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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทราบถึง 1) เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูง ใจในการปฏิบตั ิง าน
ของพนั ก งานธนาคารพัฒ นาวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย (สาขา
นครศรีธรรมราช) และ 2) เพื่อ ศึกษาสภาพปั ญหาของแรงจู ง ใจในการปฏิบตั ิง านของพนั กงาน
ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่ ง ประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช)
งานวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)โดย
กลุ่มตัว อย่างที่สัม ภาษณ์ นั ้นต้อ งเป็ น พนัก งาน ที่ม ีวุฒิการศึก ษาระดับปริญญาตรีข้นึ ไป และมี
ประสบการณ์ การทางานอย่างน้อย1 ปี ข้นึ ไปจานวน 10 คน ผูว้ จิ ัยใช้วจิ ัยในการสุ่มตัวอย่างแบบ
วิธกี ารสุ่มแบบเจาะจง (purpose sampling) เครื่องมือการเก็บข้อมูลใช้คาถามแบบปลายเปิ ด และ
การวิเคราะห์ครัง้ นี้ใช้ค่าแจกแจงความถี่เพือ่ ทาการสรุป
คาสาคัญ: แรงจูงใจ , รูปแบบแรงจูง และ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจสถาบันการเงินในทุกวันนี้มสี ภาพการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นเพื่อที่จะได้มาซึ่ง
การครอบครองส่วนแบ่งตลาดที่สูงที่สุด ทาให้แต่ละองค์กรต้องมีการวางแผนคิดค้นกลยุทธ์และมีการ
กาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องของการวางแผนการตลาดเชิงรุกการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบนั เพื่อที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้ าหมายที่
วางไว้ในอนาคตซึ่ง ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นจุดเริ่มต้นในการริเริ่มสร้า งสรรค์ง าน เพื่อทาให้องค์ก ร
ประสบความสาเร็จและนาพาองค์กรไปสู่เป้ าหมาย ดังนัน้ การพยายามรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ให้อยู่

กับองค์กรและป้ องกันการสูญเสียพนักงานจากการลาออก จึง เป็ นงานที่ท้าทายสาหรับผูบ้ ริห าร
องค์กรต้องมีการปรับตัวและเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอพนักงานจะต้องพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรับสิ่ง ใหม่ๆ
ที่จะเกิดกับองค์กรในอนาคต ทัง้ นี้ถ้าหากผูบ้ ริห ารไม่ใส่ใจอาจทาให้พนักงานขาดแรงจูง ใจ ทาให้
ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทาให้เกิดปั ญหาแก่องค์กรเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็ นจุดเริ่มต้น
ในการขับเคลือ่ นองค์กรให้ไปสู่ความสาเร็จ (วิชชุดา เทียนสว่าง, 2558, หน้า 31)
บุคคลเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กร การปฏิบตั งิ านให้องค์กรควรมีการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล โดยปกติบคุ คลจะทางานไม่เต็มความสามารถ ยกเว้นบุคคลที่มแี รงจูง ใจใน
การทางาน แรงจูงใจที่เหมาะสมทาให้มกี ารใส่ใ จงานมากขึ้น หากหน่ วยงานต้องการให้พนักงานมี
แรงจูงใจในการทางานต้องทาความเข้าใจถึงความต้องการของพนักงานและหาสิง่ จูงใจในการทางาน
งานด้านการบริหารบุคคลจึง มีส่วนสาคัญที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลเพื่อเป็ นการสร้า ง
แรงจูงใจให้กบั พนักงาน (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ ,2541,หน้า114)
ดังนัน้ การทาให้พนักงานในองค์กรเข้าใจเป้ าหมายขององค์กร ลดการโยกย้ายและลาออก
องค์กรต้องเข้าใจว่าแรงจูงใจ หรือสวัสดิการใดๆ มีผลต่อการตัดสินใจที่จะทางานกับองค์กร พร้อม
ทัง้ ปั ญหาและอุปสรรคในการทางานที่จะเกิดขึน้ ของพนักงานและหาแนวทางแก้ไขเพือ่ พัฒนาองค์กร
ในเชิงทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรในการบริหารงาน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพือ่ ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิง านของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช)
2.เพื่อ ศึกษาสภาพปั ญ หาของแรงจู ง ใจในการปฏิบตั ิง านของพนั กงานธนาคารพัฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช)
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-depth interview) โดยกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ สั ม ภาษณ์ นั ้น ต้ อ งเป็ น พนั ก งาน ที่ ม ีวุฒิ ก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีข้ึน ไป และมี
ประสบการณ์ ก ารท างานอย่า งน้ อ ย 1 ปี ข้นึ ไป เนื่อ งจากพ้นระยะเวลาในการทดลองงานของ
พนักงานและเข้าใจระบบการทางานของทางธนาคารเป็ นอย่างดี โดยกาหนดกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
จานวน 10 คนจากกลุม่ ประชากรทัง้ หมด 20 คน

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการวิจยั ดังนี้
1.ความหมายแรงจูงใจจากการศึกษา คือ แรงผลักดัน แรงกระตุ้น ที่เกิดจากความต้องการที่จะ
ได้รบั การตอบสนองต่อสิง่ กระตุน้ ที่องค์กรจัดให้ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในการทางาน ซึ่ง สิ่ง สนอง
เหล่านี้จะประกอบไปด้วยปั จจัยแห่งความต้องการพื้นฐาน ได้แ ก่ ความสาเร็จในการทางาน ความ
เจริญเติบโตในการทางาน ปั จจัยสุขอนามัย และการบริหารงานขององค์กร ค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับ
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน สภาพการทางาน ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและความมันคงใน
่
การทางาน อ้างใน เสนาะ ติเยาว์ (2553:ออนไลน์)
2.ทฤษฎีแรงจูงใจ
2.1 ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการตามของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need
Theory) อ้างใน (วัลลี จันทเรนทร์, 2552) ที่กล่าวว่าความต้องการของมนุ ษย์ทุกชนชัน้ ตัง้ แต่ความ
ต้องการพืน้ ฐานไปสู่ขนั ้ สูงสุดของมนุษย์ โดยทฤษฎีมาสโลว์ได้เรียงลาดับขัน้ ตอน 5 ลาดับ คือ
1.ความต้อ งการพื้นฐานด้านร่า งกายมนุ ษ ย์ (Physiological Needs) 2.ความต้องการด้านความ
ปลอดภัย (Safety Needs) 3.ความต้องการด้านสัง คม (Social Needs or Love) 4.ความต้องการ
ด้านเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) 5.ความต้องการสูงสุดในชีวติ (Self-Actualization Needs)
2.2 ทฤษฏีแ รงจูง ใจของ Herzberg, Mausner, and Syderman (1959 อ้างถึง ใน ระ
พีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์, 2532, หน้า 13-16) ได้กล่าวว่าทฤษฎีสองปั จจัย ซึ่ง เป็ นทฤษฎีท่ไี ด้รับความ
สนใจและเป็ นประโยชน์อย่างมากในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน คือปั จจัยด้าน
แรงจูงใจและปั จจัยค้าจุนมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ปั จจัยจูง ใจ (Motivation Factor) เป็ นปั จจัยภายในที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านทาให้เกิดการอยากทางาน นาไปสู่ท ัศนคติในทางบวก ซึ่ง
เมือ่ บุคลากรในองค์กรมีความรูส้ กึ ที่ดแี ละมีความสุขในการทางาน จึง ทาให้ง านที่ทาออกมาดีแ ละมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึ่งปั จจัยจูงใจ ได้แก่ความสาเร็จในการทางาน การยอมรับนับถือ ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า 2.ปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factor)เป็ นปั จจัย
ภายนอกที่ส่ง ผลต่อความพึง พอใจในการปฏิบตั ิง าน เป็ นปั จ จัยที่ช่วยให้บุคคลมีแ รงจูง ใจในการ
ทางานอยูต่ ลอดเวลา และองค์กรไม่สามารถที่จะขาดปั จจัยค้ าจุนได้เพราะถ้าขาดปั จจัยเหล่านี้แ ล้ว
พนักงานอาจมีแนวโน้มที่จะไม่พอใจต่องานที่รบั ผิดชอบหรือต่อองค์กร ตาการเพิง่ ปั จจัยนี้เข้าไปก็
ไม่ได้หมายความว่าพนักงานจะรูส้ กึ มีความพึงพอใจต่องานที่รบั ผิดชอบเพิม่ ขึน้ ซึ่งปั จจัยค้าจุนได้แ ก่
นโยบายและการบริ ห ารงาน ความสัม พัน ธ์ กับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา วิธีก ารปกครองบัง คับ บัญ ชา
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน ความมันคงปลอดภั
่
ยในการทางาน สภาพการปฏิบตั งิ าน และค่าจ้าง
เงินเดือน

2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (E.R.G. Theory) อ้างใน ราณี อิสชิ ัยกุล (2549 ,
หน้า 286 - 287) ได้กล่าวว่า มนุ ษย์ต้องการความปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ร่า งกายและจิตใจเพื่อ ทาให้ตนเองรู้สึก มีค วามปลอดภัยในชีวติ และความต้ อ งการนี้เ ป็ น ความ
ต้อ งการพื้น ฐานของการด ารงชีว ิต ดัง นี้ 1.ความต้อ งการมีชีว ิต อยู่ร อด 2.ความต้องการด้า น
ความสัมพันธ์กบั คนอื่น 3.ความต้องการความเจริญก้าวหน้า
2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจเสมอภาคของอดัม (Adam’ s Equity Theoty) อ้างใน Adams, Stacy
J. (1965). เสนอทฤษฎีความเสมอภาคและการนาไปประยุกต์ใช้ภายในสถานที่ทางาน ทฤษฎีความ
เสมอภาคมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องบุคคลว่ามีความเสมอภาคเกิดขึน้ หรือไม่ อย่างไร และ
บุค คลจะปรับเปลี่ย นพฤติกรรมของตนเนื่ องจากผลของการเปรียบเทียบดัง กล่า ว ซึ่ง บุค คลจะ
เปรียบเทียบระหว่างความพยายามทุ่มเทของตน (Inputs) กับสิ่ง ที่ตนเองได้รับ (Outcomes) กับ
ความพยายามทุ่ มเทของบุค คลอื่น กับ ผลตอบแทนที่บุคคลนั ้ นได้รับ ผลตอบแทนที่เ กิด ขึ้น นี้ไ ม่
จาเป็ นต้องเป็ นตัวเงินเสมอไปแต่อาจอยู่ในรูปของคาชม หรือความก้าวหน้าทางอาชีพ หรือการ
ได้รบั การมอบหมายงานที่ทา้ ทาย ส่วนความพยายามทุ่มเทนัน้ ประกอบไปด้วยทุกองค์ประกอบของ
บุคคลที่ช่วยให้การปฏิบตั งิ านนัน้ ประสบผลสาเร็จ เช่นความสามารถ ทักษะ ความรู้ และพฤติกรรม
ต่างๆ
3.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิชชุดา เทียนสว่าง (2558) ทาการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิง านของพนักงานและ
ลูกจ้างธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตลาพูนพบว่าแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรียกลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริห าร ด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านวิธีปกครองบัง คับบัญชา
ด้านสวัสดิการ ด้านความมันคงในการท
่
างาน และด้านค่าตอบแทน ตามลาดับ
วิธีดาเนิ นการวิจยั
ผูว้ จิ ัยใช้การเก็บ ข้อมูลแบบวิธีการสุ่ม ตัวอย่าง แบบเจาะจง ( purpose sampling) โดย
พิจารณาจากต าแหน่ ง วุฒิก ารศึกษา และอายุการทางาน โดยผูว้ จิ ัย ใช้การสัมภาษณ์ เชิง ลึก ( in
depth interview) โดยกาหนดกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาคือพนักงานที่มวี ุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขน้ึ ไป และมีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 1 ปี ขน้ึ ไป จานวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์ จาก
รูปแบบแรงจูง ใจในการปฏิบตั ิง านและสภาพปั ญหาของแรงจูง ใจในการปฏิบตั ิง านของพนักงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช)

หัวข้อที่จะทาการวิจยั ครัง้ นี้มาทาแบบสัมภาษณ์ จานวน 6 ประเด็น ดังนี้ 1)ความมันคงปลอดภั
่
ยใน
ด้านการงานและการเงิน 2)ความปลอดภัยด้านการสุขภาพและอนามัย 3)ความรับผิดชอบและหน้าที่
ในการทางาน 4)ความสาเร็จการงานและหน้าที่ 5)เครื่องมือวัดผลงาน 6)ผลตอบแทนจากการทางาน
จากนัน้ ทาการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการแจกแจงความถี่ (f-frequencies) เมื่อ
ได้ความถี่ของแต่ละหัวข้อแล้วจากนัน้ นาข้อมูลที่ได้มาสรุปรูปแบบแรงจูง ใจและสภาพปั ญหาของ
แรงจูงใจจากนัน้ นาเสนอข้อมูลจากผลวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั นาเสนอในรูปแบบของตารางค่าความถี่
และการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล
ผลการวิ จยั
ผลการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช) จานวน 6 ประเด็นดังนี้
1.ด้านความมันคงปลอดภั
่
ยในด้านการงานและการเงิน
1.1 พนักงานมีความเชื่อมันด้
่ านความมันคงปลอดภั
่
ยในด้านการงานและการเงิน เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารเป็ นผูน้ าและธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดีคดิ เป็ นร้อยละ100 รองลงมาคือมีการวางแผน
นโยบาย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ การบริห ารจัดการของผูบ้ ริห ารธนาคารมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของธนาคารอย่างสม่าเสมอคิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาคือการบริห ารงบประมาณของ
ธนาคารให้ประโยชน์สูงสุด มีการกาหนดกรอบทิศทางนโยบายความยังยื
่ นขององค์กร มีการบริห าร
จัดการรายได้รวมและต้นทุนรวมให้สมดุลและมีประสิทธิภาพ มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพคิดเป็ น
ร้อยละ 50 รองลงมาคือมีการเสริม สร้างประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ ติดตาม
ประเมินผล คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือธนาคารเปิ ดให้มกี ารสอบคัดเลือกบรรจุพนักงานรอบ
บุค คลภายใน และธนาคารเป็ น ธนาคารรัฐ วิส าหกิจ สัง กั ด กระทรวงการคลัง และกระทรวง
อุตสาหกรรมมีผลการดาเนินงานที่ดตี ามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 10
1.2 ด้านปั ญหา พบว่าพนักงานไม่รู้สึก ถึง ปั ญหาด้านความมัน่ คงปลอดภัยในด้านการงาน
และการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 70 รองลงมาคือมีความกังวลในการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี คิดเป็ น
ร้อยละ 30 ซึ่งเป็ นส่วนน้อยในการรับรู้ถึง ลักษณะปั ญหาด้านความมัน่ คงปลอดภัยในด้านการงาน
และการเงินและไม่ได้รนุ แรงถึงขัน้ จะต้องรีบดาเนินการแก้ไขปั ญหา
2. ด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพ
2.1 พนักงานมีความรู้สึกปลอดภัยสุขภาพ เนื่องจากมีการจัดการเพื่อให้สถานที่ทางานมี
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีคิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ มี
การรายงานเหตุการณ์ ความไม่ปลอดภัยในการทางานเป็ นประจาทุกๆ เดือ นคิดเป็ นร้อยละ 90
รองลงมาคือธนาคารได้ออกมาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

โดยให้ทุกส่วนงานจัดหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์เพื่อป้ องกันและควบคุมเชื้อ
ไวรัส (COVID-19) และจัดพนักงานให้มกี าร Work From Home จัดทาประกันภัยคุ้มครองการติด
เชื้อไวรัส (COVID-19) แบบกลุ่มให้กับพนักงานคิดเป็ นร้อยละ 80 รองลงมาคือธนาคารมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกาลังกายสร้างวินัยในการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องโดยการ
จัดแข่งขันกีฬาชมรมธนาคารประจาปี ทุกปี เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเผยแพร่การ
กีฬาและเพือ่ ให้พนักงานได้ผ่อนคลายความตึง เครียดจากการปฏิบตั ิง าน ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมูค่ ดิ เป็ นร้อยละ 70
2.2 ด้านปั ญหา พบว่าพนักงานมีความกัง วลเรื่องเป็ นโรคออฟฟิ ศซินโดรม เนื่องจากนั ง่
ทางานเป็ น เวลานานๆ จึง ท าให้ไม่มกี ารเคลื่อ นไหวร่า งกาย คิด เป็ นร้อยละ 80 รองลงมาคือ มี
ความเครียดสูงในการทางาน เนื่องจากบางครัง้ ต้องทางานแข่งขันกับเวลาที่มแี ละมีความกัง วลเรื่อง
ปวดเมื่อ ยทางร่ างกายหรือภาวะกระดูทับ เส้น เนื่ อ งจากลักษณะการทางานจะนั ง่ ท างานเป็ น
เวลานานๆ ทาให้เคลือ่ นไหวร่างกายน้อยคิดเป็ นร้อยละ 50 และปั ญหาโรคอ้วน คนในวัยทางานมี
การเคลือ่ นไหวน้อยและมีความเครียดเข้ามาตลอดเวลา ไม่มเี วลาออกกาลังกายคิดเป็ นร้อยละ 30
3. ความรับผิดชอบและหน้าที่ในการทางาน
3.1 พนักงานมีความรูส้ กึ พึงพอใจในความรับผิดชอบและมีการแบ่ง หน้าที่แ ละขอบเขตของ
งานที่ชัดเจน โดยแต่ละปี จะมีการกาหนดเป้ าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางเดียวกั น เพื่อให้
พนักงานได้ทางานตามเป้ าหมายอย่างแท้จริง โดยแต่ละปี จะมีการกาหนดเป้ าหมายที่ชัดเจน เพื่อ
เป็ นแนวทางเดียวกันเพือ่ ให้พนักงานได้ทางานตามเป้ าหมายอย่างแท้จริง
3.2 ด้านปั ญหา พบว่า พนัก งานไม่รู้สึกถึง ปั ญ หาด้านความรับผิดชอบและหน้ าที่ใ นการ
ทางานเป็ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 70 รองลงมาคือมีงานนอกเหนืองานที่ได้รบั ผิดชอบคิดเป็ นร้อย
ละ 30
4. ความสาเร็จการงานและหน้าที่
4.1 พนักงานธนาคารมีพงึ พอใจในความสาเร็จการงานและหน้าที่ คิด เป็ นร้อ ยละ 100
รองลงมาคือได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริหารมีการเปิ ดโอกาสให้แ สดงความสามารถคิดเป็ นร้อยละ
70 รองลงมาคือตาแหน่งที่ได้รบั มีความเหมาะสมกับความสามารถในการทางานคิดเป็ นร้อยละ 20
4.2 ด้านปั ญหา พบว่าพนักงานไม่รู้สึกถึง ปั ญหาด้านความสาเร็จการงานและเนื่องจากใน
ทุกๆ ปี ธนาคารจะมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามขีดความสามารถเฉพาะตาแหน่ ง คิดเป็ นร้อย
ละ 100
5. เครื่องมือวัดผลงาน
5.1 พนักงานส่วนใหญ่รสู้ กึ พึงพอใจในเครื่องมือวัดผลงานส่วนใหญ่รู้สึกพึง พอใจเครื่องมือ
วัดผลงาน เนื่องจากมีการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นประจาทุกปี เป็ นอันดับแรก

ถัดมาคือมีการกาหนดตัวชี้วดั รายคนที่ชดั เจนคิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมา คือ มีความเหมาะสมกับ
งานและหน้าที่คดิ เป็ นร้อยละ 90
5.2 ด้านปั ญหา พบว่าพนักงานไม่รสู้ กึ ถึง ปั ญหาด้านเครื่องมือวัดผลงานคิดเป็ นร้อยละ 80
รองลงมาคือเครื่องมือวัดผลงานมีปัญหาเรื่องการตัดสินผลงานโดยอ้างอิงจากกลุม่ คิดเป็ นร้อยละ 20
6. ผลตอบแทนจากการทางาน
6.1 พนักงานรู้สึกพอใจในผลตอบแทนด้านรายได้จ ากการทางานถือ ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
รองลงมาคือค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ งค่ายานพาหนะ เป็ นต้น ถัดมาเงินเพิม่ อย่างอื่น เช่น
โบนัสประจาปี โบนัสพิเศษ เป็ นต้นคิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือ พนักงานได้รับเงินช่วยเหลือ
บุตร ได้รบั เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร มีสทิ ธิประโยชน์ เพิม่ เช่น ค่ารักษาพยาบาลตนเองและพ่อ
แม่ ค่าช่วยเหลือค่ารักษาสาหรับลูกจ้างและเงินช่วยเหลือสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้น
คิดเป็ นร้อยละ 80
6.2 ด้านปั ญหาไม่พบปั ญหาด้านผลตอบแทนจากการทางาน เนื่องจากค่าจ้างหรือเงินเดือน
ที่ได้รบั จากการทางานเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด และค่าตอบแทนอื่นๆที่ได้รบั อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี
เมือ่ เทียบกับองค์กรอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 100
อภิ ปรายผล
การวิจยั เรื่องศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน กรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง ประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช) โดยการก าหนดรู ปแบบ
แรงจูงใจทัง้ หมด 6 ประเด็น สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1.ด้านความมันคงปลอดภั
่
ยในด้านการงานและการเงิน จะเห็นได้วา่ พนักงานมีความเชื่อมัน่
ในการเลือกทางานกับองค์กร เนื่อ งจากผูบ้ ริห ารเป็ น ผูน้ าธนาคารมีการบริห ารจัด การที่ดีมกี าร
วางแผนนโยบาย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ธนาคารมีการรายงานผลการดาเนินงานของธนาคาร
อย่างสม่าเสมอและบริหารงบประมาณจนเกิดประโยชน์ สูง สุด มีการกาหนดกรอบทิศทางนโยบาย
ความยังยื
่ นขององค์กร การบริหารจัดการรายได้รวมและต้นทุนรวมให้สมดุลและมีประสิทธิภาพ มี
การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศวิเคราะห์ตดิ ตามประเมินผลอีกทัง้ ธนาคารเปิ ดให้
มีก ารสอบคั ด เลือ กบรรจุ พ นั ก งานบุ ค คลภายใน ธนาคารเป็ นธนาคารรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด
กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมที่มคี วามมันคง
่ และมีผลการดาเนินงานที่ดีตามลาดับ
สอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการตามของมาสโลว์ (Maslow’s Theory) อ้างใน (วัลลร
จันทเรนทร์, 2552) ที่กล่าวว่าความต้องการด้านความปลอดภัยเมื่อมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองด้าน
ความต้องการพืน้ ฐานในการดารงชีพแล้ว ก็ตอ้ งการที่จะมีความรูส้ กึ ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ
หรือทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) อ้างใน(1959 ระพีพฒ
ั น์ ปา

ละวงศ์, 2532,หน้า 13-16) กล่าวว่าปั จจัยค้าจุนเป็ นปั จจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายใน
ของบุคคลได้แก่เงินเดือน เงินที่จ่ายให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง เพือ่ เป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิง านและ
ยังเป็ นการรักษาพนักงานให้ดารงอยูก่ บั องค์กรนานๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิชชุดา เทียนสว่าง
(2558) พบว่า ปั จ จัยค้ าจุ น ในการท างาน ด้านสวัส ดิก าร ด้า นความมันคงในการท
่
างาน ด้า น
ค่าตอบแทนในการทางานส่งผลให้พนักงานมีความรูส้ กึ ถึงความมัน่ คงปลอดภัยในด้านการงานและ
การเงิน นอกจากนี้ วนิดา ประดิษฐ์ (2554) พบว่าปั จจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้แ ก่
ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุค คล ด้ า นความมัน่ คงในงาน ด้า นเงิน เดื อ นและสวัส ดิก าร และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
2. ความปลอดภัยด้านสุ ขภาพ จะเห็นได้ว่า พนักงานมีความรู้สึก ปลอดภัย ด้านสุ ขภาพ
เนื่องจากธนาคารมีการจัด การสถานที่ท างานปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางานดีมกี าร
รายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทางานเป็ นประจาทุกๆ เดือน ธนาคารมีมาตรการเฝ้ า
ระวัง และป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส (COVID-19) โดยให้ทุกส่วนงานจัดหาหน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์เพือ่ ป้ องกันและควบคุมเชื้อไวรัส (COVID-19) และจัดพนักงาน
ให้มกี าร Work from Home อีกทัง้ ได้จดั ทาประกันภัยคุม้ ครองการติด เชื้อไวรัส (COVID-19) ให้กับ
พนักงาน ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานด้วยการออกกาลัง กายสร้างวินัยใน
การออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ทัง้ นี้ธนาคารมีการจัดการแข่ง ขันกีฬ าชมรมธนาคาร
ประจาปี ทุกปี เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเผยแพร่การกีฬ าเพื่อให้พนักงานได้ผอ่ น
คลายความตึงเครียดจากการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีการ
จัดทาประกันอุบตั เิ หตุให้กบั พนักงาน สอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการตามของมาสโลว์
(Maslow’s Theory) อ้างใน (วัลลร จันทเรนทร์, 2552) ความต้องการด้านความปลอดภัย เมื่อมนุ ษย์
ได้รับ การตอบสนองด้า นความต้องการพื้นฐานในการดารงชีพ แล้ว ก็ต้องการที่จะมีค วามรู้สึก
ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ และทฤษฎีแ รงจูง ใจของแอลเดอร์เฟอร์( E.R.G. Theory) อ้างใน
(ราณี อิสิชัยกุล (2549, หน้า 286 - 287) กล่าวว่ามนุ ษย์ต้องการความปลอดภั ยจากภัยอันตราย
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ กับร่างกายและจิตใจเพือ่ ทาให้ตนเองรูส้ กึ ปลอดภัยในชีวติ และความต้องการนี้เป็ น
ความต้องการพื้นฐานของการดารงชีวติ โดยมนุ ษย์ทุกคนต้องการสุขภาพร่างกายที่แ ข็ง แรงและ
ปลอดภัยเมือ่ ธนาคารทาให้มคี วามน่ าเชื่อถือก็ยงิ่ ทาให้พนักงานมีความรู้สึกปลอดภัยเช่นกัน โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของอวิรุทธ์ ภู่ห มื่นไวย์( 2558) กล่าวว่าความปลอดภัยทางด้านสุขภาพมี
องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ด้า นสภาพแวดล้อ มและสถานที่ตั ้ง ของที่ปฏิบตั ิง านด้า นทัศ นคติแ ละด้า น
นโยบายและการบริหารขององค์กรการตามลาดับ
3.ความรับผิดชอบและหน้ าที่ในการทางาน จะเห็นได้ว่า ธนาคารมีก ารแบ่ง หน้ าที่แ ละ
ขอบเขตของงานที่ชดั เจนโดยแต่ละปี จะมีการกาหนดเป้ าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางเดียวกัน
เพือ่ ให้พนักงานได้ทางานตามเป้ าหมายอย่างแท้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์เบิร์ก

(Herzberg’s Two Factor Theory) อ้างใน (1959ระพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์, 2532,หน้า 13-16) ปั จจัย
ด้านแรงจูงใจเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความตัง้ ใจที่จะทางาน เป็ นสิ่ง ที่ทาให้พนักงาน
เกิดความต้องการที่จะทางาน และทฤษฎีความคาดหวัง ของวรูม (Vroom's expectancy theory)
อ้างใน (Fred C. Lunenburg, (2011) เป็ นการจูงใจของบุคคลที่มตี ่อสิง่ ซึ่งมีคุณค่าในผลลัพธ์จากการ
ใช้ค วามพยายาม (อาจจะเป็ นด้า นบวกหรือ ด้า นลบ) คูณ ด้ว ยความคาดหวัง จากการใช้ค วาม
พยายามเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายซึ่ง Vroom ได้ระบุวา่ การจูงใจเป็ นสิง่ ที่มคี ่าที่แต่ละบุคคล จะพยายาม
กาหนดเป้ าหมายและโอกาสเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายนัน้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวราพร มะโน
เพ็ญ (2551) ได้กล่าวว่าความรับผิดชอบและหน้าที่ในการทางาน เกิดจากการกระตุ้นด้านแรงจูง ใจ
ด้านความรับผิดชอบ ด้านผลสาเร็จของงาน ด้านลักษณะและขอบเขตงาน และด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ตลอดจนด้านความมันคงในการท
่
างาน
4. ความสาเร็จการงานและหน้าที่ จะเห็นได้ว่าพนักงานมีความพึง พอใจและส่ง ผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกทางานกับองค์กรเนื่องจากตาแหน่งที่ได้รบั มีความเหมาะสมกับความสามารถใน
การทางาน และได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริหารอีกทัง้ เปิ ดโอกาสให้แสดงความสามารถ สอดคล้อง
กับทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการตามของมาสโลว์ (Maslow’s Theory) อ้างใน (ขวัญจิรา ทองนา ห
2547:33) กล่าวว่าความต้องการความสาเร็จแห่ง ตนคือความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety
Needs) คนเราเมือ
่ ได้รับปั จจัยสี่แ ล้ว เราก็อยากจะมีความมันคงในสิ
่
่ง ที่เราได้รับ เช่น ต้องการได้
ทางานที่มนคง
ั ่ และมีความมันคงในชี
่
วติ และทรัพย์สนิ เป็ นต้นความต้องการขัน้ สูงสุดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ความต้องการขัน้ ต่าได้รบั การตอบสนองเป็ นที่พอใจแล้ว บุคคลที่มคี วามต้องการในขัน้ นี้จึง มีไม่มาก
นัก ความต้องการในขัน้ นี้จงึ เป็ นความต้องการที่อยากจะทาอะไรสาเร็จตามความนึก คิด และทฤษฎี
แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิข์ องแมกคีลลแลนด์ (McClelland’s Needs Theory) อ้างใน (อรุณ รักธรรม
(2517, หน้า 280) กล่าวว่าความสาเร็จคือสิ่ง ที่เต็ม เติมให้ชีวติ มีค วามสมบูรณ์ แ บบ หรือ ทฤษฎี
เกี่ยวกับค่าตอบแทน( Carrot and Stick Approach to Motivation) อ้างใน (สุนันทา เลาหนันท์ ,
2542) กล่าวว่าเมื่อพนักงานทางานแล้วต้องได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน
หรือเลือ่ นตาแหน่ง เป็ นต้น ซึ่งสรุปโดยรวมจะเห็นได้มนุษย์ทุกคนต้องการเจริญเติบโตในหน้าที่ โดย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อวิรุทธ์ ภู่ห มื่นไวย์( 2558) ได้กล่าวว่า แรงจูง ใจที่มผี ลต่อการปฏิบตั ิง าน
ได้แก่ดา้ นความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ด้านความรับผิดชอบ และด้านการได้รับการยอบรับนับถือ
ด้านผลตอบแทนที่ได้รบั ด้านความมันคง
่ ด้านโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านทัศนคติ
และด้านนโยบายและการบริหารขององค์กรเป็ นต้น โดยแนวคิด ของ กมลชนก แหลมภู่ (2558) ได้
กล่า วว่า ความส าเร็จ การงานและหน้ า ที่ เ กิด ขึ้น จากแรงจู ง ใจหลายด้ า น ประกอบด้ว ย ด้า น
ความสัมพันธ์กับผูบ้ งั คับบัญชา ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้ านความก้าวหน้าในงาน ด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

5. เครื่อ งมือวัด ผลงาน จะเห็น ได้ว่า ธนาคารมีก ารใช้เ ครื่อ งมือ วัด ผลประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นประจาทุกปี และมีการกาหนดตัวชี้วดั รายคนที่ชัดเจนมีความเหมาะสมกับงานและ
หน้าที่ซ่งึ สอดคล้องกับ ทฤษฏีความคาดหวัง ของวรูม (Vroom’s expectancy theory) อ้างใน (Fred
C. Lunenburg, (2011)กล่าวว่าพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมาจากการเลือกการกระทา ดัง สมการ
คุณค่าของผลลัพธ์จะได้จากเครื่องมือวัดผลลัพธ์ท่ีมดี ีบวกกับความคาดหวัง ที่ได้รับ หรือทฤษฎี
แรงจูงใจเสมอภาคของอดัม (Adam’sEquityTheoty) อ้างใน (ติณ ปรัชญพฤกษ์ , 2527 : 50) กล่าว
ว่าการลงทุนหรือลงมือกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ย่อมได้ผลตอบแทนที่เสมอเมื่อผลตอบแทนที่เสมอภาค
พนักงานจะรู้สึกถึง ความเป็ นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิ ดา ประดิฐ (2554) ได้กล่าวว่า
ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน ส่ง ผลต่อระดับแรงจูง ใจในการปฏิบตั ิง านไม่แ ตกต่างกัน
และการศึกษาปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับแรงจูง ใจในการปฏิบตั ิง านพบว่าด้านความสาเร็จในการ
ปฏิบตั ิง าน ด้า นการได้รับการยอมรับ ด้านลัก ษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้า น
ความก้าวหน้าในหน้า ที่การงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่า งบุคคล ด้านความมันคงในงาน
่
ด้า น
เงินเดือนและสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทางานองค์ประกอบเหล่านี้ มคี วามสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
6. ผลตอบแทนจากการทางาน จะเห็นได้วา่ พนักงานพึงพอใจในผลตอบแทนด้านรายได้จาก
การทางาน ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายานพาหนะ ถัดมาเงินเพิม่ อย่างอื่น เช่น โบนัส
ประจาปี โบนัสพิเศษ เป็ นต้น พนักงานได้รับเงินช่วยเหลือบุตร ช่วยเหลือการศึกษาบุตร อีกทัง้ มี
สิทธิประโยชน์เพิม่ เช่น ค่ารักษาพยาบาลตนเองและพ่อแม่ ค่าช่วยเหลือค่ารักษาสาหรับลูกจ้าง และ
เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจาปี ซึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์เบิร์ก
(Herzberg’s Two Factor Theory)อ้างใน (1959 ระพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์, 2532, หน้า 13-16) กล่าวว่า
ความพึงพอใจในการทางานของมนุษย์ดา้ นปั จจัยอนามัยค่าตอบแทนมีผลต่อแรงจูง ใจในการทางาน
หรือทฤษฎีแรงจูงใจเสมอภาคของอดัม (Adam’ s Equity Theoty) อ้างใน(กัลยาณี คูณมี (2554: 22)
กล่าวว่าผลตอบแทนที่ได้รบั ควรเหมาะสมกับการลงทุนหรือลงมือกระทาสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง หรือทฤษฎี
เกี่ยวกับค่าตอบแทน อ้างใน (สุนันทา เลาหนันท์, 2542)กล่าวว่า ค่าตอบแทน คือสิง่ ตอบแทนให้กับ
พนักงานที่ได้ทางานให้กับองค์กรได้แ ก่เงินเดือน และค่าจ้าง ซึ่ง แตกต่างกันตามรูปแบบของการ
ว่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็ นสิง่ ที่จูงใจให้กบั พนักงาน ให้มคี วามจงรักภัคดี ทุ่มเทตั ้ง ใจทางาน และยัง
สามารถจูง ใจให้ผมู้ คี วามรู้ความสามารถสนใจเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้อีกด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวนิดา ประดิฐ (2554) ได้กล่า วว่าแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของพนั กงานมีผลด้า น
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความมันคง
่
ในงาน และ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เป็ นต้น โดยแนวคิดของ วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ได้
กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางานของพนักงานแรงจูง ใจในการทางานโดยรวมของพนักงานเกิดจาก

การกระตุ้น ด้วยผลตอบแทนจากการทางาน ได้แ ก่ ด้า นความก้า วหน้ าในหน้า ที่ก ารงาน ด้า น
ค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั
จากการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช) ดังนี้
1.ด้านความสาเร็จในการทางาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย ต้องเน้นการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน ตลอดจน
การแก้ไขปั ญหาต่ างๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบ ัติง านเพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติง านประสบผลสาเร็จ ตาม
เป้ าหมาย
2.ด้านความมันคงในการท
่
างาน สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน มีการยกย่อง ชมเชย
พนักงานที่ทางานได้อย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ที่จะสร้างแรงจูงให้พนักงานตัง้ ใจทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ สร้างให้องค์กรมันคง
่ และยังยื
่ น
3.ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ธนาคารให้ก ารส่ง เสริมสนับสนุ น ให้พนักงานได้มโี อกาส
เลือ่ นตาแหน่งและขัน้ เงินเดือนที่สูง ขึ้น ตลอดจนการเข้ารับการฝึ กอบรม และศึกษาต่อในระดับที่
สูง ขึ้น เพื่อพัฒ นาความรู้ความสามารถเพิม่ เติม ในการปฏิบตั ิง านใหม่ๆ ที่ต้องใช้ทัก ษะความรู้
ความสามารถเพิม่ ขึน้
4.ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว ดูแลผลประโยชน์ให้กบั พนักงานรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆให้คล
อบคลุมและทัวถึ
่ ง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ในครัง้ ต่อไป
จากการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี้
1.มีการศึกษาแรงจูงใจในการในการปฏิบตั งิ านของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(สาขานครศรีธรรมราช)อย่างต่อเนื่อง โดยนาปั จจัยที่พบความ
ต่างมาศึกษาเพิม่ เติมอีกครัง้ และมีการเก็บกลุม่ ตัวอย่างมากขึน้ เพือ่ นาผลไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับ
การปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ ได้
2.ศึกษาหัวข้อเดิมแต่เพิม่ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาอื่นๆ เพือ่ เป็ นข้อมูลในการเปรียบเทียบแรงจูงใจ และความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่คลอบคลุมทุกหน่วยงาน
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