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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะปั ญหาของแรงจูงใจในการ
ปฏิบ ัติง านของผู้ช่ ว ยผู้จ ดั การธนาคารออมสิน ในจัง หวัด พัท ลุ ง ผลการวิจ ยั สรุป ผลได้ด ัง นี้
(1) ด้านความมันคงและความปลอดภั
่
ยในหน้ าที่การงาน มีความเชื่อมันว่
่ า ธนาคารออมสินมี
ความมันคง
่ เนื่องจากเป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังของรัฐบาลและยังมี
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามสามารถในการบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี อีกทัง้ ธนาคารก็ไม่เคยมีนโยบายที่จะ
ลดจานวนสาขาและการเลิกจ้างพนักงาน แม้จะอยูใ่ นสถานการณ์เศรษฐกิจทีย่ ่าแย่ แต่กม็ ปี ั ญหา
ด้านความปลอดภัยก็คอื ความเสีย่ งของการทางานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทีต่ ้องพบปะ
ผูค้ นมากมาย จึงมีความเสีย่ งต่อการสัมผัสและติดต่อกับผูต้ ดิ เชือ้ ได้ง่าย (2) ด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน มีความพึงพอใจกับโบนัสประจาปี และสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รบั แต่กจ็ ะติดปั ญหา
เรื่องค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลาทีย่ ุ่งยากต่อการเบิก (3) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ เป็ น
การได้เลื่อนตาแหน่ งขึ้นเป็ นผู้จดั การ และการที่เราได้พฒ
ั นาความรู้การทางานอยู่ส ม่ าเสมอ
(4) ด้านความสัมพันธ์ท่ดี ใี นที่ทางาน ได้รู้สกึ ถึง ความสุขและความสนุ กสนานกับการท างาน
รวมถึงการมีน้ าใจช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ของเพื่อนร่วมงาน แต่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยกับ ปั ญหา
ในเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกัน (5) ด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ พบว่าผู้คนส่วนใหญ่
อยากที่จ ะเป็ น บุ ค คลตัว อย่า งที่ม ีก ารปฏิบ ัติต ัว ที่ดี และมีภ าพลัก ษณ์ ท่ีน่ า เชื่อ ถือ (6) ด้า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่าส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญในเรื่อง วัสดุอุปกรณ์สานักงานที่
มีความครบถ้วนและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และในที่ทางานจะต้องมีบรรยากาศปลอดโปร่ง ไม่
แออัดและสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการทางาน ซึง่ พบว่าปั ญหาส่วนใหญ่ของงานธนาคารก็
คือ การจัดระบบคิวลูกค้าไม่เป็ นระบบ จึงทาให้เกิดความแออัดและสับสนในการให้บริการ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study on the pattern and problematic nature
of job motivation of Assistant Manager of Government Savings Bank in Phatthalung
Province. The results of the research can be summarized as follows: (1) Security and
safety workplace, Confident that the Government Savings Bank is stable place because
it is an dagency State enterprises under the Ministry of Finance of the government and
also have executives who have the ability to manage good organization and the Bank
has never had a policy to reduce the number of branches and lay off employees, even in
poor economic situation but there is a security problem. The risks of working during
The situation of COVID-19 situation necessitates meeting a large number of people.
As a result,there is a risk of touching with infected people by easily. (2) Salary and
Compensation Satisfied with the annual bonus and benefits received. However, there will
be a problem with withdrawing overtime compensation. (3) In terms of advancement in
Occupation will be promoted to a manager and that we have developed working
knowledge regularly (4) Good working relationship to feel the joy and fun of working
including being considerate and helping each other but there may be some issues with
comments and difference idea among coworkers. (5) The aspect of being respected.
Found that the majority of people desired to be a role model of good behavior and also
have a trustworthy image. (6) Working environment found that most of them are focused
on Office supplies that are complete and always ready to use and the balmy workplace
with no crowded and favorable weather for work, which found that most of the problems
with bank jobs are Unsystematic customer queuing system Congestion and confusion in
accessible branches.
Keywords : Motivation model, Assistant Manager of the Government Savings Bank

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารออมสินได้ให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็ นอย่างมาก เนื่องจากทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญขององค์กร และในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ต้องมีการสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน เนื่องจากแรงจูงใจนัน้ มีอทิ ธิพลต่อผลิตผลของงาน งานจะมีประสิทธิภาพ
ทีด่ ไี ด้นนั ้ ต้องขึน้ อยูก่ บั การจูงใจในการทางาน (เกศณรินทร์ งามเลิศ , 2559) ซึง่ มนุษย์แต่ละคน
ต่ า งก็ม ีค วามต้อ งการที่ไ ม่เ หมือ นกัน ดัง นัน้ ในการบริห ารบุ ค ลากรจะต้อ งตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของมนุ ษ ย์ โดยการปรับกลยุทธ์ทางการบริหารและแสวงหาโอกาสให้
สอดคล้อ งกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (วัฒนา โถสุ ว รรณ, 2546) ซึ่งธุ รกิจในสถาบัน
การเงินในปั จจุบนั นัน้ มีสภาพการแข่งขันสูง ทาให้แต่ละองค์กรต้องมีการวางแผนคิดค้นกลยุทธ์
และมีการกาหนดเป้ าหมายทีช่ ดั เจน ซึง่ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การธนาคารออมสิน ถือเป็ นผูบ้ ริหารระดับต้น
ทีเ่ ป็ นกาลังหลักสาคัญขององค์กร ในการควบคุมและบริหารงานบุคลากรในสาขา ให้มคี วามเป็ น
หนึ่งเดียวกัน และจะนาพาธนาคารออมสินไปสู่ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จันทราภา
จาปาเฟื่ อง, 2560)
ดังนัน้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของผู้ช่วยผู้จดั การ
ธนาคารออมสินในจังหวัดพัทลุง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปนาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารมี
ความเข้าใจถึงความต้อ งการของระดับต าแหน่ งผู้ช่ว ยผู้จดั การ ที่จะทาให้มแี รงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังเป็ นแนวทางให้พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะมีความก้าวหน้า ต่อไป
ในอนาคตได้เข้าใจเพื่อเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั งิ านและนาผลทีไ่ ด้จากการวิจยั มาเป็ นข้อมูล
พิจารณา นาไปปรับใช้กบั แผนงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทีส่ ุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิง านของผู้ช่ว ยผู้จดั การธนาคารออมสิน
ในจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อศึกษาลักษณะปั ญหาของแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของผู้ช่วยผูจ้ ดั การธนาคาร
ออมสินในจังหวัดพัทลุง

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาสภาพและปั ญหาของการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของผู้ช่วย
ผู้ จ ัด การธนาคารออมสิน ในจัง หวัด พัท ลุ ง เพื่อ ผู้ ศึ ก ษาจะใช้ ว ิธ ีใ นการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยมีการใช้หลักการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview : IDI) โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์คอื ผูช้ ่วยผู้จดั การธนาคารออมสินในจังหวัดพัทลุ ง โดยมีการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวนทัง้ หมด 11 คน จากกลุ่มประชากรทัง้ หมด 21 คน
ขอบเขตด้านเนื้อ หา ได้สรุปรวบรวมหัว ข้อ ที่น่าสนใจได้ 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความ
มัน่ คงและความปลอดภัย ในหน้ า ที่ก ารงาน (2) ด้า นเงิน เดือ นและค่ า ตอบแทน (3) ด้า น
ความก้าวหน้ าในอาชีพ (4) ด้านความสัมพันธ์ท่ดี ใี นที่ทางาน (5) ด้านการได้รบั การยกย่อ ง
นับถือ (6) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Schultz & Schultz (1998) ได้สรุปทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's
Hierarchy of Needs) ว่ า หลัก การพื้น ฐานของทฤษฎี น้ี ค ือ การที่ผู้ค นมีแ รงบัน ดาลใจในการ
แสวงหา เพื่อสนองความต้องการหรือ ขจัดข้อบกพร่องของตนเองและต้องได้รบั การตอบสนอง
ความต้องการในชัน้ ทีต่ ่ากว่าก่อน จึงตอบสนองในชัน้ ทีส่ งู กว่าได้โดยธรรมชาติ กล่าวได้ว่า “เมื่อ
พึงพอใจในความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จิตสานึกของเราจะมีความต้องการชัน้ อื่น อีก
เรื่อ ยๆ” ซึ่ง แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ (1) ความต้อ งการทางด้านร่างกาย (Physiological
Needs) เป็ นความต้องการขัน้ พื้นฐานของชีวติ ได้แก่ ความต้องการเพื่อตอบสนองความหิว
ความกระหาย เพื่อความอยูร่ อดของชีวติ เรียกง่ายๆ ก็คอื ปั จจัยสี่ (2) ความต้องการความมันคง
่
และปลอดภัย (Security and Safety Needs) ก็คอื ความต้องการความปลอดภัย ไม่ใช่เพียงแต่
ความปลอดภัยทางกายภาพ แต่ ยงั รวมถึง ความมันคงส่
่
วนบุคคล เช่น มีค วามมันคงในงาน
่
(3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) เป็ นความต้องการด้านความรักความอบอุ่น
มิตรภาพ ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคม (4) ความต้องการได้รบั
การยอมรับนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการทีจ่ ะมองตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็ นบุคคลทีน่ ่ า
เคารพยกย่องจากตนเองและผูอ้ ่นื (5) ความต้องการทีจ่ ะสมหวังในชีวติ บรรลุในสิง่ ทีเ่ ป็ นสุดยอด
แห่งความปรารถนา (Self-Realization หรือ Self-Actualization Needs) เป็ นความต้องการขัน้
สูงสุ ด เริม่ จากการที่ต้อ งได้รบั ความต้อ งการทัง้ สี่ด้านข้างต้นอย่างเพียงพอก่ อ น เป็ นความ
ต้ อ งการและความปรารถนาที่ม นุ ษ ย์จ ะใช้ค วามสามารถและศัก ยภาพที่ม ีท ัง้ หมดในการ
สร้า งสรรค์ส ิ่ง ต่ า งๆ เท่ า ที่ พ ึง จะท าได้ แ ละความต้อ งการที่ไ ด้ร ับ การตอบสนองแล้ว จะไม่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจอีกต่อไป ความต้องการจะเคลื่อนสู่ความต้องการขัน้ สูงขึน้ และมนุ ษย์มคี วาม
ต้องการทีไ่ ม่มที ส่ี น้ิ สุด

สุรศักดิ ์ วณิชยวัฒนากุล (2553) ได้สรุปทฤษฎีของ McClelland ไว้ว่า บุคคลจะเรียนรู้
เกี่ยวกับความต้องการจากสังคมที่มคี วามเกีย่ วข้อง ความต้องการจะก่อตัวขึน้ มาพร้อมชีวติ ของ
แต่ละคน มีการพัฒนามาตลอดทุกช่วงชีวติ และเมือ่ มีการเรียนรูท้ างสังคมแล้ว บุคคลย่อมมีความ
ต้องการที่สาคัญ 3 ประการคือ (1) ความต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement) เป็ น
ความต้องการทีจ่ ะทางานได้ดแี ละมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผูท้ ต่ี อ้ งการความสาเร็จสูงจะมีลกั ษณะ
พฤติก รรมดังนี้ มีเ ป้ าหมายในการทางานสูง มีค วามชัดเจนและท้าทายความสามารถ มุ่งที่
ความสาเร็จของงานมากกว่ารางวัลที่จะได้รบั ต้องการข้อมูลย้อนกลับในทุกกระบวนการของ
ความก้าวหน้าเพื่อความสาเร็จ (2) ความต้องการอานาจ (Need for Power) เป็ นความต้องการที่
มีส่วนควบคุมในการสร้างอิทธิพลหรือรับผิดชอบในกิจกรรมของผู้อ่นื ผู้ท่ตี ้องการอานาจจะมี
ลักษณะพฤติกรรมดังนี้ แสวงหาโอกาสในการควบคุมหรือมีอทิ ธิพลเหนือบุคคลอื่น ชอบการ
แข่งขันในสถานการณ์ทต่ี นเองมีอานาจควบคุมบุคคลอื่นสนุ กสนานในการเผชิญหน้าหรือโต้แย้ง
กับผูอ้ ่นื (3) ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็ นความต้องการทีจ่ ะรักษาความ
เป็ นมิต รภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลอย่างใกล้ชิด ผู้มคี วามต้อ งการความผูกพันมี
ลักษณะดังนี้ พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพและมิตรภาพให้ยงยื
ั ่ น ต้องการให้บุคคลอื่นๆ
ชื่นชอบในตนเอง สนุ ก สนานกับกิจกรรมทางสังคมต่ างๆ แสวงการมีส่ ว นร่ว มด้ว ยการร่ว ม
กิจกรรมกับกลุ่มหรือสมาคมต่างๆ
สัดส่วนความต้องการทัง้ สามประการนี้ ในแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกัน บางคนอาจมีความ
ต้องการทางอานาจมากกว่าความต้องการด้านอื่นๆ ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจมีความต้องการ
ความสาเร็จสูง ซึง่ อาจเป็ นส่วนทีส่ ามารถแสดงอุปนิสยั ของบุคคลนัน้ ได้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ช่วยผู้จดั การธนาคารออมสิน ในจังหวัดพัทลุง จานวน 11 คน จากกลุ่มประชากร
ทัง้ หมด จานวน 21 คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ
ใช้ห ลัก การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (In-depth interview : IDI) จากกลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่อ ให้ท ราบถึง
รูปแบบของแรงจูงใจและลักษณะปั ญหาของแรงจูงใจ ซึง่ หัวข้อทีน่ ามาสัมภาษณ์มจี านวน 6 ข้อ
ดังนี้ (1) ด้านความมันคงและความปลอดภั
่
ยในหน้าทีก่ ารงาน (2) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
(3) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (4) ด้านความสัมพันธ์ทด่ี ใี นทีท่ างาน (5) ด้านการได้รบั การยก
ย่องนับถือ (6) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นของแรงจูงใจทัง้ 6 ข้อ
มาใช้ในการศึกษารูปแบบแรงจูงใจและลักษณะปั ญหาในการทางานของผู้ช่วยผู้จดั การธนาคาร
ออมสินในจังหวัดพัทลุง การสัมภาษณ์จะใช้คาถามปลายเปิ ด จากนัน้ ทาการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ กี ารแจกแจงความถี่ (F-frequencies) และเมื่อได้ค่าความถี่ของแต่ละ
หัวข้อแล้ว นาข้อมูลทีไ่ ด้มาสรุปรูปแบบและลักษณะปั ญหาของแรงจูงใจ จากนัน้ นาเสนอข้อมูล

จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ยั นาเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางค่าความถี่ และการพรรณนา
ตามลักษณะของข้อมูล
ผลการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ งศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูจ้ ดั การธนาคารออมสิน
ในจังหวัดพัทลุง แบ่งเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความมันคงและความปลอดภั
่
ยในหน้าทีก่ ารงาน
1.1 ผู้ช่วยผู้จดั การส่วนใหญ่มคี วามเชื่อมันถึ
่ งความมันคงและความปลอดภั
่
ยในหน้ าที่
การงาน เนื่องจากธนาคารออมสินเป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังของรัฐบาล
คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ การไม่มนี โยบายในการลดจานวนสาขาและเลิกจ้างพนักงาน
แม้จะอยู่ใ นสถานการณ์ เศรษฐกิจที่ย่ าแย่หรือในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คิดเป็ นร้อ ยละ
90.91 นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังมีผบู้ ริหารทีม่ คี วามสามารถในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ทุกระดับชัน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.45 และธนาคารออมสินเป็ นสถาบันการเงินทีม่ ชี ่อื เสียงด้านการ
บริหารจัดการทีม่ คี ุณภาพ คิดเป็ นร้อยละ 27.27
1.2 ลักษณะปั ญหาด้านความมันคงและความปลอดภั
่
ยในหน้าทีก่ ารงาน พบว่า เป็ นการ
ปฏิบตั ิงานที่มคี วามเสี่ยงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากลูกค้าต้องเข้ามาใช้บริการ
ธนาคารเป็ นจานวนมากในทุกๆ วัน จึงเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื้อไวรัสและอาจติดเชื้อได้ คิดเป็ น
ร้อยละ 54.55 และด้านความเสี่ยงในการออกพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการลูกค้า เสี่ยงต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุการใช้รถใช้ถนน สภาพลมฟ้ าอากาศ เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ความเสีย่ งในการ
เกิดข้อผิดพลาดทางการเงิน และความเสีย่ งต่อการถูกโจรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 9.09
2. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
2.1 ผู้ช่ ว ยผู้จ ัด การส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามเห็น ว่ า ธนาคารออมสิน มีก ารจ่ า ยโบนั ส เป็ น
ค่าตอบแทนในทุกๆ ปี และยังมีสวัสดิการสาหรับพนักงาน เช่น สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อ สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ
ธนาคารออมสินมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารกาหนด ซึง่ เงินเดือนจะปรับขึน้
ตามอายุงาน และเงินขัน้ พิเศษ คิดเป็ นร้อยละ 90.91 โดยทุกต้นปี ธนาคารจะให้เงินสนับสนุ น
สาหรับค่าเครื่องแบบพนักงาน จานวน 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.36 อีกทัง้ ธนาคารก็ไม่ม ี
นโยบายลดเงินเดือนพนักงานแม้ในสภาวะเศรษฐกิจทีย่ ่าแย่ และยังมีเงินทุนสนับสนุ นการศึกษา
สาหรับบุตรพนักงานที่มผี ลการเรียนดีอกี ด้วย คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และพนักงานยังมีสทิ ธิการ
ลาพักผ่อน ลาป่ วย ลากิจส่วนตัว ลาอุปสมบท ลาคลอด เป็ นต้น ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 9.09

2.2 ลักษณะปั ญหาด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน พบว่า การเบิกค่าทางานล่วงเวลา
เป็ นไปได้ยาก ซึง่ โดยปกติในทุกๆ วัน พนักงานก็มกี ารทางานล่วงเวลาอย่างมาก แต่การเบิกค่า
ล่วงเวลาจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผู้บริหารระดับสูง อีกทัง้ เงินเดือนก็ไม่ได้ถูกปรับขึ้นเมื่อ
เลื่อนตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การจึงไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะขึน้ ตาแหน่งมากนัก เงินเดือนก็จะ
ขึน้ ตามอายุงานหรือขัน้ พิเศษประจาปี เท่านัน้ และในปั จจุบนั ธนาคารออมสินมีการยกเลิกระบบ
บาเหน็จบานาญไปแล้ว จึงมีเพียงแค่การลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงานส่วนใหญ่
ต้องการทีจ่ ะได้รบั เงินหลังเกษียณจึงอยากให้มรี ะบบนี้ขน้ึ อีก คิดเป็ นร้อยละ 9.09
3. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
3.1 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การได้เลื่อนตาแหน่ งเป็ นผู้จดั การ คิดเป็ น
ร้อ ยละ 100 รองลงมาคือ การได้ร ับ การพัฒ นาความรู้อ ยู่ส ม่ า เสมอ รวมถึง มิต รภาพและ
ความสัมพันธ์ก ับ ผู้บ ริห ารระดับสูง ทัง้ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก คิดเป็ นร้อ ยละ 27.27
ตลอดจนความภาคภูมใิ จในอาชีพการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 9.09
3.2 ลั ก ษณะปั ญหาด้ า นความก้ า วหน้ า ในอาชี พ พบว่ า ปั ญหาหลั ก ของด้ า น
ความก้าวหน้ าในอาชีพ ก็ค ือ การมีระบบอุ ปถัม ภ์ห รือ การใช้เ ส้นสาย ในการเลื่อ นขัน้ เลื่อ น
ตาแหน่ ง คิดเป็ นร้อยละ 90.91 รองลงมาคือ การขึ้นตาแหน่ งเป็ นผู้จดั การส่วนใหญ่มกั ได้อยู่
ห่างไกลครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และธนาคารออมสินจะมีคาสังการโยกย้
่
ายที่บ่อยครัง้
โดยเฉพาะผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การ คิดเป็ นร้อยละ 9.09
4. ด้านความสัมพันธ์ทด่ี ใี นทีท่ างาน
4.1 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เมือ่ เรามีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อเพื่อนพนัก งาน
ก็จะทาให้เรามีความสุขและสนุ กกับการทางานมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การมีน้ าใจช่วยเหลือซึง่ กันและ
กันในทีท่ างาน คิดเป็ นร้อยละ 72.73 และการมีความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกันทางาน คิดเป็ น
ร้อยละ 45.45 อีกทัง้ คนเรายังต้องการการให้เกียรติกนั และรูจ้ กั การรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื
คิดเป็ นร้อยละ 36.36
4.2 ลักษณะปั ญหาด้านความสัมพันธ์ท่ดี ใี นที่ทางาน พบว่า ปั ญหาหลักที่พบเจอก็คอื
ต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน คิดเป็ นร้อยละ 72.73 รองลงมาคือ การพูดนินทาลับ
หลังหรือการใส่รา้ ยเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนพนักงาน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และการ
ละเลยไม่รบั ผิดชอบหน้าทีข่ องตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 9.09
5. ด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ
5.1 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เป็ นบุคคลตัวอย่างทีม่ กี ารปฏิบตั ติ วั ทีด่ ี เป็ น
แบบอย่างที่ดที งั ้ การปฏิบตั ิตวั และการทางานแก่คนอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 81.82 รองลงมาคือ
การมีภาพลัก ษณ์ ท่ดี ีแ ละมีค วามน่ าเชื่อ ถือต่ อผู้อ่นื คิดเป็ นร้อ ยละ 54.55 และความต้อ งการ

มีเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมใิ จ คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ซึ่งการที่เราถูกยกย่องนับถือจะ
ส่งผลต่อความสุขกายและสุขใจในการทางานของบุคคลนัน้ อีกด้วย คิดเป็ นร้อยละ 27.27 และ
การเป็ นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื คิดเป็ นร้อยละ 18.18
5.2 ลักษณะปั ญหาด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ พบว่า ผูบ้ ริหารบางคนปฏิบตั ติ นไม่
เป็ นทีน่ ่าเคารพนับถือ คิดเป็ นร้อยละ 9.09
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
6.1 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ในเรื่องอุปกรณ์สานักงานมีความครบถ้วน
และพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ คิดเป็ นร้อยละ 90.91 รองลงมาคือ บรรยากาศทีม่ คี วามปลอดโปร่ง ไม่
แออัดและสภาพอากาศทีเ่ อื้ออานวยต่อการทางานทัง้ ในสถานทีแ่ ละนอกสถานที่ คิดเป็ นร้อยละ
72.73 และเมื่อเรามีสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ จี ะส่งผลให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ในการท างานที่ดีข้นึ และท างานได้อ ย่า งมีค วามสุ ข คิด เป็ น ร้อ ยละ 45.45 และการที่เ รามี
เทคโนโลยีในการสนับสนุ นการทางานที่ทนั สมัยและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร
และรวดเร็ว ก็เป็ นการเอือ้ อานวยให้เราทางานได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 18.18
6.2 ลักษณะปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า การจัดระบบคิวลูกค้าไม่
เป็ นระบบ จะทาให้การทางานมีความล่าช้า มีความสับสนและแออัดกันในสาขา อาจทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ คิดเป็ นร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ สภาพอากาศไม่เอือ้ อานวยในการทางานนอก
สถานที่ คิดเป็ นร้อยละ 45.45 ระบบเทคโนโลยีในการทางานมีความขัดข้อง ทาให้เกิด ความ
ล่าช้าในการทางานและไม่สามารถให้บริการลูกค้าต่อได้ คิดเป็ นร้อยละ 27.27
อภิ ปรายผล
การวิจยั เรื่อง การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของผู้ช่วยผู้จดั การธนาคาร
ออมสินในจังหวัดพัทลุง โดยการกาหนดรูปแบบแรงจูงใจ 6 ด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. ด้านความมันคงและความปลอดภั
่
ยในหน้าที่การงาน สรุปได้ว่าผู้ช่วยผู้จดั การส่วน
ใหญ่มคี วามเชื่อมันในความมั
่
งคงขององค์
่
กร เนื่องจากธนาคารออมสินเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงการคลังของรัฐบาล รวมทัง้ ยังมีผู้บริหารที่มคี วามสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี ไม่มนี โยบายในการลดจานวนสาขาและเลิกจ้างพนั กงาน แม้จะอยู่ในสถานการณ์
เศรษฐกิจทีย่ ่าแย่ และธนาคารออมสินยังเป็ นสถาบันการเงินทีม่ ชี ่อื เสียงด้านการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพ จึงได้รบั รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อุทุมพร รุง่ เรือง (2555) กล่าวถึง ความรูส้ กึ มันคงและยั
่
งยื
่ นทีม่ ตี ่ออาชีพการงาน เป็ นอาชีพ
ทีส่ ามารถหารายได้เลีย้ งครอบครัวต่อไปได้ รวมถึงเป็ นอาชีพทีจ่ ะทาให้ฐานะทางครอบครัวดีขน้ึ
และ โชติกา ระโส (2555) ได้กล่าวถึง ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามต้องการจะประสบความสาเร็จ จะมุ่งมัน่

ต่ อ การทางานให้บรรลุ ต ามเป้ าหมายขององค์กรและมีอ านาจในการเปลี่ย นแปลงที่ย ิ่ง ใหญ่
สามารถทีจ่ ะนาพาองค์กรและพนักงานไปสู่ความสาเร็จตามเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน สรุปได้ว่าผูช้ ่วยผู้จดั การส่วนใหญ่ พงึ พอใจที่ธนาคาร
ออมสินมีการจ่ายโบนัสเป็ นค่าตอบแทนในทุกๆ ปี และยังมีสวัสดิการสาหรับพนักงาน เช่น สิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาล สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือ้ สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เป็ นต้น ธนาคาร
ออมสินมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานตามเกณฑ์ท่ธี นาคารกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุพจน์ ฐิตวิ รการณ์กูล (2559) กล่าวถึง เงินเดือนและผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ได้รบั มีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับตาแหน่ งและปริมาณงานที่รบั ผิดชอบ และการปรับฐานเงินเดือนก็
เป็ นไปตามทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ กาหนด และ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) กล่าวถึง ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
จากการปฏิบตั งิ านของบุคคลในองค์กร ตลอดจนการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ
ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ค้ า จุ น ที่ส ร้า งแรงจู ง ใจในการปฏิบ ัติง าน ซึ่ง จะก่ อ ให้เ กิด การปฏิบ ัติง านที่ม ี
ประสิทธิภาพและบรรลุเ ป้ าหมายขององค์กรต่อไปและ ประเสริฐ อุไร (2559) กล่าวว่า หาก
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะก่อให้ เกิดความไม่พงึ พอใจ
กันได้ การปรับอัตราเงินเดือนหากน้อยเกินไป ก็จะส่งผลให้เกิดความไม่พงึ พอใจกับพนักงาน
หรือแม้กระทังการจ่
่
ายเงินเดือนทีส่ งู เกินไปก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้ทางานได้ดกี ว่าเดิม
3. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ สรุปได้ว่าผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วนใหญ่มคี วามเห็ นว่า การได้
เลื่อ นต าแหน่ งเป็ นผู้จ ดั การ การได้รบั การพัฒ นาความรู้อ ยู่ส ม่ า เสมอ รวมถึงมิต รภาพและ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนความภาคภูมใิ จใน
อาชีพ การท างานเป็ นแรงจู ง ใจที่ดีใ นการท างาน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ มาโนช
พรหมปั ญโญ (2560) กล่าวถึง โอกาสทีไ่ ด้รบั ความก้าวหน้าในตาแหน่ งงานเป็ นปั จจัยสาคัญใน
คุณภาพชีวติ ของการทางาน ไม่เพียงแต่ค่าตอบแทน ตาแหน่ ง และโอกาส รวมทัง้ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ทีเ่ พิม่ พูนขึน้ ตามประสบการณ์ และ โชติกา ระโส ( 2555) กล่าวถึง ความต้องการ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ ต้องมีความเชื่อมันในตนเอง
่
ตลอดจนต้องการมีฐานะทีโ่ ดดเด่นและเป็ น
ทีย่ อมรับนับถือของคนทัง้ หลาย การมีตาแหน่ งสูงในองค์กรหรือการได้ใกล้ชดิ บุคคลสาคัญ ล้วน
แต่เป็ นการส่งเสริมให้ฐานะของบุคคลเด่นขึน้ ทัง้ สิ้น และ ประเสริฐ อุไร (2559) กล่าวถึง การให้
โอกาสในการเพิม่ พูนความรูค้ วามเชี่ยวชาญในการทางานเพื่อความก้าวหน้ าและเติบโต ก็ถอื
เป็ นการจูงใจให้พนักงานทางานให้มคี วามเจริญก้าวหน้ ายิง่ ขึน้ รวมถึงการให้อานาจหน้ าที่ใ น
การตัดสินใจในงานทีต่ วั เองรับผิดชอบ พนักงานก็จะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตัวเองมากขึน้ เช่นกัน
4. ด้านความสัมพันธ์ท่ดี ใี นที่ทางาน สรุปได้ว่าผู้ช่วยผู้จดั การส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า
เมือ่ เรามีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อเพื่อนพนักงาน ก็จะทาให้เรามีความสุขและสนุ กกับการทางานมาก
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การมีน้ าใจช่วยเหลือซึง่ กันและกันในทีท่ างาน ความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกัน
ทางาน ก็จะนาพาองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จได้ในทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ประเสริฐ อุไร
(2559) พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานมี 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความสุข

ในการทางาน (2) ด้านความคิดริเ ริม่ สร้างสรรค์ (3) ด้านความมีประสิทธิภาพ ในภาพรวม
แรงจูงใจอยู่ใ นระดับมาก อีก ทัง้ คนเรายังต้อ งการการให้เ กียรติกันและรู้จ ักการรับฟั ง ความ
คิดเห็นของผู้อ่นื และ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อผู้ บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน การที่เรามีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ี มีการดูแลใส่ใจ รับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันกับเพื่อนพนักงานทุกคน และเมือ่ เกิดปั ญหาอุปสรรคในการทางาน ก็จะมี
เพื่อนทีค่ อยให้คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาอยูเ่ สมอ
5. ด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ สรุปได้ว่าผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า การ
ได้เป็ นบุคคลตัวอย่างทีม่ กี ารปฏิบตั ติ วั ทีด่ ี เป็ นแบบอย่างทีด่ ที งั ้ การปฏิบตั ติ วั และการทางานแก่
คนอื่นๆ รองลงมาคือ การมีภาพลักษณ์ท่ดี แี ละมีความน่ าเชื่อถือ และความต้องการมีเกียรติยศ
ชื่อเสียงและความภาคภูม ใิ จ ซึ่งการที่เราถูกยกย่องนับถือ จะส่งผลต่อความสุขทัง้ ทางกายและ
ทางใจในการท างานของบุ ค คลนั น้ อีก ด้ว ย และยัง เป็ น ที่ย อมรับ ของบุ ค คลอื่น อีก ด้ว ย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อุษา ศิระสากร (2562) กล่าวว่า การได้รบั การยกย่องคือความต้องการ
ได้รบั การยกย่องนับถือตนและต้องการมีช่อื เสียงในสังคม การมีภาพลักษณ์ทด่ี ี และเพื่อทีจ่ ะได้
เป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้ผอู้ ่นื ชื่มชม ต้องการยกสถานภาพของตนเองให้สูงยิง่ ขึน้ เพื่อให้เกิดความ
มันใจและภาคภู
่
มใิ จในความรูค้ วามสามารถของตนและ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2561) กล่าว
ว่า เป็ นความต้องการที่จะให้ผู้อ่นื มองตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็ นบุคคลที่น่าเคารพยกย่องหรือ
มีความภาคภูมใิ จในตนเอง เป็ นความต้องการได้รบั การยกย่องนับถือและสถานะจากสังคม เช่น
ต้องการทีจ่ ะให้ผอู้ ่นื เห็นตนมีความสามารถมีคุณค่า มีเกียรติ มีตาแหน่งฐานะ มีความต้องการจะ
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามมันใจในตนเอง
่
ได้รบั ความเคารพนับถือและเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ เป็ นต้น
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน สรุปได้ว่าผู้ ช่วยผู้จดั การส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า
ในเรือ่ งอุปกรณ์สานักงานทีม่ คี วามครบถ้วนและพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ รองลงมาคือ บรรยากาศที่
มีความปลอดโปร่ง ไม่แออัดและสภาพอากาศทีเ่ อื้ออานวยต่อการทางานทัง้ ในสถานทีแ่ ละนอก
สถานที่ และเมือ่ เรามีสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ จี ะส่งผลให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ในการทางานที่ดขี ้นึ และทางานได้อย่างมีความสุข มีเทคโนโลยีในการสนับสนุ นการทางานที่
ทันสมัยและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร ก็เป็ นการเอื้ออานวยให้เรา
ทางานได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ อุษา ศิระสากร (2562) กล่าวว่า
ด้านสภาพการทางานเป็ นสิ่งที่ช่ว ยอานวยความสะดวกในการทางาน เช่น แสงสว่าง สภาพ
อากาศที่ถ่ายเท เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางาน และความรูส้ กึ มันใจในการท
่
างาน ความ
ยังยื
่ นของอาชีพและองค์กรเป็ นปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานโดยตรง ซึง่ เป็ นการสร้างแรงจูง
ใจให้คนชอบและรักงาน เป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความพึงพอใจให้พนักงานในองค์กรปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ สุพจน์ ฐิตวิ รการณ์กูล (2559) กล่าวว่า เป็ นสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวบุคลากร
ในขณะปฏิบตั งิ าน สภาพบรรยากาศทัง้ ภายนอกและภายใน รวมถึงวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร อันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรือ่ งศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ธนาคารออมสินในจังหวัดพัทลุง ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ขยายขอบเขตการศึกษาในตาแหน่งอื่นๆ เพื่อทีจ่ ะนาข้อมูลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกันใน
แต่ละตาแหน่ ง และนาผลทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
2. ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและแม่นยา เป็ นประโยชน์แก่ผบู้ ริหารในการใช้ขอ้ มูล
3. ศึกษาเพิม่ เติมในพื้นที่จงั หวัดใกล้เคียง เพื่อทีจ่ ะนาข้อมูลมาเปรียบเทียบหาผลลัพธ์
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อทีจ่ ะได้ศกึ ษาต่อไป
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