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บทคดัย่อ
การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน)

สำานกังานใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย
จ ำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นผลตอบแทน ดา้นโอกาสกา้วหนา้
ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นความมัน่คงในการทำางาน โดยจำาแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา และต ำาแหน่งงาน ประชากรท่ีใชใ้น
งานวจิยัน้ี คือ พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบ
แบบสอบถาม จ ำานวน 340 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม
โดยด ำาเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสำาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) หาค่าความถี่
ค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถาม
ท ั้งหมดจ ำานวน 340 คน โดยส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ ำานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 67.60
มีอาย3ุ1 – 35 ปี จ ำานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 รายไดเ้ฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท จ ำานวน
123 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ ำานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0
ตำาแหน่งเจา้หนา้ท่ี/พนกังาน จำานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 
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2) แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน) สำานกังาน
ใหญ่  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นเพื่อนร่วมงาน
ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นความมัน่คงในการทำางาน ตามล ำาดบั และมีดา้นที่อยูใ่นระดบัปานกลาง
คือ ดา้นผลตอบแทน
คำาสำาคญั: แรงจูงใจ, พนกังาน

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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บทนำา
ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัสำาคญัอยา่งมากสำาหรับทุกองคก์ร และถือเป็นตวัแปรสำาคญัท่ี

จะทำาใหอ้งคก์รประสบความสำาเร็จหรืออาจเกิดความลม้เหลวไดเ้ช่นกนั นบัตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 20
เป็นตน้มา เร่ิมมีการศึกษาศาสตร์แห่งการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งจริงจงัขึ้นเร่ือยๆ
จนทุกวนัน้ีมีหลกัการในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท์ี่เกิดขึ้นอยา่งมากมาย และสร้างผล
สำาเร็จไดเ้ป็นอยา่งดีทีเดียว ฉะนั้นปัญหาท่ีตอ้งประสบกนัมาทุกยคุทุกสมยัในองคก์ร คือการท ำางาน
ของบุคคล ซ่ึงจดัเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค ่าขององคก์ร องคก์รจะท ำาอยา่งไรใหท้รัพยากรบุคคล
เหล่านั้นทำางานเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ เตม็ความสามารถเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดและ
ดว้ยปริมาณมากที่สุด ผูบ้ริหารหลายคนอาจคิดถึงกลยทุธ์การใหร้างวลัหรือการลงโทษ ผูบ้ริหาร
บางคนควรคิดถึงหลกัเมตตาธรรมใหอ้ยูก่นัดว้ยความรักความเขา้ใจ แลว้แรงจูงใจในการปฏิบตัิ
งานกจ็ะตามมา

การเสริมสร้างใหค้นทำางานไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น นอกจากเพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมการทำางานท่ีมุ่ง
เพ่ิมคุณภาพและปริมาณแลว้ ยงัเนน้บรรยากาศท ำาใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความสุขความพอใจและเตม็ใจ
ที่จะลงทุนลงแรง เพื่อใหผ้ลของงานบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้การท ำางานในลกัษณะดงักล่าวคือ
การจูงใจในการท ำางาน (Work motivation) ซ่ึงผูท้ ำาธุรกิจควรใหค้วามสำาคญัและสนใจศึกษาเพื่อ
พฒันาธุรกิจใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ การสร้างแรงจูงใจในองคก์รเพ่ือใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดแรง
จูงใจนั้นจะสำาเร็จหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัวา่ผูบ้ริหารวา่มีแนวทางท่ีเหมาะสมอยา่งไรบา้ง แรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานท ำาใหเ้กิดผลดีต่อองคก์รหลายอยา่ง เช่น การลดอตัราการลาออกของ
พนกังาน การลดการขาดงานของพนกังาน การลดการประทว้งต่อตา้น เป็นตน้ โดยการใหคุ้ณภาพ
ชีวิตท่ีดีในการทำางานใหแ้ก่พนกังาน มีขวญักำาลงัใจท่ีดีในการทำางาน

จากความสำาคญัของปัญหาท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามสำาคญักบัปัญหา โดยค ำานึงถึงความ
สำาคญัของทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทหนา้ที่ในการขบัเคลื่อนองคก์รมุ ่งสู่ความสำาเร็จ ผูว้จิยัจึง
สนใจศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่
เพื่อน ำาผลงานวิจยัไปปรับปรุงการด ำาเนินงานกิจกรรมเพื่อรักษาบุคคลากรในองคก์รในรูปแบบ
ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ อีกทั้งเป็นประโยชน์แก่ทางองคก์รและพนกังานทุกคนในการ
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความสำาเร็จไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ข้ึน

วตัถุประสงค์ของการวจัิย
เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน) 

สำานกังานใหญ่
ขอบเขตของการวจิัย
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั

(มหาชน) สำานกังานใหญ่ มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี
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ขอบเขตด้านเน้ือหา
ตวัแปรอิสระ คือ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัการศึกษา และต ำาแหน่งงาน
ตวัแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน)

สำานกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นผลตอบแทน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 
ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นความมัน่ในการทำางาน

ขอบเขตด้านประชากร   
พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การทำาวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมทำาการวิจยั  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. เพ่ือนำาผลการวิจยัท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย จำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่
2. เพ่ือนำาผลการศึกษาวิจยัท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลในการนำาไปใชพ้ฒันาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่ ใหดี้มากยิง่ข้ึน

กรอบแนวคดิในการวจัิย

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

       1. เพศ
       2. อายุ
       3. สถานภาพ
       4. รายไดเ้ฉล่ีย
       5. ระดบัการศึกษา
       6. ต ำาแหน่งงาน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำากดั 

(มหาชน) สำานักงานใหญ่

1. ดา้นลกัษณะงาน
2. ดา้นผลตอบแทน
3. ดา้นโอกาสกา้วหนา้ 
4. ดา้นเพื่อนร่วมงาน
5. ดา้นหวัหนา้งาน
6. ดา้นความมัน่คงในการทำางาน
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง

อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) ไดค้ ิดคน้ทฤษฎีข ั้นความตอ้งการ (Maslow's
Hierarchy of Need Theory) ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเป็นข ั้นพื้นฐานของมนุษย ์
ทุกคน กล่าวคือ มนุษยล์ว้นมีความตอ้งการ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะมีล ำาดบัข ั้นจากต ำ่าไปหาสูง
เมื่อความตอ้งการ ข ั้นต ำ่าไดร้ับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแลว้ ความตอ้งการล ำาดบัสูงขึ้นไปก็
จะตามมา เม่ือมนุษยส์มใจในความตอ้งการอยา่งหน่ึงแลว้กย็งัมีความตอ้งการต่อไป และมนุษยน์ั้น
จะมีความตอ้งการอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความตอ้งการต่างๆ ของมนุษยล์ว้นแลว้แต่เป็นพื้น
ฐาน และจ ำาเป็นต่อการด ำารงชีพของมนุษย ์ทุกคน  ความตอ้งการจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น
ใชเ้ป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดใหเ้กิดการกระทำาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงท่ีพกัอาศยัเป็นปัจจยัพ้ืน
ฐานของมนุษย ์ที่ใชส้ ำาหรับการกินอยูห่ลบันอน เป็นที่ส ำาหรับคุม้ครองปกป้องร่างกายมนุษยใ์ห้
รอดพน้จากอนัตรายต่างๆ เพื่อใหก้ารด ำารงชีวิตอยูไ่ดต้ามปกติสุข อาจกล่าวไดว้า่การนำาทฤษฎี
ของมาส์โลวม์าใชใ้นองคก์รที่เป็นสิ่งที่ท ำาไดไ้ม่ยาก หากตอ้งอาศยัความเอาใจใส่ต่อบุคลากร
ในองคก์รเป็นหลกั เม่ือรู้จกัคนและองคก์รของตนเองดีแลว้ ยอ่มสามารถเลือกพฒันาต่อยอดในส่ิงท่ี
ดีและปรับปรุงขอ้ดอ้ยใหดี้ยิง่ข้ึนได้

งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง

วิภาวรรณ เอ่งฉว้น (2558) ไดศ้ึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานธนาคารออมสิน ในสงักดัธนาคารออมสินเขตกระบี่ ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ พนกังานธนาคารออมสินในสงักดัธนาคารออมสินเขตกระบี่มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิ
งาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากทุกดา้น พบวา่ ดา้นความ
สำาเร็ของงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ตา้นความกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน ดา้นความสมัพนัธ์ภายในหน่วยงาน ดา้นลกัษณะ
ของงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาในสายงานและดา้นนโยบายและการบริหาร ตามล ำาดบั

วิชชุดา เทียนสวา่ง (2558) ไดศ้ึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคาร
ออมสิน ในสงักดัธนาคารออมสินภาค 14  ผลการวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุดคือ
ดา้นความรับผดิชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานระดบั มาก คือ ดา้นความส ำาเร็จใจการท ำางาน
รองลงมา ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

รชตะ ลิ่มสกลุ (2559)ไดศ้ึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคาร
ออมสิน สาขาในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น



6

รายดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผดิชอบ มีระดบัความ คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นความสำาเร็จของงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ มีระดบัความคิดเห็นอยู ่
ในระดบัปานกลาง และพนกังานธนาคารออมสิน สาขาในจงัหวดั นครศรีธรรมราช ที่มีปัจจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกนัดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต ำาแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบติั
งาน มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

เบญจพร ปู่ เกตุแกว้ (2559) ไดศ้ึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท ำางานของ
พนกังานธนาคารออมสิน สำานกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในปัจจยัดา้นตวั
กระตุน้และปัจจยัดา้นการบำารุงรักษาอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นผลสำาเร็จของงาน
และดา้นความมัน่คงในการทำางาน และระดบัของแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการทำางานในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ เพศ อาย ุอายงุาน ต ำาแหน่งงาน และรายได ้มีแรงจูงใจใน
การทำางานไม่แตกต่างกนั มีเพียงระดบัการศึกษาท่ีเท่านั้น ท่ีท ำาใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท ำางาน
ท่ีแตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นตวักระตุน้และปัจจยัดา้นการบำารุงรักษา
พบวา่ ปัจจยัทั้งสองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัแรงจูงใจในการท ำางาน โดยดา้นที่มากที่สุด
คือ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและดา้นความมัน่คงในการทำางาน

 สุจินดา พลูเจริญ (2560)ไดศ้ึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ธนาคารออมสินสำานกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสำาคญัต่อแรงจูงใจ
ในการทำางานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ำ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการยอมรับ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาในดา้นผลสำาเร็จในการทำางาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความ
กา้วหนา้ ตามลำาดบั สำาหรับปัจจยัค ำ้าจุน ในดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน มีคา่เฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาในดา้นความเป็นส่วนตวัดา้นสภาพทางดา้นอาชีพความม ัน่คงในการทำางานดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหารงาน และดา้นค ่าตอบแทนเงินเดือนและ
สวสัดิการ ตามลำาดบั

วรัญยา เรืองยบุล (2560) ไดศ้ึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคาร
ออมสิน สงักดัเขตพระนครศรีอยธุยา ผลการวจิยัพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานระดบัมากที่สุด
คือ ดา้นความรับผดิชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบั มากคือ ดา้นความส ำาเร็จใจการทำางาน
รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ และดา้นการไดร้ับการยอมรับนบัถือ ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานระดบัมากคือ ดา้นความมัน่คงในการทำางาน รองลงมาคือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงานและดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ตามล ำาดบั

วธีิดำาเนินการวจัิย
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม

(Questionnaire)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่

จากจำานวนประชากรทั้งหมด 1,933 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ผูว้ิจยัท ำาการเกบ็แบบสอบถามมีจ ำานวน
รวมทั้งส้ิน 340 ชุด ผูว้ิจยัใชว้ิธีการค ำานวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่
Taro Yamane (1973) ที่ระดบัความเชื่อม ัน่ 95% ซ่ึงก ำาหนดคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 5%

การเกบ็รวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ ำานวน 340 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการแจก

แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Google Form) ผา่นแอพพลิเคชัน่สงัคมออนไลน์ เช่น Facebook และ
Line เป็นตน้

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจตอ้งการค ำาอธิบายเพิ่มเติม 
3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามที่ไดข้อ้มูลครบถว้น เพื่อน ำาไปจดัท ำาและเตรียมสำาหรับการ

วิเคราะห์

การวเิคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยัไดท้ ำาการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชโ้ปรแกรมสำาเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 24)  

สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ใชก้ารวิเคราะห์ตวัแปรอิสระ
2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้ิเคราะห์ตวัแปรตาม
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที่ 1 เพศ พบวา่ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ ำานวน 340 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 67.60 และเพศชาย จ ำานวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.40 อาย ุพบวา่ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31 - 35 ปี จ ำานวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.60  รองลงมาคือ  36 – 40 ปี จ ำานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1, ไม่เกิน 30 ปี จ ำานวน
68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0, 41 – 45 ปี จ ำานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5, 46 – 50 ปี จ ำานวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.6, และ 51 ปีขึ้นไป จ ำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล ำาดบั สถานภาพ พบวา่
ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ ำานวน 340 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ ำานวน 198 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.20, รองลงมาคือสถานภาพสมรส จำานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20  และมีสถานภาพ
หยา่ร้าง/หมา้ย จ ำานวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล ำาดบั รายไดเ้ฉลี่ย พบวา่ ผ ูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท จ ำานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20
รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท   จ ำานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7, 40,001 – 50,000 บาท
จำานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0, 15,001 – 20,000 บาท จ ำานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ
50,001 บาทขึ้นไป จ ำานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล ำาดบั ระดบัการศึกษา พบวา่ ผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ ำานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 รองลงมา
คือ ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ ำานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3, ปริญญาเอก จ ำานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.4 และระดบัการศึกษาตำ่ากวา่ปริญญาตรี จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลำาดบั
และตามต ำาแหน่งงานพบวา่ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต ำาแหน่งเป็นเจา้หนา้ที่/พนกังาน
จำานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือหวัหนา้งาน จ ำานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4,
หวัหนา้แผนก จ ำานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5,  และระดบัผูจ้ดัการฝ่ายจ ำานวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.60 ตามลำาดบั

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย
จำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่ มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น โดยผูท้ ำาวิจยัจะทำาการวิเคราะห์ดว้ยคา่เฉล่ีย
( x)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกร
ไทย จ ำากดั (มหาชน) สำานกังานใหญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x =3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นที่อย ูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นเพื่อนร่วมงาน, ดา้นโอกาสกา้วหนา้, ดา้นหวัหนา้งาน,
ดา้นลกัษณะงาน, และดา้นความม ัน่คงในการท ำางาน (x = 4.10,  x = 4.06, x = 4.03, x = 3.95,
x = 3.87) ตามลำาดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบั ปานกลาง คือ ดา้นผลตอบแทน (x = 3.84)
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สรุปผลการวจัิย

ปัจจัยส่วนบุคคล
การศึกษา เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ำากดั (มหาชน)

สำานกังานใหญ่ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ ำานวน 340 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำานวน 230
คน คิดเป็นร้อยละ 67.60 และเพศชาย จ ำานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 - 35
ปี จำานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 รองลงมาคือ  36 – 40 ปี จำานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1,
ไม่เกิน 30 ปี จ ำานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0, 41 – 45 ปี จ ำานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5,
46 – 50 ปี จ ำานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6, และ 51 ปีข้ึนไป จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตาม
ล ำาดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ ำานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20, รองลงมาคือสถานภาพ
สมรส จ ำานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20  และมีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย จ ำานวน 12  คน  คิด
เป็นร้อยละ 3.6 ตามล ำาดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล ี่ย  20,001 – 30,000 บาท จ ำานวน 123 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.20  รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จ ำานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7,
40,001 – 50,000 บาท จำานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0, 15,001 – 20,000 บาท จำานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.8 และ 50,001 บาทขึ้นไป จ ำานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล ำาดบั ส่วนใหญ่ มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ ำานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษา
ปริญญาโท จ ำานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3, ปริญญาเอก จ ำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ
ระดบัการศึกษาต ำ่ากวา่ปริญญาตรี จ ำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลำาดบั ส่วนใหญ่มีต ำาแหน่ง
เ ป็นเจา้หนา้ท ี่/พนกังาน จ ำานวน 233 คน ค ิด เ ป็นร ้อยละ 68.5  รองลงมาค ือหวัหนา้งาน
จำานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4, หวัหนา้แผนก จ ำานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5,  และระดบัผู ้
จดัการฝ่ายจำานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตามลำาดบั

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำากดั (มหาชน) สำานักงานใหญ่
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น

เพ่ือนร่วมงาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงในการทำางาน
ตามลำาดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นผลตอบแทน 
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อภิปรายผล

1. ด้านลกัษณะงาน
โดยทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้งานที่ท่านทำามีความสมัพนัธ์

กบังานอยูใ่นระดบัมากท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ลกัษณะของงานท่ีท ำา เป็นปัจจยัท่ีท ำาใหรู้้วา่
ท่านกำาลงัท ำางานไดดี้แค่ไหน ท่านไดท้ ำางานตั้งแต่ตน้จนจบ จนเห็นผลความสำาเร็จจากความทุ่มเท
ของตวัท่านเอง ท่านสามารถก ำาหนดวธีิการท ำางานและระยะเวลาการท ำางานไดด้ว้ยตนเอง งานที่
ท่านทำาอยูมี่ความหลากหลาย จึงมีโอกาสใชว้ิธีการและความสามารถที่แตกต่างกนั และขอ้ที่อยูใ่น
ระดบัมากที่มีคะแนนนอ้ยที่สุด คือ ท่านมีอิสระในการก ำาหนดข ั้นตอนการท ำางานของตนเอง
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รชตะ ลิ่มสกลุ (2559)ไดศ้ึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานธนาคารออมสิน สาขาในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผดิชอบ มีระดบัความ คิดเห็นอยู ่
ในระดบัมาก ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นความสำาเร็จของงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ มีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และพนกังานธนาคารออมสิน สาขาในจงัหวดั นครศรีธรรมราช
ที่มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต ำาแหน่งงาน และระยะ
เวลาการปฏิบติังาน มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

2. ด้านผลตอบแทน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่อยูใ่นระดบัปานกลาง

คือ ท่านมีขอบเขตการลางานที่เพียงพอและสมเหตุสมผล องคก์รของท่านมีการพิจารณาปรับปรุง
สวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งสมำ่าเสมอ องคก์รของท่านมีค่าตอบแทน ในการทำางานล่วงเวลา องคก์ร
มีการพิจารณาปรับเงินเดือนอยา่งสม ำ่าเสมอ ท่านไดร้ับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความ
สามารถของท่านฝาก และขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ สวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัใหมี้ความเหมาะสม
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัญยา เรืองยบุล (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารออมสิน สงักดัเขตพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นความรับผดิชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบั มากคือ ดา้นความสำาเร็จ
ใจการท ำางาน รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ และดา้นการไดร้ับการยอมรับนบัถือ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานระดบัมากคือ ดา้นความมัน่คงในการทำางาน รองลงมาคือ ดา้นความ
สมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ตามล ำาดบั
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3. ด้านโอกาสก้าวหน้า
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านคิดวา่

ท่านมีศกัยภาพในการท ำางานของท่าน เพียงพอต่อต ำาแหน่งของท่าน  ท่านคิดวา่การที่บริษทันำาผล
งานในการปฏิบตัิงานของพนกังาน มาเป็นเกณฑใ์น การประเมินเพื่อใหร้างวลั เช ่น การเลื่อน
ตำาแหน่ง นั้นมีความเหมาะสม ท่านคิดวา่ท่านสามารถลาออกงานไดท้นัที เพราะท่านมีแผนพฒันา
อาชีพของตนเองไวส้ำารองในอนาคต และท่านคิดวา่ท่านกำาลงัพฒันาทกัษะและความสามารถของ
ตวัท่านเองขึ้นเร่ือยๆ จากการท ำางานของท่าน และขอ้ที่อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ท่านคิดวา่การ
ท่ีบริษทันำาอายงุานของพนกังาน มาเป็นเกณฑใ์นการประเมิน เพ่ือใหร้างวลั เช่น การเล่ือนตำาแหน่ง
มีความเหมาะสม และท่านคิดวา่ ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในงานของท่าน ที่ท ่านก ำาลงัท ำาอย ู่
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวรรณ เอ่งฉว้น (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน ในสงักดัธนาคารออมสินเขตกระบี่ ผลการวิจยัพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พนกังานธนาคารออมสินในสงักดัธนาคารออมสินเขตกระบี่มีระดบัแรง
จูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัมากที่สุด ส่วนดา้นอื่นๆ มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมากทุก
ดา้น พบวา่ ดา้นความสำาเร็ของงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นแรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงาน ตา้นความกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน ดา้นความสมัพนัธ์ภายใน
หน่วยงาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาในสายงานและดา้นนโยบายและการบริหาร
ตามลำาดบั

4. ด้านเพ่ือนร่วมงาน
โดยทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ท่านสามารถทำางานกบัเพื่อนร่วม

งานของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี ท่านกบัเพื่อนร่วมงานมีความสามคัคีกนั ท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อน
ร่วมงาน มีการช่วยเหลือเกื้อกลูกนัดีระหวา่งเพื่อนร่วมงานของท่าน ท่านและเพื่อนร่วมงานมกัไป
ทานขา้วกลางวนัหรือสงัสรรคด์ว้ยกนัเสมอ และขอ้ที่อยูใ่นระดบัมากที่มีคะแนนนอ้ยที่สุด คือ
เพื่อนร่วมงานของท่านมีความเขา้ใจกนัทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วิชชุดา เทียนสวา่ง (2558) ไดศ้ึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารออมสิน
ในสงักดัธนาคารออมสินภาค 14  ผลการวิจยั แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานระดบัมากที่สุดคือ
ดา้นความรับผดิชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานระดบั มาก คือ ดา้นความส ำาเร็จใจการท ำางาน
รองลงมา ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

5. ด้านหัวหน้างาน
โดยทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ท่านไดร้ับค ำาแนะนำาเร่ืองการ

ทำางานจากหวัหนา้งาน ท่านไดรั้บความช่วยเหลือขณะท ำางานจากหวัหนา้งานของท่าน ท่านเตม็ใจ
ปฏิบตัิงานร่วมกบัหวัหนา้ของท่าน หวัหนา้งานใชเ้หตุผลและความยตุิธรรมในการปกครองหรือ
ดูแลท่านและเพ่ือนร่วมงาน การยกยอ่งชมเชยจากหวัหนา้ของท่านเม่ือท่านปฏิบติังานไดดี้ และขอ้ท่ี
อยูใ่นระดบัมากที่มีคะแนนนอ้ยที่สุด คือ หวัหนา้ท ่านมีความใกลช้ิดและเป็นกนัเองกบัท่าน
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจินดา พลูเจริญ (2560)ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตัิ
งานของพนกังานธนาคารออมสินสำานกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วาม
สำาคญัต่อแรงจูงใจในการท ำางานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ำ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการยอมรับ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาในดา้นผลสำาเร็จในการท ำางาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผดิ
ชอบ และดา้นความกา้วหนา้ ตามลำาดบั สำาหรับปัจจยัค ำ้าจุน ในดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาในดา้นความเป็นส่วนตวัดา้นสภาพทางดา้นอาชีพความมัน่คงในการ
ท ำางานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหารงาน และดา้นคา่ตอบแทนเงิน
เดือนและสวสัดิการ ตามลำาดบั

6. ด้านความมั่นคงในการทำางาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่อยูใ่นระดบัมาก คือ บริษทั

ของท่านมีชื่อเสียงและมีความม ัน่คง ท่านไม่คิดจะยา้ยไปอยูก่บับริษทัอื่น แมว้า่ท่านจะไดค้า่
ตอบแทนที่ดีกวา่ การท ำางานในองคก์รช่วยส่งเสริมความมัน่คงในชีวิตส่วนตวัของท่าน องคก์ร
มีการอบรมเพื่อพฒันาความสามารถของพนกังานในองคก์รอยา่งสม ำ่าเสมอ และขอ้ที่อยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ ต ำาแหน่งในการท ำางานสามารถท ำางานไดจ้นถึงเกษียณอาย ุท่านมีต ำาแหน่งงานที่ดี
เป็นท่ีน่าพอใจสำาหรับตวัท่านเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจพร ปู่เกตุแกว้ (2559) ไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท ำางานของพนกังานธนาคารออมสิน สำานกังานใหญ่ ผล
การศึกษาพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในปัจจยัดา้นตวักระตุน้และปัจจยัดา้นการบ ำารุงรักษาอยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นที่มากที่สุด คือ ดา้นผลสำาเร็จของงานและดา้นความมัน่คงในการท ำางาน และระดบั
ของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการท ำางานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่
เพศ อาย ุอายงุาน ต ำาแหน่งงาน และรายได ้มีแรงจูงใจในการท ำางานไม่แตกต่างกนั มีเพียงระดบั
การศึกษาที่เท่านั้น ที่ท ำาใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท ำางานที่แตกต่างกนั เมื่อวิเคราะห์ความ
สมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นตวักระตุน้และปัจจยัดา้นการบ ำารุงรักษาพบวา่ ปัจจยัท ั้งสองมีความ
สมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัแรงจูงใจในการท ำางาน โดยดา้นที่มากที่สุด คือ ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงานและดา้นความมัน่คงในการทำางาน
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ข้อเสนอแนะการวจัิย

ด้านลกัษณะงาน
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ งานท่ีท่านทำามีความสมัพนัธ์กบังาน ลกัษณะของงานท่ีท ำาเป็นปัจจยั

ที่ท ำาใหรู้้วา่ฉนัก ำาลงัท ำางานไดด้ีแค่ไหน และท่านไดท้ ำางานตั้งแต่ตน้จนจบ จนเห็นผลความสำาเร็จ
จากความทุ่มเท กล่าวคือ ธนาคารควรใหอ้ิสระในการคิด หรือการตดัสินใจในการปฏิบตัิงาน
เน่ืองจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถในต ำาแหน่งงานนั้น ๆ ดงันั้น
ธนาคารฯ ควรใหอิ้สระในการบริหารงาน เพื่อแต่ละบุคคลจะไดพ้ฒันารูปแบบการปฏิบติังานท่ีตน
ไดว้างแผนไว้

ด้านผลตอบแทน
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ สวสัดิการต่าง ๆ ที่องคก์รจดัใหม้ีความเหมาะสม ท่านมีขอบเขต

การลางานท่ีเพียงพอ สมเหตุสมผล และองคก์รมีการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่ง
สม ำ่าเสมอ กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรศึกษาสวสัดิการใหม้ีความยดืหยุน่กบัหน่วยงานชั้นน ำาของ
ประเทศท่ี เพ่ือนำามาใชใ้นการสำารวจ และประเมินความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนแปลงสวสัดิการจาก
การใชส้วสัดิการแบบตายตวั หรือสวสัดิการชุดเดียว มาเป็นสวสัดิการยดืหยุน่ (Flexible Benefits)
เพ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัของพนกังานในองคก์ร

ด้านโอกาสก้าวหน้า
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่านคิดวา่การใหค้่าตอบแทน เงินเดือนตามผลงาน มีความเหมาะสม

และยตุิธรรม ท่านคิดวา่การที่บริษทัน ำาผลงานในการปฏิบตัิงานของพนกังาน มาเป็นเกณฑ์
ในการประเมินเพื่อใหร้างวลั เช ่น การเลื่อน ต ำาแหน่ง มีความเหมาะสม และท่านคิดวา่การ
ใหส้วสัดิการนอกเหนือท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น การอบรมความรู้ เก่ียวกบัการทำางาน กองทุนสำารอง
เล้ียงชีพ การ ช่วยคา่ รักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว มีความเหมาะสม กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรท่ี
จะมีการประเมิณผลและใหค้่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรม เหมาะสมต่อตำาแหน่งงาน ทั้งน้ีธนาคารฯ
ควรมีการจดัการอบรมความรู้ พฒันาส่ิงท่ีจำาเป็นต่อการทำางานใหดี้ยิง่ข้ึน

ด้านเพ่ือนร่วมงาน
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่านสามารถทำางานกบัเพ่ือนร่วมงานของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี ท่านกบั

เพื่อนร่วมงานมีความสามคัคีกนั และท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน กล่าวคือ ธนาคารฯ
ควรที่จะจดักิจกรรมอบรมพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีความสนิทสนม ความผกูพนั มีเขา้ใจและ
มีการท ำางานร่วมกนัเป็นทีมไดด้ีย ิง่ขึ้น ท ั้งนี้ธนาคารฯ ควรมีการจดัการมอบรางวลัหรือเพื่อให้
พนกังานรู้สึกเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงาน
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ด้านหัวหน้างาน
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่านไดรั้บคำาแนะนำาเร่ืองการทำางานจากหวัหนา้งาน ท่านไดรั้บความ

ช่วยเหลือขณะท ำางานจากหวัหนา้งานของท่าน และท่านเตม็ใจปฏิบตัิงานร่วมกบัหวัหนา้ของท่าน
กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรมีการใหห้วัหนา้งานมีความรับผดิชอบต่อพนกังานมากยิง่ขึ้น โดยการให้
ความช่วยเหลือ ใหค้ ำาแนะนำา เพื่อเป็นแนวนางในการปฏิบตัิงาน และจะช่วยสร้างแรงจูงใจใหก้บั
พนกังานปฏิบติังานเพิ่มมากยิง่ข้ึน

ด้านความมัน่คงในการทำางาน
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทัของท่านมีช่ือเสียงและมีความมัน่คง ท่านไม่คิดจะยา้ยไปอยู่

กบับริษทัอ่ืน แมว้า่จะไดค้า่ตอบแทนท่ีดีกวา่ และการทำางานในองคก์รช่วยส่งเสริมความมัน่คงใน
ชีวิตส่วนตวัของท่าน กล่าวคือ ธนาคารฯ ควรสร้างเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วย
สร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในดา้นความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังาน โดยไดรั้บการเล่ือนตำาแหน่งตาม
สายงาน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีสำาคญั เพ่ือใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกมัน่คงในการทำางาน และความ
ผกูพนัต่อองคก์ร มากข้ึนดว้ย
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