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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะปั ญหาของแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจ้างธนาคารออมสิน ในเขตนครศรีธรรมราช 1 ผลการวิจยั สรุปผลได้ดงั นี้
(1) ด้า นเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ ลู กจ้างธนาคารออมสินรู้สึก พึงพอใจในอัตรา
เงินเดือนทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด การมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้พบว่า
ปั ญหาส่วนใหญ่คอื การไม่ได้รบั โบนัสประจาปี ตลอดจนสวัสดิการต่างๆที่ได้ รบั มาไม่เท่าเทียม
กับการเป็ นพนักงาน (2) ความมันคงด้
่
านการงานและการเงิน สาหรับลูกจ้างธนาคารออมสิน
มีค วามเชื่อ มัน่ ในความสามารถและการบริห ารงานของผู้บ ริห าร ทัง้ ยัง มองว่า องค์ก รเป็ น
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และมีรฐั บาลเป็ นประกัน ซึ่งลูกจ้างธนาคารออมสินส่วนใหญ่
ไม่ได้รู้สกึ ถึงปั ญหาในส่วนนี้ (3) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน มีความรู้สกึ ประทับใจที่
ทุกคนในสาขาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน ลักษณะปั ญหาที่ลูกจ้างธนาคาร
ออมสินพบเจอบางส่วนคือการทีท่ ศั นคติของแต่ละคนไม่ตรงกัน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รสู้ กึ ถึงปั ญหา
ในด้านนี้ (4) ด้านการเลื่อนตาแหน่งและความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน ลูกจ้างธนาคารออมสิน
ให้ค วามสาคัญกับการบรรจุเป็ นพนักงาน แต่พบว่าปั ญหาในด้านนี้ค ือการที่ตาแหน่ งสาหรับ
การบรรจุเป็ นพนักงานมีอ ยู่อย่างจากัด (5) ด้านการเป็ น ที่ยอมรับนับถือในสังคมและการมี
ชื่อเสียง ตระหนักถึง การได้รบั รางวัลชื่นชมจากฝ่ ายบริหารงานและผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งลูกจ้าง
ธนาคารออมสินไม่รู้สกึ ถึงปั ญหาในด้านนี้ (6) ความสาเร็จด้านการงานและหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบ
คานึงถึงการทางานให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด และพบว่าส่วนใหญ่ไม่พบเจอปั ญหาในด้านนี้
เช่นกัน
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ABSTRACT
The objective of this research is to study on the pattern and problem of the
operation staff’s motivation for working in the Government Saving Bank (GSB). The
research findings in Nakhon Si Thammarat 1 can be summarized are (1) Salary
Compensation and Welfare, operation staffs satisfied with rate. Salary that meets certain
requirements benefits for various medical expenses are available. Furthermore, it is found
that the majority of the problem is not receiving the annual bonus. Moreover, the welfare
received are also unfair to those of operation staff. (2) Job security and financial stability
for operation staff of GSB has faith in the executive’s abilities and management. They
also see the GSB as a government enterprise, under the Ministry of Finance and is
government-quaranteed. The most operation staff of GSB are unaware of this issue.
(3) Collaboration with co-workers, everyone in the field appeared to be assisting one
another in their work. Some GSB operation staff are having difficulty because their points
of view do not align. However, the most operation staff of GSB did not perceive a problem
in this part. (4) Job promotion and work progress, operation staff of GSB focus on getting
promoted in their careers. However, it was found that the problem in this part is that a
number of available positions for staffing is limited. (5) Aspect of being well-known and
respected in society, operation staff aware the award of admiration from manager and
supervisors. The most of them have no concerns in this part. (6) Work accomplishment
and responsibilities that include work to achieve the specified goals and found that most
of them had no problems in this part as well.
Keywords : Motivation, Operation Staff of Government Saving Bank

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารออมสิน เป็ นสถาบันการเงินทีน่ อกจากจะให้ความสาคัญกับการให้บริการลูกค้า
เป็ นอย่างดีแล้ว ยังใส่ใจดูแลรักษาบุคลากรไม่วา่ จะเป็ นลูกจ้างหรือพนักงาน ซึ่งการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานในแต่ละระดับและลูกจ้างมีความสาคัญต่อธนาคารทัง้ สิ้น (การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อความยังยื
่ น, ธนาคารออมสิน, 2563) ทางผูบ้ ริหารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของทรัพยากรมนุ ษย์ เรียกได้ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญและเป็ นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์กร
เพื่อให้ไปสู่เป้ าหมายทีอ่ งค์กรต้องการได้ (สานักสื่อสารสัมพันธ์,ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564)
ธนาคารออมสินมีปัจจัยที่เอื้อต่อ พนักงาน คือ สวัสดิการต่างๆ เช่น สิทธิ ์การเบิกค่าเช่าบ้าน
ความก้าวหน้าในเรื่องของเงินเดือน เช่น ขัน้ พิเศษ โบนัส เป็ นต้น แต่สาหรับลูกจ้างปฏิบตั กิ าร
นัน้ ไม่สามารถรับสิทธิใดๆที่กล่าวมาข้า งต้น ได้ จนกว่า จะสามารถสอบบรรจุเ ป็ นพนักงาน
ปฏิบตั กิ ารได้ ซึ่งมีการขึน้ บัญชีผสู้ อบผ่านไว้ไม่เกิน 1 ปี เท่านัน้ หากตาแหน่งในการเรียกบรรจุ
เป็ นพนักงานในปี นัน้ ๆครบจานวนแล้ว ก็จะต้องสอบใหม่ในปี ถดั ไป (การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อความยังยื
่ น, ธนาคารออมสิน, 2563)
ดังนัน้ จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน เพื่อน าข้อ มูลที่ได้ ไ ปใช้เ ป็ นแนวทางในการเสนอต่ อผู้บริหารเพื่อ ให้เ ข้าใจถึง ความ
ต้องการของลูกจ้าง และนาผลจากการวิจยั นี้มาเป็ นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
และปรับเปลี่ยนแผนงานให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่ง ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ แ ก่ธนาคาร
ออมสินได้ประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ทอ่ี งค์กรกาหนดไว้
วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่อ ศึกษารู ปแบบแรงจู งใจในการปฏิบ ัติง านของลู กจ้า งธนาคารออมสิน ในเขต
นครศรีธรรมราช 1
2. เพื่อศึกษาลักษณะปั ญหาของแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสินใน
เขตนครศรีธรรมราช 1
ขอบเขตของการวิ จยั
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยมีก ารใช้ห ลัก การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview : IDI) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือลูกจ้าง

ปฏิบตั กิ ารที่มวี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปและมีอายุการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี สังกัด
ธนาคารออมสิน ในเขตนครศรีธรรมราช 1 โดยมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั จานวน
ทัง้ หมด 11 คน จากกลุ่มประชากรทัง้ หมด 22 คน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
มัท นา วัง ถนอมศัก ดิ ์ (2550) ได้ส รุ ป ทฤษฎีล าดับ ขัน้ ความต้ อ งการของมาสโลว์
(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ว่าเป็ นทฤษฎีท่กี ล่าวถึงความต้องการของมนุ ษย์ทุก
ชนชัน้ ตัง้ แต่ความต้องการพืน้ ฐานไปจนถึงความต้องการขันสู
้ งสุด ซึ่งนามาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน ด้วยการจูงใจคนด้วยสิง่ ที่เป็ นความต้องการของคน แบ่งออกได้เป็ น 5 ลาดับชัน้
1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขันพื
้ น้ ฐาน เช่น อากาศ
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นต้น 2) ความต้องการด้านความปลอดภัยและมันคง
่ (Safety
and Security Needs) เช่น ความปลอดภัยต่อร่างกาย ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน 3) ความ
ต้องการความรักและความต้องการการยอมรับจากกลุ่ม (Belongingness and Love Needs)
เช่น การอยากเป็ นที่รกั อยากเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และการเป็ นที่ยอมรับจากผูอ้ ่นื 4) ความ
ต้องการการเคารพยกย่อง (Esteem Needs) คือการที่บุคคลอยากได้การเคารพนับถือจากคน
อื่นๆ อาจนาไปสู่การสร้างสถานภาพของตนเองให้โดดเด่น เกิดความชื่นชมในความสาเร็จของ
งานที่ตนเองทา 5) ความต้องการที่ได้รบั ความสาเร็จในชีวติ (Self-Actualization Needs) เป็ น
ลาดับ ขัน้ ความต้อ งการสูง สุด เช่น ความรู้สึก ที่ไ ด้บ รรลุเ ป้ า หมายของตนเอง การก้า วข้า ม
ขีดจากัดเดิมๆ เป็ นต้น
วินิต วิไลวงษ์วฒ
ั นกิจ (2551) ได้สรุปทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบิร์ก ว่าเป็ นทฤษฎี
เกีย่ วกับแรงจูงใจ ซึ่งมาจากการศึกษาถึงสาเหตุของความพึงพอใจในงานและความไม่พงึ พอใจ
ในงาน โดยพบว่า ความต้อ งการทางด้า นบุ ค คลแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ คือ 1) ปั จ จัย จู ง ใจ
(Motivator Factor) เป็ นปั จจัยที่ทาให้บุคคลเกิดความชื่นชมยินดีในความสามารถของตน เช่น
ความส าเร็ จ ของงาน การได้ ร ับ การยอมรับ นั บ ถือ ลัก ษณะของงาน ความรับ ผิด ชอบ
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งการงาน เป็ นต้น 2) ปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) เป็ นปั จจัยที่ลด
ความไม่พอใจในงานลง เช่น เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน ความมันคงในงาน
่
เป็ นต้น ซึ่งทัง้ สองปั จจัยเหมาะสาหรับ
การใช้ในกลุ่มบุคคลที่ต้องการปั จจัยพื้นฐาน ซึ่งจะทาให้ทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่สามารถเป็ น
แรงจูงใจให้บุคคลเลือกเข้ามาปฏิบตั งิ านในองค์กร

ฐากร ไพสิฐอนันต์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจการทางานของตัวแทนธุรกิจ
ประกันชีวติ บริษทั ไทยประกันชีวติ จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการ
ทางานของตัวแทนธุรกิจประกันชีวติ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานมีระดับความคิดเห็นมากเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้ าที่ ด้านสภาพการทางาน ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน ตามลาดับ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยมีการใช้หลักการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview : IDI) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือลูกจ้าง
ปฏิบตั กิ ารที่มวี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปและมีอายุการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี เท่านัน้
สังกัดธนาคารออมสิน ในเขตนครศรีธรรมราช 1 โดยมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
จานวนทัง้ หมด 11 คน จากกลุ่มประชากรทัง้ หมด 22 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบวิธกี ารสุ่ม
แบบเจาะจง (Purpose Sampling) จากนัน้ นาองค์ประกอบทัง้ หมด 6 ข้อ ที่จะทาการวิจยั ครัง้ นี้
มาทาแบบสัมภาษณ์รูปแบบแรงจูงใจและลักษณะปั ญหา ดังนี้ (1) เงินเดือน ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ (2) ความมันคงด้
่ านการงานและการเงิน (3) ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน (4) การ
เลื่อนตาแหน่งและความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน (5) การเป็ นที่ยอมรับนับถือในสังคมและการ
มีชอ่ื เสียง (6) ความสาเร็จด้านการงานและหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ โดยได้นาประเด็นของแรงจูงใจทัง้
6 ข้อ มาใช้ในการศึก ษารูป แบบแรงจู งใจในการท างานของลูก จ้า งธนาคารออมสิน ในเขต
นครศรีธรรมราช 1 โดยเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด จากนัน้ ทาการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้วธิ กี ารแจกแจงค่าความถี่ (F-frequencies) เมื่อได้ค่าความถี่ของแต่ละหัวข้อแล้ว
จึง นาข้อมู ล ที่ไ ด้มาสรุ ป รูป แบบและปั ญ หาของแรงจู ง ใจ จากนัน้ นาเสนอข้อ มูล จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาเสนอในรูปแบบของตารางค่าความถี่ และการพรรณนาตามลักษณะของ
ข้อมูล
ผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสินในเขต
นครศรีธรรมราช 1 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้

1. เงิ นเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิ การ
1.1 รูปแบบแรงจูงใจด้านเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ ลูกจ้างธนาคารออมสิน
ส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า อัตราเงินเดือนเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด คิดเป็ นร้อยละ 90.91 การ
ได้รบั สวัสดิการเรื่องค่ารักษาพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 72.73 รองลงมาคือการได้รบั ค่าเครื่องแบบ
ประจาปี โดยจะได้รบั ทุกๆ เดือนมกราคมของทุกปี คิดเป็ นร้อยละ 45.45 และอันดับสุดท้ายคือ
การได้รบั สิทธิการลาต่
างๆ คิดเป็ นร้อยละ 36.36
์
1.2 ลักษณะปั ญหาด้านเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ คือ การไม่ได้รบั โบนัส
ประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 72.73 ซึ่งลูกจ้างธนาคารออมสินจะได้รบั เงินก้อนจานวนหนึ่งที่เท่ากัน
ทุกคน แตกต่างจากพนักงานที่ได้รบั เงินโบนัสในรูปแบบของอัตราฐานเงินเดือนคูณกับจานวน
เดือนที่ธนาคารประเมินผลให้ รองลงมาคือ สวัสดิการที่ได้รบั ไม่เท่าเทียมกับการเป็ นพนักงาน
คิดเป็ นร้อยละ 27.27 เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบิดามารดา เป็ นต้น
2. ความมันคงด้
่
านการงานและการเงิ น
2.1 รูปแบบแรงจูงใจด้านความมันคงด้
่
านการงานและการเงิน ลูกจ้างธนาคารออมสิน
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การทีอ่ งค์กรเป็ นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทาให้เชื่อมันว่
่ า
องค์กรจะทาให้ตนเองนัน้ เกิดความมันคงในงานได้
่
คิดเป็ นร้อยละ 72.73 รองลงมาคือ การที่มี
ผูบ้ ริหารเก่งและมีความสามารถ คิดเป็ นร้อยละ 63.64 เนื่องจากการบริหารงานทีด่ ขี องผูบ้ ริหาร
ทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั สร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ลูกจ้างว่าจะสามารถบริหารองค์กรให้เกิดเป็ น
ความมันคงในงานที
่
ต่ นทาอยู่ได้
2.2 ลักษณะปั ญหาด้านความมัน่ คงด้านการงานและการเงิน ลูกจ้างธนาคารออมสิน
ไม่ได้รู้สกึ ถึงปั ญหาในส่วนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 63.64 รองลงมาคือ มีการให้ความเห็นว่า อนาคต
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 36.36
3. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
3.1 รูปแบบแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้างธนาคารออมสินส่วน
ใหญ่ ให้ความเห็นว่า การมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางานเป็ นแรงจูงใจที่อยากจะ
ปฏิบตั งิ านกับเพื่อนร่วมงานในรูปแบบนี้ คิดเป็ นร้อยละ 81.82 รองลงมาคือ การมีมนุษยสัมพันธ์
ทีด่ ี คิดเป็ นร้อยละ 45.45
3.2 ลักษณะปั ญหาด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้างธนาคารออมสินไม่ได้รสู้ กึ
ถึงปั ญหาในส่วนนี้ คิดเป็ นร้อยละ 63.64 รองลงมาคือ ทัศนคติในการทางานแตกต่างกัน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.36

4. การเลื่อนตาแหน่ งและความก้าวหน้ าในการปฏิ บตั ิ งาน
4.1 รูปแบบแรงจูงใจด้านการเลื่อนตาแหน่งและความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน ลูกจ้าง
ธนาคารออมสินส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การได้บรรจุเป็ นพนักงาน ถือเป็ นความก้าวหน้าในการ
ทางานอันดับแรกสาหรับลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 90.91 ทัง้ นี้การเลื่อนตาแหน่งของลูกจ้าง เป็ นไป
ตามลาดับขัน้ ตอน ตามเกณฑ์ของธนาคาร กล่าวคือ มีการจัดสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็ นพนักงาน
ปี ละ 1 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 27.27
4.2 ลัก ษณะปั ญหาด้านการเลื่อนตาแหน่ งและความก้าวหน้ า ในการปฏิบตั ิงาน คือ
ตาแหน่ งสาหรับการบรรจุเป็ นพนักงานมีจากัด คิดเป็ นร้อยละ 63.64 กล่าวคือ ในทุกๆปี มี
ลูกจ้างสอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผา่ นเป็ นจานวนมาก ซึ่งธนาคารจะขึน้ บัญชีผสู้ อบได้
เป็ นจานวน 1 ปี และตาแหน่งพนักงานปฏิบตั กิ ารที่วา่ งในแต่ละปี ไม่เท่ากัน ทาให้ลูกจ้างที่สอบ
ผ่าน ไม่ได้รบั การบรรจุเป็ นพนักงานทุกคน รองลงมาคือ การใช้เส้นสายและระบบอุปถัมภ์ คิด
เป็ นร้อยละ 45.45
5. การเป็ นที่ยอมรับนับถือในสังคมและการมีชื่อเสียง
5.1 รูปแบบแรงจูงใจด้านการเป็ นที่ยอมรับนับถือในสังคมและการมีช่อื เสียง ลูกจ้าง
ธนาคารออมสินส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า บุคคลที่มบี ุคลิกภาพดี คิดเป็ นร้อยละ 63.64 ทาให้คน
รอบข้างหรือคู่สนทนาเกิดความรู้สึกชื่นชมในการกระทา เช่น การวางตัวที่เหมาะสม การมี
มนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ี เป็ นต้น รองลงมาคือ การกล้าแสดงออก ทาให้บุคคลนัน้ เป็ นที่สนใจจากคน
รอบข้าง เกิดเป็ นความประทับใจและการจดจาได้ของคนรอบข้าง คิดเป็ นร้อยละ 54.55
5.2 ลัก ษณะปั ญหาด้านการเป็ น ที่ย อมรับ นับถือในสังคมและการมีช่อื เสียง ลู กจ้า ง
ธนาคารออมสินส่วนใหญ่ ไม่รู้สึกถึงปั ญหาในด้านนี้ คิดเป็ นร้อยละ 100 เนื่องจากบุคลากรใน
องค์กรแต่ละคนสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ภาพลักษณ์ ความสามารถทีเ่ กิดกับบุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
นับ ถือ นั น้ จริง ๆ เช่ น การพบปะพู ด คุ ย การบอกต่ อ ถึง ความสามารถ หรือ ค าชื่น ชมจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา จนเกิดเป็ นการยอมรับนับถือโดยไม่มขี อ้ โต้แย้งใดๆ
6. ความสาเร็จด้านการงานและหน้ าที่ที่รบั ผิดชอบ
6.1 รูปแบบแรงจูงใจด้านการงานและหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบ ลูกจ้างธนาคารออมสินส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่า การทางานให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด เช่น เป้ าหมายประจาปี เป้ าหมาย
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเร่งด่วน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 รองลงมาคือ การไม่เกิดข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้า คิดเป็ นร้อยละ 27.27
6.2 ลักษณะปั ญหาความสาเร็จด้านการงานและหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบ ลูกจ้างธนาคาร
ออมสินส่วนใหญ่ ไม่รู้สกึ ถึงปั ญหาด้านนี้ คิดเป็ นร้อยละ 81.82 รองลงมาคือ การได้รบั งานที่

นอกเหนือจากงานที่ได้รบั มอบหมายไว้ตงั ้ แต่ตอนแรก ทาให้การบริหารจัดการงานกับเวลา
ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวังไว้ คิดเป็ นร้อยละ 18.18

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่อง ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสินในเขต
นครศรีธรรมราช 1 โดยการกาหนดรูปแบบแรงจูงใจทัง้ หมด 6 ด้าน สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ สรุปได้วา่ รูปแบบแรงจูงใจของลูกจ้างธนาคาร
ออมสินในด้านนี้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทางานในที่น้ี เนื่องจากมีการยอมรับได้ในอัตรา
เงินเดือนที่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg (1959,
อ้างถึงใน วินิต วิไลวงษ์วฒ
ั นกิจ, 2551) กล่าวว่า เงินเดือนคือรายได้ท่ไี ด้รบั ประจาในจานวนที่
คงที่ท่ไี ม่เปลี่ยนแปลงไปตามชัวโมงการท
่
างานและการที่บุคคลรู้สกึ พึงพอใจในงาน มักได้รบั
อิทธิพลมาจากปั จจัยทีเ่ ป็ นตัวกระตุน้ เช่น ฐานเงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึงงานวิจยั ของจุฑารัตน์ ศรี
ใย (2554) พบว่าด้านรายได้และค่าตอบแทนผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ด้านความมันคงของธนาคารมี
่
ผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน
2. ความมันคงด้
่
านการงานและการเงิน สรุปได้ว่า ลูกจ้างธนาคารออมสินมีรูปแบบ
แรงจูงใจในการทางานด้านนี้ โดยมองว่าองค์กรเป็ นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทาให้
เชื่อมันว่
่ าองค์กรแห่งนี้จะทาให้ความมันคงในงานนั
่
น้ เกิดขึน้ กับตนเองได้ สอดคล้องกับทฤษฎี
สองปั จจัยของ Herzberg (1959, อ้างถึงใน ปฐมวงศ์ สีหาเสนา 2557) กล่าวว่า ความมันคงใน
่
การงานและการเงิน เป็ นความรู้สกึ ที่มนใจว่
ั ่ างานที่ทาอยู่นนั ้ สามารถเป็ นอาชีพทีท่ าได้ตลอดไป
และงานที่ปฏิบตั อิ ยู่จะทาให้สภาพความเป็ นอยู่ ฐานะของครอบครัวดีขน้ึ หรือทฤษฎีสองปั จจัย
ของ Herzberg (1959, อ้างถึงใน วารี ทิพย์เนตร, 2560) พบว่ารูส้ กึ ได้ถงึ ความมันคงในต
่
าแหน่ง
งานว่าองค์กรจะไม่ปิดกิจการลงอย่างแน่ นอน และความรู้สกึ ปลอดภัยในองค์กรว่าไม่มอี นั ตราย
ต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงงานวิจยั ของสถาพร ไกรถวิล (2553) พบว่า งานที่ทาอยู่ในขณะนี้มี
ความมันคงและก้
่
าวหน้า และสามารถก้าวไปสู่ความสาเร็จได้โดยไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นหน่วยงาน
3. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน สรุปได้ว่า ลูกจ้างธนาคารออมสินมีรูปแบบแรงจูงใจ
ในการทางานด้านนี้ มาจากการมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน สอดคล้องกับทฤษฎี
สองปั จ จัยของ Herzberg (1959, อ้า งถึงใน กิติมา ดรฮี้, 2556) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่า ง
บุคคลเป็ นความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกคนในองค์กร ทีม่ คี วามเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่กนั ปรึกษาหารือ
ร่วมมือกันแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปฐมวงค์

สีหาเสนา (2557) พบว่า ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีการทางาน
ร่วมกันเป็ นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็ นอย่างดีและสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลูกจ้างธนาคารออมสินยังให้ความเห็นถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
โดย Herzberg (1959, อ้างถึงใน ธรรมนู ญ ศิรเิ จริญธรรม, 2556) พบว่าการติดต่อสื่อสาร กิรยิ า
วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางานร่วมกันได้และมีความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน สามารถสร้างบรรยากาศในการทางานให้เป็ นไปอย่างฉันมิตร หรือสอดคล้องกับทฤษฎี
E.R.G. Alderfer (1969) กล่าวว่า ความต้องการทีเ่ กี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ
การมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื
4. การเลื่อนตาแหน่ งและความก้าวหน้ าในการปฏิบตั งิ าน สรุปได้ว่า ลูกจ้างธนาคาร
ออมสินมีรูปแบบแรงจูงใจในการทางานด้านนี้ คือการได้บรรจุเป็ นพนักงาน ซึ่งเปรียบเสมือน
การขึ้นตาแหน่ งสาหรับลูกจ้าง สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg (1959) กล่าวว่า
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน เป็ นการเปลีย่ นแปลงสถานะหรือตาแหน่งของบุคคลในองค์กร
ให้มีต าแหน่ งที่สูง ขึ้น จากเดิม อีกทัง้ การเลื่อนตาแหน่ ง ของลู กจ้างธนาคารออมสิน เป็ นไป
ตามลาดับขัน้ ตอน ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพย์ภิม ล
ญาณกาย (2553) พบว่าอยู่ในระดับมาก การบริหารบุคคลเพื่อดาเนินการให้พนักงานได้รบั การ
พัฒ นาและเจริญ ก้า วหน้ า ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ก ารงาน โดยมีก ารประเมิน ความสามารถของ
พนักงานอย่างเป็ นธรรม เพื่อเลื่อนขันไปตามสายงานอย่
้
างมีความเหมาะสม
5. การเป็ นทีย่ อมรับนับถือในสังคมและการมีชอ่ื เสียง สรุปได้วา่ ลูกจ้างธนาคารออมสิน
มีรูปแบบแรงจูงใจในการทางานด้านนี้คอื การมีบุคลิกภาพทีด่ ี ทีท่ าให้คนรอบข้างหรือคู่สนทนา
เกิดความรู้สกึ ชื่นชมในการกระทา เช่น การวางตัวที่เหมาะสม การมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี ตลอดจน
การกล้าแสดงออก ทาให้บุคคลนัน้ เป็ นทีส่ นใจจากคนรอบข้างจนเกิดเป็ นความประทับใจและการ
จดจาได้ สอดคล้องงานวิจยั ของโชติกา ระโส (2555) พบว่าอยู่ในระดับมาก บุคลากรได้รบั การ
ยอมรับและได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และได้รบั การยกย่องชมเชย
ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่เสมอ
6. ความสาเร็จด้านการงานและหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบ สรุปได้ว่า ลูกจ้างธนาคารออมสิน
มีรูปแบบแรงจูงใจในการทางานด้านนี้คอื การทางานให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) พบว่าบุค คลสามารถทางานที่ตนได้รบั มอบหมายให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ และผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงานยอมรับในผลการปฏิบตั งิ าน
นัน้ ๆ

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี้
1. ศึก ษารู ป แบบแรงจู ง ใจในการปฏิบ ัติ ง านของลู ก จ้ า งธนาคารออมสิ น ในเขต
นครศรีธรรมราช 1 อย่างต่อเนื่อง โดยนาปั จจัยที่พบความต่างมาศึกษาเพิม่ เติมอีกครัง้ และมี
การเก็บกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น เพื่อนาผลไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
ทราบถึงความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
2. ศึก ษารู ป แบบแรงจู ง ใจในการท างานของลูก จ้า งธนาคารออมสิน ในเขตจัง หวัด
ใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบแรงจูงใจ นามาสู่การได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
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