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การศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาสก้าวหน้า
ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านหัวหน้างาน และด้านความมัน่ คงในการทำงาน โดยจำแนกตามข้อมูลส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ย ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน ประชากรที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้ คือ พนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 340 คน เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล คือ แบบสอบถาม
โดยดำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) หาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจยั พบว่า 1) พนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้ง หมดจำนวน 340 คน โดยส่ ว นใหญ่เ ป็ น เพศหญิง จำนวน 230 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 67.60
มีอายุ31 – 35 ปี จำนวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.60 รายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท จำนวน
123 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 36.2 ระดับ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี จำนวน 279 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 82.0
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่/พนักงาน จำนวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5
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2) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
ใหญ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านลักษณะงาน ด้านโอกาสก้า วหน้า ด้านเพื่อ นร่ ว มงาน
ด้านหัวหน้างาน และด้านความมัน่ คงในการทำงาน ตามลำดับ และมีดา้ นที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
คือ ด้านผลตอบแทน
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, พนักงาน
ABSTRACT
The objectives of this research were to study Motivation to work of employees at
Kasikorn Bank Public Company Limited, namely: 1. Work itself 2. Pay 3. Promotion Opportunity
4. Coworker 5. Supervisor 6. Safety. Classified by personal data including 1. Gender 2. Age
3. Status 4. Salary 5. Education 6. Position. The sample of 340 questionnaires was used for data
collection: a questionnaire and data analysis using a computer software package (SPSS Version
26.0) for frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results found that 1) Motivation to work of employees at Kasikorn Bank Public
Company Limited there were 340 respondents in total. Most of them were female, 230 people,
representing 67.60 percent, aged 31 – 35 years, 121 people, representing 35.60 percent, salary
20,001 – 30,000 baht, 123 people, representing 36.2, Bachelor’s degree, 279 people, representing
82.0, and officer position, 233 people, or 68.50 percent.
2) Motivation to work of employees at Kasikorn Bank Public Company Limited. Overall,
it was at the high level, namely: work itself, promotion opportunity, coworker, supervisor, and
safety. And the moderate level is pay.
Keyword: Motivation, Employee
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บทนำ

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็ นปัจจัยสำคัญอย่างมากสำหรับทุกองค์กร และถือเป็ นตัวแปรสำคัญที่
จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็ จหรื ออาจเกิดความล้มเหลวได้เช่นกัน นับตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่ 20
เป็ นต้นมา เริ่ มมีการศึกษาศาสตร์แห่งการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างจริ งจังขึ้นเรื่ อยๆ
จนทุกวันนี้ มีหลักการในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย และสร้างผล
สำเร็ จได้เป็ นอย่างดีทีเดียว ฉะนั้นปั ญหาที่ตอ้ งประสบกันมาทุกยุคทุกสมัยในองค์กร คือการทำงาน
ของบุคคล ซึ่ งจัดเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีค ่าขององค์กร องค์กรจะทำอย่างไรให้ทรัพยากรบุคคล
เหล่านั้นทำงานเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพ เต็มความสามารถเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพมากที่สุดและ
ด้วยปริ มาณมากที่สุด ผูบ้ ริ หารหลายคนอาจคิดถึงกลยุทธ์การให้รางวัลหรื อการลงโทษ ผูบ้ ริ หาร
บางคนควรคิดถึงหลักเมตตาธรรมให้อยูก่ นั ด้วยความรักความเข้าใจ แล้วแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
งานก็จะตามมา

การเสริ มสร้างให้คนทำงานได้เป็ นอย่างดีน้ นั นอกจากเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มุ่ง
เพิ่มคุณภาพและปริ มาณแล้ว ยังเน้นบรรยากาศทำให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความสุ ขความพอใจและเต็มใจ
ที่จะลงทุนลงแรง เพื่อให้ผลของงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การทำงานในลักษณะดังกล่าวคือ
การจูงใจในการทำงาน (Work motivation) ซึ่ งผูท้ ำธุรกิจควรให้ความสำคัญและสนใจศึกษาเพื่อ
พัฒนาธุรกิจให้มีความเจริ ญก้าวหน้า การสร้างแรงจูงใจในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดแรง
จูงใจนั้นจะสำเร็ จหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูบ้ ริ หารว่ามีแนวทางที่เหมาะสมอย่างไรบ้าง แรงจูงใจในการ
ปฏิบ ตั ิงานของพนักงานทำให้เ กิด ผลดีต่อ องค์กรหลายอย่า ง เช่น การลดอัต ราการลาออกของ
พนักงาน การลดการขาดงานของพนักงาน การลดการประท้วงต่อต้าน เป็ นต้น โดยการให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทำงานให้แก่พนักงาน มีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน
จากความสำคัญของปัญหาที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้ให้ความสำคัญกับปั ญหา โดยคำนึงถึงความ
สำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กรมุ ่งสู่ ความสำเร็ จ ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เพื่อนำผลงานวิจยั ไปปรับปรุ งการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อรักษาบุคคลากรในองค์กรในรู ปแบบ
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อีกทั้งเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์กรและพนักงานทุกคนในการ
เป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็ จได้เป็ นอย่างดียงิ่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ย ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่ วมงาน
ด้านหัวหน้างาน และด้านความมัน่ ในการทำงาน
ขอบเขตด้ านประชากร
พนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การทำวิจยั ครั้งนี้เริ่ มทำการวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ

1. เพื่อนำผลการวิจยั ที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
กสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2. เพื่อนำผลการศึกษาวิจยั ที่ได้มาเป็ นข้อมูลในการนำไปใช้พฒั นาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ให้ดีมากยิง่ ขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. รายได้เฉลี่ย
5. ระดับการศึกษา
6. ตำแหน่งงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านลักษณะงาน
ด้านผลตอบแทน
ด้านโอกาสก้าวหน้า
ด้านเพื่อนร่ วมงาน
ด้านหัวหน้างาน
ด้านความมัน่ คงในการทำงาน
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
อับ ราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้ค ิด ค้น ทฤษฎีข ้นั ความต้อ งการ (Maslow's
Hierarchy of Need Theory) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ทุกคน กล่าวคือ มนุษย์ลว้ นมีความต้องการ ความต้องการของมนุษย์จะมีล ำดับขั้นจากต่ำไปหาสู ง
เมื่อความต้องการ ขั้นต่ำได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจแล้ว ความต้องการลำดับสู งขึ้นไปก็
จะตามมา เมื่อมนุษย์สมใจในความต้องการอย่างหนึ่งแล้วก็ยงั มีความต้องการต่อไป และมนุษย์น้ นั
จะมีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ลว้ นแล้วแต่เป็ นพื้น
ฐาน และจำเป็ นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ทุกคน ความต้องการจึงเป็ นจึงเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้น
ใช้เป็ นแรงผลักดันให้เกิดให้เกิดการกระทำเพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่ งที่พกั อาศัยเป็ นปั จจัยพื้น
ฐานของมนุษย์ ที่ใช้ส ำหรับการกินอยูห่ ลับนอน เป็ นที่ส ำหรับคุม้ ครองปกป้องร่ างกายมนุษย์ให้
รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตอยูไ่ ด้ตามปกติสุข อาจกล่าวได้วา่ การนำทฤษฎี
ของมาส์โ ลว์มาใช้ในองค์กรที่เ ป็ น สิ่ งที่ท ำได้ไ ม่ย าก หากต้อ งอาศัย ความเอาใจใส่ ต่อ บุค ลากร
ในองค์กรเป็ นหลัก เมื่อรู ้จกั คนและองค์กรของตนเองดีแล้ว ย่อมสามารถเลือกพัฒนาต่อยอดในสิ่ งที่
ดีและปรับปรุ งข้อด้อยให้ดียิง่ ขึ้นได้

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
วิภาวรรณ เอ่งฉ้วน (2558) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานธนาคารออมสิ น ในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตกระบี่ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ พนักงานธนาคารออมสิ นในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตกระบี่มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
งาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านอื่นๆ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากทุกด้าน พบว่า ด้านความ
สำเร็ ข องงาน ด้า นความรับ ผิด ชอบ ด้า นการยอมรับ นับ ถือ ด้า นแรงจูง ใจในการปฏิบ ตั ิง าน
ต้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านลักษณะ
ของงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานและด้านนโยบายและการบริ หาร ตามลำดับ
วิชชุดา เทียนสว่าง (2558) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิ น ในสังกัดธนาคารออมสิ นภาค 14 ผลการวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับมากที่สุดคือ
ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับ มาก คือ ด้านความสำเร็ จใจการทำงาน
รองลงมา ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิและด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
รชตะ ลิ่ม สกุล (2559)ได้ศึก ษาเรื่ อ งแรงจูง ใจในการปฏิบ ตั ิง านของพนัก งานธนาคาร
ออมสิ น สาขาในจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ผลการศึก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
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รายด้าน พบว่า ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ มีระดับความ คิดเห็นอยู ใ่ นระดับมาก
ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านความสำเร็ จของงาน และด้านการยอมรับนับถือ มีระดับความคิดเห็นอยู ่
ในระดับปานกลาง และพนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในจังหวัด นครศรี ธรรมราช ที่มีปัจจัยส่ วน
บุคคลแตกต่างกันด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
งาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เบญจพร ปู่ เกตุแก้ว (2559) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการทำงานของ
พนักงานธนาคารออมสิ น สำนักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ แรงจูงใจในปั จ จัย ด้า นตัว
กระตุน้ และปัจจัยด้านการบำรุ งรักษาอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสำเร็ จของงาน
และด้านความมัน่ คงในการทำงาน และระดับของแรงจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อการทำงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เพศ อายุ อายุงาน ตำแหน่งงาน และรายได้ มีแรงจูงใจใน
การทำงานไม่แตกต่างกัน มีเพียงระดับการศึกษาที่เท่านั้น ที่ท ำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน
ที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านตัวกระตุน้ และปั จจัยด้านการบำรุ งรักษา
พบว่า ปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับแรงจูงใจในการทำงาน โดยด้านที่มากที่สุด
คือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและด้านความมัน่ คงในการทำงาน
สุ จินดา พูลเจริ ญ (2560)ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีผ ลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ธนาคารออมสิ นสำนักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อแรงจูงใจ
ในการทำงานทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนอยูใ่ นระดับมาก ในด้านการยอมรับ มีค ่าเฉลี่ยสู งที่สุด
รองลงมาในด้านผลสำเร็ จในการทำงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความ
ก้าวหน้า ตามลำดับ สำหรับปัจจัยค้ำจุน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงาน มีคา่ เฉลี่ยสู งที่สุด
รองลงมาในด้านความเป็ นส่ วนตัวด้านสภาพทางด้านอาชีพความมัน่ คงในการทำงานด้า นการ
ปกครองบัง คับ บัญ ชา ด้า นนโยบายและการบริ ห ารงาน และด้า นค่า ตอบแทนเงิน เดือ นและ
สวัสดิการ ตามลำดับ
วรัญยา เรื องยุบล (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิ น สังกัดเขตพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับมากที่สุด
คือ ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับ มากคือ ด้านความสำเร็ จใจการทำงาน
รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานระดับมากคือ ด้านความมัน่ คงในการทำงาน รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและด้านวิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา ตามลำดับ

วิธีดำเนินการวิจัย

เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
จากจำนวนประชากรทั้งหมด 1,933 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ทำการเก็บแบบสอบถามมีจ ำนวน
รวมทั้งสิ้ น 340 ชุด ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่
Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่ งกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 5%

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 340 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Google Form) ผ่านแอพพลิเคชัน่ สังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ
Line เป็ นต้น
2. ตอบข้อซักถามบางประการที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอาจต้องการคำอธิ บายเพิ่มเติม
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ขอ้ มูลครบถ้วน เพื่อนำไปจัดทำและเตรี ยมสำหรับการ
วิเคราะห์

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้ท ำการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 24)

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

1. ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้การวิเคราะห์ตวั แปรอิสระ
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ตวั แปรตาม
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 เพศ พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 340 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จำนวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.60 และเพศชาย จำนวน 110 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.40 อายุ พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 31 - 35 ปี จำนวน 121 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.60 รองลงมาคือ 36 – 40 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1, ไม่เกิน 30 ปี จำนวน
68 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0, 41 – 45 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5, 46 – 50 ปี จำนวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.6, และ 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ตามลำดับ สถานภาพ พบว่า
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 340 คน ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 198 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.20, รองลงมาคือสถานภาพสมรส จำนวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.20 และมีสถานภาพ
หย่า ร้า ง/หม้า ย จำนวน 12 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 3.6 ตามลำดับ รายได้เ ฉลี่ย พบว่า ผูท้ ี่ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.20
รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.7, 40,001 – 50,000 บาท
จำนวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0, 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 และ
50,001 บาทขึ้นไป จำนวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลำดับ ระดับการศึกษา พบว่า ผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จำนวน 279 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.0 รองลงมา
คือ ระดับ การศึกษาปริ ญ ญาโท จำนวน 52 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 15.3, ปริ ญญาเอก จำนวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.4 และระดับการศึกษาต่ำกว่าปริ ญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ตามลำดับ
และตามตำแหน่งงานพบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีต ำแหน่งเป็ นเจ้าหน้าที่/พนักงาน
จำนวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือหัวหน้างาน จำนวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.4,
หัวหน้าแผนก จำนวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5, และระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายจำนวน 19 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 5.60 ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน โดยผูท้ ำวิจยั จะทำการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย
( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กร
ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.97) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้า นที่อยูใ่ นระดับ มาก คือ ด้า นเพื่อ นร่ ว มงาน, ด้า นโอกาสก้า วหน้า , ด้า นหัว หน้า งาน,
ด้านลักษณะงาน, และด้า นความมัน่ คงในการทำงาน ( x = 4.10, x = 4.06, x = 4.03, x = 3.95,
x = 3.87) ตามลำดับ และด้านที่อยูใ่ นระดับ ปานกลาง คือ ด้านผลตอบแทน ( x = 3.84)
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สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษา เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 340 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จำนวน 230
คน คิดเป็ นร้อยละ 67.60 และเพศชาย จำนวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.40 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31 - 35
ปี จำนวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.60 รองลงมาคือ 36 – 40 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.1,
ไม่เ กิน 30 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 20.0, 41 – 45 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 8.5,
46 – 50 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.6, และ 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ตาม
ลำดับ ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.20, รองลงมาคือสถานภาพ
สมรส จำนวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.20 และมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จำนวน 12 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 3.6 ตามล ำดับ ส่ ว นใหญ่ม ีร ายได้เ ฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 123 คน
คิด เป็ น ร้อยละ 36.20 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 118 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 34.7,
40,001 – 50,000 บาท จำนวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0, 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 30 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.8 และ 50,001 บาทขึ้นไป จำนวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลำดับ ส่ วนใหญ่ มี
ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี จำนวน 279 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 82.0 รองลงมาคือ ระดับ การศึกษา
ปริ ญญาโท จำนวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.3, ปริ ญญาเอก จำนวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.4 และ
ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริ ญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ตามลำดับ ส่ วนใหญ่มีต ำแหน่ง
เป็ น เจ้า หน้า ที่/พนัก งาน จ ำนวน 233 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 68.5 รองลงมาคือ หัว หน้า งาน
จำนวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.4, หัวหน้าแผนก จำนวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5, และระดับผู ้
จัดการฝ่ ายจำนวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.60 ตามลำดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้าน
เพื่อนร่ วมงาน ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านหัวหน้างาน ด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงในการทำงาน
ตามลำดับ และด้านที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านผลตอบแทน
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อภิปรายผล
1. ด้ านลักษณะงาน
โดยทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้องานที่ท่านทำมีความสัมพันธ์
กับงานอยูใ่ นระดับมากที่มีคะแนนสู งที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะของงานที่ท ำ เป็ นปั จจัยที่ท ำให้รู้วา่
ท่านกำลังทำงานได้ดีแค่ไหน ท่านได้ท ำงานตั้งแต่ตน้ จนจบ จนเห็นผลความสำเร็ จจากความทุ่มเท
ของตัวท่านเอง ท่านสามารถกำหนดวิธีการทำงานและระยะเวลาการทำงานได้ดว้ ยตนเอง งานที่
ท่านทำอยูม่ ีความหลากหลาย จึงมีโอกาสใช้วิธีการและความสามารถที่แตกต่างกัน และข้อที่อยูใ่ น
ระดับ มากที่มีค ะแนนน้อยที่สุด คือ ท่า นมีอิส ระในการกำหนดขั้น ตอนการทำงานของตนเอง
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รชตะ ลิ่มสกุล (2559)ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มีร ะดับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ แรงจูง ใจในการปฏิบ ตั ิง านโดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ มีระดับความ คิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านความสำเร็ จของงาน และด้านการยอมรับนับถือ มีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง และพนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในจังหวัด นครศรี ธรรมราช
ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และระยะ
เวลาการปฏิบตั ิงาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2. ด้ านผลตอบแทน
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
คือ ท่านมีขอบเขตการลางานที่เพียงพอและสมเหตุสมผล องค์กรของท่านมีการพิจารณาปรับปรุ ง
สวัสดิการให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ องค์กรของท่านมีค่าตอบแทน ในการทำงานล่วงเวลา องค์กร
มีการพิจารณาปรับเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอ ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู ้ความ
สามารถของท่านฝาก และข้อที่อยูใ่ นระดับมาก คือ สวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดให้มีความเหมาะสม
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรัญยา เรื องยุบล (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานธนาคารออมสิ น สังกัดเขตพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ระดับมากที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับ มากคือ ด้านความสำเร็ จ
ใจการทำงาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานระดับมากคือ ด้านความมัน่ คงในการทำงาน รองลงมาคือ ด้านความ
สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและด้านวิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา ตามลำดับ
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3. ด้ านโอกาสก้าวหน้ า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านคิดว่า
ท่านมีศกั ยภาพในการทำงานของท่าน เพียงพอต่อตำแหน่งของท่าน ท่านคิดว่าการที่บริ ษทั นำผล
งานในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มาเป็ น เกณฑ์ใน การประเมิน เพื่อให้รางวัล เช่น การเลื่อน
ตำแหน่ง นั้นมีความเหมาะสม ท่านคิดว่าท่านสามารถลาออกงานได้ทนั ที เพราะท่านมีแผนพัฒนา
อาชีพของตนเองไว้ส ำรองในอนาคต และท่านคิดว่าท่านกำลังพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ตัวท่านเองขึ้นเรื่ อยๆ จากการทำงานของท่าน และข้อที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ท่านคิดว่าการ
ที่บริ ษทั นำอายุงานของพนักงาน มาเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อให้รางวัล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง
มีค วามเหมาะสม และท่า นคิด ว่า ท่า นมีโ อกาสก้า วหน้า ในงานของท่า น ที่ท ่า นกำลัง ทำอยู่
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาวรรณ เอ่งฉ้วน (2558) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารออมสิ น ในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตกระบี่ ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พนักงานธนาคารออมสิ นในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตกระบี่มีระดับแรง
จูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านอื่นๆ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากทุก
ด้าน พบว่า ด้านความสำเร็ของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านแรงจูงใจใน
การปฏิบ ตั ิง าน ต้า นความก้า วหน้า ด้า นเงิน เดือ นและผลตอบแทน ด้า นความสัม พัน ธ์ภ ายใน
หน่วยงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานและด้านนโยบายและการบริ หาร
ตามลำดับ
4. ด้ านเพื่อนร่ วมงาน
โดยทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ท่านสามารถทำงานกับเพื่อนร่ วม
งานของท่านได้เป็ นอย่างดี ท่านกับเพื่อนร่ วมงานมีความสามัคคีกนั ท่านเป็ นที่ยอมรับของเพื่อน
ร่ วมงาน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีระหว่างเพื่อนร่ วมงานของท่าน ท่านและเพื่อนร่ วมงานมักไป
ทานข้าวกลางวันหรื อสังสรรค์ดว้ ยกันเสมอ และข้อที่อยูใ่ นระดับมากที่มีคะแนนน้อ ยที่สุด คือ
เพื่อนร่ วมงานของท่านมีความเข้าใจกันทั้งเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิชชุดา เทียนสว่าง (2558) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารออมสิ น
ในสัง กัด ธนาคารออมสิ น ภาค 14 ผลการวิจ ยั แรงจูง ใจในการปฏิบ ตั ิง านระดับ มากที่สุ ด คือ
ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับ มาก คือ ด้านความสำเร็ จใจการทำงาน
รองลงมา ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิและด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
5. ด้ านหัวหน้ างาน
โดยทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ท่านได้รับคำแนะนำเรื่ องการ
ทำงานจากหัวหน้างาน ท่านได้รับความช่วยเหลือขณะทำงานจากหัวหน้างานของท่าน ท่านเต็มใจ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหัวหน้าของท่าน หัวหน้างานใช้เหตุผลและความยุติธรรมในการปกครองหรื อ
ดูแลท่านและเพื่อนร่ วมงาน การยกย่องชมเชยจากหัวหน้าของท่านเมื่อท่านปฏิบตั ิงานได้ดี และข้อที่
อยูใ่ นระดับ มากที่มีค ะแนนน้อ ยที่สุ ด คือ หัว หน้า ท่า นมีค วามใกล้ชิด และเป็ น กัน เองกับ ท่า น
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ จินดา พูลเจริ ญ (2560)ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานธนาคารออมสิ นสํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความ
สําคัญต่อแรงจูงใจในการทํางานทั้งปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ำจุนอยูใ่ นระดับมาก ในด้านการยอมรับ
มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาในด้านผลสําเร็ จในการทํางาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิด
ชอบ และด้านความก้าวหน้า ตามลําดับ สําหรับปัจจัยค้ำจุน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงาน
มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาในด้านความเป็ นส่ วนตัวด้านสภาพทางด้านอาชีพความมัน่ คงในการ
ทํางานด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หารงาน และด้านค่าตอบแทนเงิน
เดือนและสวัสดิการ ตามลําดับ
6. ด้ านความมั่นคงในการทำงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยูใ่ นระดับมาก คือ บริ ษทั
ของท่า นมีชื่อเสี ย งและมีค วามมัน่ คง ท่า นไม่คิด จะย้า ยไปอยูก่ บั บริ ษ ทั อื่น แม้ว า่ ท่า นจะได้ค า่
ตอบแทนที่ดีกว่า การทำงานในองค์กรช่วยส่ งเสริ มความมัน่ คงในชีวิตส่ วนตัวของท่าน องค์กร
มีการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และข้อที่อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ ตำแหน่งในการทำงานสามารถทำงานได้จนถึงเกษียณอายุ ท่านมีต ำแหน่งงานที่ดี
เป็ นที่น่าพอใจสำหรับตัวท่านเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจพร ปู่ เกตุแก้ว (2559) ได้ศึกษา
เรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิ น สำนักงานใหญ่ ผล
การศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในปั จจัยด้านตัวกระตุน้ และปั จจัยด้านการบำรุ งรักษาอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสำเร็ จของงานและด้านความมัน่ คงในการทำงาน และระดับ
ของแรงจูงใจที่มีอิท ธิพลต่อการทำงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก เมื่อวิเ คราะห์ข อ้ มูลพบว่า
เพศ อายุ อายุงาน ตำแหน่งงาน และรายได้ มีแรงจูงใจในการทำงานไม่แตกต่างกัน มีเพียงระดับ
การศึกษาที่เท่านั้น ที่ท ำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านตัวกระตุน้ และปั จจัยด้านการบำรุ งรักษาพบว่า ปั จจัยทั้งสองมีค วาม
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับแรงจูงใจในการทำงาน โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานและด้านความมัน่ คงในการทำงาน
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ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ด้ านลักษณะงาน
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ งานที่ท่านทำมีความสัมพันธ์กบั งาน ลักษณะของงานที่ท ำเป็ นปั จจัย
ที่ท ำให้รู้วา่ ฉันกำลังทำงานได้ดีแค่ไหน และท่านได้ท ำงานตั้งแต่ตน้ จนจบ จนเห็นผลความสำเร็ จ
จากความทุ่มเท กล่าวคือ ธนาคารควรให้อิสระในการคิด หรื อ การตัด สิ น ใจในการปฏิบ ตั ิงาน
เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็ นงานที่ตรงกับความรู ้ความสามารถในตำแหน่งงานนั้น ๆ ดังนั้น
ธนาคารฯ ควรให้อิสระในการบริ หารงาน เพื่อแต่ละบุคคลจะได้พฒั นารู ปแบบการปฏิบตั ิงานที่ตน
ได้วางแผนไว้
ด้ านผลตอบแทน
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์กรจัดให้มีความเหมาะสม ท่านมีขอบเขต
การลางานที่เพียงพอ สมเหตุสมผล และองค์กรมีการพิจารณาปรับปรุ งสวัสดิการให้พนักงานอย่าง
สม่ำเสมอ กล่า วคือ ธนาคารฯ ควรศึกษาสวัสดิการให้มีค วามยืดหยุน่ กับ หน่ว ยงานชั้น นำของ
ประเทศที่ เพื่อนำมาใช้ในการสำรวจ และประเมินความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการจาก
การใช้สวัสดิการแบบตายตัว หรื อสวัสดิการชุดเดียว มาเป็ นสวัสดิการยืดหยุ น่ (Flexible Benefits)
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของพนักงานในองค์กร
ด้ านโอกาสก้าวหน้ า
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ท่านคิดว่าการให้ค่าตอบแทน เงินเดือนตามผลงาน มีความเหมาะสม
และยุติธ รรม ท่า นคิด ว่า การที่บ ริ ษ ทั นำผลงานในการปฏิบ ตั ิง านของพนัก งาน มาเป็ น เกณฑ์
ในการประเมิน เพื่อ ให้ร างวัล เช่น การเลื่อ น ตำแหน่ง มีค วามเหมาะสม และท่า นคิด ว่า การ
ให้สวัสดิการนอกเหนือที่กฎหมายกำหนด เช่น การอบรมความรู ้ เกี่ยวกับการทำงาน กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ การ ช่วยค่า รักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว มีความเหมาะสม กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรที่
จะมีการประเมิณผลและให้ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม เหมาะสมต่อตำแหน่งงาน ทั้งนี้ธนาคารฯ
ควรมีการจัดการอบรมความรู ้ พัฒนาสิ่ งที่จ ำเป็ นต่อการทำงานให้ดียงิ่ ขึ้น
ด้ านเพื่อนร่ วมงาน
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ท่านสามารถทำงานกับเพื่อนร่ วมงานของท่านได้เป็ นอย่างดี ท่านกับ
เพื่อนร่ วมงานมีความสามัคคีก นั และท่า นเป็ นที่ยอมรับของเพื่อ นร่ วมงาน กล่าวคือ ธนาคารฯ
ควรที่จะจัดกิจกรรมอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสนิทสนม ความผูกพัน มีเข้าใจและ
มีการทำงานร่ วมกันเป็ นทีมได้ดีย ิง่ ขึ้น ทั้งนี้ธนาคารฯ ควรมีการจัดการมอบรางวัลหรื อเพื่อ ให้
พนักงานรู ้สึกเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน
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ด้ านหัวหน้ างาน
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ท่านได้รับคำแนะนำเรื่ องการทำงานจากหัวหน้างาน ท่านได้รับความ
ช่วยเหลือขณะทำงานจากหัวหน้างานของท่าน และท่านเต็มใจปฏิบตั ิงานร่ วมกับหัวหน้าของท่าน
กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรมีการให้หวั หน้างานมีความรับผิดชอบต่อพนักงานมากยิง่ ขึ้น โดยการให้
ความช่วยเหลือ ให้ค ำแนะนำ เพื่อเป็ นแนวนางในการปฏิบตั ิงาน และจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กบั
พนักงานปฏิบตั ิงานเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
ด้ านความมัน่ คงในการทำงาน
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ บริ ษทั ของท่านมีชื่อเสี ยงและมีความมัน่ คง ท่านไม่คิดจะย้ายไปอยู่
กับบริ ษทั อื่น แม้วา่ จะได้คา่ ตอบแทนที่ดีกว่า และการทำงานในองค์กรช่วยส่ งเสริ มความมัน่ คงใน
ชีวิตส่ วนตัวของท่าน กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ช่วย
สร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าให้กบั พนักงาน โดยได้รับการเลื่อนตำแหน่งตาม
สายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู ้สึกมัน่ คงในการทำงาน และความ
ผูกพันต่อองค์กร มากขึ้นด้วย
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