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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานท่ีท างาน
ในสายสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานสาย
สินเช่ือที่ท างานภายในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก จ านวน 400 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม  และน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
วิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ  ผลวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุ 30-37 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี อัตราเงินเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 
บาท ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ ผลวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจและค้ าจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่
ท างานในสายสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกทั้ง 12 ด้าน โดยมีปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก 
ทั้งหมด 5 ด้าน และมีระดับปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับมาก จ านวน 7 ด้าน ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ท้ัง 
4 ด้าน อยู่ในระดับดีมากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า1)พนักงานสายสินเช่ือธุรกิจที่มีอัตราเงินเดือนและ
ต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสติที่ระดับ .05 และ 
2)ปัจจัยจูงใจและค้ าจุนด้านลักษณะงาน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และด้านนโยบาย มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการท างาน และด้านประสิทธิภาพรวม มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 21% 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน ประสิทธิภาพในการท างาน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the factor levels affecting the work performance of 
business loan officers in a large commercial bank in the Asok area. This research collected data with a 
questionnaire. The data analysis employed descriptive statistics, average, percentage, standard 
deviation, and statistical hypothesis by analyzing t-tests, One-Way ANOVA and Multiple Regression 
Analysis. The results found the most officers in the sample group were female, aged 30-37, single, 
had a Bachelor’s degree, less or equal to five years of work experience at the operational level 
position and a salary rate of less than or equal 25,000 Baht. The analysis results of the 12 motives 
and maintenance factors affected the work performance of business loan officers in the large 
commercial banks in the Asok area. The five aspects of the motive factors and seven aspects 
of maintenance factors were at the much level, and the work performance analysis in four aspects at 
a very good level. The results of the hypothesis testing of this research revealed the following: (1) 
business loan officers with different salary rates and job positions had different working time 
efficiency and with a statistical significance level of 0.5; and (2) motive and maintenance factors in the 
aspect of work description, work achievement, to be respected, receive compensation, get support 
from supervisors, and policy affecting work performance, including work quality, work quantity, time, 
work cost, and overall efficiency. The statistical significance level was at 0.5 and an adjusted 
R2 equals to 21% 
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บทน า 
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันการแข่งขันในทางธุรกิจมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจึงต้องการที่

จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อข้ึนไปเป็นผู้น าของตลาด ซึ่งกิจการจะต้องมีแหล่งเงินทุนส าหรับใช้ในการลงทุน
ให้กิจการมีความก้าวหน้าเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มักจะมาได้จากสองทางหลักคือ เงินทุนของ
ตนเอง และเงินทุนจากการกู้ยืม ธนาคารพาณิชย์จึงมีบทบาทส าคัญในการตอบสนองความต้องการเงินทุนของธุรกิจ ซึ่งอยู่
ในรูปของวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนหรือกู้ยืมส าหรับธุรกิจ และธนาคารจะได้รับผลตอบแทนโดยเป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืม 
นั้นจึงส่งผลให้บทบาทส าคัญในการหารายได้เข้าธนาคารตกไปอยู่กับพนักงานสินเชื่อธุรกิจ ท่ีมีหน้าที่ปล่อยสินเช่ือ ดังนั้น 
พนักงานสินเช่ือธุรกิจถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส่วนส าคัญ เนื่องจากพนักงานที่ดีต้องมีทักษะในการเจรจา ต้องมีความรู้
และความเข้าใจในการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่ธุรกิจ มีความรู้ที่ดีด้านสินเช่ือสามารถแนะน าวงเงินที่เหมาะสม
ให้แก่ธุรกิจได้ อีกทั้งยังต้องค านวณความเสี่ยงท้ังฝั่งของธุรกิจและฝั่งของธนาคารเพื่อให้มีความสมดุลกัน ซึ่งเป็นงานท่ีต้อง
ใช้ความเข้าใจและทักษะขั้นสูง จึงจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ฝ่ายนโยบายสินเช่ือธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร 2562) ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีวิธีการจัดการกับพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งตัวพนักงานและ
องค์กรให้ได้มากท่ีสุด  
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ดังนั้นในการพัฒนาพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้นนั้น สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ 
แต่มีรูปแบบหลัก ๆ ที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเลือกที่จะปรับปรุงเป็นส าคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจในการการท างาน  ซึ่ง
จะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรควรให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 
เมื่อพนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อการท างานซึ่งจะสง่ผลให้พนักงานทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความคิดและช่วยกันแก้ไขปัญหาใน
การท างาน ผลงานก็จะมีประสิทธิภาพ 

แรงจูงใจในการท างานจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่พนักงานควรประพฤติอัน
จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และยังเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์
ด้วยความเต็มใจและพอใจ (Promkan, 2018) เพื่อให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน เช่น การจัดอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานที่ท า ผลตอบแทนหรือความก้าวหน้าในงานที่ท า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานมีก าลังใจในการปฏิบัติงานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทั้งสองฝ่าย 

จากปัจจัยดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยค้ าจุนที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก เพื่อน าผลส ารวจที่ได้จาก
การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ส าหรับองค์กร ตลอดจน
ช่วยสร้างปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีขาดประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก  จ าแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเช่ือธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกที่มีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับพนักงาน อัตราเงินเดือน อายุงาน แตกต่าง
กัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ต่างกัน 

2. ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเช่ือ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่ายอโศก 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์  กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548: 10)  กล่าวว่าใน

หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยบุคลากร แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน  ทั้งบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้มี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ดังนี้ อายุ เพศ สถานภาพ อายุงานการปฏิบัติงานในองค์กร เป็นต้น ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 
41) ประชากรศาสตร์ จะประกอบด้วย เพศ อายุ ครอบครัว สถานภาพ การศึกษา อาชีพรวมถึงรายได้ โดยลักษณะส าคัญ
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และสถิติที่วัดจากประชากร ซึ่งจะช่วยก าหนดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมจะช่วย
อธิบายถึงความคิด ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค  าจุน Frederick Herzberg (1959) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีในการ
บริหารพฤติกรรมของคนในองค์กรที่มีชื่อเสียงโดยทฤษฎีสองปัจจัย  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน กับปัจจัยที่ช่วย
เสริมแรงจูงใจให้พนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพในก ารท างานที่ดีขึ้น คือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน  โดยปัจจัยจูงใจ
ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ 1. ความรับผิดชอบ   2. การได้รับการยกย่องยอมรับ  3. ความส าเร็จของบุคคลในการท างาน  
4. ลักษณะของงาน  5. ความก้าวหน้า และปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย 7 ด้าน 1. ความมั่นคงในงาน 2. นโยบายและการ
บริหารงาน 3. เงินเดือน 4. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายในองค์กร 5. สถานะของอาชีพ 6. วิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา 7. สภาพการท างาน ส่วน McClelland (1969) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีการจูงใจ (Achievement 
Theory) ว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ 1. ความต้องการความส าเร็จ 2. ความต้องการความรัก
หรือความเป็นพวกพ้อง 3. ความต้องการมีอ านาจ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539) กว่างถึง
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ช่วยให้การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่
ควรจะเป็นมีความชัดเจน ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากกว่าปัจจัยที่ใช้และช่วยให้มีการ
ฝึกฝนตนเองปรับเข้าสู่มาตรฐานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้   Peterson & Plowman (1953) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน โดยสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) คุณภาพของงาน 
2) ปริมาณงาน 3) เวลาที่ใช้ในงาน 4) ค่าใช้จ่าย (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2538) ช้ีให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี 
ความหมายรวมถึงการผลิต และประสิทธิภาพ โดยเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามลักษณะวัตตุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา 
คือ 1. ประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย 2. ประสิทธิภาพของกระบวนการการบริหาร 3. ประสิทธิภาพของผลผลิตและผลลัพธ์ 

ประวัติธนาคารแห่งหนึ่งย่านอโศก ก่อตั้งมาแล้วกว่า 4 ทศวรรษ นับแต่ปี 2514 และผ่านวงจรขาขึ้นและ          
ลงของธุรกิจการเงินมาหลายครั้ง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งส่งผลให้บริษัทเงินทุนหลายแห่งต้องปิดกิจการอย่างไร
ก็ดี ด้วยการด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ผนวกกับความทุ่มเทของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารที่มี
สถานะเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในขณะนั้น จึงสามารถผ่านพ้นวิกฤต และเติบโตโดยล าดับ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้
ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี 2548 จวบจนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ธนาคารได้ร่วมกิจการกับ 
บริษัท ทุน ภายใต้ช่ือใหม่ “กลุ่มธุรกิจการเงิน” โดยมุ่งผสมผสานความเช่ียวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจ          
ตลาดทุน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทางการเงิน โดยมีส านักงานใหญ่และสาขารวม 66 แห่ง ที่ให้บริการ
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานสายสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก มีจ านวน 

1,900  คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง ปี 2562)  
การเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานสายสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ย่านอโศก ซึ่งผู้ท าการวิจัยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีค านวณตามสูตรของ Taro 
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Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ ±5 (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ 

2553 ; 204) ทั้งหมด 400 คน ที่น ามาใช้ในการวิจัย 

สูตร n      =      N 

               
       

โดยที ่ e = ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุม่ตัวอย่าง (ในการวิจัยครั้งนี้มคี่าเท่ากับ 0.05) 
N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
            n =      1,900 

                                
    n = 330.43 ≈ 330  
 

วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  
จากการค านวนจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 330 ตัวอย่าง ผู้วิจัยเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 70 ตัวอย่างรวมขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้ 
ขั นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนตามจ านวนประชากรออกเป็นตามส่วนงานต่าง ๆ ภายในสายสินเช่ือธุรกิจดังนี้ ฝ่าย
การตลาดสินเช่ือ ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายประเมินราคา ฝ่ายพิธีสินเช่ือ ฝ่ายติดตามคุณภาพสินเช่ือ ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ 
ฝ่ายกลยุทธ์ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในช้ันภูมิเดียวกัน 

ขั้นตอนที่  2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่ม  ตัวอย่างเพื่อแจก
แบบสอบถามตามจ านวนสัดส่วนท่ีค านวณได้ในข้ันท่ี 1 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสร้างขึ้น

เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุนส่งผลประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในงาน และ
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งได้มาจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทฤษฎีแนวความคิดงานวิจัยที่เกี่ย วข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น แบบสอบถามปลายปิด (Close-
ended response question) มี 7 ข้อ  

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจและปัจจัยค้ าจุน จ านวน 37 ข้อ โดยข้อความ
แต่ละข้อน้ันจะมีค าตอบให้เลือกในลักษณะของ การประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 12 ข้อ โดยข้อความแต่ละ
ข้อนั้นจะมีค าตอบให้เลือกในลักษณะของการประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale โดยก าหนดคะแนน
ความเห็นแตกต่างกันดังนี ้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มากจาก
การศึกษาค้นคว้าจาก ต าราหนังสือ เอกสารและวารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  สถิติเชิงพรรรนา (Descriptive Statistics) พื้นฐานประกอบด้วย 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง 
            1.2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้แปลความหมายของ

ข้อมูล 
2.  สถิติที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม 
     สถิติที่ใช้ทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา            

(α -Coefficient) ของ ครอนบราค (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้ 

3.1 ค่าสถิติ Independent Sample t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample) ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) 

3.2 ค่ าสถิติ  F-test ใช้วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way Analysis of Variance) ใช้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 

3.3 ค่าสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) 
ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร อยู่ในมาตราอันตราภาคหรือมาตราอัตราส่วน 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีจ านวน 237 คน 

คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีอายุระหว่าง 30-37 ปี จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีสถานภาพโสด จ านวน 280 คน   
คิดเป็นร้อยละ 70.0 มีการศึกษาระดับต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 มีอายุงาน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี มีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีอัตราเงินเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท                 
มีจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 และมีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 302 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.5   

ตอนที่ 2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสาย
สินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก โดยรวม มีปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อสรุปรายด้านพบว่า ด้านที่
มีระดับปัจจัยจูงใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ ส่วนด้านท่ีมีปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า และด้านลักษณะของงาน  

ตอนท่ี 3 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยค้ าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ
ธุรกจิธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก โดยรวมมีระดับปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่
มีระดับปัจจัยจูงใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ด้านต าแหน่งงาน ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านนโยบายการ
บริหารงาน และด้านค่าตอบแทน  
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ตอนที่ 4 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเช่ือ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก มีระดับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีระดับปัจจัยจูงใจในระดับดีมาก คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ด้านที่มีระดับปัจจัยจูงใจในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
ด้านปริมาณงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และด้านเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 2 พนักงานท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อายุงาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่งแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน ดังนี ้
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุงาน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงานที่ไม่แตกต่างกัน      

ที่นัยส าคัญทางสถิติ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงานที่แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน  มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงานที่             
ไม่แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.3 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และอายุงาน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลาที่ไม่แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติ .05            
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อัตราเงินเดือน และ
ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลาที่แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.4 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.5 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน  มีประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ไม่แตกต่างกัน           

ที่นัยส าคัญทางสถิติ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาย

สินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกซึ่งสามารถจ าแนกสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงาน สถิติที่ใช้

ในวิเคราะห์จะใช้การถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression) แบบการน าตัวแปรเข้าทั้งหมดEnter (regression) สามารถสรุปผลได้ว่า
ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร             
ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านต าแหน่งงาน ของพนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านคุณภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการได้รับการยอมรับ            
นับถือ ด้านค่าตอบแทน ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา, ด้านนโยบายการบริหารงาน ของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 สมมติฐานข้อที่ 2.2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน สถิติที่ใช้           
ในวิเคราะห์จะใช้การถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression) แบบการน าตัวแปรเข้าทั้งหมดEnter (regression) สามารถสรุปผลได้
ว่าด้านความรับผิดชอบ, ด้านความก้าวหน้า, ด้านค่าตอบแทน, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร, ด้านสภาพแวดล้อม          
ที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน, ด้านความมั่นคงในงาน,  ด้านต าแหน่งงาน ของพนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน             
ด้านคุณภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านลักษณะงาน, ด้านความส าเร็จ
ของงาน, ด้านการได้รับการยอมรบันับถือ, ด้านการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา, ด้านนโยบายการบริหารงาน ของพนักงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 สมมติฐานข้อที่ 2.3 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา สถิติที่ใช้ใน
วิเคราะห์จะใช้การถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression) แบบการน าตัวแปรเข้าทั้งหมดEnter (regression) สามารถสรุปผลได้ว่า
ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความก้าวหน้า, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร, ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน, 
ด้านความมั่นคงในงาน,  ด้านต าแหน่งงาน ของพนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านเวลา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านลักษณะงาน, ด้านความส าเร็จของงาน, ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ, ด้าน
ค่าตอบแทน, ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชา, ด้านนโยบายการบรหิารงาน ของพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านเวลา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.4 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์จะใช้การถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression) แบบการน าตัวแปรเข้าทั้งหมดEnter (regression) 
สามารถสรุปผลได้ว่าด้านลักษณะงาน, ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความส าเร็จของงาน, ด้านความก้าวหน้า, ด้านค่าตอบแทน, ด้าน
การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร, ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน, 
ด้านความมั่นคงในงาน,  ด้านต าแหน่งงาน ของพนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ, ด้านนโยบายการบริหารงาน ของ
พนักงานส่งผลต่อประสทิธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.5 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวม สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์จะใช้
การถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression) แบบการน าตัวแปรเข้าทั้งหมดEnter (regression) สามารถสรุปผลได้ว่าส่วนด้าน
ลักษณะงาน, ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความก้าวหน้า, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร, ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน, ด้านความมั่นคงในงาน,  ด้านต าแหน่งงาน ของพนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวม ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ด้านความส าเรจ็ของงาน, ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ, ด้านค่าตอบแทน, ด้าน
การได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชา, ด้านนโยบายการบริหารงาน ของพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านเวลา ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเช่ือธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน             

อัตราเงินเดือนและต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและด้านประสิทธิภาพรวมแตกต่างกัน ดังนี้  

1.1 เพศ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและด้านประสิทธิภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าพนักงานเพศชายหรือเพศหญิงจะมีประสิทธิภาพในการท างาน
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการท างานในปัจจุบันบริษัทได้ค านึงถึงด้านความเท่าเทียมของเพศเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน 
เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในการท างานของพนักงานทุกคนออกมาได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้ถึงแม้
จะมีความแตกต่างในด้านเพศก็ตาม แต่ประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่แตกต่าง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรร อรกุล (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามเพศ
สภาพนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  

1.2 อายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภ าพในการท างานด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและด้านประสิทธิภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าพนักงานในแต่ละช่วงอายุจะมีประสิทธิภาพในการท างานด้าน
คุณภาพของงานที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบริษัทมีรูปแบบการท างาน รวมไปถึงระบบจัดการต่าง ๆ ของธนาคารมีส่วน
ช่วยให้การท างานนั้นง่ายมากขึ้น ส่งผลให้ถึงแม้ช่วงอายุจะแตกต่างกัน แต่ประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร์ จันทน์หอม (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ พบว่าปัจจัย         
ส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามอายุนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

1.3 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพ 
ของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและด้านประสิทธิภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าพนักงานไม่ว่าสถานภาพจะโสดหรือสมรสจะมีประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และด้านประสิทธิภาพรวมที่            
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการท างานในภาพรวมมีการก าหนดรูปแบบการท างานที่ชัดเจน ค่อนข้างตายตัว ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบกับการด าเนินชีวิตของครอบครัว ปัจจัยด้านสถานะจึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชชุดา เทียนสว่าง (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจ้างธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตล าพูน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
ลูกจ้างแบ่งตามสถานภาพนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

1.4 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และด้านประสิทธิภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าแม้ว่าองค์กรจะมีการคัดเลือกพนักงานเข้ามาท างานตามระดับ
วุฒิการศึกษาก็ตาม แต่เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานแล้วนั้น องค์กรมีการฝึกอบรมตลอดเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
มีความใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้ภาพรวมของประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรร อรกุล (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตาม
ระดับการศึกษาน้ันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  

1.5 อายุงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของ
งาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และด้านประสิทธิภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
องค์กรมีระบบงานการเรียนรู้ Knowledge Management เพื่อให้พนักงานที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ คอย
แชร์ความรู้และประสบการณ์ท างานให้น้อง ๆ ที่อายุงานยังน้อย ช่วยให้การเรียนรู้ท าได้รวดเร็ว งานมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ (2560) ได้ท าการวิจัย
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เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
จัดหวัดปทุมธานีพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามอายุงานนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

1.6 อัตราเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้าน
คุณภาพของงาน และด้านเวลาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีรายได้ 25,001 – 
40,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุดด้านคุณภาพ และด้านเวลา เนื่องจาก พนักงานท่ีมีเงินเดือนในช่วงนี้ 
มักจะเป็นคนที่ท างานมาในระยะหนึ่งท าให้เริ่มมีประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คนกลุ่มนี้มีแรงผลักดันในท างานได้ดีกว่าคนที่มีรายได้ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 
เนื่องจากคนที่เงินเดือนน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถน้อยกว่า นั้นจึงท าให้
คุณภาพของงานและระยะเวลาสามารถท าออกมาได้น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศวัส ปฐมกุลนิธิ (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามอัตราเงินเดือนนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้านปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ไม่แตกตา่งกัน เนื่องจากองค์กรมีระบบการจัดการและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ทุกคนต่างต้องรับผิดชอบให้งานบรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ในภาพรวมผลที่ได้นั้นไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชาติ เมฆแดง (2563) ได้ท าการวิจัย เรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานวิศวกรรม บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามอัตราเงินเดือนนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

1.7 ต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้านเวลา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานต าแหน่ง ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/ผู้อ านวยการ                          
มีประสิทธิภาพในการท างานด้านเวลามากที่สุด เนื่องจากประสบการณ์ในการท างานที่มีมากกว่า ท าให้สามารถแก้ปัญหา
ปัญหา หรือข้อผิดพลาดในการท างานได้ดีกว่า ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการท างานลงได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศวัส ปฐมกุลนิธิ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคาร 
ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามต าแหน่งงานนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากองค์กรการก าหนด
ขอบเขตการท างานของพนักงานอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีระบบงานเข้ามาช่วยจัดการให้การท างานมีคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ในภาพรวมของผลที่ได้นั้นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
สิทธิเดช นาคะเกตุ (2558) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามต าแหน่งงานนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเช่ือธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกซึ่งสามารถจ าแนกสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้

2.1  ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านลักษณะงาน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านลักษณะงาน ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อประสิทธิภาพในการท างาน เนื่องจากงานท่ียาก
ขึ้น หรือมีความซับซ้อนมากขึ้น จะส่งผลให้พนักงานจ าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษา หรือท าความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น มีผลให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ได้แก่ ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้และสอดคล้อง
กับ ศุภกิจ ปัญญารัตนะ และจิราพร ระโหฐาน (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคนไทย ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนพลาสติกยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
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ซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้าน  ลักษณะของงาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้า และด้าน
ฝึกอบรมพัฒนา มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของพนักงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
พนักงานได้ถูกก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในงานแต่ละอย่างชัดเจน ตรงกับความรู้ความสามารถกับงานที่ได้รับผิดชอบอยู่ 
และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา ซึ่งปัจจัยจูงใจมีระดับ
ความสามารถในการอธิบายอยู่ท่ีร้อยละ 52 ส่วนอีกร้อยละ 48 มาจากอิทธิพลของปัจจัยอื่น 

2.2  ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านความส าเร็จของงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านความส าเร็จของงาน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้าน
เวลา และด้านประสิทธิภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ กนก เพ่งจินดา (2560) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในงานที่ท า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
และปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การ ด้านสภาพการท างาน ของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดตราด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เพราะปัจจัยดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน นั่นคือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2.3  ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ 
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการท างาน และด้านประสิทธิภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ คันศร แสงศรีจันทร์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงราย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 111 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 คือ ปัจจัย ด้านแรงจูงใจ และปัจจัยการบ ารุงรักษาส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจัย ด้านแรงจูงใจ ในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาในด้านความส าเร็จ ในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการท างาน และด้าน
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยตามล าดับ 

2.4  ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านค่าตอบแทน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านค่าตอบแทน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และ
ด้านประสิทธิภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ วิชชุดา เทียนสว่าง (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและค้ าจุนในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน จะมีปัจจัยค้ าจุนในการท างานและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน อย่างมี  นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากมีการจัด
อบรมให้ความรู้กับพนักงาน ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการปรับขึ้นเ งินเดือนตามความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานเห็นความส าคัญของงานดังน้ันระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยค้ าจุนท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นด้วย 

2.5  ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ส่งผลในทิศ
ทางตรงข้ามต่อประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณของงาน ด้านเวลา และด้าน
ประสิทธิภาพรวม เนื่องจาก การรับได้แรงสนับสนุนในบางครั้งพนักงานมีความรู้ถึงการถูกคาดหวังส่งผลให้เกิดแรงกดดัน
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ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงได้ ยกเว้นด้านเวลาที่เป็นทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก การท างานเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนั้น บริษัทจะมีการติดตามงาน และก าหนดการท างานอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิ ดความเสียหาย
ระหว่างธุรกิจของลูกค้า และตัวของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ วิชชุดา เทียนสว่าง 
(2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจ้างธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตล าพูน 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและค้ าจุนในการท างาน จะมีปัจจัยค้ าจุนในการท างานและ
แรงจูงใจที่แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ให้ค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม มีการปรับขึ้นเงินเดือนตามความสามารถในการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานเห็นความส าคัญของ
งานดังน้ันระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยค้ าจุนที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นด้วย 

2.6 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริหารงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริหารงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ ด้านคุณภาพของ
งาน ด้านปริมาณของงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการท างาน และด้านประสิทธิภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับ วิชชุดา เทียนสว่าง (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและค้ าจุนในการ
ท างาน จะมีปัจจัยค้ าจุนในการท างานและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากมีการจัด
อบรมให้ความรู้กับพนักงาน ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการปรับขึ้นเงินเดือนตามความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานเห็นความส าคัญของงานดังน้ันระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยค้ าจุนท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นด้วย   
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารที่ควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้ 
1. ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก มีการด าเนินกลยุทธ์และนโยบายที่ยังมุ่งเน้นตามความ

ต้องการของพนักงาน โดยการค านึงถึงลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่ง 
รายได้ และอายุงานมากเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรค านึงถึงพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในด้านเวลา โดยเฉพาะ พนักงานท่ีมีอัตรา
เงินเดือน 25,001 – 40,000 บาท และมีต าแหน่งงานระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน/ผู้อ านวยการ เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้
จะเป็นกลุ่มที่ประสิทธิภาพในการท างานสูง เพื่อให้ธนาคารค านึงถึงคนกลุ่มนี้ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันได้ต่อไป 

2. ในการด าเนินแผนงานของธนาคารโดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างแรงผลักดันในการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการท างานอย่างแท้จริง ซึ่งต้องสื่อสารต่อพนักงานให้เกิดความเข้าใจ และสามารถใช้เป็น
แนวทางในการท างานได้อย่างแท้จริง โดยการเริ่มต้นในการมุ่งเน้น และส่งเสริมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการอยากท างานให้ดีขึ้น ลดช่องว่างระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้าได้ดี          
มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา การท างานเป็นในทิศทางเดียวกันที่ชัดเจน สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนจะส่งผลให้
ธนาคาร ซึ่งด าเนินธุรกิจการให้บริการเป็นหลักกับลกูค้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปได้ และยั่งยืน อย่างไรก็ดี 
ทางธนาคารพาณิชย์ควรมีการปรับปรุงปัจจัยในด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
ที่มากข้ึน ได้แก่ 



13 
 

ด้านลักษณะงาน ควรมีการก าหนดหน้าที่ในการท างานที่ชัดเจนให้มากขึ้น หรือการมอบหมายงานที่ชัดเจน  
ตามความสามารถ และความถนัดที่มีของพนักงาน เนื่องจากปัจจัยนี้จะส่งผลให้เกิดความท าให้ได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง สอดคล้องกับลักษณะการท างานของธนาคาร ซึ่งต้องมีความถูกต้องมาเป็นอันดับแรก ดังน้ันจึงควรให้ความส าคัญ
กับปัจจัยนี้ให้มาก เนื่องจากหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบตอความเชื่อมั่นของลูกค้าได้ 

ด้ า น ค ว าม ส า เร็ จ  ผู้ บ ริ ห า รค ว ร ให้ ค ว าม ส า คั ญ ใน ก า รดู แ ล พ นั ก งาน ที่ ท า ง าน ต าม ห น้ า ที่ 
ที่ได้รับผิดชอบ โดยอาจะมีการ มอบรางวัล หรือ การออกใบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการให้คุณค่าของผลงานที่พนักงาน
เหล่านั้นได้ท าให้กับธนาคาร โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงพลักดันในการท างานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นไป อีกทั้งยังเป็น
ก าลังใจให้พนักงานมีความท้าทายในงานท่ีท าเพิ่มมากข้ึน 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในงานที่ท าอยู่แล้ว เพียงแต่
อาจขาดความมั่นใจในการท างาน เพราะเป็นการท างานเกี่ยวกับตัวเลข และตัวเงิน ส่งผลให้เกิดความลังเลในบางครั้ง 
ดังนั้นพนักงานระดับหัวหน้างาน และฝ่ายบริหาร ควรให้ความใส่ใจในการชื่นชม หรือให้ความไว้วางใจในตัวพนักงานมาก
ขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานกล้าท า กล้าตัดสินใจในการท างาน มีความมั่นใจในการท างานมากขึ้น ส่งผลให้การ
ท างานภาพรวมมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน 

ด้านค่าตอบแทน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพนักงานค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจัยนี้ก็เป็นส่วนต้นทุนส าคัญของ
ธนาคารเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมันเป็นตัวช้ีวัดในผลงานได้ ซึ่งจะส่งผล
กระทบไปในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งเมื่อใดที่พนักงานมีความรู้สึก
ว่างานท่ีท ามีค่ามากกว่าค่าตอบแทนที่ได้ จะส่งให้ผลให้ประสิทธิภาพในการท างานอาจมีผลลดลงได้อย่างชัดเจน การดูแล
พนักงานไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน โบนัส หรือสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่าง ๆ จึงควรดูแลให้เหมาะสม 

ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ทางด้านหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ควรให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยนี้ เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนนั้นหากอยู่ในระดับที่พอเหมาะจะส่งผลให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างเป็น
กันเองไม่เครียด สภาพแวดล้อมในการท างานไปในทิศทางที่ดี ไม่มีแรงกดดัน แต่หากมีมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดความ
คาดหวังกับตัวพนักงาน เกิดความเครียด เกิดแรงกดดันมากขึ้น ซึ่งจะท าให้งานท่ีออกมาไม่มีประสิทธิภาพโดนรวมตามที่
ตั้งเป้าหมายไว ้

ด้านนโยบายการบริหารงาน ธนาคารควรให้ความส าคัญในด้านนี้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง เนื่องจาก
การบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานทั้งองค์กรนั้น การก าหนดนโยบาย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งส าคัญ เพื่อสื่อสาร
ทิศทางขององค์กรและการท างานทั้งหมดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึ้งควรมีการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารที่
ชัดเจน โดยอาจมีการจัดประชุมเพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร กับตัวพนักงาน ให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งยังช่วยให้ลดช่องว่างในการ
เข้าถึงของพนักงาน ส่งผลให้อาจะพบปัญหาในการท างานได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที ความเสี่ยงในการ
เกิดความเสียหายต่อธนาคารก็จะลดลงตาม 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจจะมีผลต่อ ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน สายสินเช่ือ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก เช่น ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการได้รับความยุติธรรมใน
องค์กร ด้านทัศนคติในการท างานของพนักงาน ซึ่งหากพบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนัก งานแล้ว 
สามารถน าผลที่ได้ไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจ ในส่วนของธนาคารอื่น ๆ เพื่อจะได้น ามา
ปรับใช้และพัฒนาแก่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก ให้ตอบสนองความต้องการของพนักงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด อันจะส่งผลให้สามารถ สร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันได้  
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3. ควรศึกษาปัจจัยในเชิงลบด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานงานลดลง มีปัจจัย
ใดบ้าง เพราะเหตุใด 
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