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การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและประสิทธิผล
ในการปฏิบตั งิ าน และเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในงานทีมีต่อ
ประสิท ธิผลการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างธนาคารออมสิน ในจังหวัด ลําปาง ประชากร คือ ลูก จ้างประจําและ
ลูกจ้างชัวคราวของธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางทัง 15 สาขา จํานวนทังหมด 105 คน เป็ นการศึกษาเชิง
สํารวจ เครืองมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ใช้สถิตพิ รรณนาวิเคราะห์ความถี ค่าร้อยละและส่วนเบียงเบน
มาตรฐานและใช้สถิตอิ นุมานเพือทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกียวข้องด้วยเทคนิคการถดถอย
โดยวิธ ี Enter Selection
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในงานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสิน จังหวัดลําปาง โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามจากค่าเฉลียมาก
ไปหาน้ อยตามลําดับ ดังนี ด้านอัต ราค่าตอบแทนด้านความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานด้านประสิท ธิผ ลในการ
ทํางานด้านความก้าวหน้าด้านการบังคับบัญชาด้านนโยบายด้านความสําเร็จของงานด้านลักษณะของงาน
ด้านความรับผิดชอบและด้านการยอมรับนับถือ ตามลําดับผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิถดถอยพหุคูณ พบว่า
แรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในงานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสิน
จังหวัดลําปาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ความพึงพอใจในงาน, ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน, ธนาคารออมสิน
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ABSTRACT

Based on the survey research, the purposes of this independent study aimed to
investigate the non-permanent Government Saving Bank staff’s motivation and job satisfactions
towards their effectiveness of working performance in Lampang province, as well as the correlations
of their motivation and job satisfactions. For data collection, a questionnaire was conducted with 105
permanent and non-permanent staff out of the 15 branches of Government Saving Bank in Lampang
province. The data were statistically analyzed using frequency distribution, percentage, standard
deviation, and multiple regression analysis.
The findings of the study revealed that the correlations of the Government Saving Bank
staff’s motivation and job satisfaction were all rated at a higher level in terms of their monthly
income, followed by their organizational relations, their effectiveness of working performance, their
professional progression, their commanding, their bank policies, their job success, their job
description, their self-responsibilities, and their social acceptation. On the other hands, the
permanent and non-permanent Government Saving Bank staff’s motivation and job satisfactions,
with the significant difference of 0.05, directly affected their working performance in Lampang
province.
Keywords: Motivation, Job Satisfaction, Effectiveness, Government Saving Bank.

บทนํา

ทรัพยากรในด้านการจัดการไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรคน เครืองจักร เงินทุนและวัต ถุ ดิบล้วนแต่ มี
ความสําคัญอย่างมากต่อการประสบความสําเร็จ ซึงทรัพยากรคนถือว่าเป็ นทรัพยากรทีมีความสําคัญมากทีสุด
ต่อทุกๆองค์การเป็ นตัวขับเคลือนทรัพยากรด้านอืนๆการบริหารองค์การในปั จจุบนั นอกจากจะต้องคํานึงถึง
การรักษาลูกค้าแล้ว ยังต้องตระหนักถึงพนักงานในองค์การ ซึงเป็ นแนวทางการบริหารพนักงานในองค์การ
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและการบริหารเพือให้ได้มาซึงบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถทีเหมาะสม เข้ามา
ปฏิบัติง าน การกระตุ้น พฤติก รรมการทํา งานรวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้ก ับ ผู้ปฏิบัติงานและการ
บํา รุ ง รัก ษาบุ ค ลากรซึงต้ อ งทํา เป็ น กระบวนการทีเกียวเนื องสัม พัน ธ์ก ัน ทังนี สิงทีจะทํา ให้พ นั ก งานมี
1
พฤติกรรมการทํางานและผลงานทีดีได้นนั ปั จจัยทีขาดไม่ได้นนคื
ั อ แรงจูงใจในการทํางาน
ธนาคารออมสินได้กําหนดกรอบทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารประจําปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ.
2561 ทีมีการมุ่งเน้นการให้สนิ เชือในกลุ่มภาครัฐ ลูกค้ารายย่อย และฐานรากพร้อมรักษาสัดส่วนของการให้
สินเชือรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายใต้การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ น 4 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มลูกค้าฐานราก
กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าหน่วยงานของรัฐและกลุ่มลูกค้าองค์การเอกชน พร้อมตังเป้ าหมายและเงินฝาก
เติบโตอย่างต่อเนืองขณะเดียวกันองค์การได้มกี ารปรับเปลียนระบบการทํางานในหลากหลายด้านเริมตังแต่
1

เฉลิม สุขเจริญ.แรงจูงใจในการทํางานกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดชลบุรี. (ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก), 2557.
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การปรับโครงสร้างขององค์การเพือรวบรวมฝ่ ายงานทีมีการทํางานซําซ้อนหรือคาบเกียวกันให้รวมเป็ นฝ่ าย
2
เดียวและจัดตังฝ่ ายงานขึนใหม่เพือรองรับ การพัฒนาบริการทางการเงินและสินเชือ
ในจังหวัดลําปางมีสาขาของธนาคารออมสินทังหมดจํานวน 15 สาขา มีพนักงานในการทํางาน
3
ตําแหน่ งลูกจ้างประจํา 75 ราย และลูกจ้างชัวคราวรายวัน 30 ราย (รายงานประจําปี ธนาคารออมสิน, 2557)
ซึงการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกระดับมีภาระหน้าทีทีเท่าเทียมกันและมีความสําคัญทังสิน โดยทางธนาคาร
มีปัจจัยทีเอือให้พนักงานคือ สวัสดิการต่างๆ ความก้าวหน้าทางตําแหน่งหน้าทีการงาน ความก้าวหน้าในเรือง
ของเดือ นซึงทังหมดนี เป็ น ปั จ จัย ทีสามารถจูง ใจให้พ นั ก งานมีค วามกระตือ รือร้น ให้ไ ด้ ประสิท ธิผ ลตาม
เป้ าหมายแต่สําหรับลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวนันไม่สามารถรับสิทธิใดๆเลยจนกว่าจะสอบบรรจุเป็ น
พนักงานได้สาํ เร็จนันมีการจัดสอบเพียงปี ละ1 ครัง อีกทัง ยังเกิดการเอาเปรียบจากพนักงานบ้างรายไม่ว่าจะ
เป็ นเพือนร่วมงานหรือ การขาดภาวะผู้นําของผู้บงั คับบัญชาและกระบวนการทํางานต่างๆทีซับซ้อนด้วยเหตุ
ดังกล่าวทําให้ลกู จ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวเกิดความท้อแท้ใจ เกิดความเบือหน่ ายเพราะไม่เกิดแรงจูงใจ
ใดๆแม้ว่าภาระหน้าทีต่างๆทีได้รบั นันมิได้แตกต่างจากพนักงานประจําซึงทังหมดนีส่งผลให้ลูกจ้างขาดความ
กระตือรือร้นและไม่มคี วามสุขในการทํางาน ไม่มคี วามพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านจึงส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพ
ในการทํางานและอาจไม่สมั ฤทธิผลตามทีองค์การกําหนดด้วยเหตุผลดัง กล่าวนันอาจเป็ นเหตุ ให้ได้รบั การ
4
ตําหนิตเิ ตียนจากผูบ้ งั คับบัญชาได้
ดังนันผูศ้ กึ ษาจึงสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจใน
งานทีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง เพือนําข้อมูลทีได้ไปใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงระบบจูงใจในการทํางาน เพือเพิมระดับความพึงพอใจในงานของพนัก งานให้
สูงขึนอันจะทําให้พนักงานมุ่งมันในการทํางานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิผล เพือให้ธนาคารออม
สินประสบความสําเร็จบรรลุตามวิสยั ทัศน์ทองค์
ี การกําหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของ
ลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในงานทีมีต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง

กรอบแนวคิ ดในการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมและวิจยั ทีเกียวข้องรวมถึงสมมติฐานการศึกษา โดยทีผู้ศกึ ษาได้สรุป
ตัวแปรทีเกียวข้องกับงานวิจยั นีได้ 3 ประเด็นคือ (1) ความพึงพอใจในงาน (2) แรงจูงใจการทํางาน และ (3)
ผลการปฏิบตั งิ าน ดังกรอบแนวความคิด
2

ธนาคารออมสิน. 90 ปี ธนาคารเพือประชาชน. (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ นิวไวเต็ก จํากัด, 2550). หน้า .
เรืองเดียวกัน, หน้า .
4
ประไพพักตร์ อรุณชัย. ปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาใน
สังกัดสํานักงานเขตลําปาง. การค้นคว้าแบบอิสระ. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2554.
3

157

H1

แรงจูงใจ
การทํางาน

ความพึงพอใจ
ในงาน

H2

H3

ผลการ
ปฏิบตั งิ าน

วิธีดาํ เนิ นงานวิ จยั

การศึกษาวิจยั นี มุ่ งศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและประสิท ธิผลในการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัด
ลําปางจํานวน 105 คน
เครืองมือทีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 แบบสอบถามแรงจูงใจการทํางาน ด้าน คือ ด้านความสําเร็จของงาน ด้า น
ลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้ า ด้านนโยบาย ด้านการ
บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่ วยงานด้านอัตราค่าตอบแทน มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ สี ่งแบบสอบถามให้แก่ลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางทัง
15 สาขา พร้อ มทังขอให้ลู ก จ้า งธนาคารออมสิน ในจังหวัด ลํ า ปางส่ ง แบบสอบถามกลับ คืน โดยได้
แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 105 ชุด จากลูกจ้างธนาคารทังสิน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
สถิ ติทีใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ และส่วนเบียงเบนมาตรฐานและมี
เกณฑ์แปลคะแนนได้แก่ ค่าเฉลียระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากทีสุดค่าเฉลียระหว่าง 3.41 – 4.20
หมายถึง ระดับมากค่าเฉลียระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง ค่าเฉลียระหว่าง 1.81 – 2.60
หมายถึง ระดับน้อย ค่าเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยทีสุด

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลเบืองต้นของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.90 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.40 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40
ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.90 เป็ นกลุ่มทีมีจาํ นวนน้อยทีสุด โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 55.20
ปี รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 44.80 มีสถานภาพโสดเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 53.30 โดย
ส่วนมากมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนซึงรายได้ 10,000 บาทและตํากว่า 10,000 บาทมีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน
ทํางานตํ าแหน่ ง ลูก จ้างประจํา มีสดั ส่ว นทีมากกว่าลูกจ้างชัวคราว โดยส่วนมากปฏิบ ัติงานมาแล้ว 2 ปี
รองลงมาคือ 1 ปี และ3 ปี ขนไป
ึ กับน้อยกว่า 1 ปี มีสดั ส่วนทีตําสุดเท่ากัน โดยสาขาทีมีลูกจ้างปฏิบตั งิ านมาก
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ทีสุดคือ สาขาเถิน ร้อยละ 11.00 รองลงมาคือ สาขาแจ้ห่ม ร้อยละ 8.30 และสาขาวังเหนือ ร้อยละ 8.30 มี
สัดส่วนทีเท่ากันเขตลําปาง1 และ2 และสาขาสบตุ๋ย มีสดั ส่วนลูกจ้างทีน้อยทีสุดร้อยละ 4.80
2. ความคิดเห็นลูกจ้างธนาคารเกียวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานทีมีต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลําปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.76) เมือพิจารณาเป็ น
รายด้าน เรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปน้อยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ( =
4.19) ด้า นความสัมพันธ์กบั หน่ ว ยงาน ( = 4.12) ด้านประสิท ธิผ ลในการทํางาน ( = 3.98) ด้า น
ความก้าวหน้า ( = 3.84) ด้านการบังคับบัญชา ( = 3.81) ด้านนโยบาย ( = 3.74) ด้านความสําเร็จของ
งาน ( = 3.66) ด้านลักษณะของงาน ( = 3.47) ยกเว้นด้านความรับผิดชอบ ( = 3.26) และด้านการ
ยอมรับนับถือ ( = 3.12) ทีอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาประเด็นย่อยตามปั จจัยแต่ละด้าน โดยสรุป
เป็ นตารางได้ดงั นี
รายการ

ค่าเฉลีย

1. ด้านความสําเร็จของงาน

3.66

2. ด้านลักษณะของงาน
3. ด้านการยอมรับนับถือ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
6. ด้านนโยบาย
7. ด้านการบังคับบัญชา
8. ด้านความสัมพันธ์กบั หน่วยงาน
9. ด้านอัตราค่าตอบแทน
10. ด้านประสิทธิผลในการทํางาน
รวม

3.47
3.12
3.26
3.84
3.74
3.81
4.12
4.19
3.98
3.76

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
1.08
1.05
0.68
0.66
0.84
0.80
1.11
0.51
0.68
0.69
0.55

ระดับสําคัญ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางข้างต้น สามารถอธิบายผลการศึกษาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า
. ด้านค่าตอบแทน ลูกจ้างธนาคารมีความคิดเห็นในประเด็นย่อย เรืองสามารถใช้สทิ ธิในการ
เป็ นลูกจ้างขององค์การเพือกู้เงินได้เป็ นอันดับหนึง ( = 4.60) รองลงมาคือ ต้องการให้องค์การปรับปรุง
สวัสดิการให้ดกี ว่าปั จจุบนั ( = 4.41) เงิน/สวัสดิการต่างๆตามสิทธิทควรจะได้
ี
รบั สามารถเบิกได้รวดเร็ว
( = 4.22) ได้รบั เงินเบียเลียงเงินพิเศษเมือผลปฏิบตั ิงานสําเร็จตามเป้ าหมายทีองค์การกําหนด ( = 4.06)
และเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆทีได้รบั ในปั จจุบนั มีความเหมาะสม ( =3.90) ตามลําดับ
. ด้านความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานลูกจ้างธนาคารมีความคิดเห็นในประเด็นย่อย เรืองได้รบั
ความช่วยเหลือเกือกูลในการปฏิบตั ิงานจากหัวหน้างานและเพือนร่วมงานอย่างเป็ นกันเองเป็ นอันดับแรก
( = 4.26) รองลงมาคือ เพือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือเมือประสบปั ญหาในการทํางานอย่างเต็มใจ ( =

159
4.19) มีความพอใจทีจะทํางานกับเพือนร่วมงานมากกว่าทํางานตามลําพัง ( = 4.04) และได้รบั การยอมรับ
ในด้านความรู้ ความสามารถจากหัวหน้างานและเพือนร่วมงาน ( =4.01) ตามลําดับ
. ด้า นประสิท ธิผ ลในการทํ างาน ลู ก จ้า งธนาคารมีค วามคิด เห็น ในประเด็น ย่ อ ย เรือง
ภาระหน้าทีทีรับผิดชอบในปั จจุบนั มีความเหมาะสมกับตําแหน่ งเป็ นอันดับหนึง ( =4.25) รองลงมาคือ มี
ความมุ่ ง มันในการทํา งานทีได้ร ับ มอบหมายอย่ า งเต็ม ความสามารถเพือโอกาสในการเลือนตํ า แหน่ ง
( =4.04) องค์การสนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้ลูกจ้างได้เรียนรู้และทดลองทํางานทีอยากขึนเพือพัฒนาการ
ทํางาน ( = 3.99) และมีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึงขององค์การและต้องการใช้ความรู้ ความสามารถทีมีผลักดัน
ให้องค์การมีความมันคงก้าวหน้ามากยิงขึน ( =3.67) ตามลําดับ
. ด้านความก้าวหน้า ลูกจ้างธนาคารมีความคิดเห็นในประเด็นย่อย เรืองการเลือนตําแหน่ ง
เป็ นไปด้วยความยุตธิ รรมเป็ นอันดับหนึง ( = 3.92) รองลงมาคือ การได้รบั มอบหมายงานให้รบั ผิดชอบงาน
สําคัญของหน่ วยงานเช่นการเป็ นตัวแทนของหน่ วยงาน ( = 3.84) และมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือ
เข้าประชุมสัมมนาเพือเพิมพูนประสบการณ์ ( = 3.77)
. ด้านการบัง คับบัญชา ลูก จ้างธนาคารมีค วามคิดเห็นในประเด็นย่อย เรืองหัวหน้ างาน
สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความไว้เนือเชือใจและมีความเป็ นกันเองกับลูกจ้างและพนักงานอย่างเท่าเทียม
กันเป็ นอันดับแรก ( = 4.25) รองลงมาคือ หัวหน้างานมีภาวะผูน้ ําและรับฟั งความคิดเห็นของลูกจ้างเท่า
เทียมกับพนักงานทัวไป ( = 4.04) หัวหน้างานของท่านให้ความเป็ นธรรมในทุกๆด้านต่อลูกจ้างเท่าเทียม
กันพนักงานทัวไป ( = 3.88) หัวหน้างานความสามารถในการแก้ไขปั ญหาเมือลูกจ้างเกิดความขัดแย้งกับ
ผู้ร่วมงาน ( = 3.83) และหัวหน้ างานกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานแก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสม
( = 3.75) ตามลําดับ
. ด้านนโยบาย ลูกจ้างธนาคารมีความคิดเห็นในประเด็นย่อย เรืององค์การมีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับทีเหมาะสมเอือให้งานสําเร็จลุล่วงเป็ นอันดับหนึง ( = 4.00) รองลงมาคือ การกําหนดเวลาสําหรับ
ทํางานขององค์การมีความเหมาะสม ( = 3.69) และการจัดระบบการทํางานในธนาคารมีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ( =3.55) ตามลําดับ
. ด้า นความสํา เร็จ ของงาน ลูก จ้า งธนาคารมีค วามคิด เห็น ในประเด็นย่ อ ย เรืองงานที
รับผิดชอบในปั จจุบนั เป็ นงานทีมีความสําเร็จโดยรวมขององค์การเป็ นอันดับหนึง ( = 3.72) รองลงมา คือ
เป็ นส่วนหนึงทีทําให้องค์การประสบความสําเร็จ ( = 3.66) และ องค์การได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนลูกจ้าง
ในเรืองความรูเ้ พิมเติม ( = 3.62) ตามลําดับ
. ด้านลักษณะของงาน ลูกจ้างธนาคารมีความคิดเห็นในประเด็นย่อย เรืองงานทีทําอยู่เป็ น
งานทีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็ นอันดับหนึง ( = 3.61) รองลงมา คือ องค์การเปิ ดโอกาสให้
ลูกจ้างได้ใช้ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ( = 3.53) และองค์การมีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบระหว่าง
พนักงานกับลูกจ้างอย่างชัดเจน ( = 3.28) ตามลําดับ
. ด้านความรับผิดชอบ ลูกจ้างธนาคารมีความคิด เห็นในประเด็นย่อย เรืองมีอิสระในการ
ปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจในงานทีรับผิดชอบได้เป็ นอย่างดีเป็ นอันดับหนึง ( = 3.81) รองลงมาคือ ปริมาณ
งานทีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับความสามารถ ( = 3.21) และมีความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบทีรับ
จากหัวหน้างาน ( = 2.79) ตามลําดับ
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. ด้านการยอมรับนับถือลูก จ้างธนาคารมีความคิด เห็นในประเด็นย่อย เรืองหัวหน้างาน
ไว้วางใจมอบหมายงานสําคัญให้อยู่เสมอเป็ นอันดับหนึง ( = 3.29) รองลงมาคือเรืองงานทีทําอยู่เป็ นงานที
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ( = 3.14) และองค์การเปิ ดโอกาสให้ลูกจ้างได้ใ ช้
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ( = 2.95) ตามลําดับ

สรุปผล

จากการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในงานทีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสิน จังหวัดลําปาง โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงตามจากค่าเฉลียมาก
ไปหาน้ อยตามลําดับ ดังนี ด้านอัต ราค่าตอบแทนด้านความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานด้านประสิท ธิผ ลในการ
ทํางานด้านความก้าวหน้าด้านการบังคับบัญชาด้านนโยบายด้านความสําเร็จของงานด้านลักษณะของงาน
ด้านความรับผิดชอบและด้านการยอมรับนับถือ ตามลําดับผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิถดถอยพหุคูณ พบว่า
แรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในงานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสิน
จังหวัดลําปาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05

อภิ ปรายผล

จากการศึกษา พบว่า ลูกจ้างของธนาคารออมสินมีความคิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจและความพึง
พอใจในงานทีมีต่อประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลําปางในด้านแรงจูงใจใน
การทํางานมีผลต่อการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีแนวโน้มว่าแรงจูงใจจะมีผล
สําคัญยิงในการปฏิบตั งิ านเพือให้ได้ประสิทธิผล ซึงสอดคล้องกับประคัลภ์ ปั ณฑลังกูร อ้างถึงใน สมพิศ การ
5
ดําริห์ ทีกล่าวว่า พนักงานทีได้รบั การยอมรับจากหัวหน้ างานหรือคนในองค์การพนักงานก็จะมีพลังและมี
แรงจูงใจทีจะสร้างผลงานทีดีอย่างต่อเนืองตลอดจนเป็ นผลให้พนักงานเกิดความรับผิดชอบในงานและเกิด
6
ซือสัตย์ต่อองค์การในระยะยาวซึงสอดคล้องกับ ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง อ้างถึงใน สมพิศ การดําริห์ ทีกล่าวว่า
พนักงานควรมีการสร้างแรงจูงใจเชิงรุกเพือใช้ศกั ยภาพของพนักงานออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการ
ปฏิบตั งิ านมากทีสุดและยังเป็ นการพลักดันให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบต่องาน
นันเพราะพนักงานมองเห็นโอกาสและความก้าวหน้าเมือปฏิบตั งิ านได้อย่างสําเร็จลุล่วงและได้ประสิทธิภาพ
ผลการวิจยั ครังนียังมีข ้อค้นพบว่าเพิมเติม ด้านทีลูกจ้างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็ นอันดับหนึง คือ
ด้า นค่ าตอบแทน จากผลการวิจ ัย แสดงให้เ ห็น ว่า ลูกจ้างของธนาคารออมสิน ในจัง หวัด ลําปาง มีก ารให้
ความสําคัญกับแรงจูงใจในการทํางานเป็ นอย่างมาก เนืองจากลูกจ้างธนาคารมีความคิดเห็นต่อปั จจัยแรงจูงใจ
ในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากอันจะนําไปสูป่ ระสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
เมือพิจารณาปั จจัยย่อยของแรงจูงใจในการทํางาน พบว่ามีปัจจัยบางด้านทีลูกจ้างธนาคารออมสิน
ในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นในระดับทีน้ อยมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉลียตํ าสุดใน
ประเด็นเรืององค์การเปิ ดโอกาสให้ลกู จ้างได้ใช้ความคิดริเริมสร้างสรรค์ กล่าวคือ พนักงานยังขาดโอกาสทีจะ
5
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ได้แสดงศักยภาพในการทํางานเนืองจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้าไม่เปิ ดโอกาสหรือไม่ยอมรับความคิดเห็น
ของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารหรือลูกจ้าง ซึงในประเด็นดังกล่าว ผูบ้ งั คับบัญชา หัวหน้าหน่ วยงานจําเป็ นต้อง
มีการประชุมโต๊ะเล็กเป็ นประจําทุกสัปดาห์เพือรับทราบถึงปั ญหาและวางแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานทังระดับปฏิบตั ิการและลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นร่วมวางแผนในแผนการดําเนินงานนันพร้อม
ทังมอบหมายงานทีพนักงานเสนอไปปฏิบตั เิ พือดึงศักยภาพการทํางานของบุคคลนันออกมาใช้ประโยชน์กบั
องค์การอย่างเต็มที
ข้อเสนอแนะเพือการพัฒนาด้านประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัด
ลําปาง ตามความคิดเห็นของลูกจ้างธนาคาร พบว่า ในเรืองการมีความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึงขององค์การและ
ต้องการใช้ความรู้ ความสามารถทีมีผลักดันให้องค์การมีความมันคงก้าวหน้ามากยิงขึนเช่นเดียวกับงานวิจยั
7
ของกิตติคุณ ซือสัตย์ดี กล่าวคือ ทุกคนต้องการประสบความสําเร็จในหน้าทีการทํางาน การได้รบั การยกย่อง
นั บ หน้ า ถื อ ตาจากผู้ มีส่ ว นเกียวข้อ งต่ า งๆเป็ น ส่ ว นผลัก ดัน ให้ ก ารปฏิ บัติง านเกิ ด ประสิท ธิผ ล ดัง นั น
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือ หัวหน้า ควรให้โอกาสลูกจ้างและพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารได้แสดงศักยภาพในงานทีตรง
กับความถนัดของบุค คลนันโดยมีเป้ าหมายร่ วมกันซึงทําได้โดยการกระจายงาน มอบหมายงานตลอดจน
ร่วมกันวางแผนงานร่วมกันโดยผู้บงั คับบัญชาหรือหัวหน้าจะเป็ นผู้ดูแลในภาพรวมร่วมถึงวางแผนแก้ไขเมือ
พนักงานเกิดปั ญหาใดๆทีเกินความสามารถด้วยปั จจัยด้านประสบการณ์และความกล้าในการตัดสินใจในเรือง
ต่างๆ ทังนี จะส่งผลให้พนัก งานเกิด ความรู้สกึ แห่งความมีส่วนร่วมในการเป็ นส่ว นหนึงในการขับเคลือน
องค์การเมือการปฏิบตั ิงานสําเร็จลุ ล่วงตามเป้ าหมายทีวางไว้ร่วมกันตามนโยบายขององค์การ ปั จจัยทีจะ
ส่งเสริมหรือกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจในการงาน ได้แก่ ปั จจัยจูงใจในด้านความสําเร็จของงานตลอดจนการ
มีส่ ว นร่ ว มในการขับ เคลือนองค์ก ารไปยัง เป้ า หมายซึงได้ม ายัง การเป็ น ทียอมรับ ทังจากเพือนร่ ว มงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้างาน ตลอดจนผูม้ สี ว่ นเกียวข้องต่างรวมถึงโอกาสในการก้าวหน้าเลือนตําแหน่ งเลือนขัน
ไปสู่ตํ าแหน่ ง ทีมีอ ัต ราค่ า ตอบแทนและสวัส ดิก ารทีดีก ว่ าทังนี ต้อ งคํา นึ ก ถึง ลัก ษณะงานทีได้ร ับ ผิด ชอบ
มอบหมายควรจะตรงกับความรู้ ความสามารถ ความชํานาญตลอดจนความน่ าสนใจของลักษณะบุคคล ส่วน
ปั จจัยทีส่งผลต่อการทํางานในระดับตํา หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเช่นกันแต่อยู่ในระดับที
ไม่สง่ ผลกระทบแก่ตวั บุคคลเท่าทีควรได้แก่ นโยบายต่างๆขององค์การ ความสัมพันธ์ภายในองค์การตลอดจน
สภาพบรรยากาศในการทํางาน

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป

การศึกษาครังต่อไปผูศ้ กึ ษาขอเสนอให้ทาํ การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี
. ศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานเชิงบูรณาการโดยทําการศึกษาจากบุคลากรในองค์การ
จากทุกภาคส่วนทังลูกจ้างประจําและชัวคราวพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารอย่างสมําเสมอ
. ศึกษาในส่วนของภาระงานและปั จจัยทีเป็ นแรงผลักดันในการทํางานต่างเพือประสิทธิภาพความ
เป็ นอยู่ของพนักงานจะได้ดยี งขึ
ิ น ทังนี จะส่งผลถึงการปฏิบตั งิ านให้ได้ประสิทธิผลมากยิงขึน
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