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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สาย
ธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออก
ของธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นปัจจัยจูงใจ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับดี ส่วนปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย
และการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านผลประโยชน์ตอบแทน 
ด้านสถานะอาชีพ และด้านความมั่นคงในการท างานอยู่ในระดับดีทุกด้าน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นด้านคุณภาพ ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าที่
ต่างประเทศที่มีอายุ รายได้ต่อเดือน และอายุงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แรงจูงใจ ในส่วนของปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน และด้านความรับผิดชอบ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง ในทิศทางเดียวกัน ส่วน
แรงจูงใจ ส่วนของปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจ
น าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 38.5 

 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ธุรกิจน าเข้าและส่งออก 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the motivation toward performance efficiency of import and 

export officers in a bank. The sample consisted of import and export officers in a bank. A questionnaire was 

constructed and used as a tool to collect the data. The motivation factors were at a good level, separated as the 

motivators, which consisted of achievement, recognition, the work itself, responsibility and the possibility of 

growth. The maintenance factors consisted of company policy and administration, supervision, interpersonal 
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relations with peers, working conditions, compensations, career status and job security. With an overall 

performance efficiency of import and export officers and each performance efficiency factor was at a good level, 

which consist of quantity of work, quality of work and time of work. The results of the hypotheses testing 

revealed that import and export officers of different ages, monthly income and work period had performance 

efficiency differently, at a statistically significant level of 0.05. The motivation factors in terms of the achievement 

and responsibility influencing the performance efficiency of import and export officers in a bank in the same 

direction. The maintenance factors in terms of working conditions influencing the performance efficiency of import 

and export officers in a bank in the opposite direction at a statistically significant level of 0.05 and at 38.5%. 
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บทน า 
ในปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้าน

วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคธุรกิจท่ีต้องมีการปรับตัว ซึ่งในภาคธุรกิจเอง
นั้นก็มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ต่างก็พยายามสร้างจุดแข็งเพื่อให้สามารถชนะคู่แข่งขันและอยู่รอดได้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะ
พบว่าในทุกวันนี้องค์การต่าง ๆ ไม่ได้แข่งขันกันแต่กับคู่แข่งในประเทศเท่านั้น ยังต้องแข่งขันให้อยู่รอดได้ในระดับโลกด้วยเช่นกัน จึง
ส่งผลให้ทุกองค์การต้องมีการเรียนรู้และหาวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการวางแผนเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์การจ าเป็นต้องหาทางปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและความเป็นผู้น าทางธุรกิจ ในบรรดา
ทรัพยากรทั้งหมดที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการด าเนินงานขององค์การนั้น “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ 
และเป็นปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในการด าเนินงานหรืออาจพ่ายแพ้ต่อคู่แข่งขัน ในธุรกิจธนาคารก็เช่นเดียวกัน เพราะ
นอกจากจะถูกกดดันด้วยคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกันแล้ว ยังถูกคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามามี
บทบาทกับการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการติดต่อธุรกรรมธนาคารที่ต้องเห็นหน้า เป็นการท า
ธุรกรรมออนไลน์แทน ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ่กับธุรกิจธนาคาร 

เมื่อทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงอยู่ขององค์การ งานส าคัญส าหรับผู้บริหารคือการก ากับดูแล และกระตุ้น
ให้พนักงานทุกคนท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดและขับเคลื่อนพฤติกรรมและผลงานคือ “แรงจูงใจ” ซึ่ง
ในการสร้างแรงจูงใจนั้น สิ่งส าคัญคือ “ปัจจัยจูงใจ” ต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนโยบายการสนับสนุนด้าน
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล ส่วนของการได้รับการยอมรับนับถือ ส่วนของลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่วนของความรับผิดชอบรวมถึง
อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และส่วนของความก้าวหน้าในการท างานที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล และการที่
องค์การจะส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ผู้บริหารจะต้องสร้าง กระตุ้น และควบคุมให้บุคลากรในองค์การมีความตั้งใจ มีก าลังใจ 
และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ในทางกลับกันหากผู้บริหารไม่ค านึงถึงในเรื่องดังกล่าวนี้ แรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรจะลดลงไปเรื่อย ๆ และอาจส่งผลให้สูญเสียบุคคลากรที่มีความสามารถไปให้กับองค์การที่ดีกว่า จึงกล่าวได้ว่า การจูงใจมีความ
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จ าเป็นต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ถ้าหากบุคลากรที่ได้รับแรงจูงใจที่ถูกต้องตามความต้องการ จะ
ทุ่มเทท างานเต็มก าลังความสามารถที่มีและมีความเต็มใจตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุด น ามาซึ่งการมีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้วย (อรุณวรรณ กุลนิล, 2558) 

ด้วยเหตุนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญในยุคนี้ การเข้าใจถึงปัจจัยจูงใจที่ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของพนักงานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารต้องรักษาไว้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องกา ร
ทราบถึง ปัจจัยแรงจูงใจในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง  และน าเสนอแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณา
แก้ไขและปรับปรุงบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในธนาคารให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และที่ก าลังจะติดตามมาในอนาคต 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง 

จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน และแผนกที่ปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ แผนกที่ปฏิบัติงาน และอายุงาน

ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งแตกต่างกัน 
2. แรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคาร          

แห่งหนึ่ง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด และทฤษีีด้านประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ และคณะ (2541, น. 47-48) ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของงานวิจัยได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอายุงาน โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่า งประเทศ สายธุรกิจน าเข้า
และส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษีีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ คือ ทฤษีีสองปัจจัยของ Herzberg 
(1959)  เป็นปัจจัยที่เกิดจากสองกลุ่ม  ดังนี้คือ 

- ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ 1. ด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 2. ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 3. ด้านลักษณะของงาน (Work Itself) 4. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) 5. ด้าน
ความก้าวหน้า (Advancement) 

- ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factors หรือ Hygiene Factors) ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 1.ด้านนโยบายและการบริหาร 2. 
ด้านการปกครองบังคับบัญชา 3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4. ด้านสภาพการท างาน 5. ด้านผลประโยชน์ตอบแทน 6. ด้าน
สถานะอาชีพ 7. ด้านความมั่นคงในการท างาน 
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มาใช้เป็นแนวทางและสร้างเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยในส่วนของแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศซึ่งสอดคล้องตามที่ อรุณวรรณ กุลนิล (2558) กล่าวว่า การจูงใจ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย “ปัจจัยจูงใจ” ทั้งในแง่ของ
นโยบายการสนับสนุนด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในการท างานที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบุคลากรและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
และปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลประโยชน์ตอบแทน สภาพการท างานและความมั่นคง  

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยใช้แนวคิดของปีเตอร์สัน และโพลวแมน (Peterson & Plowman, 

1953) มาใช้เป็นแนวทางและสร้างเครื่องมือในการด าเนินการวิจัย โดยเลือกองค์ประกอบ 3 อย่าง ในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณ และเวลา ตามที่ (พิชญา แก้วสระแสน, 2559) กล่าวว่า ในการวัดประสิทธิภาพการการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณ และเวลา สามารถวัดประสิทธิภาพในการท างานได้ชัดเจนท่ีสุด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวน 360 คน 

(ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของธนาคาร ณ เดือนมกราคม 2563) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งทราบจ านวน

ประชากรที่แท้จริงโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 0.05 
ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% (ประคอง กรรณสูต, 2535, น. 10) แทนค่าในสูตรจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 190 คนและผู้วิจัยเพิ่ม
จ านวน 5% ของกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นจ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบ่งตามแผนก และก าหนดขนาด

ตัวอย่างของพนักงานในแต่ละแผนกตามสัดส่วนในตาราง 1 ดังนี ้
 

ตาราง 1 แสดงประชากรกลุม่ตัวอย่าง 

แผนก จ านวนประชากร (คน) สัดส่วนเมือ่เทยีบกับ
ประชากรทั้งหมด 

จ านวนตัวอย่าง (คน) 

น าเข้า 141 141/360 = 39% 39% * 200 =   78 คน 
ส่งออก 188 188/360 = 52% 52% * 200 = 104 คน 
ฝ่ายสนับสนุน   31 31/360 =   9% 9% * 200 =   18 คน 
รวม 360 100% 200 
 
ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามขั้นที่ 1 

และเพื่อให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างครบตามที่ก าหนดไว้ ท าการแจกแบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่สะดวกให้ข้อมูลและ
ตอบแบบสอบถามจนครบ 200 ตัวอย่าง 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้ต่อเดือน อายุงาน แผนก โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบหลายตัวเลือก 
จ านวน 7 ข้อ (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดแรงจูงใจในการท างาน โดยดัดแปลงจากแนวคิด
ทฤษีี 2 ปัจจัยของ Herzberg ทั้ง 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านปัจจัยการจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และในส่วนของปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย
และการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านผลประโยชน์ตอบแทน 
ด้านสถานะอาชีพ ด้านความมั่นคงในการท างาน โดยเป็นแบบสอบถามในรูปแบบ Likert Scale เป็นการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) และเป็นค าถามปลายปิดมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน จ านวน 3 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามใน
รูปแบบ Likert Scale เป็นการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันตร-ภาคช้ัน (Interval Scale) และเป็นค าถามปลายปิดมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

อายุงาน แผนก กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยใช้

สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง คือ t-test และ ONE Way ANOVA 
2.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ด้านปัจจัยการจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการท างาน 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และในส่วนของปัจจัยค้ าจุน 
ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน 
ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านสถานะอาชีพ ด้านความมั่นคงในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แผนกที่

ปฏิบัติงาน และอายุงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 ช่วงอายุระหว่าง 51 ปี
ขึ้นไป จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 มี
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การศึกษาระดับต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรีจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 มีรายได้ต่อเดือน 45,001 - 60,000 บาท จ านวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ปฏิบัติงานที่แผนก ด้านส่งออก จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และมีอายุงาน 11-30 ปี จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความส าเร็จในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านความส าเร็จในการท างานในระดับดีมาก คือ งานที่ได้รับมอบหมายมักส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
เสมอ ในระดับดี ได้แก่ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานได้ส าเร็จทุกครั้ง ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน และมีความภูมิใจกับหน้าที่ท่ีปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการได้รับการยอมรับนับถือในการท างานในระดับดี คือ งานที่ท าอยู่ท าให้เป็นคนที่ส าคัญในสายตา
ของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นเสมอ ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถ ได้รับความไว้วางใจและได้รับ
มอบหมายงานท่ีส าคัญจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และเพื่อนร่วมงานจะแสดงความยินดีเมื่อบรรลุผลส าเร็จ 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติในระดับดี คือ มีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ท้าท้ายและน่าสนใจ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ส าเร็จโดยไม่รู้สึกยากล าบาก มีอิสระเต็มที่ในการ
ท างาน และลักษณะงานท่ีปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านความรับผิดชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านความรับผิดชอบในระดับดี คือ สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมใกล้ชิด ท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างสุดความสามารถทุกครั้ง พึงพอใจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่เคยปฏิบัติงานมาก่อน พึงพ อใจที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานท่ีบุคคลอื่นปฏิบัติไม่ได้ และมีอ านาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มที่ 

ด้านความก้าวหน้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านความก้าวหน้าในระดับดี คือ มีโอกาสศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ได้รับการสนับสนุนให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในสายงานตามความรู้ความสามารถ  องค์กรหรือหน่วยงานมีการก าหนดนโยบายการเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน และได้รับ
โอกาสเป็นตัวแทนหน่วยงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 

ด้านนโยบายและการบริหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านนโยบายและการบริหารในระดับดี คือ องค์การมีการบริหารงานแบบเป็นครอบครัวเดียวกัน 
หน่วยงานมีการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นโยบายในการบริหารของหน่วยงานง่ายต่อการ
น าไปปฏิบัติ  องค์การมีการก าหนดแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการจัดการและการบริหารขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการปกครองบังคับบัญชาในระดับดี คือ ผู้บังคับบัญชารับฟังข้อเสนอแนะเสมอ  ผู้บังคับบัญชามี
ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถท่ีแตกต่างกันของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้บังคับบัญชาปกป้องจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
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เป็นผู้รับผิดชอบปัญหาเองหรือหาทางช่วยแก้ไขปัญหา ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกัน และ
ผู้บังคับบัญชามีลักษณะของความเป็นผู้น าท่ีท่านปรารถนา 

ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในระดับดีมาก คือ เพื่อนร่วมงานมีความเข้าใจ และเห็นอกเห็น
ใจซึ่งกันและกัน เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  ผู้บังคับบัญชาปกป้องจากปัญหาที่
เกิดขึ้นมีการปรึกษาหารือระหว่างกันเมื่อประสบปัญหาการท างานระหว่างเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศในการท างานมีความอบอุ่นเป็น
กันเอง และมีการพบปะพูดคุยสุขทุกข์กับเพื่อนร่วมงานเสมอ 

ด้านสภาพการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านสภาพการท างานในระดับดี คือ สถานที่ท างานเพียงพอต่อจ านวนพนักงาน หน่วยงานมีการจัดบริเวณที่
ท างานให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมและ มีอุปกรณ์เครื่องใช้อ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพียงพอ และสภาพการท างานมีความ
ปลอดภัยเพียงพอ 

ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านผลประโยชน์ตอบแทนในระดับด ีคือ มีกีระเบียบในการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนท่ีเป็นธรรม พอใจในการ
ให้สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ในเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ และเงินเดือนเพียงพอแก่ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

ด้านสถานะอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านสถานะอาชีพในระดับดี คือ หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสังคม งานที่ท าเป็นงานที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 
และรู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานในหน่วยงานนี้   

ด้านความมั่นคงในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านความมั่นคงในการท างานในระดับดี คือ องค์กรมีความมั่นคงเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น  งานที่ท่านท า
มีความมั่นคง ไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย และการปฏิบัติงานในองค์การก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตได้ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านคุณภาพงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นด้านคุณภาพงานในระดับดีมาก คือ ต้องการที่จะท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และในระดับ
ดี คือ ผลงานเป็นท่ียอมรับจากหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน และงานท่ีท าส าเร็จมีความถูกต้องแม่นย า  

ด้านปริมาณงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านปริมาณงาน ในระดับดี คือ สามารถบริหารจัดการงานให้เสร็จได้เมื่อมีงานฉุกเฉิน เพิ่มขึ้นมา สามารถ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จครบถ้วนอย่างสม่ าเสมอ และในแต่ละวันสามารถท างานเสร็จในปริมาณที่หน่วยงานก าหนด และปริมาณที่
ตั้งใจไว้   

ด้านเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นด้านเวลาในระดับดีมาก คือ ในแต่ละวันท างานเต็มเวลา ตามข้อก าหนดขององค์กร  ท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาที่
ก าหนดเสมอ ในระดับดี คือ เข้าท างานตรงตามเวลาที่องค์กรก าหนดเสมอ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อ ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ แผนกที่

ปฏิบัติงาน และอายุงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและ
ส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง แตกต่างกันโดยผลการวิจัยพบว่า  

1.1 เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และแผนกที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

1.2 เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ
ที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.049 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุ 21 – 30 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่าเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.225 

1.3 เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ
ที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีรายได้ 60,001 บาทข้ึนไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีรายได้ 60,001 บาท
ขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีรายได้ต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีรายได้ 60,001 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.299 

1.4 เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ
ที่มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุงานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี กับเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศที่มีอายุงานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุงานน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุงานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.277 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
การปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านสถานะอาชีพ ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและ
ส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 38.5 (AdjustedR2 = 0.385) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1.1 เพศ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนือ่งจากธนาคารได้เปิดโอกาสให้ท้ังเพศชายและเพศหญิงได้แสดงศักยภาพในการท างานได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ รวมทั้งยังมีนโยบายการให้ผลตอบแทนและโอกาสในการก้าวหน้าในการท างานโดยไม่แบ่งแยกเพศสภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ โอสถอ านวยโชค (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานบริษัทที่
ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง พบว่า ความผูกพันธ์ขององค์การที่ศึกษา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพนักงานเพศชายหรือเพศหญิง 
เนื่องมาจาก องค์การได้เปิดโอกาสให้ทุกเพศสามารถแสดงผลงาน และองค์การมีแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนกัน 

1.2 อายุ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุ 21 – 30 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุ 
51 ปีขึ้นไป เมื่อศึกษาการท างานในส่วนงานต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกนั้น พบว่า เป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการ
ท างานสูงมาก เนื่องจากเกี่ยวเนื่องทั้งกีหมายการขนส่งระหว่างประเทศ การค้าขายระหว่างธนาคารตัวแทนผู้ส่งออก ธนาคารตัวแทนผู้
น าเข้า ผลิตภัณฑ์หลายชนิด และมีหลายประเภทงานที่มีเนื้อหาการท างานที่แตกต่างกันออกไป เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุมากกว่า 
51 ปีขึ้นไปมีการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานไว้มาก ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงตามประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถเข้าใจ
ระบบงานท้ังในภาพรวม และความรู้เฉพาะทางได้อย่างชัดเจน จนสามารถท าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความไว้ใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุทธิดา แก้วปลั่ง (2545) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโทรศัพท์ 
จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ที่มีอายุมากอาจจะมีการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานไว้มาก ท าให้ประสทธิภาพในการท างานมีมาก เข้าใจใน
ระบบการท างานเป็นอย่างดี 

1.3 สถานภาพ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ หรือสถานภาพสมรส/อยู่ด้ วยกันไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ลิ้มอนันตนนท์ 
(2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
พบว่า สถานภาพไม่มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของพนักงาน พนักงานที่สมรสแล้ว มีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างจาก
พนักงานท่ีเป็นโสด 

1.4 ระดับการศึกษา เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากหน้าที่และความรับผิดชอบในการท างานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมีการแจกจ่าย
งานตามความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และล าดับขั้นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล นอกจากนั้น ก่อนเริ่มการท างานจะมีการสอบ
หลักสูตรพื้นฐานทั้งกีเกณฑ์ธนาคารและกีหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างประเทศจะต้องมีความรู้เท่าเทียมกันก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน และมีการสอบวัดผล ตลอดจนสอบเพื่อวัดระดับในการท างานอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิดา สมแสง (2554) 
เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่ง
หนึ่ง พบว่า ไม่ว่าพนักงานมีการศึกษาระดับใดก็ตาม ทุกคนจะต้องเรียนรู้ลักษณะงานตั้งแต่แรกเริ่มตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
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ซึ่งท าให้เกิดการสั่งสมของความรู้ ความช านญ จนกลายเป็นประสบการณ์ในการท างาน จึงท าให้มีประสิทธิภาพในการท างาน                
ไม่แตกต่างกัน 

1.5 รายได้ เจ้าหน้าท่ีต่างประเทศท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกัน มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าท่ี
ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศท่ีมีรายได้ 60,001 บาทขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสงูกว่าเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศท่ี
มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีรายได้มากกว่า 60,001 เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบมากกว่า มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมากกว่า ท้ังในส่วนความรับผิดชอบของการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการค้า
ระหว่างประเทศ การเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติเอกสารที่มีจ านวนเงินสูง ตลอดจนหน้าท่ีการให้ค าปรึกษากับลูกค้าที่ต้องการท าธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ท าให้ต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการท างาน จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรุณวรรณ กุลนิล (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้มากกว่า มีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า ซึ่งเป็นเพราะบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกลุ่มนี้ อาจจะมีมากกว่า ซึ่งการจะกระท าการใด ๆ นั้นต้องค านึงทั้งผลที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตนเอง ผู้บังคั บบัญชา ตลอดจน
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเช่นกัน 

1.6 แผนกที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีแผนกที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการท างานในฝ่ายต่างประเทศแบ่งออกเป็นฝ่ายงานน าเข้า ฝ่ายงานส่งออก 
และฝ่ายงานสนับสนุน โดยในแต่ละฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร แต่ยังมีพื้นฐานเดียวกันที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้เรื่องกีเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น 
ประสิทธิภาพในการท างานจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สิริรักษ์ จีรปัญญากูล (2558) เรื่อง การเปรียบเทียบการ
บริหารงานของหัวหน้าแผนกกับการบริหารงานที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติการด้านการพยาบาลในโรงพยาบาลนวนคร พบว่า ภาพรวม
บุคลากรที่ปฏบัติงานในแผนกที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานภายในท่ีปฏิบัติอยู่ และการบริหารงานท่ีพึงประสงค์ ไม่แตกต่าง
กัน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกท่ีแตกต่างกัน มีความต้องการให้การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

1.7 อายุงาน เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุงานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของธนาคาร เป็นงานที่ต้องใช้
ความแม่นย าด้านกีการค้าระหว่างประเทศ ใช้ภาษาต่างประเทศ ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องกันของ
ข้อมูล นอกจากนั้นยังเป็นงานด้านบริการ นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญทั้งในแง่ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทั่วไปที่
อันจะเป็นประโยชน์กับการท างานแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์จากการท างานในแขนงนั้น ๆ โดยระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมีส่วนช่วยในการเพิ่มพูนความช านาญในการท างาน จนกลายเป็น
ประสบการณ์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรินทิพย์ คล่องพยาบาล (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบริหารสินเชื่อรายย่อย พบว่า พนักงานที่มีอายุมากกว่า 11 ปี
ขึ้นไปจะมีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าพนักงานที่มีอายุงาน 6-10 ปี โดยผู้ที่มีอายุงานมากอาจจะมีการสั่งสมประสบการณ์ในการ
ท างานไว้มาก ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมาก เข้าใจในระบบการท างานเป็นอย่างดี 
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2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2.1 ด้านความส าเร็จในการท างาน ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การที่เจ้าหน้าที่ ต่างประเทศสามารถท างานได้ส าเร็จ ครบถ้วน 
รวดเร็ว ทันตาม Service Level Agreement ที่ตั้งไว้ตามเป้าหมาย หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ การได้แสดงความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และเมื่องานส าเร็จก็เกิดความรูส้ึกพอใจ รู้สึกภูมิใจในความส าเร็จนั้น ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสิ่ง
เร้าภายในหรือความต้องการภายใน จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานนั้น ๆ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ ปฏิบัติงานท างานด้วย
ความพึงพอใจ และเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ที่กล่าวไว้ว่า ความส าเร็จในการ
ท างานมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ได้รับโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ ย่อมเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติง าน
นั้นได้ส าเร็จทันเวลา และมีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยธิดา กวินภัทรเวช (2557) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
ที่กล่าวว่า ปัจจัยแรงจูงใจภายในด้านผลส าเร็จในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรมี
การก าหนดนโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้พนักงานเห็นคุณค่าใน
ตนเองมากยิ่งขึ้นเสมือนว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนมีส่วนช่วยให้องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อสร้าง
แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 

2.2 ด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ต่างประเทศในแต่ละระดับงาน แม้จะมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันไป แต่
ในแต่ละระดับของงานนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการท างานด้านการขนส่งระหว่างประเทศ โดยหลาย ๆ ประเภทงานจะต้องมี
ความรู้เฉพาะทาง เช่น ความรู้เกี่ยวกับเอกสารรับรองการขนส่ง ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการจ่ายค่าสินค้าให้กับธนาคารต่างประเทศ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานอื่นในธนาคาร หรือเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับลูกค้าที่ใช้บริการ เจ้าหน้าที่
ต่างประเทศจะเป็นผู้ที่ต้องมีความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ เมื่อเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่บุคคลอื่นปฏิบัติ
ไม่ได้ หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานท่ีไม่เคยปฏิบัติงานมาก่อน โดยไม่ต้องมีการควบคุมใกล้ชิด ให้อ านาจการตัดสินใจในงานตาม
ขอบเขตต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกลายเป็นแรงจูงใจให้บุคคลมีความตั้งใจปฏิบัติงาน 
ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ ดังนั้น การได้รับมอบหมายงานที่ชั ดเจน เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ย่อมท าให้
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่องาน มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน ใช้ความรู้ความสามารถของตนคิดหาวิธีการท างานใหม่ ๆ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความศักยภาพสามารถของตนเองเพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อให้งานท่ีรับมอบหมายส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณวรรณ กุลนิล (2558) ที่
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสาขาธนาคาร
กรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน เนื่องมาจากการที่องค์การมีนโยบายการสนับสนุนให้
พนักงานมีอ านาจและขอบเขตความรับผิดชอบหน้าท่ีของตนเองอย่างชัดเจน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาเกิดความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้
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พนักงานได้รับผิดชอบในงานท่ีผู้บังคับมองแล้วว่าสามารถรับผดิชอบภายใต้ขอบเขตที่ผู้บังคับบัญชาสามารถจัดการได้ ท าให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วม รู้สึกเป็นส่วนส าคัญกับส่วนงานและองค์การ ท าให้พนักงานนั้นรู้สึกได้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ 
อย่างแท้จริง เพื่อแสดงให้ผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นว่าตนมีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มที่และ
บรรลุผลส าเร็จ  

2.3 ด้านสภาพการท างาน ปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยทางด้านสภาพการท างานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยค้ าจุน หรือเป็นปัจจัยธ ารงรักษา ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยภายนอก เป็นสภาพทางกายภาพของที่ท างาน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อความรู้สึกมั่นคงในการท างานหน่วยงานของเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ 
รวมถึงการจัดบริเวณที่ท างานให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้อ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพียงพอ และมีความ
ปลอดภัยเพียงพอ แต่ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศได้รับอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากข้ึน ท าให้มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งลดลง ดังนั้น 
จึงมีการศึกษาเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต่างประเทศถึงรายละเอียดที่ท าให้ผลการวิจัยเป็นเชิงลบ พบว่า ในปีพ.ศ.2563 นั้น 
ธนาคารแห่งหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเทคโนโลยี โดยให้พนักงานลดการท างานด้วยมือหรือการท างานบนกระดาษลง มี
การปรับโครงสร้างกระบวนการท างานให้เป็นระบบ อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ และบนหน่วยจัดเก็บข้อมู ลออนไลน์มากขึ้น มีการให้ใช้
คอมพิวเตอร์ 2 หน้าจอต่อ 1 บุคลากร ท าให้เกิดความไม่คุ้นชิน ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ท าให้ใช้เวลาในการท างานมากขึ้น จึงเป็น
ที่มาของปัจจัยทางด้านอุปกรณ์เครื่องใช้อ านวยความสะดวกในการท างานที่มากขึ้น ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านโดย
ภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งลดลง และในช่วงของการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามนั้น เป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานของธนาคารแห่งหนึ่งโดยตรง โดยธนาคาร
แห่งหนึ่งมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
และควบคุมความเสี่ยงต่อการติดเช้ือของบุคลากรของธนาคาร จึงส่งผลต่อความรู้สึกมั่นคงในการท างานในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมีความรู้สึกไม่มั่นคงในการท างาน จึงอาจท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ 
อัคคโพธิกุล (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทจัดการข้อมูลแห่งหนึ่ง 
ที่กล่าวไว้ว่า พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสถานท่ีท างานที่มีบรรยากาศในการท างานดี จะมีความพึงพอใจและเกิดความผูกพันต่อองค์กรมาก
ขึ้น และการที่พนักงานจะมีความผูกพันต่อองค์กรจะต้องได้รับความต้องการพื้นฐานเป็นขั้นแรก เพราะการขาดเครื่องมือที่จ าเป็นจะ
ส่งผลให้คุณภาพงานลดลงได้ สภาพทางกายภาพของที่ท างาน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อความรู้สึกมั่นคงในการท างาน 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ผู้บริหารธนาคารสามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย

เจาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีอายุงานมากกว่า 30 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งมากท่ีสุด และ
น ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนากลุ่มบุคลากรกลุ่มอื่น อันจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ 
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2. ผู้บริหารธนาคารและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ควรเพิ่มความส าคัญ และตระหนักถึงปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในด้าน
ต่าง ๆ ที่จะมีผลท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่ ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง ดังนี ้

2.1 ด้านความส าเร็จในการท างาน ธนาคารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพและได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ให้พนักงานสร้างและก าหนดเป้าหมายของตนเอง และให้พนักงานใช้ความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดการรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่องานส าเร็จก็เกิดความรู้สึกพอใจในความส าเร็จ
นั้น เนื่องจาก ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง กล่าวคือ ถ้าสายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่ง
หนึ่งพิจารณาถึงปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน จะท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น  

2.2 ด้านความรับผิดชอบ ธนาคารควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรมีจิตส านึกในการท างานด้วยการ
รับผิดชอบงานท้ังของส่วนรวมและของตนเองให้เสร็จตามเป้าหมาย นอกจากนั้นควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการท างาน ดูความ
เหมาะสมของปริมาณงานกับเวลาการท างาน ให้พนักงานรู้สึกถึงการได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ พิจารณา
มอบหมายงานส าคัญให้เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วม เนื่องจาก ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในการท างานของบุคคลมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่ง กล่าวคือ 
ถ้าสายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งพิจารณาถึงปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในการท างาน จะท าให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้น 

2.3 ด้านสภาพการท างาน ธนาคารและหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาความส าคัญและความจ าเป็นของ
เครื่องมือเครื่องใช้ ว่ามีมากเกินความต้องการหรือไม่ หรือเกิดจากการเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือปรับกระบวนการท างานต่าง 
ๆ ท าให้พนักงานเกิดความไม่คุ้นเคยจนท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง นอกจากเครื่องมือเครื่องใช้แล้ว สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ท างาน เช่น ห้องท างาน เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิการระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการท า งาน ช่ัวโมงในการท างาน ก็
เป็นส่วนส าคัญที่ต้องเข้ามาพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการท างาน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นกับพนักงานว่าจะสามารถท างานได้อย่าง
สะดวกราบรื่น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานด้วยเช่นกัน  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ถ้าแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ด้านสภาพการท างานลดลง จะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ สายธุรกิจน าเข้าและส่งออกของธนาคารแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ธนาคารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพและได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติงานอย่างเต็มที่จนเกิด

ประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน ให้
พนักงานสร้างและก าหนดเป้าหมายของตนเอง โดยเป้าหมายนั้นจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของธนาคาร โดยมีการก าหนด KPIs 
โดยภาพรวมของหน่วยงาน และให้หนักงานก าหนด KPIs ของตนเองหรือของทีม เสนอกับผู้บริหารช้ันต้น โดย KPIs จะต้องชัดเจน 
วัดผลได้ มีระยะเวลาประเมินผลที่แน่นอน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการก าหนดตัวช้ีวัดในแบบ OKR (Objective Key Results) 
นั่นเอง และให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดการรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น  

2 ธนาคารควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น การท า Team Building การจัดแข่งขันทางด้าน Performance ตามทีม หรือการจัด
กีฬาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรมีจิตส านึกในการท างานด้วยการรับผิดชอบงานทั้งของส่วนรวมและของ
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ตนเองให้เสร็จตามเป้าหมาย นอกจากนั้นควรมีการมอบหมายงานหรือแบ่งงานในขอบเขตที่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศสามารถท าได้               
จะท าให้พนักงานรู้สึกถึงการได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณามอบหมายงานส าคั ญให้
เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วม จะท าให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีในทีมท างาน ความสามัคคีในหน่วยงาน และจะส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานน้ันเพิ่มขึ้น บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานท่ีได้วางไว้ 

3 ธนาคารต้องมีการส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่องใช้อ านวยความสะดวกในการ
ท างาน หรือถ้าธนาคารจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของธนาคาร ควรเพิ่มการฝึกอบรม หรือท า
คู่มือ ให้พนักงานได้เข้าใจและคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น นอกจากเครื่องมือเครื่องใช้แล้ว สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ท างาน เช่ น สถานที่
ท างาน ความปลอดภัยในการท างาน โดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมท่ีมีโรคระบาดอย่างเช่น COVID-19 การจัดสถานท่ีท างานโดยการเว้น
ระยะห่างของโต๊ะท างาน การจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาให้พนักงานสามารถ work from home ได้อย่างสะดวกราบรื่น ก็เป็นส่วนส าคัญ
ที่ต้องเข้ามาพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการท างาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับพนักงานว่าจะสามารถท างานได้อย่างสะดวกราบรื่น ซึ่ง
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานด้วยเช่นกัน 
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