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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก
TELESALES สานักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านนโยบายการให้บริ การ ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ ด้านความ
ก้า วหน้า ในการทางาน ด้า นบรรยากาศในการทางานด้า นความสัมพันธ์ กับ เพื่ อนร่ วมงาน ด้า นความ
พยายามและการทุ่มเทในการทางาน โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ อายุการทางาน ระดับตาแหน่ง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือ พนักงานธนาคารธนชาต
แผนก TELESALES สานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม จานวน 130 คน เครื่ องมี ที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมจ้อมูล คื อ แบบสอบถาม ด าเนิ นการวิ เ คราะห์ ข ้อมูลโดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) หาค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจยั พบว่า 1.) ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 130 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
109 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.80 มีอายุ 25 - 35 ปี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.70 มีสถานภาพโสด จานวน
120 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.30 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 111 คนคิดเป็ นร้อยละ 85.40 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน 20,000 – 25,000 บาท จานวน 60 คน ร้อยละ 46.20 มีอายุการทางาน 1 – 5 ปี จานวน 84คน ร้อยละ
64.60 มีระดับตาแหน่งพนักงานขาย จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.30
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2.) แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES สานักงานใหญ่
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านความพยายาม
และทุ่ ม เทในการท างาน ด้า นความสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาม ด้า นบรรยากาศในการท างาน ด้า น
ความก้าวหน้าในการทางาน ด้านโนบายและการให้บริ หาร และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตามลาดับ
คาสาคัญ: แรงจูงใจ

ABSTRACT
The objective is to study Work motivation of the thanachart bank employees
telesales department, head office. The factors of research include effort and dedication, Relationships,
working atmosphere, Career Path, Policy and management, and salary and benefits. That are classified by
personal factors were including Sex, Age, Status, Education, Income, Experience, and Position. The
sample used in this research amount of 130 peoples. The questionnaire was instrument of this research.
Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research (SPSS Version 26.0). The statistics were
frequencies percentage mean (X̅) standard deviation (SD).
The results found that 1.) The users all respondents 130 peoples. Most are female 109 peoples
representing 83.80% Most aged 25 – 35 years old 88 peoples representing 67.70% Most are status single
120 peoples representing 92.30% Most are Bachelor’s degree 111 peoples representing 85.40% Most are
average income per month 20,000 – 25,000 baht 60 peoples representing 46.20% Most experience 1-5
years 84 peoples representing 64.60% Most are position sales 120 peoples representing 92.30%
2.) work motivation of the thanachart bank employees telesales department, head office overall is at
a highest level. Considering each side, then that side is the highest level of motivation, effort and dedication,
Relationships, working atmosphere, Career Path, Policy and management, salary and benefits.
Keywords: Motivation
บทนา
ปั จจุ บนั องค์กรให้ความสาคัญกับบุคคลากรเนื่ องจากเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ สุดของการทางานที่
ส่ งผลให้องค์กรประสบความส าเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้อีกทั้งยังมี ผ ลต่ อความก้าวหน้า ขององค์กร
บุ ค ลากรเป็ นทรั พ ยากรที่ มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การผลัก ดัน ในการท างานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ องค์กรจาเป็ นต้องสร้างแรงจูงใจในการทางานเนื่ องจากแรงจูงใจนั้นมีอิทธิ ผลต่อผลของงาน
ซึ่ งจะมี ประสิ ทธิ ภ าพ การสร้ างแรงจูงใจจึ งเป็ นเรื่ องส าคัญอย่า งยิ่ งในการเสริ มสร้ า งการทางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้ถา้ หากผูบ้ ริ หารไม่ใส่ ใจอาจทาให้พนักงานขาดแรงจูงใจ ประสิ ทธิ ภาพในการทางานจะ
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ลดลงและความพึงพอใจมีแนวโน้มลดลง ทาให้เกิดปั ญหาแก่องค์กรเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็ นจุดเริ่ มต้น
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ ความสาเร็ จ ในปั จจุบนั สถาบันการเงิน มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนโครงสร้างการทางานเป็ นระบบทันสมัยและระบบสากลมากขึ้นเพื่อให้พร้อม
ต่ อการแข่ งขันที่ มีความหลากหลายและรุ นแรงมากขึ้ น โดยการแข่ งขันด้านผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ น การ
แข่งขันทางการบริ การ การแข่งขันด้านส่ งเสริ มด้านการตลาด และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เดิ มเป็ นสถาบันการเงิ นที่ ประกอบธุ รกิ จในชื่ อ บริ ษทั เงิ นทุน
เอกชาติ จากัด (มหาชน) ที่มีธุรกิจการเช่าซื้ อรถยนต์ เป็ นธุรกิจหลัก จนกระทังกลายเป็ น ธนาคารพาณิ ชย์ที่
ได้รั บความไว้วางใจจากกลุ่ มลูก ค้า ที่ เพิ่ มมากขึ้ น จากการแข่ งขันที่ รุ นแรงของธุ รกิ จทางการเงิ นของ
ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ ธนาคารได้มุ่งเน้นการวางรากฐานที่ แข็งแกร่ ง อาทิการฝึ กอบรม
การพัฒนาบุคลากร การปรั บปรุ งสาขา การปรับโครงสร้างระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
ให้บริ การและการทางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ความแข็งแกร่ งแข็งแกร่ ง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจอย่างยิ่งที่จะทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES สานักงานใหญ่
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES
สานักงานใหญ่
ขอบเขตของการวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES
สานักงานใหญ่ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES สานักงาน
ใหญ่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อายุการทางาน
ตัวแปรตาม คื อ แรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES
สานักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านนโยบายและการให้บริ การ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในการ
ทางาน ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านความพยายามและความทุ่มเท
ในการทางาน
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ขอบเขตด้ านประชากร
พนักงานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES สานักงานใหญ่
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การวิจยั ครั้งนี้จะทาการวิจยั ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ ที่ได้ จากการวิจยั
1.ทาให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES
สานักใหญ่
2.สามารถนาผลวิ จยั ที่ ได้ไ ปทาการศึ กษาวิเคราะห์และหาแนวทางปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒนา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งานของบุคลากร สาหรับผูบ้ ริ หารในการ
บริ หารในต่อไป
3.เสริ มสร้างปั จจัยต่าง ๆ ในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ ขาดประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ธนาคารธนชาต แผนก TELESALES
สานักงานใหญ่
- ด้านนโยบายและการให้บริ การ

- สถานภาพ

- ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ

- ระดับการศึกษา

- ด้านการก้าวหน้าในการทางาน

- รายได้

- ด้านบรรยากาศในการทางาน

- อายุการทางาน

- ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน

- ระดับตาแหน่ง

- ด้านความพยายามและการทุ่มเทใน
การทางาน
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แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับแรงจูงใจ
ความหมายของ “แรงจู งใจ” คื อพลัง ผลัก ดัน ให้ค นมี พ ฤติ ก รรมและยัง ก าหนดทิ ศ ทางและ
เป้ าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระทาไปสู่เป้ าหมายโดยไม่
ลดละแต่คนที่มีแรงจูงใจต่า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรื อไม่ก็ลม้ เลิกการกระทาก่อนบรรลุเป้ าหมาย ผูว้ ิจยั
ได้รวบรวมความหมายของคาว่า “แรงจูงใจ”
ประเภทของแรงจูงใจ
ประเภทของแรงจูงใจ นักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง ภาวะของบุคคลที่มีความต้องการในการเรี ยนรู ้
หรื อการแสวงหาบางอย่างด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งให้บุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง เช่น นักเรี ยนสนใจเล่าเรี ยนด้วย
ความรู ้สึกใฝ่ ดีในตัวของเขาเองไม่ใช่เพราะถูกบิดามารดาบังคับ หรื อเป็ นเพราะมีสิ่งล่อใจใด ๆ การจูงใจ
ประเภทนี้ได้แก่
ความต้องการ (Need) เนื่ องจากคนทุ กคนจะมีความต้องการที่ อยู่ภายในจะทาให้เกิ ดแรงขับ แรงขับ
นั้นจะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและความพอใจ
เจตคติ (Attitude) หมายถึงความรู ้สึกนึ กคิดที่ดีบุคคลมีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ซึ่ งจะช่วยเป็ นตัวกระตุน้
ให้บุคคลทาในพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น เด็กนักเรี ยนรักครู ผสู ้ อนและพอใจ วิธีการสอนทาให้เด็กมีความ
สนใจตั้งใจเรี ยนเป็ นพิเศษ
ความสนใจพิ เ ศษ (Special Interest) การที่ เ รามี ค วามสนใจในเรื่ อ งใดเป็ นพิ เ ศษ ก็จัด ว่ า เป็ น
แรงจูงใจให้เกิดความเอาใจใส่ ในสิ่ งนั้น ๆ มากกว่าปกติ
2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รับแรงกระตุน้ มาจาก
ภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทางและนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงหรื อการแสดงพฤติ กรรมของบุคคล
แรงจูงใจเหล่านี้ได้แก่
2.1 เป้ าหมายหรื อความคาดหวังของบุคคลคนที่มีเป้ าหมายในการกระทาใด ๆ ย่อมกระตุน้ ให้เกิด
แรงจูงใจให้มีพฤติ กรรมที่ ดีและเหมาะสม เช่ น พนักงานทดลองงานมีเป้ าหมายที่ จะได้รับการบรรจุเข้า
ทางานจึงพยายามตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ
2.2 ความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้า คนที่มีโอกาสทราบว่าจะได้รับความก้าวหน้า อย่างไรจากการ
กระทานั้นย่อมจะเป็ นแรงจูงใจให้ต้ งั ใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได้
2.3 บุคลิกภาพความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้เกิ ดพฤติกรรมขึ้ น
ได้เช่น ครู อาจารย์ก็ตอ้ งมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่น่าเชื่ อถือ นักปกครองผูจ้ ดั การจะต้องมีบุคลิกภาพของ
ผูน้ าที่ดีเป็ นต้น
2.4 เครื่ องล่อใจอื่น ๆ มีสิ่งล่อใจหลายอย่างที่ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ ให้พฤติ กรรมขึ้ น เช่น การให้
รางวัล (Rewards) อันเป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้อยากกระทาหรื อการลงโทษ (Punishment) ซึ่ งจะกระตุน้ ไม่ให้
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กระทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ การชมเชยการติเตียน การประกวดการแข่งขัน หรื อการทดสอบก็จดั
ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ท้ งั สิ้ น (ประเภทของ แรงจูงใจ, 2555)
ทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์
ทฤษฎี ค วามต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ อับราฮั ม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็ นผู ้
วางรากฐานจิตวิทยามนุษย์นิยมเขาได้พฒั นาทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อระบบการศึกษาของอเมริ กนั
เป็ นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐานอยู่บนความคิดที่ว่าการตอบสนองแรงขับเป็ นหลักการเพียงอันเดียวที่
มีความสาคัญที่ สุดซึ่ งมีเบื้ องหลังพฤติ กรรมของมนุ ษย์มาสโลว์มีหลักการที่ สาคัญเกี่ ยวกับแรงจูงใจ โดย
เน้นในเรื่ องลาดับความต้องการ เขามีความเชื่ อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นเมื่อ
ความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง เช่น ความมัน่ คงความปลอดภัยกินอิ่มนอนหลับความต้องการ
อื่นจะเข้ามาทดแทนเป็ นพลังซึ่ งจูง ใจให้ทายพฤติกรรม เช่น อาจเป็ นความสาเร็ จในชี วิต เป็ นต้นแรงจูงใจ
ของคนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ มาสโลว์แบ่ง ความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็ น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่
1. ความต้องการทางสรี ระ
2. ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย
3. ความต้องการความรักและเป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่คณะ
4. ความต้องการที่จะรู ้สึกว่าตนเองมีค่า
5. ความต้องการที่จะรู ้จกั ตนเองตามสภาพที่แท้จริ งและพัฒนาศักยภาพของตน
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg
การจูงใจของ Herzberg Frederick Herzberg ได้คิด ค้นทฤษฎี การจู งใจในการทางานซึ่ ง เป็ นที่
ยอมรั บกนอย่างกว้างขวางในวงการบริ หาร ชื่ อทฤษฎี ของ Herzberg มี ชื่อเรี ยกแตกต่ างกันออกไป คื อ
“Motivation-Maintenance Theory” หรื อ“Dual Factor Theory”หรื อ “The Motivation-Hygiene Theory”
ในการเริ่ ม ตนค้น คว้า เพื่ อ สร้ า งทฤษฎี Herzberg ได้ด าเนิ นการสมภาษณ์ นัก วิ ศ วกรและ นัก บัญ ชี ซ่ ึ ง
จุดมุ่งหมายของการคนคว้า เพื่อศึ กษาทัศนคติ ที่เกี่ยวกบงานเพื่อที่จะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการขาด
งาน และสร้างความสมพันธ์อนั ดีในการทางานและเพื่อประโยชน์ทวั่ ไปสาหรับทุก ๆ คนคื อความเข้าใจ
เกี่ยวกบอิทธิ พลต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งขวัญ และกาลังใจที่จะส่ งผลให้ทุกคนมีความสุ ขกาย
สบายใจและมีความพงพอใจมากยิ่งขึ้น
ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มธนชาต กลุ่มธุ รกิจการเงินที่มีอายุมากกว่า 35
ปี เดิ มเป็ นสถาบันการเงินที่ประกอบธุ รกิ จในชื่ อ บริ ษทั เงิ นทุน เอกชาต จากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต
ได้เปิ ดให้บริ การ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิ ชย์แบบจากัด
ขอบเขตธุ ร กิ จ หลัง จากนั้ นได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการธนาคารพาณิ ชย์ ที่ เ ต็ ม รู ปแบบ จาก
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ในปี พ.ศ. 2550 ธนาคารแห่ งโนวาสโกเที ย (สโกเที ยแบงก์)
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ธนาคารที่ได้รับการยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นธนาคารที่มีความมัน่ คงอันดับต้น ๆ ของโลกได้เข้ามาร่ วมถือ
หุน้ ธนาคารธนชาตอยู่ร้อยละ 24.99 ก่อนที่จะถือเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 49 ในปี พ.ศ. 2552 ส่ วนหุ น้ อีกร้อยละ
51 ของธนาคารธนชาตเป็ นการถื อโดยบริ ษทั ทุ นธนชาต จากัด (มหาชน) หรื อ TCAP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ และมีผถู ้ ื อหุ ้นส่ วนใหญ่เป็ นประชาชนทัว่ ไปไม่มีตระกูลใดถื อหุ ้นใหญ่ ปี
2553 ถือเป็ นปี ที่ มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการเติ บโตของธนาคารธนชาต เนื่ องจากเป็ นปี ที่ ธนาคาร
ประสบความสาเร็ จในการเข้าซื้ อกิจการธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จุฑารัตน์ ศรี ใย (2554) ผลจากการศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของธนาคารกสิ กรไทย จังหวัดเชี ยงราย จาก 3 ด้าน มีดา้ นลักษณะของงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ของที่ทางาน ด้านรายได้และค่าตอบแทน มีผลในการสร้างแรงจูงใจในการทางาน พบว่าด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ที่ได้รับ ด้านความมัน่ คงของธนาคารมีผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน แสดงเป็ น
ร้ อยละ 4.30 เป็ นอันดับ 1 คื อ มากที่ สุ ด อันดับต่ อมาคื อ ด้า นสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้า นความ
สัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาส่ งผลส่ งผลต่อแรงจูงใจให้กบั พนักงาน แสดงเป็ นร้อยละ 4.02 และด้านน้อยสุ ด
คื อด้านลักษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน แสดงเป็ นร้อยละ 3.94 ส่ วนปั ญหาและ
อุป สรรคที่ มีผ ลต่ อแรงจู งใจในการ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บตั ิ งานนั้น พบว่า ส่ วนใหญ่พ นักงานจะ
ประสบกับปั ญหาด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุด เหตุเพราะพนักงานได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ
เยอะเกินกว่า อัตรากาลังจึงทาให้พนักงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั เวลาที่ทาการจึงส่ งผลให้พนักงานมี
ความกดดันกับเป้ าหมายของธนาคารที่เพิ่มขึ้น เช่น กองทุน สิ นเชื่อ บัตรเครดิต ประกันชีวิต
โชติกา ระโส (2555) พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงานอยู่ในระดับมากทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ ด้านการฝึ กอบรมและศึ กษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ซ่ ึ งบุคลากร
ได้รับการสนับสนุนในการปฏิ บตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา และมีการประเมินความสามารถของตนในการ
ปฏิบตั ิงานรวมถึงมีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งตามความสามารถของตนเอง
นริ ญทร ประจักษ์ธีรนนท์ (2555) ผลารศึกษาระดับความทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสี มาภาพรวมแล้วอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า
ข้อคาถามที่มีความเกี่ยวข้องกับเวลาการทางานจะมีผลต่อความทุ่มเทในการทางาน ดังนั้นธนาคารควรมีการ
บริ หารจัดการเวลาการทางานของพนักงานให้เหมาะสมไม่กระทบต่อช่วงเวลาการดาเนิ นชี วิตเพื่อให้พนักงาน
มีความทุ่มเทในการทางานส่ วนต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เปิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับธนาคาร
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มลฤดี เย็นสบาย (2557) ได้ศึกษา เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบล
มะขามเมืองใหม่ อาเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรเทศบาลเมืองมะขามใหม่
จานวน 55 คน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ าร้ อยละ ความถี่ ค่ าเฉลี่ ย และ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิงมีอายุ 30 ปี ขึ้นไปถึง 40 ปี
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไปถึง 20,000 บาท และมีระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิ งาน 3 ปี ขึ้ นไปถึง 6 ปี ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่ สุดโดยมีแรงจูงใจมากที่สุดได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางานด้านการเลื่อนตาแหน่ง ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านสถานภาพในการทางานด้านความสัมพันธ์ กับผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน ด้านนโยบายองค์กรและ
การบริ หาร ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ด้านความ มันคงในงาน และแรงจูงใจมาก ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับ
การยอมรับ ด้านลักษณะงานเป็ นที น่าสนใจ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านค่าจ้างเงินเดือน ด้านความ
เจริ ญก้าวหน้า ในการทางานด้านการควบคุ มดูแลของหัวหน้างาน ผลการเปรี ยบเที ยบแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานจาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า บุคลากรที มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการ ปฏิ บตั ิ งานไม่
แตกต่ างกัน และบุ คลากรที มีอายุ ระดับการศึ กษา รายได้ และประสบการณ์ ในการทางาน ต่ างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
อดุ ลย์ ทองจารู ญ (2556) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานใน
เทศบาลเขตพื้นที่อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยศึ กษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 144 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลใช้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา ส่ วนประมาณค่าระดับทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย สถิติ
เชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิ งอนุมาน ผลจากการศึกษาพบว่า บุคลากร
ของเทศบาลมี ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับสู ง เมื่ อพิ จารณารายด้านพบว่า ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถืออยู่ในระดับสู งสุ ด รองลงมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน
คือด้านที่มีระดับแรงจูงใจสู ง ที่สุดสามลาดับแรก ตามลาดับ ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิ งอนุมานพบว่า อายุ และ
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานมีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานทังปั จจัยจูงใจและปั จจัยบารุ งรักษา ทั้งนี้ พบว่า
อายุและระยะเวลาการปฏิบตั ิงานมากจะมีแรงจูงใจต่อปัจจัยจูงใจและปั จจัยบารุ งรักษามากด้วยหน่วยงานต้นสังกัด
จึงควรส่ งเสริ มให้พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิ งานมานานได้รับสวัสดิ การและการเลื่อน
ตาแหน่งที่ชดั เจนและยุติธรรม เพื่อส่ งเสริ มพนักงานกลุ่มนี้ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมาก
เกศณริ นทร์ งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน การปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสิ นค้า โดยมี กลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-test
ANOVA การทดสอบ ถดถอยพหุ คูณ Multiple linear regression ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
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หญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีสถานภาพโสดระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาทและ
มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี ระดับประสิ ทธิ ภาพใน การปฏิ บตั ิงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสิ นค้า
ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่ วมงาน ด้านนโยบายและการบริ การ และด้านความมัน่ คงในการทางาน
วิธีดาเนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก
TELESALES สานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ทาการเก็บแบบสอบถามจานวนรวมทั้งสิ้ น 130 ชุด โดย
ใช้สูตรคานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่
5% ดังนั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นด้วยวิธีการสุ่ มแบบสะดวก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม
ผ่านทางออนไลน์โดยใช้ Google Form
2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อนาไปจัดทาและเตรี ยม
สาหรับการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่ วนบุคคล
2.ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สาหรับวิเคราะห์แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES สานักงานใหญ่
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 130 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.30 และเพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 16.20 ด้านอายุ พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ 25 - 35 ปี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ
67.70 รองลงมาคือ ต่ากว่า 25 ปี จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.70 , 36 - 45 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 3.80, 56 ปี ขึ้ นไป จานวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 0.80 ตามลาดับ ด้า นสถานภาพ พบว่า ที่ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 130 คน ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.30
รองลงมาคือสมรส 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90 และ มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.80 ตามลาดับ ด้านระดับการศึ กษา พบว่า ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี จานวน 111 คนคิดเป็ นร้อยละ 85.40 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี 15 คน คิด
เป็ นร้อยละ 11.50และระดับการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.10 ตามลาดับ ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,000 – 25,000 บาท จานวน
60 ร้ อยละ 46.20 รองลงมาคื อต่ ากว่า 20,000 บาท จานวน 58 คน ร้ อยละ 44.60 , สู งกว่า 30,000 บาท
จานวน 7 คน ร้อยละ 5.40 และ 25,001 – 30,000 บาท จานวน 5 คน ร้อยละ 3.80 ตามลาดับ ด้านอายุการ
ทางาน พบว่า ผูท้ ี่ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี อายุการทางาน 1 – 5 ปี จานวน 84 คนร้ อยละ 64.60
รองลงมาต่ากว่า 1 ปี จานวน 31 คน ร้อยละ 23.80 , 6 – 10 ปี จานวน 10 คน ร้อยละ 7.70 และ 11 ปี ขึ้นไป
จานวน 5 คน ร้อยละ 3.80 ด้านระดับตาแหน่ ง พบว่า ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับตาแหน่ ง
พนักงานขาย จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.30 รองลงมาผูจ้ ดั การ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.80 ,
หัว หน้า งาน จ านวน 4 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.10 และผูอ้ านวยการ จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 0.80
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารพนักงานธนาคาร
ธนชาต แผนก TELESALES สานักงานใหญ่ มีองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก่ ด้านนโยบายและการให้บริ การ
ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านการ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และด้านความพยายามและการทุ่มเทในการทางาน ด้วยค่าเฉลี่ย (x ) และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก
TELESALES สานักงานใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด(x̅ = 4.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้า นที่ มี แ รงจู ง ใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ท้ ัง สิ้ น 6 ด้า นความพยายามและทุ่ ม เทในการท างาน ด้า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่ อนร่ วมงาม ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้าน
นโยบายและการให้บริ หาร ด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ (x̅ = 4.78, x̅ = 4.77, x̅ = 4.74, x̅ = 4.72, x̅ =
4.70, x̅ = 4.68 ตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึ ก ษาเรื่ อง แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานธนาคารธนชาต แผนก
TELESALESสานักงานใหญ่ มี พนักงานตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 130 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 109 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 83.80 และเพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ16.20 ส่ วนใหญ่
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เป็ นมีอายุ 25 – 35 ปี จานวน 88 คนคิดเป็ นร้อยละ 67.70รองลงมาคือต่ากว่า 25 ปี จานวน 36 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.70,36 – 45 ปี จานวน 5 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 3.80,46 ขึ้ นไป จานวน 1 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 0.80
ตามลาดับ ส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.30 รองลงมาคือ สมรส จานวน 9
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.90 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.80 ตามลาดับ ส่ วน
ใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 111 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 85.40 รองลงมาคือต่ากว่าปริ ญญาตรี 15
คน คิ ดเป็ นร้อยละ 11.50 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 4 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 3.10 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่
รายได้ต่ากว่า 20,000 – 25,000 บาทจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.20 รองลงมาคือต่ากว่า 20,000 บาท
จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ44.60 , สู งกว่า 30,000 บาท จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.40 และ25,001 –
30,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.80 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ อายุงาน1 - 5ปี จานวน 84 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 64.60 , ต่ ากว่า 1 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.80 , 6 – 10 ปี จานวน 10 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
7.70 และ 11 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.80 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ระดับตาแหน่ง พนักงานขาย
จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.30 , ผูจ้ ดั การ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.80 , หัวหน้างาน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ3.10 ,ผูอ้ านวยการ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.80 , รองผูอ้ านวยการ จานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0
และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ จานวน 0 คน คิดเป็ นร้อย 0 ตามลาดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก TELESALES สานักงานใหญ่
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่ อยู่ระดับมากที่ สุด คื อด้านความ
พยายามและทุ่มเทในการทางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาม ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการทางาน ด้านนโยบายและการให้บริ หารและด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตามลาดับ
อภิปรายผล
1.ด้ านนโยบายการและให้ บริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อที่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยเรี ยงลาดับจากค่าสู งสุ ดดังนี้ ทุกข้อที่ มีความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด โดย
เรี ยงลาดับจากค่าสู งที่สุดได้แก่ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดสวัสดิ การของพนักงานขององค์กร การให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางในการปฏิ บตั ิ งาน ความชัดเจนของนโยบาย เป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของการปฏิ บตั ิ งาน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องเกศณริ นทร์ งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน การปฏิบตั ิงานของพนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสิ นค้า
2.ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมี
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานในระดับมากที่ สุด ดังนี้ ความเหมาะสมของสวัสดิ การที่ องค์กรมอบให้ ,ท่าน
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ได้รับค่ าตอบแทนที่ ยุติธรรมและเหมาะสมกับปริ มาณงานที่ ทาอยู่,การพิจารณาปรั บเงิ นเดื อนประจาปี
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ จุฑารั ตน์ ศรี ใย (2554) ผลจากการศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อ
แรงจูงใจในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของธนาคารกสิ กรไทย จังหวัดเชียงราย
3.ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งาน
ในระดับมากที่ สุด ดังนี้ ความก้าวหน้าในหน้าที่ การงานขึ้นอยู่กบั ความสามารถและความเอาใจใส่ ในงาน
ของท่ า นเอง,การช่ วยเหลื อและสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานของเพื่ อนร่ วมงาน,ความเป็ นกันเองระหว่า ง
พนักงานและผูบ้ งั คับบัญชา ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวัยของโชติกา ระโส (2555) พบว่า บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
4.ด้ านบรรยากาศในการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อที่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับจากค่าสู งสุ ดดังนี้ ทุกข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่
สถานที่ ปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานของท่ านมี ส ภาพทางกายภาพ เช่ น แสง เสี ยง อากาศ ที่ เหมาะสม,ใน
หน่วยงานของท่านมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานที่สมบูรณ์และเพียงพอ,มีความรู ้สึกปลอดภัย
ในขณะปฏิบตั ิงาน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั มลฤดี เย็นสบาย (2557) ได้ศึกษา เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ อาเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี
5.ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อที่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ดังนี้ ทุ กข้อ ที่ มีค วามคิ ด เห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด ได้แ ก่ เพื่ อนร่ ว มงานให้ความ
ช่ วยเหลื อและพึ่ งพากันเป็ นอย่างดี ,สามารถเข้าร่ วมกิ จกรรมกับเพื่อนร่ มงานได้ดี,การให้/รั บคาปรึ กษา
ระหว่างเพื่อนร่ วมงานในหน่ วยงานเดี ยวกัน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอดุลย์ ทองจารู ญ
(2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคคลากรที่ปฏิ บตั ิงานในเทศบาลเขตพื้นที่อาเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
6.ด้ านความพยายามและทุ่มเทในการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อที่มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ ทุกข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับจากค่าสู งที่สุดได้แก่
มีความวางแผนงานที่ได้รับมอบหมายก่อนปฏิบตั ิงาน,มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนางานอยูส่ ม่าเสมอ,ความชัดเจน
ของขอบเขตและเป้ าหมายของการปฏิ บตั ิ งาน ตามลาดับซึ่ งสอดคล้องนริ ญทร ประจักษ์ ธีรนนท์ (2555)
ผลารศึกษาระดับความทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสี มา
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึก ษาเรื ่ อ ง แรงจูง ใจในการปฏิบ ตั ิง านของพนัก งานธนาคารธนชาต แผนก
TELESALES ส านัก งาน โดยรวมแล้ว อยู ่ใ นระดับ มากที ่สุ ด และสามารถสรุ ป ข้อ เสนอแนะ จาก
ผลการวิจยั ดังนี้
ด้ านนโยบายและการให้ บริ ก าร พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจของพนัก งานธนาคารธนชาต
แผนก TELESALES ส านัก งานใหญ่ ด้า นนโยบายและการให้บ ริ ก ารอยู ่ใ นระดับ มากที ่สุ ด ดัง นั้น
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดสวัสดิการของพนักงานขององค์กร เนื่ องจากธนาคารธนชาตมีการกาหนด
หลักเกณฑ์ให้พนักงานและเป็ นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายแรงงานให้พ นักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ,การให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ทาให้รู้สึกว่าตนเองมี
ความสาคัญที่ทางธนาคารเปิ ดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการบริ หารของตนเองและความชัดเจนของ
นโยบาย เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานองค์กรมีการมอบหมายหน้าที่หรื อลักาณะงานที่
ชัดเจนทาให้พนักงานรู ้ว่าตนเองต้องจัดระเบียบการทางานอย่างไรเพื่อให้งานสาเร็ จเป้ าหมายที่ชดั เจน
ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก
TELESALES สานักงานใหญ่ อยู่ในระดับ มากที่สุด หากถ้าเทีย บกับด้านอื่น ๆ แล้วด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการมีค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยที่สุด ดังนั้นความเหมาะสมของสวัสดิการที่องค์กรมอบให้ควรมีการพิจารณา
เงินเดือนที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความคุม้ ค่าต่อองค์กรและตัวพนักงานเอง,
ท่านได้รับค่าตอบแทนยุติธรรมและเหมาะสมกับปริ มาณงานที่ทาอยู่ มีการจัดประเมินโครงสร้างของ
องค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และการพิจารณาการปรับเงินเดือนประจาปี
ควรมีการพิจารณาการปรับเงินเดือนประจาปี มีรูปแบบมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและมีความ
ยุติธรรมต่อพนักงานท่านอื่น ๆ
ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจของพนักงานธนาคารธนชาต
แผนก TELESALES สานักงานใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้ นอยู่
กับความสามารถและความเอาใจใส่ งานของท่านเองควรเรี ย นรู ้ปรับตัวกับงานและพัฒนาโอกาสเพื่อ
ความก้าวหน้าของท่านเอง, การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน พนักงานใน
แผนกช่วยเหลือเกื้ อกูลซึ่ งกันและกันทาให้งานของเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและความ
เป็ นกันเองระหว่างพนักงานและผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีความเป็ นภาวะผูน้ าสู ง มีความเป็ น
กันเองกับผูอ้ ยู่ภายใต้บงั คับบัญชาทาให้สามารถเข้าถึงในการติดต่อประสานงานได้ง่าย
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ด้ านบรรยากาศในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจของพนักงานธนาคารธนชาต แผนก
TELESALES ส านัก งานใหญ่ ด้า นบรรยากาศในการท างาน อยู ่ใ นระดับ มากที ่สุ ด ดัง นั้น สถานที่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่านมีสภาพทางกายภาพ เช่น แสง เสี ยง อากาศ ที่เหมาะสม เพื่ออานวย
ความสะดวกและสร้างบรรยายในการทางาน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่,ในหน่วยงาน
ของท่า นมีเ ครื ่ อ งมือ และอุป กรณ์ใ นการปฏิบ ตั ิง านที ่ส มบูร ณ์แ ละเพีย งพอธนาคารควรจัด อุป กรณ์
สานักงาน เช่น เครื่ องถ่า ยเอกสาร อุปกรณ์เ ครื่ องเขีย น ล็อคเกอร์ เ พีย งพอต่อพนักงานทุกท่า น และมี
ความรู ้สึกปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่หน้าตึกหน้าลิฟต์และ
พนักงานทุกท่านติดบัตรเรี ยบร้อยและการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่ติดเข้ามาประสานงาน จะส่ งผลให้
พนักงานรู ้สึกมีความสุ ขและปลอยภัยในการปฏิบตั ิงาน
ด้ านความสั มพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจของพนักงานธนาคารธนชาต
แผนก TELESALES สานักงานใหญ่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานอยู่ในระดับมากที่สุ ด ดังนั้น
เพื่อนร่ วมงานให้ความช่วยเหลือและพึ่ งพากันเป็ นอย่างดี ธนาคารควรจัดให้มีกิจกรรมระหว่างแผนก
หรื อ ระหว่างทีมเพื่อความสามัค คี ตามเกณฑ์ร วมถึงมีความเสมอภาคกัน เช่น กิจกรรมปี ใหม่ การจัด
สัมมนา เพื่อเป็ นการเชื่ อมความสัมพันธ์ของพนักงาน, สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมกับเพื่อนร่ วมงานได้ดี
การมีทศั นคติในด้านบวกกับเพื่อนร่ วมงานจะส่ งผลให้งานมีประสิ ทธิ ภาพองค์กรก็จะได้ผลประโยชน์
ไปด้วย และการให้/รับคาปรึ กษาระหว่างเพื่อนร่ วมงานในหน่วยงานเดียวกัน ทาให้การปฏิบตั ิงานเร็ วขึ้ น
และไปในทิศทางเดียวกัน ส่ งผลให้งานมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
ด้ านความพยายามและทุ่มเทในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร
ธนชาต แผนก TELESALES สานักงานใหญ่ ด้านความพยายามและทุ่มเทในการทางาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุ ด มีค่า เฉลี่ย มากที่สุ ด เมื่อ เทีย บกับ ทั้ง 6 ด้า น ดังนั้นการมีการวางแผนงานที่ไ ด้รับมอบหมายก่อ น
ปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารควรตั้งเป้ าหมายการวางแผนงานให้เหมาะสมของแต่ละฝ่ ายและมีการมอบหมายงาน
ตามหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม,มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนางานอยู่เสมอการมีเป้ าหมายส่ งผล
ต่อ แรงจูงใจในการพัฒ นางานและตาแหน่งตลอดจนค่าตอบแทนส่ งผลไปยังคุณ ภาพของชี วิต และมี
ความชัดเจนของขอบเขตและเป้ าหมายของการปฏิบตั ิงาน การวางแผนงานก่อนปฏิบตั ิงานจะส่ งผลให้
พนักงานทางานออกมาได้ดีตามยอดที่ ได้รับมอบหมาย
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