาคารออมสินภาค 18 เท่ากบั 0.344 และ 0.566 ตามล าดบั   
 
ค าถามการวจิยัที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในค่าตอบแทน ของพนกังาน
ธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค18 แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
 H2a อายุการท างานของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้น
สภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั 
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H2b ต าแหน่งหนา้ท่ีงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้น
สภาพแวดลอ้มต่างกนั 

H2c เงินเดือนท่ีไดรั้บของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้น
สภาพแวดลอ้มต่างกนั 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความพงึพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารออมสิน สังกัดธนาคาร
ออมสินภาค 18 
ตารางท่ี 3.1 แสดงค่าเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างอายกุารท างานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั 

ส่ิงแวดลอ้ม 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.958 4 0.239 2.107 0.079 
ภายในกลุ่ม 57.843 509 0.114   
ทั้งหมด 58.800 513    

มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3.1 สามารถอธิบายไดว้่าอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนัของพนักงานธนาคารออมสิน สังกดั
ธนาคารออมสินภาค 18 มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่า F test เท่ากบั 2.107 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p = 0.079)  
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงค่าเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างหนา้ท่ีการงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั 

ส่ิงแวดล้อม 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.731 4 0.183 1.603 0.172 
ภายในกลุ่ม 58.069 509 0.114   
ทั้งหมด 58.800 513    

มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 3.2 สามารถอธิบายไดว้่าหนา้ท่ีการงานท่ีแตกต่างกนัของพนักงานธนาคารออมสิน สังกดั
ธนาคารออมสินภาค 18 มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่า F test เท่ากบั 1.603 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p = 0.172)  
 
ตารางท่ี 3.3 แสดงค่าเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างรายไดท่ี้ไดรั้บของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั 

ส่ิงแวดลอ้ม 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.697 3 0.232 2.041 0.107 
ภายในกลุ่ม 58.103 510 0.114   
ทั้งหมด 58.800 513    

มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3.3 สามารถอธิบายไดว้่ารายไดท่ี้ไดรั้บท่ีแตกต่างกนัของพนกังานธนาคารออมสิน สังกดั
ธนาคารออมสินภาค 18 มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่า F test เท่ากบั 2.041 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p = 0.107)  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

 การอภิปรายผลการศึกษา ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษาธนาคาร
ออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18 ผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงประเด็นท่ีส าคญัท่ีไดพ้บจากผลการศึกษาในเร่ืองน้ีเพ่ือ
น ามาอภิปรายสรุปใหท้ราบถึงขอ้เท็จจริง จากผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารออมสิน 
พนักงานส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.30) มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ีอยู่ระหว่าง 26- 35 ปี (ร้อยละ 36.60) และ
สถานภาพโสด (ร้อยละ 77.00)  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในช่วงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 36.00)  ส่วน
ใหญ่มีต  าแหน่งงานพนักงานปฏิบติังานระดับ 4-5  (ร้อยละ 44.20) ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-
30,000 บาท (ร้อยละ 44.70) และส่วนใหญ่ช่วงอายงุาน  5 – 10 ปี (ร้อยละ 33.70) 

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนพนกังานธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออมสิน ภาค 18
พบว่าพนกังานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนโดยรวมในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.74) (S.D. =0.43)
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ดา้นความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางตรง ประชากรมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (𝑥̅  = 3.93) 
(S.D. =0.43) 
 2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออมสินภาค 18 
พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี1 ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานกับ
แรงจูงใจในการท างาน พบว่าระดบัความพึงพอใจในโดยรวมมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.776 เมื่อพิจารณาค่า
ความพนัธต่์อความแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารออมสินพบว่า ความสมัพนัธข์องดา้นไม่เป็นตวั
เงิน ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธม์ากท่ีสุด (Pearson Correlation เท่ากบั 0.566) และมีความสมัพนัธ์ทางดา้น
ตวัเงินทางออ้ม และท่ีไม่เป็นตวัเงินด้านความกา้วหน้าทางดา้นการงาน ตามล าดบั สามารถอธิบายไดว้่าสภาพ
การเป็นอยู่ในส่ิงแวดลอ้ม ความสะดวกสบายของสถานท่ีท างาน ความเป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน และ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา มีอิทธิพลต่อการท างานของพนกังานธนาคารออมสิน สังกดัธนาคารออม
สินภาค 18 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ทางตรง มีค่า
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation น้อยกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ  เน่ืองมาจากรายไดข้องพนักงานธนาคารออมสินส่วน
ใหญ่น ามาจากรายไดต้ามล าดบัขั้น สามารถข้ึนอยู่กบัระดบัการท างานและระยะการท างาน มีความพนัธ์ต่อ
แรงจูงใจนอ้ยท่ีสุดเมื่อเทียบกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  
 ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อายุงาน ต าแหน่งงาน เงินเดือนท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินดา้นสภาพแวดลอ้มไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ พนกังานธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสิน ภาค 18 มีความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ท่ีไม่ใช่ตัวเงินด้านสภาพแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากอิทธิพลทางด้านส่ิงแวดลอ้ม ต่ออายุการท างาน 
ต าแหน่งงาน และเงินเดือนท่ีไดรั้บ ไม่มีความแตกต่างกนั เหตุผลสามารถอนุมานไดว้่าปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม
เหมือนกนั สามารถอ านวยความสะดวกต่อพนกังานธนาคารออมสิน สงักดัธนาคารออมสินภาค 18 ท่ีไม่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ พนักงานท่ีมีต  าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ได้รับเงินเดือนแตกต่างกนั และอายุงานท่ีแตกต่างกนั 
สามารถใชส้อยส่ิงอ  านวยความสะดวก สภาพโดยรอบของหน่วยงานท่ีธนาคารไดจ้ดัเตรียมไวอ้ยา่งทัว่ถึง จึงไม่มี
ความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาขา้งตน้ ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา:ธนาคาร
ออมสิน สงักดัธนาคารออมสินภาค 18 ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอแนะความคิดเห็นดงัน้ี  
 1. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างาน ดงันั้นทางธนาคารออมสิน หรือส่วนกลาง ควรปรับปรุงโครงสร้างในการจ่าย
ค่าตอบแทนทางการเงินใหม่ใหก้บัพนกังานโดยพิจารณาตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใหค้วามส าคญัต่อ ระดบัของ
ต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ เช่น การเพ่ิมสวสัดิการส าหรับพนักงานใหม่บางประการ และค่าตอบแทนเพ่ือพยุงใน
สถานการณ์ค่าตอบแทน  
 2. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยับุคคลจ าแนกตามต าแหน่งงานท่ีไดรั้บในปัจจุบนัมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานและค่าตอบแทน ดงันั้นธนาคารควรก าหนดนโยบายเพื่อสร้างความทา้ทายใหก้บัพนกังาน ท าใหพ้นกังาน
มีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค์ และมีอิสระในการรับผิดชอบ หรืออาจจะมีแรงจูงใจอ่ืน ๆ เช่น อาจจะน า
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ไดเ้งินรางวลัเพื่อสร้างแรงจูงใจมาร่วมดว้ย  
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