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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึแรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

พนกังาน  กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานธนาคารฝ่าย

บรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง จาํนวนทัง้สิน้ 336 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติิ

ทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  สถติิทีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิานคอืการ

วเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ถ้าพบความแตกต่าง พจิารณารายคู่ 

ด้วยวธิขีองความแตกต่าง อย่างมีนัยสําคญัน้อยที่สุด หรอื Dunnett’s T3 และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ใช้สถิติ

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 29-36 ปี มรีะดบัการศกึษาสงูสุดคอืปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด 

สว่นใหญ่เป็นพนกังานประจาํ มรีะยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี มรีายไดต่้อเดอืน 15,001- 25,000  บาท และหน่วยงาน

ทีส่งักดั คอื บรหิารหน้ีและปรบัปรุงคุณภาพหน้ี 

 แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน โดยรวมมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก  

 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงโดยรวมอยู่ในระดบัด ี  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 พนกังานธนาคารทีม่อีายุ  ประเภทของพนกังาน  ระยะเวลาในการทาํงาน และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มี

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านคุณภาพของงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 

ตามลาํดบั 

 แรงจูงใจด้านความต้องการทางสรีระ ความต้องการความปลอดภยั ความต้องการความเป็นเจ้าของและ

ความรกั  ความต้องการเป็นที่ยอมรบั ยกย่อง และเกยีรติยศชื่อเสยีง ความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรยีน ความต้องการทาง

สุนทรยีะและความต้องการความสําเรจ็มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานโดยรวมฝ่าย

บรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณของงาน  ดา้นระยะเวลาในการทํางาน และดา้นการใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ค่อนขา้งตํ่าโดยมี

ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั  

 

คาํสาํคญั: แรงจงูใจ ประสทิธภิาพ การปฏบิตังิาน พนกังาน ธนาคาร 
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Abstract 

 

     The objective of this research was to study the motivation associated with the working efficiency of 

employees, a case study on the collections department of a bank. The sample size consisted 336 persons 

and the data collection tools used in this study was a questionnaire. The methods of statistical analysis 

involved mean, percentage and standard deviation. The hypothesis testing included a t-test and one-way 

analysis of variance. Whenever variations were discovered, Dunnett's T3 and least significant difference was 

applied to find the pair difference.  

 In addition, the Pearson correlation coefficient was used to analyze relationships. 

      The results of this study are as follows: 

           Most of the samples were female and between twenty nine to thirty six years of age. The highest 

levels of education attained were Bachelor's degrees and most of the participants were single. Most of them 

were full-time staff members who had been working for one to five years in the collections department of a 

bank with an average monthly salary of between 15,001 - 25,001 baht. The overall motivation level of the 

staff appeared to be at a high level. The overall productivity of the collections department was also at a good 

level.  

          The hypothesis testing revealed the following: 

 Employees with different ages, types of employment, years of work and salaries established the 

working efficiency of the employees at a statistically significant level of .01 and .05, respectively.      

          The physiological needs, safety needs, needs for love and belonging, esteem needs, need to know 

and understand, needs for aesthetics, and self-actualization were related to working efficiency of employees 

in a bank at a statistically significant level of .01. The relationships were at moderate and rather low level in 

the same direction.                      
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บทนํา 

 ในปจัจุบนัการใหส้นิเชื่อต่าง ๆ ของธนาคารมหีลากหลายผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ 

เช่น สนิเชื่อบตัรเครดติ สนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์สนิเชื่อบา้นและทีอ่ยู่อาศยั สนิเชื่อเงนิกูส้่วนบุคคลเป็นต้น แต่ละธนาคาร

จงึตอ้งมฝีา่ยบรหิารหน้ีในการใหค้ําปรกึษาและใหค้วามเขา้ใจแก่ลูกคา้เมื่อลูกคา้สงสยัในเรื่องของการผ่อนชําระหน้ีสนิ

กรณีลกูคา้ไดค้า้งชาํระแก่ธนาคาร  และตอ้งบรหิารใหธ้นาคารไม่ตอ้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสญูมากเกนิไป ดงันัน้ พนักงาน 

หรอืบุคลากรฝ่ายบรหิารหน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคญัที่สุดเน่ืองจากพนักงานต้องมีทกัษะการเจรจาที่ด ีต้องมี

ความรูด้า้นการตดิตามหน้ีสนิเฉพาะดา้น หรอืแมแ้ต่บุคลากรฝ่ายบรหิารหน้ีระดบัสงูกต็้องรูว้ธิใีนการตดิตามและชําระ

หน้ีของลกูคา้  ซึง่สามารถทาํใหก้ารบรหิารองคก์รมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล องคก์รใดแมว้่าจะมเีงนิทุนมากมาย มี

ระบบการจัดการที่ลํ้าเลิศ สิ่งเหล่าน้ีไม่อาจทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ถ้าปราศจากพนักงานที่มีทักษะ 

ความสามารถ  ความตัง้ใจ  ความเต็มใจและความพอใจในงาน ดงันัน้องค์กรจงึต้องมวีธิีบรหิารจดัการพนักงานใน

องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อทีจ่ะรกัษาพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหอ้ยู่กบัองคก์รตลอดไป 

 ธนาคารแห่งหน่ึงไดร้บัรางวลั Best Deal of the Year (รางวลัสาํหรบัองคก์รทีม่ขีอ้ตกลงทางธุรกจิทีโ่ดดเด่น

ทีสุ่ดในปี 2554) จากผลสาํเรจ็ของการรวมกจิการกบัธนาคารนครหลวงไทยทีเ่ป็นไปอย่างราบรื่นและลุล่วงไปดว้ยด ี
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โดยถอืเป็นบนัทกึประวตัศิาสตรท์างการเงนิครัง้สําคญัของวงการธนาคารพาณิชยไ์ทยซึง่รางวลัน้ีจดัขึน้โดยนิตยสาร 

Bloomberg Businessweek ไทยแลนดร่์วมกบัการโหวตของผูอ่้านนิตยสาร ทัง้น้ีธนาคารไดมุ้่งเน้นการวางรากฐานที่

แขง็แกร่ง อาท ิการฝึกอบรม การพฒันาบุคลากรการปรบัปรุงสาขา การปรบัโครงสร้างระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

กระบวนการให้บรกิารและการทํางาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ไดม้ากยิง่ขึน้ภายใต้กลยุทธก์ารเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ความแขง็แกร่ง (Transformation to Strength) และการประสาน

ประโยชน์ร่วมกนั (Realizing Synergies) 

 ฝา่ยบรหิารหน้ีซึง่เป็นหน่วยงานในธนาคารแห่งหน่ึง  กาํลงัประสบปญัหาดา้นทรพัยากรมนุษยท์ีม่อีตัราการ

ลาออกของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหอ้งคก์รมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบ เปลีย่นแปลงกลยุทธก์ารบรหิารงาน และ

โครงสรา้งองคก์รใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั  ดงันัน้ การสรา้งแรงจงูใจพนกังานเป็นสิง่สาํคญัย่อมมี

ผลต่อขวญัและกําลงัใจของพนักงานแลว้ยงัมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานทัง้เรื่องปรมิาณงานและ

คุณภาพของงานและเพื่อใหพ้นกังานทุ่มเทการทาํงานใหก้บัองคก์รอย่างเตม็ความสามารถ การจดัการฝึกอบรมเพิม่พูน

ความรูใ้หแ้ก่พนกังานในองคก์รอย่างสมํ่าเสมอจงึเป็นเรื่องสาํคญัทีอ่งคก์รจะต้องใหค้วามสาํคญั เพื่อเป็นการฝึกฝนและ

เสรมิสรา้งทกัษะทาํใหพ้นกังานมกีาํลงัใจในการทาํงานและปฏบิตังิานใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิ

ประสทิธผิลสูงสุด และทําใหธ้นาคารได้รบัผลผลติจากทรพัยากรบุคคลภายในธนาคารได้มากที่สุดเพื่อสอดคล้องกบั

พนัธกจิของธนาคารอกีดว้ย 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง โดย

จําแนกตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด สถานภาพสมรส ประเภทของ

พนกังาน ระยะเวลาในการทาํงาน รายไดต่้อเดอืนและหน่วยงานทีส่งักดั 

 2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจประกอบด้วยความต้องการทางสรีระ ความต้องการความ

ปลอดภยั ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรกั ความต้องการเป็นที่ยอมรบั ยกย่อง และเกียรติยศชื่อเสยีง 

ความตอ้งการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ความตอ้งการทางสนุทรยีะ และความตอ้งการความสาํเรจ็กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของพนกังาน กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)ไดแ้ก่ 

  1.1  ลกัษณะสว่นบุคคล 

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ  

    1.1.2.1  21-28 ปี 

    1.1.2.2  29-36 ปี 

    1.1.2.3  37-44 ปี 

    1.1.2.4  45-52 ปี 

    1.1.2.5  53-60 ปี 
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   1.1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.3.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  สถานภาพสมรส 

    1.1.4.1  โสด 

    1.1.4.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.4.3  แยกกนัอยู/่หมา้ย/หย่ารา้ง 

   1.1.5  ประเภทของพนกังาน 

    1.1.5.1 พนกังานชัว่คราวตามสญัญาจา้งงาน 

    1.1.5.2 พนกังานประจาํ 

   1.1.6  ระยะเวลาในการทาํงาน 

    1.1.6.1 ตํ่ากว่า 1 ปี 

    1.1.6.2 1-5 ปี 

    1.1.6.3 6-10 ปี 

    1.1.6.4 11-15 ปี 

    1.1.6.5 16-20 ปี 

    1.1.6.6 21 ปีขึน้ไป 

   1.1.7  รายไดต่้อเดอืน 

    1.1.7.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

    1.1.7.2 15,001 - 25,000 บาท 

    1.1.7.3 25,001 - 35,000 บาท 

    1.1.7.4 35,001 - 45,000 บาท 

    1.1.7.5 45,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.8  หน่วยงานทีส่งักดั 

    1.1.8.1 บรหิารหน้ีและปรบัปรุงคุณภาพหน้ี (Collections) 

    1.1.8.2 งบประมาณและวางแผน (Budget & Planning& Performance) 

    1.1.8.3 กลยุทธแ์ละสนบัสนุน (Collections MIS & Strategy) 

  1.2  แรงจงูใจ 

   1.2.1  ความตอ้งการทางสรรีะ       

   1.2.2  ความตอ้งการความปลอดภยั  

   1.2.3  ความตอ้งการความเป็นเจา้ของและความรกั     

  1.2.4  ความตอ้งการเป็นทีย่อมรบั ยกย่อง และเกยีรตยิศชื่อเสยีง  

   1.2.5  ความตอ้งการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 

   1.2.6  ความตอ้งการทางสนุทรยีะ  

   1.2.7  ความตอ้งการความสาํเรจ็  

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ในการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีของธนาคารแห่งหน่ึง 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ

สมรส ประเภทของพนักงาน ระยะเวลาในการทํางาน รายได้ต่อเดือน และ หน่วยงานที่ส ังกัด แตกต่างกันมี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานแตกต่างกนั 

 2. แรงจงูใจดา้นความตอ้งการทางสรรีะ ความตอ้งการความปลอดภยั ความต้องการความเป็นเจา้ของและ

ความรกั ความต้องการเป็นที่ยอมรบั ยกย่อง และเกียรติยศชื่อเสยีง ความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความต้องการทาง

สนุทรยีะและความตอ้งการความสาํเรจ็มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน กรณีศกึษาฝ่าย

บรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิทฤษฎเีอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั ขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังาน แรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิาน ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มาเป็นแนวทางในการศกึษาซึง่สามารถอธบิายได้

ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

 1. แนวคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตร ์ไดนํ้าแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2550: 57-59) โดย

แบ่งตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอืลกัษณะสว่นบุคคล (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ (Gender) อายุ (Age) 

ระดบัการศกึษา (Education) สถานภาพ (Status) ประเภทของพนักงาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน รายไดต่้อเดอืน 

และหน่วยงานที่สงักดัในฝ่ายบรหิารหน้ีซึ่งเป็นตวัแปรสําคญัที่มคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของ

พนกังานฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคาร 

 2. จากแนวความคดิและทฤษฎทีีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิทฤษฎลีําดบัขัน้ความต้องการของ 

Maslow (Maslow’s Hierachy of Needs) Maslow (1954) เป็นนักจติวทิยากลุ่มมนุษยนิ์ยม ทฤษฎขีองเขาไดช้ื่อว่า

ทฤษฎีลําดบัความต้องการ มาใชป้ระกอบในการวจิยัซึ่งมลีําดบัขัน้ดงัน้ี ความต้องการทางสรรีะ ความต้องการความ

ปลอดภยั ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรกั ความต้องการเป็นที่ยอมรบั ยกย่อง และเกียรติยศชื่อเสยีง 

ความต้องการใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ความต้องการทางสุนทรยีะ และความต้องการความสาํเรจ็ (พรรณี ช. เจนจติ 2538: 463) 

และไดนํ้าผลการวจิยัของ จริาพร ดาราบถ (2556) ว่าการวเิคราะหค์วามต้องการของพนักงาน หรอืการใหพ้นักงานมี

สว่นร่วมในการตดัสนิใจ เรื่องการกาํหนดแผนดาํเนินงาน และระยะเวลาดาํเนินงาน ดงันัน้หากฝา่ยทรพัยากรบุคคลของ

กจิการธนาคารใดสามารถปฏบิตัไิดต้ามแนวคดิดงักล่าว จงึมโีอกาสทีจ่ะพฒันาทรพัยากรบุคคลในส่วนงานตดิตามทวง

หน้ีทีถ่อืว่าเป็นหน่วยงานทีม่คีวามเครยีดทัง้ปจัจยัภายใน ภายนอกองคก์ร และไวต่อการตอบสนองการเปลีย่นแปลง

ดา้นนโยบายของกจิการธนาคาร กจ็ะมโีอกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ทีจ่ะผลกัดนัใหพ้นกังานตดิตามทวงหน้ีปฏบิตัติาม

นโยบาย และแนวกลยุทธก์ารบรหิารจดัการของธนาคารไดง้่ายขึน้ ซึง่พนักงาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีต้องเจอกบั

ลูกหน้ีที่มแีนวโน้มในการชําระหน้ีน้อยลง และต้องทราบในขอ้กําหนดเกี่ยวกบัพระราชบญัญตักิารทวงถามหน้ี พ.ศ. 

2558 ตามทีธ่นาคารกําหนดอกีดว้ย ทําใหผู้ว้จิยัอยากทราบถงึแรงจูงใจของพนักงาน แนวทางในการพฒันาแรงจูงใจ

เพื่อเพิม่ศกัยภาพใหก้บัพนกังาน กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง 

 3.  เรื่องประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานผูว้จิยัไดนํ้าแนวความคดิของ Peterson & Plowman 

(1953) และสรุปองคป์ระกอบของประสทิธภิาพไว ้4 ขอ้คอื คุณภาพของงาน (Quality) ปรมิาณงาน (Quantity) เวลา 

(Time) และค่าใชจ้่าย (Cost) ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าทัง้ 4 ขอ้เป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัและเหมาะสมในการ

นํามาวเิคราะหท์ดสอบสมมตฐิานและสรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานและไดนํ้า

นโยบายการทวงถามหน้ีฝ่ายบรหิารหน้ีของธนาคารมาใชใ้นการสรา้งแบบสอบถามพนักงานว่าพนักงานมคีวามเขา้ใจ

ดา้นคุณภาพของงานในการปฏบิตังิานตามหลกัการทวงถามหน้ีฝา่ยบรหิารหน้ีของธนาคาร 
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 4.  ผูว้จิยัไดนํ้างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเรื่องกระบวนการการบรหิารการจดัการภายในองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร ของ วรรณภา รงัสมิาวงศส์กุล 

(2557) งานวจิยัเรื่องแรงจูงใจและประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน: กรณีศกึษาบรษิัทแอมพาสอนิดสัตร ีจํากดัของ           

ธดิารตัน์ ดปีระเสรฐิ (2548) งานวจิยัเรื่องแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัของพนักงานกลุ่ม

งาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึงของ วนัชยั ศกุลตนาค (2555) โดยผูว้จิยัใชเ้ป็นงานวจิยัหลกัเน่ืองจากเป็น

งานวจิยัทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบังานวจิยัชิน้น้ี ซึง่สามารถนํามากาํหนดกรอบแนวคดิ คอื ลกัษณะทางประชากร ศาสตร ์

แรงจงูใจการปฏบิตังิาน ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมและประยุกตใ์ชท้ฤษฎต่ีางๆ มาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามเรื่อง

แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ พนักงาน  กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง จํานวน  

1,281 คน (ขอ้มูลจากหน่วยงาน Budget & Planning & Performance ณ วนัที ่9 มถุินายน 2558) ซึง่ปฏบิตังิาน

ภายใตฝ้า่ยบรหิารหน้ีของธนาคารแห่งหน่ึง (เน่ืองจากไม่ไดร้บัการอนุญาตใหเ้ปิดเผยชื่อบรษิทั จงึใชธ้นาคารแห่งหน่ึง) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนกังาน  กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง เน่ืองจากผูว้จิยั

ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูร Taro Yamane (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2536: 260 – 261) ที่

ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้สงูสุด 0.05 (5%) จะไดข้นาดตวัอย่างในการวจิยัจํานวน 305 คน 

ผูว้จิยัจะทาํการบวกเพิม่ 10% จงึทาํใหข้นาดตวัอย่างในการวจิยัจาํนวน 336 คน วธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยการสุม่ตวัอย่าง

แบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) ดว้ยวธิกีารหากลุ่มตวัอย่างเป็นสดัส่วนตามประชากรทัง้หมดในแต่ละ           

ชัน้ภูม ิและการสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยคาํนวณจากสตูรการหาจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง

เป็นดงัน้ี 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 29-36 ปี มรีะดบัการศกึษาสงูสุดคอืปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด 

สว่นใหญ่เป็นพนกังานประจาํ มรีะยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี มรีายไดต่้อเดอืน 15,001- 25,000  บาท และหน่วยงาน

ทีส่งักดั คอื บรหิารหน้ีและปรบัปรุงคุณภาพหน้ี 

 แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน โดยรวมมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก  

 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงโดยรวมอยู่ในระดบัด ี  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 พนกังานธนาคารทีม่อีายุ  ประเภทของพนกังาน  ระยะเวลาในการทาํงาน และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มี

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านคุณภาพของงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 

ตามลาํดบั 

 แรงจูงใจด้านความต้องการทางสรีระ ความต้องการความปลอดภยั ความต้องการความเป็นเจ้าของและ

ความรกั  ความต้องการเป็นที่ยอมรบั ยกย่อง และเกยีรติยศชื่อเสยีง ความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรยีน ความต้องการทาง

สุนทรยีะและความต้องการความสําเรจ็มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานโดยรวมฝ่าย

บรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณของงาน  ดา้นระยะเวลาในการทํางาน และดา้นการใช้
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ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ค่อนขา้งตํ่า             

โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัเรื่อง แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน กรณีศกึษา

ฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผล ดงัน้ี 

 1.  ผลจากการศึกษาเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศกึษาสูงสุด สถานภาพสมรส ประเภทของพนักงาน ระยะเวลาในการทํางาน รายได้ต่อเดอืน และ หน่วยงานที่

สงักดั จากการศกึษาพบว่า 

  เพศ พบว่า พนักงานธนาคารที่มีเพศแตกต่างกนัมปีระสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานด้าน

คุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณของงาน ดา้นระยะเวลาในการทาํงาน และดา้นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองดว้ยองคก์รโดยทัว่ไปนัน้ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื่องของความรู ้ความสามารถ

ของบุคคลมากกว่าทีจ่ะเน้นในเรื่องของเพศในการปฏบิตังิาน เพราะเมื่อบุคคลไม่ว่าจะเพศใดกต็ามเมื่อเขา้มาปฏบิตังิาน

ตามตําแหน่งหน้าที ่กต็้องอยู่ในกฎ ระเบยีบ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีเ่หมอืนๆ กนั จงึทําให้

บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกนัมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากองค์กรมีความเสมอภาคกนั

ทางด้านเพศ ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ กติติยา ยุทธนาปกรณ์ (2558) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) พบว่าพนักงานทีม่เีพศแตกต่าง

กนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที ่.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน            

ทีว่างไว ้

  อายุ พบว่า พนักงานธนาคารที่ม ีอายุแตกต่างกนัมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 

กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงด้านคุณภาพของงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 

โดยพนักงานธนาคารที่มีอายุระหว่าง 37-44 ปีมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านคุณภาพของงานมากที่สุด 

เน่ืองจากพนักงานธนาคารในช่วงอายุดงักล่าว มีอายุในช่วงวยักลางคนจะตระหนักถึงในหน้าที่การปฏิบตัิงาน 

เริ ่มที่จะม ีการวางแผนในชีว ิต รู ้จกัควบคุมอารมณ์ ม ีความรบัผิดชอบ สามารถรกัษาประสทิธ ิภาพของการ

ปฏิบตัิงานให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งแตกต่างจากพนักงานธนาคารที่มีอายุน้อยยงัมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนงาน

หากงานนัน้ไม่เป็นที่พอใจ ก็จะม ีการโยกย้ายอยู่ตลอดเวลาจ ึงไม่สนใจในเรื่องของประสทิธ ิภาพของงานที่

ออกมา พนักงานธนาคารที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป เน่ืองจากทํางานมาเป็นระยะเวลานาน เริ่มเกิดการเบื่อ

หน่ายต่องานที่ทํา หรืออาจจะมีปญัหาในด้านของสุขภาพเน่ืองจากมีอายุที่มากขึ้น ทําให้เกิดความวิตกกงัวล 

การทํางานภายใต้ความกดดนั และส่งผลให้ประสทิธิภาพการทํางานลดน้อยลงไป โดยสอดคล้องกบังานวิจยั

ของจุฬาลกัษณ์ สภาพรรณวิสุทธิ ์(2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสาํนักงานใหญ่สลีม พบว่า อายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่สลีม ที่ต่างกนัมีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั .05 

  ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า พนกังานธนาคารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน

การปฏบิตัิงานของพนักงานดา้นคุณภาพของงาน ด้านปรมิาณของงาน ดา้นระยะเวลาในการทํางาน และด้านการใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อกล่าวถงึการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

นัน้ต้องมีการศึกษาหาความรู้ด้านทกัษะในการปฏิบตัิงานของตนอยู่เสมอ (Technical Skill) แต่น้อยมากเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัประสบการณ์ในการปฏบิตังิานของพนักงานเอง ฝ่ายบรหิารหน้ีต้องมปีระสบการณ์ในเรื่องทกัษะการ

เจรจาทีด่ ีในการติดตามทวงถามหน้ี มคีวามชํานาญในการเจราจาแกไ้ขสถานการณ์ได้รวดเรว็ พนักงานธนาคารที่มี
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ระดบัการศกึษาสงูสดุกอ็าจจะเป็นไปไดท้ีจ่ะศกึษาดา้นอื่นทีไ่ม่ไดต้รงกบัอาชพีทีป่ฏบิตังิานอยู่ เช่น พนักงานปฏบิตังิาน

ในฝ่ายบรหิารหน้ีกต็้องมปีระสบการณ์ในเรื่องทกัษะการเจรจาเป็นอย่างด ีแต่ระดบัการศกึษาสูงสุดคอื บรหิารธุรกจิ 

สาขาการเงิน ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ กิตติยา ยุทธนาปกรณ์ (2558) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมี

ความสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) พบว่าพนักงานที่มีระดับ

การศกึษาแตกต่างกนัมีประสทิธิภาพในการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกนั หมายความว่าไม่มีระดบัการศกึษาคู่ใด              

ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีว่างไว ้

   สถานภาพสมรส พบว่า พนักงานธนาคารที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานของพนักงานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้านระยะเวลาในการทํางาน และด้านการใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  เน่ืองจากมกีารเน้นการปฏบิตังิานตามหลกัการทวงถามหน้ีฝ่ายบรหิารหน้ีของธนาคารอย่างเคร่งครดั 

พนักงานธนาคารที่มสีถานภาพโสดหรอืสมรสต้องปฏบิตังิานตามหลกัการทวงถามหน้ีของฝ่ายบรหิารหน้ีเหมอืนกนั

ขึน้อยู่กบัสมรรถนะของแต่ละบุคคลมากกว่า และพนกังานธนาคารโดยรวมรูส้กึดกีบัการปฏบิตังิานทีท่าํและสภาพการณ์

ของงานที่ทําซึ่งสถานภาพเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของตัวพนักงานเอง ซึ่ง

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ กิตติยา ยุทธนาปกรณ์ (2558) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์กบั

ประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมี

ประสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีว่างไว ้

  ประเภทของพนักงาน พบว่า พนกังานธนาคารทีม่ปีระเภทของพนักงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานของพนักงานด้านคุณภาพของงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 โดยทีพ่นักงาน

ประจาํมคี่าเฉลีย่มากกว่าพนกังานชัว่คราวตามสญัญาจา้งงาน เป็นเพราะพนักงานประจํามปีระสบการณ์การทํางานสงู

กว่าพนกังานชัว่คราวตามสญัญาจา้ง พนักงานประจํามคีวามเชีย่วชาญในการตดิตามและบรหิารหน้ีมากกว่าพนักงาน

ชัว่คราวตามสญัญาจา้ง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีล

ต่อประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังานปฏบิตักิาร บรษิทั เอเชยีน มารนี เซอรว์สิส ์จาํกดั (มหาชน) พบว่าพนักงานที่

มตีําแหน่งในการปฏิบตัิงานที่ต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานด้านคุณภาพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ          

ทีร่ะดบั .05 โดยทีพ่นักงานทีม่ตีําแหน่งในการปฏบิตัิงานระดบัหวัหน้างานมปีระสทิธภิาพในการดา้นคุณภาพดกีว่า

พนักงานระดบัปฏบิตัิการ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าพนักงานทีม่ตีําแหน่งหวัหน้างานมปีระสบการณ์การทํางานสงูกว่า มี

ความรู้ความสามารถในการปฏบิตัิงานเฉพาะด้านการต่อเรอืหรอืการซ่อมเรอืงานที่บรษิัทกําหนดให้โดยไม่คํานึงถึง          

วุฒกิารศกึษาทีส่งูกว่าซึง่เป็นนโยบายหลกัของบรษิทัจนกลายเป็นวฒันธรรมทีต่่อเน่ืองโดยเฉพาะในเรื่องการใหอ้ํานาจ

ในการตดัสนิใจในการทาํงานของพนกังาน 

  ระยะเวลาในการทาํงาน พบว่า พนักงานธนาคารทีม่รีะยะเวลาการทํางานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานธนาคารที่มี

ระยะเวลาในการทาํงาน 11 ปีขึน้ไป มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพของงานมากทีสุ่ด เน่ืองจากพนักงาน

ธนาคารที่ทํางานมาเป็นระยะเวลานานจะมปีระสบการณ์การปฏบิตังิาน และมกีารปรบัปรุงพฒันาการทํางานไดด้กีว่า

พนักงานทีม่อีายุการทํางานน้อย คอืตํ่ากว่า 1 ปี ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารศกึษาวธิกีารปฏบิตังิาน เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ไดใ้น

การปฏบิตังิานมากกว่าพนักงานทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วรรณภา รงัสมิาวงศส์กุล 

(2557) ได้ศึกษางานวิจยัเรื่อง กระบวนการบรหิารจดัการภายในองค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาในการทํางานที่แตกต่างกันมี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติิ .05 โดยพนักงาน 

ทีม่รีะยะเวลาการทํางาน 16 ปีขึน้ไปมปีระสทิธภิาพในการทํางานมากกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาการทํางาน 11-15 ปี          

6-10 ปี 1-5 ปี และตํ่ากว่า 1 ปี ซึง่พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการทํางานมาก จะมคีวามรูค้วามสามารถ การแกป้ญัหา 
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การจดัการในด้านต่างๆ ของอุปสรรคต่อการปฏบิตัิงาน รวมถึงสามารถพฒันาตนเองได้ดกีว่าพนักงานธนาคารที่มี

ระยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยกว่า 

  รายได้ต่อเดือน พบว่า พนกังานธนาคารทีร่ายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ดา้นคุณภาพของงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 พบว่า พนักงานธนาคารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 

35,001 บาทขึน้ไป มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ดเพราะในฝ่ายงานบรหิารหน้ีของธนาคารแห่งหน่ึงเป็น

หน่วยงานที่มคีวามเครยีด และมกีารเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย กลยุทธ์การบรหิารการจดัการของธนาคารอยู่เสมอ 

ภายใต้สภาวะความคาดหวงัของหวัหน้างาน สภาวะแวดล้อมภายในบรษิทัและภายนอกบรษิทั พนักงานธนาคารที่มี

รายไดส้งูจงึมแีรงจงูใจต่อความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยพนักงานธนาคารไดร้บัผลตอบแทน

ตามทีพ่นกังานคาดหวงัว่าจะไดร้บั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามคาดหวงัของ Victor Vroom (1964) ไดอ้ธบิายแรงจงูใจ

ในแง่ของความคาดหวงัที่บุคคลมต่ีอความสามารถที่จะปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประเภทของรางวลัที่

พนักงานคาดว่าจะได้รบัถ้าปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พนักงานจะเกดิแรงจูงใจสูง ถ้าพนักงานมัน่ใจว่าเมื่อ

กระทําแล้วได้รบัผลตอบแทน เขาย่อมเกดิแรงจูงใจที่จะทํางานนัน้ แต่ถ้าพนักงานไม่มคีวามแน่ใจว่าจะได้รบัอะไร 

แรงจูงใจในการทํางานจะไม่เกดิขึน้ และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดศ้กึษางานวจิยั

เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังานปฏบิตักิาร บรษิทั เอเชยีน มารนี เซอรว์สิส ์จํากดั (มหาชน) 

พบว่า พนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานดา้นผลผลติแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีพ่นกังานมรีายไดต่้อเดอืน 22,051 บาทขึน้ไป และระหว่าง 16,101-22,050 บาท มปีระสทิธภิาพ

การทาํงานดา้นผลผลติโดยเฉลีย่รวมรวมดกีว่าพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,151-16,100 บาท ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะว่าผูท้ีม่เีงนิเดอืนสงูมกัมคุีณภาพในการปฏบิตังิานสงูจงึทําใหผ้ลผลติออกมาดกีว่า เน่ืองจากบรษิทัมนีโยบายใน

การปรบัเพิม่เงนิเดอืนและตําแหน่งตามปรมิาณงานและคุณภาพงานทีพ่นกังานปฏบิตัไิดม้ากกว่าผูอ้ื่น  

  หน่วยงานท่ีสงักดั พบว่า พนักงานธนาคารที่มหีน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ

ปฏิบตัิงานของพนักงานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้านระยะเวลาในการทํางาน และด้านการใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากทุกหน่วยงานทีส่งักดัในฝา่ยบรหิาร

หน้ีของธนาคารแห่งหน่ึงทางฝ่ายทรพัยากรบุคคลต้องมีการสรรหา และคดัเลือกพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถในการปฏบิตัิงานตามกลยุทธ์ และเป้าหมายสําคญัของงาน ซึ่งจะมกีารคดัเลอืกพนักงานธนาคารเป็น

อย่างด ีเพื่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหต้รงกบันโยบายและกลยุทธข์องฝา่ยบรหิารหน้ีของธนาคาร ประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานกเ็ป็นไปตามลกัษณะของงานทีอ่อกแบบและวเิคราะห์งานไว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ วรรณภา รงัสมิาวงศส์กุล (2557) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง กระบวนการบรหิารจดัการภายในองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า หน่วยงานสงักดัทีแ่ตกต่าง

กนัมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่ง                

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 2.  ผลการศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจดา้นความต้องการทางสรรีะ ความต้องการความ

ปลอดภยั ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรกั ความต้องการเป็นที่ยอมรบั ยกย่อง และเกียรติยศชื่อเสยีง 

ความตอ้งการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ความต้องการทางสุนทรยีะและความต้องการความสาํเรจ็กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของพนกังาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณของงาน ดา้นระยะเวลาในการทํางาน และดา้นการใชท้รพัยากรอย่าง

คุม้ค่า กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

  ด้านคณุภาพของงาน พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงดา้นคุณภาพของงาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมี

ระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานดา้นคุณภาพของงานโดยรวมที่ดจีะส่งผลให้พนักงานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการ
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ปฏบิตังิานดา้นคุณภาพของงานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง กล่าวถงึผลงานทีม่คีุณภาพควรก่อเกดิประโยชน์ต่อองคก์ร 

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานทุกดา้นนัน้ยิง่มมีากกจ็ะไดร้บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั

ทฤษฎคีวามเสมอภาค J. Stacy Adams (1965) เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎน้ีีอธบิายว่าบุคคลจะเปรยีบเทยีบตวัป้อนของเขา 

(เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ สติปญัญาความสามารถ และอื่นๆ) กบัผลตอบแทนที่ได้รบั          

(เช่นการยกย่องชมเชย ค่านิยม ค่าจ้างค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่งและสถานภาพ การยอมรบัจากหวัหน้างาน)             

กบับุคคลอื่นที่ทํางานประเภทเดยีวกนั ซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงานคนใดคนหน่ึง หรอืกลุ่มพนักงานที่ทํางานในแผนก

เดยีวกนัหรอืต่างแผนก หรอืแมแ้ต่บุคคลใดในความคดิของเขากไ็ดว้่ามคีวามเสมอภาคหรอืเท่าเทยีมกนัหรอืไม่ ซึง่ตวั

ป้อนและผลตอบแทนนัน้เป็นการรบัรูห้รอืความเขา้ใจของเขาเอง ไม่ใช่ความเป็นจรงิ แมค้วามเป็นจรงิจะมคีวามเสมอ

ภาค แต่เขาอาจรบัรูว้่าไม่เสมอภาคกไ็ด ้เมื่อเป็นเช่นนัน้เขาจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตวัเอง เพื่อทาํใหรู้ส้กึว่าเกดิความ

เสมอภาค ดงันัน้ในการปฏบิตัต่ิอพนักงาน หวัหน้างานจะต้องทําใหเ้ขารบัรูว้่าเขาไดร้บัการปฏบิตัต่ิออย่างยุตธิรรม มี

ความเสมอภาคเท่าเทยีมกบัคนอื่น และยงัไปสอดคล้องทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก เน้นอธบิายและให้ความสําคญักบั

ปจัจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ “ตวักระตุ้น” (Motivators) และ “การบํารุงรกัษา” (Hygiene) สองปจัจยัดงักล่าวน้ีมอีทิธพิลต่อ

ความสาํเรจ็ของงานเป็นอย่างยิง่ 

  แรงจงูใจในการปฏิบติังาน ได้แก่ ด้านความต้องการทางสรีระ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานของพนกังาน กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงดา้นคุณภาพของงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่า โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมรีะดบั

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความตอ้งการทางสรรีะทีด่จีะส่งผลใหพ้นักงานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ดา้นคุณภาพของงานเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เมื่อบุคคลมคีวามพงึพอใจสงูนัน้มไิดห้มายความว่า ระดบัขวญัหรอืการจูงใจ

จะตอ้งสงูตามไปดว้ยเสมอ ซึง่เป็นเรื่องราวของความรูส้กึซึง่ไม่หยุดน่ิงอนัยงัเป็นผลใหเ้กดิพฤตกิรรม หรอืการกระทําที่

จะเลอืกปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงดา้น

คุณภาพของงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538: 150) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า 

หมายถงึวธิกีารชกันําพฤตกิรรมของบุคคลใหป้ฏบิตัติามวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการของมนุษย ์สิง่จงูใจจะเกดิขึน้ได้

จากภายในและภายนอกตวับุคคล จะเหน็ไดว้่าการจูงใจเป็นการกระตุ้นหรอืการสรา้งสิง่เรา้ เพื่อช่วยใหเ้กดิการกระทํา

ต่าง ๆ สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีซึง่เป็นภาวะกระตุ้นใหป้ฏบิตัไิด้ทํางานดว้ยความขยนัมคีวามกระตือรอืรน้ทีจ่ะอุทศิเวลา 

แรงกาย แรงใจ และสตปิญัญาในการปฏบิตัิงาน โดยมคีวามสํานึกในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบควบคู่ไปดว้ย เป็นความ 

เต็มใจที่จะใช้พลังภายในของคนปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังที่จะได้รับรางวัล                

เป็นสิง่ตอบแทน 

  แรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านความต้องการความปลอดภยั ด้านความต้องการทางสุนทรียะ 

และด้านความต้องการความสาํเรจ็มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน กรณีศกึษาฝ่าย

บรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง ด้านคุณภาพของงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมรีะดบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้น

ความต้องการความปลอดภัย ด้านความต้องการทางสุนทรียะ และด้านความต้องการความสําเร็จที่ดีจะส่งผลให้

พนักงานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านคุณภาพของงานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า เมื่อได้รบัการ

ตอบสนองทางสรีระแล้วความต้องการทางด้านความปลอดภัย ความต้องการทางด้านจิตใจโดยมีความสุขในการ

ปฏบิตังิานกจ็ะเป็นความต้องการลําดบัถดัไปตลอดจนถงึความต้องการความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลอ้งกบั

แนวคดิของ เกรยีงศกัดิ ์เขยีวยิง่ (2550: 336) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจไวว้่า การจูงใจ(Motivation) หมายถึง 

สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทางความต้องการแรงจูงใจในการทํางานให้

เจรญิก้าวหน้า การจูงใจมลีกัษณะเป็นนามธรรม กล่าวคอืเป็นวธิกีารที่ชกันําพฤติกรรมผู้อื่นให้ประพฤติปฏบิตัิตาม

วตัถุประสงคพ์ฤตกิรรมของคนจะเกดิขึน้ไดต้้องมแีรงจูงใจ (Motive) เหตุน้ีการจูงใจจงึเป็นเรื่องเกีย่วโยงกบัสิง่เรา้หรอื
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แรงจูงใจ ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่าการจูงใจหมายถึง ความพยายามที่จะชกัจูงให้ผู้อื่นแสดงออกหรอืปฏิบตัิตามต่อ

สิง่จูงใจ สิง่จูงใจอาจมทีัง้ภายในและภายนอกตวับุคคลนัน้ ๆ เองแต่มูลเหตุจูงใจอนัสาํคญัของบุคคลคอืความต้องการ 

(Needs)  

  แรงจงูใจด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรกั ความต้องการเป็นท่ียอมรบั ยกย่อง 

และเกียรติยศช่ือเสียงและความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง ดา้นคุณภาพของงาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มี

ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมรีะดบัแรงจูงใจ

ในการปฏบิตังิานดา้นความต้องการความเป็นเจา้ของและความรกั ความต้องการเป็นทีย่อมรบั ยกย่อง และเกยีรตยิศ

ชื่อเสยีงและความตอ้งการใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนทีด่จีะสง่ผลใหพ้นกังานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพของ

งานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง พนักงานทุกคนต้องมคีวามคดิเหมอืนกนัที่มคีวามเจรญิก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มี

เป้าหมายที่จะปฏบิตังิานแล้วเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนร่วมงานและหวัหน้างานหรอืคําชื่นชมจากลูกคา้ที่ทางพนักงาน

ตดิต่อทางโทรศพัท ์หรอืพบกบัตวัลกูคา้ดว้ยตนเอง โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Frederick Herzberg (1959) กล่าวคอื 

ถา้มแีรงจงูใจดา้นปจัจยัจงูใจมมีากประสทิธภิาพในการทาํงานกจ็ะมมีาก โดยความสาํเรจ็ในงาน การทีพ่นกังานสามารถ

แกป้ญัหาต่าง ๆ การรูจ้กัป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ ครัน้ผลงานสาํเรจ็เกดิความรูส้กึพอใจในผลงาน การไดร้บัการยอมรบั

นบัถอื คอืการไดร้บัการยอมรบันับถอืไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนร่วมงานหรอืบุคคลอื่นๆ การยอมรบัน้ีอาจอยู่

ในรปูของการยกย่องชมเชยแสดงความยนิด ีการใหก้าํลงัใจหรอือย่างอื่นทีเ่หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ ลกัษณะ

ของงาน คอื งานทีน่่าสนใจ งานทีต่อ้งอาศยัความรเิริม่ สรา้งสรรค ์ทา้ทายใหต้้องลงมอืทํา หรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะทํา

โดยลําพงั ความรบัผดิชอบ คอืความพงึพอใจที่เกดิขึน้จากงานที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบงานใหม่ๆ มอีํานาจ

รบัผดิชอบอย่างเตม็ทีโ่ดยมกีารควบคุมไม่มาก ความกา้วหน้า คอืไดร้บัการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่งใหส้งูขึน้ของบุคคล

ในองค์กร มีโอกาสได้ศกึษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ดงันัน้เมื่อพนักงานมคีวามพอใจในปจัจยัจูงใจในภาพรวม การ

ทํางานกย็่อมมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น และสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ดารนิ ปฏเิมธภีรณ์ (2556) ผลการวจิยั

เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัจูงใจกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานบรษิัท ขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัสูงมากเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็นด้านลกัษณะของงาน 

ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความสําเรจ็ของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ กจ็ะ

สง่ผลต่อประสทิธภิาพไปในทศิทางเดยีวกนั  

   ด้านปริมาณของงาน พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงดา้นปรมิาณของงาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมี

ระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านปรมิาณของงานโดยรวมที่ดจีะส่งผลให้พนักงานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการ

ปฏบิตัิงานด้านปรมิาณของงานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เมื่อกล่าวถงึสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงานทีด่มีคีวาม

เหมาะสม แสงสว่างทีเ่พยีงพอ อุณหภูมทิีพ่อด ีกจ็ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหด้เีพิม่ขึน้ในดา้นปรมิาณ

ของงาน ทัง้ดา้นการวางแผน กําหนดเป้าหมายที่ชดัเจนล่วงหน้าก่อนปฏบิตัิงานจรงิกจ็ะช่วยเรื่องของปรมิาณงานที่

พอดกีบัแต่ละบุคคลไม่มากหรอืเกนิขดีความสามารถของพนกังานและตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานดว้ย 

ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ธดิารตัน์ ดปีระเสฐิ (2548) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน : 

กรณีศกึษาบรษิทัแอมพาส อนิดสัตร ีจํากดั พบว่า สภาพทีท่ํางานมคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพในการทํางานดา้น

ปรมิาณงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สภาพ

การทาํงานทีม่คีวามเหมาะสมจะเป็นสิง่ทีช่่วยสง่เสรมิใหป้ระสทิธภิาพในการทาํงานดขีึน้ เช่น เมื่อมแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ

และอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกทาํใหพ้นกังานสามารถทํางานไดอ้ย่างสะดวกสบายส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานทัง้

ทางดา้นปรมิาณทีท่ําไดแ้ละคุณภาพที่พนักงานปฏบิตันิัน้สูงยิง่ขึน้ และยงัไปสอดคล้องกบัทฤษฎีความคาดหวงัของ 
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Victor Vroom (1964) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการทางความคดิของมนุษยว์่ามนุษยจ์ะทําอะไรกจ็ะหาทางตอบคําถามทีจ่ะ

ทาํว่าควรจะทาํมากหรอืน้อยแค่ไหนจงึจะไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า ทฤษฎคีวามคาดหวงัจะใชไ้ดผ้ลดกีบัผูป้ฏบิตังิาน

ซึง่มลีกัษณะการควบคุมจากภายใน (Internal Locus of Control) เพราะพนักงานเหล่าน้ีเชื่อมัน่ว่าเขาเป็นคนกําหนด

แนวทางชวีติของตนเองได ้ความพยายามและความสามารถของเขาจะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ในการทํางาน แต่ทฤษฎน้ีีไม่

เหมาะจะใช้จูงใจพนักงานที่มีลกัษณะการควบคุมจากภายนอก เพราะพวกน้ีเชื่อถือในเรื่องดวง โชควาสนา ความ

บงัเอญิ และสิง่ภายนอกอื่น ๆ ไม่เชื่อในความสามารถและความพยายามของตวัเองว่าจะทาํใหพ้บความสาํเรจ็ได ้ 

  แรงจูงใจในการปฏิบติังานได้แก่ ด้านความต้องการทางสรีระ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานของพนกังานกรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง ดา้นปรมิาณของงานอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั .05 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่า โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมรีะดบั

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความตอ้งการทางสรรีะทีด่จีะส่งผลใหพ้นักงานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ดา้นปรมิาณของงานเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากพนักงานต้องการไดร้บัความยุตธิรรมเรื่องเงนิเดอืน ความเสมอภาค

กนั สภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบตัิงานเพื่อเป็นสิง่จูงใจทําให้พนักงานปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น          

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ J. Stacy Adams (1965) เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎน้ีี โดยมพีืน้ฐานความคดิว่า บุคคลย่อมแสวงหา

ความเสมอภาคทางสงัคม โดยพจิารณาผลตอบแทนทีไ่ดร้บั (output) กบัตวัป้อน (Input) คอืพฤตกิรรมและคุณสมบตัใิน

ตวัทีเ่ขาใสใ่หก้บังาน ความเสมอภาค จะมเีพยีงใดขึน้อยู่กบัการเปรยีบเทยีบการรบัรูค้วามสอดคลอ้งระหว่างตวัป้อนต่อ

ผลตอบแทน (Perceived Inputs to Outputs) เมื่อเราทราบระดบัการรบัรู้ความเสมอภาคของบุคคลใด กส็ามารถ

ทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานของเขาได ้ 

   แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ได้แก่ ด้านความต้องการความปลอดภยั ด้านความต้องการความ

เป็นเจ้าของและความรกั และ ด้านความต้องการทางสุนทรียะมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

ดา้นปรมิาณของงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า โดยมคีวามสมัพนัธ์

ไปในทศิทางเดยีวกนั ถา้หากพนกังานธนาคารมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความตอ้งการความปลอดภยั ดา้น

ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรกั และ ด้านความต้องการทางสุนทรยีะที่ดจีะส่งผลให้พนักงานธนาคารมี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณของงานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า พนกังานทุกคนปฏบิตัติามแผนทีว่างไว้

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และมคีวามปลอดภยั มัน่คงในการปฏบิตังิาน ใหส้าํเรจ็ตามปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่

ละวนั กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ียิง่สามารถตดิต่อลกูคา้ใหไ้ดป้รมิาณมากทีส่ดุ กอ็าจสามารถใหลู้กคา้มาชําระเงนิใหก้บั

ธนาคารไดม้ากทีส่ดุ พนกังานทุกคนรวมถงึธนาคารกบ็รรลุเป้าหมายดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ธดิารตัน์ 

ดปีระเสฐิ (2548) ศกึษาเรื่อง แรงจงูใจและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน : กรณีศกึษาบรษิทัแอมพาส อนิดสัตร ีจํากดั 

พบว่า ความต้องการผูกพันหรือเป็นเพื่อน ความต้องการผลตอบแทน และสภาพที่ทํางานมีความสัมพันธ์ต่อ

ประสทิธภิาพในการทาํงานดา้นปรมิาณงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สภาพการทาํงานทีม่คีวามเหมาะสมจะเป็นสิง่ทีช่่วยส่งเสรมิใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานดขีึน้ 

เช่น เมื่อมแีสงสว่างทีเ่พยีงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกทําใหพ้นักงานสามารถทํางานไดอ้ย่างสะดวกสบายส่งผลให้

ประสทิธภิาพในการทาํงานทัง้ทางดา้นปรมิาณทีท่าํไดแ้ละคุณภาพทีพ่นกังานปฏบิตันิัน้สงูยิง่ขึน้ 

  แรงจงูใจในการปฏิบติังาน ได้แก่ด้านความต้องการเป็นท่ียอมรบั ยกย่อง และเกียรติยศช่ือเสียง 

ความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และด้านความต้องการความสาํเรจ็มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของพนกังาน กรณีศกึษาฝา่ยบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง ดา้นปรมิาณของงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มี

ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมรีะดบัแรงจูงใจ

ในการปฏบิตัิงานดา้นความต้องการเป็นทีย่อมรบั ยกย่อง และเกยีรตยิศชื่อเสยีง ความต้องการใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน และดา้น

ความตอ้งการความสาํเรจ็ทีด่จีะสง่ผลใหพ้นกังานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณของงานเพิม่ขึน้

ในระดบัปานกลาง ความต้องการของพนักงานเพื่อปฏบิตังิานให้เกดิประสทิธภิาพคอืสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
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สาํนกังาน การตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนร่วมงานและหวัหน้างานมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ตาม

เป้าหมายทีว่างไวแ้ละสามารถปฏบิตังิานตามทีห่วัหน้างานมอบหมายเพิม่เตมิได ้งานทีเ่กดิขึน้จะต้องเป็นไปตามความ

คาดหวงัของฝ่ายบรหิารหน้ี ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วรรณภา รงัสมิาวงศส์กุล (2557) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง 

กระบวนการบรหิารจดัการภายในองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแห่ง

หน่ึง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสํานักงาน ด้านการจดัแผนผงัสํานักงาน 

ดา้นแสงสว่าง ดา้นเสยีง ดา้นอุณหภูม ิมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึง

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 

Amina Hameed (2009) ไดท้าํการศกึษา การออกแบบสาํนกังานทีม่ผีลกระทบต่อปรมิาณงานของพนกังาน กรณีศกึษา 

องคก์รธุรกจิธนาคารในประเทศปากสีถาน ผลการศกึษาพบว่าการออกแบบสาํนักงานมผีลต่อการเพิม่ปรมิาณงานของ

พนกังาน ความสะดวกสบายและการยศาสตรใ์นสาํนกังานทาํใหเ้กดิแรงจงูใจและเพิม่ปรมิาณงานของพนักงาน ทัง้น้ีผล

จากการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงว่า เฟอรนิ์เจอรม์คีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณงานของพนกังาน ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 แสดงให้

เหน็ว่าหากเฟอรนิ์เจอรส์าํนกังานไม่ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานกจ็ะสง่ผลถงึปรมิาณงานของพนกังาน รวมไปถงึ

ความสมัพนัธร์ะหว่างแสงสว่างและปรมิาณงานของพนกังานมคีวามสมัพนัธส์งูในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันัยสาํคญั .01 

จากผลการวจิยัครัง้น้ีชี้ให้เห็นว่าแสงสว่างเป็นปจัจยัที่สําคญัอย่างยิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณงานโดยรวมของ

พนักงานในสาํนักงานและสอดคลอ้งผลงานวจิยัของ Tjare A. Tjambolang ไดท้ําการศกึษาผลกระทบสภาพแวดลอ้ม

ภายในสํานักงานที่มผีลกระทบต่อปรมิาณงานของพนักงาน การวจิยัครัง้น้ีอธบิายส่วนประกอบของสภาพแวดล้อม

ภายในสาํนักงานซึ่งมผีลกระทบต่อปรมิาณงานของพนักงาน โดย 4 ปจัจยัของสภาพแวดลอ้มภายในสํานักงานซึง่มี

ผลกระทบต่อปรมิาณงานของพนักงาน คอื แสงสว่าง เสยีง ส ีและคุณภาพอากาศ สภาพแวดล้อมภายในสาํนักงานมี

บทบาทสาํคญัอย่างมากทีจ่ะทาํใหอ้งคก์รคงไวซ้ึง่ระดบัปรมิาณงานทีด่นีัน้รวมทัง้ทาํใหพ้นกังานจะใชเ้วลาในการทํางาน

ภายในสาํนกังานเพื่อเพิม่ปรมิาณงาน 

  ด้านระยะเวลาในการทาํงาน พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

ในการปฏิบตัิงานของพนักงาน กรณีศึกษาฝ่ายบริหารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงด้านระยะเวลาในการทํางาน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหาก

พนกังานธนาคารมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นระยะเวลาในการทาํงานโดยรวมทีด่จีะสง่ผลใหพ้นักงานธนาคาร

มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานด้านระยะเวลาในการทํางานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน

จะต้องอยู่ในลกัษณะที่ถูกต้องตามหลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยัมีการพฒันาเทคนิคการทํางานให้สะดวก

รวดเรว็ขึน้ ในการติดตามทวงถามหน้ีกต็้องนําเทคนิควธิกีารเจรจาต่อรองที่ดเีพื่อมาปรบัใชก้บัการทํางานเพื่อจะได ้         

ตดิต่อกบัลูกคา้ใหไ้ดท้นักําหนดเวลาในการชําระหน้ีของลูกคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 

150) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจว่า หมายถงึวธิกีารชกันําพฤตกิรรมของบุคคลใหป้ฏบิตัติามวตัถุประสงคต์ามความ

ตอ้งการของมนุษย ์สิง่จงูใจจะเกดิขึน้ไดจ้ากภายในและภายนอกตวับุคคล จะเหน็ไดว้่าการจงูใจเป็นการกระตุน้หรอืการ

สรา้งสิง่เร้า เพื่อช่วยใหเ้กดิการกระทําต่าง ๆ สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีซึง่เป็นภาวะกระตุ้นใหป้ฏบิตัิไดท้ํางานด้วยความ

ขยนัมคีวามกระตือรอืร้นที่จะอุทศิเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญัญาในการปฏบิตัิงาน โดยมคีวามสํานึกในหน้าที่

ความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย เป็นความเต็มใจที่จะใช้พลังภายในของตนปฏิบตัิงานจนประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมาย โดยมุ่งหวงัทีจ่ะไดร้บัรางวลัเป็นสิง่ตอบแทน ทาํใหเ้ป็นแรงขบัภายในทีท่าํใหก้ารปฏบิตังิานเสรจ็ทนัตามเวลา

ทีไ่ดก้าํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Millet (1954: 4) ไดใ้หค้วามหมายของคําว่าประสทิธภิาพว่าหมายถงึผล

การปฏบิตังิานที่ทําให้เกดิความพงึพอใจและได้รบัผลกําไรจากการปฏบิตัิงานดงักล่าวซึง่ความพงึพอใจนัน้หมายถึง

ความพงึพอใจในการบรกิารให้กบัประชาชนโดยพจิารณาจาก การให้บรกิารอย่างเท่าเทียมกนั การให้บริการอย่าง

รวดเรว็ทนัเวลา การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ การใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง การใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้า 
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  แรงจงูใจในการปฏิบติังาน ได้แก่ ด้านความต้องการทางสรีระ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานดา้นระยะเวลาในการทํางาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัตํ่า โดยมี

ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมรีะดบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความต้องการทาง

สรรีะทีด่จีะส่งผลใหพ้นักงานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นระยะเวลาในการทํางานเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

เน่ืองจากในการปฏบิตัิงานหวัหน้างานมคีวามคาดหวงัที่จะให้พนักงานซึ่งเป็นลูกน้องปฏิบตัิให้สําเรจ็เป้าหมาย ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Victor Vroom (1964) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการทางความคดิของมนุษยว์่ามนุษยจ์ะทาํอะไรกจ็ะ

หาทางตอบคาํถามทีจ่ะทาํว่าควรจะทํามากหรอืน้อยแค่ไหน จงึจะไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า และเขายงัใหค้วามสาํคญั

ต่อการทีบุ่คคลไดร้บัรูใ้นสถานการณ์หรอืคาดหวงัว่าอะไรจะตามมาหากเขาลงมอืปฏบิตัอิย่างใดอย่างหน่ึงออกไป ซึง่ก็

คอืการคาดการณ์ในความเป็นไปไดข้องผลทีจ่ะไดร้บั เป็นสิง่จูงใจใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมบางอย่างทีต่้องการออกมา 

เช่นบุคคลคาดหวงัในการทาํงานหนกัขึน้ เขาจะไดร้บัโอกาสใหเ้ลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง 

  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ได้แก่ ด้านความต้องการความปลอดภยั ด้านความต้องการความ

เป็น เจ้าของและความรกั ด้านความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านความต้องการทางสุนทรียะ และความต้องการ

ความสาํเรจ็มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดา้นระยะเวลาในการทํางาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถา้หากพนกังานธนาคารมี

ระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานดา้นความต้องการความปลอดภยั ดา้นความต้องการความเป็น เจา้ของและความรกั 

ดา้นความต้องการใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ดา้นความต้องการทางสุนทรยีะ และความต้องการความสาํเรจ็ทีด่จีะส่งผลใหพ้นักงาน

ธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานดา้นระยะเวลาในการทํางานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า เป็นเรื่องของความ

ตอ้งการทีอ่ยู่ภายในแต่ละบุคลและแสดงพฤตกิรรมเป็นผลลพัธค์อืประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเช่น ต้องการไดร้บัคํา

ชมเชยจากหวัหน้างานมคีวามรวดเรว็ในการทาํงานและตัง้ใจจะปฏบิตังิานใหเ้สรจ็ก่อนเวลาทีก่ําหนดอยู่เสมอ ส่งผลให้

ไดร้บัคําชมและไดก้ารเลื่อนตําแหน่งงานต่อไป ซึง่สอดคลอ้งแนวคดิของ Ryan; & Smith (1954: 276) กล่าวถึง

ประสทิธภิาพของบุคคล (Human Efficiency) ว่าเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างผลลพัธใ์นแง่บวกกบัสิง่ทีทุ่่มเท และลงทุน

ใหก้บังานซึง่ประสทิธภิาพในการทาํงานนัน้จะพจิารณาไดจ้ากการทํางานของแต่ละบุคคลโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั

สิง่ทีใ่หก้บังานเช่นความพยายามกาํลงังานกบัผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานนัน้ๆ 

  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ได้แก่ แรงจูงใจด้านความต้องการเป็นท่ียอมรบั ยกย่อง และ

เกียรติยศช่ือเสียง มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคาร

แห่งหน่ึง ดา้นระยะเวลาในการทาํงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถา้หากพนกังานธนาคารมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความต้องการเป็นที่

ยอมรบั ยกย่อง และเกยีรตยิศชื่อเสยีงทีด่จีะสง่ผลใหพ้นกังานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นระยะเวลาใน

การทาํงานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ความต้องการเป็นทีย่อมรบั ยกย่องนัน้ พนักงานต้องการทีจ่ะปฏบิตังิานใหเ้สรจ็

ทนัตามเวลาทีก่าํหนด มคีวามรวดเรว็ในการทาํงานและตัง้ใจทีจ่ะทํางานใหเ้สรจ็ก่อนเวลาทีก่ําหนดอยู่เสมอ สอดคลอ้ง

กบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 150) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจว่า หมายถงึวธิกีารชกันําพฤตกิรรมของ

บุคคลใหป้ฏบิตัติามวตัถุประสงคต์ามความต้องการของมนุษย ์สิง่จูงใจจะเกดิขึน้ไดจ้ากภายในและภายนอกตวับุคคล 

จะเหน็ไดว้่าการจงูใจเป็นการกระตุน้หรอืการสรา้งสิง่เรา้ เพื่อช่วยใหเ้กดิการกระทําต่าง ๆ สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีซึง่เป็น

ภาวะกระตุน้ใหป้ฏบิตัไิดท้าํงานดว้ยความขยนัมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะอุทศิเวลา แรงกาย แรงใจ และสตปิญัญาในการ

ปฏิบตัิงาน โดยมีความสํานึกในหน้าที่ความรบัผิดชอบควบคู่ไปด้วย เป็นความเต็มใจที่จะใช้พลังภายในของตน

ปฏบิตังิานจนประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวงัทีจ่ะไดร้บัรางวลัเป็นสิง่ตอบแทน ทําใหเ้ป็นแรงขบัภายในที่

ทําใหก้ารปฏบิตังิานเสรจ็ทนัตามเวลาทีไ่ดก้ําหนดไว ้และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีERG (ERG THEORY: Existence 

Relatedness Growth Theory) ของ Clayton Alderfer (1969) ทีก่ล่าวถงึว่าความต้องการดํารงชวีติ ความต้องการมี
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สมัพนัธภาพกบัคนอื่น และ ความตอ้งการความเจรญิกา้วหน้า จะสง่ผลถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน

ในทางบวก 

   ด้านการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัิงานของพนักงาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึงด้านการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนข้างตํ่า โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

หมายความว่า ถ้าหากพนักงานธนาคารมรีะดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมที่ดจีะส่งผลให้พนักงานธนาคารมี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ในการดําเนินการทัง้หมด

จะตอ้งเหมาะสมกบังานและวธิกีารคอื จะต้องลงทุนน้อยและไดผ้ลกําไรมากทีสุ่ดประสทิธภิาพในมติขิองค่าใชจ้่ายหรอื

ตน้ทุนการผลติไดแ้ก่การใชท้รพัยากรดา้นการเงนิ คน วสัดุ เทคโนโลย ีทีม่อียู่อย่างประหยดัคุม้ค่าและเกดิการสญูเสยี

น้อยทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2545) กล่าวว่าประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็น

ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รพัยากรตํ่าสุดกล่าวคอืใชว้ธิกีาร (Mean) ใหเ้กดิการจดัสรรทรพัยากรที่

สิน้เปลอืงน้อยทีสุ่ดโดยมเีป้าหมาย (Goal) คอืประสทิธผิลหรอืใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีก่ําหนดไวส้งูสุดประสทิธภิาพจะ

แสดงถงึความสาํคญัระหว่างปจัจยันําเขา้ (Inputs) และผลผลติ (Outputs) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใชต้น้ทุนของทรพัยากรที่

ตํ่ากว่าทีสุ่ดถ้าองคก์ารได้ผลผลติ (Outputs) เพิม่ขึน้จากปจัจยันําเขา้จํานวนเดมิแสดงว่ามปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ใน

ทาํนองเดยีวกนัถา้องคก์ารไดผ้ลผลติ (Outputs) เท่าเดมิจากปจัจยันําเขา้ทีล่ดลงแสดงว่าสามารถเพิม่ประสทิธภิาพได้

เช่นเดยีวกนัเน่ืองจากผูจ้ดัการจะมทีรพัยากร (ปจัจยันําเขา้) ทีจ่ํากดัไม่ว่าจะเป็นคนเงนิและอุปกรณ์ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบั

ประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากรเหล่าน้ีดงันัน้จงึต้องใชต้้นทุนทรพัยากรตํ่าสุดจะเหน็ว่าประสทิธภิาพจะเกีย่วขอ้งกบั

การทาํใหถู้กตอ้ง (Doing things right) ซึง่หมายความว่าไม่สิน้เปลอืงทรพัยากร 

  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความต้องการความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดา้นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์

อยู่ในระดบัตํ่า โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถา้หากพนกังานธนาคารมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น

ความต้องการความปลอดภยัที่ดจีะส่งผลให้พนักงานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านการใช้ทรพัยากร

อย่างคุม้ค่าเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เมื่อธนาคารมคีวามมัน่คง พนักงานกร็ูส้กึปลอดภยั มัน่คง ทีจ่ะปฏบิตังิานเป็นพนักงาน

ต่อไปมคีวามผกูพนัต่อองคก์รยงัเป็นการลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการพฒันาทรพัยากรบุคคลไม่ประสบปญัหากบัพนักงาน

ลาออกทําให้พนักงานรู้สกึว่าตนเองมีความก้าวหน้าไม่ต้องวิตกกงัวลอะไร สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ธนัชพร  

กบลิฤทธวิฒัน์ (2557) เรื่อง แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิีปุ่น่

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ว่าดา้นสภาพแวดลอ้มในงานกลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยู่ในระดบั

มากในเรื่องของเพื่อนร่วมงานยินดีจะให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการทํางานมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น การอบรม การสมัมนาเป็นตน้ บรษิทัเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบั

งาน สถานที่ทํางานเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยจากอนัตรายต่างๆ ที่จะเกิดได้ขณะทํางาน และกลุ่มตัวอย่างมี

แรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยู่ในระดบัปานกลางในเรื่องงานบรษิัทมีวสัดุ อุปกรณ์หรือสิง่อํานวยความสะดวกอย่าง

เพยีงพอในการทาํงาน บรษิทัจดัสวสัดกิารทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามลาํดบั 

   แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ได้แก่ ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรกั ความ

ต้องการเป็นท่ียอมรบั ยกย่อง และเกียรติยศช่ือเสียง ด้านความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และด้านความต้องการ

ทางสุนทรียะ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดา้นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิี่ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงาน

ธนาคารมรีะดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความตอ้งการความเป็นเจา้ของและความรกั ความต้องการเป็นทีย่อมรบั 

ยกย่อง และเกียรติยศชื่อเสยีง ด้านความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และด้านความต้องการทางสุนทรียะ ที่ดีจะส่งผลให้

พนกังานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งตํ่า  
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  แรงจงูใจในการปฏิบติังาน ได้แก่ ด้านความต้องการความสาํเรจ็ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิาน ดา้นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ถ้าหากพนักงานธนาคารมรีะดบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้น

ความต้องการความสาํเรจ็ทีด่จีะส่งผลใหพ้นักงานธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นการใชท้รพัยากรอย่าง

คุม้ค่าเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2545) กล่าวว่าประสทิธภิาพ 

(Efficiency) เป็นความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รพัยากรตํ่าสุดกล่าวคอืใชว้ธิกีาร (Mean) ใหเ้กดิการ

จดัสรรทรพัยากรทีส่ิน้เปลอืงน้อยทีส่ดุโดยมเีป้าหมาย (Goal) คอืประสทิธผิลหรอืใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีก่ําหนดไวส้งูสุด

ประสทิธภิาพจะแสดงถงึความสาํคญัระหว่างปจัจยันําเขา้ (Inputs) และผลผลติ (Outputs) โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใชต้น้ทุน

ของทรพัยากรที่ตํ่ ากว่าที่สุดถ้าองค์การได้ผลผลิต (Outputs) เพิ่มขึ้นจากปจัจยันําเข้าจํานวนเดิมแสดงว่ามี

ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ในทํานองเดยีวกนัถ้าองคก์ารไดผ้ลผลติ (Outputs) เท่าเดมิจากปจัจยันําเขา้ทีล่ดลงแสดงว่า

สามารถเพิม่ประสทิธภิาพไดเ้ช่นเดยีวกนัเน่ืองจากผูจ้ดัการจะมทีรพัยากร (ปจัจยันําเขา้) ทีจ่ํากดัไม่ว่าจะเป็นคนเงนิ

และอุปกรณ์ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากรเหล่าน้ีดงันัน้จงึตอ้งใชต้น้ทุนทรพัยากรตํ่าสดุจะเหน็ว่า

ประสทิธภิาพจะเกีย่วขอ้งกบัการทําใหถู้กต้อง (Doing things right) ซึง่หมายความว่าไม่สิน้เปลอืงทรพัยากร และยงั

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วนัชยั ศกุลตนาค (2555) เรื่องแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนั

ของพนักงานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง ด้านความสําเรจ็ในการทํางาน ผลการวเิคราะห์พบว่า

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ในด้านความสําเร็จในการทํางานโดยรวมมีความสมัพันธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของ

พนักงานในองคก์รธนาคารแห่งหน่ึง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวั

แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื หากพนกังานไดร้บัความสาํเรจ็ในการทํางาน 

กจ็ะส่งผลใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์รสงูขึน้ และตัง้ใจทํางานทีท่้าทายความสามารถและทุ่มเททีจ่ะทํางานให้

สาํเรจ็มากกว่าคนทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รน้อย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาถงึความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิาร

หน้ีธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

 2. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะนํา

งานวจิยัในครัง้น้ีมาปรบัปรุงและทาํการศกึษาอกีครัง้ เพื่อนําผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีด

และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 3. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานฝ่ายบริหารหน้ี  

เพื่อทําให้ทราบว่ามปีจัจยัใดอกีบ้างที่มีความสมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงาน และนําผลการวจิยัมาใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานต่อไป 

 4. ควรศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานขององคก์รดว้ย เพื่อพฒันาต่อจากงานวจิยัน้ี          

ทีไ่ดศ้กึษา แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สา ร นิ พ นธ์ ฉ บับ น้ี สํ า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ด้ ว ย ดี ด้ ว ย ค ว า ม ก รุ ณ า แ ล ะ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ อ ย่ า ง ยิ่ ง ข อ ง                            

รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาสละเวลาในการใหค้วามอนุเคราะหใ์นการให้

คําปรกึษาตรวจทานแก้ไขขอ้บกพร่อง ให้ความรู ้ขอ้คดิเหน็รวมทัง้ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ทําให้ผู้วจิยั

สามารถดาํเนินการวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดจีงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
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 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์และ

คณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทาง

ทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตัิที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษา

ของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบคาํถามสาํหรบั

การทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 สดุทา้ยน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาและครอบครวัของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็ความสาํคญัของการศกึษา

มาโดยตลอดและสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆดา้นเพื่อเอือ้อํานวยใหผู้ว้จิยัไดด้ําเนินการศกึษาไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละ

เสร็จสมบูรณ์ขอขอบคุณเพื่อนๆ จากภาควชิาการจดัการ X-MBA 14 ทุกท่านที่เป็นส่วนหน่ึงในการเรียนและทํา

กจิกรรมร่วมกนั รวมทัง้ให้ความช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัมาโดยตลอดและสุดท้ายขอขอบคุณกําลงัใจที่ดจีากผู้เกี่ยวขอ้ง          

ทุกท่านที่ทําให้ผู้วจิยัสามารถผ่านเวลาภาระหน้าที่การงานและการศึกษามาได้อย่างดคีุณประโยชน์ใดที่ได้รบัจาก           

สารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอมอบใหทุ้กท่านทีม่พีระคุณแก่ผูว้จิยัและขอใหทุ้กท่านประสบแต่ความสขุความเจรญิสบืไป 
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