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Appreciative Leadership Application in service industry: A case study of Motivation and
Inspiration in Krung Thai Bank Public Company Limited
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*

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาพลังบวกกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษา การ
สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ ของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1)
เพื่อศึกษาแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทางานของพนัก งาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2) เพื่อศึกษาความ
คาดหวังและความต้องการของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ 3) เพื่อศึกษาทักษะและการเรียนรู้ของ
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้ศึกษายังได้ นาเอาทฤษฎีของภาวะผู้นาเชิงบวกมาประยุกต์ใช้หรือทฤษฎีตาม
Appreciative Inquiry: AI เพื่อศึกษาพฤติกรรมในเรื่องของแรงจู งใจและแรงบั นดาลใจของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงบวกของพนักงานในองค์กร โดย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In dept Interview) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทางานอยู่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จานวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็น
จุดโดดเด่น (Divergence) ได้แก่ สวัสดิการและความมั่นคงขององค์กรสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร
สาขาเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานสาขาทางานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความสามัคคี เสียสละ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร และการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ คือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน มีคุณธรรม
และความยุติธรรม พนักงานมีความสามัคคีโดยประสานงานในการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่ างมีความสุขและรู้สึก
มีแรงบันดาลใจและเกิดความผูกพันกับองค์กร รวมไปถึงการ สร้างบรรยากาศในการทางานที่สร้างสรรค์ ผ่านการ
ร่วมกันคิดและการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการทางาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ลดช่องว่างระหว่าง
ตาแหน่งและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทางานนามาซึ่งการใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มที่ในการอุทิศตนทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาพลังบวก, อุตสาหกรรมบริการ, การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
ABSTRACT
The research of Appreciative Leadership Application in service industry: A case study
of Motivation and Inspiration in Krung Thai Bank Public Company Limited. The objectives were;
1) to study the motivation and inspiration of Krung Thai Bank officer, 2) to examine the
expectations and needs of Krung Thai Bank officer and 3 ) to study skill, attitude and work
learning of Krung Thai Bank officer. The study used the theory of appreciative leadership
application or appreciative inquiry (AI). This research used qualitative research by using in*
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depth interviews employees in the Krung Thai Bank, which the results of 100 in-depth
interviews. The result found the dominant factor (Divergence) of benefits and welfare was
stability of the organization. The leader as a role model for working and has morality. In
addition, employees worked as a team and unity as well as creating an atmosphere of
constructive work with the sacrifice to achieve organizational goals. Through, employee sharing
of ideas, knowledge and worker learning. Furthermore employee established good
relationships gap between the position.
Keyword: Appreciative Leadership, Service industry, Motivation and Inspiration
บทนา

ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่ให้ความสาคัญกับการวางแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานและการจัดการที่ดี ได้ทาการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร โดยการพัฒนาโครงสร้าง จัดกลุ่มบริการ
ระบบการทางาน การเตรียมบุคลากรบริการ ช่องทางและจุดขายและฐานข้อมูลลูกค้าให้ได้ มาตรฐาน เพื่อความ
พร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครอบคลุมทุกระดับและรองรับความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้าที่มากขึ้น
การเป็นผู้นาธุรกิจรายย่อยเป็นแผนงานหนึ่งในการปรับปรุงศักยภาพในการทาธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้า เนื่องจาก
กลุ่มลูกค้ารายย่อยถือว่าเป็นฐานของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ของธนาคารมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้นและเป็นฐานที่
สามารถสร้างรายได้ โดยการขายผลิตภัณฑ์และบริการในจานวนมากขึ้น ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทย ยังได้พัฒนาระบบ
การให้บริการในรูปของสินค้า คุณภาพของการให้บริการและปรับปรุงรูปแบบของจุดให้บริการหรือจุดขายให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของลูกค้าในปัจจุบัน โดยนาสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพการสร้างและพัฒนาสาขาซึ่งเป็นจุดขายและเป็นฐานในการสร้างรายได้ที่
สาคัญของธนาคาร
ทรัพยากรที่จัดว่าสาคัญที่สุดขององค์กรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” หรือพนักงานทุกคนในองค์กรนั่นเอง
พนักงานขององค์กรเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ประสบผลสาเร็จได้ก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรเป็นสาคัญ ถ้า
พนักงานในองค์กรขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทางาน ไม่มีความรักความ
ผูกพันต่อองค์กรแล้วก็จะเกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามมา เช่น การทางานไม่เต็มประสิทธิภาพทาให้ไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อย อัตราการเข้าออกจากงานค่อนข้างสูง ซึ่งในที่สุดองค์กร
นั้ น ก็ จ ะกลายเป็ น องค์ ก รที่ ไ ม่ ส ามารถประสบผลส าเร็ จ ในทางกลั บ กั น ถ้ า องค์ ก รมี พ นั ก งานที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ มีความมานะอุตสาหะต่อการทางานมีความรักความผูกพันกับองค์กรแล้ว
โอกาสที่จะทางานให้ได้รับผลสาเร็จตามทีต่ ้องการย่อมง่ายขึ้นเป็นอันมากการที่พนักงานในองค์กรจะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้นอาจเกิดจาก
ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในตนเอง ต้องการความก้าวหน้า
ในชี วิต หรือการมี ทัศ นคติที่ ดีต่ องาน ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากมี ความชอบในงานที่ไ ด้รับมอบหมาย มี ความถนั ด
เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร ซึ่งอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององค์กร ความเชื่อมั่นในนโยบายขององค์กรตลอดจนการมี
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ความรักความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางานให้ประสบ
ผลสาเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิดความมานะพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร
เพื่อจะสามารถทาให้พนักงานทางานได้อย่างมีความสุข และจะทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจสติปัญญา เพื่อให้งานนั้น
ประสบความสาเร็จสูงสุด ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ศึกษามี
ความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบว่า มีปัจจัยด้านไหนบ้างที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ เพื่อนาผลการศึกษามาเป็นข้อมูลให้หน่วยงานนาไปปรับปรุงให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม ทั ดเทีย มกับ องค์กรอื่น ๆ ผู้ ศึกษาเชื่อว่ า ถ้า หากมีการจั ดการองค์กรให้มี ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว จะเป็นแรงจูงใจที่สาคัญในการที่จะทาให้พนักงานมีความรักองค์กร พร้อมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันเป็นปัจจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้ธนาคารกรุงไทย
ประสบความสาเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทางานของพนัก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2) เพื่อศึกษาความคาดหวังและความต้องการของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
3) เพื่อศึกษาทักษะและการเรียนรู้ของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจและแรงบันดาลใจของพนักงาน: กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย” เป็น
การศึกษาโดยใช้สุนทรียสาธก (Appreciate Inquiry: AI) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาและค้นหาประสบการณ์
และแนวคิดเชิงบวกของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis)
จากนั้นนาผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาและสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจและแรงจูงใจต่อองค์กร เพื่อให้
องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จานวน 100 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากการสัมภาษณ์สังเกตพฤติกรรมของ
พนักงานและจากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ อินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาข้อมูลหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์สิ่งที่ดีงามภายในตัวบุคคล จาก
การตั้งคาถามเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีงาม ประสบการณ์เชิงบวก แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ AI ที่
เรียกว่า “5D Cycle” ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Delight เป็นกระบวนการชื่นชมยินดีกับสิ่งรอบตัวจากพนักงานในองค์กรการสัมภาษณ์
โดยให้พนักงานแต่ละคนบอกกล่าวถึงเรื่องดีดีที่เกิดขึ้นประจาวันเป็นการเปิดใจในการมองและรับฟังสิ่งต่างๆ
รอบตัว ด้วยมุมมองของความชื่นชมยินดี มองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความคิดเชิงบวก มองทุกอย่างรอบตัว เป็นด้านบวก
การฝึกมองมุมบวกบ่อยๆ จะส่งผลให้ตัวเราได้เพาะหน่อแห่งพลังบวกขึ้นในระบบความคิดและจิตใจได้
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ขั้นตอนที่ 2 Discovery เป็นกระบวนการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกจากพนักงานในองค์กรผ่านการ
สัมภาษณ์โดยให้พนักงานแต่ละคนบอกกล่าวถึงเรื่องราว ประสบการณ์เชิงบวกที่ดีที่ สุดหรือที่ประทับใจที่สุดใน
มุมมองของพนักงานร่วมกับการใช้คาถามแบบปลายเปิดที่ถูกออกแบบขึ้นมาตามแบบอย่างศิลปะในการตั้งคาถาม
เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวบุคคลหรือองค์กร
ขั้นตอนที่ 3 Dream เป็นกระบวนการสร้างจินตนาการโดยให้พนักงานแต่ละคนได้บอกเล่าเรื่องราว
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์กรที่ต้องการและอยากให้เป็นในอนาคตร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 Design เป็นกระบวนของการของการนาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการสร้างจินตนาการของ
พนักงานในองค์กรนามาทาการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น จุดร่วม จากนั้นนามาออกแบบโครงการเพื่อตอบสนองต่อ
สิ่งที่พนักงานได้วาดฝันเอาไว้ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 5 Destiny เป็นกระบวนการของการดาเนินการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนามาเป็นวิธีการและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อก้อให้การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ร่วมกัน
SOAR Analysis
SOAR Analysis เป็นหลักการวิเคราะห์องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อได้ข้อมูลจากการสังเกตนาไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนทางด้านกลยุทธ์ที่พัฒนามากจาก SWOT Analysis
S = Strength คือ ทรัพยากรหรือสิ่งที่ดีที่สุด ที่เรามีอยู่ มีอะไรบ้าง
O = Opportunities คือ มีโอกาสที่เป็นไปได้อะไรบ้าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเรามากที่สุด
A = Aspiration คือ สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เราอยากเห็น สาหรับองค์กรของเราในอนาคต
R = Results คือ ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น ซึ่งสามารถวัดผลได้
กระบวนการวางแผนในการพัฒนาและประเมินผล
ดาเนินการประเมินผลโครงการด้วยการประยุกต์ใช้แ นวทางการประเมินผล 4 ด้านของเคิร์กแพทริค
(Kirkpatrick’s For Levels of Evaluation) ซึ่งประกอบไปด้วย
1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation)
2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
3) การประเมินการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้วัดว่าพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการได้มีการ
เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) หรือมีทัศนคติ (Attitude) อันพึงประสงค์หรือไม่
4) การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation)
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์กระบวนการ AI ที่เรียกว่า “5D Cycle” ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่า การ
ทางานในองค์กรที่มีความมั่นคง พนักงานมีทัศนะคติที่ดีและมีความประทับใจในผู้บริหารสาขาหากมีการนาทฤษฎี
การบริ หารภาวะผู้ น าพลั ง บวกมาใช้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริหารเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ในการท างาน และการสร้า ง
บรรยากาศในการทางานที่สร้างสรรค์ ผ่านการร่วมกันคิดและการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการทางาน
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี จากนั้นนาผลที่ได้จาก 5D Cycle มาวิเคราะห์ผลองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อได้ข้อมูล
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จากการสังเกตนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางด้านกลยุทธ์ที่พัฒนามากจาก SWOT Analysis ที่เรียกว่า
SOAR Analysis ดังตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สออาร์ (SOAR Analysis)

กลยุทธ์การค้นหา
(Strategic Inquiry)

เจตนาชื่นชมในสิ่งทีด่ ี
(Appreciative Intent)

882

จุดแข็ง
(Strength)
- ธนาคารกรุงไทยมี วัฒนธรรม
องค์กรในการสร้างให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร โดยมี
การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาล
ใจให้แก่พนักงาน
- มีการจัดฝึ กอบรมเพื่อพั ฒนา
บุคลากรในตาแหน่งหน้าที่การงาน
การเลื่อนตาแหน่ง อีกทั้งเป็นการ
เสริมทักษะ ความรู้ ความชานาญ
เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ศักยภาพในการทางาน
- มีการจัดสอบเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
งานอย่ า งยุ ติ ธ รรมตา มความ
สามารถของพนักงาน
สิ่งที่เราต้องการจะเป็น
(Aspiration)
- ผู้ บ ริ ห ารสร้ า งองค์ ก รให้ เ จริ ญ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง องค์กรพึ่งพา
ได้ และอยู่ รอดอย่ างมั่น คงภายใต้
การเปลี่ยนแปลง
- พนักงานมีความรู้สึกมีแรงจูงใจ
และแรงบั น ดาลใจ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
ต่ อ องค์ ก รจนกระทั่ ง ท าให้ เ กิ ด
ความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
เป็นเจ้าขององค์กร

โอกาส
(Opportunity)
- ปั จจุ บั น มีการน าเสนอข้อมู ล
งานวิจัยเกี่ยวกับความสาคัญของ
แรงจู ง ใจและแรงบั น ดาลใจของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรมากขึ้น
- กระแสสังคมปัจจุบันให้ความ
สาคัญกับการสร้างและพัฒนาทุน
มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ
ที่สุดขององค์กร

ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น
(Result)
- ขายผลิตภัณฑ์บริษัทในเครือได้
เพิ่มขึ้น จากผลงานที่ผ่านมาในช่วง
เดื อนเมษายน 2556 ยอดขาย
ป ร ะ กั น ชี วิ ต ที่ ข า ย ไ ด้ ( AXA)
จ านวนเบี้ ย ประกั น 1,700,00.บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน มีนาคม
2556 จานวน 600,000.- บาท
พนั ก งานได้ รั บ ค่ า คอมมิ ส ชั่ น
เพิ่มขึ้นด้วย
- พนักงานอุทิศตนทางานอย่าง
เสี ย สละและทุ่ ม เทเพื่ อเป้ า หมาย
ขององค์กร
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กลยุทธ์การค้นหา (Strategic Inquiry)
จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่
(1) ธนาคารมีวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการ
ทางาน อีกทั้งความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร เช่น วัฒนธรรมการทางานทุ่มเทเพื่อมุ่งผลงานที่ดีที่สุดสาหรับธนาคาร
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสาเร็จ ความภูมิใจในตัวเอง ที องค์กร โดยมีการจัดมอบรางวัลเพื่อชื่นชมและให้
กาลังใจพนักงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
(2) การพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนธุ รกิ จ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรธนาคารจะจั ด
โครงสร้า งหลั กสูต รพั ฒนาความรู้ให้มี ความสอดคล้องไปกับ รูป แบบการวางแผนพั ฒนาบุ คลากร โดยมี การ
ผสมผสานทั้งเป็นห้องเรียนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (E-learning Technology) เพื่อยกระดับการ
เรียนรู้ของบุคคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง
ธุรกิจธนาคาร
(3) ธนาคารได้มีการสอบเพื่อพัฒนาบุคลากรในการเลื่อนตาแหน่งขึ้นในแต่ละตาแหน่งต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยก่อนสอบจะมีการทดสอบ และได้รับการสอบและถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารสาขาและ
หัวหน้าส่วน ในการอบรมในการทาข้อสอบ แนะแนวทาง และให้กาลังใจในการทาข้อสอบ
โอกาส (Opportunity)
(1) ปัจจุบันมีการนาเสนอถึงความสาคัญของการสร้างแรงจูงใจการทางานแก่พนักงานทั้งในรูปแบบ
งานวิจัยและวาสาร เช่น The Gallup Organization ได้ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์
โดยจากการสารวจพนักงานจานวน 1.98 ล้านคน จากองค์การทั้งหมด 36 แห่งที่อยู่ใน 21 อุตสาหกรรมของ
28 ประเทศ เพื่อค้นหาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน โดยดูจากผลผลิต ปริมาณการผลิต
ยอดขาย อัตราการลาออก อัตราการเกิดอุบัติเหตุ กาไรต่อหน่วยการผลิต เป็นต้น จากการสารวจทาให้
Gallup ค้นพบคาถาม 12 ประการ (Q12) ที่สามารถวัดความผูกพันของพนักงานได้อย่างแท้จริง ผล
การศึกษานี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคาถามที่ใช้วัดความผูกพันของพนักงานทั้ง 12 ประการกับอัตรา
การลาออก (Turnover) การรักษาพนักงาน (Retention) ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer
Metric) ความปลอดภัยในการทางาน (Safety) ผลผลิต (Productivity) และความสามารถในการสร้างผล
กาไร (Profitability) ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์การ
(2) กระแสสังคมปัจจุบันให้ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ก รชั้นนาหลายแห่งให้
ความส าคั ญ กั บ การสร้ า งให้ พ นั ก งานเกิ ด ความแรงจู ง ใจและแรงบั น ดาลใจในการท างานมากขึ้ น เช่ น
ธนาคารกรุงไทยมีการดาเนินธุรกิจโดยการให้ความสาคัญแกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชื่อว่าคนคือทรัพยากร
ส าคั ญ โดยมี ก ารจั ด ท าระบบพี่ เ ลี้ ย ง ดู แ ลพนั ก งานใหม่ ที่ เ ข้ า ท างาน จั ด หลั ก สู ต รพั ฒ นาพนั ก งาน การให้
ทุนการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่และสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ โดยกรุงไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ ดูแลสุขภาพชีวิต จะ
ส่งผลให้ทั้งคนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง
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เจตนาชื่นชมในสิ่งทีด่ ี (Appreciative Inquiry)
สิ่งที่เราต้องการจะเป็น (Aspirations)
(1) ผู้บริหารองค์กรสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคง สร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่โดดเด่นและแปลกใหม่ แตกต่างและมีความเข้มแข็งทางการเงิน ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการ
ทางานเพื่อสร้างทีมงานที่มีความแข็งแกร่งและพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต อยู่รอดอย่างมั่นคง พึ่งพาได้ ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันที่รุนแรงขององค์กรต่างๆ ต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ จึงต้องมีการปรับตัว
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพัฒนาให้พนักงานเกิดแรงจูงใจให้รักองค์กรและพัฒนาศักยภาพของ
พนั ก งาน เพื่ อ ให้ องค์ก รด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เสริม สร้ า งการพั ฒ นาบุ คลากรให้รู้เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดอย่างมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
(2) พนักงานทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยหาก
พนักงานได้ทางานร่วมกับผูบ้ ริหารที่มีภาวะผู้นาตามที่ตนเองพึงประสงค์แล้วจะทาให้พนักงานทางานร่วมกันอย่าง
มีความสุข พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออก และร่วมมือทางานให้องค์กรอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ และส่งผลให้
การนาเนินงานขององค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเห็น (Results)
(1) ผลการนาเสนอและขายผลิตภัณฑ์ในเครืออย่างประกันชีวิต (AXA) บัตรเครดิต (KTC) ซึ่งยอดขาย
ประจาเดือนเมษายน ณ วันที่ 1-19 เมษายน 2556 เมื่อเทียบกับวันที่ 1-19 มีนาคม 2556 ยอดขายประกันชีวิต
อยู่ที่ 1,700,000 บาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเดือนมีนาคม 600,000 บาท ได้รับค่าคอมมิสชั่นสาหรับ
สาขาเป็นจานวนเงิน 40,000 บาท และค่าคอมมิสชั่นสาหรับพนักงานเพิ่มขึ้นเมื่อมีการขายมากขึ้น และผลการ
ขายบัตรเครดิต อยู่ที่ 110 ใบ ซึ่งมากกว่าเดือนมีนาคม 2556 ยอดขายเพิ่มขึ้น 20 ใบ เนื่องจากพนักงานมี
กาลังใจมากขึ้นจากผู้นา สะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินงานที่มั่นคง ตามแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
(2) พนักงานเกิดแรงจูงใจและความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร มีทัศนคติทางบวก ยอมรับเป้าหมายค่านิยม
ขององค์กร ถ้าพนักงานในองค์กรนั้นมีทัศนคติที่เป็นบวกในการทางาน พนักงานจะเกิดความพอใจในการทางาน
เกิดความกระตือรือร้นในการทางาน ซึ่งพนักงานจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับองค์กร และจะพยายามที่จะแสดง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางาน เกิดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของพนักงาน ส่งผลให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า พนักงานสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่า งเต็มความสามารถซึ่งจะ
ทาให้ผลงานโดยรวมขององค์กรดีขึ้นตามมา
ผลสัมภาษณ์พนักงานกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 1 สิ่งที่ค้นพบ : คิดว่าเป็นองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ น่าจะมีความมั่นคงทางหน้าที่
การงานมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม สวัสดิการที่ดี องค์กรไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานที่คอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทางานเป็นทีมเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทาให้ต้องร่วมมือร่วมใจกันทางาน
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 2 สิ่งที่ค้นพบ : งานมีความมั่นคง ผลตอบแทน สวัสดิการดี และการทางานเป็น
ทีมของพนักงานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สิ่งที่จูงใจสูงสุดคือมีตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 3 สิ่งที่ค้นพบ : แรงจูงใจคือเงินเดือนที่สูงและมีความมั่นคงในอาชีพ สิ่งที่
ประทับใจคือเพื่อนร่วมงานมีน้าใจและใจดีมากๆ สิ่งที่หวังสูงสุดคือเป็นผู้จัดการสาขา
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สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 4 สิ่งที่ค้นพบ : แรงจูงใจคือเป็นองค์กรที่มั่นคง ผลตอบแทนก้อน่าพอใจในระดับ
หนึ่งเมื่อเทียบกับงานอื่น สิ่งที่ประทับใจ วัฒนธรรมองกร การบริการจักการงานในแต่ละหน้าที่ และที่สาคัญคือ
เพื่อนร่วมงาน ช่วงเวลาที่มีปัญหาแล้วต่างคนต่างช่วยเหลือกัน นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการเลื่อนตาแหน่ง
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 5 สิ่งที่ค้นพบ: องค์กรมีความมั่นคงพอสมควร ประทับใจเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก
เป็นกันเอง รักและเอ็นดูเรา บอกและสอนงานและให้กาลังใจเราเสมอๆ ช่วงเวลาที่ประทับใจ เป็นเวลาที่มี
กิจกรรม ทุกคนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันจนภารกิจลุล่วง
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 6 สิ่งที่ค้นพบ: แรงบันดาลใจคือใกล้บ้าน มีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือและสิ่ง
ที่คาดหวังคือประสบการณ์ทางาน
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 7 สิ่งที่ค้นพบ: แรงบันดาลใจคือผลตอบแทนและสวัสดิการ ประทับใจช่วงที่ได้รับ
คาชมเชยจากเจ้านายและลูกค้า และต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่น่าพอใจ
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 8 สิ่งที่ค้นพบ: เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับของสังคม ความประทับใจเป็นความ
เป็นกันเองระหว่างพนักงานด้วยกัน ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง สามารถปรึกษาหารือได้ทั้งเรื่องงานและเรื่อง
ส่วนตัว
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 9 สิ่งที่ค้นพบ: การที่มีสวัสดิการดี ผลตอบแทนดี และอยู่ใกล้บ้าน และได้รับ
รางวัลพนักงานดีเด่น ช่วงเวลาทางานที่ดีคือ ทุกๆ คนมีน้าใจช่ วยเหลือกัน ความหวังสูงสุดคือตาแหน่งผู้จัดการ
สาขา
สรุปบทสัมภาษณ์ที่ 10 สิ่งที่ค้นพบ: แรงจูงใจคืออยู่ใกล้บ้าน เงินเดือนและสวัสดิการดี การมีเพื่อน
ร่วมงาน และเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
สรุปผล และอภิปรายผล
จากการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม พนั กงานตั ว อย่ า งจ านวน 100 ราย สามารถสรุป ปั จ จั ย ที่ เป็ น จุ ด ร่ว ม
(Convergences) และปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ได้ดังนี้
1) ปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่ดีสามารถ
นาพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย สร้างองค์กรให้เจริญเติบโต มีชื่อเสียง มีค วามมั่นคง แตกต่างและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร
2) ปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ได้แก่ สวัสดิการและความมั่นคงขององค์กรสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่พนักงาน ผู้บริหารสาขาเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานสาขาทางานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความสามัคคี เสียสละ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ผลการนาประสบการณ์ด้านบวกของพนักงานสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ โดยการใช้เครื่องมือที่เป็นกระบวนการ ได้แก่
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) ซึ่งประกอบด้วย การประยุกต์ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และ การสนทนากลุ่ม โดยการออกแบบแนวคาถาม เพื่อใช้เป็นแนวทางสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มซึ่งมุ่ง
ค้นหาคุณค่าของพนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และการให้คุณค่าแก่พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย จาก
ประสบการณ์เชิงบวกที่สุดหรือประทับใจที่สุดในการทางานประจาวันด้วยการให้บริการภายใต้แนวคิดทฤษฎีสร้าง
แรงจูงใจและแรงบันดาลใจซึ่งเป็นประสบการณ์ทั้งของตนเองและบุคคลที่มีคุณค่าน่ายกย่องชื่นชมที่สุด รวมทั้ง
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แนวค าถามที่ ค้ น หาประสบการณ์ เ ชิ ง ลบเพื่ อ เชื่ อ มโยงจุ ด เปลี่ ย นที่ ส าคัญ ในการบรรลุ ถึ ง ความส าเร็จ ที่ เป็ น
ประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ หรือประทับใจที่สุด และการสร้างบรรยากาศขณะพูดคุยให้มีความผ่อนคลายและมีจุด
ร่วมของการสนทนาในเชิงบวกได้ดังนี้
1) การชื่นชมยินดี (Delight) การทางานในองค์กรที่มีความมั่นคง การมีผู้บริหารที่เป็นต้นแบบที่ดี
มีความสามารถ
2) การค้นพบ (Discovery) จากการทางานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารสาขา พบว่า
พนักงานมีทัศนะคติที่ดีและมีความประทับใจในผู้บริหารสาขา มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเชื่อมั่นใน
ทีมงาน
3) การวาดฝัน (Dream) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน มีคุณธรรมและความยุติธรรม
พนักงานมีความสามัคคีโดยประสานงานในการทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุขและรู้สึกมีแรงบันดาลใจและ
เกิดความผูกพันกับองค์กร
4) การออกแบบ (Design) สร้างบรรยากาศในการทางานที่สร้างสรรค์ ผ่านการร่วมกันคิดและการ
แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการทางาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ลดช่องว่างระหว่างตาแหน่งและเพื่อเป็น
การกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทางานนามาซึ่งการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการ
อุทิศตนทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
5) การดาเนินการ (Destiny) ดาเนินการผ่านโครงการที่ คือ
1. โครงการบริการแสนสะดวกกับ KTB ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทางาน
เกิดแรงจูงใจในการทางานเนื่องจากการได้รับคาชื่นชมจากลูกค้านามาเป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติงามตาม
มาตรฐานการให้บริการ เกิดความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง
เต็มที่
2. โครงการ Sale & Service’s Day ช่วยส่งเสริมการทางานและการวางแผนการทางานร่วมกัน
ระหว่างพนักงานในธนาคาร โดยมีผู้ที่ผู้เชี่ยวชาญและความชานาญอย่างผู้จัดการสาขาคอยดูและให้คาแนะนา
อย่างใกล้ชิด การทางานกลายเป็นเรื่องสนุก เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างเป็นกันเองระหว่างพนักงาน ผลจาก
โครงการช่วยให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และตื่นตัวตลอดเวลา เกิดองค์ความรู้ใหม่และความชานาญจากการ
มอบหมายงานที่ถนัด พนักงานมีความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรมชาติ
3. โครงการพลัง KTB ช่วยส่งเสริมการทางานเป็นทีมของพนักงานสาขา มีการแบ่งงานกันทาตาม
หน้ า ที่ แ ละประสบการณ์ เกิ ด การเรีย นรู้ จ ากที ม งานโดยเป็ น ที่ ป รึ ก ษาและผู้ ฝึ ก สอนในเวลาเดี ย วกั น เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีในทีม พนักงานทุกคนกล้าที่จะให้ความเห็น สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิ ดความสามัคคี
และไม่ก่อให้เกิดความท้อแท้เมื่อมีอุปสรรค ทุกคนเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย จาก
โครงการช่วยให้สามารถหาลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มขึ้นกว่า 80 รายภายในเวลา 2 อาทิตย์ ยอดเงินฝากสาขาเพิ่มขึ้น
20 ล้าน และสามารถเพิ่มรายได้พิเศษให้แก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแกพนักงานด้วย
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ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ข้อเสนอแนะการศึกษา
การที่ได้ศึกษาจากผลการสัมภาษณ์พนักงานของธนาคารกรุงไทย จานวน 100 คน พบว่า ผูน้ าของ
พวกเขามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงาน การช่วยเหลือพนักงาน เป็นผู้สอนงานที่ดี
ให้แก่พนักงาน ซึ่งไม่ได้ทาตัวเองเป็นผู้จัดการสาขา แต่ผู้จัดการสาขาทาตัวให้เปรียบเสมือเพื่อนร่วมงาน สามารถ
ให้คาปรึกษา แนะนาให้การทางานต่างๆ จึงทาให้พนักงานรู้สึกว่ามีผู้นาทางที่ดีในการทางาน ทาให้พนักงานเกิด
แรงจูงใจและ แรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน ทาให้พนักงานมีกาลังใจในการทางาน และมีความกระตือรือร้นในการ
ที่จะพัฒนาตนเองในการที่จะก้าวสู่การเลื่อนตาแหน่งต่อไป
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