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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ

หลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
หลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการ หลักประกัน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพจ ากัด(มหาชน) จ านวน 125 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ t-test แบบสถิติการ
แปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA)หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression)หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSDและสถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ ท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลด้านระยะเวลาท างานต่างกันท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน พนักงานศูนย์ปฏิบัติการ
หลักประกันธนาคารกรุงเทพ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบาย
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และการบริหารองค์กร ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ 
ค าส าคัญ:ประสิทธิภาพ;แรงจูงใจ 
ABSTRACT 

The objectives of this study were1.To study the efficiency staff of appraisal 
operating appraisal center in Bangkok Bank 2. To study the efficiency of the operation of 
the Bangkok Bank Operation Center classified by personal factors 3.To study the 
motivation that affects the performance efficiency of the staff of the Bangkok Bank. 

The sample group used in the research was 125 persons of the staff of operating 
appraisal center in Bangkok Bank, using questionnaires as a collection tool. The statistics 
used in the analysis are percentage, frequency, mean, and standard deviation. Test the 
hypothesis with statistics, t-test,One-way variance statistics (One way ANOVA). If found 
differences will be compared to each pair. By means of LSD and multiple regression 
statistics (Multiple Regression) 

The hypothesis testing found that the Bangkok Bank Credit Guarantee Center staff 
With personal factors in different working periods, resulting in different performance 
Bangkok Bank Collateral Security Staff Personal factors include gender, age, education level 
Different income Making the efficiency of the operation different Motivation factor In 
relation to colleagues Policy and organization management In return and welfare Affecting 
the efficiency of the operation of the Bangkok Bank Security Guarantee Center staff. 
KEYWORD; Efficiency , Motivation 
 
บทน า 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสถาบันการเงิน ในปัจจุบันน้ันมีเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง 
อีกท้ัง สภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา ท าให้กระทบต่อองค์กรท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อให้องค์กรอยู่รอด
และเติบโตอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานในองค์กรทุกคนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดท่ี
จะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งพนักงานในองค์กรจะต้องมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน มีความรู้ความสามารถในงานท่ีได้รับมอบหมายและพร้อมท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา อีกท้ัง พนักงานในองค์กรต้องมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในทาง
กลับกัน ถ้าพนักงานในองค์กรขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการท างาน ก็จะ
ส่งผลให้องค์กรไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกิดข้ึนได้จากนิสัย
ส่วนตัวของพนักงานในองค์กรและองค์กรธุรกิจน้ันๆด้วย ซึ่งแรงจูงใจท่ีเกิดจากนิสัยส่วนตัวของพนักงานใน
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องค์กร เกิดจากความถนัดและมีความรู้ความสามารถท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ งาน มีความต้องการท่ีจะ
ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติท่ีดีต่องานและต่อองค์กร 
ส่วนแรงจูงใจท่ีได้รับจากองค์กรธุรกิจ เกิดจากการท่ีองค์กรธุรกิจได้ให้ขวัญและก าลังใจแก่พนักงานในองค์กร 
ท าให้พนักงานมีภูมิใจในตัวเองท่ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงออกมาในรูปแบบของการ
ให้รางวัล เพื่อเป็นการยกย่องและช่ืนชมพนักงานในองค์กร ถือว่าองค์กรธุรกิจมีความใส่ใจพนักงานในองค์กร
ของตนเป็นอย่างมาก  

ศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหน่ึงใน
การสนับสนุนธุรกิจของธนาคารท่ีเกี่ยวกับหลักประกันท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์  เช่น ท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เรือ สิทธิการเช่า ห้องชุด ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีลูกค้า
น ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับธนาคารซึ่งการปฏิบัติงานได้มีการแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบงานออกเป็น 5 
หน่วยงาน  

เน่ืองจากการแข่งขันในการให้บริการด้านสินเช่ือของธุรกิจธนาคารในประเทศไทย มีการแข่งขันกัน
สูงอย่างต่อเน่ือง และมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท าให้ปริมาณงานใน
แต่ละส่วนงานมีปริมาณท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก  อีกท้ัง มูลค่าหลักประกันมีการผันแปรสูง
ข้ึนอยู่ตลอดเวลาข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีต้ังหลักประกันและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้
เจ้าหน้าท่ีต้องศึกษาเกี่ยวกับราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์อยู่ตลอดเวลา เพื่อถูกต้องตาม
ก าหนดราคาและเป็นธรรมแก่ลูกค้า จึงท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอเพราะงานมีปริมาณท่ีมากข้ึนกว่าเดิมและต้องท างานตามก าหนดเวลาท่ีทางธนาคารก าหนดไว้  อาจ
ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้าตก SLA แล้วส่งผลต่อKPI ของธนาคาร อีกท้ังมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าในการได้รับบริการจากเจ้าหน้าท่ี 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน ซึ่งจะเป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป โดยการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเกิดข้ึนได้จากการท างานร่วมกันของบุคคลากร
ภายในองค์กรเอง ซึ่งบุคลากรภายในองค์กรน้ันย่อมต้องการปัจจัยแรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุขและมีความกระตือรือร้นในการท างาน จึงท าให้งานส าเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการ 
หลักประกัน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นพนักงานส่วน
งานบริการค าขอให้บริการช าระเงิน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 125 คน 

2.ขอบเขตด้านพื้นท่ีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
3.ตัวแปรท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้ และ
ด้านปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่  แรงจูงใจภายใน คือ ผลส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าในงาน การมีอ านาจหน้าท่ี 
และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แรงจูงใจภายนอก คือ นโยบายและการบริหารองค์กร ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ได้ แก่ ปริมาณงาน 
คุณภาพและเวลา 

 
สมมติฐานงานวิจัย 
 1.พนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาท างาน รายได้ ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน 
 2.ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานได้แก่ ด้านปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน 
ความก้าวหน้า การมีอ านาจหน้าท่ี ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
นโยบายและการบริหารองค์กร ผลตอบแทนและสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมท่ีท างาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 

1.ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา
ในการท างาน ปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ด้านผลส าเร็จในงาน ด้านอ านาจหน้าท่ี 
ด้านความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ ด้านนโยบายและการ
บริหารองค์กร ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
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2. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)  

3. ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการ
หลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
 
 
 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1.ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 Zaleanick (1958 : 40 อ้างถึงใน ภูวนัย เกษบุญชู, 2550 : 10) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานจะดี
มีประสิทธิภาพหรือไม่ข้ึนอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าจะได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาได้จากความ
ต้องการท้ั งภายนอกและภายใน (external and internal ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองมาก การ
ปฏิบัติงานก็ย่อมมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 1).ความต้องการภายนอก ได้แก่  รายได้หรือ
ค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพและต าแหน่งหน้าท่ี 2).ความ
ต้องการภายใน ได้แก่ ความต้องการเข้าหมู่คณะ ความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพื่อนและ
ความรักใคร 
  ธงชัย สันติวงษ์ (อ้างใน นิ่มนวล ทองแสง 2557) ได้กล่าวว่า การประเมินงาน ของพนักงานแต่
ละคนสามารถน าเทคนิคในการประเมินผลงาน7ด้านมาใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1).ด้านปริมาณงาน 
เป็นการก าหนดระยะเวลาท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตามท่ีได้มอบหมายตามมาตรฐานของหน่วยงานน้ันๆ2).
ด้านคุณภาพงาน คุณภาพของงานท่ีได้รับมอบหมายมีความถูกต้องหรือผิดพลาดน้อยท่ีสุดตรงตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนดไว้ 3).ด้านความรู้ ผู้ท างานมีความรู้และมีความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างดี  4).ด้านความ
ร่วมมือกับผู้อื่น ผู้ท างานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อบุคคลในองค์กรและนอกองค์กร 5).ด้านความน่าเช่ือถือ 
ผู้บังคับบัญชาเช่ือถือผู้ปฏิบัติงานว่าสามารถท่ีจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ถูกต้อง 6).ด้านความคิดริเริ่ม   
มีความใฝ่รู้และพัฒนาผลงานอยู่ตลอดเวลา 7).ด้านคุณลักษณะส่วนตัว มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาในลักษณะท่ีเหมาะสม 
 Becker and Nuhauser (1975:9) ได้สร้างแบบจ าลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร โดย
ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นปัจจัยน าเข้าและผลผลิตของ
องค์กร ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายแล้ว องค์กรยังมีปัจจัยอื่นๆอีกซึ่งเรียว่า แบบจ าลองสมมติฐานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ 1).กรณีท่ีสภาพแวดล้อมในการท างานมีความซับซ้อนต่ าหรือมีการก าหนด
ระเบียบปฏิบัติไว้อย่างละเอียดแน่ชัด 2).กรณีก าหนดระเบียบปฏิบัติไว้ชัดเจน สามารถมองเห็นถึงภาพรวม
ของงานท างานได้ง่ายข้ึน 3).ผลการท างานท่ีสามารถมองเห็นมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในทางบวก 
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 สมพิศ สุขแสน(2556อ้างในพิชญา วัฒนรังสรรค์2558) กล่าวว่า การท่ีจะเกิดประสิทธิภาพการ
ท างานน้ันต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลักคือผู้ ท่ีท างานกับโครงสร้างการท างาน ดังน้ันคนท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังน้ี 1) ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า 
ควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หรืองานบริการผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังน้ัน ผู้ให้บริการ
จะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว 2) ความถูกต้องแม่นย า หมายถึง ไม่มีความ
ผิดพลาดในงานหรือผิดพลาดเล็กน้อย มีความแม่นย าในกฎระเบี ยบ ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่
เลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 3) ความรู้ หมายถึง มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานท่ีท าอยู่
ตลอดเวลาคนท่ีมีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ท้ังการเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์กรผู้อื่น 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถน าความรู้น้ันมาปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน 4) ประสบการณ์ หมายถึง 
การรอบรู้ หรือรู้อบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัสได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียง
อย่างเดียว การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสูงโอกาสท่ีจะท างานผิดพลาดเกิดข้ึนได้ยาก ดังน้ันองค์กร
ควรมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานอยู่ในองค์กรน้ันๆและต้องรักษาบุคคลเหล่าน้ีให้อยู่กับองค์กรให้
นานท่ีสุด เพราะ คนเหล่าน้ีจะท าให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว 5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ 
ๆมาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการให้บริการท่ีลดข้ันตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การ
บริหารงานแบบเชิงรุกเป็นต้น คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด หรือเก่งคิด หรือมองไปข้างหน้า
ตลอดเวลา  
 ผู้ท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีความสุขในการท างาน มีการพัฒนาการท างาน 
ท่ีดีและควรมีเทคนิคในการท างานร่วมด้วยงานจึงจะมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 1) ต้ังเป้าหมายในการท างาน เป็น
การต้ังเป้าหมายล่วงหน้า ก่อนท่ีจะเริ่มต้นในการท างานเป้าหมายน้ันต้องเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจน อาจเป็น
เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางหือระยะยาวซึ่งจะช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดน้อย และตรง
จุดมุ่งหมายขององค์กร 2) บริหารเวลา การบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิตเพิ่ม
ความสุขและความส าเร็จให้แก่ตนเองและการท างาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเร่ืองเวลาเป็นสิ่งส าคัญมาก3) การ
เพิ่มความมั่นใจในการท างานให้ตนเอง ปัจจุบันมีคนจ านวนมากมักขาดความเช่ือมั่นในตนเองหรือขาดความ
มั่นใจในการท างาน ไม่กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกที่ควร ดูถูกความสามารถของตนเอง คิดว่ามีปมด้อย ไม่เก่ง
เหมือนคนอื่น และคิดว่าหมดหวังท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต 4) มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็น
ทีมหรือสร้างการท างานเป็นทีมให้เข้มแข็งเพราะทีมงานเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จและความล้มเหลว
ในการท างานได้ผู้น าต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน มีความรักใน
ทีมงาน ร่วมมือร่วมใจ ในการท างานอย่างจริงจังจริงใจ ขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในทีมงาน แบ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานท่ีดีระหว่างกัน และการสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การท างานร่วมกัน 5) ต้องมีคุณธรรมในการท างาน คือ ต้องมีความพอใจและรักใคร่ในงานท่ีท าอย่างจริงจังมี
ความเพียรพยายามในงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีใจจดจ่อต่องานท่ีท ามี
สมาธิไม่วอกแวกการท างานผิดพลาดน้อย และมีการทบทวนตรวจสอบงานท่ีท าอยู่เสมอ หากเบ่ียงเบนไป
จากเป้าหมายหรือผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากน้ันผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคนจะต้องไม่ปฏิบัติหรือ
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ประพฤติในสิ่งท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือเกิดความล าเอียงในการปฏิบัติหน้าท่ีตลอดจนมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
 Katz and Kahn (1978P.232-234) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า ประสิทธิภาพน้ันเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของประสิทธิผล ถ้าประสิทธิภาพขององค์กรวัดจากการน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ี
ได้จะท าให้การวัดคลาดเคลื่อน แต่สามารถวัดประสิทธิภาพได้จากปัจจัยอื่นๆได้อีก เช่น การฝึกอบ รม 
ประสบการณ์ และความผูกพัน 
 
2.ทฤษฎีแรงจูงใจ 
  อรุณ รักธรรม (2552, หน้า 268) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดจากแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดความต้องการและแสดงการกระท า
ออกมา พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจจะแสดงออกเพียงบางโอกาสเท่าน้ัน  
 Sanford and Wrightman (1970, p. 189) ให้ความหมายไว้ว่าแรงจูงใจเป็นความรู้สึกซึ่งไม่
อาจหยุดน่ิงได้เป็นพลังท่ีท าให้มนุษย์อยู่ภายในการชักจูงของบางสิ่ง และท าให้มนุษย์กระท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงลงไปเพื่อลบล้างสภาพการขาดหรือเพื่อทดแทนพลังบางสิ่งบางอย่าง 
 Walters (1978, p. 218) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างท่ีอยู่ภายในตัวของบุคคลท่ี
มีผลท าให้บุคคลต้องกระท าหรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป้าหมาย  
 Loundon and Bitta (1988, p. 368) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอยู่ภายในตัวท่ีเป็น
พลังท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางท่ีมีเป้าหมายท่ีได้เลือกไว้แล้วซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยู่ใน
ภาวะสิ่งแวดล้อม 
 Greenberg and Baron (1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจูงใจเป็นกระบวนการของการ
กระตุ้น (arousal) ให้พนักงานท างานให้ดีข้ึน ทุ่มเทความพยายามมากข้ึนโดยท างานอย่างมีทิศทาง ไม่ย่อท้อ
เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายบางสิ่งบางอย่างท่ีต้องการ 
 Western (2002, p. 335) ได้ให้ความหมายของการจูงใจไว้ว่า หมายถึง แรงขับท่ีอยู่เบ้ืองหลังท่ี
ชักน าบุคคลให้ไปสู่เป้าหมายบางอย่างที่ต้องการและหลีกเลี่ยงจากบางอย่าง 
 Robbins (2003, p. 4) ให้นิยามความหมายแรงจูงใจว่า หมายถึง แรงกระตุ้น (arousol) หรือ
แรงแห่งความพยายามท่ีเข้มข้น (intensity) ไม่ย้อท้อ (persistence)  
 ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Need Theories)ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) 
(อ้างในค านาย  อภิปรัชญาสกุล 2560:64)ทฤษฎีความต้องการน้ีได้ต้ังสมมติฐานไว้ 3 ประการ คือ 
 1.มนุษย์มีความต้องการ โดยความต้องการจะมีอยู่อย่างไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทนท่ี ซึ่งจะเป็นเช่นน้ีโดยไม่สิ้นสุด 

2.ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่มีสิ่งท่ีจะจูงใจให้เกิดพฤติกรรมน้ันอีก ถ้าหากยัง
ต้องการอีกก็จะเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเป็นความต้องการ 
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 3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับข้ันตอน จากความต้องการต่ าไปหาความต้องการสูตรตามล าดับ สามารถแบ่ง
ล าดับข้ันตอนของความต้องการไว้ 5 ระดับ คือ 
 ระดับท่ี 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานในการด ารงชีวิต คือ ปัจจัย4 
ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยและยารักษาโลก 
 ระดับท่ี 2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เป็นความต้องการท่ีบุคคลจะมีชีวิต  ท่ีมั่นคง 
และปลอดภัยจากอันตรายใดๆที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของตน 
 ระดับท่ี 3 ความต้องการทางสังคม คือ ความต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเป็นมิตรจาก
บุคคลหรือกลุ่มในสังคมโดยเกิดจากการยอมรับซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในสังคม 
 ระดับท่ี 4 ความต้องการได้รับการยกย่อง คือ ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นว่า
บุคคลน้ันมีความรู้ ความสามารถ 
 ระดับท่ี 5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต เป็นความต้องการท่ีได้จากความคาดหวังท่ีต้ังไว้ 
 ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ สามารถอธิบายถึงปัจจัยท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ(จ ากัด)มหาชน ซึ่งพนักงานแต่ละบุคคลน้ันมีความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันในการปฏิบัติงาน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบตัดขวาง ใช้
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานของศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) จ านวน 181 คน (ข้อมูลจากส่วนงานทรัพยากรบุคคลส านักบริหารกลาง ณ ตุลาคม 2561)  

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้น าสูตรค านวณขนาดตัวอย่างของ  
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 125 กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเป็นกระดาษจ านวน 125 
ฉบับ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 โดยการวิจัย
ครั้งน้ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการวิจัยในเดือนมกราคม  พ.ศ.2562 ถึงเดือน เมษายน 
พ.ศ.2562 

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลท่ีได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์SPSS เพื่อหาค่าทางสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติแบบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) กรณีท่ีพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู้ (LSD)และ
สถิติRegression 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1.แบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการ 
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ท างาน 

1.2 ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านอ านาจหน้าท่ี  
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน และ
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 

1.3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพและด้านเวลา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.สถิติพรรณนา(Descriptive Statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1.1 ใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัว 

แปรด้านประชากร ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านระยะเวลาในการท างาน และ
ด้านรายได้ 

1.2  ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ในการ 
วิเคราะห์ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์
ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ  

  2.2 ใช้สถิติ one-way ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 
รายได้ ระยะเวลาในการท างาน หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

ส่วนปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน  
ความก้าวหน้า การมีอ านาจหน้าท่ี ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
นโยบายและการบริหารองค์กร ผลตอบแทนและสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมท่ีท างาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน (ค่าเฉลี่ย 3.93)รองลงมา ด้านเวลา(ค่าเฉลี่ย 3.75)และด้านคุณภาพ 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด(ค่าเฉลี่ย 3.70)  

2. เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ระยะเวลา
ในการท างาน  และรายได้ต่อเดือน โดยผู้วิจัยใช้สถิติ t-test กับตัวแปรเพศ ซึ่งเป็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
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2 กลุ่ม โดยผลท่ีได้พบว่าเพศต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ระดับ 0.05 และใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กับตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการท างาน และรายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระดับ 0.05 แต่ด้านระยะเวลาในการท างาน พบว่า
ระดับระยะเวลาท างานท่ีต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญระดับ 
0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

3. เมื่อวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการ
หลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ด้านปริมาณงาน มีตัวแปรอิสระ 2  ตัวแปร คือ ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (sig มีค่าเท่ากับ 0.006) และด้านนโยบายและการบริหารองค์กร (sig มีค่าเท่ากับ 
0.000)ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ 
ด้านคุณภาพ มีตัวแปรอิสระ 3  ตัวแปร คือ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ(sig มีค่าเท่ากับ 0.009) และด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (sig มีค่าเท่ากับ 0.000) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างา (sig มีค่าเท่ากับ 
0.026 ) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ 
ด้านเวลา มีตัวแปรอิสระ 3  ตัวแปร คือ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร (sig มีค่าเท่ากับ 0.000) และ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (sig มีค่าเท่ากับ 0.045) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (sig มีค่า
เท่ากับ 0.045 ) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคาร
กรุงเทพ  
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน ) 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านเวลาตามล าดับ 
ด้านปริมาณงาน  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าปริมาณงานท่ีพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละวันน้ันมีความเหมาะสมกับงานท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์(อ้างใน น่ิมนวล ทองแสง 2557) ท่ีกล่าวว่า ปริมาณ
งานน้ันเป็นเหมือนกับการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้ตามท่ีได้มอบหมายตามมาตรฐานของ
หน่วยงานน้ันๆและสอดคล้องกับแนวคิดของเอลเมอร์ ปีเตอร์สัน และอี กลอสวีนอร์ พลอแมน กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพสูงสุดในการประกอบธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและ
คุณภาพ ท่ี เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดของ Katz and Kahn (1978P.232-234) ความมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติได้อย่างส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ด้านคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมายน้ัน มีคุณภาพ สามารถ
เช่ือถือได้ เป็นท่ียอมรับและสามารถน ามาใช้ได้จริง และสอดคล้องกับแนวคิดของ อุสุมา ศักด์ิไพศาล
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(2556)ด้านคุณภาพงาน สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานคือด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภัย
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านเวลา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า งานท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง
น้ัน พนักงานจะต้องท าการวางแผนการปฏิบัติงาน ก่อนเร่ิมลงมือปฏิบัติจริงเสมอ และท างานน้ันด้วยความ
รวดเร็ว เพื่อท่ีจะให้งานน้ันๆส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ทันเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพิศ 
สุขแสน(2556อ้างในพิชญา วัฒนรังสรรค์2558) กล่าวว่า คนท างานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความฉับไว และสอดคล้องกับแนวคิดของ อัญชลี จอมค าสิงห์(2561)ด้านความทันเวลา  

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
ระยะเวลาในการท างาน และด้านรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี เพศต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวม ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพและด้านเวลา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็ ท าให้การปฏิบัติงานน้ันมี
ผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทร จิตธีรภาพ (2554)ปัจจัยส่วนบุคคล
ความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และไม่สอดสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์
พิชชา บุญทอง (2557) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลคุณภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคราเดช  ไม้จัน( 2560 ) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดต้ังเครื่องจักรสายการผลิตใน
จังหวัดสงขลา  ด้านอายุต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
อายุของพนักงานแต่ละคนน้ันไม่ว่าจะมีอายุมากหรือน้อย ไม่ ได้ เป็นตัวก าหนดถึงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ เพราะ พนักงานแต่ละคนต่างก็มีความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆโดยเฉพาะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิวัฒน์ แสงเพชร (2558) อายุของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวโรงแรมแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ด้านระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้เพราะใช้ความช านาญและ
เช่ียวชาญ ซึ่งการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายของพนักงานแต่ละคนน้ัน จะต้องใช้ประสบการณ์ในการ
ท างาน ความอดทน ความขยันท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และยอมรับสิ่งผิดพลาดในการท างานแล้ว
พัฒนาให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคราเดช  ไม้จัน( 2560 ) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดต้ังเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา  ด้านระยะเวลา
ท างานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าระยะเวลาใน
การท างานต่างกันส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การท างานท่ีจะส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน 
เกิดจากการท างานของพนักงานท่ีมีอายุการท างานท่ีมาก เพราะพนักงานมีประสบการณ์ในการท างานมา
ระยะหน่ึง สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วในถูกต้อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ 
แสงเพชร  (2558)อายุงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวโรงแรมแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอัคราเดช  ไม้จัน( 2560 )จ าแนกตามอายุงานโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความรวดเร็วในการท างานแตกต่างกัน ด้านรายได้ ต่างกัน 
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ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้ต่อเดือนท่ีพนักงาน
ได้รับในแต่ละเดือนท่ี ไม่ท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครา
เดช  ไม้จัน( 2560 ) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดต้ัง
เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ แสงเพชร (2558)รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาวโรงแรมแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3. ผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการ
หลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ว่า ด้านผลส าเร็จในงาน ด้านความก้าวหน้า 
ด้านอ านาจหน้าท่ี ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
นโยบายละการบริหารองค์กร ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย ศรีศิริโชติ (2557)และสอดคล้องกับศุภ
กิตต์ กิจประนฤทธิ์กุล (2553)และสอดคล้องกับงานวิจัยของอทิตยา เสนะวงค์ (2555)และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนงนุช ขาวงาม (2557)และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวรรธ ต้ังสินทรัพย์ศิริ (2550, หน้า 157-
161) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ส าหรับพนักงานศูนย์
ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) แสดงให้เห็นว่า พนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกัน
ธนาคารกรุงเทพไม่ต้องสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้
ข้างหน้า แต่ควรให้ความสนใจกับเรื่องระยะเวลาท างาน เพราะระยะเวลาท างานท่ี ต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ ดังน้ัน ผู้บริหารของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ต้องด าเนินการประเมินถึงประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานแต่ละคน
และต้องให้ความส าคัญกับด้านปริมาณ ด้านคุณภาพและด้านเวลา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย 

ปัจจัยแรงจูงใจ(ภายในและภายนอก)มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์
ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
 1.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจภายใน ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ผู้บริหารองค์กรควรท่ีจะท าการ
จัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมของพนักงาน ให้พนักงานได้ท ากิจกรรมร่วมกันและเกิดความสนิท ซึ่ง
สามารถท าให้การท างานร่วมกันได้ง่ายข้ึนและสามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา อีกท้ังสามารถท่ีจะหารือ
เพื่อท่ีจะเกิดผลงานใหม่ๆในอนาคต 
 2.ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจภายนอก ด้าน
นโยบายและการบริหารองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังน้ี ผู้บริหารองค์กร ควรท่ีจะ
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ก าหนดนโยบายและการบริหารองค์กรท่ีมีความชัดเจน และพนักงานในองค์กรเข้าใจง่าย และจะต้องเป็น
นโยบายท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จริง เพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
 3.ด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจภายนอก ด้าน
สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ดังน้ี ผู้บริหารองค์กรควรให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท างานมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องท างานให้สะดวกสบายเพราะการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีดีท าให้การ
ท างานน้ันเกิดประสิทธิภาพ 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการ
หลักประกันธนาคารกรุงเทพ(จ ากัด)มหาชนในครั้งน้ีน้ัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการหลักประกันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
เช่น ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความเข้าใจในงานท่ีปฏิบัติ เพื่อท่ีจะ
เป็นตัววัดถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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