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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและ

น าเข้าแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 280 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 1- 5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ผลการวิจัยยังพบว่า ระดับความคิดเห็นด้าน
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก (x̅= 4.16, S.D. = 0.406) และ (x̅ = 4.20, S.D. = 0.449) ตามล าดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.494 (R2 = 0.494) แสดงว่า ตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยได้ร้อยละ 49.4 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีจ านวน 3 ด้าน คือ ด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กรและด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผล ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
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Abstract 
 The objective of this research was to study Factors affecting work efficiency of employees of 
Export - Import Bank of Thailand. The samples of this study were 280 employees They were selected 
through simple random sampling.  The research was a quantitative research. The research instrument 
was a questionnaire. Frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis 
were the statistics used to analyze data. 

The results of research found that most of the participants were females , age average not over 
30 years old with the bachelor’ s degree.  Most of respondents had working experience between 1- 5 
year and had the average monthly income between 15,001- 30,000 baht. And results, it was found that 

the motivation factors and work efficiency factors were at high levels of their opinions (x̅= 4.16, S.D. = 

0.406) และ (x̅ = 4.20, S.D. = 0.449) respectively. 

The results from hypothesis testing found that factors affecting work efficiency of employees 
of Export -  Import Bank of Thailand had a statistical significance level at 0.05. R Square of the model 
found as 0. 494 which indicated that motivation factors ( i. e.  independent variable)  affected work 
efficiency of employees of Export -  Import Bank of Thailand at 49. 40 percent.  As for the results of 
hypothesis testing, it was found that policy and management of the organization, career growth, and 
job description affected work efficiency of employees of Export - Import Bank of Thailand. 

Keywords : Motivation factors, Work efficiency, Export - Import Bank of Thailand 

บทน า 
 ในปัจจุบันสถาบันการเงินมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ การดูแลให้การ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส จึงต้องค านึงถึงการท างานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย สิ่งส าคัญใน
การด าเนินงาน คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก 
และบรรจุบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร ทั้งพัฒนา ธ ารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์กร
เพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้
ความพึงพอใจต่อความมั่นคงขององค์กรจะสามารถปฏิบัติงานได้ จนเกษียณอายุและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข(พยอม วงศ์สารศรี,2544) กล่าวคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  คือ การบริหารและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกลยุทธ์
ในการสร้างความส าเร็จในการท างาน หรือเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน ท าให้องค์กรมีความ
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เจริญก้าวหน้า พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ องค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ความสามารถ
ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และแรงจูงใจในการท างานจึงเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน (ปัทมาพร ท่อชู, 2559) 
 แรงจูงใจ หมายถึง การจูงใจที่เป็นกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลในการใช้ความพยายาม  ผลักดันให้เกิดผลการ
กระท าอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางที่แน่นอน  เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ(สมุทร ช านาญ,2556) กล่าวคือ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นส่วนหนึ่งในการท าให้พนักงานมีก าลังใจและผลักดันให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้า
ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีความพึงพอใจในการท างาน ผู้ปฏิบัติงานย่อมปฏิบัติงานมุ่งมั่นตั้งใจและมีความกระตือรือร้นที่จะ
ท างานให้ดีขึ้น จะท าให้องค์กรเกิดความมั่นคงและก้าวหน้า 
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับพนักงานของธนาคารที่ปฏิบัติงานด้วย
ความรู้ความสามารถ ทั้งด้วยตัวพนักงานธนาคารและครอบครัวของพนักงานธนาคารในการท างานและจากการที่ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่งคงด้วยรูปแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจ การจ่าย
ค่าจ้างตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งตัวพนักงานและครอบครัวพนักงาน จึงท าให้มั่นใจได้ว่าธนาคารจะเป็น
ผู้ดูแลพนักงานและครอบครัว เพื่อให้พนักงานของธนาคารมีความรู้สึกพึงพอใจ และภาคภูมิใจที่มีองค์กรที่ดี เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรตลอดไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวที่น าเสนอมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพดังกล่าวจะช่วยหาแนวทาง หรือทิศทางของการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ความต้องการของพนักงานใน
ทุกส่วนงาน และ/หรือทุกฝ่ายงาน และเพื่อน าไปเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาต่อยอด เพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้บุคคลากรที่อยู่ในองค์กรนั้นเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร และเพื่อรักษาบุคคลากรนั้นให้คงอยู่กับ
องค์กรได้นาน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในด้านของการจงรักภักดีต่อองค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย 
 

สมมติฐานของงานวิจัย 
 ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย มี
พนักงานทั้งหมด 841 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,2565) เนื่องจากทราบประชากรที่ใช้ในการศึกษาที่แน่นอนจึงก าหนด
ขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1976) ได้จ านวน 271.29 คน อย่างน้อยใช้ 
272 คน แต่เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จากแบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 280 ตัวอย่าง 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับ
การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สภาพแวดล้อมในการท างาน นโยบายและการบริหารองค์กร ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร ค่าจ้างตอบแทนและผลประโยชน์ ความมั่นคงในการท างาน ความก้าวหน้าในหน้ าที่การงาน 
และลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย 

ขอบเขตพื้นที่ : พื้นที่วิจัยในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

ขอบเขตระยะเวลา : ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน ก.พ. - เม.ย. 2565 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
2. เพื่อน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการจัดท าแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลและประกอบการ

พิจารณาประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคาร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ศักดิ์ชัย ธนวัฒน์วาทิน (2559)  อ้างใน กษมาพร ยังส้มป่อย ,(2561)  ให้ความหมายว่า 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่าเป็นวิธีการ (Mean) จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยสุด โดยสามารถบรรลุ
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จุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรสูงสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดหมาย ที่
ก าหนดไว้สูงสุด อาจเรียกว่า “ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (Doing thing right)” เป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่าง
สมดุล คือ ประหยัดเงินประหยัดเวลา ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ท า (Key performance indicators: KPI) โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ดีและการใช้เวลาที่
เหมาะสม ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน อันเป็นผลท าให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรซึ่งก็ คือ เกิดประสิทธิผล 

  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2555) อ้างใน  สาวิตรี ตันเจริญ ,(2563)ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุด นั่นคือ การลด
ค่าใช้จ่าย ทางด้านวัตถุประสงค์และบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรงและความเร็วของการบริหารให้
มากขึ้น 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg), (1959) อ้างใน บุญชัย มูลธาร์ ,(2556) ในการ
เริ่มต้นค้นคว้าเพื่อสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ด าเนินการสัมภาษณ์นักวิศวกรและนักบัญชี ซึ่งจุดมุ่งหมายของการค้นคว้า 
เพื่อศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับงานที่จะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างาน 
และเพื่อประโยชน์ทั่วไปส าหรับทุก ๆ คน คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวัญ และ
ก าลังใจ ที่จะส่งผลให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น สรุปว่า บุคคลจะมีความต้องการในงาน
ที่แยกจากกันเป็นอิสระซึ่งจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) และ ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene 
factors) 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย หรือ(ธสน.) (Export-Import Bank of 

Thailand หรือ EXIM Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 
2536 เป็นธนาคารที่สนับสนุนนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และเพื่อให้ ธสน. สามารถขยายการสนับสนุนทางการเงินแก่
นักลงทุนในประเทศที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการส่งออกและการลดการสูญเสียหรือสนับสนุนให้ได้มาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศ ธสน. มีนโยบายให้บริการทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของนักธุรกิจไทยในตลาดการค้าโลก ทั้งบริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศ
ไทยและกิจการที่ได้มาหรือสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ บริการรองรับการน าเข้าและการท าธุรกิจใน
ประเทศซึ่งมีส่วนช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกไทย 
ตลอดจนธุรกิจไทยในต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อการขยายฐานการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย ธสน. มุ่งเน้น
การให้บริการที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกและธุรกิจที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมมีบทบาทเชิงรุกเพื่อกระตุ้นให้
ธนาคารพาณิชย์เข้ามาร่วมสนับสนุนภาคธุรกิจที่ส่งเสริมการได้มาหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศของไทยเพิ่มมากข้ึน 
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โดยเฉพาะบริการที่นักธุรกิจไทยมีความต้องการแต่ยังได้รับไม่เพียงพอในปัจจุบันและต่อไปในระยะข้างหน้า ธสน. มุ่งมั่นที่
จะด าเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจไทยในต่างประเทศ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  กุลวดี ลัภกิตโร(2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ 1 - 10 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.530 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ร้อยละ 53.00 และเมื่อพิจารณาค่า Significant ที่
ระดับ 0.000 มี 3 ด้าน คือ ความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

ดิลกา กระจ่างโฉม(2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี และรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท ปัจจัยจูงใจ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์(R2) เท่ากับ 0.589 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์  ร้อยละ 58.90 และเมื่อพิจารณาค่า Significant ที่
ระดับ 0.000 มี 7 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความมั่นคงในการท า งาน และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 280 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย จ านวน  280 คน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 280 ชุด ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็ จรูปทาง
คอมพิวเตอร ์
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ความถี่ (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ระยะการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท 
  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก(x ̅= 4.16, S.D. = 0.406)  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่อยู่ในระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (x ̅= 

4.23, S.D. = 0.567) ส่วนระดับความคิดเห็นในระดับมากอันดับแรก คือ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร (x ̅= 4.20, 

S.D. = 0.515) รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน(x ̅= 4.18, S.D. = 0.521) ด้านความมั่นคงในการท างาน (x ̅
= 4.18, S.D. = 0.578)  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน( x ̅= 4.16, S.D. = 0.524)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ในองค์กร (x ̅= 4.16, S.D. = 0.542) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที ่(x ̅= 4.14, S.D. = 0.524) ด้านการได้รับการยอมรับ

นับถือ (x ̅= 4.14, S.D. = 0.546) ด้านค่าจ้างตอบแทนและผลประโยชน์(x ̅= 4.12, S.D. = 0.583) และด้าน

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (x ̅= 4.08, S.D. = 0.580) ตามล าดับ 
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    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.20, S.D. = 0.449)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ท่านสามารถบริหารเวลาและ

จัดสรรงานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด  (x ̅= 4.26, S.D. = 0.652) รองลงมาคือ ท่านมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

คุณสมบัติในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานนี้ (x ̅= 4.22, S.D. = 0.667) งานที่ได้รับมอบหมายในขณะนี้มีความท้าทาย

ต่อการปฏิบัติงานของท่าน(x ̅= 4.21, S.D. = 0.625) ด้านที่อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากอันดับแรก คือ ท่าน

ปฏิบัติงานส าเร็จได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ (x ̅= 4.15, S.D. = 0.671) และท่านสามารถปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องตามมาตรฐานขององค์กรที่ก าหนด(x ̅= 4.13, S.D. = 0.658) ตามล าดับ 
  ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้ผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 1. ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

 
ปัจจัยจูงใจในการปฏบิัติงาน 

 
ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย(B) 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

ความส าเร็จในการท างาน(X1) 0.092 0.107 1.672 0.096 

การได้รับการยอมรับนบัถือ (X2) 0.071 0.086 1.356 0.176 
ความรับรับผิดชอบต่อหน้าที่(X3) 0.091 0.106 1.729 0.085 
สภาพแวดล้อมในการท างาน(X4) 0.023 0.026 0.456 0.649 

นโยบายและการบริหารองค์กร(X5) 0.151 0.173 2.780 0.006* 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร(X6) 0.067 0.081 1.298 0.195 
ค่าจ้างตอบแทนและผลประโยชน์(X7) -0.038 -0.050 -0.846 0.398 
ความมั่นคงในการท างาน(X8) -0.028 -0.035 -0.575 0.566 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน(X9) 0.133 0.172 2.695 0.007* 

ลักษณะของงานที่ปฏบิัติ(X10) 0.187 0.236 3.682 0.000* 

ค่าคงที่ 1.069  5.286 0.000* 
R= 0.703, R2 = 0.494, SEE=0.325, F=26.287, Sig.= 0.000, * =P< 0.05 
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  จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์(R2) เท่ากับ 0.494 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้ร้อยละ 49.40 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
มี 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Beta = 0.236)  ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร (Beta = 0.173)  และด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Beta = 0.172) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและ

น าเข้าแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สามารถ

อธิปรายผลเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผลท าให้พนักงานปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นโดยที่ลักษณะงานตรงกับคุณวุฒิที ่องค์กรก าหนด และตรงกับความสามารถของตนเอง 

รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทท างาน ท าให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดิลกา กระจ่างโฉม(2564) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า งานที่ปฏิบัติอยู ่มีลักษณะจูงใจให้อยากปฏิบัติงาน เปิด

โอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และเป็นงานที่ตรงกับ

ความรู้ความสามารถ  

 ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับขององค์กร มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน ส่งผลท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ

พนักงานช่วยกันปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐวัตร เป็งวันปลูก

(2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหารประจ า สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 

กรมทหารราบที่ 7 พบว่า ด้านนโยบายขององค์กรที่ก าหนดแบบแผนการบริหารไว้อย่างชัดเจน เป็นแนวทางหรือวิธีการ
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ท างานขององค์การที่มีระบบระเบียบเป็นไปอย่างยุติธรรม และใช้กลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างเหมาะสมจึงส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างาน 

  ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีจะท าให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสาย

งาน ส่งผลให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวัชระ แย้มชู(2563) ซึ่ง

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ส านักงานใหญ่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่า องค์กรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอภิศักดิ์ ขัดปัญญา(2564) ศึกษา

เร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบคุลากร ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านโอกาสก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน พบว่า บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคงในหน้าที่การงาน บุคลากรภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

ส านักงานฯ บุคลากรได้รับมอบหมายให้ท างานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการท างาน  และยังสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของปทิตตา จันทวงศ์(2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า งานที่ปฏิบัติอยู่ได้รับการสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น   

 ปัจจัยจูงใจที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านค่าจ้างตอบแทนและผลประโยชน์และ

ด้านความมั่นคงในการท างาน 

  ด้านความส าเร็จในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้และพนักงานมีความภูมิใจในความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย ท าให้ความส าเร็ จ

ในการท างานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ

ไทย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์ภรณ์ ศรพรม(2564) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการ สังกัดกองรายได้ ส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน 

ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองรายได้ ส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร 

  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู ้ว ิจัยคิดว่าเนื ่องมาจากพนักงานได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในการ
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ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมงานได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้การได้รับ

การยอมรับนับถือไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกแ ละน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชระ แย้มชู(2563) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การยอมรับนับถือ 

ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่  

  ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายของพนักงานมีความเหมาะสม

กับพนักงานและมีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย โดย

สอดคล้องกับงานวิจัยของพรปิติ รื่นภิรมย์(2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์  

  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน มีจ านวนเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และมีพนักงานที่คอยสนับสนุนด้านไอที และด้านสุขอนามัย มีบริเวณโรงอาหาร ห้องน้ า 

ห้องท างานมีความสะอาดและมีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ที่ครบถ้วน ท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานไม่มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของศศิประภา สระกาศ(2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่ไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานจะต้องปฏิบัติงาน

กันเป็นทีมและความส าเร็จของเป้าหมายในงานเกิดจากทีมงานที่เป็นแรงสนับสนุนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ของพนักงานภายในองค์กร ท าให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์ กรไม่มี

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของศศิประภา สระกาศ(2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 



12 
 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

  ด้านค่าจ ้างตอบแทนและผลประโยชน์ ม ีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากแต่ไม ่ม ีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากพนักงานมีความพึงพอใจต่อการได้รับค่าจ้าง 

ผลตอบแทนและสวัสดิการที ่เหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ์การท างาน ท าให้ค ่าจ ้างตอบแทนและ

ผลประโยชน์ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ

ไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวัตร เป็งวันปลูก(2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท างานของข้าราชการทหารประจ า สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านค่าจ้าง

ตอบแทนและผลประโยชน์ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของข้าราชการทหารประจ า สังกัดกองพันทหาร

ราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7  

  ด้านความมั่นคงในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าเนื่องมาจากชื่อเสียงขององค์กรและงานที่ปฏิบัติงานอยู่มีความมั่นคง พนักงานมี

ความความพึงพอใจต่อความมั่นคงของธนาคาร ท าให้ความมั่นคงในการท างานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรปิติ รื่นภิรมย์(2563) 

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้าน

ความมั่นคงในการท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  

  จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร และด้าน

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารควรพิจารณาเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ต าแหน่งงาน และปริมาณงานในปัจจุบัน รวมถึงเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจ าปี 

ต้องมีความเหมาะสม และยุติธรรม 

  2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับนโยบายและการบริหารองค์กร ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามนโยบายและการบริหารองค์กรได้ 
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  3. องค์กรควรให้ความส าคัญด้านการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ และความ

ถนัด รวมทั้งทางองค์กรต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของระดับผู้ปฏิบัติงาน จึงขอเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้  

   1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เช่น วิกฤตโรคระบาด ปัญหาครอบครัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ความเครียด ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ

ไทย 

   2. ควรมีการเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่มเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

เอกสารอ้างอิง 

กษมาพร ยังส้มป่อย (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูท้ าบัญชีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระหลักสตูรบัญชีมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

กุลวดี ลัภกิตโร(2563). ปัจจัยจงูใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ณัฐวัตร เป็งวันปลูก(2560). ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหารประจ า สังกัดกองพัน

ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7. การค้นคว้าอิสระปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่. 

ดิลกา กระจ่างโฉม(2564). ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์, การค้นคว้า

อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย(2565),ข้อมูลธนาคาร. สืบคน้เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565. จาก  

https://www.exim.go.th/th/aboutexim/BankInformation/historyExim-old.aspx 

บุญชัย มลูธาร์. (2556). ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565.จาก  

 http://jokernum.blogspot.com/2013/08/6-1.html 

https://www.exim.go.th/th/aboutexim/BankInformation/historyExim-old.aspx


14 
 

ปทิตตา จันทวงศ์(2559).ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏบิัติงานของลูกจ้าง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

 เขตหาดใหญ่.วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์. 

ปัทมาพร ท่อชู (2559). การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565.จาก http://www. 

Thailand industry.com/online mag/view2.php?id=771&section=17&issues=74 

พรปิติ รื่นภิรมย์(2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์.การค้นคว้า

 อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พยอม วงศ์สารศรี(2544). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สุภาการพิมพ์. 

วัชระ แย้มชู(2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ส านักงานใหญ่.การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเกรกิ 

สมุทร  ช านาญ(2556) ความหมายของแรงจูงใจ.สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565. จาก. 

http://www.jaturapad.com/archives/1153 

สุรีย์ภรณ์ ศรพรม(2564). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองรายได้ ส านักการคลัง 

 กรุงเทพมหานคร.การค้นคว้าอิสระปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สาวิตรี ตันเจริญ(2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ศุลกากร กองสืบสวนและ

ปราบปราม กรมศุลกากร. การค้นคว้าอิสระปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ศศิประภา สระกาศ(2563). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อภิศักดิ์ ขัดปัญญา(2563). คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ในเขต

 กรุงเทพมหานคร.การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

Yamane Taro,( 1976). Statistic An introduction analysis. (2nded), New York : Harper and Row. Publishers.  


