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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธุรกจิสาขากรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 (2) เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขากรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 กลุ่มตวัอย่างที่
สมัพนัธ์กบัจ านวนประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ค านึงการเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลได้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัพจิารณาจากสดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างภายใต้ต าแหน่งหน้าที ่จ านวน 10 ท่าน 
ทัง้นี้ผู้วจิยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคือแบบ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างหรอืแบบชี้น า (Guided Interview) การวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ 
(Interview) ใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบแจกแจงความถี ่เพือ่หาขอ้สรุปจากผลการศกึษาของการสมัภาษณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: 
ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปดว้ย ความส าเรจ็ในการ คอืสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานนั ้น 
ก่อให้เกดิความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในการท างานต่อไป ความก้าวหน้าในต าแหน่ง คอืมคีวามก้าวหน้าที่
ก าหนดตามโครงสรา้ง ความมัน่คงในงาน คอืเป็นอาชพีที่เป็นที่ยอมรบัและนับถอืของสงัคม การได้รบั
การยอมรบันับถือ คือการได้รบัการยกย่องยอมรบัทัง้โดยทางวาจา สภาพแวดล้อมที่ดีในการ คือ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอ านวยความสะดวกในการปฏบิตัิงาน มกีารจดัสภาพการท างานที่ด ี  
รายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ คือมีการจัดระบบเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสม 
นโยบายบริษัท คือมีการก าหนดนโยบายและการบริหารงานที่เหมาะสม เช่น นโยบายไม่เลิกจ้าง
พนักงานแม้เศรษฐกจิไม่อ านวย ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน คอืมี
การพบปะ สนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชา การช่วยเหลือเกื้อกูลจาก
ผู้บังคับบัญชา  การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา คือผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน  

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ การไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในงานใหม่ๆ รู้สึกต่อ การตีความระเบียบหลักเกณฑ์ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในสถานะหรอืต าแหน่งที่สูงขึ้น ไม่มกีารพิจารณาตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ต้อง
โยกย้ายต าแหน่งบ่อยครัง้ รู้สึกไม่ได้รับการยกย่องยอมรับ มีห้องท างานคับแคบ/ปริมาณงานไม่



เหมาะสมอตัราค่าตอบแทนนอกเวลาไม่ไดพ้จิารณาจากความยากของงาน ไม่จดัสรรผลประโยชน์เกื้อกูล
และสวสัดกิารใหแ้ก่พนักงานตามความเหมาะสม รปูแบบการจดัการและการบรหิารงานขององคก์ร การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงาน  และ 
ผูบ้งัคบับญัชามกีารควบคุมดแูลทีไ่ม่ทัว่ถงึ 
 
ค าส าคญั : แรงจงูใจ, รปูแบบแรงจงูใจ, พนกังานธุรกจิสาขา, Motivation  
 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การบรหิารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายไดน้ัน้ จ าเป็นต้องอาศยัปัจจยัหลายประการ อาท ิบุคลากร 
เงนิ วสัดุอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการทีด่ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ “การบรหิารงานบุคคล”เพราะบุคคล หรอื 
บุคลากรในองคก์ร ถอืเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดในการบรหิารงาน เนื่องจากหากปราศจากบุคลากร
ท าหน้าทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนแลว้ การบรหิารจดัการต่าง ๆ กไ็ม่เกดิขึน้ และองคก์ร กจ็ะไม่บรรลุเป้าหมาย
ได้ การบริหารงานในองค์การในปัจจุบันต่างก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าทัง้ในด้านการขยายตัว 
ตลอดจนการเพิ่มเป้าหมายในการท างานให้มากขึ้น เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งปัจจยัดงักล่าว
ขา้งต้น คน จดัว่าเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ดในการปฏบิตังิานขององคก์ร เพราะคนมชีวีติจติใจและเป็น
ผูใ้ชปั้จจยัอื่น คนเป็นทรพัยากรทีย่ิง่ใชย้ิง่เพิม่คุณค่าในตนเอง (ธนพร โมราบุตร , 2557, หน้า 1) ในส่วน
ของพนักงานธนาคารออมสนิธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 มพีนักงานธุรกจิสาขา 7 จ านวน 
16 คน ตามโครงสรา้งไดแ้บ่งสายงานความรบัผดิชอบตามต าแหน่งต่าง ๆ โดยพนักงานธุรกจิสาขา 7 มี
หน้าที่ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายในฐานะผู้มีประสบการณ์สูง 
สามารถก าหนด วเิคราะห ์และเสนอทางเลอืกทีห่ลากหลายในการแก้ปัญหาเพื่อปรบัปรุงและพฒันางาน
ทีร่บัผดิชอบ หรอืงานภายในหน่วยงานทีส่งักดั โดยพนักงานธุรกจิสาขา 7 จะเป็นต าแหน่งที่จะสามารถ
สอบยา้ยเพื่อเลื่อนไปเป็น ผูช้่วยผูจ้ดัการสาขา ซึ่งจะมคีวามก้าวหน้าในต าแหน่งรวมถงึค่าตอบแทนอื่น  
ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ปัจจยัในการปฏบิตังิานไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ความส าเรจ็ใน
การปฏบิตังิาน ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิความกา้วหน้าในต าแหน่ง ความมัน่คงในงาน การไดร้บัการยอมรบั
นับถือ สภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน และรายได้ผลตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายบรษิัท 
ความสมัพนัธ์กบัพนักงาน และการควบคุมดูแลของผู้บงัคบับญัชา ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงาน ส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์นัน้ ๆ โดย
แรงจงูใจในการท างานเป็นเรื่องทีส่ าคญัสง่ผลต่อการใหบ้รกิารลูกคา้ เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความเตม็ใจในการ
ใหบ้รกิารของพนักงานกบัผูม้าใชบ้รกิารในทุกระดบั พนักงานธนาคารเป็นแกนส าคญัทีจ่ะท าใหธ้นาคาร
ออมสนิ สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้โดยการปฏบิตังิานไดด้หีรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัความ
รบัผดิชอบ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้และแรงกระตุน้อื่น ๆ 

ในฐานะทีข่า้พเจา้เป็นพนกังานคนหนึ่งในธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 ซึ่งเป็นหน่ึงใน
แรงขบัเคลื่อนองคก์ร อยากใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็และกา้วหน้าต่อไป ผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะ 



ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขากรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน เขต
นครศรธีรรมราช 1 โดยเล็งเห็นถึงการปรบัปรุงการท างานของพนักงานให้มปีระสทิธภิาพผ่านรูปแบบ
แรงจูงใจที่จะสะทอ้นความต้องการของพนักงานธุรกจิสาขา 7 โดยเฉพาะทางด้านการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์เพื่อการด ารงอยู่ของหน่วยงาน เนื่องจากภายในธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1  มกีาร
โยกย้ายพนักงานเป็นประจ าทุกปี พนักงานไม่ค่อยมแีรงจูงใจทีจ่ะเลื่อนต าแหน่งท าใหก้ารปฏบิตังิานไม่
ต่อเนื่อง จงึควรมกีารจดัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เพือ่ใหพ้นักงานมขีวญัและก าลงัใจ มคีวามกา้วหน้า 
และมคีวามมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน เพื่อใหเ้กดิแรงจูงใจและความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน และการท า
วจิยัในครัง้นี้เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการน าเสนอให้ผู้เกี่ยวขอ้งวางแผนและพฒันาการปฏิบตังิานของ
พนักงาน และเพื่อน ามาปรบัปรุงการบรหิารทรพัยากรบุคคลของธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 
ซึ่งผลจากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและปรบัปรุงกระบวนการสรา้งแรงจูงใจของพนักงาน 
เพื่อน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขนัของธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 และ
สามารถแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นได้ตรงกบัสาเหตุ เป็นแนวทางส าหรบัผู้บรหิารธนาคารซึ่งจะมปีระโยชน์ใน
การวางแผนงาน แนวทางในการบรหิารงาน เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานร่วมกนัทัง้ฝ่าย
บรหิารและฝ่ายปฏิบัติงาน โดยที่พนักงานธนาคารมคีวามพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ
ความคดิ ทีจ่ะน าไปสูก่ารท างานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุดต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกิจสาขากรณีศึกษา: ธนาคาร
ออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 

2. เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขากรณีศกึษา: ธนาคาร
ออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 
 
ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธุรกิจสาขา

กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรธีรรมราช 1 ซึ่งอาศยัขอบข่ายการวิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคญั 
ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg, 
Mausner, and Syderman (อ้างถึงใน วินิต วิไลวงษ์วฒันกิจ,2551, หน้า 12) ประกอบด้วย ได้เสนอ
ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Two Factor Theory) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสรุปว่ามีปัจจยั
ส าคญั 2 ประการทีส่มัพนัธก์บัความชอบหรอืไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ย 1)ปัจจยัทีเ่ป็น
ตวัจูงใจ ไดแ้ก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รบัการยกย่องนับถอื ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิและ
ดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน 2) ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายและการบรหิารขององค์การ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ดา้นความ



มัน่คงในงาน และด้านการควบคุมบงัคบับญัชา และแนวคดิเกี่ยวกบัความก้าวหน้าในอาชีพและความ
มัน่คงในงาน เป็นกรอบในการวจิยั 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรของการวิจัยในครัง้นี้  คือ พนักงานธุรกิจสาขา 7 ธนาคารออมสิน เขต

นครศรธีรรมราช 1 จ านวนรวม 16 คน (ทีม่า: ธนาคารออมสนิเขตนครศรธีรรมราช 1, 2564)  
 ทัง้นี้การก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่สมัพนัธ์กบัจ านวนประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ 

ค านึงการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัพจิารณาจากสดัสว่นของ
กลุ่มตวัอย่างภายใตต้ าแหน่งหน้าที ่จ านวน 10 ท่าน  

3. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและเวลาในการวิจยั 
 ระยะเวลาในการท าวจิยัตัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ.2564-มกราคม พ.ศ.2565 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 เนื่องจากผูว้จิยัมคีวามสนใจเรื่องรูปแบบแรงจูงใจในการท างาน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้ศกึษาหนังสอื 
บทความ งานวิจยั สื่อตีพิมพ์ต่าง เพื่อที่จะหาแนวความคิดทฤษฎีมาเป็นข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ (1) 
ความหมายแรงจงูใจสรุปได้ ดงันี้คอื ความตอ้งการหรอืแรงผลกัดนัหรอืก าลงัใจใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมการ
กระท านัน้ ใหเ้ป็นไปตามทศิทางและ เป้าหมายทีก่ าหนดไวโ้ดยความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน 
ดงันัน้แรงจูงใจจงึไม่เท่ากันเช่นกนั (2) ทฤษฎีของ แรงจูงใจ (2.1) ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการตาม
ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need Theory) (วลัลร จนัทเรนทร์, 2552) เป็นทฤษฏีเกี่ยวกับ 
ความต้องการมนุษยท์ุกชนชัน้ ตัง้แต่ตอ้งการพืน้ฐานไปสู่ข ัน้สูงสุดของมนุษยเ์ช่น ความต้องการพืน้ฐาน 
ความปลอดภยั ด้านสงัคม ดา้นเกยีรตยิศชื่อเสยีง จุดสูงสุดในชวีติ (2.2) ทฤษฎสีองปัจจยั (Herzberg’s 
Two Factor Theory) (John B. Miner, 2015) เป็นที่ทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจยัการจูงใจ และปัจจยัอนามยั 
(อ้างถึงใน วนิิต วไิลวงษ์วฒันกิจ,2551, หน้า 12) ประกอบด้วย ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Two 
Factor Theory) ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ซึ่งสรุปว่ามปัีจจยัส าคญั 2 ประการที่สมัพนัธ์กับ
ความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล  ประกอบด้วย 1)ปัจจัยที่เป็นตัวจูงใจ ได้แก่ ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านการได้รบัการยกย่องนับถือ ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ และด้านความส าเรจ็ใน
การปฏบิตังิาน 2) ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้น
นโยบายและการบรหิารขององคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ด้านความมัน่คงในงาน และ
ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา และแนวคดิเกี่ยวกบัความก้าวหน้าในอาชพีและความมัน่คงในงาน (2.3) 
ทฤษฎคีวามต้องการของแอลเดอรเ์ฟอร์ (ERG theory) (Jonathan Law, 2009) เป็นทฤษฎคีลา้ยทฤษฎี
มาสโลวท์ีเ่กีย่วกบัความตอ้งการด ารงชวีติ ความสมัพนัธ์ และความเจรญิเตบิโต (2.4) ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิข์องแมกคลีลแลนด์ (McClelland’s Needs Theory) (John B. Miner, 2015) เป็นที่ ทฤษฎี
เกี่ยวกบัความต้องการอ านาจ ความผูกพนั ความต้องการส าเรจ็  (2.5) ทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม 
(Vroom's expectancy theory) (Fred C. Lunenburg, 2011) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ผลลัพธ์เครื่องมือ
วดัผลลพัธ์ ความคาดหวงัที่ได้รบั เป็นแรงจูงใจ (2.7) ทฤษฎีความคาดหวงัของพอรเ์ตอร์และลอรเ์รอร์ 



(Porter and Lawler’s Expectancy Theory) สมยศ นาวกีาร (2551 : 117) เป็นรูปแบบประสทิธภิาพใน
การผลติและการตอบสนองความพอใจโดยพอรต์เตอรแ์ละลอรเ์ลอรไ์ดพ้ฒันารปูแบบของพวกเขาขึน้มา
เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัปัญหาการจงูใจ  
 
แนวความคิดงานวิจยัครัง้น้ี 

ตารางที ่2 สรุปแนวคดิรปูแบบแรงจงูใจ 
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ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน ✓ ✓   ✓   ✓ 

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ ✓  ✓  ✓   ✓ 

ความกา้วหน้าในต าแหน่ง ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

ความมัน่คงในงาน ✓ ✓   ✓   ✓ 

การไดร้บัการยอมรบันับถอื ✓ ✓   ✓   ✓ 

สภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ✓ ✓ ✓     ✓ 

รายไดผ้ลตอบแทนและสวสัดกิาร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

นโยบายบรษิทั ✓    ✓  ✓ ✓ 

ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เพื่อนร่วมงาน ✓    ✓ 

 
✓ ✓ 

การควบคุมดแูลของผูบ้งัคบับญัชา ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ 

 

ขัน้ตอนการวิจยั 
ภาพที ่1 ขัน้ตอนงานวจิยั 
 

การศึกษารปูแบบแรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงานธรุกิจสาขา กรณีศึกษา: 
ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 

 



 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยน าเอาข้อมูลทางด้าน

คุณภาพซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่เป็นตวัเลขแต่จะเป็นขอ้ความบรรยาย หรอือธบิายวธิกีารปฏิบตัิต่าง ๆ มา
วเิคราะห์และสงัเคราะห์ เพื่อประเมนิผลหรอืสรุปผล อนัประกอบไปด้วยกระบวนการวจิยัเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างที่
สมัพนัธ์กบัจ านวนประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ค านึงการเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลได้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัพจิารณาจากสดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างภายใต้ต าแหน่งหน้าที ่จ านวน 10 ท่าน 
ทัง้นี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท าการเก็บข้อมูลโดยวิธีการ
สมัภาษณ์จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว โดยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informant) ในการศึกษาครัง้นี้ 

รวบรวมคน้ควา้หาขอ้มลูงานวจิยั 

สร้างแบบสมัภาษณ์ของรูปแบบแรงจูงและลกัษณะของปัญหา ตามหวัข้อดงันี้ 1) 
ปัจจยัทีเ่ป็นตวัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความก้าวหน้า ดา้นการไดร้บัการยกย่องนับถอื ดา้น
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบตัิงาน 2) ปัจจยัค ้าจุน ได้แก่ ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร ด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล ดา้นสถานะของอาชพี ดา้นนโยบายและการบรหิารขององค์การ ดา้น
สภาพแวดล้อมในการปฏบิตังิาน ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ด้านความมัน่คงในงาน 
และดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 
 

จดัเกบ็ขอ้มลูสมัภาษณ์พนกังานธุรกจิสาขา 7 ธนาคารออมสนิ เขต
นครศรธีรรมราช 1 

สรุปสมัภาษณ์เป็นขอ้ความและวเิคราะหข์อ้ความจากการสมัภาษณ์ 

สรุปรวบรวมขอ้มลูทัง้หมด 



จ านวน 10 คนตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานธุรกิจสาขา 7 ธนาคารออมสิน เขต
นครศรธีรรมราช 1 โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากตวัแทนของพนกังานธุรกจิสาขา 7 ธนาคารออมสนิ เขต
นครศรธีรรมราช 1  เท่าๆ  โดยการศกึษาเอกสาร ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์อกสารเน้ือหา (Content Analysis) 
น าเสนอขอ้มูลดว้ยวธิกีารพรรณนา และการศกึษาขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ (Interview) จากนัน้ท า
การรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชว้ธิกีารแจกแจงค่าความถี่ (f-frequencies) เมื่อไดค้่าความถี่
ของแต่ละหวัข้อแล้ว จากนัน้น าข้อมูลที่ได้มาสรุป  รูปแบบแรงจูงใจและปัญหาของแรงจูงใจ จากนัน้
น าเสนอขอ้มูลจากผลวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัน าเสนอในรูปแบบของ ตารางค่าความถี่ และการพรรณนา
ตามลกัษณะของขอ้มลู 

 
ผลการวิจยั 

การศกึษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออม
สนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคท์ี ่1 เพือ่ศกึษารปูแบบแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานธุรกจิสาขากรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 ได ้ดงันี้ 

สรุปผลการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขา 
กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1  

รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา:  ธนาคารออมสนิ เขต
นครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 1 ความส าเร็จในการท างาน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า
ความส าเรจ็ในการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 
คอืสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ เกีย่วกบังาน และรูจ้กัป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้เป็นอนัดบัแรก  

 องค์ประกอบที ่2 ลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิผูว้จิยัสรุปไดว้่าลกัษณะงานที่ปฏบิตัใินการท างานของ
พนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืงานนัน้ ก่อใหเ้กดิความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรคใ์นการท างานต่อไป 

องค์ประกอบที่ 3 ความก้าวหน้าในต าแหน่ง ผู้วจิยัสรุปได้ว่าความก้าวหน้าในต าแหน่งในการ
ท างานของพนกังานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืมคีวามกา้วหน้า
ทีก่ าหนดตามโครงสรา้ง 

องค์ประกอบที่ 4 ความมัน่คงในงาน ผู้วิจัยสรุปได้ว่าความมัน่คงในงานในการท างานของ
พนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืเป็นอาชพีที่เป็นที่ยอมรบั
และนบัถอืของสงัคม  

องคป์ระกอบที ่5 การไดร้บัการยอมรบันับถอื ผูว้จิยัสรุปไดว้่าการไดร้บัการยอมรบันับถอืในการ
ท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืการได้รบัการ
ยกย่องยอมรบัทัง้โดยทางวาจา 

องคป์ระกอบที ่6 สภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัสรุปไดว้่าสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการ
ท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืสภาพแวดลอ้ม



ทางกายภาพที่จะอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน มกีารจดัสภาพการท างานที่ด ีเช่น ห้องท างาน
จดัใหม้อีุณหภูม ิทีเ่หมาะสม และเอือ้อ านวยประโยชน์ในการท างานของพนกังาน 

องค์ประกอบที่ 7 รายได้ผลตอบแทนและสวสัดิการ ผู้วจิยัสรุปได้ว่ารายได้ผลตอบแทนและ
สวสัดกิารในการท างานของพนกังานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอื
มกีารจดัระบบเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กูลทีเ่หมาะสม 

องค์ประกอบที่ 8 นโยบายบรษิัท ผู้วจิยัสรุปได้ว่านโยบายบรษิัทในการท างานของพนักงาน
ธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรธีรรมราช 1 คือมีการก าหนดนโยบายและการ
บรหิารงานทีเ่หมาะสม เช่น นโยบายไม่เลกิจา้งพนกังานแมเ้ศรษฐกจิไม่อ านวย  

องคป์ระกอบที ่9 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูว้จิยัสรุปได้
ว่าความสมัพนัธ์กบัผู้บังคบับญัชา ผู้ใต้บังคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน ในการท างานของพนักงานธุรกิจ
สาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืมกีารพบปะ สนทนา ความเป็นมติร การ
เรยีนรูง้านจากผูบ้งัคบับญัชา การช่วยเหลอืเกือ้กูลจากผูบ้งัคบับญัชา   

องค์ประกอบที่ 10 การควบคุมดูแลของผู้บังคบับัญชา ผู้วจิยัสรุปได้ว่าการควบคุมดูแลของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 
1 คอืผูบ้งัคบับญัชามคีวามรูค้วามสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน  
 

การศกึษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออม
สนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคท์ี ่2 เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏบิตังิานของพนกังานธุรกจิสาขากรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 ได ้ดงันี้ 

 
สรปุผลการศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจสาขาธนาคาร

ออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1  
ผลการวจิยั พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของพนักงานธุรกจิ

สาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอื การไม่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
ใหม่ๆ 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติในการท างานของ
พนกังานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืรูส้กึต่อ การตคีวามระเบยีบ
หลกัเกณฑ ์คลาดเคลื่อน ไม่ถูกตอ้ง  

ผลการวจิยั พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งในการท างานของ
พนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใน
สถานะหรอืต าแหน่งทีส่งูขึน้ ไม่มกีารพจิารณาตามความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ด้านความมัน่คงในงาน ในการท างานของ
พนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืต้องโยกยา้ยต าแหน่งไกล
จากภูมลิ าเนา 



ผลการวจิยั พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ในการท างานของ
พนักงานธุรกจิสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืรู้สกึไม่ได้รบัการยกย่อง
ยอมรบั 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ด้านสภาพแวดล้อมที่ดี ในการท างานของ
พนักงานธุรกจิสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืมอีุปกรณ์ไม่เพยีงพอต่อ
การใชง้าน/อุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พรอ้มใชง้าน 

ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ด้านรายได้ผลตอบแทนและสวสัดิการในการ
ท างานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คืออัตรา
ค่าตอบแทนนอกเวลาไม่ไดพ้จิารณาจากความยากของงาน ไม่จดัสรรผลประโยชน์เกื้อกูลและสวสัดกิาร
ใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม 

ผลการวจิยั พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ด้านนโยบายบรษิัทในการท างานของพนักงาน
ธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือรูปแบบการจัดการและการ
บรหิารงานขององคก์ร การตดิต่อสือ่สารภายในองคก์รทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ  

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงานในการท างานของพนกังานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขต
นครศรธีรรมราช 1 คอืความคดิเหน็ไม่ตรงกนักบัเพือ่นร่วมงาน  

ผลการวจิยั พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ด้านการควบคุมดูแลของผู้บงัคบับญัชา ในการ
ท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืผูบ้งัคบับญัชามี
การควบคุมดแูลทีไ่ม่ทัว่ถงึ 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศึกษา: 
ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 ผูว้จิยัอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

 1) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 1 ความส าเร็จในการท างาน ผู้วจิยัสรุปได้ว่า
ความส าเรจ็ในการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 
คอืสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบังาน และรู้จกัป้องกนัปัญหาที่จะเกดิขึ้นเป็นอนัดบัแรก สอดคล้อง
กับแนวคิดของวินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ(2551, หน้า 12) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor 
Theory) ของ เฮริซ์เบริก์ พบว่า ความต้องการทางดา้นงานบุคคล สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
ดงันี้ กลุ่มแรกเฮอรเ์บริ์ก เรยีกว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกับแรงจูงใจ
ภายในที่เกดิขึน้จากงานที่ท า เช่น ความส าเรจ็ของงาน การยอมรบันับถอื ฯลฯ ปัจจยัจูงใจเหล่านี้ท าให้
บุคคลเกิดความชื่นชม ยนิดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้าตอบสนองปัจจยัเหล่านี้ของผู้
ปฏบิตัแิลว้ จะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิแรงจูงใจตัง้ใจท างานจนสุดความสามารถ และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ของงานได้ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่  (วินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ , 2551, หน้า 12) ความส าเร็จของงาน 



(Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรลกัษณ์ วงษ์กรด (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน
ของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
แรงจงูใจ พบว่า ดา้นแรงจงูใจมากทีสุ่ด คอื ดา้นประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน  

 2) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบที ่2 ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิผูว้จิยัสรุปไดว้่าลกัษณะ
งานทีป่ฏบิตัใินการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 
คอืงานนัน้ ก่อให้เกดิความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในการท างานต่อไป สอดคล้องกบังานวจิยัของ บุญเลิศ 
จนัทรโ์ท (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานนิ คมอุตสาหกรรมบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ มรีะดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ดในขอ้ลกัษณะของงานมคีวามท้าทายให้ต้องลงมอื
ท า ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัเิป็นงานทีน่่าสนใจ งานทีต่้องอาศยัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทา้ทายใหต้อ้งลงมอื
ท าหรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะสามารถท าตัง้แต่ตน้จนสิน้สุดไดโ้ดยล าพงั 

 3) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 3 ความก้าวหน้าในต าแหน่ง ผู้วจิยัสรุปได้ว่า
ความก้าวหน้าในต าแหน่งในการท างานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา:  ธนาคารออมสิน เขต
นครศรธีรรมราช 1 คอืมคีวามก้าวหน้าที่ก าหนดตามโครงสร้าง สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชลากร สนิ
พรม(2555) ได้ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของบุคลากรที่มตี่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ของเทศบาล
ต าบลวชิิต อ าเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบั
สงูสุดในดา้นการไดร้บัเงนิเดอืนทีเ่ป็นธรรม การไดร้บัการฝึกอบรม และการพฒันาบุคลากร 

 4) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 4 ความมัน่คงในงาน ผู้วจิยัสรุปได้ว่าความ
มัน่คงในงานในการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 
คอืเป็นอาชพีที่เป็นทีย่อมรบัและนับถอืของสงัคม สอดคล้องกบัแนวคดิของ ทพิวารนิท์ กลิน่โชยสุคนธ ์
(2552) ไดก้ล่าวไวว้่า องคป์ระกอบของความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ในดา้นสิง่จงูใจทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิเป็น
สิง่จูงใจทีต่อบสนองต่อความต้องการทางจติใจ เช่น ความมัน่คงในงานความก้าวหน้าในการปฏบิตังิาน  
สถานะขององคก์รอยู่ในระดบัทีม่คีวามมัน่คง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อ านวยชยั บุญศร ี(2556) 
ได้ ก ล่ า ว ถึ งท ฤ ษ ฎี ข อ ง  เฮ อ ร์ซ เบ อ ร์ก  (Herzberg and other.)  ค ว าม มั ่น ค ง ใน งาน  (Job 
Security) หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ตี่อความมัน่คงในการท างาน  

 5) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 5 การได้รบัการยอมรบันับถอื ผูว้จิยัสรุปได้ว่า
การได้รบัการยอมรบันับถือในการท างานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสนิ เขต
นครศรธีรรมราช 1 คอืการได้รบัการยกย่องยอมรบัทัง้โดยทางวาจา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุธา
นิธิ ์นุกูลอึ้งอาร ี(2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานของพนักงานบรษิัท การบินไทย จ ากัด
(มหาชน) กรณีพนักงานบรษิัทการบินไทยฯ ส านักงานใหญ่  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่พนักงานมี



ความพงึพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คอื การไดร้บัการยกย่องนับถอื และการประสบความส าเรจ็
ในหน้าทีก่ารงาน  

 6) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 6 สภาพแวดล้อมที่ดใีนการปฏบิตัิงาน ผู้วจิยั
สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ดใีนการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศึกษา:  ธนาคารออมสนิ เขต
นครศรธีรรมราช 1 คอืสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่จะอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน มกีารจดั
สภาพการท างานที่ดี เช่น ห้องท างานจดัให้มีอุณหภูมิ ที่เหมาะสม และเอื้ออ านวยประโยช น์ในการ
ท างานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของบุญเลิศ จนัทร์โท (2555) ที่กล่าวว่า มนุษย์มคีวาม
ต้องการทางดา้นความปลอดภยัหรอืความมัน่คงในชวีติ และทรพัยส์นิ ภายหลงัจากทีร่่างกายไดร้บัการ
ตอบสนองมนุษย์ก็จะเริม่คดิถงึความปลอดภัยและความมัน่คง เช่น มนุษย์อยากจะมีความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิ ในรูปของค ามัน่สญัญาจากฝ่ายนายจา้งทีจ่ะจ่ายเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอืผลตอบแทนใหใ้นระยะ
ยาว  และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ทพิวารนิท์ กลิน่โชยสุคนธ์ (2552) ที่กล่าวว่า บุคคลผู้มรีะดบัอาชพี
สูงมกัจะมคีวามพงึพอใจในงานของเขา เนื่องจากเขาจะได้ค่าจ้างดีและมสีภาพการท างานที่ดดี้วย และ
งานของเขากม็เีกยีรตแิละตอ้งใชค้วามสามารถอย่างเตม็ที ่ลว้นเป็นเหตุผลทีด่ทีีท่ าใหเ้ขามคีวามพงึพอใจ
เพิม่ขึน้ 

 7) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปดว้ย องค์ประกอบที ่7 รายไดผ้ลตอบแทนและสวสัดกิาร ผูว้จิยัสรุป
ได้ว่ารายไดผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารในการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออม
สนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืมกีารจดัระบบเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กูลทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ อ านวยชยั บุญศรี (2556) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other.) 
เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขัน้เงินเดือนใน
หน่วยงานนัน้ เป็นทีพ่อใจของบุคคลทีท่ างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรณู สุขกฤกษกจิ (2554) ได้
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคคลากรในบรษิทัท่าอากาศยาน ไทย
จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัค ้าจุนด้านเงนิเดือนและสวสัดกิาร มกีารจดัระบบเงนิเดอืน
หรอืค่าจา้งใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของตลาดแรงงาน มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
มากทีสุ่ด 

 8) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบที ่8 นโยบายบรษิทั ผูว้จิยัสรุปไดว้่านโยบายบรษิทั
ในการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืมกีาร
ก าหนดนโยบายและการบรหิารงานทีเ่หมาะสม เช่น นโยบายไม่เลกิจา้งพนักงานแมเ้ศรษฐกจิไม่อ านวย 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จติตภิา ขาวอ่อน (2557) ไดก้ล่าวถงึ ความส าคญัของความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานไวว้่า ผู้บรหิารควรให้ความสนใจต่อผู้ปฏบิตังิานหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยให้ผูป้ฏบิตังิานได้
ทราบถงึเป้าหมาย นโยบาย มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การวางแผนและพฒันา ไดร้บัการยอมรบัและมี



ความเป็นกนัเอง สิง่เหล่านี้เป็นแนวทางการบรหิารทีใ่หค้วามส าคญัต่อผูป้ฏบิตังิาน จงึท าใหผู้ป้ฏบิตังิาน
มคีวามรูส้กึและมคีวามพงึพอใจในงาน 

 9) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ 
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่  9 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูว้จิยัสรุปไดว้่าความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน ในการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอื
มีการพบปะ สนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชา การช่ว ยเหลือเกื้อกูลจาก
ผูบ้งัคบับญัชา  สอดคลอ้งกบั แนวคดิของแมคคลแีลนด์ (McClelland) ทีก่ล่าวว่า บุคคลมคีวามตอ้งการ
ความผูกพนั (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะรกัษาความสมัพนัธ์ ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด
และเป็นมิตร บุคคลที่มีความต้องการข้อนี้สูง จะพอใจจากการเป็นที่รกัและมีแนวโน้มจะเลี่ยงความ
เจบ็ปวดจากการต่อต้านโดยสมาชกิกลุ่มสงัคมเขาจะรกัษาความสมัพนัธ์อนัดใีนสงัคม พอใจในการให้
ความร่วมมอืมากกว่าการแย่งชงิ พยายามสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น ต้องการสรา้งความเขา้ใจ
อนัดจีากสงัคมทีเ่ขาเป็นสมาชกิอยู่ 

 10) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศกึษา: ธนาคารออม
สนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 10 การควบคุมดูแลของผู้บังคบับัญชา 
ผู้วจิยัสรุปได้ว่าการควบคุมดูแลของผู้บงัคบับญัชาในการท างานของพนักงานธุรกจิสาขา กรณีศึกษา:  
ธนาคารออมสนิ เขตนครศรธีรรมราช 1 คอืผู้บงัคบับญัชามคีวามรูค้วามสามารถของผู้บงัคบับญัชาใน
การด าเนินงาน   สอดคล้องกับแนวคิดของ Gilmer (1971) ที่กล่าวว่าการควบคุมบังคับบัญชามี
ความส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ท้ างานมคีวามรูส้กึพอใจหรอืไม่พอใจต่องานได ้การควบคุมทีไ่ม่ดอีาจเป็นสาเหตุ
อนัหน่ึงทีท่ างานใหย้า้ยงานและลาออกจากงาน  
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ผู้วิจยั รวมทัง้สละเวลาให้ค าแนะน า และให้ความคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการท าวิจัย 
ตลอดจนการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใสอ่ย่างดยีิง่  
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