บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Theoretical Framework and Review of Related Literature)
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มีหวั ข้อที่สาํ คัญดังนี้
1. ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
2. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
3. นโยบายและเป้ าหมายของธนาคาร
4. หน้าที่ของธนาคาร
5. เอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
ได้มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้
 บาร์ นาร์ ด (Barnard) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจว่าเป็ นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้
เหลือเพียงทางเดียว
 ไซมอน (Simon) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการของการหาโอกาสที่ จะ
ตัดสิ นใจ การหาทางเลือกที่พอเป็ นไปได้ และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มีอยู่
 มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสิ นใจเป็ นการกระทําที่ ตอ้ งทําเมื่อไม่ มีเวลาที่ จะหา
ข้อเท็จจริ งอี กต่อไป ปั ญหาที่ เกิดขึ้ นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสิ นใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริ ง แนว
ทางแก้ไขจะเปลี่ ยนแปลงไปตามปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข ซึ่ งการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ ยวพันกับ
การใช้จ่ายและการใช้เวลา
กิ บ สั น และอิ วาน เซวิ ช (Gibson and Ivancevich) ได้ใ ห้ค วามหมายของการตัดสิ น ใจไว้ว่า เป็ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร สํ า คั ญ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ที่ ผู้ บ ริ ห า ร จ ะ ต้ อ ง ก ร ะ ทํ า อ ยู่ บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสาร (information) ซึ่ ง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ

6

 โจนส์ (Jones) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจองค์การว่าเป็ นกระบวนการ ที่จะแก้ไขปั ญหา
ขององค์กร โดยการค้นหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การที่ได้กาํ หนดไว้
 วุฒิชยั จํานงค์ (2523) กล่าวว่า การตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในการ
จัดการนั้น การตัดสิ นใจเป็ นหัวใจในการปฏิ บตั ิงานทุกๆ เรื่ องทุกๆ กรณี เพื่อดํา เนิ นการไปสู่
วัตถุประสงค์ อาจมีเครื่ องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่ วนตัวอารมณ์ ความรักใคร่
ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจ และมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการอันประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ต่อเนื่องกันไป
 บุษกร คําคง (2542) กล่าวว่า การตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจากเรื่ องที่กาํ ลังพิจารณา โดยใช้
ความรู ้ พ้ื นฐานและข้อสรุ ป ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ นํา มาผสมผสานกับ การสรุ ป อ้า งอิ ง เพื่อนํา ไปสู่
เป้ าหมาย แสดงทิศทางนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2526, อ้างถึงใน ปิ ยะนุช เหลืองาม , 2552) ได้กล่าวว่า ใน
บรรดาทฤษฎีที่สาํ คัญของการตัดสิ นใจ อาจจําแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้
1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะสําคัญ คือ
จะคํานึ งถึ งว่า แนวทางการตัดสิ นใจ น่ าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นเช่ นใด จึงจะสามารถ
บรรลุ ถึงเป้ าหมายที่ ตอ้ งการตัดสิ นใจได้ ซึ่ งการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็ นแนวทางที่
น่าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึ่ งอาจจะ
คล้ายคลึงหรื อแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้น การใช้ทฤษฎีน้ ี ตัดสิ นใจในประเด็นปั ญหาใดๆ ก็
ตาม จึงมีลกั ษณะที่ข้ ึนอยูก่ บั มาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะเป็ นเครื่ องกําหนดว่า มี
ปั ญหานั้นๆ น่าจะหรื อควรจะตัดสิ นใจอย่างไร จึงจะดีที่สุด ถูกต้องเหมาะสมที่สุด ซึ่ งใน
ทรรศนะของบุ ค คลอื่ น ที่ มี ม าตรฐานความพึ ง พอใจที่ แ ตกต่ า งกัน อาจจะเห็ นว่า ไม่
เหมาะสมก็ได้ ด้วยเหตุน้ ี การตัดสิ นใจโดยใช้ทฤษฎีจึงมีลกั ษณะการพรรณนาแบบอุดม
ทัศน์ (Idea Type) มากกว่าจะเป็ นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้จริ ง
2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็ นทฤษฎี การตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กับทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็ นทฤษฎีที่มีสาระสําคัญที่วา่ การตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหาหนึ่ งๆ
จะต้องกระทําอย่างไร จึงจะสัมฤทธิ์ ผลได้ ไม่ว่าผลของการตัดสิ นใจนั้น จะเป็ นที่ชื่น
ชอบหรื อพึงพอใจของผูต้ ดั สิ นใจหรื อไม่ก็ตาม หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือ การตัดสิ นใจ
โดยใช้ทฤษฎีน้ ี จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความรู ้สึกนึกคิดใด หรื อค่านิ ยมส่ วนตัวของผู้
ตัดสิ นใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ โดยมุ่งเน้นให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมี
เหตุ ผล มี ความถู ก ต้องและเป็ นที่ย อมรับ ของบุ ค คลทัว่ ไป ดังนั้น จึง ได้มีก ารกํา หนด
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หลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอน ตลอดจนมีการนําเอาเทคนิคสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วย
ในการตัดสิ นใจด้วย เพื่อที่จะให้การตัดสิ นใจนั้น มีความถูกต้องเหมาะสมที่สุด
ดังนั้นกล่าวได้ว่า การตัดสิ นใจ คือ ผลสรุ ปหรื อผลขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อ
เลือกแนวทางการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถนําไปปฏิบตั ิและทํา
ให้งานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ การตัดสิ นใจ เป็ นส่ วนหนึ่ งของบทบาทของผูบ้ ริ หารที่
เกิดจากตําแหน่งและอํานาจที่เป็ นทางการ คือ บทบาทการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) บทบาทผูจ้ ดั การ
สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา (Disturbance Handler) บทบาทผูจ้ ดั ทรัพยาการ (Resource Allocator) และบทบาทผู้
เจรจาต่อรอง (Negotiator)
ทฤษฎีการตัดสิ นใจใช้ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เพื่ อ นํา ทฤษฎี ไ ปใช้ว างแผนการจัด บริ ก าร เพื่ อ ให้
ผูร้ ับบริ การตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การ นักการตลาด ชื่อ John Farley และคณะ ได้พฒั นาทฤษฎีข้ ึน
จากการวิเคราะห์งานวิจยั ด้วยวิธี Meta-Analyses แล้วเรี ยกว่า “ทฤษฎีการตัดสิ นใจ” เรี ยกย่อๆ ว่า CDM ซึ่ งย่อ
มาจากคําว่า Consumer Decision Model
ทฤษฎีการตัดสิ นใจใช้บริ การ อธิ บายว่า การตัดสิ นใจใช้บริ การหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั 6 องค์ประกอบซึ่ งแต่
ละองค์ประกอบสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน คือ
องค์ ประกอบที่ 1 ข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ การ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ข่าวสารที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ได้ 2 วิธี คือ
1. จากประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผูร้ ับบริ การได้ใช้อวัยวะสัมผัสของตนกับผลิตภัณฑ์
หรื อ บริ การนั้นโดยตรง เช่น ได้เห็น ได้ยิน ได้ดม ได้ชิม ได้สัมผัสด้วยตนเอง แล้วเกิด
การรับรู ้ ว่า สิ่ งนั้นตรงกับความต้องการของตน หรื อไม่ตนเองพอใจกับการบริ การนั้น
มากน้อยเพียงใด
2. จากประสบการณ์ทางอ้อม หมายถึง ผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลข่าวสาร จากคําบอกเล่าของ
ผูอ้ ื่นจากสื่ อสารมวลชน จากสิ่ งพิมพ์โฆษณา แล้วทําให้เกิดการรับรู ้ สิ่ งนั้นตรงกับความ
ต้องการของตนเอง หรื อไม่ตนเองพอใจกับการบริ การนั้นมากน้อยเพียงใด
ข้อมูลข่าวสารจะทําหน้าที่เป็ นสิ่ งเร้า หรื อเป็ นแหล่งข้อมูลแรกที่กระตุน้ ให้ ผูร้ ับบริ การนึกถึง
เครื่ องหมายการค้า นั้น เกิ ดเจตคติ หรื อความรู้ สึก ชอบหรื อไม่ช อบต่อบริ การนั้น และเกิ ดความเชื่ อมัน่ ใน
บริ การนั้น
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องค์ ประกอบที่ 2 เครื่ องหมายการค้า ทําให้ผรู้ ับบริ การนึกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ทั้งในด้าน รู ปร่ าง สี รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ ความทนทาน และคุณภาพของบริ การ
องค์ ประกอบที่ 3 เจตคติที่มีต่อเครื่ องหมายการค้า เป็ นความรู ้สึกชอบ ไม่ชอบ หรื อชอบมากชอบ
น้อย หรื อเป็ นความรู ้สึกทางบวก หรื อทางลบต่อผลิตภัณฑ์และบริ การ
ความรู ้สึกทางบวกหรื อทางลบ เกิดจากการได้รับข่าวสารหรื อข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การ และเกิดจากการนึ กถึงเครื่ องหมายการค้านั้นๆ ว่า มีมาอย่างไร หากได้รับข้อมูลข่าวสารมาในเชิงบวก
นึกถึงเครื่ องหมายการค้านั้นในทางบวก ความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริ การนั้นจะเกิดบวกตามมา ในทาง
ตรงกันข้าม ความรู ้สึกในทางลบจะเกิด เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมาในทางลบ และระลึกถึงเครื่ องหมายการค้า
นั้นในทางลบ ซึ่ งเจตคติที่มีต่อเครื่ องหมายการค้า จะมีอิทธิ พลต่อความมุ่งมัน่ ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น
ต่อไป
องค์ ป ระกอบที่ 4 ความเชื่ อ มั่น ในผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เป็ นการประเมิ น และตัด สิ น ใจว่ า
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การตรงกับความต้องการของตนหรื อไม่ ความเชื่ อมัน่ เกิ ดจากการได้รับข่าวสารเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น และความศรัทธาที่มีต่อเครื่ องหมายการค้านั้นร่ วมกัน โดยที่อิทธิพลของความเชื่อมัน่
ในผลิตภัณฑ์และบริ การ จะมีต่อความมุ่งมัน่ ที่จะใช้หรื อไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การนั้นต่อไป
องค์ ประกอบที่ 5 ความมุ่งมัน่ ในการใช้ หมายถึง การตัดสิ นใจใช้ ด้วยการวางแผนการใช้ เช่น จะ
ใช้รุ่นไหน สี ไหน ใช้เมื่อไร จะติดต่อการซื้อกับใคร เป็ นต้น
องค์ ประกอบที่ 6 การซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การ การซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
ที่ผรู้ ับบริ การตัดสิ นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ แล้วแสดงเป็ นพฤติกรรมด้วยการซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การนั้น
กระบวนการตัดสิ นใจ (Process of decision making)
กระบวนการตัดสิ นใจ (Process of decision making) หมายถึง การกําหนดขั้นตอนของการตัดสิ นใจ
ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกไปจนถึ งขั้นตอนสุ ดท้าย การตัดสิ นใจโดยมีลาํ ดับขั้นของกระบวนการ ดังกล่ าว เป็ นการ
ตัดสิ นใจโดยใช้หลัก เหตุ ผลและมี ก ฎเกณฑ์ ซึ่ ง เป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้ร ะเบี ยบวิธี ท างวิท ยาศาสตร์ เป็ น
เครื่ องมือช่วยในการหาข้อสรุ ปเพื่อการตัดสิ นใจ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจมีอยูห่ ลายรู ปแบบ แล้วแต่
ความคิดเห็นของนักวิชาการ พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner, 1994:162) ได้เสนอลําดับขั้นตอน
ของกระบวนการตัดสิ นใจเป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้ {อ้างจาก กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139)}
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็ นขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญอย่างมาก เพราะการระบุ
ปั ญหาได้ถูกต้องหรื อไม่ ย่อมมีผลต่อการดําเนิ นการในขั้นต่อๆ ไปของกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพของการตัดสิ นใจด้วย
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ขั้นที่ 2 การระบุขอ้ จํากัดของปั จจัย (Indentify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้องแล้ว
ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาถึ งข้อจํากัดต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากทรั พยากรซึ่ ง เป็ นองค์ป ระกอบของ
กระบวนการผลิต ได้แก่ กําลังคน เงินทุน เครื่ องจักร สิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งเวลาซึ่ งมักเป็ นปั จจัย
จํากัดที่พบอยู่เสมอๆ การรู ้ ถึงข้อจํากัดหรื อเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะช่ วยให้ผบู้ ริ หารกําหนด
ขอบเขตในการพัฒนาทางเลื อกให้แคบลงได้ ตัวอย่างเช่ น ถ้ามีเงื่ อนไขว่าต้องส่ งสิ นค้าให้แก่ ลูกค้าภายใน
เวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแก้ไขปั ญหาการผลิตสิ นค้าไม่เพียงพอที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกว่า 1 เดือน
ก็ควรถูกตัดทิ้งไป
ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลื อก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ผูบ้ ริ หารควรทําการ
พัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่ งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็ นทางเลือกที่มีศกั ยภาพและมีความเป็ นไปได้ ในการ
แก้ปั ญหาให้น้อยลงหรื อให้ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ตัวอย่า งเช่ น กรณี ที่ องค์ก ารประสบปั ญหาเวลาการผลิ ตไม่
เพียงพอ ผูบ้ ริ หารอาจพิจารณาทางเลือกดังนี้ 1) เพิ่มการทํางานกะพิเศษ 2) เพิ่มการทํางานล่วงเวลาโดยใช้
ตารางปกติ 3) เพิ่ ม จํา นวนพนัก งาน หรื อ 4) ไม่ท าํ อะไรเลย ในการพัฒนาทางเลื อกผูบ้ ริ หารอาจขอความ
คิ ด เห็ น จากนัก บริ ห ารอื่ น ๆ ที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ทั้ง ภายในและภายนอกขององค์ก าร ซึ่ งอาจใช้วิธี ก าร
ปรึ กษาหารื อเป็ นรายบุคคล หรื อจัดการประชุมกลุ่มย่อยขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อผนวกรวมกับ
สติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผบู้ ริ หารสามารถ
พัฒนาทางเลือกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อผูบ้ ริ หารได้ทาํ การพัฒนาทางเลือกต่างๆ
โดยจะนําเอาข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละทางเลือกมาเปรี ยบเทียบกันอย่างรอบคอบ ทางเลือกบางทางเลือกที่อยู่
ภายใต้ขอ้ จํากัดขององค์การก็อาจทําให้เกิดผลต่อเนื่องที่ไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น ทางเลือกหนึ่ ง ของการเพิ่ม
ผลผลิต ได้แก่ การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการลดลง
ของขวัญกําลังใจของพนักงานในระยะต่อมา เป็ นต้น
ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อผูบ้ ริ หารได้ทาํ การ วิเคราะห์และ
ประเมิ นทางเลือกต่างๆ แล้ว ผูบ้ ริ หารควรเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสี ยของแต่ละทางเลื อกอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อ
พิจารณาทางเลื อกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสี ยต่อเนื่ องในภายหลังน้อยที่สุด และให้
ผลประโยชน์ มากที่ สุด แต่บางครั้ งผูบ้ ริ หารอาจตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกแบบประนี ประนอมโดยพิจารณา
องค์ประกอบที่ดีที่สุดของแต่ละทางเลือก
ขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสิ นใจไปปฏิบตั ิ (Implement the decision) เมื่อผูบ้ ริ หารได้ทางเลือกที่ดีที่สุด
แล้ว ก็ควรมีการนําผลการตัดสิ นใจนั้นไปปฏิบตั ิ เพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หาร
ควรกํา หนดโปรแกรมของการตัดสิ นใจ โดยระบุ ถึง ตารางเวลาการดํา เนิ นงาน งบประมาณ และบุค คลที่
เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ ควรมี การมอบหมายอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจน และจัดให้มีระบบการติดต่อสื่ อสารที่จะ
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ช่ วยให้ก ารตัดสิ นใจเป็ นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารควรกํา หนดระเบีย บวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่ งมี ส่วน
สนับสนุนให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) ขั้นตอน
สุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
ได้รับข้อมู ลย้อนกลับเกี่ ยวกับ ผลการปฏิ บตั ิงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่ ข้อมูล ย้อนกลับ จะช่ วยให้
ผูบ้ ริ หารแก้ปัญหาหรื อทําการตัดสิ นใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
1. การจูงใจ (Motivation)
การจูงใจ (Motivation) หมายถึ ง แรงผลักดันจากความต้องการและความคาดหวังต่างๆ ของมนุ ษย์
เพื่อให้แสดงออกตามที่ตอ้ งการ ด้วยความพีงพอใจ (Satisfaction)
อาจกล่าวได้ว่า การจูงใจ เป็ นสิ่ งเร้า และความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการหรื อเป้ าหมาย
ส่ วนความพึงพอใจ หมายถึ ง ความพอใจเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง ดังนั้นการจูงใจจึงเป็ นสิ่ งเร้า
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือความพึงพอใจซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ ซึ่ งได้มีผใู ้ ห้ความหมายของการจูงใจหลายประการ ดังนี้
ทฤษฎี การจูงใจของนักจิตวิทยาชื่ อ Abraham Maslow โดยมาสโลว์มองความต้องการเป็ นลักษณะ
ลําดับขั้น จากระดับตํ่าสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด และเมื่อความต้องการระดับหนึ่ งได้รับการตอบสนองจะมีความ
ต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป คือ
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer เป็ นทฤษฎีความต้องการซึ่ งกําหนดลําดับขั้นตอนความต้องการ
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการในระดับตํ่าและความต้องการในระดับสู ง โดยระลึกเสมอว่า
ระดับ ความต้ อ งการของบุ ค คลสามารถเปลี่ ย นไปในระดับ สู ง ขึ้ นหรื อตํ่า ลงได้เ สมอ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ ก ับ
ความสามารถตอบสนองความต้องการในระดับตํ่าลงหรื อความต้องการในระดับสู งขึ้นได้หรื อไม่
ทฤษฎีความต้องการแสวงหาของ McClelland เป็ นทฤษฎีซ่ ึ งเสนอแนะว่าความต้องการที่แสวงหาการ
เรี ยนรู ้โดยอาศัยชีวติ และการที่บุคคลมุ่งที่ความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอื่นๆ
ทฤษฎีความคาดหวังในการจูงใจของ Vroom ซึ่ งถื อว่าบุคคลจะได้รับการกระตุน้ ให้กระทําสิ่ งซึ่ ง
สามารถบรรลุเป้ าหมาย กล่าวคือ การจูงใจเป็ นสิ่ งมีคุณค่าซึ่ งแต่ละบุคคลกําหนดเป้ าหมายและโอกาสเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายนั้น นอกจากนี้บุคคลจะไม่มีการจูงใจให้บรรลุเป้ าหมาย ถ้าความคาดหวังเป็ นศูนย์หรื อติดลบ
2. ภาวะเศรษฐกิจ
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ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นความปรารถนาของคนทุกคน ได้มีนกั เศรษฐศาสตร์ หลาย
ท่านคิดตัวแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อจะได้นาํ ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ เช่ น ตัวแบบของอาดาม
สมิ ธ และ ริ คาร์ โ ด มี ค วามเหมาะสมกับ สั ง คมในประเทศอัง กฤษ ในยุ ค สมัย นั้ น อัง กฤษจึ ง มี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว เมื่อความมัน่ คงเกิดขึ้นกับอังกฤษแล้ว ความมัน่ คงก็ติดตามมา
ด้วยภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ งภาวะเศรษฐกิจถื อเป็ นปั ญหาระดับชาติที่เกี่ยวพันกับการลงทุน การบริ โภค การออม
ทรัพย์ การที่จะเข้าใจบทบาทของสิ่ งเหล่านี้ จาํ เป็ นที่เราต้องพิจารณาถึงปั จจัยสําคัญๆ ที่มีอิทธิ พลอยูเ่ หนือการ
ตัดสิ นใจ คือ การตัดสิ นใจจะกระทําการลงทุน การออมทรัพย์ ฯลฯ จึงสรุ ปได้ว่า ภาวะเศรษฐกิ จ เป็ นปั จจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
นโยบายและเป้าหมายของธนาคาร
ในฐานะที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐ นอกจากการดาเนิ นธุ รกิจในการให้บริ การทาง
การเงิ นที่เป็ นเลิ ศแก่ ลูกค้า และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว ธนาคารยังถื อเป็ นหน้าที่ในการ
สนับสนุ นให้เศรษฐกิ จไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ซึ่ ง ภารกิ จดัง กล่ า วจะสาเร็ จได้ต้องมาจากนโยบายแผนงาน และกระบวนการทางานที่ ดี โดยเฉพาะ
กระบวนการกากับดูแลกิจการ ดังนั้น ธนาคารจึงได้ให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลใน
องค์กร โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้นในปี 2545 เพื่อรับผิดชอบงานด้านบรรษัทภิบาลเป็ นการ
เฉพาะและให้เกิดการผลักดันอย่างจริ งจัง พร้อมทั้งได้มีการปรับพื้นฐานด้านบรรษัทภิบาลให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร ต่อมาในปี 2549 ธนาคารได้ประกาศให้เป็ นปี แห่งบรรษัทภิบาล และกาหนดแผนงานด้าน
การสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ระยะ 3 ปี ขึ้น โดย ปี 2549 เป็ นปี “รู ้เรี ยน” ปี 2550 เป็ นปี “เพียรทา” และ ปี
2551 เป็ นปี “นาชัย” ตลอดระยะ 3 ปี นี้ ธนาคารกาหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารทุ กระดับได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการกํากับดูแลกิ จการที่ดี เช่ น การจัดนิ ทรรศการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่ อง การจัดประกวดแต่งคาขวัญ ซึ่ งคาขวัญที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ “ซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ใส่ ใจคุณธรรม” การจัดโครงการ CG Awards เพื่อมอบรางวัล
ให้กบั หน่วยงานดีเด่นที่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลได้อย่างดีเยี่ยม เป็ นต้น สาหรับตั้งแต่ปี 2552
เป็ นต้นไป ธนาคารจะดาเนินการสร้างพันธมิตรในการบริ หารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยเริ่ มจากบริ ษทั
ในเครื อที่ธนาคารถือหุ น้ 100%
ธนาคารกรุ งไทย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกากับดูแลการดาเนิน
กิจการในด้าน ต่าง ๆ ของธนาคาร ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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ซึ่ งคณะกรรมการชุ ดย่อย ทุกคณะจะมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการกาหนดบทบาทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดหลักบรรษัทภิบาลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และประกาศใช้ท้ งั องค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 รวม 7 ประการ และมีชื่อเรี ยกโดยย่อว่า CARPETS ดังนี้ 1)
Creation of Long Term Value Added: สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืน โดยไม่เสี่ ยงต่อการทาลายองค์กรในระยะสั้น
2) Accountability: แสดงความรับผิดและรับชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ 3) Responsibility: มีความเข้าใจและมี
ขีดความสามารถในการประพฤติได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 4) Promotion of Best Practices: มุ่งดาเนิ น
ธุ รกิจและให้บริ การแก่ลูกค้า โดยยึดหลักวัฒนธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่ อสัตย์ และมีจิตสานึกในคุณธรรม จริ ยธรรม 5) Equitable Treatment: ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม 6) Transparency: แสดงความโปร่ งใสในการดาเนินงาน สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ 7)
Social and Environmental Awareness: สานึกในการปฏิบตั ิที่ดีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม อันเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อลดหรื อขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดจากการทําธุ รกิจของ
ธนาคารให้ดียงิ่ ขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องด้วย
จากความหมายของการจูงใจพอสรุ ปได้ดงั นี้ การจูงใจเป็ นวิธีการกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์ บุคคลจะแสดงพฤติกรรมมาได้ตอ้ งมีแรงจูงใจที่เป็ นความต้องการหรื อแรงขับที่อยูภ่ ายในตัว
บุคคล ดังนั้น การที่บุคคลจะเลือกใช้บริ การธนาคาร ธนาคารจะต้องมีวิธีการจูงใจ ถ้าตัวบุคคลพึงพอใจวิธีการ
จูงใจนั้นๆ บุคคลก็จะเลือกใช้บริ การของธนาคาร การจูงใจจึงเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่จะให้บุคคลเลือกใช้หรื อไม่ใช้
บริ การของธนาคาร
หน้ าทีข่ องธนาคาร
1. ให้บริ การทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน กูย้ ืมเงิน เก็บรักษา
ของมีค่า รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ชําระเงิน รับปรึ กษาและให้คาํ แนะนําด้านการเงินใน
เรื่ องการลงทุนธุ รกิจต่างๆ แก่ลูกค้า เผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ทางการเงินและเศรษฐกิจ เป็ นต้น
2. สร้ างและทําลายเงิ นฝาก ซึ่ งถือเป็ นหน้าที่พิเศษของธนาคารพาณิ ชย์โดยเฉพาะ โดยที่สถาบัน
การเงินประเภทอื่นไม่มีอาํ นาจและหน้าที่เช่นนี้ ซึ่ งทําให้ธนาคารพาณิ ชย์ผิดแผกแตกต่างไปจาก
สถาบันการเงินประเภทอื่นๆ และต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวมมากกว่าธุ รกิจปกติอื่น
ทัว่ ไป
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เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ของกนกพร จิตพุทธิ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ ในเขตบางแค ภาษีเจริ ญ หนองแขม และกระทุ่มแบน” พบว่า เพศ
อายุ อาชีพ ความน่าเชื่อถือ สภาพแวดล้อม และพนักงานของธนาคาร มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การของธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าที่มาใช้บริ การในธนาคารต่างก็มุ่งหวังที่จะได้รับบริ การที่ดี ซึ่ งการบริ การนั้น
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
พัฒวรรณ สุ กกลํ่า (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
พาณิ ชย์ ในเขตอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี” พบว่า
1. ปั จจัยภูมิหลังของผูม้ าขอรับบริ การมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การของธนาคาร
พาณิ ชย์ในเขตอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ
2. ปั จจัยข้อมูลคุ ณภาพบริ การของธนาคารต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ในเขต
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ความน่าเชื่ อถือของธนาคาร สภาพแวดล้อมและสถานที่ของ
ธนาคาร พนักงานของธนาคาร และการให้บริ การของธนาคาร
3. ข้อเสนอแนะจากผูม้ าใช้บริ การ ได้แก่ ด้านสถานที่คบั แคบเกินไป เก้าอี้สาํ หรับนัง่ คอยมีนอ้ ย ควรมี
การจัด ระบบคิ ว ที่ ดี ควรจัด พนัก งานให้ เ พี ย งพอในการให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ในช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว น
พนักงานควรยิ้มแย้มแจ่มใสและกระตือรื อร้นในการให้บริ การมากกว่านี้ ควรจัดให้มีตาํ รวจหรื อ
พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลภายในธนาคาร
แสงชัย โชติพงศ์สิริสกุล (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ทาํ ให้ลูกค้ามาใช้บริ การของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ซอย 114” พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจใน
ด้านภาพรวมของการใช้บริ การด้านเงินฝากในระดับมาก เนื่องจาก
1. ด้านพนักงาน ลูกค้าที่มาใช้บริ การได้สัมผัสบุคลิกภาพ อัธยาศัย ความรู้ความสามารถของพนักงาน
โดยตรง ความพึงพอใจในด้านนี้จึงเกิดจากการที่ลูกค้าได้สัมผัสเอง
2. ด้านบริ การ ลูกค้าที่มาใช้บริ การได้รับความช่วยเหลือในเรื่ องการใช้บริ การ คําแนะนําเกี่ยวกับการ
รับบริ การ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ การด้านเงินฝาก ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจที่มีพนักงาน
ให้บริ การอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว
3. ด้านสถานที่ ลูกค้าที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ทาํ งาน เพราะต้องการความสะดวก
รวดเร็ ว และประหยัดเวลาในการติดต่อ ขณะเดียวกันสถานที่บริ การภายในกว้างขวางและจัดระบบ
การบริ การอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม
14

4. ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ลูกค้าที่ มาใช้บ ริ การธนาคารเป็ นประจําจะมีความคุ น้ เคยกับผูบ้ ริ หารหรื อ
พนักงานสาขา จึงมีความรู ้สึกว่าธนาคารมีความมัน่ คงเชื่อถือได้ เพราะภาพลักษณ์ของธนาคารไม่
เคยออกมาในทางเสี ยหาย และคอยอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดเวลาที่มาใช้บริ การ
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