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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธุรกิจสาขากรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 (2) เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขากรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 กลุ่มตัวอย่างที่
สัมพันธ์กบั จานวนประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คานึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พิจารณาจากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างภายใต้ตาแหน่งหน้าที่ จานวน 10 ท่าน
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบ
สัมภาษณ์ ก่ึงโครงสร้างหรือแบบชี้นา (Guided Interview) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
(Interview) ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์แบบแจกแจงความถี่ เพือ่ หาข้อสรุปจากผลการศึกษาของการสัมภาษณ์
ผลการวิจ ัยพบว่ า รูป แบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนัก งานธุ รกิจ สาขา กรณี ศึก ษา:
ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย ความสาเร็จในการ คือสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
เกี่ย วกับ งาน และรู้จ ัก ป้ อ งกัน ปั ญ หาที่จ ะเกิด ขึ้น เป็ นอัน ดับ แรก ลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติ คือ งานนั ้น
ก่อให้เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางานต่อไป ความก้าวหน้าในตาแหน่ ง คือมีความก้าวหน้าที่
กาหนดตามโครงสร้าง ความมันคงในงาน
่
คือเป็ นอาชีพที่เป็ นที่ยอมรับและนับถือของสังคม การได้รบั
การยอมรับ นับ ถือ คือ การได้รบั การยกย่ อ งยอมรับ ทัง้ โดยทางวาจา สภาพแวดล้อ มที่ดีใ นการ คือ
สภาพแวดล้อ มทางกายภาพที่จะอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน มีการจัดสภาพการทางานที่ดี
รายได้ผ ลตอบแทนและสวัส ดิก าร คือ มีก ารจัด ระบบเงิน เดือ นและผลประโยชน์ เกื้อ กู ล ที่เหมาะสม
นโยบายบริษัท คือ มีก ารก าหนดนโยบายและการบริห ารงานที่เหมาะสม เช่ น นโยบายไม่ เลิก จ้า ง
พนักงานแม้เศรษฐกิจไม่ อานวย ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน คือมี
การพบปะ สนทนา ความเป็ นมิต ร การเรีย นรู้ง านจากผู้ บัง คับ บัญ ชา การช่ ว ยเหลือ เกื้อ กู ล จาก
ผู้บัง คับ บัญ ชา การควบคุ ม ดูแ ลของผู้บัง คับ บัญ ชา คือ ผู้บัง คับ บัญ ชามีค วามรู้ค วามสามารถของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงาน
ผลการวิจ ัย พบว่ า สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิบัติงาน คือ การไม่ มีค วามรู้ค วาม
เชี่ย วชาญในงานใหม่ ๆ รู้ส ึก ต่ อ การตีค วามระเบียบหลัก เกณฑ์ คลาดเคลื่อ น ไม่ ถู ก ต้อ ง ไม่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงในสถานะหรือต าแหน่ งที่สูงขึ้น ไม่มกี ารพิจารณาตามความเหมาะสมกับต าแหน่ ง ต้อ ง
โยกย้ายต าแหน่ ง บ่ อ ยครัง้ รู้ส ึก ไม่ ไ ด้ร ับ การยกย่ อ งยอมรับ มีห้ อ งท างานคับ แคบ/ปริม าณงานไม่
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เหมาะสมอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาไม่ได้พจิ ารณาจากความยากของงาน ไม่จดั สรรผลประโยชน์เกื้อกูล
และสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม รูปแบบการจัดการและการบริหารงานขององค์กร การ
ติด ต่ อ สื่อ สารภายในองค์ ก รที่ ไ ม่ มีป ระสิท ธิภ าพ ความคิด เห็ น ไม่ ต รงกัน กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชามีการควบคุมดูแลทีไ่ ม่ทวถึ
ั่ ง
คาสาคัญ : แรงจูงใจ, รูปแบบแรงจูงใจ, พนักงานธุรกิจสาขา, Motivation
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้นัน้ จาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยหลายประการ อาทิ บุคลากร
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การบริหารงานบุคคล”เพราะบุคคล หรือ
บุคลากรในองค์กร ถือเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดในการบริหารงาน เนื่องจากหากปราศจากบุคลากร
ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวขับเคลื่อนแล้ว การบริหารจัดการต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึน้ และองค์กร ก็จะไม่บรรลุเป้ าหมาย
ได้ การบริห ารงานในองค์ก ารในปั จจุ บัน ต่ างก็ต้อ งการความเจริญ ก้าวหน้ าทัง้ ในด้านการขยายตัว
ตลอดจนการเพิ่มเป้ าหมายในการท างานให้มากขึ้น เพื่อ ความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งปั จจัยดังกล่าว
ข้างต้น คน จัดว่าเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญทีส่ ุดในการปฏิบตั งิ านขององค์กร เพราะคนมีชวี ติ จิตใจและเป็ น
ผูใ้ ช้ปัจจัยอื่น คนเป็ นทรัพยากรทีย่ งิ่ ใช้ยงิ่ เพิม่ คุณค่าในตนเอง (ธนพร โมราบุตร, 2557, หน้า 1) ในส่วน
ของพนักงานธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 มีพนักงานธุรกิจสาขา 7 จานวน
16 คน ตามโครงสร้างได้แบ่งสายงานความรับผิดชอบตามตาแหน่งต่าง ๆ โดยพนักงานธุรกิจสาขา 7 มี
หน้ าที่ป ฏิบัติงานตามขอบเขตหน้ าที่ค วามรับ ผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายในฐานะผู้มีประสบการณ์ สูง
สามารถกาหนด วิเคราะห์ และเสนอทางเลือกทีห่ ลากหลายในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
ทีร่ บั ผิดชอบ หรืองานภายในหน่ วยงานทีส่ งั กัด โดยพนักงานธุรกิจสาขา 7 จะเป็ นตาแหน่งที่จะสามารถ
สอบย้ายเพื่อเลื่อนไปเป็ น ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ซึ่งจะมีความก้าวหน้าในตาแหน่งรวมถึงค่าตอบแทนอื่น
ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ ปั จจัยในการปฏิบตั งิ านได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย ความสาเร็จใน
การปฏิบตั งิ าน ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ความก้าวหน้าในตาแหน่ง ความมันคงในงาน
่
การได้รบั การยอมรับ
นับ ถือ สภาพแวดล้อ มที่ดีในการปฏิบัติงาน และรายได้ผ ลตอบแทนและสวัส ดิก าร นโยบายบริษัท
ความสัมพันธ์กบั พนักงาน และการควบคุมดูแลของผู้บงั คับบัญชา ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
ของพนัก งาน ส่งผลกระทบต่ อ จิต ใจและร่างกายที่จะมีปฏิกิริ ย าตอบสนองต่ อ เหตุก ารณ์ นัน้ ๆ โดย
แรงจูงใจในการทางานเป็ นเรื่องทีส่ าคัญส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึงความเต็มใจในการ
ให้บริการของพนักงานกับผูม้ าใช้บริการในทุกระดับ พนักงานธนาคารเป็ นแกนสาคัญทีจ่ ะทาให้ธนาคาร
ออมสิน สามารถดาเนินงานตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ได้ โดยการปฏิบตั งิ านได้ดหี รือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ความ
รับผิดชอบ ความสนใจ ความกระตือรือร้นและแรงกระตุน้ อื่น ๆ
ในฐานะทีข่ า้ พเจ้าเป็ นพนักงานคนหนึ่งในธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
แรงขับเคลื่อนองค์กร อยากให้องค์กรประสบความสาเร็จและก้าวหน้าต่อไป ผูว้ จิ ยั จึงได้มคี วามสนใจทีจ่ ะ

ศึก ษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขากรณี ศึกษา : ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธรรมราช 1 โดยเล็งเห็นถึงการปรับปรุงการทางานของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพผ่านรูปแบบ
แรงจูงใจที่จะสะท้อนความต้องการของพนักงานธุรกิจสาขา 7 โดยเฉพาะทางด้านการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ เพื่อการดารงอยู่ของหน่ วยงาน เนื่องจากภายในธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 มีการ
โยกย้ายพนักงานเป็ นประจาทุกปี พนักงานไม่ค่อยมีแรงจูงใจทีจ่ ะเลื่อนตาแหน่งทาให้การปฏิบตั งิ านไม่
ต่อเนื่อง จึงควรมีการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ ให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจ มีความก้าวหน้า
และมีความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน และการทา
วิจยั ในครัง้ นี้เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการนาเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและพัฒนาการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน และเพื่อนามาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1
ซึ่งผลจากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการสร้างแรงจูงใจของพนักงาน
เพื่อ น าไปสู่ก ารสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของธนาคารออมสิน เขตนครศรีธ รรมราช 1 และ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงกับสาเหตุ เป็ นแนวทางสาหรับผู้บริหารธนาคารซึ่งจะมีประโยชน์ใน
การวางแผนงาน แนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านร่วมกันทัง้ ฝ่ าย
บริห ารและฝ่ ายปฏิบัติงาน โดยที่พ นัก งานธนาคารมีค วามพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ
ความคิด ทีจ่ ะนาไปสูก่ ารทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขากรณีศึกษา: ธนาคาร
ออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขากรณีศกึ ษา: ธนาคาร
ออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1
ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธุรกิจสาขา
กรณี ศึก ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ซึ่งอาศัยขอบข่ายการวิเคราะห์เนื้อ หาที่สาคัญ
ได้ แ ก่ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในการปฏิบัติง าน โดยใช้ ท ฤษฎี แ รงจู ง ใจของ Herzberg,
Mausner, and Syderman (อ้างถึงใน วินิต วิไลวงษ์ ว ฒ
ั นกิจ ,2551, หน้ า 12) ประกอบด้ว ย ได้เสนอ
ทฤษฎีอ งค์ป ระกอบคู่ (Two Factor Theory) ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสรุป ว่ามีปั จจัย
สาคัญ 2 ประการทีส่ มั พันธ์กบั ความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 1)ปั จจัยทีเ่ ป็ น
ตัวจูงใจ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และ
ด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน 2) ปั จจัยค้าจุน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน ด้านความ

มันคงในงาน
่
และด้านการควบคุมบังคับบัญชา และแนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพและความ
มันคงในงาน
่
เป็ นกรอบในการวิจยั
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจ ัย ในครัง้ นี้ คื อ พนั ก งานธุ ร กิ จ สาขา 7 ธนาคารออมสิ น เขต
นครศรีธรรมราช 1 จานวนรวม 16 คน (ทีม่ า: ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1, 2564)
ทัง้ นี้การกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างที่สมั พันธ์กบั จานวนประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
คานึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พิจารณาจากสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างภายใต้ตาแหน่งหน้าที่ จานวน 10 ท่าน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่และเวลาในการวิ จยั
ระยะเวลาในการทาวิจยั ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564-มกราคม พ.ศ.2565
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากผูว้ จิ ยั มีความสนใจเรื่องรูปแบบแรงจูงใจในการทางาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาหนังสือ
บทความ งานวิจยั สื่อ ตีพ ิมพ์ต่าง เพื่อ ที่จะหาแนวความคิดทฤษฎีม าเป็ นข้อ มูล ในการวิจยั ครัง้ นี้( 1)
ความหมายแรงจูงใจสรุปได้ ดังนี้คอื ความต้องการหรือแรงผลักดันหรือกาลังใจให้บุคคลมีพฤติกรรมการ
กระทานัน้ ให้เป็ นไปตามทิศทางและ เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้โดยความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
ดังนัน้ แรงจูงใจจึงไม่เท่ากันเช่นกัน (2) ทฤษฎีของ แรงจูงใจ (2.1) ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการตาม
ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need Theory) (วัล ลร จัน ทเรนทร์, 2552) เป็ นทฤษฏีเกี่ยวกับ
ความต้องการมนุษย์ทุกชนชัน้ ตัง้ แต่ตอ้ งการพืน้ ฐานไปสู่ขนั ้ สูงสุดของมนุษย์เช่น ความต้องการพืน้ ฐาน
ความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านเกียรติยศชื่อเสียง จุดสูงสุดในชีวติ (2.2) ทฤษฎีสองปั จจัย (Herzberg’s
Two Factor Theory) (John B. Miner, 2015) เป็ นที่ทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยการจูงใจ และปั จจัยอนามัย
(อ้างถึงใน วินิต วิไลวงษ์วฒ
ั นกิจ ,2551, หน้ า 12) ประกอบด้วย ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Two
Factor Theory) ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสรุปว่ามีปัจจัยสาคัญ 2 ประการที่สมั พันธ์กับ
ความชอบหรือ ไม่ ช อบในงานของแต่ ล ะบุ ค คล ประกอบด้ ว ย 1)ปั จ จัย ที่ เป็ นตัว จู ง ใจ ได้ แ ก่ ด้ า น
ความก้าวหน้า ด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ ด้า นลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความสาเร็จใน
การปฏิบตั งิ าน 2) ปั จจัยค้าจุน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
นโยบายและการบริหารขององค์การ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน ด้านความมันคงในงาน
่
และ
ด้านการควบคุมบังคับบัญชา และแนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพและความมันคงในงาน
่
(2.3)
ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG theory) (Jonathan Law, 2009) เป็ นทฤษฎีคล้ายทฤษฎี
มาสโลว์ทเ่ี กีย่ วกับความต้องการดารงชีวติ ความสัมพันธ์ และความเจริญเติบโต (2.4) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่
สัม ฤทธิ ข์ อ งแมกคลี ล แลนด์ ( McClelland’s Needs Theory) (John B. Miner, 2015) เป็ นที่ ทฤษฎี
เกี่ยวกับความต้องการอานาจ ความผูกพัน ความต้องการสาเร็จ (2.5) ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม
(Vroom's expectancy theory) (Fred C. Lunenburg, 2011) เป็ น ทฤษฎีท่ีเกี่ย วกับ ผลลัพ ธ์เครื่อ งมือ
วัดผลลัพธ์ ความคาดหวังที่ได้รบั เป็ นแรงจูงใจ (2.7) ทฤษฎีความคาดหวังของพอร์เตอร์และลอร์เรอร์

(Porter and Lawler’s Expectancy Theory) สมยศ นาวีการ (2551 : 117) เป็ นรูปแบบประสิทธิภาพใน
การผลิตและการตอบสนองความพอใจโดยพอร์ตเตอร์และลอร์เลอร์ได้พฒ
ั นารูปแบบของพวกเขาขึน้ มา
เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับปั ญหาการจูงใจ

งานวิจยั ชิน้ นี้

ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558)

จรัญ ชาตัน, 2560 (อ้างน ไพรินทร์ เครือ
บุดดี, 2560)
(ปานทิพย์ บุณยะสุต.2540:13

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544:252)

Cooper.1958:31)

สมพงษ์ เกษมสิน (2558)

แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน

Herzberg, 1959 : 113-115 ; อ้างถึงใน
ปริญญา อินสว่าง , 2552 : 32

แนวความคิ ดงานวิ จยั ครัง้ นี้
ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดรูปแบบแรงจูงใจ

ความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน

✓

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

✓

ความก้าวหน้าในตาแหน่ง

✓

ความมั ่นคงในงาน

✓

✓

✓

✓

การได้รบั การยอมรับนับถือ

✓

✓

✓

✓

สภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน

✓

✓ ✓

รายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ

✓

✓ ✓

นโยบายบริษทั

✓

✓

✓

✓

ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
✓
เพื่อนร่วมงาน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

การควบคุมดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

ขัน้ ตอนการวิ จยั
ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนงานวิจยั

การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานธุรกิ จสาขา กรณี ศึกษา:
ธนาคารออมสิ น เขตนครศรีธรรมราช 1

รวบรวมค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจยั
สร้างแบบสัมภาษณ์ ของรูปแบบแรงจูงและลักษณะของปั ญหา ตามหัวข้อดังนี้ 1)
ปั จจัยทีเ่ ป็ นตัวจูงใจ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ ด้าน
ลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บ ัติ ด้ า นความรับ ผิ ด ชอบ และด้ า นความส าเร็จ ในการ
ปฏิบตั ิงาน 2) ปั จจัยค้าจุน ได้แก่ ด้านเงินเดือ นและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านสถานะของอาชีพ ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั ่นคงในงาน
และด้านการควบคุมบังคับบัญชา

จัดเก็บข้อมูลสัมภาษณ์พนักงานธุรกิจสาขา 7 ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธรรมราช 1
สรุปสัมภาษณ์เป็ นข้อความและวิเคราะห์ขอ้ ความจากการสัมภาษณ์

สรุปรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจ ัย ชิ้น นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) โดยน าเอาข้ อ มู ล ทางด้ า น
คุณ ภาพซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่เป็ นตัวเลขแต่จะเป็ นข้อความบรรยาย หรืออธิบายวิธกี ารปฏิบตั ิต่าง ๆ มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อประเมินผลหรือสรุปผล อันประกอบไปด้วยกระบวนการวิจยั เชิงเอกสาร
(Documentary Research) และกระบวนการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (In-depth Interview) กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่
สัมพันธ์กบั จานวนประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คานึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พิจารณาจากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างภายใต้ตาแหน่งหน้าที่ จานวน 10 ท่าน
ทัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ เ ลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท าการเก็ บ ข้อ มู ล โดยวิธีก าร
สัมภาษณ์ จนกว่าข้อ มูล จะอิ่มตัว โดยได้กาหนดผู้ให้ข้อ มูลหลัก (Key Informant) ในการศึกษาครัง้ นี้

จ านวน 10 คนตามจ านวนของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากพนั ก งานธุ ร กิ จ สาขา 7 ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธรรมราช 1 โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนของพนักงานธุรกิจสาขา 7 ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธรรมราช 1 เท่าๆ โดยการศึกษาเอกสาร ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis)
นาเสนอข้อมูลด้วยวิธกี ารพรรณนา และการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) จากนัน้ ทา
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วธิ กี ารแจกแจงค่าความถี่ (f-frequencies) เมื่อได้ค่าความถี่
ของแต่ล ะหัวข้อแล้ว จากนัน้ นาข้อมูล ที่ได้มาสรุป รูปแบบแรงจูงใจและปั ญ หาของแรงจูงใจ จากนัน้
นาเสนอข้อมูลจากผลวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั นาเสนอในรูปแบบของ ตารางค่าความถี่ และการพรรณนา
ตามลักษณะของข้อมูล
ผลการวิ จยั
การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออม
สิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพือ่ ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขากรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ ดังนี้
สรุ ป ผลการศึ ก ษารู ป แบบแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานธุ ร กิ จสาขา
กรณี ศึกษา: ธนาคารออมสิ น เขตนครศรีธรรมราช 1
รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธ รรมราช 1 ประกอบไปด้ว ย องค์ป ระกอบที่ 1 ความส าเร็จ ในการท างาน ผู้ว ิจ ัย สรุ ป ได้ว่ า
ความสาเร็จในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1
คือสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับงาน และรูจ้ กั ป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นอันดับแรก
องค์ประกอบที่ 2 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าลักษณะงานที่ปฏิบตั ใิ นการทางานของ
พนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คืองานนัน้ ก่อให้เกิดความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางานต่อไป
องค์ประกอบที่ 3 ความก้าวหน้าในตาแหน่ ง ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่าความก้าวหน้าในตาแหน่ งในการ
ทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือมีความก้าวหน้า
ทีก่ าหนดตามโครงสร้าง
องค์ป ระกอบที่ 4 ความมัน่ คงในงาน ผู้ว ิจ ัย สรุป ได้ว่าความมัน่ คงในงานในการท างานของ
พนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือเป็ นอาชีพที่เป็ นที่ยอมรับ
และนับถือของสังคม
องค์ประกอบที่ 5 การได้รบั การยอมรับนับถือ ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าการได้รบั การยอมรับนับถือในการ
ทางานของพนักงานธุรกิจ สาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือการได้รบั การ
ยกย่องยอมรับทัง้ โดยทางวาจา
องค์ประกอบที่ 6 สภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการ
ทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพที่จะอานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน มีการจัดสภาพการทางานที่ดี เช่น ห้องทางาน
จัดให้มอี ุณหภูมิ ทีเ่ หมาะสม และเอือ้ อานวยประโยชน์ในการทางานของพนักงาน
องค์ประกอบที่ 7 รายได้ผ ลตอบแทนและสวัสดิการ ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่ารายได้ผ ลตอบแทนและ
สวัสดิการในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือ
มีการจัดระบบเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้ กูลทีเ่ หมาะสม
องค์ประกอบที่ 8 นโยบายบริษัท ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่านโยบายบริษัทในการทางานของพนักงาน
ธุรกิจสาขา กรณี ศึก ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธ รรมราช 1 คือ มีการกาหนดนโยบายและการ
บริหารงานทีเ่ หมาะสม เช่น นโยบายไม่เลิกจ้างพนักงานแม้เศรษฐกิจไม่อานวย
องค์ประกอบที่ 9 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผูว้ จิ ยั สรุปได้
ว่าความสัมพันธ์กบั ผู้บังคับบัญ ชา ผู้ใต้บังคับบัญ ชา เพื่อนร่วมงาน ในการทางานของพนักงานธุรกิจ
สาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือมีการพบปะ สนทนา ความเป็ นมิตร การ
เรียนรูง้ านจากผูบ้ งั คับบัญชา การช่วยเหลือเกือ้ กูลจากผูบ้ งั คับบัญชา
องค์ประกอบที่ 10 การควบคุ มดูแลของผู้บังคับบัญ ชา ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่าการควบคุ มดูแลของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช
1 คือผูบ้ งั คับบัญชามีความรูค้ วามสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงาน
การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออม
สิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขากรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ ดังนี้
สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานธุรกิ จสาขาธนาคาร
ออมสิ น เขตนครศรีธรรมราช 1
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาและอุปสรรค ด้านความสาเร็จในการทางานของพนักงานธุรกิจ
สาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือ การไม่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
ใหม่ๆ
ผลการวิจ ัย พบว่ า สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค ด้านลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติใ นการท างานของ
พนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือรูส้ กึ ต่อ การตีความระเบียบ
หลักเกณฑ์ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาและอุปสรรค ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งในการทางานของ
พนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงใน
สถานะหรือตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ไม่มกี ารพิจารณาตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ผลการวิจ ัย พบว่ า สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค ด้า นความมัน่ คงในงาน ในการท างานของ
พนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือต้องโยกย้ายตาแหน่งไกล
จากภูมลิ าเนา

ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาและอุปสรรค ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ในการทางานของ
พนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือรู้สกึ ไม่ได้รบั การยกย่อง
ยอมรับ
ผลการวิจ ัย พบว่ า สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค ด้า นสภาพแวดล้อ มที่ดี ในการท างานของ
พนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน/อุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญ หาและอุปสรรค ด้านรายได้ผ ลตอบแทนและสวัส ดิการในการ
ท างานของพนั ก งานธุ ร กิจ สาขา กรณี ศึก ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธ รรมราช 1 คือ อัต รา
ค่าตอบแทนนอกเวลาไม่ได้พจิ ารณาจากความยากของงาน ไม่จดั สรรผลประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาและอุปสรรค ด้านนโยบายบริษัทในการทางานของพนักงาน
ธุ ร กิจ สาขา กรณี ศึก ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธ รรมราช 1 คือ รูป แบบการจัด การและการ
บริหารงานขององค์กร การติดต่อสือ่ สารภายในองค์กรทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงานในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธรรมราช 1 คือความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพือ่ นร่วมงาน
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญ หาและอุปสรรค ด้านการควบคุมดูแลของผู้บงั คับบัญ ชา ในการ
ทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือผูบ้ งั คับบัญชามี
การควบคุมดูแลทีไ่ ม่ทวถึ
ั่ ง
อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา:
ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลได้ ดังนี้
1) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 1 ความสาเร็จในการทางาน ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่า
ความสาเร็จในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1
คือสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน และรู้จกั ป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นเป็ นอันดับแรก สอดคล้อง
กับ แนวคิด ของวินิ ต วิไ ลวงษ์ ว ัฒ นกิจ (2551, หน้ า 12) ได้ ก ล่ า วถึง ทฤษฎี ส องปั จ จัย (Two Factor
Theory) ของ เฮิรซ์ เบิรก์ พบว่า ความต้องการทางด้านงานบุคคล สามารถจาแนกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
ดังนี้ กลุ่มแรกเฮอร์เบิร์ก เรียกว่า ปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจ
ภายในที่เกิดขึน้ จากงานที่ทา เช่น ความสาเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปั จจัยจูงใจเหล่านี้ทาให้
บุคคลเกิดความชื่นชม ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้าตอบสนองปั จจัยเหล่านี้ของผู้
ปฏิบตั แิ ล้ว จะทาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดแรงจูงใจตัง้ ใจทางานจนสุดความสามารถ และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของงานได้ ปั จจัย เหล่ า นี้ ไ ด้ แ ก่ (วินิ ต วิไ ลวงษ์ ว ัฒ นกิ จ , 2551, หน้ า 12) ความส าเร็จ ของงาน

(Achievement) หมายถึง การที่บุ ค คลสามารถท างานได้ เสร็จ สิ้น และประสบผลส าเร็จ อย่ า งดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งานธนาคารออมสิน ส านัก งานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ ความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้าน
แรงจูงใจ พบว่า ด้านแรงจูงใจมากทีส่ ุด คือ ด้านประสบผลสาเร็จในหน้าทีก่ ารงาน
2) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 2 ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าลักษณะ
งานทีป่ ฏิบตั ใิ นการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1
คืองานนัน้ ก่อให้เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางานต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญเลิศ
จันทร์โท (2555) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานนิ คมอุตสาหกรรมบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ มีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุดในข้อลักษณะของงานมีความท้าทายให้ต้องลงมือ
ทา ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั เิ ป็ นงานทีน่ ่าสนใจ งานทีต่ ้องอาศัยความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ท้าทายให้ตอ้ งลงมือ
ทาหรือเป็ นงานทีม่ ลี กั ษณะสามารถทาตัง้ แต่ตน้ จนสิน้ สุดได้โดยลาพัง
3) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 3 ความก้าวหน้าในตาแหน่ ง ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่า
ความก้าวหน้ าในต าแหน่ งในการทางานของพนักงานธุ รกิจสาขา กรณี ศึกษา: ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธรรมราช 1 คือมีความก้าวหน้าที่กาหนดตามโครงสร้าง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลากร สิน
พรม(2555) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ของเทศบาล
ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
สูงสุดในด้านการได้รบั เงินเดือนทีเ่ ป็ นธรรม การได้รบั การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
4) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้ว ย องค์ประกอบที่ 4 ความมันคงในงาน
่
ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่าความ
มันคงในงานในการท
่
างานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1
คือเป็ นอาชีพที่เป็ นทีย่ อมรับและนับถือของสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพวารินท์ กลิน่ โชยสุคนธ์
(2552) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ในด้านสิง่ จูงใจทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินเป็ น
สิง่ จูงใจทีต่ อบสนองต่อความต้องการทางจิตใจ เช่น ความมันคงในงานความก้
่
าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน
สถานะขององค์กรอยู่ในระดับทีม่ คี วามมันคง
่ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อานวยชัย บุญศรี (2556)
ได้ ก ล่ า ว ถึ ง ท ฤ ษ ฎี ข อ ง เฮ อ ร์ ซ เบ อ ร์ ก ( Herzberg and other.) ค ว า ม มั ่น ค ง ใน งา น (Job
Security) หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อความมันคงในการท
่
างาน
5) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 5 การได้รบั การยอมรับนับถือ ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า
การได้รบั การยอมรับนับถือในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณี ศึกษา: ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธรรมราช 1 คือการได้รบั การยกย่องยอมรับทัง้ โดยทางวาจา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุธา
นิธิ ์ นุ กู ล อึ้งอารี (2555) ได้ศึก ษาเรื่อ ง ความพึงพอใจในงานของพนัก งานบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) กรณี พนักงานบริษัทการบินไทยฯ สานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่พนักงานมี

ความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก คือ การได้รบั การยกย่องนับถือ และการประสบความสาเร็จ
ในหน้าทีก่ ารงาน
6) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 6 สภาพแวดล้อมที่ดใี นการปฏิบตั ิง าน ผู้วจิ ยั
สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ดใี นการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา: ธนาคารออมสิน เขต
นครศรีธรรมราช 1 คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน มีการจัด
สภาพการท างานที่ดี เช่น ห้อ งทางานจัดให้มีอุณ หภูมิ ที่เหมาะสม และเอื้อ อ านวยประโยช น์ ในการ
ทางานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญ เลิศ จันทร์โท (2555) ที่กล่าวว่า มนุ ษ ย์มคี วาม
ต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมันคงในชี
่
วติ และทรัพย์สนิ ภายหลังจากทีร่ ่างกายได้รบั การ
ตอบสนองมนุ ษย์ก็จะเริม่ คิดถึงความปลอดภัยและความมันคง
่ เช่น มนุ ษย์อยากจะมี ความมันคงทาง
่
เศรษฐกิจ ในรูปของคามันสั
่ ญญาจากฝ่ ายนายจ้างทีจ่ ะจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนให้ในระยะ
ยาว และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพวารินท์ กลิน่ โชยสุคนธ์ (2552) ที่กล่าวว่า บุคคลผู้มรี ะดับอาชีพ
สูงมักจะมีความพึงพอใจในงานของเขา เนื่องจากเขาจะได้ค่าจ้างดี และมีสภาพการทางานที่ดดี ้วย และ
งานของเขาก็มเี กียรติและต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ล้วนเป็ นเหตุผลทีด่ ที ท่ี าให้เขามีความพึงพอใจ
เพิม่ ขึน้
7) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 7 รายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ ผูว้ จิ ยั สรุป
ได้ว่ารายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออม
สิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือมีการจัดระบบเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้ กูลทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อ านวยชัย บุ ญ ศรี (2556) ได้ก ล่าวถึงทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other.)
เงิน เดือ น (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูป เงิน รวมถึง การเลื่อ นขัน้ เงิน เดือ นใน
หน่วยงานนัน้ เป็ นทีพ่ อใจของบุคคลทีท่ างาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เรณู สุขกฤกษกิจ (2554) ได้
ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคคลากรในบริษทั ท่าอากาศยาน ไทย
จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยค้าจุนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีการจัดระบบเงินเดือน
หรือค่าจ้างให้สอดคล้องกับสภาพของตลาดแรงงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
มากทีส่ ุด
8) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธรรมราช 1 ประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ 8 นโยบายบริษทั ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่านโยบายบริษทั
ในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือมีการ
กาหนดนโยบายและการบริหารงานทีเ่ หมาะสม เช่น นโยบายไม่เลิกจ้างพนักงานแม้เศรษฐกิจไม่อานวย
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ จิตติภา ขาวอ่อน (2557) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของความพึง พอใจในการ
ปฏิบตั งิ านไว้ว่า ผู้บริหารควรให้ความสนใจต่อผู้ปฏิบตั งิ านหรือผู้ใต้บงั คับบัญชา โดยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้
ทราบถึงเป้ าหมาย นโยบาย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนและพัฒนา ได้รบั การยอมรับและมี

ความเป็ นกันเอง สิง่ เหล่านี้เป็ นแนวทางการบริหารทีใ่ ห้ความสาคัญต่ อผูป้ ฏิบตั งิ าน จึงทาให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
มีความรูส้ กึ และมีความพึงพอใจในงาน
9) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน
เขตนครศรีธ รรมราช 1 ประกอบไปด้ ว ย องค์ ป ระกอบที่ 9 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือ
มีก ารพบปะ สนทนา ความเป็ นมิต ร การเรีย นรู้ง านจากผู้บังคับ บัญ ชา การช่ ว ยเหลือ เกื้อ กู ล จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา สอดคล้องกับ แนวคิดของแมคคลีแลนด์ (McClelland) ทีก่ ล่าวว่า บุคคลมีความต้องการ
ความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็ นความต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด
และเป็ นมิต ร บุ ค คลที่มีค วามต้อ งการข้อ นี้สูง จะพอใจจากการเป็ นที่รกั และมีแนวโน้ มจะเลี่ยงความ
เจ็บปวดจากการต่อต้านโดยสมาชิกกลุ่มสังคมเขาจะรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในสังคม พอใจในการให้
ความร่วมมือมากกว่าการแย่งชิง พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื ต้องการสร้างความเข้าใจ
อันดีจากสังคมทีเ่ ขาเป็ นสมาชิกอยู่
10) รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศกึ ษา: ธนาคารออม
สิน เขตนครศรีธ รรมราช 1 ประกอบไปด้ว ย องค์ป ระกอบที่ 10 การควบคุ มดูแลของผู้บังคับ บัญ ชา
ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่าการควบคุมดูแลของผู้บงั คับบัญชาในการทางานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา:
ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 คือผู้บงั คับบัญชามีความรูค้ วามสามารถของผู้บงั คับบัญชาใน
การด าเนิ น งาน สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ Gilmer (1971) ที่ ก ล่ า วว่ า การควบคุ ม บัง คับ บัญ ชามี
ความสาคัญทีจ่ ะทาให้ผทู้ างานมีความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจต่องานได้ การควบคุมทีไ่ ม่ดอี าจเป็ นสาเหตุ
อันหนึ่งทีท่ างานให้ยา้ ยงานและลาออกจากงาน
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั เรื่อง ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจสาขากรณีศกึ ษา
: ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 ครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ดร.
สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง ซึ่งเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาของงานวิจยั นี้ ที่กรุณารับเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาให้กบั
ผู้ว ิจยั รวมทัง้ สละเวลาให้ค าแนะน า และให้ค วามคิด ที่เป็ น ประโยชน์ เกี่ย วกับ แนวทางการท าวิจ ัย
ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียงิ่
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