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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจ 
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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบัปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานที่ท  างานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ พนักงานสายสินเชื่อที่ท  างานภายในธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ย่านอโศก จ านวน  400 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวม และน ามาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะหค์่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหเ์ชิง
ถดถอยแบบพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุ 30-37 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปรญิญาตรี มีอายงุานนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี อตัราเงินเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 25,000 บาท ต าแหน่งระดบัปฏิบตัิการ ผลวิเคราะหปั์จจยัจงูใจและค า้จุนที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานที่ท  างานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกทัง้ 
12 ด้าน โดยมีปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก  ทั้งหมด 5 ด้าน และมีระดับปัจจัยค า้จุนอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 7 ดา้น ผลวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัดีมากผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า1)พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจที่มีอัตราเงินเดือนและต าแหน่งงานแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลา แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสติที่ระดบั .05 และ 2)ปัจจยั
จงูใจและค า้จนุดา้นลกัษณะงาน ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นการไดร้บัยอมรบันบัถือ ดา้นค่าตอบแทน 
ดา้นการไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา และดา้นนโยบาย มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้น
คณุภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการท างาน และดา้นประสิทธิภาพรวม มี
ระดบันยัส าคญัทางสติที่ระดบั .05 และมีค่า Adjusted R2 เท่ากบั 21% 
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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 equal to 21% 

 
Keyword : Motivation factor Maintenance factor Work performance 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนี ้ ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างสูงจากรอง
ศาสตราจารยด์ร.ณักษ์ กุลิสร ์อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ที่ไดใ้หค้  าปรึกษาแนะน า และขอ้คิดเห็น
ต่าง ๆ ในการท าวิจยั ตลอดจนตรวจแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันีม้ีความ
สมบูรณ์ผู้วิจัยขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์จากคณะ
บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคมและคณาจารยพ์ิเศษทกุท่านที่ไดม้อบความรูใ้หแ้ก่ผูว้ิจยั อนัเป็นพืน้ฐานส าคญั
ที่ท าให ้เกิดผลส าเรจ็ในการศกึษาและการท าสารนิพนธฉ์บบันี ้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สิริกุตตา, ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสวุรรณ และรองศาสตราจารย ์ดร.อรทยั เลิศวรรณวิทย ์ที่ใหค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญใน
การตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม รวมถึงใหค้ าแนะน า ต่าง ๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอัน
เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งกบัผูว้ิจยั 

ขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามทกุท่าน ที่ไดใ้หค้วามร่วมมือ และสละเวลาในการตอบ 
แบบสอบถาม รวมทัง้ขอขอบคุณเจา้หนา้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจทุกท่าน  ตลอดจนผูม้ีส่วนส าเร็จต่อ 
งานวิจยันีท้กุท่าน 

สุดท้ายนีผู้ว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ  บิดา, มารดา, ครอบครวั และเพื่อนๆ ทุกคน ที่ให้
ความ ช่วยเหลือและคอยใหก้ าลงัใจที่มีคณุค่าอย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา  และหวงัเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการศึกษางานวิจัยในครัง้นี  ้จะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูท้ี่สนใจเก่ียวกับหัวขอ้สาร
นิพนธห์ากผลงานวิจยัมีสิ่งดีงามเป็นประโยชนส์งูสดุ ผูว้ิจยัขออทุิศสิ่ง ดีงามเหล่านีแ้ก่ บิดา มารดา ผู้
มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนบูรพคณาจารยท์ี่ไดอ้บรมสั่งสอนชีแ้นะ แนวทางที่ดีมีประโยชนม์ีคุณค่า 
ตลอดมาจนกระทัง้ประสบความส าเรจ็ในวนันีแ้ละขอขอบพระคณุ เป็นอย่างสงู 
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บทที1่  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันการแข่งขันในทางธุรกิจมีแต่จะทวีความรุนแรงขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง ธุรกิจจึงตอ้งการที่จะสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อขึน้ไปเป็นผูน้  าของตลาด แต่
การจะไปถึงตรงจุดนั้นเริ่มตน้ของกิจการจะตอ้งมีแหล่งเงินทุนส าหรบัใชใ้นการลงทุนใหก้ิจการมี
ความก้าวหน้าเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได ้ซึ่งแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มักจะมาไดจ้ากสองทางหลกัคือ 
เงินทุนของตนเอง และเงินทุนจากการกูย้ืม โดยการกูย้ืมมกัจะหนีไ้ม่พน้จากธนาคารพาณิชยท์ั่วไป 
ธนาคารพาณิชยจ์ึงมีบทบาทส าคัญในการตอบสนองความตอ้งการเงินทุนของธุรกิจ ซึ่งอยู่ในรูป
ของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหรือกู้ยืมส าหรบัธุรกิจ และธนาคารจะได้รบัผลตอบแทนโดยเป็น
ดอกเบีย้จากการกู้ยืม นั้นจึงส่งผลให้บทบาทส าคัญในการหารายได้เข้าธนาคารตกไปอยู่กับ
พนักงานสินเชื่อธุรกิจ ที่มีหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ ดังนั้น  พนักงานสินเชื่อธุรกิจถือได้ว่าเป็น
องคป์ระกอบส่วนส าคัญ เนื่องจากพนักงานที่ดีตอ้งมีทักษะในการเจรจา ตอ้งมีความรูแ้ละความ
เขา้ใจในการเป็นที่ปรกึษาดา้นการเงินใหแ้ก่ธุรกิจ มีความรูท้ี่ดีดา้นสินเชื่อสามารถแนะน าวงเงินที่
เหมาะสมใหแ้ก่ธุรกิจได ้อีกทัง้ยงัตอ้งค านวณความเสี่ยงทัง้ฝ่ังของธุรกิจและฝ่ังของธนาคารเพื่อให้
มีความสมดลุกนั ซึ่งเป็นงานที่ตอ้งใชค้วามเขา้ใจและทกัษะขัน้สงู จึงจะสามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธนาคารเกียรตินาคิน (2563)ดงันัน้องคก์รจึงตอ้งมีวิธีการจดัการกบั
พนกังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทัง้ตวัพนกังานและองคก์รใหไ้ดม้ากที่สดุ  

ปัจจุบนัแมว้่าธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งก าลงัทยอยลดจ านวนพนกังานธนาคารลงเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากการเขา้มาของ Internet Banking ช่วยลดความยุ่งยากในการท าธุรกรรม
ระหว่างลูกค้ากับธนาคารใหม้ีความสะดวกมากขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบกับพนักงานสาขาเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตามไม่ได้มีกระทบกับพนักงานสายสินเชื่อของธนาคาร เนื่องจากระบบไม่สามารถ
วิเคราะหปั์จจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัเลขได ้จ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการในการท างานมากกว่า จึง
ท าใหร้ะบบคอมพิวเตอรย์ังไม่สามารถเขา้มาแทนที่ของคนในส่วนนีไ้ด ้ส่งผลใหปั้จจุบนัธนาคาร
ยังคงประสบปัญหาขาดอัตราก าลังของพนักงานสินเชื่อธุรกิจเป็นจ านวนมาก (ข้อมูลจาก 
JobDB.com) ประกอบกับพนักงานปัจจุบันที่ มี อยู่นั้น  ส่วนมากจะมีประสบการณ์น้อย
ประสิทธิภาพในการท างานค่อนขา้งต ่า ส่งผลกระทบท าใหห้ลายธนาคารเสียโอกาสในการเจรจา
ปล่อยสินเชื่อใหแ้ก่ธุรกิจ รวมถึงหนีเ้สียที่เพิ่มขึน้สงูมากเกิดจากการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของธุรกิจ
ของลูกค้าที่ไม่ดีพอ ท าให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีแนวโน้มผลประกอบกับจากการได้รับ
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ดอกเบีย้ลดลง และมีหนีเ้สียที่เพิ่มมากขึน้ ส่วนหนึ่งของปัญหานีเ้กิดจากการขาดประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งมีประสบการณ์น้อย ขาดแรงจูงใจในการท างาน และ
ผลตอบแทนที่ต  ่าเมื่อเทียบกบัความรูแ้ละความสามารถในการท างาน 

ในการพฒันาพนกังานใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้นัน้ สามารถด าเนินการ
ไดห้ลายรูปแบบ แต่มีรูปแบบหลกั ๆ ที่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งเลือกที่จะปรบัปรุงเป็นส าคัญ คือ 
การสรา้งแรงจูงใจในการการท างาน  ซึ่งจะเป็นการสรา้งขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของ
บคุลากร เป็นสิ่งส  าคญัที่องคก์รควรใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ เมื่อพนกังานมีความรูส้ึกที่ดีต่อ
การท างานซึ่งจะส่งผลใหพ้นักงานทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความคิดและช่วยกันแกไ้ขปัญหาในการ
ท างาน ผลงานก็จะมีประสิทธิภาพ 

แรงจูงใจในการท างานมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่
พนกังานควรประพฤติอันจะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายที่วางไว ้และยงัเป็นปัจจยัที่ช่วยกระตุน้ให้
พนักงานกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ด้วยความเต็มใจและพอใจ (Promkan, 2018) 
เพื่อให้พนักงานเกิดความกระตือรือรน้ในการท างาน เช่น การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละ
ทักษะในงานที่ท า ผลตอบแทนหรือความก้าวหน้าในงานที่ท า ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหพ้นกังานมีก าลงัใจในการปฏิบติังานกบัองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ทัง้สองฝ่าย 

จากปัจจยัดงักลา่วท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยัเรื่องปัจจยัแรงจงูใจและปัจจยั
ค า้จุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ย่านอโศก เพื่อน าผลส ารวจที่ไดจ้ากการศึกษาและวิจัยในครัง้นีไ้ปศึกษาวิเคราะหแ์ละใชใ้นการ
วางแผนและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ส าหรับองค์กร ตลอดจนช่วยสรา้งปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ปฏิบติังานของพนกังานที่ขาดประสิทธิภาพในการท างานใหม้ีประสิทธิผลสงูสดุแก่องคก์ร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นี่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดความมุ่งหมายไวด้งันี ้  

1. เพื่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ย่านอโศก จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ใชแ้นวทางในการพฒันา รวมถึงปรบัปรุงการท างานและการบรหิารงานองคก์ร ในการ

แกไ้ขปัญหาของพนกังานไดอ้ย่างเหมาะสมขึน้  
2. ใชแ้นวทางใหผู้บ้ริหารน าไปพัฒนาในการบริหารงาน รวมถึงเสริมสรา้งแรงจูงใจให้

พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุในการท างาน รวมถึงเพื่อ
ด ารงรกัษาบคุลากรที่มีคณุภาพใหอ้ยู่กบัธนาคาร 

3.ใชข้อ้มูลพืน้ฐานและเป็นประโยชนท์างวิชาการแก่ผูท้ี่สนใจในงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง โดย
สามารถน าไปปรบัปรุง สรา้งสรรค ์และใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนงานในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยเป็นพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง
หนึ่งย่านอโศก มีจ านวน 1,900  คน ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง (2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ย่านอโศก ซึ่งผูท้  าการวิจัยทราบถึงจ านวนประชากร
แน่นอน จึงใชว้ิธีค านวณตามสูตรของ Yamane (1973)ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดับความ
ความคลาดเคลื่อนที่รอ้ยละ ±5 ศิรพิงศ ์ พฤทธิพนัธ ์(2016)ทัง้หมด 400 คน ที่น ามาใชใ้นการวิจยั 

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified 

Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นสดัส่วนตามจ านวนประชากรออกเป็นตามส่วนงานต่าง ๆ  
ภายในสายสินเชื่อธุรกิจดงันี ้ฝ่ายการตลาดสินเชื่อ ฝ่ายวิเคราะหส์ินเชื่อ ฝ่ายประเมินราคา ฝ่ายพิธีสินเชื่อ 
ฝ่ายติดตามคุณภาพสินเชื่อ ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ ฝ่ายกลยุทธ์ และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เพื่อใหป้ระชากรที่
ลกัษณะคลา้ยกนัอยู่ในชัน้ภมูิเดียวกนั 

 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
กลุม่ ตวัอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามตามจ านวนของที่ค  านวณไดใ้นขัน้ตอนที่ 1 
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ตัวแปรทีศ่ึกษา  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ

ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก” มีตวัแปรที่น ามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก ่ 
ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก ่
1. ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย 

1.1 เพศ 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ 
1.2.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 22 ปี 
1.2.2 23 – 30 ปี 
1.2.3 31 – 38 ปี 
1.2.4 39 – 46 ปี 
1.2.5 47 – 54 ปี 
1.2.6 มากกว่า 55 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพ 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา 
1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.4.3 ปรญิญาโท 
1.4.4 ปรญิญาเอก 

1.5 ประสบการณท์ างาน 
1.5.1 ต ่ากว่า 5 ปี              
1.5.2 6-10 ปี 
1.5.3 11-15 ปี 
1.5.4 16-20 ปี 
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1.5.5 21 ปี ขึน้ไป 
1.6 อตัราเงินเดือน  

1.6.1 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท  
1.6.2 20,001 - 25,000 บาท  
1.6.3 25,001 - 30,000 บาท  
1.6.4 30,001 - 35,000 บาท  
1.6.5 35,000 บาทขึน้ไป 

1.7 ต าแหน่งงาน 
1.7.1 ระดบัพนกังานปฏิบติังาน 
1.7.2  ระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน 
1.7.3 ระดบัผูอ้  านวยการ 

2.ปัจจยัจงูใจ  
2.1 ดา้นความส าเรจ็ของงาน  
2.2 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ  
2.3 ดา้นลกัษณะของงาน   
2.4 ดา้นความรบัผิดชอบ  
2.5 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน  

3. ปัจจยัค า้จนุ  
3.1 ดา้นค่าตอบแทน  
3.2 ดา้นผูบ้งัคบับญัชา  
3.3 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล  
3.4 ดา้นนโยบายในการบรหิาร  
3.5 ดา้นสภาพการท างาน  
3.6 ดา้นความมั่นคงในงาน 
3.7 ดา้นต าแหน่งงาน 

4. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง ประสิทธิภาพในการท างานพนักงานสาย
สินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
ลักษณะประชากรศาสตรห์มายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของประชากรที่ท าการศึกษา

ไดแ้ก่ รายได ้อายุ ประสบการณก์ารท างานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ย่านอโศก 

พนักงาน หมายถึง พนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่
แห่งหนึ่ง (CREDIT & COLLECTION) ได้แก่ พนักงานฝ่ายการตลาด (Relationship Officer) 
พนักงานฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis) พนักงานฝ่ายประเมินราคา (Appraisal) 
พนักงานฝ่ายพิธีการสินเชื่อ (Business Lending Center) พนักงานฝ่ายติดตามคุณภาพสินเชื่อ 
(Switcher) พนกังานฝ่ายอนมุติัสินเชื่อ (Credit Approval) 

ปัจจัยจูงใจ  หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ เป็นแรงกระตุ้น หรือเป็นแรงผลักดันที่ท าให้
พนักงานเกิดก าลงัใจในการท างาน มุ่งมั่นในการงาน เกิดความกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลผุล ประกอบดว้ย  

1 ความส าเร็จของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานได้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และตามสิ่งที่
เปา้หมายก าหนดไว ้สง่ผลใหเ้กิดความรูส้กึภาคภมูิใจในงานที่ไดร้บัหมอบหมาย  

2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่พนักงานได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผูบ้งัคับบญัชาหรือบุคคลร่วมในหน่วยงาน ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดีทัง้ในดา้นความคิดเห็น 
และการท างาน  

3 ลกัษณะงาน หมายถึง ปริมาณงานที่เหมาะสม คณุภาพงานที่เหมาะสมกบัความสามารถ 
งานที่ ทา้ทายกบัความรูค้วามสามารถ และลกัษณะกระบวนงานที่ชดัเจน  

4 ความรบัผิดชอบ หมายถึง การก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบในงานที่ชัดเจน สามารถ
รบัผิดชอบไดอ้ย่างเต็มที่และงานที่รบัผิดชอบเหมาะสมกบัพนกังาน  

5 ความกา้วหนา้ในอาชีพงาน หมายถึง พนกังานไดร้บัมอบหมายงานที่ทา้ทายความสามารถ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งงาน หรือการรบัการฝึกอบรม พฒันาความรูแ้ละความสามารถ 
รวมถึงโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่ง โดยการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา  

ปัจจัยค ้าจุน หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งต่อสิ่งแวดลอ้มในการปฏิบัติงานโดยตรง และ
เป็นสิ่งจงูใจใหพ้นกังานเกิดความพงึพอใจในการท างาน โดยประกอบไปดว้ยปัจจยัแต่ละดา้น ดงันี ้ 

1 ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงค่าตอบแทนของพนกังาน โดยสิ่งนีอ้าจจะจ่ายในรูปตวั
เงินหรือมิใช่ตวัเงินก็ได ้ไดแ้ก่ สวสัดิการ ค่าดแูลรกัษาพยาบาล ค่าอปุกรณส์ื่อสาร ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าจา้ง  
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2 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับพนักงานในการปฏิบัติงาน
โดยตรง ไดแ้ก่ การมอบหมายใหป้ฏิบติังาน การใหค้ าปรกึษา การประเมินผลในการท างาน  

3 ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับ
บคุลากรที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ ความสามคัคี และการแบ่งปันขอ้มลูข่าวสาร  

4 นโยบายในการบริหาร หมายถึง หลกัและวิธีปฏิบติัตามแนวทางโดยอา้งอิงจากนโยบายใน
การบริหาร ที่มีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน ที่ผูบ้ริหารมกัจะใชใ้นการตดัสินใจเพื่อใหก้ารปฏิบติังาน
เป็นไปตามเปา้หมาย 

5 สภาพการท างาน หมายถึง องค์ประกอบของสิ่งที่อยู่รอบตัวเก่ียวกับสภาพการท างาน 
ไดแ้ก่ บรรยากาศการท างาน ความสะดวกสบายในการท างาน  

6 ความมั่นคงในงาน หมายถึง สิ่งที่สะทอ้นความมั่นใจและความมั่นคงในงานที่ท า ไดแ้ก่ 
การถกูปรบัลดเงินเดือน การถกูเชิญใหอ้อก การต่อสญัญาจา้งในการท างานต่อ 

7 ดา้นต าแหน่งงาน หมายถึง อาชีพนัน้เป็นที่ยอมรบันบัถือของสงัคม มีเกียรติและศกัดิศ์รี   
ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง ความสามารถในการท างานของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก โดยมีตัวชี ้วัดถึง
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่สองดา้น ดงันี ้ 

1 คณุภาพงาน หมายถึง ความถูกตอ้งและครบถว้นของเนือ้หาในงานที่ไดร้บัมอบหมาย งาน
ที่มีคุณภาพนั้นตอ้งไรซ้ึ่งขอ้ผิดพลาด ตรงกับความตอ้งการผูบ้ังคับบัญชาและไม่ขัดกับหลกัปฏิบัติงาน 
โดยสามารถท างานส าเรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

2 ปริมาณงาน หมายถึง พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจแห่งหนึ่งย่านอโศกจะตอ้งปฏิบติังานให้
ไดผ้ลงานเป็นไปตามที่องคก์รก าหนดไว ้

3 เวลา หมายถึง ระยะเวลาที่พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจแห่งหนึ่งย่านอโศกตอ้งปฏิบติังานให้
งานแลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา หรือตามเปา้หมายที่องคก์รก าหนด 

4 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน หมายถึง พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจแห่งหนึ่งย่านอโศกจะตอ้ง
ปฏิบติังานใหไ้ดต้ามผลนัน้ๆ โดยไม่สิน้เปลืองงบประมาณ รวมถึงทรพัยากรขององคก์รเกินกว่าที่ก าหนด 
หรือที่คาดหวงัไว ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพสมรส 

4.ระดบัการศึกษา 

5.ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 

6.รายไดต่้อเดือน 

7.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

ปัจจยัจงูใจ 

1. ดา้นลกัษณะของงาน  

2. ดา้นความรบัผิดชอบ  

3. ดา้นความส าเรจ็ของงาน  

4. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน  

5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ 

ปัจจยัค า้จนุ  

1. ดา้นค่าตอบแทน  

2. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา  

3. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล  

4. ดา้นนโยบายในการบรหิาร  

5. ดา้นสภาพการท างาน  

6. ดา้นความมั่นคงในงาน 

7.ดา้นต าแหน่งงาน 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย ์

1.ดา้นคณุภาพของงาน 

2.ดา้นปรมิานงาน 

3.ดา้นเวลา 

4.ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่าน

อโศกที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
ระดับพนักงาน อัตราเงินเดือน อายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพ
งาน ปรมิาณงาน เวลาที่ใชใ้นงาน และดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างกนั 

2. ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่
ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่ายอโศก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง  และได้น าเสนอตาม 

หวัขอ้ต่อไปนี ้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
4. ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์รธนาคารในประเทศไทย 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
1.1 ความหมายของประชากรศาสตร ์

ราชบณัฑิตยสถาน (2554, 703)ใหค้วามหมายว่าประชากรศาสตร ์หมายถึง การศึกษาทาง
สถิติเก่ียวกับประชากรในแง่ของอัตราการเกิด การตายการย้ายถิ่น และการกระจาย เป็นต้น รวมทั้ง 
ผลกระทบที่มีต่อสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัประชากร เพราะค าว่า“Demo” 
หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” หมายถึง “Writing Up” 
หรือ “Description” ซึ่งแปลว่า “ลกัษณะ” ดังนัน้ถ้าแยกพิจารณาออกจากรากศัพทค์ าว่า “Demography” 
น่าจะมีความหมายตามที่กล่าวขา้งตน้คือวิชาที่เก่ียวกับประชากรนัน้เอง ชัยวัฒน ์ปัญจพงษ์ และ ณรงค ์
เทียนสง่ (2521) 

สุวสา ชัยสุรตัน ์(2543)กล่าวว่า ประชากรศาสตร(์Demographic) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ  ที่ 
เป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรในตัวบุคคลนัน้ ๆ  ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได ้การศึกษา 
ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาติ สญัชาติและสถานภาพทางสงัคม (Social class) 

(Hanna และ Wozniak, 2001)ได้ให้ความหมายของลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ไว้
คลา้ยคลึงกนั โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตรห์มายถึง ขอ้มูล เก่ียวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ รายไดศ้าสนาและเชือ้ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ใชเ้ป็น
ลักษณะพืน้ฐานที่นักการตลาดมมักจะน ามาพิจารณาการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดย
เชื่อมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใชส้ินคา้ของผูบ้รโิภค 
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1.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
ดา้นประชากรศาสตร ์คือความหลากหลายของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะ

โครงสรา้ง อายุในการท างาน เป็นตน้ โดยแสดงถึง ความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยประกอบดว้ย 
พนักงานและบุคลากรในแต่ละระดับ โดยมีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน มีสาเหตุจาก
ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตรข์องบุคคลนั่นเอง 

ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) ของBall-
Rokeach และ DeFleur (1976) ไดเ้สนอ หลักการที่เก่ียวกับทฤษฏีความแตกต่าง ระหว่าง ปัจเจกบุคคล 
ดงัต่อไปนี ้ 

1. มนษุยม์ีความแตกต่างกนัอยา่งมากในทางจิตวิทยาบคุคล  
2. ความแตกต่างบางส่วนมาจากความแตกต่างทางชีวภาคและสภาพของร่างกายของแต่

ละคน แต่โดยสว่นใหญ่แลว้พบความแตกต่างกนั ที่เกิดขึน้จากการเรียนรู ้ 
3. มนุษย์ซึ่งถูกเลี ้ยง ตามแต่ละสถานการณ์ที่ ต่างกัน จะท าให้เกิดความคิดเห็นที่

แตกต่างกนัไป 
4. สิ่งแวดลอ้มท าใหเ้กิดความเชื่อถือและค่านิยม รวมถึงลักษณะ จิตวิทยาของแต่ละ

บคุคลที่แตกต่างกนัไป 
กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548)ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆประกอบด้วย

บุคลากร แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ทัง้บุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนีม้ีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย 
ดงันี ้อายุ เพศ สถานภาพ อายุงานการปฏิบติังานในองคก์ร โดยพฤติกรรมของการท างานแต่ละคนจะเป็น 
ดงันี ้ 

1. อายุ กับ การท างาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรบักันว่าผลงานของ
บุคคล จะลดนอ้ยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามคนที่มีอายุมากนัน้ เป็นคนมีประสบการณ์ใน
การท างานมาก และยงัปฏิบติังานที่จะก่อใหเ้กิดผลผลิตสูงไดน้อกจากนีจ้ะเห็นไดว่้า คน ที่อายุมากจะไม่
ลาออกหรือยา้ยงาน ทัง้นีเ้พราะโอกาสในการเปลี่ยนงานมีนอ้ย ประกอบกบัช่วงเวลาในการท างานนานจะมี
ผลท าใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนมากขึน้ดว้ย  

2. เพศ กับ การปฎิบัติงาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป
เรื่อง ความสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาในการท างาน แรงจูงใจในสงัคมและการเรียนรูข้องเพศชาย 
และเพศหญิง นั้นไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิง มีลักษณะคลอ้ย
ตามที่มากกว่าเพศชาย และมีความคิดดา้นเชิงรุก กา้วไกล และความคาดหวงัในความส าเร็จที่มากกว่าเพศ
หญิง แต่ไม่มีความแตกต่างกนัในเรื่องของผลงาน และในเรื่องของความพงึพอใจในงาน  
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3. สถานภาพ กบั การปฎิบติังาน (Marital Status and Job Performance) จากการศกึษา 
พนักงานที่สมรสแลว้ จะขาดงาน และมีโอกาสลาออกในงานที่นอ้ยกว่าผูม้ีสถานภาพโสด นอกจากนีจ้ะมี
ความพงึพอใจในงานที่สงูกวา่ผูม้สีถานภาพโสด รวมถึงมคีวามรบัผิดชอบในการท างาน 

 4. ความอาวุ โสในการท างาน กับ การท างาน (Tenure and Job Performance)  
ผูท้ี่มีความอาวโุสในการท างาน จะมีผลงานในการท างานสงูกว่าบรรดาพนกังานใหม่และมีความพึงพอใจใน
งานสงูกว่า 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2538, 41)ไดก้ล่าวไวว้่าตวัแปรของประชากรศาสตร ์จะประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ครอบครวั สถานภาพ การศึกษา อาชีพรวมถึงรายได ้โดยลกัษณะส าคัญและสถิติที่วัดจากประชากร 
ซึ่งจะช่วยก าหนดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรมจะช่วยอธิบายถึงความคิด 
ความรูส้ึกของกลุ่มเปา้หมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรสามารถเขา้ถึง และมีประสิทธิผลในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย โดยคนที่ลักษณะประชากรศาสตรต่์างกัน จะมีลักษณะจิตวิทยาที่ต่างกันโดยวิเคราะห์จาก
ปัจจยัดงันี ้

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศจะท าใหบุ้คคลมีการติดต่อสื่อสารต่างกัน หมายถึงเพศ
หญิงจะมีความตอ้งการที่จะส่งและรบัสารไดม้ากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายนัน้ ไม่ไดม้ีความตอ้งการที่
จะสง่และรบัข่าวสารอย่างเดียวเท่านัน้แต่ตอ้งการที่จะสรา้งความสมัพนัธที่ดีใหเ้กิดขึน้ดว้ย นอกจากนีย้งัมี
ความแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคิดค่านิยมและทศันคติทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคมก าหนดทัง้
บทบาท รวมถึงกิจกรรมของทัง้สองเพศไวต่้างกนั 

2. อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม 
คนอายุนอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดอดุมการณแ์ละจะมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายมุากในขณะที่
คนอายุมากมักมีความคิดที่อนุรกัษ์นิยม และมองโลกในแง่รา้ยกว่าคนที่มีอายุน้อยเนื่องมาจากผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันลกัษณะการใชส้ื่อมวลชนก็ต่างกนัคนที่มีอายุมากมกัจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหา
ข่าวสารหนกั  ๆมากกว่าความบนัเทิง 

3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่าง
กนัคนที่มีการศกึษาสงูจะไดเ้ปรียบอย่างมากส าหรบัการเป็นผูร้บัสารที่ดีเพราะเป็นผูท้ี่สามารถเขา้ใจสารได้
ดี แต่อาจเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่าย ๆ  ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตผุลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต ่า
มกัจะใชส้ื่อประเภทวิทยุ โทรทศันแ์ละภาพยนตรห์ากผูม้ีการศึกษาสงูมีเวลาว่างพอก็จะใชส้ื่อสิ่งพิมพว์ิทยุ
โทรทศันแ์ละภาพยนตรแ์ต่หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพม์ากกว่าประเภทอ่ืน 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง เชือ้ชาติ อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทาง
สังคมของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนจะมี
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วฒันธรรมและประสบการณด์า้นทศันคติ ค่านิยมและเปา้หมายที่ต่างกนั ซึ่งปัจจยับางอย่างที่เก่ียวขอ้งกบั
ตวัผูร้บัสารแต่ละคน เช่นปัจจยัทางจิตวิทยาและสงัคมจะมีอิทธิพลต่อการรบัข่าวสาร 

การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) เป็นการ
แบ่งสว่นตลาดที่ใชห้ลกัดา้นประชากรศาสตร ์ขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อ
การก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้จะง่ายต่อการวัดผลมากกว่าตัวแปรอ่ืน ประกอบดว้ย (ปณิศา ลญัชา
นนท,์ 2548) 

1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่างทางดา้นรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวยัตวัอย่าง เช่น วยัรุ่นส่วนใหญ่
จะสนใจสินคา้ตามแฟชั่น สว่นผูส้งูอายมุกัจะสนใจสินคา้ดา้นสขุภาพ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามตวัแปรชนิด
นีอ้าจเป็นตวัแปรลวงได ้ตวัอย่าง เช่น สินคา้ที่มีกลุม่เปา้หมายเป็นคนวยัหนุ่มสาว แต่กลบัมีผูส้งูอายุมาซือ้
แทน ทัง้นีม้ีสาเหตมุาจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่าตวัเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู่ เป็นตน้ 

2. เพศ (Sex) ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ตวัอย่าง เช่น ผูห้ญิงมกัจะมีความอ่อนโยนกว่าผูช้าย ส่วนผูช้ายมกัจะมีความเป็นผูน้  ามากกว่าผูห้ญิงเป็น
ตน้ จึงไดน้ าลักษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกตก์ับผลิตภัณฑบ์างประเภทในอดีตผูห้ญิงจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑป์ระเภทครีมบ ารุงผิว น า้หอม ครีมเปลี่ยนสีผมยาระงบักลิ่นกาย แต่ปัจจุบนั
เห็นได้ว่าสินค้าเหล่านี ้เจริญเติบโตสูงมากในส่วนตลาดชาย ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้ทั้งสองเพศ 
(Unisex) 

3. วงจรชีวิตของครอบครวั (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตในลักษณะ
ครอบครวั (สามี ภรรยา บุตร) แนวคิดนีย้ึดหลกัครอบครวัส่วนใหญ่จะผ่านขัน้ตอน 3 ขัน้คือ ขัน้การสรา้ง
ครอบครวั ขัน้เจริญเติบโตและขัน้สดุทา้ย (วยัชรา) ตัวอย่าง เช่น คู่รกัเพิ่งแต่งงานมกัจะตอ้งการบา้นขนาด
เล็ก อพารต์เมนตห์รือคอนโดมิเนียม รวมถึงรถยนตข์นาดเล็ก จะมีความตอ้งการบา้นและรถยนตข์นาดใหญ่
ส าหรบัครอบครวั ส่วนครอบครวัที่มีบุตรยังเล็กจะมีความตอ้งการสินคา้ส าหรบัเด็ก เช่น ผา้ออ้ม ขวดนม 
นมผง เป็นตน้ 

4. รายได ้(Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีรายไดสู้งแต่อย่างไรก็
ตาม ผูม้ีรายไดป้านกลางไปจนถึงรายไดต้ ่านัน้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า สินคา้และบรกิารที่นิยมใชแ้บ่ง
ส่วนตลาดตามรายได ้ไดแ้ก่ โทรศัพทม์ือถือ เสือ้ผา้ เครื่องส าอางและการท่องเที่ยว รถยนต ์และบา้น เป็น
ตน้ แมว้่ารายไดเ้ป็นตวัแปรที่ใชบ้่อยมาก แต่นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตรต์วัอ่ืน  ๆเพื่อใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มผูบ้รหิารธุรกิจที่มั่งคั่งรุ่น
เยาว ์(Yuppies) เป็นการใชเ้กณฑร์ายไดร้ว่มกบัเกณฑอ์าย ุเป็นตน้ 
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5. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คณุภาพที่ดีกว่าและมีราคาสงูกว่าผูท้ี่มีการศกึษาต ่า 

6. อาชีพ (Occupation) บุคคลแต่ละสาขาอาชีพมีความจ าเป็นและความต้องการใน
สินค้าและบริการที่ต่างกัน เช่น นักธุรกิจ มีความต้องการรถยนต์ที่ดูดีมีระดับ เช่น เบนซ์ (Benz) ผู้ใช้
แรงงานมีความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคที่ใชใ้นชีวิตประจ าวัน เช่น อาหาร สบู่ และยาสีฟัน เป็นตน้  
นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาว่าสินคา้และบริการของบรษิัท เป็นที่ตอ้งการของกลุ่มอาชีพใด เพื่อจะไดเ้ตรียม
สินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่บคุคลเหลา่นีไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรโ์ดยอา้งอิงจาก ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน ์(2538) และ กรรณิการ ์เหมือนประเสรฐิ (2548) น ามาวิเคราะหปั์จจยัดา้นประชากรศาสตร์
แสดงถึงความแตกต่างกนัของกลุ่มบุคคลในดา้นต่าง ๆ  อย่าง เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และสถานะ
ทางสงัคม ซึ่งปัจจยัทัง้หมดนีม้ีอิทธิพลต่อการรบัรูข้่าวสารทัง้โดยตรงและโดยออ้มไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ค่านิยม 
ความเชื่อและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยผู้วิจัยสามารถน าตัวแปรต้นที่ เป็นลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน 
สถานที่ท างาน และสายงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

2. แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุน 
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

Guilford และ Gray (1970) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเรา้ที่จะน าช่องทางและเสรมิสรา้ง
ความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมของมนษุย ์ 

Schermerhorn, Hunt, และ Osborn (2004) กล่ าวว่ า แรงจู งใจ (Motivation) หมายถึ ง 
อิทธิพลภายในของบคุคลซึ่งเก่ียวขอ้งกบัทิศทาง และการใชค้วามพยายามอย่างต่อเนื่อง  

Luthans และ Thomas (1989) กล่าวว่า การจูงใจ (Motivation) คือ การที่ผูบ้ังคับบัญชาท า
ให้บุคคลทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
จดุมุ่งหมายขององคก์ารที่ตัง้ไว ้โดยเนน้การปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพสงูสดุเท่าที่จะท าได ้ 

Wentzel และ Miele (2009) ไดใ้หค้วามหมายของการจูงใจว่า การจูงใจเป็นภาวะภายในของ
บคุคลที่ถกูกระตุน้ใหก้ระท าพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 

Roos และ Van Eeden (2008) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะใช้พลัง
เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในเป้าหมาย (Goal) หรือรางวลั (Reward) การจูงใจเป็นสิ่งที่ส  าคญัส าหรบั
การกระท าของมนษุยแ์ละสิ่งที่ยั่วยุใหค้นไปถึงซึ่งวตัถุประสงคท์ี่มีสญัญาณเก่ียวกบัรางวลัที่ไดร้บั 
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อย่างไรก็ ดี  ยังมีนักวิชาการท่ านอ่ืนได้อธิบายและให้ความหมายของ การจูงใจ  
ไวอ้ย่างน่าสนใจอีกดว้ย เช่น  

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550)  กล่าวว่า การจูงใจหมายถึง อิทธิพลภายในบุคคลซึ่งเก่ียวขอ้งกับ
ทิศทางและความพยายามส าหรบัการท างานอย่างต่อเนื่องหรือเป็นสภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุน้ใหแ้สดง
พฤติกรรมเพื่อไปสูเ่ปา้หมาย  

ณัฏฐพันธ ์เขจรนนัทน ์(2551)กล่าวว่า การจูงใจหมายถึง กระบวนการต่าง  ๆที่ร่างกายและ
จิตใจถูกกระตุน้จากสิ่งเรา้ใหเ้กิดการแสดงออกของพฤติกรรม เพื่อที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ตอ้งการ ซึ่ง
บคุคลที่มีการจงูใจจะมีลกัษณะดงันี ้ 

1. การแสดงออกที่จะแสดงออกถึงความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และทุ่มเทในการ
ปฏิบติังาน  

2. มีความพยายามอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อทอ้  
3. สามารถเปลี่ยนแปลงได ้โดยพฤติกรรมจะเปลี่ยนไดข้ึน้อยู่กบัสถานการณต่์าง  ๆ

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุน 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรซ์เบอรก์ Herzberg และ Mausner (1959) ได้น าเสนอทฤษฎี two-
factor Theory or Motivator-hygiene Theory หรือเรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีกลา่วถึงความพึงพอใจในการท างาน โดยน าเสนอว่า ความพึงพอใจในการท างานประกอบดว้ยปัจจยั 
2 ประการ คือ ความพึงพอใจในการท างาน (Satisfaction) และความไม่พึงพอใจ (No Satisfaction) มาจาก
การไดร้บัอิทธิพลของปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่เป็นปัจจยัในการกระตุน้ในการท างาน และปัจจัย
ค า้จุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ที่เป็นปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงไม่พอใจการท างาน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่ เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivators or Motivator 
Factors) เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการภายในของตวับคุคลมีอิทธิพลในการสรา้งความพึงพอใจใน
การท างาน ซึ่งเป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานโดยตรง (Job Content) ปัจจยัจงูใจท าใหค้นเกิดความชื่น
ชอบยินดีในผลงานรวมถึงความสามารถของตนเอง ถา้บุคคลไดร้บัความตอ้งการสนองปัจจยัเหล่านีจ้ะท า
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และตัง้ใจท างานสดุความสามารถ อีกทัง้ยงัเพิ่มประสิทธิภาพของงานได ้
ซึ่งกลุม่ปัจจยัประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 ความส าเร็จของงาน  คือ การที่บุคคลท างานได้ส  าเร็จและประสบ
ความส าเร็จตรงตามเวลา และเป้าหมายของงาน การมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานใหส้  าเร็จ
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ลลุ่วงไปได ้ความสามารถกบัการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ต่าง ๆ การรูจ้กัป้องกนัปัญหาในการท างานที่จะ
เกิดขึน้ และเมื่อท างานส าเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจและพอใจในความส าเร็จนั้น ได้แก่ การได้ใน
ความสามารถแกไ้ขปัญหาจนส าเรจ็ลลุว่ง การไดใ้ชโ้อกาสในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาจนส าเรจ็  

1.2 การได้รับความยอมรับนับถือ  คือ การได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนในที่ท างาน กลุม่เพื่อน และบคุคลอ่ืนๆ โดยทั่วไปการยอมรบันบัถือนีร้วมถึงการยก
ย่องชมเชยชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้ก าลังใจหรือการแสดงออกในลักษณะอ่ืน ได้แก่  
การไดร้บัการยกย่องชมเชยภายในองคก์ร ความภมูิใจในอาชีพ การไดรบัการยกย่องจากเพื่อนรว่มงาน 

1.3 ลกัษณะของงาน คือ ความน่าสนใจของงานที่ท า ก่อใหเ้กิดความคิดรเิริ่ม
สรา้งสรรค ์ตรงกบัความรูค้วามสามารถของตนเองหรือไม่ ซึ่งเหล่านีจ้ะส่งผลต่อความรูส้ึกที่ดีและ
ไม่ดีต่อลกัษณะงานของตนเองที่ไดร้บัมอบหมาย  

1.4 ความรบัผิดชอบ  หมายถึง การไดร้บัโอกาสงาน หรือการมีส่วนร่วมใน
งานที่ไดร้บัมอบหมาย ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป อยู่ในเกณฑท์ี่สามารถควบคุมได ้ไม่ขาดหรือมีอิสระ
มากจนเกินไป รวมถึงปริมาณของงานที่ไดร้บัมอบหมาย การไดร้บัความน่าเชื่อถือและไวว้างใจให้
ท างานส าคญั 

1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การมี
โอกาสไดก้า้วขึน้สู่ต  าแหน่งที่สงูขึน้ หรือ โอกาสในการเจรญิเติบโตใน (Possibility of Growth) การ
ได้รบัการเลื่อนขั้นเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ ครอบคลุมถึงการมีโอกาสได้รับการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมหรือการไดร้บัการการฝึกอบรม ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือต าแหน่งของบคุคลใน
องคก์ร ในกรณีที่บุคคลยา้ยต าแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งขององคก์รโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะเพิ่มขึน้ เป็นการเพิ่มโอกาสและความรบัผิดชอบมากขึน้  

2.ปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factor) ว่าเป็นปัจจัยที่
ส่งผลกับความสมัพันธ์โดยออ้มกับบุคคล เนื่องจากปัจจัยนีจ้ะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับสิ่งแวดลอ้มของการ
ท างาน หรือท าใหเ้กิดการท างานไดเ้ป็นปกติในองคก์รเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านีไ้ม่ถือเป็นสิ่งจูงใจให้
คนท างานมากขึน้ แต่จะมีส่วนช่วยในการท างานใหม้ีความสขุมากขึน้ ปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดคนลาออกจากงาน 
หรือกล่าวไดว้่าถ้าปัจจัยนีไ้ม่เหมาะสมจะท าให้ขวัญก าลังใจของบุคคลเสีย ซึ่งมีลักษณะเก่ียวขอ้งกับ
สภาวะแวดลอ้มหรือสว่นประกอบของงาน ปัจจยัดา้นนี ้ไดแ้ก่  

2.1 น โยบ ายการบ ริห ารงาน  (Company Policy and Administration) 
หมายถึง การจัดการและบริหารงานขององคก์ร การมอบอ านาจใหก้บับุคคลในการด าเนินงานได้
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เรียบรอ้ย รวมทั้งการสื่อสารในองค์กร เช่น การที่บุคคลสามารถทราบว่าท างานให้ใครนั่นคือ
นโยบายขององคก์รตอ้งแน่ชดั เพื่อใหบ้คุคลด าเนินงานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2.2 การปกครองบังคับบัญชา  (Supervision) หมายถึง  ความสามารถ
ผู้บังคับบัญชาในการท างาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร และจะต้องมีความความรู้
ความสามารถที่จะแกปั้ญหา รวมถึงใหค้ าแนะน าการท างานแก่ลกูนอ้งได ้

2.3 ค วามสัม พั น ธ์ ระห ว่ า งบุ ค คล ในหน่ วย งาน  (Relationship with 
supervisiors Peers and subordinates) หมายถึ ง  การพบปะพูดคุย  เป็นมิตร เรียน รู้งาน 
ความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งในกลุม่งาน 

2.4 ความมั่นคงในการท างาน (Job Security) คือ ความรูส้ึกของบุคคลที่มี
ต่อความมั่นคงในงาน ความมั่นคงขององคก์าร 

2.5 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working Condition) คือสภาพแวดลอ้ม
ในสถานที่ท างานที่อ  านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ 
อปุกรณแ์ละอื่น ๆ รวมถึงปรมิาณงานที่รบัผิดชอบ 

2.6 ค่าจ้างและผลตอบแทน  (Salary) คือ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ เงิน
ช่วยเหลือบตุรค่ารกัษาพยาบาล ตลอดจนเงินสวสัดิการประเภทต่าง ๆ 

2.7 ต าแหน่งงาน (Status) หมายถึง อาชีพนัน้เป็นที่ยอมรบันับถือของสงัคม 
มีเกียรติและศกัดิศ์รี 

 นอกจากนีท้ฤษฎีดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (1969) ที่ได้เสนอ
แนวคิดทฤษฎีการจงูใจ (Achievement Theory) ว่ามีแรงจงูใจในการปฏิบติังานอยู่ 3 อย่างดว้ยกนั ไดแ้ก่  

 1. ความต้องการความส าเร็จ เป็นแรงขับที่ต้องการจะให้งานที่ท านั้นประสบ
ผลส าเรจ็ดีที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสงูกว่า และมีผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย  

 2. ความตอ้งการความรกัหรือความเป็นพวกพอ้ง เป็นความตอ้งการมิตรภาพ
และความสัมพันธ์ที่สนิทสนมชิดชอบกัน เป็นความต้องการสรา้งความสัมพันธ์และรกัษาสัมพันธ์กับ
บคุคลๆอ่ืน  

 3. ความตอ้งการมีอ านาจ เป็นความตอ้งการที่จะท าใหค้นอ่ืนมีความประพฤติ
หรือมีพฤติกรรมตามที่ตนตอ้งการ รวมถึงเป็นความตอ้งการที่จะมีอ านาจในการบงัคบับญัชาและมีอิทธิพล
เหนือหรือต่อคนอ่ืน  

ทัง้นี ้จากการศกึษาของ McClelland (1969) พบว่า พนกังานที่มีปัจจยัจูงใจมกัตอ้งการที่จะ
ท างานใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้ 
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 1. งานที่เปิดโอกาสใหเ้กิดความรบัผิดชอบตนเองและมีเสรีภาพที่จะตัดสินใจ
และแกปั้ญหา 

 2. ตอ้งการงานที่มีความง่ายที่ก าลงัพอดี  
 3. ตอ้งการงานที่มีความแน่นอนและต่อเนื่อง ซึ่งสรา้งผลงานได ้และท าใหเ้ขามี

ความกา้วหนา้ในงานเพื่อจะพิสจูนต์นเองถึงความสามารถของตนเองได ้
จากปัจจัยข้างต้น ถ้าเมื่อใดปัจจัยการจูงใจลดลงกว่าระดับที่ควรจะเป็น จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรลดลงตามไปดว้ย ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความจูงใจแก่บุคลากร จะตอ้งมี
การจงูใจเพื่อใหเ้ป็นสิ่งที่ดงึดดูใหบ้คุลากรเกิดแรงผลกัดนัในการท างานใหก้บัองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากความต้องการงานในลักษณะที่กล่าวไปแล้ว McClelland (1969) ได้พบปัจจัยที่
ส  าคญัอีกหนึ่งปัจจยัที่มีผลต่อการท างาน เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ คือ สิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมกบังาน
ที่ท าด้วย ซึ่งจากทฤษฎี two-factor Theory or Motivator-hygiene Theory หรือเรียกว่า ทฤษฏีสองปัจจัย 
(Two-factor Theory) ของ Frederick Herzberg นั้นกล่าวถึง ปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene 
Factors) 

Barnard (1974) ไดก้ล่าวถึงสิ่งจูงใจที่ผูบ้ริหารสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการจูงใจใหเ้กิด
ความพงึพอใจในการท างานไว ้ดงันี ้

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducements) ไดแ้ก่ เงิน ของมีค่าหรือสภาวะที่ใหเ้ห็น
แก่ผูป้ฏิบติังาน เป็นการตอบแทนหรือรางวลั 

2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลซึ่งไม่ใช่วัตถุ (Personal non - Material Opportunity) 
เป็นที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการท างานที่มากกว่ารางวลั ซึ่งเป็นวตัถุ เช่น อ านาจ เกียรติ สิทธิพิเศษ 
เป็นตน้ 

3. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirble Physical Conditions) หมายถึง สิ่งแวดลอ้ม
ในการท างาน เช่น สถานที่ท างาน เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ

4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สมรรถภาพในหน่วยงานที่
สนองความตอ้งการ ในดา้นของความภูมิใจที่ไดแ้สดงฝีมือ การไดม้ีโอกาสช่วยเหลือและการแสดงความ
จงรกัภกัดีต่อหน่วยงาน 

5. ความดึงดูดใจในทางสังคม (As Sociational Attractioness) หมายถึง ความสัมพันธ ์
ซึ่งถา้เป็นไปดว้ยดีจะท าใหเ้กิดความผกูพนัและความร่วมงานกบัหน่วยงาน 
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6. ปรบัการท างานใหเ้ขา้กบัวิธีการและทัศนคติของแต่ละคน (Adaptation of Condition 
to Habitual Methoods and Attitiudes) หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่งงาน วิธีท างานให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของบคุลากร ซึ่งแตกต่างกนั 

7. โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท างาน (The Opportunity of Enlarged Participation) 
หมายถึง การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีความรูส้กึมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นบุคคลส าคญัของงานมีความรูส้กึเท่า
เทียมในหมู่ผูร้ว่มงาน 

8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน (The Condition of Communion) หมายถึง ความพอใจของ
บคุคลในดา้นสงัคม หรือความมั่นคงในทางสงัคม ซึ่งจะท าใหค้นรูส้กึมีหลกัประกนัและมีความมั่นคงในการ
ท างาน 

กอรด์อน (Gordon, 1995) กล่าวว่า การจูงใจในการท างานจะมุ่งเนน้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่พึง
ประสงคข์องพนกังาน เพื่อใหบ้รรลวุคัวามตอ้งการขององคก์าร พนกังานจะจูงใจเพื่อใหเ้พิ่มความพยายาม
มากขึน้เพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่คาดหวงั หรือลกัษณะเจาะจงของงาน ลกัษณะของการจูงใจนัน้เป็นการใหร้างวลั
พิเศษ ซึ่งในการสรา้งแรงจงูใจในการท างาน ผูบ้รหิารควรค านึงถึงประเด็น 5 ประการ ดงันี ้ 

1. ท าอย่างไรที่จะไดผ้ลงานที่มีความทา้ทายสงู  
2. ท าอย่างไรที่จะท าใหพ้นกังานเกิดความทา้ทาย ที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่  
3. ท าอย่างไรที่จะปรบัปรุงประสิทธิภาพของพนกังานที่มีประสิทธิภาพต ่า  
4. ท าอย่างไรที่จะท าใหพ้นกังานเกิดความสรา้งสรรคใ์นการท างาน  
5. ท าอย่างไรที่จะท าใหพ้นกังานพุ่งความสนใจไปที่ความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550)ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลให้
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค ์การจูงใจเป็นการกระตุน้ หรือการสรา้งสิ่งเรา้ เพื่อช่วยใหเ้กิดการกระท าต่าง  ๆ
ส  าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดีซึ่งเป็นภาวะกระตุน้ใหป้ฏิบติัไดท้ างานดว้ยความขยนั มีความกระตือรือรน้ที่จะอทุิศ
เวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบติังาน โดยมีความส านึกในหนา้ที่ความรบัผิดชอบควบคู่ไป
ดว้ยเป็นความเต็มใจที่จะใชพ้ลงัภายในของคนปฏิบติังาน จนประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมาย โดยมุ่งหวงั
ที่จะไดร้บัรางวลัเป็นสิ่งตอบแทน 

พนสั หนันาคินทร ์(2542)ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจหมายถึงกระบวนการที่
ผูบ้งัคับบญัชาใชม้าตรการต่าง ๆ  เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานเต็มใจที่จะท างานใหบ้รรลเุป้า หายหรือจุดประสงค์
ขององค์การมาตรการต่าง ๆ  เหล่านีอ้าจจะเป็นการกระตุ้น เป็นรายคน เป็นกลุ่มหรือจัดระบบภายใน
องคก์ารใหม้ีสภาพที่ท าหเ้กิดความตอ้งการในส่วนของผูป้ฏิบติังานที่จะใชพ้ลงังานรวมถึงความสามารถ
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อย่างเต็มที่ เพื่อก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการท างานตามที่ไดร้บั มอบหมาย หรือความคิดริเริ่มของตนเองที่
น าความส าเรจ็มาสูอ่งคก์าร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนโดยอ้างอิงจาก Herzberg และ 
Mausner (1959)ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory) ว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
และตอบสนองความตอ้งการของพนกังานที่ดี จะน าไปสูค่วามรูส้กึดีในการท างาน เมื่อพนกังานมีความรูส้ึก
ดีในการท างานจะส่งผลท าใหพ้นักงานมีประสิทธิภาพในการท างานที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัพบว่าปัจจยัค า้จุน
หรืออนามัย มีส่วนท าให้การปฏิบัติงานมีความสุขสบายมากยิ่งขึน้  ซึ่งเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งในการ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร ไม่ใช่สิ่งที่ท าใหเ้กิดการจูงใจของบุคลากรได ้ดังนัน้ปัจจัยดังกล่าว
เป็นความตอ้งการที่ไม่มีวันสิน้สุด มีแต่จะเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ  จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะท างานได้แต่ไม่
สามารถสรา้งความพึงพอใจที่แทจ้ริงได ้ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างาน ได้แก่  ลักษณะของงาน ความส าเร็จในงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบในงาน 
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ค่าตอบแทน การปกครองบงัคบับญัชา ความสมัพนัธข์องตวับุคคล นโยบายในการ
บริหาร สภาพการท างาน ความมั่นคงในการท างาน มาใชใ้นการวิจยัและก าหนดกรอบแนวคิดทางดา้นตัว
แปรตน้ และใชป้ระกอบการออกแบบสอบถามในงานวิจยัครัง้นี ้

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความหมายของประสิทธิภาพการท างาน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ส านักงานราชบณัฑิตยสภา, 2554) ไดใ้หค้วามหมาย
ของประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ท าใหเ้กิดผลงาน และค าว่า “การปฏิบติั” หมายถึง การด าเนิน
ไปตามระเบียบ แบบแผน การกระท า เพื่อใหเ้กิดความช านาญ ปฏิบติั ปรนนิบติัรบัใช ้

อนนัท ์งามสะอาด (2551)ใหค้ าจ ากดัความว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงกระบวนการท างาน ที่
มีลกัษณะดงันี ้1. ประหยัด ไดแ้ก่ ประหยดัตน้ทุน  ประหยดัทรพัยากร  และประหยัดเวลา  2. เสร็จทนัตาม
ก าหนดเวลา 3. คณุภาพ โดยพิจารณาทัง้กระบวนการปัจจยัน าเขา้ (Input) ดวู่าวตัถุดิบ มีการ คดัสรรอย่าง
ดีมีกระบวนการด าเนินงาน กระบวนการผลิต  ที่ดีและมีผลผลิต (Output) ที่ดีดงันัน้ การมีประสิทธิภาพจึง
ต้องพิจารณากระบวนการด าเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซึ่งเป็น กระบวนการ
ด าเนินงานทัง้หมด 

R. S. Peterson และ Behfar (2003)  ได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้านธุรกิจ หมายถึง การผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่
เหมาะสมและตน้ทนุนอ้ยที่สดุ เมื่อค านึงถึงสถานการณก์ารเมืองที่มีอยู่ ดงันัน้ประสิทธิภาพในทางธุรกิจใน
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ที่นี ้จะมีองคป์ระกอบ 5 อยา่ง ไดแ้ก ่ตน้ทนุ (Cost) ปรมิาณ (Quantity) คณุภาพ (Quality) วิธีการ (Method) 
และเวลา (Time)  

กชพร พุทธจักร (2553) ไดน้ิยามค าว่า “ประสิทธิภาพ ” หมายถึง แนวคิดหรือความมุ่งมั่น
ปรารถนาในการบริหารงานในระบบประชาธิปไตยในอันที่จะท าใหก้ารบริหาร ราชการไดผ้ลสูงสุด คุม้กับ
การที่ไดจ้่ายเงินภาษีอากรไปในการบรหิารประเทศ และจะก่อใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ประชาชน 

Ryan และ Smith (1954)ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคลไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ในแง่
บวกกบัสิ่งที่บุคคลทุ่มเทใหก้บังาน ซึ่งประสิทธิภาพของการท างานนัน้ นอกจากในมมุการท างานของแต่ละ
บคุคล โดยเปรียบเทียบกบัสิ่งที่ใหก้บังาน 

 
3.2 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท างาน 

สมิต สชัฌุกร และ อลงกรณ ์มีสทุธา (2539)กว่างถึงการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ช่วยใหพ้นกังานปฏิบติังานไดถ้กูตอ้ง ช่วยใหก้ารเปรียบเทียบผลงานที่ท าไดก้บัที่ควรจะเป็นมีความชดัเจน 
ช่วยใหเ้ห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบติังานใหเ้กิดผลไดม้ากกว่าปัจจัยที่ใชแ้ละช่วยใหม้ีการฝึกฝน
ตนเองปรบัเขา้สูม่าตรฐานการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพได ้ 

บรรยงค ์โตจินดา (1972)ไดพ้ดูถึงประสิทธิภาพในการบรหิารงานของบคุคล ไวด้งันี ้
1. การสรา้งบรรยากาศหรือเงื่อนไขที่ท าใหค้นในองคก์ารเกิดความรูส้กึอยากท างาน ตวัการที่

จะวดัว่าบรรยากาศหรือเงื่อนไขในองคก์ารเอือ้อ านวยต่อการท างานมากนอ้ยเพียงใด 
2. การใชข้้อมูลที่ได้จากการส ารวจ หรือรวบรวมมา ก าหนดกิจกรรมสิ่งที่ส  าคัญของ

องคก์ารเพื่อกระตุน้ใหม้ีการปรบัปรุงไปในทางดีขึน้ การวดัว่าควรมีการปรบัปรุงกิจกรรมอะไรนัน้ โดยทั่วไป
จะตอ้งเปรียบเทียบผลไดจ้ากค่าใชจ้่ายของการปรบัปรุงนัน้ สิ่งที่ควรจะปรบัปรุงคือ 

2.1 การปรบัปรุงระบบการสื่อสาร 
2.2 การกระตุน้สง่เสรมิใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการตดัสินใจทางการบริหาร 
2.3 การก าหนดผลตอบแทนใหก้บัพนกังานทกุระดบั 
2.4 การก าหนดโครงการ การจ่ายค่าตอบแทนที่ยืดหยุ่นได ้

3. ก าหนดระบบ การประเมิน และการให้ค่าตอบแทนของผู้ท าหน้าที่บริหารสัมพันธ์
โดยตรงกบัประสิทธิภาพต่อการบรหิารงาน โดยสอดคลอ้งกบัแนววดัตวัผลก าไร 

4. การก าจดัอปุสรรคใดๆ ที่จะก่อใหเ้กิดการขดัขวางในการบริหารงาน การติดต่อสื่อสาร 
การมีส่วนร่วมของคนในองคก์าร ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ฝ่ายบริหารควรแจง้ใหฝ่้ายปฏิบติัทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ส าคญัในหลกัการนโยบาย 
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5. การวดั หรือการประเมินใด  ๆที่เก่ียวกบับุคคลในองคก์ารจะใชเ้กณฑม์าตรฐานการวดั
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูดา้นบุคคลกบัขอ้มลูอ่ืนขององคก์รที่เก่ียวกบัประสิทธิภาพในองคก์ร ก าไร การ
เจริญเติบโต ค่าใชจ้่ายต่างๆและสิ่งอ่ืน ๆ  ควรท าเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพพนักงานในองคก์ร ดังนั้น
ประสิทธิภาพการท างานเป็นสิ่งที่เกิดจากความพึงพอใจของพนกังานที่มีการท างานกนัเป็นกลุ่ม เกิดการมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยค านึงถึงภารกิจที่ปฏิบติั ความสามารถความพึงพอใจที่จะท างานรว่มกนัใน
อนาคต ซึ่งการบรรลผุลการปฏิบติังานตามเปา้หมาย อยู่ในมาตรฐานของดา้นปรมิาณ คณุภาพที่เหมาะสม
ต่อเวลาของผลงาน ซึ่งจะท าใหอ้งคก์รบรรลถุึงภารกิจขององคก์รส าเร็จ โดยเฉพาะในดา้นการแสดงใหเ้ห็น
ถึงศกัยภาพในการท างานรว่มกนั 

ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2538) ชีใ้หเ้ห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี ความหมายรวมถึง
การผลิต และประสิทธิภาพ โดยเป็นสิ่งที่วดัไดห้ลายมิติ ตามลกัษณะวตัตปุระสงคท์ี่ตอ้งการพิจารณา คือ  

1. ประสิทธิภาพของค่าใชจ้่าย (Input) ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากรการบริหาร ไดแ้ก่ คน ทุน 
เทคโนโลย ิที่มีอย่างประหยดั คุม้ค่า และ เกิดการสญูเสียนอ้ยที่สดุ 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ถูกตอ้งได้
มาตรฐาน รวดเรว็ และใชเ้ทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 

3. ประสิทธิภาพของผลผลิตและผลลพัธ ์ไดแ้ก่การท างานที่มีคณุภาพเกิด เกิดผลก าไร 
ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตสานึกที่ดีต่อการท างานและบรกิารเป็นที่พอใจของลกูคา้หรือผูม้ารบับรกิาร 

 Woodcock (2017) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพไว ้11 ดา้น 
ดงันี ้

1. ความสมดุลในบทบาท (Balanced roles) คือ การท างานที่ ผสมผสานความรู ้
ความสามารถ ที่แตกต่างกันงานของบุคคล และใช้ความแตกต่างด าเนินบทบาทขอแต่ละงานไดอ้ย่าง
เหมาะสม ตามสถานการณท์ี่แตกต่างกนัไป 

2. เป้าหมายที่ ชัดเจน (Clear objectives and agreed goals) คือ มี เป้ าหมายและ
วตัถปุระสงคม์ีความชดัเจน สอดคลอ้งกนั ทนุคนในทีมต่างยอมรบัผลรว่มกนั 

3. การเปิดเผยและเผชิญ (Openness and confrontation) คือ บรรยากาศในการท างาน
เป็นทีม เป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถที่จะแสดงความรูส้ึกความคิดเห็นของตนต่อการท างานได ้มี
การสื่อสารโดยตรง หนัหนา้มารว่มกนัแกไ้ขปัญหา 

4. การสนับสนุนระหว่างกันและความเชื่อใจ (Support and trust) คือทุกคนควรได้รบั
การช่สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั สามารถพดูไดอ้ย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกบัปัญหาที่เกิดขึน้ในการท างาน พรอ้ม
ที่จะรบัมือกบัปัญหาที่จะเกิดขึน้ 
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5. ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างกัน (Co-operation and conflict) คือ ทีมให้
ความรว่มมือกนัท างาน พรอ้มที่จะช่วยเหลือสนบัสนนุ ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะ ความรูค้วามสามารถใหแ้ก่กนั
รวมทัง้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนขอ้มลู ข่าวสารที่เอือ้ประโยชนต่์อการท างาน มีการใชค้วามขดัแยง้ในทาง
สรา้งสรรคเ์พื่อรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหา  

6. วิธีการท างานระหว่างงานกันอย่างชัดเจน (Sound procedures) คือ การท างานของ
ทีมมีการประชมุปรกึษาหารือและหาแนวทางปฏิบติัรว่มกนัที่จะใชข้อ้มลู 

7. ภาวะผูน้  าที่เหมาะสม (Appropriate leadership) ในองคก์รการท างานจะตอ้งมีผูน้  าที่
มีความสามารถและความเหมาะสมในสถานการณน์ัน้  ๆโดยสมาชิกทกุคนสามารถที่จะท างานแทนกนัได ้

8. ทบทวนรูปแบบงานสม ่าเสมอ (Regular review) คือ เฝ้าดูผลการปฏิบัติงานของ
ทีมงานอย่างสม ่าเสมอ ว่ามีปัญหาใดที่จะตอ้งรว่มกนัปรบัปรุงแกไ้ข 

9. พฒันาบุคลากร (Individual development) คือ ฝึกฝนความรูค้วามสามารถของทีมให้
โอกาสลกูนอ้งไดแ้สดงความสามารถอย่างเต็มที่ 

10. สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ ดี  (Sound inter-group relations) คือ การปฎิบั ติ
สมัพนัธภาพที่ดี มีการรว่มมือใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

11. การติดต่อสื่อสาร (Good communications) คือ การสื่อสารในทีมโดยใหเ้ป็นไปอย่าง
ชดัเจนและถกูตอ้งเหมาะสม โดยใหส้มาชิกในทีมมีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร กนัอย่างอิสระ 

E. Peterson และ Plowman (1953)ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างาน โดย
สรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพไว ้4 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1) คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง งานจะต้องมีคุณภาพสูง โดยผู้ผลิตและผู้ใช้
จะตอ้ง ไดป้ระโยชนท์ี่คุม้ค่า และมีความพึงพอใจ ผลการท างานจะตอ้งมีความถกูตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว 
และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้หรือหรือผูท้ี่มารบับรกิาร  

2) ปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง งานที่ เกิดขึน้จะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นจะต้องมีปริมาณงานที่เหมาะสมตามแผนงานที่ได้ก าหนดหรือ
เป้าหมายที่ บริษัทวางไว ้และควรมีการก าหนดระยะเวลาหรือวางแผนบริหารเวลาเพื่อใหไ้ดป้ริมาณงาน
ตาม เปา้หมายที่มีการก าหนดไว ้โดยผลงานที่ออกมานัน้ตอ้งสมดลุกบัอตัราก าลงัคนในหน่วยงาน  

3) เวลาที่ใชใ้นงาน (Time) หมายถึง เวลาที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งมีการก าหนด 
อย่างเหมาะสมตามลกัษณะของงาน มีการพฒันาเทคนิคการท างานใหม้ีความสะดวกและรวดเร็วมาก ขึน้ 
ผลงานเสร็จตามก าหนดเมื่อเทียบกบัความยากง่ายของงาน ใชเ้วลาในการปฏิบติังานนอ้ย การส่ง มอบตรง
ตามก าหนด และพนกังานท างานถกูตอ้งรวดเรว็  
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4) ค่าใช้จ่าย (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายของส่วนด าเนินงานทั้งหมดจะต้องมีความ
เหมาะสม กับงาน โดยจะต้องลงทุนให้น้อยที่สุดและได้ผลก าไรมากที่สุด และประสิทธิภาพในด้าน
ค่าใชจ้่ายหรือ ตน้ทุนคือการใชท้รพัยากรดา้น บุคคล วัสดุ เทคโนโลยี และการเงิน ที่มีอยู่อย่างประหยัด
และคุม้ค่า ที่สุด มีการวางแผนก่อนเริ่มงานเพื่อขจัดความซ้ําซอ้นในการลดตน้ทุนของการผลิตน าความรู้
จากการ ฝึกอบรมมาใชใ้นงานโดยก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และใหค้วามรว่มมือในการประหยดัพลงังาน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจาก 
Peterson & Plowman (1953) ที่ไดก้ลา่วมาในขา้งตน้นัน้ อาจกลา่วว่า “ประสิทธิภาพ” มิไดมุ้่งถึงแต่ผลของ
การผลิตหรือปริมาณงานเพียง เท่านั้น หากแต่รวมต้นทุนที่เป็นเงิน เวลาในการท างาน และรวมไปถึง
คุณภาพของงานที่ออกมา ซึ่งก่อให้เกิดเป็นคุณค่า ซึ่งการท างานที่มีประสิทธิภาพนั้นมีหลายลักษณะ
ขึน้อยู่กบัเป้าหมายของแต่ละองคก์ร ในงานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีความสนใจที่จะน าแนวคิดประสิทธิภาพการ
ท างาน มาท าการวิจยั โดยผูว้ิจัยเลือกเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพ คือ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใช้
ในการท างาน และค่าใชจ้่าย  

4. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับธนาคารในประเทศไทย 
4.1 ความหมายของธนาคาร 

คือสถาบันรับฝากเงินจากสาธารณชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี ้ยเงินฝาก  
แลว้น าเงินที่รบัฝากไปปล่อยใหห้น่วยงานเอกชนหรือรฐับาลกูแ้ละรบัผลตอบแทนมาเป็นดอกเบีย้เงินกู ้ต่าง
จาก ธนาคาร (น็อนแบงก)์ ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่มิใช่ธนาคาร กล่าวคือไม่ไดร้บัอนุญาตประกอบกิจการ
ธนาคารพาณิชยจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ประชาชน  

4.2 ประวัติความเป็นมาของธนาคารในประเทศไทย 
ในสมัยรัชกาลที่  ๔ หลังจากไทยเปิดประตูกับประเทศตะวันตกแล้ว ก็มีธนาคารของ

ชาวตะวนัตกตามเขา้มาเปิดบริการลกูคา้ของตนในกรุงเทพฯ เช่น ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้ ธนาคารชาร์
เตอรด์  ธนาคารอินโดจีน  นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ยังมีชาวอังกฤษคบคิดกันจะตั้ง “แบงก์หลวงกรุง
สยาม” ก าหนดทุนจดทะเบียน ๑ ล้านปอนด์สเตอริงโดยให้คนไทยซื ้อหุ้นได้ไม่เกิน ๕๐ เปอรเ์ซ็นต ์ 
ท าท่าว่าจะยึดการคลงัของประเทศดว้ยเหตุนี ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้จา้อยู่หวั และพระเจา้นอ้ง
ยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั ซึ่งตามเสด็จประพาสยุโรป ดูงาน
การธนาคารมาเป็นเวลา ๙ เดือน จึงทรงด ารติรงกนัที่จะตัง้สถาบนัการเงินของไทยขึน้บา้งแมจ้ะถูกขดัขวาง
อยู่มาก แต่ในที่สุดสถาบนัการเงินแห่งแรกของคนไทยก็แอบเปิดขึน้ไดใ้นวนัที่ ๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๔๗  ใน
ชื่อ  “บุคคลภัย”์ ใหม้ีความหมายเป็น  “Book Club”  มีเงินทุนเพียง ๓๐,๐๐๐ บาท ใชต้ึกแถวของพระคลงั
ขา้งที่  ที่บา้นหมอ้เป็นส านกังานแห่งแรกเก่ียวกบัชื่อ  “บุคคลภัย”์ นัน้ กรมหมื่นมหิศราฯ ไดม้ีหนงัสือกราบ
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บงัคมทูลพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา้ฯ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ไวว้่า“ส าหรบัคนไทยฟัง ก็
คิดแปลเล่นขันๆ ไม่รูว้่าอะไร ถา้ฝรั่งฟังก็เขา้ใจว่าปับบลิกไลเบรรี และท าอะไรต่ออะไรใหเ้คลือบคลมุ เพื่อ
ไม่ใหท้ราบว่าจดัแบบแบงกก์ิง้”ใน “หนงัสือแจง้ความเรื่องตัง้บคุคลภัย”์ ก็ยงัแสดงว่าเป็นการตัง้หอ้งสมดุ มี
หนังสือใหส้มาชิกยืมอ่านเมื่อบุคคลัภยป์ระสบความส าเร็จ เป็นที่เชื่อถือของคนไทย และความลบัที่ตอ้ง
แอบเปิดรูก้ันไปทั่วแลว้ จึงเปิดตัวเป็นธนาคารอย่างเต็มตัว โดยกราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาติเป็นพิเศษ จัดตั้งเป็น “บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจ ากัด” โปรดเกล้าฯ  ให้ใช้ตราอารม์ 
แผ่นดิน มีขอ้ความว่า “ตัง้โดยพระบรมราชานุญาติ” ติดหนา้ธนาคารเป็นแห่งแรก จนในสมยัรชักาลที่ ๖  จึง
เปลี่ยนตราอารม์ทุกแห่งเป็นตราครุฑในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ บริษัท แบงกส์ยามกมัมาจล ทุนจ ากดั ไดย้า้ยจาก
บา้นหมอ้ไปอยู่ริมแม่น า้เจา้พระยา ที่ตลาดนอ้ย สมัพันธวงศต่์อมาในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๒ จึง
เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั” เพื่อรบักบัการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม" เป็น “ไทย” 

4.3 ประวัติธนาคารแห่งหน่ึงย่านอโศก 
ธนาคารเกียรตินาคิน ก่อตัง้มาแลว้กว่า 4 ทศวรรษ นบัแต่ปี 2514 และผ่านวงจรขาขึน้และลง

ของธุรกิจการเงินมาหลายครัง้ รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทเงินทุนหลายแห่งตอ้งปิด
กิจการอย่างไรก็ดี ดว้ยการด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ผนวกกับความทุ่มเทของผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูบ้ริหาร 
และพนักงาน ธนาคารที่มีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนหลกัทรพัยใ์นขณะนัน้ จึงสามารถผ่านพน้วิกฤต และ
เติบโตโดยล าดับ จนกระทั่งไดร้บัอนุญาตใหย้กระดับเป็นธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบในปี 2548 จวบจน
เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคินไดร้่วมกิจการกบับรษิัท ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ภายใต้
ชื่อ “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” โดยมุ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละ
ธุรกิจตลาดทุน เพื่อสรา้งความเป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการทางการเงิน และก่อประโยชนส์ูงสุดต่อลูกคา้ 
พนักงาน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในพัฒนาการของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบัน 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบที่ให้บริการดา้นการเงินและการ
ลงทุนอย่างครบวงจร โดยมีส านักงานใหญ่และสาขารวม 66 แห่ง ที่ใหบ้ริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
นรินทร ์จันทนห์อม (2557) ไดท้ าการวิจยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

ธนาคารออมสิน สาขาในสงักัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ และใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชใ้น
การทดสอบสมมติฐาน ที่มีอายุต ่ามากกว่า 30 ปีระดบั การศึกษาปรญิญาตรี ท าหนา้ที่ดา้นสินเชื่อ 
และมีอายุงานต ่ากว่า 5 ปี โดยระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น ไดด้ังนี ้ดา้นความส าเร็จ ดา้นนโยบายและ
การบริหาร ดา้นความ รบัผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่ดา้น
การยอมรบันับถือ และดา้นเงินเดือน และมีระดับแรงจูงใจใน การปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทาง สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีความ คิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมากกว่าเพศชาย ในส่วนของจ าแนกอายุ ระดับการศึกษา หนา้ที่ และประสบการณ์ใน
การท างาน มีระดบั 24 แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนัพนกังานธนาคารออมสิน 
สาขาในสงักัดธนาคารออม สินเขตกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ไดเ้สนอแนะเก่ียวกับการสรา้งแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานดังนี ้ ด้านเงินเดือน  และผลประโยชน์เกื ้อกูล ควรมีการปรับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนใหสู้งขึน้ ด้านความก้าวหน้าใน ต าแหน่งหน้าที่ควรมีการสอบเลื่อนขั้น ด้านความ
รบัผิดชอบ ควรใหพ้นกังานสามารถตัดสินใจเพื่อ ดา้น นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน
ตอ้งมีความชัดเจน และด้านความส าเร็จของงาน ควรใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่เพื่อ
ปฏิบติังานตามเป้าหมาย โดยสรุป พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสงักัดธนาคารออมสินเขต
กาฬสินธุม์ีแรงจงูใจในการปฏิบติังานใน ระดบัมาก 

วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ไดศ้กึษาเรื่องแรงจงูใจในการท างานของพนกังานธนาคารออม 
สินในสงักดัธนาคารออมสินเขตบางแค ซึ่งผลการศกึษาพบว่า พนกังานเกิดแรงจงูใจต่อการท างาน 
โดยรวมมาก โดยพบว่า การกระตุน้โดยรวมมีแรงจูงใจมาก เรียงล าดับดงันี ้ดา้นความรบัผิดชอบ 
ดา้นผลส าเร็จงาน ดา้นยอมรบันบัถือ ดา้นลกักษณะและขอบเขตของงานและดา้นความเติบโตต่อ
หน้าที่การงาน ปัจจัยบ ารุงรกัษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากมาก เรียงล าดับดังนี ้ดา้นความ
มั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้่วมงาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นการปกครอง  บังคับ
บญัชา ดา้นนโยบาย และการบริหารงานของธนาคาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน จากการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง อายุงาน และอัตรา 
เงินเดือนแตกต่างกัน โดยรวมมีระดับแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน เมื่อ
พิจารณา ระดบัแรงจูงใจในการท างานดา้นต่าง ๆ พบว่า ปัจจยับ ารุงรกัษา ดา้นความมั่นคงในการ
ท างาน เพศชายมีระดบัแรงจูงใจมากกว่าเพศหญิง ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน และดา้น
นโยบายและการ บริหารงานของธนาคาร พนักงานที่มีอายุต ่ากว่า 5 ปี มีระดับแรงจูงใจแตกต่าง
กบัทกุช่วงอายงุาน 

ชวาล แซ่ตั้ง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานสินเชื่อ กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของ
ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการ ท างาน มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ ปัจจยัจูงใจ
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พบว่าโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน อยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจัยค า้จุนพบว่าโดยรวม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยย่อย  คือ ด้านสถานภาพ ด้าน
ความสมัพันธก์ับหวัหนา้งาน ดา้นความสมัพันธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บั  เพื่อน
รว่มงาน ดา้นนโยบายองคก์ร ดา้นความมั่นคงในงาน 

พรปวีณ ์พิพฒันว์ฒันะ (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดา้นปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่  ในระดับมาก ด้านปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้าน
ความส าเร็จในงาน และปัจจัยค ้าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสถานภาพ ด้าน 
นโยบายและการบรหิาร สง่ผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบติังานของบคุลากร 

(เสกสรร อรกุล, 2562) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด เพื่อท าการศึกษาปัจจัย
แรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนกังานบรษิัทเมทเทิลคอม จ ากดั ใชพ้นกังาน จ านวน 163 คน เป็นกลุม่ตวัอย่าง เครื่องมือที่ใชใ้น
การศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่ รอ้ย ละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย การทดสอบค่าที การ  วิเคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดียว การทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย วิธี LSD ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ
ภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดว้ย ดา้นผลส าเร็จใน การปฏิบัติงาน 
การยกย่องยอมรบันบัถือ และโอกาสกา้วหนา้ สว่นปัจจยั แรงจงูใจภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นการเลื่อนต าแหน่งงาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และดา้นความ
ปลอดภยัในการ ท างาน เป็นดา้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบติังาน อย่างมีนยัส าคญั 

ยู่เชียน จาง (2557) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
อ าพัน เทคโนโลยีจ ากัด มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงาน บริษัท อ าพัน เทคโนโลยี จ ากัด โดยใช้พนักงานของบริษัท อ าพัน เทคโนโลยี จ ากัด 
จ านวนทั้งหมด 40 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ รวบรวมเก็บขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มูล คือ รอ้ยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานแบบ T-Test ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี  ทั้งสิน้ 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31 - 40 ปี 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท สถานภาพโสด และ
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อายุงาน 3-6 ปี พนกังานของบริษัท อ าพนัเทคโนโลยี 25 จ ากดั การทดสอบสมมติฐานปัจจยั ส่วน
บุคคลดา้น เพศ ระดับการศึกษารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายุงานที่ต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ  
ปฏิบติังานของพนกังาน บริษัท อ าพนั เทคโนโลยี จ ากดั ไม่แตกต่างกนั อายุสถานภาพที่ต่างกนั มี
ผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บรษิัท อ าพนั เทคโนโลยี จ ากดั แตกต่างกนั 

วิชชุดา เทียนสว่าง และ อนุฉัตร ช ่าชอง (2558)ได้ท าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจา้งธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตล าพูน ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยค ้าจุนในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านวิธี
ปกครองบังคับบัญชา ดา้นสวัสดิการ ดา้นความมั่นคงในการท างาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ระดับมาก ยกเวน้ดา้นค่าตอบแทนมีความคิดเห็น  โดยรวมอยู่ระดับปานกลางและความคิดเห็น
เก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้มี
ความเห็นในระดับมาก ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานที่ปฏิบติั ความส าเร็จในการท างาน การยอมรบันับ
ถือ ความรบัผิดชอบในงาน ความกา้วหนา้ในการท างาน ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในดา้น
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา ปฏิบติังาน ต าแหน่งและเงินเดือน จะมีปัจจยัค า้จนุใน
การท างานและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน อย่างมี  นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเวน้ด้านเพศ จะมี
ปัจจยัค า้จุนและแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่าง กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.5 การหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทน ความมั่นคงในงาน  นโยบายและการบริหาร สวัสดิการ 
ความสมัพันธร์ะหว่างความสมัพันธก์บัหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน  สภาพแวดลอ้ม วิธีการปกครอง
บงัคับบัญชา มีความสมัพันธ์กับลกัษณะงานที่ปฏิบติั ความรบัผิดชอบในงาน ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ ความส าเร็จในงาน การยอมรบันับถือ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ 0.01 ดังนั้นระดับความ
คิดเห็นดา้นปัจจยัค า้จนุที่เพิ่มขึน้ สง่ผลใหแ้รงจงูใจในการปฏิบติังาน เพิ่มขึน้ดว้ย 

ภรภัทร หมอยา (2557) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนกังานระดบัหวัหนา้งานของบริษัท ที.ซี.ฟารม์าซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากัด มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดับหวัหนา้งาน ของ บริษัท ที.ซี.ฟารม์าซูติ
คอล อุตสาหกรรม จ ากัด โดยกลุ่มการศึกษาคือ พนักงานระดับหัวหน้างาน เครื่องมือที่ใช้ใน  
การรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใชคื้อ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที(t-test) การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
ทางเดียว (One-way ANOVA)และ ค่า LSD ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็น  เพศหญิ ง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพสมรส มี
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ประสบการณท์ างาน 10 ปีขึน้ไป ดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับที่
มาก ในด้านความส าเร็จในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน ด้าน
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน และดา้นค่าตอบแทน และ สวสัดิการ 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบั นับถือ มีแรงจูงใจระดับปานกลาง และ เพศ อายุสถานภาพ และอายุ
งานที่ต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจ  ในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อ
แรงจงูใจในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

ทศพร ทรงเกียรติ (2554) ไดศ้ึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในดา้น
ภูมิสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัลพบุรี ผลการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดแรงจูงใจด้านของความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ลกัษณะงาน และดา้นรบัผิดชอบการท างานอยู่ในระดับมาก โดยแรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้อยู่
ปานกลาง ประสิทธิภาพด้านของคุณภาพ เวลาและวิธีการ อยู่ระดับมาก ประสิทธิภาพด้าน
ปริมาณ ค่าใชจ้่ายอยู่ระดบัปานกลาง ความสมัพันธ์ในแรงจูงใจการท างานและประสิทธิภาพการ
ท างานในทิศทางเดียวกัน แต่ยกเวน้แรงจูงใจดา้นความรบัผิดชอบในงานและประสิทธิภาพดา้น
ค่าใชจ้่าย ไม่เกิดความสมัพนัธก์นั 

ชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) ไดศ้ึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท 
บางกอกกกล๊าส จ ากดั โรงงานในจงัหวดัปทมุธานี โดยผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกันจะมีส่งผลต่อแรงจูงใจของการปฏิบัติงานที่ ไม่แตกต่างกัน และลักษณทาง
ประชากรศาสตรใ์นด้านอายุ รายได้และอายุงานต่อการท างาน ส่งผลกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน และแรงจงูใจ มีผลต่อการปฏิบติังาน เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบติังานคือ สิ่งที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจแล้วจะส่งผลให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและตั้งใจท างานเต็มที่สุด
ความสามารถและประ.สิทธิภาพในการท างานที่ดีขึน้ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฏี ดงักล่าวไวข้า้งตน้ป็นเนวทางในการศึกษา 
“ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก” โดยมีปัจจยัที่มีอิทธิพลดงันี ้

แนวคิดจากเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ของ นรินทร ์จันทนห์อม 
(2557) วราพร มะโนเพ็ญ (2551) ชวาล แซ่ตัง้ (2558) พรปวีณ ์พิพฒันว์ฒันะ (2559) เสกสรร อร
กุล (2562) ยู่เชียน จาง (2557) วิชชุดา เทียนสว่าง และ อนุฉัตร ช ่าชอง (2558) ภรภัทร หมอยา 
(2557) ทศพร ทรงเกียรติ (2554) ชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) โดยไดแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยั
ค า้จนุ ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
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รว่มงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสวสัดิการ ดา้นความ
มั่นคงในการ และปัจจัยจุงใจประกอบดว้ย ลกัษณะงานที่ปฏิบติั ความ.ส าเร็จในการท างาน การ
ยอมรบันบัถือ ความรบัผิดชอบในงาม ความกา้วหนา้ในการท างาน ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กันในดา้นอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา  ปฏิบัติงาน ต าแหน่งและเงินเดือน จะมี
ปัจจัยค า้จุนในการท างานและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ซึ่งผูว้ิจัยไดใ้ชแ้นวคิดต่างๆ ของงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง และแบบสอบถามมาปรบัใชเ้พื่อการคน้ควา้งานวิจยัในครัง้นี ้

 



 
 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจยัเรื่อง เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค า้จุน ที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพใน

การท างานของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากร และการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท า และการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. การก าหนดสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

3.1 การก าหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั เป็นพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ย่านอโศก มีจ านวน 1,900  คน ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง (2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่ พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาด

ใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ย่านอโศก ซึ่งผูท้  าการวิจยัทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใชว้ิธี
ค านวณตามสตูรของ Yamane (1973) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัความความคลาดเคลื่อนที่
รอ้ยละ ±5 ศิรพิงศ ์ พฤทธิพนัธ ์(2016) ทัง้หมด 400 คน ที่น ามาใชใ้นการวิจยั 

  n =          
 N

1+Ne2  
   
  เมื่อ e  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุม่ตวัอย่าง  
        (ในการวิจยัครัง้นีม้ีค่าเท่ากบั 0.05) 
  N  คือ จ านวนประชากรทัง้หมด 
  n  คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
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  n = 
1,900

1+(1,900*0.052)
     

    n =  330.43 ≈ 330   
  

วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  
จากการค านวนจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 330 ตัวอย่าง ผู้วิจัยเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 70 

ตัวอย่างรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยในการวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิตามสัดส่วน Proportional (Stratified Random 

Sampling) โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างเป็นสดัสว่นตามจ านวนประชากรออกเป็นตามสว่นงานต่าง ๆ  ภายในสาย
สินเชื่อธุรกิจดงันี ้ฝ่ายการตลาดสินเชื่อ ฝ่ายวิเคราะหส์ินเชื่อ ฝ่ายประเมินราคา ฝ่ายพิธีสินเชื่อ ฝ่ายติดตาม
คุณภาพสินเชื่อ ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ ฝ่ายกลยุทธ์ และฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์เพื่อใหป้ระชากรที่มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกนัอยู่ในชัน้ภมูิเดียวกนั 

 

สายงาน 
จ านวน
พนกังาน 

การค านวนสดัสว่น 
จ านวนกลุม่
ตวัอย่าง 

1. ฝ่ายการตลาดสินเชื่อ  845 845 x (400/1,900) 178 
2. ฝ่ายวิเคราะหส์ินเชื่อ 344 344 x (400/1,900) 73 
3. ฝ่ายประเมินราคา 144 144 x (400/1,900) 30 
4. ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ 232 232 x (400/1,900) 49 
5. ฝ่ายติดตามคณุภาพสินเชื่อ 168 168 x (400/1,900) 35 
6. ฝ่ายอนมุติัสินเชื่อ 35 35 x (400/1,900) 7 
7. ฝ่ายกลยุทธ ์ 47 47 x (400/1,900) 10 
8. ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ 85 85 x (400/1,900) 18 
รวม 1,900  400 

(แหล่งที่มา: ฝ่ายทรพัยากรบคุคลของธนาคารแห่งหน่ึงยา่นอโศก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง
เพื่อแจกแบบสอบถามตามจ านวนสดัส่วนที่ค  านวณไดใ้นขัน้ที่ 1 
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3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูซึ่งสรา้งขึน้เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค า้จุนส่งผลประสิทธิภาพในการท างานดา้น
คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใชใ้นงาน และด้านค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ซึ่งได้มาจาก
การศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทฤษฎีแนวความคิดงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมกับสิ่งที่ตอ้งการศึกษาอา้งอิงจาก ศรินทิพย ์คล่องพยาบาล (2551) 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

ส่วนที่  1 เป็นค าถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended response question) มี 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา ระดับพนักงาน ระดับเงินเดือน และอายุงาน ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง 
(Dichotomous question) จ านวน 1 ขอ้ดงันี ้     

ขอ้ที่  1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) ไดแ้ก่   
(    ) ชาย        (    ) หญิง   

 และแบบสอบถามที่ค  าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple choices question) จ านวน 6 
ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทต่าง  ๆดงันี ้  

ขอ้ที่ 2 อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยการก าหนด
ช่วงอายุ (ขอ้มลูจากนโยบายหลกัเกณฑฝ่์ายทรพัยากรบุคคลธนาคารแห่งหนึ่ง 2562 ระบุอายุต ่าสดุคือ 22 
ปี และอายสุงูสดุคือ 60 ปี ) ดงันี ้ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2548) 

(    ) 22 – 29 ปี                 (    ) 30 - 37  ปี   
(    ) 38 – 45 ปี    (    ) 46 - 53  ปี  
(    ) มากกว่า 53  ปีขึน้ไป 

ขอ้ที่ 3 สถานภาพสมรส เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
ไดแ้ก ่  

(    ) โสด     (    ) สมรส/อยู่ดว้ยกนั   
(    ) หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่      

ข้อที่  4 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ไดแ้ก ่   

(    ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี   (    ) ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าปรญิญาตรี   
(    ) ปรญิญาโท   (    ) ปรญิญาเอก    
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ขอ้ที่ 5 อายุงาน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) (อา้งอิงจาก
การสอบถามรายละเอียดจากฝ่ายทรพัยากรบคุคลธนาคารแห่งหนึ่ง)ไดแ้ก ่   

(    ) นอ้ยกว่า 1 ปี                      (    ) 1 - 5 ปี   
(    ) 6 - 10 ปี            (    ) 11-15 ปี 
(    ) 15 ปี ขึน้ไป 

ขอ้ที่ 6 อัตราเงินเดือน เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) ซึ่ง 
พนกังานมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนประมาณ  (อา้งอิงขอ้มลูจากฝ่ายทรพัยากบคุคลธนาคารแห่งหนึ่ง  2562) 

(    ) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท  (     ) 25,001 – 40,000 บาท   
(    ) 40,001 – 55,000 บาท                 (     ) 55,001 – 70,000 บาท   
(    ) มากกว่า 70,000 ขึน้ไป   

ข้อที่  7 ต าแหน่งงาน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
ไดแ้ก ่  

(     ) พนกังานระดบัปฏิบติัการ     (    ) พนกังานระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน 
(     ) พนกังานระดบัผูอ้  านวยการ 

ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการจูงใจและปัจจัยค ้าจุน 
ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ใน
งาน และดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านต าแหน่งงาน 
จ านวน 37 ขอ้ โดยขอ้ความแต่ละขอ้นัน้จะมีค าตอบใหเ้ลือกในลกัษณะของ การประเมินค่าเป็น 5 ระดับ
ตามแนวของ Likert scale โดยก าหนดคะแนนความเห็นแตกต่างกนัดงันี ้ 

คะแนน      ระดบัความคิดเห็น        
    5        เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง       
    4        เห็นดว้ย       
    3        ไม่แนใ่จ       
    2        ไม่เห็นดว้ย       
    1        ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  

 ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าคะแนนจากการก าหนดดังกล่าวมาประเมินค่ า  
เพื่อแปล ความหมายค่าเฉลี่ย โดยใชส้ตูร   

อนัตรภาคชัน้     =      คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ    /       จ านวนชัน้      
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                         =      5 – 1    /    5      
                         =      0.8  

ผูว้ิจยัใชค่้าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้ มีดงันี ้ชศูรี วงศร์ตันะ (2541) 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพานิชยข์นาด
ใหญ่ย่านอโศก มีความคิดเห็นต่อปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุในระดบัมากสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพานิชยข์นาด
ใหญ่ย่านอโศก มีความคิดเห็นต่อปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพานิชยข์นาด
ใหญ่ย่านอโศก มีความคิดเห็นต่อปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพานิชยข์นาด
ใหญ่ย่านอโศก มีความคิดเห็นต่อปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุในระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพานิชย์ขนาด
ใหญ่ย่านอโศก มีความคิดเห็นต่อปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุในระดบันอ้ยสดุ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 12 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ดา้นคณุภาพงาน ปรมิาณงาน เวลาที่ใชใ้นงาน และดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยขอ้ความแต่
ละขอ้นั้นจะมีค าตอบใหเ้ลือกในลักษณะของการประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale โดย
ก าหนดคะแนนความเห็นแตกต่างกนัดงันี ้ 

คะแนน      ระดบัความคิดเห็น        
    5        เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง       
    4        เห็นดว้ย       
    3        ไม่แนใ่จ       
    2        ไม่เห็นดว้ย       
    1        ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  

ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าคะแนนจากการก าหนดดังกล่ าวมาประเมินค่ า  
เพื่อแปล ความหมายค่าเฉลี่ย โดยใชส้ตูร   

อนัตรภาคชัน้     =      คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ    /       จ านวนชัน้      
                           =      5 – 1    /    5      
                           =      0.8 
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ผูว้ิจยัใชค่้าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้ มีดงันี ้ชศูรี วงศร์ตันะ (2541) 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการท างานในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการท างานในระดบัดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการท างานในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการท างานในระดบัไม่ด ี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการท างานในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย     
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ที่ผูว้ิจยั สรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาคน้ควา้เอกสารวิชาการ ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับ ปัจจัยจูงใจและ 

ปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พานิชย ์ที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในการศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามทัง้หมดมี 3 สว่นไดแ้ก่ 
สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร

พานิชยข์นาดใหญ่ย่านอโศก 
ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพานิชยข์นาดใหญ่

ย่านอโศก 
3. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแลว้ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธต์รวจสอบ 

แสนอแนะ และแกไ้ข 
4.น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแลว้ เสนอใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดา้นเนือ้หา 

(Content validity) และขอ้บกพร่องของขอ้ค าถาม เพื่อใหม้ีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์นิยามศัพท ์
และกลุ่มตวัอย่าง ประมวลความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมดที่ไดร้บัการพิจารณา แบบสอบถามเป็นรายขอ้
แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

5.น าแบบสอบถามที่แกไ้ขปรบัปรุงไปทดลองใช ้(Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 

ชุดที่ ไม่ใช่ตัวอย่าง เพื่อน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลผ่า (α-
Coefficient) ของ Cronbach กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2549) ซึ่งค่า Alpha ที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที่ของ

แบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง โดยจะมีค่า ระหว่าง 0 < α < 1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกับ 1 มากกว่าแสดงว่ามี
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ความเชื่อมั่นสูง โดยงานวิจัยนีค่้าความเชื่อมั่นจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึน้ไป ถือว่าแบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่นและไดค้ณุภาพ 

ส่วนที ่1 
- ดา้นลกัษณะของงาน เท่ากบั .785 
- ดา้นความรบัผิดชอบ เท่ากบั .749 
- ดา้นความส าเรจ็ของงาน เท่ากบั .750 
- ดา้นความกา้วหนา้ เท่ากบั .758 
- ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ เท่ากบั .716 

ส่วนที ่2 
- ดา้นค่าตอบแทน เท่ากบั .926 
- ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา เท่ากบั .785 
- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์ร เท่ากบั .904 
- ดา้นนโยบายการบรหิาร เท่ากบั .880 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบติังาน เท่ากบั .883 
- ดา้นความมั่นคงในงาน เท่ากบั .869 
- ดา้นต าแหน่งงาน เท่ากบั .797 

ส่วนที ่3 
- ดา้นคณุภาพของงาน เท่ากบั .885 
- ดา้นปรมิาณงาน เท่ากบั .876 
- ดา้นเวลา เท่ากบั .848 
- ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เท่ากบั .823 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยจูงใจและ ปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพานิชยข์นาดใหญ่ย่านอโศก ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูดงันี ้

1. แหลง่ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มลูจากการสุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 385 คน 

2.แหลง่ขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary Data) ไดม้ากจากการศกึษาคน้ควา้จาก 
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2.1 ต าราหนงัสือ 
2.2 เอกสารและวารสาร 
2.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
2.4 แหลง่ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 

3.4 การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
หลงัจากไดร้วบรวมแบบสอบถามทัง้หมดจากผู้ตอบแบบสอบถามเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัย

น าแบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม

และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้

ลว่งหนา้ 
3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) ขอ้มูลที่ไดล้งรหัสแลว้น ามาบนัทึกในคอมพิวเตอร ์

เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิติ( Statistical Package for the Social Sciences หรือ 
SPSS) ในการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู 

3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พืน้ฐานประกอบดว้ย 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง โดย
ใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2550: 44) 

p=
f

n
(100) 

เมื่อ p แทน รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์

            f แทน ความถ่ีของขอ้มลูในแต่ละกลุม่ 

             n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 48) 
 

= 
∑ x

n
 

เมื่อ          แทน คะแนนค่าเฉลี่ย 

x

x



  39 

 ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อใช้
แปลความหมายของขอ้มลูต่าง  ๆกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2550) 

 

s= √
∑ (x- x ) 2

n-1
 

เมื่อ S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอย่าง 
              x แทน ขอ้มลูดิบแต่ละตวั 
               แทน ค่าเฉลี่ยของขอ้มลูกลุม่ตวัอย่าง 
              n แทน ขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่าง 

 
2. สถิติที่ใชว้ิเคราะหค์ณุภาพของแบบสอบถาม 

สถิติที่ ใช้ทดสอบค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่า

สมัประสิทธิ์อัลฟา (α -Coefficient) ของ ครอนบราค กัลยา วานิชยบ์ัญชา (2549)โดยใชสู้ตร Crobrach’s 

Alpha coefficient ค่าอลัฟาที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 
1 โดย มีสตูรดงันี ้

                                          ∝= 
kCoVaiance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(k-1)CoVaiance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

เมื่อ        α     แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
         k     แทน จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 
 (CoVariance)    แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ

     (Variance)     แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของค าถาม 
       

ค่าแอลฟาที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง      0 < 

α < 1 ค่าที่ไดใ้กลเ้คียง 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู 
 
3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) โดยใช ้

x
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1. สถิติ Independent t-test ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 
2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2550) 

1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั 
 

i=
x1̅-x2̅

sp√
1
n1

+
1
n2

 

 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ n1+n2-2 โดยที่ 
 

Sp
2=

(n1-1)s1
2+(n2-1)s1

2

n1+n2-2
 

 
1.2 กรณีที่มีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั 

 

t = 
x1̅-x2̅

√
s1

2

n1
+

s2
2

n2

 

 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ v โดยที่ 
 

v=
(

s1
2

n1
+

s2
2

n2
)
2

s2
2/n1

n1-1 +
s2

2/n2
n2-1

 

 

เมื่อ    x ̅ แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ i = 1,2 

เมื่อ    Sp แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 

เมื่อ    n1 แทน ขนาดตวัอย่างกลุม่ที่ i 

เมื่อ     s1
2 แทน ค่าแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่  i = 1,2 

เมื่อ     n1 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 
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เมื่อ     n2 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 

เมื่อ     df แทน องศาความเป็นอิสระ 
2. สถิติ One – Way ANOVAวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใช้เปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใชใ้นกรณีความแปรปรวนเท่ากัน โดยใชสู้ตร
ดงันี ้กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2549) 

 

F=
MSb

MSw
 

 
โดยที่  
   F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา F-distribution 
 MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
 MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 

โดยค่า df หรือ ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุ่มเท่ากับ (k-1) และภายในกลุ่มเท่ากบั (n-
k) 

สูตรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (Brown-forsythe (B) ใชใ้นกรณีที่ควาแปรปรวน
แตกต่างกนั Hartung และ Knapp (2001) สามารถเขียนสตูรไดด้งันี ้
 

B=
MSb

MSw
 

 

โดยค่า  MSw= ∑ (1-|
ni

N
)K

i=1 Si
2 

 
เมื่อ B       แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-forsythe 
MSB        แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSW’      แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรบัสถิติ Brown-forsythe 
K           แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
n           แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N   แทน ขนาดประชากร 
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 S𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

กรณีพบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ใน
ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Least Significant Difference(LDS) 
หรือ Dunnett T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มตวัอย่างเพื่อดวู่าคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัโดยใชส้ตูร
ดงันี ้กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2549) 

  โดยที่ ni ≠ni 

LSD  =  t1-
α

2:n-K
= √MSE [

1

ni
+

1

nj
] 

เมื่อ LSD  แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ที่ i และ j 
 MSE แทน ค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 k  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 
 n  แทน จ านวนขอ้มลูตวัอย่างทัง้หมด 
 α  แทน ค่าความเชื่อมั่น 
 

สูตรการวิ เคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่  Dunnett T3 Keppel, Saufley, และ Tokunaga 
(1992) สามารถเขียนได ้ดงันี ้

d ̅D= 
qD√2(MSS/A)

√S
 

 
d̅D   แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Dennett test 
qD   แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dennett Test 
𝑀𝑆𝑆/𝐴   แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
S   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
3. ค่าสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) (กัลยา วานิชย์

บัญชา 2555) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร อยู่ในมาตราอันตราภาคหรือมาตรา
อตัราสว่น 

สมการถดถอยพหคูณู  Y’ = a+b2X2+b3X3+….bkXk 
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เมื่อ    Y’   แทน คะแนนพยากรณข์องตวัแปรตาม 
 X1, X2, …Xk แทน ตวัแปรอิสระ 
     a  แทน จดุตดัของเสน้ถดถอยส าหรบั Y ที่ถกูท านายดว้ย Xk 
 b1, b2, …bk แทน ความชนั ของเสน้ถดถอยส าหรบั Y ที่ถกูท านายดว้ย Xk 
     k  แทน จ านวนประชากรณ ์(ตวัแปรอิสระ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4  
ผลวิเคราะหข์้อมูล 

การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค า้จุน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก การวิเคราะห์
ขอ้มลู และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ และการ
แปลผลตามล าดบัดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
H0  แทน สมมติฐานหลกั 
H1  แทน สมมติฐานรอง 
N  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t   แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา t-Distribution 
df   แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares 
 F  แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-Distribution 
 r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัยโดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 5 ตอนตามล าดบั ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนั กงานสายสิ นเชื่ อธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ แห่ งหนึ่ งย่ านอโศก เป็ นรายด้าน 5 ด้าน คื อ  

x
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ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และดา้น
การไดร้บัการยอมรบันบัถือ  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัค า้จนุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก เป็นรายดา้น 7 ดา้น คือดา้นค่าตอบแทน 
ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้น
ความมั่นคงในงาน และดา้นต าแหน่งงาน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล  
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูสวนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั การศกึษา 
อายงุาน อตัราเงินเดือน ต าแหน่งงาน โดยแจกแจงจ านวน และค่ารอ้ยละ ดงันี ้ 

ตาราง 1 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

จ านวน (คน) 
ร้อย
ละ 

1.1 เพศ   
      ชาย 163 40.8 
     หญิง 237 59.2 
รวม 400 100.0 
1.2 อายุ   
     22 – 29 ปี 99 24.8 
     30 – 37 ปี 229 57.2 
     38 – 45 ปี 49 12.2 
     46 – 53 ปี 9 2.3 
     มากกว่า 53 ปี ขึน้ไป 14 3.5 
รวม 400 100.0 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน (คน) 

ร้อย
ละ 

 1.3 สถานภาพ   
      โสด                                                                                                    

 
280 
114 

70.0 
28.5      สมรส 

     หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 6 1.5 
รวม 400 100.0 
1.4 ระดบัการศึกษา   
     ต ่ากว่าปรญิญาตรี 6 1.5 
     ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าปรญิญาตรี 299 74.8 
     ปรญิญาโท 89 22.2 
     ปรญิญาเอก 6 1.5 
รวม 400 100.0 
1.5 อายงุาน   
     นอ้ยกว่า 1 ปี 14 3.5 
     1 – 5 ปี 169 42.2 
     6 – 10 ปี 161 40.2 
     11 – 15 ปี 31 7.8 
     15 ปีขึน้ไป 25 6.3 
รวม 400 100.0 
1.6 อตัราเงินเดือน   
     ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 180 45.0 
     25,001 – 40,000 บาท 109 27.2 
     40,001 – 55,000 บาท 53 13.3 
     55,001 – 70,000 บาท 32 8.0 
     มากกว่า 70,000 บาทขึน้ไป 26 6.5 
รวม 400 100.0 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน (คน) 

ร้อย
ละ 

1.7 ต าแหน่งงาน   
     พนกังานระดบัปฏิบติัการ 302 75.5 
     พนกังานระดบัผูจ้ดัการ / หวัหนา้งาน 85 21.3 
     พนกังานระดบัผูอ้  านวยการ 13 3.2 
รวม 400 100.0 

 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีจ้  านวน 400 คน สรุปผลไดด้งันี ้
เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีจ านวน 237 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 59.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 163 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.8 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-37 ปี จ านวน 229 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 57.3รองลงมาคืออายุระหว่าง 22-29 ปี มีจ านวน 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.8 อายุ
ระหว่าง 38-45 ปีจ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.2 อายุ 53 ปีขึน้ไป จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 3.5 และอายรุะหว่าง 46-53 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3  

สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
280 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.0 รองลงมา มีสถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 114 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
28.5 และมีสถานภาพหมา้ยหย่ารา้ง แยกกนัอยู่ จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.5 

ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตร ีมีจ านวน 299 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.8 รองลงมาคือปรญิญาโท มีจ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
22.2 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.5 และระดบัปริญญาเอก 
มีจ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.5 

อายุงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-5 ปี มีจ านวน 169 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 42.2 รองลงมามีอายุงาน 6-10 ปี มีจ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.2 อายุงาน 
10-15 ปี มีจ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.8 อายุงาน 15 ปีขึน้ไป มีจ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
6.3 และอายงุานนอ้ยกว่า 1 ปี มีจ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.5  
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อัตราเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีเงินเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 25,000 มีจ านวน 180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.0 รองมา มีเงินเดือน 25,001-40,000 บาท  
มีจ านวน 109 คน คิดเป็น รอ้ยละ 27.3 อัตราเงินเดือน 40,001-55,000 บาท มีจ านวน 53 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 13.3 อตัราเงินเดือน 55,001-70,000 บาท มีจ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.0 และ
เงินเดือนมากกว่า70,000 บาท มีจ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.5 

ต าแหน่งงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ 
จ านวน 302 คน คิดเป็น รอ้ยละ 75.5 มีต าแหน่งงานระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน จ านวน 85 คน คิด
เป็น รอ้ยละ 21.3 และมีต าแหน่งงานระดบัผูอ้  านวยการ จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 

ตาราง 2  เนื่องจากขอ้มลูเก่ียวกบัช่วงอาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายงุานและต าแหน่ง
งาน บางช่วงมีค่าความถ่ีค่อนขา้งต ่า ผูว้ิจยัจึงไดยุ้บรวมขอ้มลูบางช่วง โดยน าเสนอในตาราง
ต่อไปนี ้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.1 อายุ   
22 – 29 ปี 99 24.8 
30 – 37 ปี 229 57.2 
38 – 45 ปี 49 12.2 
46 ปี ขึน้ไป 23 5.8 

รวม 400 100.0 
1.2 สถานภาพสมรส   

โสด / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 286 70.0 
สมรส  114 30.0 

รวม 400 100.0 
1.3 ระดบัการศึกษา   

ต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปรญิญาตรี 305 76.3 
สงูกว่าปรญิญาตรีขึน้ไป 95 23.7 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.4 อายงุาน   
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี 183 45.8 
6 – 10 ปี 161 40.2 
11 ปีขึน้ไป 56 14.0 

รวม 400 100.0 
1.5 อตัราเงินเดือน   

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 180 45.0 
25,001 – 40,000 บาท 109 27.2 
40,001 – 55,000 บาท 53 13.3 
มากกว่า 55,000 บาทขึน้ไป 58 14.5 

รวม 400 100.0 
1.6 ต าแหน่งงาน   

พนกังานระดบัปฏิบติัการ 302 75.5 
พนกังานระดบัผูจ้ดัการ / หวัหนา้งาน / ผูอ้  านวยการ 95 24.5 

รวม 400 100.0 

 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-37 ปี จ านวน 229 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 57.2 รองลงมาคืออายุระหว่าง 22-29 ปี มีจ านวน 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.8 อายุ
ระหว่าง 38-45 ปีจ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.2 และอายุ 46 ปีขึน้ไป จ านวน 23 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 5.8  

สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
286 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.0 และ มีสถานภาพสมรส / หมา้ยหย่ารา้ง แยกกนัอยู่แลว้ จ านวน 114 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.0  
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ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี มีจ านวน 305 คน คิดเป็นรอ้ยละ 76.3 และการศึกษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรีขึน้
ไป มีจ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.7  

อายุงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี  
มีจ านวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.8 รองลงมามีอายุงาน 6-10 ปี มีจ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 40.2 และอาย ุ11 ปีขึน้ไป มีจ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.0  

อัตราเงินเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 25,000 มีจ านวน 180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมามีอตัราเงินเดือน 25,001-40,000 
บาท มีจ านวน 109 คน คิดเป็น รอ้ยละ 27.2 อัตราเงินเดือน 40,001-55,000 บาท มีจ านวน 53 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.3 อตัรา และอตัราเงินเดือนมากกว่า 55,000 บาท มีจ านวน 58 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 14.5 

ต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 302 คน คิดเป็น รอ้ยละ 75.5 และมีต าแหน่งงานระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน/ผูอ้  านวยการ จ านวน 
95 คน คิดเป็น รอ้ยละ 24.5 
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ตอนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพใน 
การท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงย่านอโศก 
 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยจูงใจ x ̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ดา้นลกัษณะของงาน 4.03 .68 มาก 
ดา้นความรบัผิดชอบ 4.29 .61 มากที่สดุ 

ดา้นความส าเรจ็ของงาน 4.31 .59 มากที่สดุ 
ดา้นความกา้วหนา้ 4.09 .74 มาก 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ 4.21 .66 มากที่สดุ 

โดยรวม 4.19 .66 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศกรวม มีปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และเมื่อพิจารณาในรายดา้น พบว่า ดา้นที่มีระดบัปัจจยัจูงใจในระดบัมากที่สดุ ไดแ้ก ่ 
ดา้นความส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาดา้นความรบัผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 นอกนั้นอยู่ในระดับมาก โดยดา้นความกา้วหน้า  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 และดา้นลกัษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัจงูใจที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
 สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นลกัษณะของงาน 
 

ปัจจัยจูงใจ 
ด้านลักษณะของงาน x ̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ท่านรูส้กึพอใจเมื่องานที่ท ามีลกัษณะทา้ทายความสามารถ 4.10 .59  มาก 

2. หน่วยงานของท่านไดก้ าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของท่านไว้
ชดัเจน 

4.02 .75 มาก 

3. ท่านไดร้บัมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถและความ
ถนดัที่มี 

3.96 .69 มาก 

โดยรวม 4.03 .68  มาก 

 
จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัจงูใจดา้นลกัษณะ
ของงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และในรายขอ้อยู่ในระดับมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ท่านรูส้ึกพอใจ
เมื่องานที่ท ามีลกัษณะทา้ทายความสามารถ ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.10 รองลงมาหน่วยงานของท่านได้
ก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของท่านไวช้ดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และขอ้ท่านไดร้บัมอบหมายงาน
ตามความรูค้วามสามารถและความถนดัที่มี มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 3.96 
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ตาราง 5  แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นความรบัผิดชอบ 

 

ปัจจัยจูงใจ 
ด้านความรับผิดชอบ x ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
4. ท่านสามารถท างานไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งมีการควบคมุอย่าง

ใกลช้ิดจากหวัหนา้งาน 
4.29 .65 มากที่สดุ 

5. ท่านมีความกระตือรือรน้ในการปฏิบติังานเพื่อใหง้านส าเร็จ 4.30 .57 มากที่สดุ 

 ตามที่ก าหนด    
 6. ท่านสามารถอยู่ปฏิบติังานไดจ้นงานส าเรจ็แมจ้ะเลย

ระยะเวลาในการปฏิบติังานของท่าน 
     4.27      .61     มากที่สดุ 

โดยรวม     4.29     .61  มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็นปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดับปัจจัยจูงใจดา้นความ
รบัผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และในรายขอ้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
ท่านมีความกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จตามที่ก าหนด ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.30 
รองลงมาท่านสามารถท างานไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งมีการควบคมุอย่างใกลช้ิดจากหัวหนา้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 และขอ้ท่านสามารถอยู่ปฏิบัติงานได้จนงานส าเร็จแม้จะเลยระยะเวลาในการปฏิบัติงานของท่าน  
มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 4.27 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัจงูใจที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นความส าเรจ็ของงาน 

ปัจจัยจูงใจ 
ด้านความส าเร็จของงาน x ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

7. ท่านสามารถท างานที่รบัผิดชอบงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามที่ไดร้บั 4.36 .57  มากที่สดุ 

 มอบหมาย    

8. ท่านรูส้กึภมูิใจกบัความส าเร็จของงานที่ท่านท าผ่านมา 4.28 .59  มากที่สดุ 
 9. ท่านรูส้กึภมูิใจเมื่อหวัหนา้งานแสดงใหเ้ห็นว่าพอใจในงาน

ของท่าน 
     4.30       .60     มากที่สดุ 

โดยรวม     4.31      .59 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 6 พบว่า ความคิดเห็นปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ งย่านอโศก  ในภาพรวมมีระดับปัจจัยจูงใจ 
ดา้นความส าเร็จของงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และในรายขอ้อยู่ในระดับมากที่สุด
ทกุขอ้ ไดแ้ก่ ท่านสามารถท างานที่รบัผิดชอบงานใหแ้ลว้เสร็จตามที่ไดร้บัมอบหมาย ค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 
4.36 รองลงมาท่านรูส้ึกภูมิใจเมื่อหัวหนา้งานแสดงใหเ้ห็นว่าพอใจในงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 
และข้อท่านรู้สึกภูมิใจกับความส าเร็จของงานที่ท่านท าผ่านมา มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.28 
ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นความกา้วหนา้ 

ปัจจัยจูงใจ 
ด้านความก้าวหน้าในงาน x ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

10. หวัหนา้งานสง่เสรมิใหท้่านไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา 4.12 .71 มาก 

 ความรูค้วามสามารถ    

11. ท่านมกัไดร้บัมอบหมายใหท้ างานที่มีความทา้ทายกบั 4.18 .67 มาก 

 ความสามารถของท่าน    

 12. ท่านไดร้บัการปรบัเลื่อนต าแหน่งตามผลงาน    3.97      .83       มาก 

โดยรวม    4.09     .74    มาก 

จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดับปัจจัยจูงใจด้าน
ความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และในรายขอ้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกขอ้ 
ไดแ้ก่ ท่านมกัไดร้บัมอบหมายใหท้ างานที่มีความทา้ทายกบัความสามารถของท่าน ค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 
4.18 รองลงมาหัวหนา้งานส่งเสริมใหท้่านไดร้บัการฝึกอบรมและพัฒนาความรูค้วามสามารถ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 และข้อท่านได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งตามผลงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.97 
ตามล าดบั 
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ตาราง 8  แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัจงูใจที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ 

ปัจจัยจูงใจ 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ x ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

โดยรวม 4.21     .66        มากที่สุด 

 
จากตาราง 8 พบว่า ความคิดเห็นปัจจยัจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัจูงใจดา้นการไดร้บั
การยอมรบันบัถืออยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และในรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
ลกูคา้มีความเชื่อถือและไวว้างใจในการปฏิบติังานของท่าน ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.16 รองลงมาท่านได้
รับค าชมเชย และความเชื่อถือจากหัวหน้างาน ว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  รองลงมาท่านไดร้บัการชมเชยในดา้นการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงาน
ระยะเวลาในการปฏิบติังานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และขอ้ความคิดเห็นของท่านไดร้บัการยอมรบั
จากหวัหนา้งาน มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 3.99 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 

13. ความคิดเห็นของท่านไดร้บัการยอมรบัจากหวัหนา้งานท่าน
ไดร้บัค าชมเชย และความเชื่อถือจากหวัหนา้งาน ว่ามี 

3.99 .69 มาก 

14. ความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบังานที่ไดร้บัมอบหมาย 4.09 .66 มาก 
15. ลกูคา้มีความเชื่อถือและไวว้างใจในการปฏิบติังานของท่าน 4.16 .64 มาก 
16. ท่านไดร้บัการชมเชยในดา้นการปฏิบติังานจากเพื่อนรว่มงาน 4.06 .63 มาก 
 ระยะเวลาในการปฏิบติังานของท่าน    
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ตอนที ่3 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค า้จุนทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพใน 
การท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงย่านอโศก 

 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อ     
 ประสิทธิภาพในการท างานของของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยค า้จุน x ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดา้นค่าตอบแทน 3.77 .81 มาก 
ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 4.06 .71 มาก 
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 4.20 .61 มาก 
ดา้นนโยบายการบริหารงาน 3.98 .60 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 4.12 .66 มาก 
ดา้นความมั่นคงในงาน 4.00 .74 มาก 
ดา้นต าแหน่งงาน 4.08 .67 มาก 

โดยรวม 4.03 .68 มาก 

จากตาราง 9 พบว่า ความคิดเห็นปัจจยัค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก โดยรวมมีระดบัปัจจยัค า้จนุอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 และเมื่อพิจารณาในรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที่มีระดบัปัจจยั
จูงใจในระดับมาก ได้แก่  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ดา้นต าแหน่งงาน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.08 ดา้นการไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 ดา้นความมั่นคงใน
งาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านนโยบายการบริหารงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และด้าน
ค่าตอบแทน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัค า้จนุที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นค่าตอบแทน 
 

ปัจจัยค า้จุน 
ด้านค่าตอบแทน x ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. เงินเดือนที่ท่านไดร้บัเหมาะสมกบัความรู ้และความสามารถ
ของท่าน 

3.81 .78 มาก 

2. ปรมิาณงานที่ท าเหมาะสมกบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บั 3.73 .77 มาก 
3. สวสัดิการ และค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ  ที่ท่านไดร้บัมีความ

เหมาะสม 
3.76 .88 มาก 

โดยรวม 3.77 .81  มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดับปัจจัยค ้าจุน 
ด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และในรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
เงินเดือนที่ท่านได้รบัเหมาะสมกับความรู ้และความสามารถของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.81 
รองลงมาสวสัดิการ และค่าตอบแทนพิเศษต่าง  ๆ ที่ท่านไดร้บัมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 และ
ขอ้ปรมิาณงานที่ท าเหมาะสมกบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงระดับความคิดเห็นปัจจยัค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นการไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 

 

               ปัจจัยค า้จุน 
ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา x ̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

4. ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนนุในการฝึกอบรม พฒันาความรูต่้างๆ
เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

4.00 .78 มาก 

5. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้ าปรกึษา และช่วยแกไ้ขปัญหาไดดี้ในการ
ปฏิบติังาน 

4.09 .68 มาก 

 6. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      4.08       .66       มาก 

โดยรวม     4.06      .71    มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัค า้จนุดา้นการ
ไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้งัคับบญัชาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และในรายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ผู ้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีในการปฏิบัติงาน  
โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.09 รองลงมาผูบ้ังคับบัญชาของท่านมีความเป็นกันเองกับผูใ้ตบ้งัคับบญัชา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และขอ้ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนในการฝึกอบรม พัฒนาความรูต่้างๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัค า้จนุที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์ร 
 

               ปัจจัยค า้จุน 
ด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร x ̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

7. เพื่อนรว่มงานมีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และไดร้บัความ
รว่มมือเป็นอย่างดี 

4.20 .59 มาก 

8. การปฏิบติังานของท่านกบัเพื่อนรว่มงาน เป็นไปไดด้ว้ยดี 4.21 .58   มากที่สดุ 
 9. ท่านสามารถเป็นที่พึ่งใหแ้ก่เพื่อนรว่มงานไดเ้ป็นอย่างดี      4.18         .66        มาก 

โดยรวม     4.20        .61       มาก 

 
จากตาราง 12 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดับปัจจัยค า้จุนดา้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ในรายข้อพบว่าการ
ปฏิบติังานของท่านกบัเพื่อนร่วมงาน เป็นไปไดด้ว้ยดีอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.21 
และพบว่าขอ้ที่อยู่ระดบัมาก ไดแ้ก่ เพื่อนรว่มงานมีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และไดร้บัความรว่มมือเป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และขอ้ท่านสามารถเป็นที่พึ่งใหแ้ก่เพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัค า้จนุที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นนโยบายการบรหิารงาน 
 

ปัจจัยค า้จุน 
ด้านนโยบายการบริหารงาน x ̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

10. หน่วยงานของท่านมีนโยบายขององคก์รที่มีความชดัเจน
และง่ายต่อการปฏิบติัตาม 

3.98 .62 มาก 

11. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานตามนโยบายของ
องคก์รอย่างเป็นระบบ 

3.97 .62 มาก 

 12. ท่านมีความเขา้ใจในนโยบายการบรหิารองคก์รของท่าน    4.00       .57         มาก 

โดยรวม    3.98      .60      มาก 

 
จากตาราง 13 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดับปัจจัยค ้าจุน 
ดา้นนโยบายการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และในรายขอ้พบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ ได้แก่ ท่านมีความเข้าใจในโยบายการบริหารองค์กรของท่าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 
รองลงมาหน่วยงานของท่านมีนโยบายขององคก์รที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.98 และขอ้หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานตามนโยบายขององคก์รอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัค า้จนุที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 

 

                                ปัจจัยค า้จุน 
ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการปฎิบัติงาน x ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

โดยรวม   4.12      .66   มาก 

 
จากตาราง 14 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดับปัจจัยค ้าจุน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และในรายขอ้พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานของท่านมีความปลอดภัย โดยค่าเฉลี่ย
สงูสุดเท่ากับ 4.15 รองลงมาหน่วยงานของท่านมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13  และขอ้ท่านคิดว่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือในการท างานที่เพียงพอต่อการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

13. ท่านคิดว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานของท่านมีความ
ปลอดภยัในการท างาน 

4.15       .60 มาก 

14. หน่วยงานของท่านมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบติังาน 

4.13      .65     มาก 

15. ท่านคิดว่ามีอปุกรณแ์ละเครื่องมือในการท างานที่เพียงพอ  4.07      .72     มาก 
 ต่อการปฏิบติังาน    
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ตาราง 15 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัค า้จนุที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นความมั่นคงในงาน 

 

                                  ปัจจัยค า้จุน 
ด้านความมั่นคงในงาน x ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

โดยรวม   4.00     . 74         มาก 

  
จากตาราง 15 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดับปัจจัยค า้จุนดา้น
ความมั่นคงในงานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และในรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ ไดแ้ก่ 
ท่านคิดว่าองคก์รของท่านเป็นองคก์รที่มีความมั่นคงในงาน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.08 รองลงมาท่าน
คิดว่างานที่ท่านท าอยู่มีความมั่นคง ท่านสามารถท าไดน้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98  และขอ้ท่านคิดว่าการ
ท างานองคก์รนี ้จะช่วยสง่เสรมิความมั่นคงในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ท่านคิดว่าองคก์รของท่านเป็นองคก์รที่ความมั่นคงใน
งาน 

4.08 .75        มาก 

17. ท่านคิดว่างานที่ท่านท าอยู่มีความมั่นคงท่านสามารถ  3.98 .75        มาก 
 ท าไดน้านเท่าที่ท่านตอ้งการได ้    
18. ท่านคิดว่าการท างานองคก์รนี ้จะช่วยสง่เสรมิความ

มั่นคงในชีวิตสว่นตวัของท่าน 
3.94 .73        มาก 
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ตาราง 16 แสดงระดบัความคิดเห็นปัจจยัค า้จนุที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นต าแหน่งงาน 
 

                                  ปัจจัยค า้จุน 
ด้านต าแหน่งงาน x ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

โดยรวม   4.08      .67      มาก 

  
จากตาราง 16 พบว่า ความคิดเห็นปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีระดับปัจจัยค ้าจุน 
ดา้นต าแหน่งงานอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และในรายขอ้พบว่าอยู่ในระดับมากทุกขอ้ ไดแ้ก่
ท่านมีความภูมิใจกับต าแหน่งงานที่ได้รบั โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.11 รองลงมาท่านเชื่อมั่นในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ตามต าแหน่งงานที่ไดร้บั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  และต าแหน่งงานที่ท่านไดร้บัเหมาะสมกับ
ความรูค้วามสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ต าแหน่งงานที่ท่านไดร้บัเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ 4.01 .73 มาก 
20. ท่านเชื่อมั่นในการปฏิบติัหนา้ที่ตามต าแหน่งงานที่ไดร้บั 4.11 .60 มาก 
21. ท่านมีความภมูิใจกบัต าแหน่งงานที่ไดร้บั 4.11 .68 มาก 
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ตอนที ่4 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงย่านอโศก 

 

ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นประสิทธิภาพในการ   
ท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ประสิทธิภาพในการท างาน x ̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ดา้นคณุภาพของงาน 4.38 .48 ดีมาก 
ดา้นปรมิาณงาน 4.38 .48 ดีมาก 
ดา้นเวลา 4.34 .45 ดีมาก 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 4.46 .57 ดีมาก 

โดยรวม 4.39 .50 ดีมาก 

 

จากตาราง 17 พบว่า ความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก โดยรวม มีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 และเมื่อพิจารณาในรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.46 รองลงมาดา้นคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
ดา้นปรมิาณงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 และดา้นเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 ตามล าดบั 
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ตาราง 18 แสดงระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นคณุภาพของงาน 

 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านคุณภาพของงาน x ̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. งานที่ท่านปฏิบติั มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้ 4.35 .54 ดีมาก 
2. ท่านสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ตามหลงั 
4.34 .55 ดีมาก 

3. ท่านมีการศกึษา เรียนรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน ามาประยุกตใ์ช ้ 4.36 .53 ดีมาก 
 ในการปฏิบติัใหม้ีคณุภาพมากขึน้    
โดยรวม 4.35 .54     ดีมาก  

 
จากตาราง 18 พบว่า ความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ

ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน  
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และในรายข้อท่านพบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ ได้แก่  
ท่านมีการศึกษา เรียนรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน ามาประยุกตใ์ช ้โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.36 รองลงมา
งานที่ท่านปฏิบัติ  มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และข้อท่านสามารถ
ปฏิบติังานไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายตามหลงั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นปรมิาณงาน 
 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านปริมาณงาน x ̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

4. ท่านปฏิบติังานใหส้  าเรจ็ไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้ 4.36 .55 ดีมาก 
5. ท่านมีการบรหิารจดัการปรมิาณงาน เพื่อความส าเรจ็ในการ

ปฏิบติังาน 
4.35 .54 ดีมาก 

6. ท่านมีการวางแผน และเอาใจใสติ่ดตามงานที่ไดร้บัมอบหมาย
อยู่เสมอ 

4.34 .53 ดีมาก 

โดยรวม 4.35 .54 ดีมาก 

 
จากตาราง 19 พบว่า ความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ

ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงาน อยู่ใน
ระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และในรายขอ้พบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ท่านปฏิบติังานให้
ส  าเร็จไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมาท่านมีการบริหารจัดการ
ปริมาณงาน เพื่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 และท่านมีการวางแผน และเอาใจใส่
ติดตามงานที่ไดร้บัมอบหมายอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 ตามล าดบั 
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ตาราง 20 แสดงระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นเวลา 

 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านเวลา x ̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

7. ท่านมีการก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการปฏิบติังานอย่าง 4.35 .53 ดีมาก 
 เหมาะสมตามลกัษณะของงาน    
8. ท่านมีการแบ่งเวลาการท างานที่ชดัเจนในการปฏิบติังาน 4.37 .52 ดีมาก 
9. ท่านมีการพฒันาเทคนิคการท างานใหม้ีความรวดเรว็ เพื่อให ้ 4.26 .49 ดีมาก 
 สอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการท างาน    
โดยรวม 4.33 .48 ดีมาก 

 
จากตาราง 20 พบว่า ความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ

ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลา อยู่ในระดับ 
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และในรายขอ้พบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ท่านมีการแบ่งเวลาการ
ท างานที่ชดัเจนในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.37 รองลงมาท่านมีการก าหนดระยะเวลาที่
ใชใ้นการปฏิบติังานอย่างเหมาะสมตามลกัษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 และขอ้ท่านมีการพฒันา
เทคนิคการท างานใหม้ีความรวดเร็ว เพื่อใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลาในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
ตามล าดบั 
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ตาราง 21 แสดงระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจ  
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน x ̅ S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

10. ท่านปฏิบติังานส าเรจ็โดยการใชท้รพัยากรที่มีอย่างคุม้ค่า 4.46 .53 ดีมาก 
11. ท่านมีการน าทรพัยากรที่ใชแ้ลว้ กลบัมาใชใ้หม่เพื่อลดค่าใชจ้่าย 4.56 .54 ดีมาก 
 ในการปฏิบติังาน    
12. ท่านแนะน าใหผู้อ่ื้นใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า 4.30 .88 ดีมาก 

โดยรวม 4.44 .65 ดีมาก 

 
จากตาราง 21 พบว่า ความคิดเห็นประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ

ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก ในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และในรายขอ้พบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
ท่านมีการน าทรพัยากรที่ใชแ้ลว้กลับมาใชใ้หม่เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.56 รองลงมาท่านปฏิบัติงานส าเร็จโดยการใชท้รพัยากรที่มีอย่างคุม้ค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
และขอ้ท่านแนะน าใหผู้อ่ื้นใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 ตามล าดบั 
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ตอนที ่5 การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน อตัราเงินเดือน และต าแหน่งแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ
ท างานที่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ

ท างานแตกต่างกนัสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้
 

H0 : พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั 

 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค่้าสถิติ t – test ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 

95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig (2-tailed) Prob. มีค่านอ้ยกว่า .05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน  โดยใช ้

Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงันี ้
 

Ho : ค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิงแตกต่างกนั 

 
การทดสอบความแปรปรวน ใชร้ะดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ95 ซึ่งจะปฎิเสธ 

สมมติฐาน หลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าProbability มีค่านอ้ยกว่า.05 และจะปฎิเสธสมมติฐานรอง(H1) 

ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่ามากกว่า.05 
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ตาราง 22 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานกบัเพศของพนกังาน 

 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 
ดา้นคณุภาพของงาน 6.041* .014 
ดา้นปรมิาณงาน 10.466** .001 
ดา้นเวลา .882 .348 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .147 .701 
ประสิทธิภาพในการท างานรวม 1.201 .274 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 22 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพในการท างานของเพศทั้ง

สองกลุม่ ทางดา้นคณุภาพของงาน และดา้นปรมิาณงาน มีความแปรปรวนแตกต่างกนั ซึ่งมีค่าเท่ากบั .014 
และ.001 ซึ่งน้อยกว่า.05 และ .01 จึงใช้ค่า t-test กรณี  equal variance not assumed ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ในขณะที่ประสิทธิภาพดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวม มีค่ามากกว่า 0.5 จึงใชค่้า t-test กรณี equal variance 
assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามเพศ 
 

  t-test for Equality of Means 
          ตัวแปรศึกษา เพศ x ̅  S.D.  t  df  Sig. 

          (2-tailed) 

ดา้นคณุภาพของงาน ชาย 4.42  .491  1.42  340.54  .155 

 หญิง 4.35  .475       

ดา้นปรมิาณงาน ชาย 4.42  .495  1.40  335.97  .163 

 หญิง 4.35  .469       

ดา้นเวลา ชาย 4.36  .456  .075  398  .454 

 หญิง 4.33  .445       

ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน 

ชาย  
 4.45 .548  -.171  398  .864 

 หญิง   4.46 .578       

ประสิทธิภาพในการท างานรวม ชาย   4.41 .431  0.949  398          .343 

 หญิง  4.37 .418       

 

จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบ t–test 
สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ประสิทธิภาพในการท างานทางด้านคุณภาพของงาน  ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา  
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวม มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั .155, .163, 
.454, .864 และ .343 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ งย่านอโศก  เพศแตกต่างกัน 
มปีระสิทธิภาพในการท างานในทกุดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกต่างกนัสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

 

H0 : พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั 

 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค่้าสถิติ One Way ANOVA ที่ระดบัความ
เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า .05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน  โดยใช ้
Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

 

Ho : ค่าความแปรปรวนของอายแุต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของอายแุต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 

ตาราง 24  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนประส ิทธิภาพ ในการท างานของพนักงาน  
จ าแนกตามอาย ุ
 

         ตัวแปรศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df1 df2 Sig 
  

ดา้นคณุภาพของงาน 1.078  3 396 .358 

ดา้นปรมิาณงาน 1.424  3 396 .235 

ดา้นเวลา .329  3 396 .805 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .804  3 396 .492 

ประสิทธิภาพในการท างานรวม .428  3 396 .733 

 

จากตาราง 24 ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน จ าแนก
ตามอายุพบว่า ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และ
ประสิทธิภาพในการท างานรวม มีค่าเท่ากับ .358, .235, .805, .492 และ .733 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 ดังนั้น 
จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความแปรปรวนในกลุ่มประสิทธิภาพใน
การท างานไม่แตกต่างกนั ใชส้ถิติF-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 25 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน   
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามอาย ุ
 

         ตัวแปรศึกษา  Statistic SS df MS F Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน ระหว่างกลุม่ .645 3 .215 .923 .429 

 ภายในกลุม่ 92.198 396 .233   

 รวม 92.843 399    

ดา้นปรมิาณงาน ระหว่างกลุม่ .814 3 .271 1.177 .318 

 ภายในกลุม่ 91.265 396    

 รวม 92.079 399    

ดา้นเวลา ระหว่างกลุม่ .460 3 .153 .759 .518 

 ภายในกลุม่ 79.957 396 .202   

 รวม 80.417 399    

ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ระหว่างกลุม่ .184 3 .061 .185 .907 

 ภายในกลุม่ 131.036 396 .331   

 รวม 131.220 399    

ประสิทธิภาพในการท างานรวม ระหว่างกลุม่ .244 3 .081 .452 .716 

 ภายในกลุม่ 71.229 396 .180   

 รวม 71.473 399    

 
จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามอายุ ดา้นคุณภาพ
ของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างาน
รวม พบว่าความประสิทธิภาพในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ .429, .318, .518, .907, .716 ซึ่งมากกว่า 
.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้าน
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ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติ ฐานข้อที่  1.3 พนักงานที่ มี สถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

 

H0 : พนกังานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการ 

   ท างานไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการ 

          ท างานแตกต่างกนั 
 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค่้าสถิติ t – test ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 
95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig (2-tailed) Prob. มีค่านอ้ยกว่า .05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน  โดยใช ้
Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงันี ้

 
Ho : ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสดและสมรส/หมา้ย หย่ารา้ง 
       ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสดและสมรส/หมา้ย หย่ารา้ง   
       แตกต่างกนั 

ตาราง 26  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานกบัสถานภาพของพนกังาน 
 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 
ดา้นคณุภาพของงาน 1.446 .230 
ดา้นปรมิาณงาน 2.095 .149 
ดา้นเวลา .433 .511 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .140 .709 
ประสิทธิภาพในการท างานรวม .313 .576 
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จากตาราง 26 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพในการท างานกบัสถานภาพ
ของพนักงานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ
ประสิทธิภาพในการท างานรวม มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั ซึ่งมีค่าเท่ากบั .230, .149, .511, .709 
และ .576 ซึ่งมากกว่า.05 จึงใชค่้า t-test กรณี equal variance assumed ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

 
ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามสถานภาพ 
 

    t-test for Equality of Means 
          ตัวแปรศึกษา สถานภาพ 

 
x ̅  S.D.  t  df  Sig. 

          (2-tailed) 

ดา้นคณุภาพของงาน โสด   4.39  .485  .708  398  .479 

 
สมรส/หมา้ย 

หย่ารา้ง  
 4.36  .477       

ดา้นปรมิาณงาน โสด   4.39  .484  .772  398  .441 

 
สมรส/หมา้ย 

หย่ารา้ง  
 4.35  .473       

ดา้นเวลา โสด   4.35  .448  .891  398  .374 

 
สมรส/หมา้ย 

หย่ารา้ง  
 4.31  .450       

ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน 

โสด  
 4.46  .570  .133  398  .894 

 
สมรส/หมา้ย 

หย่ารา้ง  
 4.45  .584       

ประสิทธิภาพในการท างาน
รวม 

โสด  
 4.40  .423  .702  398  .483 

 สมรส/หมา้ย   4.37  .424       
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จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชก้ารทดสอบ  
t–test สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ประสิทธิภาพในการท างานทางด้านคุณภาพของงาน  ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา  
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวม มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั .479,.441, 
.374, .894 และ .483 ซึ่งมากกว่า .05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนักงานที่สถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติ ฐานข้อที่  1.4 พนักงานที่ มี ระดับการศึ กษาแตกต่างกันมี

ประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้
 

H0 : พนกังานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน 
   ไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน
   แตกต่างกนั 

 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค่้าสถิติ t – test ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 

95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig (2-tailed) Prob. มีค่านอ้ยกว่า .05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน  โดยใช ้

Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงันี ้
 

Ho : ค่าความแปรปรวนของระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
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ตาราง 28  แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานกบัระดบัการศกึษา 
ของพนกังาน 

 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 
ดา้นคณุภาพของงาน .554 .457 
ดา้นปรมิาณงาน .050 .823 
ดา้นเวลา .327 .568 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .056 .813 
ประสิทธิภาพในการท างานรวม .846 .358 

 

จากตาราง 28 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพในการท างานกับระดับ
การศึกษาของพนกังานดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
และประสิทธิภาพในการท างานรวม มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั ซึ่งมีค่าเท่ากบั .457, .823, .568, .813
และ .358 ซึ่งมากกว่า.05 จึงใชค่้า t-test กรณี equal variance assumed ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
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ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

    t-test for Equality of Means 

    ตัวแปรศึกษา 
ระดับ

การศึกษา  
x ̅  S.D.  t  df  Sig. 

          (2-tailed) 
ดา้นคณุภาพของงาน ต ่ากว่าหรือ

เท่ากบั ป.ตรี  
 4.38  .484  -.018  398  .985 

 ป.ตรีขึน้ไป   4.38  .479       

ดา้นปรมิาณงาน ต ่ากว่าหรือ

เท่ากบั ป.ตรี  
 4.37  .480  -.259  398  .796 

 ป.ตรีขึน้ไป   4.39  .483       

ดา้นเวลา ต ่ากว่าหรือ

เท่ากบั ป.ตรี  
 4.34  .446  -.054  398  .957 

 ป.ตรีขึน้ไป   4.34  .460       

ดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน 

ต ่ากว่าหรือ

เท่ากบั ป.ตรี  
 4.46  .572  .335  398  .738 

 ป.ตรีขึน้ไป   4.44  .582       

ประสิทธิภาพใน 
การท างานรวม 

ต ่ากว่าหรือ

เท่ากบั ป.ตรี  
 4.39  .426  .021  398  .984 

 ป.ตรีขึน้ไป  4.39  .415       

 
จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การ
ทดสอบ t–test สามารถอธิบายไดด้งันี ้
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ประสิทธิภาพในการท างานทางด้านคุณภาพของงาน  ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา  
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวม มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั .985, .796, 
.957, .738 และ .984 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนกังานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

 
H0 : พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน 

         ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน 

          แตกต่างกนั 
 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค่้าสถิติ One Way ANOVA ที่ระดบัความ

เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า .05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน  โดยใช ้

Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงันี ้
 

Ho : ค่าความแปรปรวนของอายงุานแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของอายงุานแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 30 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน จ าแนกตาม
อายงุาน 

         ตัวแปรศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df1 df2 Sig 

ดา้นคณุภาพของงาน 1.667  2 397 .190 

ดา้นปรมิาณงาน 2.552  2 397 .079 

ดา้นเวลา 1.882  2 397 .154 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .062  2 397 .940 

ประสิทธิภาพในการท างานรวม .557  2 397 .574 

 
จากตาราง 30 ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน จ าแนกตามอายุ

งาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพ 
ในการท างานรวม มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ .190, .079, .154, .940 และ .574  
ซึ่งมากกว่า.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความ
แปรปรวนในกลุม่ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั จะใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 31 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของ    
พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามอายงุาน 
 

         ตัวแปรศึกษา  Statistic SS df MS F Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน ระหว่างกลุม่ .089 2 0.44 .190 .827 

 ภายในกลุม่ 92.755 397 .234   

 รวม 92.843 399    

ดา้นปรมิาณงาน ระหว่างกลุม่ .160 2 .080 .346 .708 

 ภายในกลุม่ 91.919 397 .232   

 รวม 92.079 399    

ดา้นเวลา ระหว่างกลุม่ .137 2 .069 .339 .712 

 ภายในกลุม่ 80.279 397 .202   

 รวม 80.417 399    

ดา้นค่าใชจ้่าย ระหว่างกลุม่ .521 2 .260 .791 .454 

ในการด าเนินงาน ภายในกลุม่ 130.699 397 .329   

 รวม 131.220 399    

ประสิทธิภาพในการท างานรวม ระหว่างกลุม่ .151 2 .076 .421 .657 

    ภายในกลุม่ 71.322 397 .180   

 รวม 71.473 399    

 
จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามอายุงาน ดา้นคณุภาพของงาน 
ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวม พบว่า
ความประสิทธิภาพในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ .827, .708, .712, .454, .657 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่าง
กนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายใน
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การด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพ
ในการท างานแตกต่างกนัสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

 
H0 : พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน 

         ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน 

          แตกต่างกนั  
 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค่้าสถิติ One Way ANOVA ที่ระดบัความ

เชื่อมั่นรอ้ยละ95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า .05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน  โดยใช ้

Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงันี ้
 

Ho : ค่าความแปรปรวนของอตัราเงินเดือนแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของอตัราเงินเดือนแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 32 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน จ าแนกตาม 
อตัราเงินเดือน 
 

         ตัวแปรศึกษา  
แหล่งความ
แปรปรวน 

 df1 df2 Sig 

ดา้นคณุภาพของงาน 6.016**  3 393 .001 

ดา้นปรมิาณงาน 5.683**  3 396 .001 

ดา้นเวลา 4.385**  3 396 .005 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .319  3 396 .811 

ประสิทธิภาพในการท างานรวม 2.237  3 396 .083 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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จากตาราง 32 ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน จ าแนกตาม
อัตราเงินเดือน ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา มีความแปรปรวนแตกต่างกัน  
ซึ่งมีค่าเท่ากับ .001, .001 และ .005 ซึ่งน้อยกว่า.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความแปรปรวนในกลุ่มประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน จะใชส้ถิติ 

Brown-Forsythe (β) ในการทดสอบ 
 

ตาราง 33 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน จ าแนกตาม 
อตัราเงินเดือน 
 

         ตัวแปรศึกษา  Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นคณุภาพของงาน 2.953* 3 275.193 .033 

ดา้นปรมิาณงาน 2.204 3 269.350 .088 

ดา้นเวลา 2.664* 3 264.885 .048 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามอตัราเงินเดือน ดา้นคณุภาพของ
งาน และดา้นเวลา พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั .033 และ .048 ซึ่งนอ้ยกว่า .05  คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) 
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นเวลา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้และเพื่อใหท้ราบว่าระดบัอตัราเงินเดือนในรายคู่ใดที่มีความแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
ผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชว้ิธี DunnettT3 (เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบา้งที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (แสดงผลดงัตาราง34)  

ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสาย
สินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามอัตราเงินเดือน ดา้นปริมาณงาน พบว่ามีค่า 
Sig เท่ากบั .088 ซึ่งมากกว่า .05 คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าพนักงานที่ มี อัตราเงินเดือนแตกต่างกันจะมี ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน  
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงานที่มี อัตราเงินเดือนแตกต่างกัน  
ดา้นคณุภาพของงาน กบัประสิทธิภาพในการท างาน 
 

 อัตราเงินเดือน  (1) (2) (3) (4) 
x ̅ 4.33 4.48 4.30 4.43 

 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั  4.33 - -.148** .032 -.099 

 25,000 บาท   (.007) (.998) (.685) 
 25,001 – 40,000 บาท 4.48  - .180 .048 
     (.122) (.990) 
 40,001 – 55,000 บาท 4.30   - -.132 
      (.596) 
 มากกว่า 55,000 บาทขึน้ไป 4.43    - 

 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 

จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่าง
กนั ดา้นคณุภาพของงาน กบัประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า  

พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท จะมีประสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นคุณภาพงานแตกต่างกับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 25,001 - 40,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .01 กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพงาน นอ้ยกว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 25,001 - 40,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.148  สว่นคู่อ่ืน  ๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนักงานที่มี อัตราเงินเดือนแตกต่างกัน  
ดา้นเวลากบัประสิทธิภาพในการท างาน 
 

 อัตราเงินเดือน  (1) (2) (3) (4) 
x ̅ 4.28 4.43 4.30 4.36 

 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั  4.28 - -.150* -.025 -.083 

 25,000 บาท   (.035) (.999) (.793) 
 25,001 – 40,000 บาท 4.43  - .124 .066 
     (.436) (.943) 
 40,001 – 55,000 บาท 4.30   - -.058 
      (.984) 
 มากกว่า 55,000 บาทขึน้ไป 4.36    - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของพนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่าง
กนั ดา้นเวลากับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า พนกังานที่มีอัตราเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 
บาท จะมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกบัพนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 25,001 - 40,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 กล่าวคือกลุม่ตวัอย่างที่มีอตัราเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท จะ
มีประสิทธิภาพในการท างาน น้อยกว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 25,001 - 40,000 บาท โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.15  สว่นคู่อ่ืน ๆ  ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 35 ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน จ าแนกตาม
อัตราเงินเดือน ดา้นดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และด้านประสิทธิภาพในการท างานรวม มีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ .811 และ .083 ซึ่งมากกว่า.05 ดังนัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าความแปรปรวนในกลุ่มประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่าง
กนั จะใชส้ถิติ F-Test ในการทดสอบ 
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ตาราง 36 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของ 
พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามอัตรา เงินเดือน ดา้น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และ ประสิทธิภาพในการท างานรวม 
 

         ตัวแปรศึกษา  Statistic SS df MS F Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่าย ระหว่างกลุม่ .968 3 .323 .981 .402 

ในการด าเนินงาน ภายในกลุม่ 130.252 396 .329   

 รวม 131.220 399    

ประสิทธิภาพในการท างาน
รวม ระหว่างกลุม่ 

1.162 3 .387 2.182 .090 

 ภายในกลุม่ 70.311 396 .178   

 รวม 71.473 399    

 
จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามอตัราเงินเดือน ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน และ ประสิทธิภาพในการท างานรวม พบว่าความประสิทธิภาพในการท างาน มีค่า Sig. 
เท่ากับ .402 และ .090 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) 
หมายความว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที ่1.7 พนกังานที่มีต  าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพใน

การท างานแตกต่างกนัสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้
 
H0 : พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน

          ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน

          แตกต่างกนั 
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ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค่้าสถิติ t – test ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 

95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig (2-tailed) Prob. มีค่านอ้ยกว่า .05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน  โดยใช ้

Levene’s test โดยมีสมมติฐานดงันี ้
 
Ho : ค่าความแปรปรวนของต าแหน่งงานไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของต าแหน่งงานแตกต่างกนั 

 
ตาราง 37 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพในการท างานกับต าแหน่งงานของ   
 พนกังาน 
 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig 
ดา้นคณุภาพของงาน .866 .353 
ดา้นปรมิาณงาน 2.90 .089 
ดา้นเวลา 2.99 .084 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .903 .343 
ประสิทธิภาพในการท างานรวม .102 .750 

 
จากตาราง 37 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพในการท างานกับต าแหน่

งานของพนักงานดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และ
ประสิทธิภาพในการท างานรวม มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั ซึ่งมีค่าเท่ากบั .353, .089, .084, .343 
และ .750 ซึ่งมากกว่า.05 จึงใชค่้า t-test กรณี equal variance assumed ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
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ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

    t-test for Equality of Means 
   ตัวแปรศึกษา ต าแหน่งงาน 

 
x ̅  S.D.  t  df  Sig. 

          (2-tailed) 
ดา้นคณุภาพของ
งาน 

ระดบัปฏิบติัการ  
 4.36  .479  -1.593  398  .112 

 ระดบัผูจ้ดัการ/
หวัหนา้งาน/
ผูอ้  านวยการ 

 

 4.45  .486       

ดา้นปรมิาณงาน ระดบัปฏิบติัการ   4.35  .475  -1.842  398  .066 
 ระดบัผูจ้ดัการ/

หวัหนา้งาน/
ผูอ้  านวยการ 

 

 4.45  .489       

ดา้นเวลา ระดบัปฏิบติัการ   4.31  .443  -2.128*  398  .034 
 ระดบัผูจ้ดัการ/

หวัหนา้งาน/
ผูอ้  านวยการ 

 

 4.42  .458       

ดา้นค่าใชจ้่ายใน ระดบัปฏิบติัการ   4.45  .566  .001  398  .999 

การด าเนินงาน 

 

ระดบัผูจ้ดัการ/
หวัหนา้งาน/
ผูอ้  านวยการ 

 
 
 
 

4.45  .596   

ประสิทธิภาพ 
ในการท างานรวม 

ระดบัปฏิบติัการ  
 4.37  .421  -1.538  398  .125 

 

ระดบัผูจ้ดัการ/
หวัหนา้งาน/
ผูอ้  านวยการ 

 

4.45  .424   
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จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใชก้ารทดสอบ 
 t–test สามารถอธิบายไดด้งันี ้

ประสิทธิภาพในการท างานทางดา้นคณุภาพของงาน  ดา้นปริมาณงาน ดา้นค่าใชจ้่าย 
ในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวม มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ .398, .066, .999, และ 
.125 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานที่ต  าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานทางดา้นคุณภาพของงาน  ดา้นปริมาณ
งาน ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการท างานรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ประสิทธิภาพในการท างานทางดา้นเวลา มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ .034 ซึ่งน้อยกว่า 
.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่ต  าแหน่งงาน
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานทางดา้นเวลาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยพนักงานระดับผูจ้ัดการ/หัวหน้างาน/ผูอ้  านวยการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
พนกังานในระดบัปฏิบติัการ  

 
สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยจูงใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนักงานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกซึ่งสามารถ
จ าแนกสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

 
สมมติฐานข้อที่ 2.1  ปัจจัยจูงใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การท างานดา้นคุณภาพของงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

 
 

H0: ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นคณุภาพของงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง
หน่ึงย่านอโศก 

H1: ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุนสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้น

คณุภาพของงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ย่านอโศก 
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ 
(Multiple Regression) แบบการน าตัวแปรเขา้ทั้งหมด Enter (regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 ดังนั้นผลการวิเคราะห์ทางสถิติจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ต่อเมื่อค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ก าหนดให ้

 

X11 แทน ดา้นลกัษณะงาน 

X12 แทน ดา้นความรบัผิดชอบ 

X13 แทน ดา้นความส าเรจ็ของงาน 

X14 แทน ดา้นความกา้วหนา้ 

X15 แทน ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 

X16 แทน ดา้นค่าตอบแทน 

X17 แทน ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 

X18 แทน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 

X19 แทน ดา้นนโยบายการบริหารงาน 

X20 แทน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 

X21 แทน ดา้นความมั่นคงในงาน 

X22 แทน ดา้นต าแหน่งงาน 
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ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณูของปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุสง่ผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

 Model   SS   df     MS       F         Sig 
       

 Regression 27.775 12 9.648 32.948** 0.001 
 Residual 65.068 387 0.220   
 Total 92.843 399    
       
       

 

**มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าProbability เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย

กว่า 0.01 อย่างนอ้ย 1 ตวัแปร นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า

ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จุนอย่างนอ้ย 1 ตวัแปร สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงาน
ของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกอย่างมี ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 40 ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์ของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 
สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

  Unstandardized Standardized   
 ตัวแปร Coefficients Coefficients t Sig 
  B S.E. Beta   
 ค่าคงที่Constant)( 4.184 0.264  15.837** 0.0 

 X11 -.121 .063 -.142 -1.912 .057 

 X12 .024 .066 .025 .366 .714 

 X13 .129 .067 .126 1.944 .053 

 X14 .003 .058 .003 .046 .963 

 X15 .137 .061 .150 2.237* .026 

 X16 .083 .038 .122 2.170* .031 

 X17 -.172 .064 -.212 -2.676** .008 

 X18 .080 .067 .093 1.195 .233 

 X19 .158 .066 .178 2.403* .017 

 X20 -.091 .060 -.112 -1.521 .129 

 X21 -.076 .055 -.104 -1.369 .172 

 X22 .053 .063 .063 .841 .401 

 r  R2 Adjusted R2 SE  

 0.49  0.30 0.28 0.4688  

* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
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** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.1 

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้น
คณุภาพของงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับ
ถือ (X15) ดา้นค่าตอบแทน (X16) ดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้งัคับบญัชา(X17) และดา้นนโยบายการ
บริหารงาน (X19) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงานของพนักงานไดร้อ้ย
ละ 28 ผูวิ้จยัน าค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องตัวแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพ
ของงานของพนกังาน สรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตราฐานดงันี ้

 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ 
Y1  = 4.184 +0.137(X15) +0.083(X16) -0.172(X17)+0.158(X19) 
 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1  =  0.150(X15) -0.122(X16) -0.212(X17) +0.178(X19) 

 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้ 
หากผู้วิจัยไม่น าตัวแปรปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนทั้ง 12 ด้าน มาประกอบการ

พิจารณาประสิทธิภาพในการท างาน จะพบว่าประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าอยู่ที่ระดบั 4.184 หน่วย  
หากดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการ

ท างานดา้นคณุภาพของงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.137 หน่วย 
หากด้านค่าตอบแทนเพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานด้าน

คณุภาพของงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.083 หน่วย 
หากดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบญัชาเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าให้

ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงานของพนักงานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจลดลง 
0.172 หน่วย เนื่องจากแรงสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาในบางครัง้ ถูกมองว่าเป็นแรงกดดัน หรือความ
คาดหวงัในงานมากเกินไป ซึ่งสง่ผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพงานมีผลลดลงได ้

หากด้านนโยบายการบริหารงานเพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นคณุภาพของงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.158 หน่วย 
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สมมติฐานข้อที่ 2.2  ปัจจัยจูงใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นปริมาณงานของพนักงานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
 

H0: ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้น
ปรมิาณงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 

H1: ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้าน

ปรมิาณงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ
(MultipleRegression) แบบการน าตัวแปรเขา้ทั้งหมด Enter (regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอ้ยละ95 ดงันัน้ผลการวิเคราะหท์างสถิติจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ก าหนดให ้

X11 แทน ดา้นลกัษณะงาน 

X12 แทน ดา้นความรบัผิดชอบ 

X13 แทน ดา้นความส าเรจ็ของงาน 

X14 แทน ดา้นความกา้วหนา้ 

X15 แทน ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 

X16 แทน ดา้นค่าตอบแทน 

X17 แทน ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 

X18 แทน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 

X19 แทน ดา้นนโยบายการบริหารงาน 

X20 แทน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 

X21 แทน ดา้นความมั่นคงในงาน 

X22 แทน ดา้นต าแหน่งงาน 
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุสง่ผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นปรมิาณงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร 
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

 Model   SS   df     MS       F         Sig 
       

 Regression 18.290 12 0.691 3.191** 0.000 
 Residual 73.789 387 0.217   
 Total 92.079 399    
       
       

 

**มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่าค่า Probability เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย

กว่า 0.01 อย่างนอ้ย 1 ตวัแปร นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จนุอย่างนอ้ย 1 ตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงานของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกอย่างมีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะหค่์าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุน
สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

  Unstandardized Standardized   
 ตัวแปร Coefficients Coefficients t Sig 
  B S.E. Beta   
 ค่าคงที่Constant)( 3.927 .262  14.980** .000 

 X11 -.128 .063 -.152 -2.049 .041 

 X12 -.007 .066 -.007 -.101 .920 

 X13 .172 .066 .168 2.598** .010 

 X14 .018 .058 .024 .320 .749 

 X15 .162 .061 .178 2.655** .008 

 X16 .068 .038 .100 1.781 .076 

 X17 -.158 .064 -.195 -2.466* .014 

 X18 .081 .067 .094 1.217 .224 

 X19 .176 .065 .199 2.688** .007 

 X20 -.093 .059 -.115 -1.567 .118 

 X21 -.085 .055 -.117 -1.555 .121 

 X22 .036 .063 .043 .577 .565 

 r  R2 Adjusted R2 SE  

 0.30  0.198 0.18 0.4653  

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นปรมิาณงานของพนกังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ของงาน (X13) 
ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ (X15) ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา(X17)และดา้นนโยบาย
การบริหารงาน (X19) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงานของพนักงานไดร้อ้ย
ละ 18 ผูวิ้จัยน าค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธข์องตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณ
งานของพนกังาน สรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานดงันี ้

 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ 
Y1  = 3.927 -0.152(X11) +0.172(X13) +0.162(X15) -0.158(X17)+0.176(X19) 
 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1  = -0.152(X11) +0.168(X13) +0.178(X15) -0.195(X17) +0.199(X19) 
 

จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้ 
หากผู้วิจัยไม่น าตัวแปรปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนทั้ง 12 ด้าน มาประกอบการ

พิจารณาประสิทธิภาพในการท างาน จะพบว่าประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าอยู่ที่ระดบั 3.927 หน่วย 
หากดา้นลกัษณะงานเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานดา้น

ปริมาณงานของพนักงานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจลดลง 0.128 หน่วย เนื่องจากรูปแบบของงานที่
เพิ่มขึน้นัน้ จะสง่ผลท าใหป้รมิาณของงานที่ผลิตขึน้มาไดน้ัน้ลดลง  

หากดา้นความส าเรจ็ของงานเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นปรมิาณงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.172 หน่วย 

หากดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือเพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นปรมิาณงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.162 หน่วย 

หากด้านการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจลดลง 0.158 
หน่วย เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชาบางครัง้ ถูกมองว่าเป็นแรงกดดัน หรือความคาดหวังใน
งานมากเกินไป ซึ่งส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงานมีผลลดลงได ้ดงันัน้ในการท างาน
หากพนกังานไดร้บัการสนบัสนนุมากเกินไปจากผูบ้งัคบับญัชา ประสิทธิภาพในการท างานจะมีผลลดลงได ้
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หากดา้นนโยบายการบริหารงาน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานดา้นปรมิาณงานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.176 หน่วย 

สมมติฐานข้อที่ 2.3  ปัจจัยจูงใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นเวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง
หน่ึงย่านอโศกซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
 

H0: ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้น
เวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 

H1: ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้น
เวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 

 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ

(MultipleRegression) แบบการน าตัวแปรเข้าทั้งหมด  Enter(regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 ดังนั้นผลการวิเคราะห์ทางสถิติจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ต่อเมื่อค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า0.05 ก าหนดให ้

 

X11 แทน ดา้นลกัษณะงาน 

X12 แทน ดา้นความรบัผิดชอบ 

X13 แทน ดา้นความส าเรจ็ของงาน 

X14 แทน ดา้นความกา้วหนา้ 

X15 แทน ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 

X16 แทน ดา้นค่าตอบแทน 

X17 แทน ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 

X18 แทน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 

X19 แทน ดา้นนโยบายการบริหารงาน 

X20 แทน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 
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X21 แทน ดา้นความมั่นคงในงาน 

X22 แทน ดา้นต าแหน่งงาน 

 

ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุสง่ผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

 Model   SS   df     MS       F         Sig 
       

 Regression 7.816 12 0.651 3.472** 0.000 
 Residual 72.600 387 0.188   
 Total 80.417 399    
       
       

 

**มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าProbability เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย

กว่า 0.01 อย่างนอ้ย 1 ตวัแปร นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนอย่างน้อย 1 ตัวแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านเวลาของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกอย่างมี ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์ของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านเวลาของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อ ธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

  Unstandardized Standardized   
 ตัวแปร Coefficients Coefficients t Sig 
  B S.E. Beta   
 ค่าคงที่Constant)( 3.941 .244  16.147** .000 

 X11 -.143 .058 -.182 -2.458* .014 

 X12 .016 .061 .018 .260. .795 

 X13 .137 .062 .143 2.228* .026 

 X14 .030 .054 .041 .551 .582 

 X15
 .188 .057 .221 3.311** .001 

 X16
  .084 .035 .133  2.384* .018 

 X17
  .154 .059 .204  2.592** .010 

 X18
 .051 .062 .064 .830 .407 

 X19
 .144 .061 .174 2.357* .019 

 X20
 -.068 .055 -.089 -1.221 .223 

 X21
 -.066 .051 -0.98 -1.299 .195 

 X22
 .045 .058 .057 .766 .444 

 r  R2 Adjusted R2 SE  

 0.31  0.10 0.07 0.4331  

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

ด้านเวลาของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ0.05 ได้แก่ด้านลักษณะของงาน (X11)  
ด้านความส าเร็จของงาน (X13) ด้านการได้รับการยอบรับนับถือ (X15) ด้านค่าตอบแทน (X16)  
ดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชา (X17)และดา้นนโยบายการบริหารงาน (X19) ซึ่งสามารถ
วิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาของพนกังานไดร้อ้ยละ 7 ผูวิ้จยัน าค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
ของตวัแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาของพนกังาน สรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดิบ 
และคะแนนมาตรฐานดงันี ้

 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ 
Y1  = 3.941 -0.143(X11) +0.137(X13) +0.188(X15) +0.084(X16) +.154(X17) +0.144 

(X19) 
 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1  = -0.182(X11) +0.143(X13) +0.221(X15) +0.133(X16) +0.204(X17) +0.174(X19) 

 

จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้ 
หากผู้วิจัยไม่น าตัวแปรปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนทั้ง 12 ด้าน มาประกอบการ

พิจารณาประสิทธิภาพในการท างาน จะพบว่าประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าอยู่ที่ระดบั 3.941 หน่วย 
หากดา้นลกัษณะงานเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานดา้น

เวลาของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจลดลง 0.143 หน่วย เนื่องจากหากรูปแบบของงานมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะท าให้ระยะเวลาในการท างานนั้นต้องใช้มากขึน้ตามไปด้วยเพื่อให้งานเสร็จ
เรียบรอ้ยตามการเพิ่มขึน้ของงานนัน้ๆ 

หากดา้นความส าเร็จของงานเพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นเวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.137 หน่วย 

หากดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ เพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นเวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.188 หน่วย 

หากดา้นค่าตอบแทน เพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานดา้น
เวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.084 หน่วย 
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หากดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบญัชา เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.154 หน่วย 

หากดา้นนโยบายการบริหารงาน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นเวลาของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.144 หน่วย 

สมมติฐานข้อที่ 2.4  ปัจจัยจูงใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 

H1: ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุนสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้น

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของพนักงานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณ 
(MultipleRegression) แบบการน าตัวแปรเขา้ทัง้หมด Enter(regression) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้
ละ 95 ดังนั้นผลการวิเคราะหท์างสถิติจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า0.05 ก าหนดให ้

X11 แทน ดา้นลกัษณะงาน 

X12 แทน ดา้นความรบัผิดชอบ 

X13 แทน ดา้นความส าเรจ็ของงาน 

X14 แทน ดา้นความกา้วหนา้ 

X15 แทน ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 

X16 แทน ดา้นค่าตอบแทน 

X17 แทน ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 

X18 แทน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 
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ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุสง่ผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาย
สินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

 Model   SS   df     MS       F         Sig 
       

 Regression 34.381 12 9.365 3.114** 0.000 
 Residual 96.839 387 0.328   
 Total 131.220 399    
       
       

 
**มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าProbability เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย

กว่า 0.01 อย่างนอ้ย 1 ตวัแปร นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุนอย่างนอ้ย 1 ตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก
อย่างมี ระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
 

 
 

X19 แทน ดา้นนโยบายการบริหารงาน 

X20 แทน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 

X21 แทน ดา้นความมั่นคงในงาน 

X22 แทน ดา้นต าแหน่งงาน 
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์ของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 
สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของพนกังานที่ปฏิบติังาน 
ในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

  Unstandardized Standardized   
 ตัวแปร Coefficients Coefficients t Sig 
  B S.E. Beta   
 ค่าคงที่Constant)( 4.173 .323  12.936 .000 

 X11 .005 .077 .005 0.65 .948 

 X12 .048 .081 .042 .595 .552 

 X13 .051 .081 .042 .626 .532 

 X14 -.023 .071 -.025 -.318 .751 

 X15
  .181 .075 .166 2.407* .017 

 X16
  .040 .047  .050  .866 .387 

 X17
 -.119 .079 -.123 -1.513 .131 

 X18
 -.014 .082 -.014 -.174 .862 

 X19
 .137 .081 .129 1.698* .050 

 X20
 -0.44 .073 -.045 -.595 .553 

 X21
 -0.21 .067 -.024 -.306 .760 

 X22
 -0.89 .077 -.089 -1.161 .247 

 r  R2 Adjusted R2 SE  

 0.41  0.262 0.256 0.57249  

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของพนักงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการไดร้บั
การยอบรบันับถือ (X15) และดา้นนโยบายการบริหารงาน (X19) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของพนักงานไดร้อ้ยละ 25.6 ผูวิ้จัยน าค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์
ของตวัแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของพนกังาน สรา้งสมการ
ในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานดงันี ้

 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ 
Y1  = 3.941 +0.181(X15) +0.137(X19)  
 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1  = 0.166(X15) +0.129(X19) 

 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้
หากผู้วิจัยไม่น าตัวแปรปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนทั้ง 12 ด้าน มาประกอบการ

พิจารณาประสิทธิภาพในการท างาน จะพบว่าประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าอยู่ที่ระดบั 3.941 หน่วย  
หากดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะสง่ผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการ

ท างานดา้นค่าใชจ้่ายของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.181 หน่วย 
หากดา้นนโยบายการบริหารงานเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการ

ท างานดา้นค่าใชจ้่ายของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.137 หน่วย 
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สมมติฐานข้อที่ 2.5  ปัจจัยจูงใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานรวมของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ย่านอโศกซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
 

H0: ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุนไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรวมของ
พนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 

H1: ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวม

ของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

(MultipleRegression) แบบการน าตัวแปรเขา้ทั้งหมด Enter( regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น

รอ้ยละ 95 ดงันัน้ผลการวิเคราะหท์างสถิติจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) ต่อเมื่อค่าระดบันยัส าคญั

ทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า0.05 ก าหนดให ้
 

X11 แทน ดา้นลกัษณะงาน 

X12 แทน ดา้นความรบัผิดชอบ 

X13 แทน ดา้นความส าเรจ็ของงาน 

X14 แทน ดา้นความกา้วหนา้ 

X15 แทน ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 

X16 แทน ดา้นค่าตอบแทน 

X17 แทน ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 

X18 แทน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 

X19 แทน ดา้นนโยบายการบริหารงาน 

X20 แทน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 

X21 แทน ดา้นความมั่นคงในงาน 

X22 แทน ดา้นต าแหน่งงาน 
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ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุสง่ผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการท างานรวมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

 Model   SS   df     MS       F         Sig 
       

 Regression 17.816 12 0.651 3.472** 0.000 
 Residual 62.600 387 0.188   
 Total 80.417 399    
       
       

 
**มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าProbability เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย

กว่า 0.01 อย่างนอ้ย 1 ตวัแปร นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า

ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุอย่างนอ้ย 1 ตวัแปร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก
อย่างมี ระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 48 ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์ของตวัแปรพยากรณข์องปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 
สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวมของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร 
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
 

  Unstandardized Standardized   

 ตัวแปร Coefficients Coefficients t Sig 
 

  B S.E. Beta   

 ค่าคงที่Constant)( 4.056 .231  17.525 .000 

 X11 -.097 .055 -.130 -1.751 .081 

 X12 .020 .058 .024 .352 .725 

 X13 .122 .058 .136 2.096* .037 

 X14 .007 .051 .010 .138 .890 

 X15
 .167 .054 .208 3.102** .002 

 X16
 .069 .034 .115 -2.054* .041 

 X17
 -.151 .056 -.211 -2.672** .008 

 X18
 .050 .059 .065 .844 .399 

 X19
 .154 .058 .197 2.660** .008 

 X20
 -.074 .053 -.104 -1.407 .160 

 X21
 -.062 .048 -.097 -1.208 .201 

 X22
 .011 .055 .015 .201 .841 

 r  R2 Adjusted R2 SE  

 0.35  0.22 0.21 0.4107  

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวม
ของพนักงานอย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  0.05 ได้แก่  ด้านความส าเร็จของงาน (X13)  
ด้านการได้รับการยอบรับนับถือ (X15) ด้านค่าตอบแทน (X16) ด้านการได้รับการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคับบญัชา(X17) และดา้นนโยบายการบริหารงาน (X19) ซึ่งสามารถวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการท างาน
รวมของพนกังานไดร้อ้ยละ 21 ผูวิ้จยัน าค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพรวม
ในการท างานของพนกังาน สรา้งสมการในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานดงันี ้

 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ 
Y1  = 4.056 +0.122(X13) +0.167(X15) +0.069(X16) -0.151(X17) +0.154 (X19) 
 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Y1  = 0.136(X13) +0.208(X15) +0.115(X16) -0.211(X17) +0.197(X19) 

 
จากสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้ 
หากผู้วิจัยไม่น าตัวแปรปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนทั้ง 12 ด้าน มาประกอบการ

พิจารณาประสิทธิภาพในการท างาน จะพบว่าประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าอยู่ที่ระดบั 4.056 หน่วย 
หากดา้นความส าเรจ็ของงานเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน

รวมของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.122 หน่วย 
หากดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ เพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการ

ท างานรวมของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.167 หน่วย 
หากดา้นค่าตอบแทนเพิ่มขึน้1หน่วย จะส่งผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานรวมของ

พนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.069 หน่วย 
หากด้านการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าให้

ประสิทธิภาพในการท างานรวมของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจลดลง 0.151 หน่วย เนื่องจาก
แรงสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชาในบางครัง้ ถูกมองว่าเป็นแรงกดดนั หรือความคาดหวงัในตวัพนกังานมาก
เกินไป ซึ่งสง่ผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมมีผลลดลงได ้ดงันัน้ในการท างานหากพนกังานไดร้บั
การสนบัสนนุมากเกินไปจากผูบ้งัคบับญัชา จะสง่ผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานมีผลลดลงได ้ 

หากดา้นนโยบายการบริหารงาน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานรวมของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึน้ 0.154 หน่วย 
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สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสอบ   สถิติทีใ่ช้ 

 สมมติฐาน  
 

 

สมมติฐานที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่  
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน อัตรา
เงินเดือน และต าแหน่งานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพใน
การท างานที่แตกต่างกนั 

 
 
  

 

1.1 เพศที่แตกต่างกนั มปีระสิทธิภาพในการท างานที่
แตกต่าง 

- ดา้นคณุภาพ 
 

- ดา้นปรมิาณงาน 
 

- ดา้นเวลา 
 

- ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 

t-test 
 

t-test 
 

t-test 
 

t-test 
 

 

1.2 อายทุี่แตกต่างกนั มปีระสิทธิภาพในการท างานที่
แตกต่าง 
- ดา้นคณุภาพ 

 
- ดา้นปรมิาณงาน 

 
- ดา้นเวลา 

 
- ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 
 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

 

f-test 
 

f-test 
 

f-test 
 

f-test 
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ตาราง 49 (ต่อ)   

 สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสอบ   สถิติทีใ่ช ้

 สมมติฐาน  
 

 

1.3 สถานภาพที่แตกต่างกนั มปีระสิทธิภาพในการท างาน
ที่แตกต่าง 
- ดา้นคณุภาพ 

 
- ดา้นปรมิาณงาน 

 
- ดา้นเวลา 

 

- ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

t-test 
 

t-test 
 

t-test 
 

t-test 
 

 

1.4 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มปีระสิทธิภาพในการ
ท างานที่แตกต่าง 
- ดา้นคณุภาพ 

 
- ดา้นปรมิาณงาน 

 

- ดา้นเวลา 
 

- ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

t-test 
 

t-test 
 

t-test 
 

t-test 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

 สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสอบ   สถิติทีใ่ช้ 

 สมมติฐาน  
 

 

1.5 อายงุานเที่แตกต่างกนั มปีระสิทธิภาพในการท างานที่
แตกต่าง 

- ดา้นคณุภาพ 
 

- ดา้นปรมิาณงาน 
 

- ดา้นเวลา 
 

- ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 

t f-test 
 

f-test 
 

f-test 
 

f-test 
 

 

1.6 อตัราเงินเดือนที่แตกต่างกนั มปีระสิทธิภาพในการ
ท างานที่แตกต่าง 
- ดา้นคณุภาพ 

 
- ดา้นปรมิาณงาน 

 
- ดา้นเวลา 

 
- ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 

 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

Brown-
Forsythe 
Brown-

Forsythe 
Brown-

Forsythe 
Brown-

Forsythe  
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ตาราง 49 (ต่อ) 

 
สมมติฐานงานวิจัย 

ผลการทดสอบ     สถิติทีใ่ช้ 

 สมมติฐาน  

 

1.7 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานที่
แตกต่าง 
- ดา้นคณุภาพ 

 
- ดา้นปรมิาณงาน 

 
- ดา้นเวลา 

 

- ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

t-test 
 

t-test 
 

t-test 
 

t-test 
 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัจงูใจและค า้จนุสง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 

2.1 ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงาน 

- ดา้นลกัษณะงาน 
 

- ดา้นความรบัผิดชอบ 
 

- ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
 

- ดา้นความกา้วหนา้ 
 

- ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 
 

 
 
 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

 
 

 
 
 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 
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ตาราง 49 (ต่อ)   

 
สมมติฐานงานวิจัย 

  ผลการทดสอบ 
   สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ 
 

 

- ดา้นค่าตอบแทน 
 

- ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 
 

- ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 
 

- ดา้นความมั่นคงในงาน 
 

- ดา้นต าแหน่งงาน 
 

ยอมรบัสมมติฐาน
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

Multiple                 
Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
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ตาราง 49 (ต่อ)   

 
สมมติฐานงานวิจัย 

  ผลการทดสอบ 
   สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ 

 2.2 ประสิทธิภาพในการท างานดา้นปรมิาณงาน 

- ดา้นลกัษณะงาน 
 

- ดา้นความรบัผิดชอบ 
 

- ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
 

- ดา้นความกา้วหนา้ 
 

- ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 

 
ยอมรบัสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ยอมรบัสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ยอมรบัสมมติฐาน 

งานวิจยั 

 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 

 

-     ดา้นค่าตอบแทน 
 

- ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 
 

- ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 
 

- ดา้นความมั่นคงในงาน 
 

- ดา้นต าแหน่งงาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 
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ตาราง 49 (ต่อ)   

 
สมมติฐานงานวิจัย 

  ผลการทดสอบ 
   สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ 

 2.3 ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลา 

- ดา้นลกัษณะงาน 
 

- ดา้นความรบัผิดชอบ 
 

- ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
 

- ดา้นความกา้วหนา้ 
 

- ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 

 
ยอมรบัสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ยอมรบัสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ยอมรบัสมมติฐาน 

   งานวิจยั 

 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 

 

-     ดา้นค่าตอบแทน 
 

- ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 
 

- ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 
 

- ดา้นความมั่นคงในงาน 
 

- ดา้นต าแหน่งงาน 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 
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ตาราง 49 (ต่อ)   

 
สมมติฐานงานวิจัย 

  ผลการทดสอบ 
   สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ 

 2.4 ประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

- ดา้นลกัษณะงาน 
 

- ดา้นความรบัผิดชอบ 
 

- ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
 

- ดา้นความกา้วหนา้ 
 

- ดา้นการไดร้บัการยอบรบันบัถือ 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ยอมรบัสมมติฐาน 

งานวิจยั 

 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 

 

-     ดา้นค่าตอบแทน 
 

- ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 
 

- ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 
 

- ดา้นความมั่นคงในงาน 
 

- ดา้นต าแหน่งงาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 
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ตาราง 49 (ต่อ)   

 สมมติฐานงานวิจัย 
  ผลการทดสอบ 

   สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ 

 2.5 ประสิทธิภาพในการท างานรวม 

- ดา้นลกัษณะงาน 
 

- ดา้นความรบัผิดชอบ 
 

- ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
 

- ดา้นความกา้วหนา้ 
 

- ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ 

 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ยอมรบัสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

งานวิจยั 
ยอมรบัสมมติฐาน 

     งานวิจยั 

 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 
Multiple 

Regression 

 

-     ดา้นค่าตอบแทน 
 

- ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร 
 

- ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน 
 

- ดา้นความมั่นคงในงาน 
 

- ดา้นต าแหน่งงาน 
 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ยอมรบัสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
งานวิจยั 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 

Multiple 
Regression 



 
 

บทที ่5  

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงปัจจัยจูงใจและค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก เพื่อน าผล
การศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการวางแผน ปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่ อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
แห่งหนึ่งย่านอโศก จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. พนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกที่
มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัรา
เงินเดือน อายงุาน แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใชใ้นงาน 
และดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างกนั 

2. ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
ที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่ายอโศก 

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั เป็นพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ย่านอโศก มีจ านวน 1,900 คน ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง (2563) 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่ พนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ย่านอโศก ซึ่งผูท้  าการวิจยัทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใชว้ิธี
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ค านวณตามสตูรของ Yamane (1973)ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัความความคลาดเคลื่อนที่
รอ้ยละ ±5 ศิรพิงศ ์ พฤทธิพนัธ ์(2016) ทัง้หมด 400 คน ที่น ามาใชใ้นการวิจยั 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ท าการสรา้งเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถาม ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่าน
อโศก ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัพนกังาน ระดบัเงินเดือน อาย ุซึ่งเป็นลกัษณะ
ของแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended response question) มีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
เลือกตอบใหต้รงกบั ความเป็นจรงิใหม้ากที่สดุ 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการจูงใจและปัจจยัค า้จุนไดแ้ก ่
ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และดา้น
การไดร้บัการยอมรบันับถือ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคับบญัชา ดา้นความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ดา้น
นโยบายการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมั่นคงในงาน และดา้นต าแหน่งงาน จ านวน 37 ขอ้ โดย
ขอ้ความแต่ละขอ้นัน้จะมีค าตอบใหเ้ลือกในลกัษณะของ การประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert 
scale  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 12 
ข้อ ได้แก่  ด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาที่ ใช้ในงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
โดยขอ้ความแต่ละขอ้นั้นจะมีค าตอบให้เลือกในลักษณะของการประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ 
Likert scale 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แหลง่ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูที่ผูศ้กึษาไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มลู
จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
จ านวน 385 คน 

2. แหล่งขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูที่ใชใ้นการท าวิจยัผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากต าราหนังสือที่เก่ียวขอ้งกับการท าวิจัย เอกสารและวารสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และ
ขอ้มลูที่เผยแพรผ่่านสื่อทาง อินเตอรเ์น็ต 
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การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจดัท าขอ้มลู 

1. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาแจกแจงความถ่ีของค าตอบ 
แต่ละขอ้ดว้ยการลงรหัสค าตอบในแต่ละขอ้ใหเ้ป็นตัวเลขประจ าแบบสอบถามทัง้หมด เพื่อเตรียม น าไป
วิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 

2. น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอรม์การลงรหัสทั่วไป (General coding form)  
ซึ่งเป็นการเตรียมขอ้มูล เพื่อส่งบนัทึกลงในคอมพิวเตอร ์ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิติ 
(Statistical Package for the Social Sciences หรือ SPSS) ในการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน 
ไดแ้ก ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี ้ 

2.1 สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็นอิสระกันใช้
ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่1 ไดแ้ก ่ลกัษณะขอ้มลูทั่วไปดา้นเพศ สถานภาพสมรส การศกึษา ต าแหน่งงาน 

2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ที่1 ไดแ้ก ่
ลกัษณะขอ้มลูทั่วไปดา้นอาย ุอตัราเงินเดือน อายงุาน 

2.3 สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้ทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัแปร อยู่ในมาตราอนัตราภาคหรือมาตราอตัราสว่น 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดว้่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีจ านวน 237 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.3 มีอายุ
ระหว่าง 30-37 ปี จ านวน 229 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.3 มีสถานภาพโสด จ านวน 280 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
70.0 มีการศึกษาระดับต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีจ านวน 305 คน คิดเป็นรอ้ยละ 76.3 มีอายุงาน
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มีจ านวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.8 มีอตัราเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 
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บาท มีจ านวน 180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.0 และมีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 302 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 75.5 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก 

ความคิดเห็นปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านอโศก โดยรวม มีปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อสรุปรายด้าน
พบว่า ดา้นที่มีระดับปัจจัยจูงใจในระดับมากที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรบัผิดชอบ 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถือ ส่วนดา้นที่มีปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหน้า และ
ดา้นลกัษณะของงาน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นลกัษณะของงาน พนกังานมีระดบัปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงานภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านรูส้กึพอใจเมื่องานที่ท ามีลกัษณะทา้ทาย
ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ท่านไดก้ าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของท่านไวช้ัดเจน อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และขอ้ท่านไดร้บัมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถและความถนดั
ที่มี อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 ตามล าดบั 

ดา้นความรบัผิดชอบ พนักงานมีระดับปัจจัยจูงใจดา้นความรบัผิดชอบภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมีความกระตือรือรน้ในการ
ปฏิบติังานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามที่ก าหนด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 ท่านสามารถท างานไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งมี
การควบคุมอย่างใกลช้ิดจากหัวหน้างาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และขอ้ท่าน
สามารถอยู่ปฏิบติังานไดจ้นงานส าเร็จแมจ้ะเลยระยะเวลาในการปฏิบติังานของท่าน อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 ตามล าดบั 

ดา้นความส าเร็จของงาน พนกังานมีระดบัปัจจยัจงูใจดา้นความส าเร็จของงานภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านสามารถท างานที่รบัผิดชอบ
งานใหแ้ลว้เสร็จตามที่ไดร้บัมอบหมาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 ท่านรูส้ึกภูมิใจเมื่อหวัหนา้งานแสดงให้
เห็นว่าพอใจในงานของท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และขอ้ท่านรูส้ึกภูมิใจกับ
ความส าเรจ็ของงานที่ท่านท าผ่านมา อยู่ในระดบัมากที่สดุโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 ตามล าดบั 

ด้านความก้าวหน้าในงาน พนักงานมีระดับปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านมักไดร้บัมอบหมายให้
ท างานที่มีความทา้ทายกบัความสามารถของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 รองลงมาหวัหนา้งานส่งเสริม
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ใหท้่านไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูค้วามสามารถ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และ
ขอ้ท่านไดร้บัการปรบัเลื่อนต าแหน่งตามผลงาน อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถือ พนกังานมีระดบัปัจจัยจูงใจดา้นการไดร้บัการยอมรบั
นบัถือภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ลกูคา้มีความเชื่อถือ
และไวว้างใจในการปฏิบติังานของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านไดร้บัค าชมเชย และความเชื่อถือ
จากหัวหน้างาน ว่ามีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รบัมอบหมาย อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  ท่านได้รบัการชมเชยในด้านการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของท่าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และขอ้ความคิดเห็นของท่านไดร้บัการ
ยอมรบัจากหวัหนา้งาน อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก สรุปไดว้่า 

ปัจจัยค า้จุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก โดยรวมมีระดบัปัจจยัค า้จุนอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้น
ที่มีระดบัปัจจยัจูงใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการปฎิบติังาน ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้งัคับบญัชา ดา้นความมั่นคง
ในงาน ดา้นนโยบายการบรหิารงาน และดา้นค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นค่าตอบแทน พนกังานมีปัจจยัค า้จุนดา้นค่าตอบแทนภาพรวม มีระดบัปัจจยัค า้จุน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เงินเดือนที่ท่านได้รับ
เหมาะสมกบัความรู ้และความสามารถของท่าน อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 สวสัดิการ และ
ค่าตอบแทนพิเศษต่าง  ๆ ที่ท่านไดร้บัมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 และขอ้
ปรมิาณงานที่ท าเหมาะสมกบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บั อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 

ดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบญัชา พนักงานมีปัจจัยค า้จุนดา้นการไดร้บั
การสนับสนุนจาก มีระดบัปัจจัยค า้จุนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณา
รายขอ้พบว่า ผูบ้งัคบับญัชาใหค้ าปรกึษา และช่วยแกไ้ขปัญหาไดดี้ในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัมาก โดย
มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และขอ้ผูบ้งัคับบัญชาสนับสนุนในการฝึกอบรม พัฒนาความรูต่้างๆ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 

ดา้นความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในองคก์ร พนักงานมีปัจจัยค า้จุนดา้นความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร มีระดับปัจจัยค า้จุนภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อ
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พิจารณารายขอ้พบว่า การปฏิบติังานของท่านกบัเพื่อนรว่มงาน เป็นไปไดด้ว้ยดี อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกนั และไดร้บัความร่วมมือเป็นอย่างดี อยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และขอ้ท่านสามารถเป็นที่พึ่งใหแ้ก่เพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี อยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 

ดา้นนโยบายการบรหิารงาน พนกังานมีปัจจยัค า้จุนดา้นนโยบายการบรหิารงาน มีระดบั
ปัจจยัค า้จุนภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านมีความ
เขา้ใจในโยบายการบริหารองคก์รของท่าน อยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 หน่วยงานของ
ท่านมีนโยบายขององค์กรที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 และขอ้หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานตามนโยบายขององค์กรอย่างเป็นระบบ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบติังาน พนกังานมีปัจจยัค า้จนุดา้นสภาพแวดลอ้ม
ที่เอือ้ต่อการ มีระดบัปัจจยัค า้จนุภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 เมื่อพิจารณารายขอ้
พบว่า ท่านคิดว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานของท่านมีความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 หน่วยงานของท่านมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13  และขอ้ท่านคิดว่ามีอปุกรณแ์ละเครื่องมือในการท างานที่เพียงพอต่อการ อยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 ตามล าดบั 

ดา้นความมั่นคงในงาน พนกังานมีปัจจยัค า้จนุดา้นความมั่นคงในงาน มีระดบัปัจจยัค า้
จุนภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านคิดว่าองคก์รของ
ท่านเป็นองคก์รที่มีความมั่นคงในงาน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 รองลงมาท่านคิดว่า
งานที่ท่านท าอยู่มีความมั่นคง ท่านสามารถท าไดน้าน อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98  และขอ้
ท่านคิดว่าการท างานองค์กรนี ้ จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.94 ตามล าดบั 

ด้านต าแหน่งงาน พนักงานมีปัจจัยค ้าจุนด้านต าแหน่งงาน มีระดับปัจจัยค ้าจุน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านมีความภูมิใจกับ
ต าแหน่งงานที่ได้รบั อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ท่านเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ต าแหน่งงานที่ไดร้บัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11  และต าแหน่งงานที่ท่านไดร้บัเหมาะสมกบั
ความรูค้วามสามารถ อยู่ในระดบัมาก โดยมีมีค่าเฉลี่ยนอ้ยเท่ากบั 4.01 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสายสินเชื่อ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก สรุปไดว้่า 

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่าน
อโศก มีระดับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ดา้นที่มีระดบัปัจจยัจงูใจในระดบัดีมาก คือ ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 ดา้นที่มีระดับปัจจัยจูงใจในระดับดีมาก ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 ดา้นปริมาณงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และดา้นเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ด้านคุณภาพของงาน พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านมีการศึกษา เรียนรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.36 งานที่ท่าน
ปฏิบัติ มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน เชื่อถือได ้อยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และขอ้ท่าน
สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายตามหลงั อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 
ตามล าดบั 

ดา้นปรมิาณงาน พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นปรมิาณงานภาพรวม อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านปฏิบัติงานให้ส  าเร็จได้ตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว ้อยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 ท่านมีการบรหิารจดัการปรมิาณงาน
เพื่อความส าเรจ็ในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 และท่านมีการวางแผน และ
เอาใจใสติ่ดตามงานที่ไดร้บัมอบหมายอยู่เสมออยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 ตามล าดบั 

ดา้นเวลา พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมีการแบ่งเวลาการท างานที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ท่านมีการก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการ
ปฏิบติังานอย่างเหมาะสมตามลกัษณะของงาน อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 และขอ้ท่านมี
การพัฒนาเทคนิคการท างานใหม้ีความรวดเร็ว เพื่อใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลาในการท างาน อยู่ในระดบัดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 ตามล าดบั 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงานภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ท่านมีการ
น าทรพัยากรที่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการปฏิบติังาน อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 ท่านปฏิบติังานส าเร็จโดยการใชท้รพัยากรที่มีอย่างคุม้ค่า อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.46 และขอ้ท่านแนะน าใหผู้อ่ื้นใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ค่า อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.17 ตามล าดบั 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่งแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานที่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน ดา้นคณุภาพของงานที่แตกต่างกนั 

1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคุณภาพ
ของงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

1.2 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพ
ของงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.3 พนักงานที่สถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานด้าน
คุณภาพของงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05   

1.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นคณุภาพของงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05  

1.5 พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานด้าน
คุณภาพของงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  

1.6 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นคุณภาพของงานแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 จึงท าการวิเคราะหโ์ดยใชว้ิธี DunnettT3 พบว่า พบว่า พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 25,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นคณุภาพงานนอ้ยกว่า พนักงานที่มีอตัรา
เงินเดือน 25,001 - 40,000 บาท 
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1.7 พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
คุณภาพของงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อายุ งาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่ งงานที่ แตกต่างกัน  
มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปรมิาณงานที่แตกต่างกนั 

1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณ
งานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

1.2 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นปริมาณ
งานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.3 พนักงานที่สถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ปริมาณงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

1.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นปริมาณงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

1.5 พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
ปริมาณงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

1.6 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นปริมาณงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  

1.7 พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
ปริมาณงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อายุ งาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่ งงานที่ แตกต่างกัน  
มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นเวลาที่แตกต่างกนั 

1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นเวลาไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

1.2 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นเวลาไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.3 พนกังานที่สถานภาพแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นเวลา
งานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นเวลางานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 

1.5 พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
เวลางานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.6 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นเวลาแตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงท า
การวิเคราะหโ์ดยใชว้ิธี DunnettT3 พบว่า พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท  
มปีระสิทธิภาพในการท างาน ดา้นเวลานอ้ยกว่า พนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 25,001 - 40,000 บาท 

1.7 พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
เวลาแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า
พนกังานระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน/ผูอ้  านวยการ มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นเวลามากกว่า 
พนกังานในระดบัปฏิบติัการ 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อายุ งาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่ งงานที่ แตกต่างกัน  
มีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่แตกต่างกนั 

1.1 พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  
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1.2 พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

1.3 พนักงานที่สถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 

1.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.5 พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 

1.6 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.7 พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ดา้น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อายุ งาน อัตราเงินเดือน และต าแหน่ งงานที่ แตกต่างกัน  
มีประสิทธิภาพในการท างานรวม ที่แตกต่างกนั 

1.1 พนักงานที่มี เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานรวม ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

1.2 พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการรวม ไม่แตกต่างกนั ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.3 พนักงานที่สถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการรวม ไม่แตกต่าง
กนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 1.4 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการรวม 
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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 1.5 พนกังานที่มีอายุงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานรวม 
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 1.6 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการ
ท างานรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

 1.7 พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน
รวม ไมแ่ตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกซึ่งสามารถจ าแนก
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 2.1  ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  
ดา้นคณุภาพของงาน สถิติที่ใชใ้นวิเคราะหจ์ะใชก้ารถดถอย พหุคณู (Multiple Regression) แบบการน าตวั
แปรเขา้ทัง้หมดEnter (regression) สามารถสรุปผลไดว้่า 

- ปัจจยัดา้นลกัษณะงานในการท างานของพนกังานไม่สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานดา้นคณุภาพของงาน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของพนักงานไม่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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- ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนในการท างานของพนกังานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นคณุภาพของงาน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการท างานของ
พนกังานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงาน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์รในการท างานของพนกังาน
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงาน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ เอื ้อต่อการปฏิบัติงานในการท างานของ
พนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน  ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 
.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นต าแหน่งงานในการท างานของพนกังานไม่สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานดา้นคณุภาพของงาน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.2  ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  
ดา้นปริมาณงาน สถิติที่ใชใ้นวิเคราะหจ์ะใชก้ารถดถอย พหุคณู (Multiple Regression) แบบการน าตัวแปร
เขา้ทัง้หมดEnter (regression) สามารถสรุปผลไดว้่า 

- ปัจจยัดา้นลกัษณะงานในการท างานของพนกังานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นปรมิาณงาน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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- ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของพนักงานไม่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนในการท างานของพนกังานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานดา้นปรมิาณงาน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการท างานของ
พนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงาน ที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์รในการท างานของพนกังาน
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ เอื ้อต่อการปฏิบัติงานในการท างานของ
พนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นต าแหน่งงานในการท างานของพนกังานไม่สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานดา้นปรมิาณงาน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 2.3  ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  
ด้านเวลา สถิติที่ใชใ้นวิเคราะห์จะใชก้ารถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression) แบบการน าตัวแปรเข้า
ทัง้หมด Enter (regression) สามารถสรุปผลไดว้่า 

- ปัจจยัดา้นลกัษณะงานในการท างานของพนกังานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นเวลา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของพนักงานไม่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนในการท างานของพนกังานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานดา้นเวลาที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการท างานของ
พนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้าน เวลาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์รในการท างานของพนกังาน
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้
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- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ เอื ้อต่อการปฏิบัติงานในการท างานของ
พนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลาที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นต าแหน่งงานในการท างานของพนกังานไม่สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานดา้นเวลา ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.4  ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน สถิติที่ใชใ้นวิเคราะหจ์ะใชก้ารถดถอย พหุคณู (Multiple Regression) แบบ
การน าตวัแปรเขา้ทัง้หมดEnter (regression) สามารถสรุปผลไดว้่า 

- ปัจจยัดา้นลกัษณะงานในการท างานของพนกังานไม่สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานในการท างานของพนักงานไม่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของพนักงานไม่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนในการท างานของพนกังานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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- ปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการท างานของ
พนกังานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ระดับนยัส าคัญทาง
สถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์รในการท างานของพนกังานไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานในการท างานของพนักงาน
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความมั่ นคงในงานในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นต าแหน่งงานในการท างานของพนกังานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2.5 ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  
รวม สถิติที่ใชใ้นวิเคราะหจ์ะใชก้ารถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression) แบบการน าตัวแปรเขา้ทั้งหมด
Enter (regression) สามารถสรุปผลไดว้่า 

- ปัจจยัดา้นลกัษณะงานในการท างานของพนกังานไม่สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานไม่ส่ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

- ปัจจัยด้านความส าเร็จของงานในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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- ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานของพนักงานไม่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

- ปัจจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนในการท างานของพนกังานส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานรวมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการท างานของ
พนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์รในการท างานของพนกังาน
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานในการท างานของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ เอื ้อต่อการปฏิบัติงานในการท างานของ
พนกังานไม่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานในการท างานของพนักงานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

- ปัจจยัดา้นต าแหน่งงานในการท างานของพนกังานไม่สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานรวมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

การอภปิรายผล 
จากผลการศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งย่านอโศก สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้
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สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือนและต าแหน่งแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานที่
แตกต่างกนั 

พนกังานที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อายุงาน อัตราเงินเดือนและต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน 
ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและดา้นประสิทธิภาพรวมแตกต่างกนั 

เพศ ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและด้าน
ประสิทธิภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สามารถอธิบายไดว้่าพนักงานเพศ
ชายหรือเพศหญิงจะมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั เนื่องจากการท างานในปัจจุบนับริษัทได้
ค านึงถึงดา้นความเท่าเทียมของเพศเป็นสิ่งส าคญัในการท างาน เพื่อใหส้ามารถดึงศกัยภาพในการท างาน
ของพนกังานทุกคนออกมาไดอ้ย่างเต็มที่โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั สง่ผลใหถ้ึงแมจ้ะมีความแตกต่างในดา้น
เพศก็ตาม แต่ประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่แตกต่าง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เสกสรร อรกุล (2562) ไดท้ าการวิจยั เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบติังานที่มี
ผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษัท เมทเทิลคอม จ ากดั พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานแบ่งตามเพศสภาพนัน้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

อายุ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและด้าน
ประสิทธิภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สามารถอธิบายไดว้่าพนกังานในแต่
ละช่วงอายุจะมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงานที่ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากบรษิัทมีรูปแบบ
การท างาน รวมไปถึงระบบจดัการต่าง  ๆของธนาคารมีสว่นช่วยใหก้ารท างานนัน้ง่ายมากขึน้ ส่งผลใหถ้ึงแม้
ช่วงอายจุะแตกต่างกนั แต่ประสิทธิภาพในการท างานนัน้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทร ์จนัทนห์อม (2557)ไดท้ าการวิจยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนกังานแบ่งตามอายนุัน้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและดา้นประสิทธิภาพ
รวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สามารถอธิบายไดว้่าพนกังานไม่ว่าสถานภาพจะ
โสดหรือสมรสจะมีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้าน
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ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และดา้นประสิทธิภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการท างานในภาพรวมมี
การก าหนดรูปแบบการท างานที่ชัดเจน ค่อนข้างตายตัว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับการด าเนินชีวิตของ
ครอบครัว ปัจจัยด้านสถานะจึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชชุดา เทียนสว่าง และ อนุฉัตร ช ่าชอง 
(2558) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจา้งธนาคารออมสินสาขาใน
สังกัดเขตล าพูน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของลูกจ้างแบ่งตามสถานภาพนั้นมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพใน
การท างานด้านคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และดา้น
ประสิทธิภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สามารถอธิบายไดว้่าแมว้่าองคก์ร
จะมีการคัดเลือกพนักงานเขา้มาท างานตามระดับวุฒิการศึกษาก็ตาม แต่เมื่อเขา้มาปฏิบติังานแลว้นั้น 
องค์กรมีการฝึกอบรมตลอดเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้
ภาพรวมของประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้แต่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ เสกสรร อรกุล (2562) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จ ากัด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนกังานแบ่งตามระดบัการศกึษานัน้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

อายุงาน ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นคณุภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และดา้นประสิทธิภาพ
รวมที่ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากองคก์รมีระบบงานการเรียนรู ้Knowledge Managenment เพื่อใหพ้นกังานที่
มีประสบการณค์วามรูค้วามสามารถ คอยแชรค์วามรูแ้ละประสบการณท์ างานใหน้อ้งๆ ที่อายุงานยงันอ้ย 
ช่วยใหก้ารเรียนรูท้  าไดร้วดเร็ว งานมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ, นิธิมา ยืนยง, และ พงศธ์วชั จนัทบูลย ์(2017) ไดท้ าการ
วิจัยเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างการจดัการทรพัยากรมนุษยก์ับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
โรงงานอุตสาหกรรมจัดหวัดปทุมธานีพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามอายุงานนั้นมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

อตัราเงินเดือน ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ
ท างานด้านคุณภาพของงาน และด้านเวลาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พนักงานที่มีรายได ้25,001 – 40,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุดดา้นคุณภาพ และดา้น
เวลา เนื่องจาก พนักงานที่มี เงินเดือนในช่วงนี ้ มักจะเป็นคนที่ท างานมาในระยะหนึ่งท าให้เริ่มมี
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ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการเติบโตในต าแหน่งหนา้ที่ และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ ส่งผลใหค้น
กลุ่มนี ้มีแรงผลักดันในท างานได้ดีกว่าคนที่มีรายได้ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท เนื่องจากคนที่
เงินเดือนน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถน้อยกว่า นัน้จึงท าให้
คุณภาพของงานและระยะเวลาสามารถท าออกมาได้น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศวัส ปฐมกุลนิธิ (2560) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคาร ยูโอบี จ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานแบ่งตามอตัราเงินเดือนนัน้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือนที่
แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานดา้นปริมาณงาน ดา้นค่าใชจ้่ายและประสิทธิภาพในการท างาน
รวมที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากองคก์รมีระบบการจัดการและปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ทุกคนต่างตอ้งรบัผิดชอบใหง้านบรรลุผลส าเร็จตามที่ไดร้บัมอบหมาย ส่งผลใหใ้นภาพรวมผลที่ไดน้ัน้ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สพุฒัน ์ป่ินหอม และคนอ่ืน ๆ  
(2563) ไดท้ าการวิจยั เรื่องปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในหน่วยงานวิศวกรรม 
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามอัตราเงินเดือนนั้นมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นเวลาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพนกังานต าแหน่ง ผูจ้ดัการ/หวัหนา้
งาน/ผูอ้  านวยการ มีประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลามากที่สดุ เนื่องจากประสบการณใ์นการท างานที่มี
มากกว่า ท าใหส้ามารถแกปั้ญหาปัญหา หรือขอ้ผิดพลาดในการท างานไดดี้กว่า ซึ่งช่วยลดระยะเวลาใน
การท างานลงไดดี้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศวสั ปฐมกุลนิธิ (2560) 
ไดท้ าการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามต าแหน่งงานนัน้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม มีผูต้อบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพของงาน 
ดา้นปริมาณงาน ดา้นค่าใชจ้่ายและประสิทธิภาพในการท างานรวมที่ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากองคก์รการ
ก าหนดขอบเขตการท างานของพนกังานอย่างชดัเจน อีกทัง้ยงัมีระบบงานเขา้มาช่วยจดัการใหก้ารท างานมี
คลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ สง่ผลใหใ้นภาพรวมของผลที่ไดน้ัน้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
แต่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สิทธิเดช นาคะเกตุ (2558) ไดท้ าการวิจยั เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานแบ่งตามต าแหน่งงานนั้นมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศกซึ่งสามารถจ าแนก
สมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  2.1 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน ด้านลักษณะงาน  ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจยัค า้จุน ดา้นลกัษณะงาน ส่งผลใน
ทิศทางตรงกันขา้มต่อประสิทธิภาพในการท างาน เนื่องจากงานที่ยากขึน้ หรือมีความซบัซอ้นมากขึน้ จะ
สง่ผลใหพ้นกังานจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา หรือท าความเขา้ใจที่เพิ่มขึน้ มีผลใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกับ 
ศภุกิจ ปัญญารตันะ และ จิราพร ระโหฐาน (2562) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง ปัจจยัจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานคนไทย ในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนพลาสติกยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรม 
ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 1 จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจ ดา้น ลกัษณะของงาน ดา้น
โอกาสในการกา้วหนา้ และดา้นฝึกอบรมพฒันา มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากพนกังานไดถู้กก าหนดหนา้ที่รบัผิดชอบในงานแต่ละอย่าง
ชัดเจน ตรงกับความรูค้วามสามารถกับงานที่ไดร้บัผิดชอบอยู่ และไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์รในการ
เพิ่มพนูความรู ้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม สมัมนา ซึ่งปัจจยัจูงใจมีระดบัความสามารถในการอธิบาย
อยู่ที่รอ้ยละ 52 สว่นอีกรอ้ยละ 48 มาจากอิทธิพลของปัจจยัอ่ืน  

สมมติฐานขอ้ที่ 2.2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุน ดา้นความส าเร็จของงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุน ดา้นความส าเร็จของงาน  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านประสิทธิภาพรวม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไวแ้ละสอดคลอ้งกบั กนก เพ่งจินดา (2561) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจ ดา้นความส าเร็จในงานที่ท า ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งการงาน และปัจจยัค า้จนุ ดา้นนโยบายและการบรหิารงานขององคก์าร ดา้นสภาพการท างาน ของ
ผูบ้ริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการบรหิารงานของผูบ้ริหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จงัหวดั
ตราด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะปัจจัยดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน นั่นคือผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วน ต าบล และความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบคุลากร 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุน ดา้นการไดร้บัการ
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ยอมรบันับถือ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้น
เวลา ด้านค่าใช้จ่ายในการท างาน และด้านประสิทธิภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และ
สอดคลอ้งกับ คันศร แสงศรีจันทร (2550)ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลบา้นดู่ อ  าเภอเมือง จังหวัด เชียงราย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 111 คน พบว่า ปัจจยัที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 คือ ปัจจยั ดา้นแรงจูงใจ และปัจจัย
การบ ารุงรกัษาส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัสงู ซึ่งปัจจยั ดา้นแรงจูงใจ ในดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบันับถือ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาในดา้นความส าเร็จ ในการปฏิบัติงาน ดา้นนโยบายและการ
บรหิารงาน ดา้นสภาพการท างาน และดา้นค่าตอบแทน และสวสัดิการ มีค่าเฉลี่ยตามล าดบั 

สมมติฐานข้อที่  2.4 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน ด้านค่าตอบแทน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุน ดา้นค่าตอบแทน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานได้แก่  ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านประสิทธิภาพรวม  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไวแ้ละสอดคลอ้งกบั วิชชุดา เทียนสว่าง และ อนุฉัตร ช ่าชอง (2558) ไดท้ า
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินสาขาในสงักดัเขตล าพูน 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยจูงใจและค า้จุนในการท างาน ดา้นนโยบายและการ
บริหาร ดา้นความสมัพันธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นวิธี
ปกครองบงัคับบญัชา ดา้นสวัสดิการ ดา้นความมั่นคงในการท างาน จะมีปัจจัยค า้จุนในการท างานและ
แรงจูงใจที่แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากมีการจัดอบรมใหค้วามรูก้ับพนักงาน 
ใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม มีการปรบัขึน้เงินเดือนตามความสามารถในการปฏิบติังาน ท าให้
พนกังานเห็นความส าคญัของงานดงันัน้ระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัค า้จุนที่เพิ่มขึน้ ส่งผลใหแ้รงจงูใจใน
การปฏิบติังาน เพิ่มขึน้ดว้ย  

สมมติฐานขอ้ที่ 2.5 ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ ไดแ้ก่ ดา้นการไดร้บัการสนบัสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ ดา้น
การไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้งัคับบญัชา ส่งผลในทิศทางตรงขา้มต่อประสิทธิภาพในการท างาน ไดแ้ก ่
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณของงาน ดา้นเวลา และดา้นประสิทธิภาพรวม เนื่องจาก การรบัไดแ้รง
สนับสนุนในบางครัง้พนักงานมีความรูถ้ึงการถูกคาดหวังส่งผลใหเ้กิดแรงกดดันส่งผลใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างานลดลงได ้ยกเวน้ดา้นเวลาที่เป็นทิศทางเดียวกนั เนื่องจาก การท างานเก่ียวกับธุรกิจการเงินนัน้ 
บริษัทจะมีการติดตามงาน และก าหนดการท างานอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย
ระหว่างธุรกิจของลูกคา้ และตัวของบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกับ วิชชุดา 
เทียนสว่าง และ อนุฉัตร ช ่าชอง (2558) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
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ลกูจา้งธนาคารออมสินสาขาในสงักดัเขตล าพนู ผลการวิจยัพบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ
และค า้จุนในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
รว่มงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสวสัดิการ ดา้นความมั่นคงใน
การท างาน จะมีปัจจัยค า้จุนในการท างานและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
เนื่องจากมีการจัดอบรมใหค้วามรูก้ับพนักงาน ใหค่้าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการปรบัขึน้
เงินเดือนตามความสามารถในการปฏิบติังาน ท าใหพ้นักงานเห็นความส าคัญของงานดังนัน้ระดับความ
คิดเห็นดา้นปัจจยัค า้จนุที่เพิ่มขึน้ สง่ผลใหแ้รงจงูใจในการปฏิบติังานเพิ่มขึน้ดว้ย 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.6 ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จุน ดา้นนโยบายการบริหารงาน สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุน ดา้นนโยบายการบริหารงาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณของงาน ด้านเวลา ด้าน
ค่าใชจ้่ายในการท างาน และดา้นประสิทธิภาพรวม ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้และสอดคลอ้งกับ 
วิชชุดา เทียนสว่าง และ อนุฉัตร ช ่าชอง (2558) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
และลกูจา้งธนาคารออมสินสาขาในสงักดัเขตล าพนู ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูง
ใจและค า้จุนในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อน
รว่มงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสวสัดิการ ดา้นความมั่นคงใน
การท างาน จะมีปัจจัยค า้จุนในการท างานและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
เนื่องจากมีการจัดอบรมใหค้วามรูก้ับพนักงาน ใหค่้าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการปรบัขึน้
เงินเดือนตามความสามารถในการปฏิบติังาน ท าใหพ้นักงานเห็นความส าคัญของงานดังนัน้ระดับความ
คิดเห็นดา้นปัจจยัค า้จนุที่เพิ่มขึน้ สง่ผลใหแ้รงจงูใจในการปฏิบติังานเพิ่มขึน้ดว้ย   

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานสายสินเชื่อ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารที่ควร
พิจารณาปรบัปรุงเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุดงันี ้

1.ปัจจบุนัธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก มีการด าเนินกลยทุธแ์ละนโยบายที่
ยงัมุ่งเนน้ตามความตอ้งการของพนกังาน โดยการค านึงถึงลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์เช่น เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่ง รายได้ และอายุงานมากเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรค านึงถึงพนักงานที่มี
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มีความแตกต่างกนั เนื่องจากปัจจยัเหล่านีส้ง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในดา้นเวลา โดยเฉพาะ พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 25,001 – 40,000 บาท และมี
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ต าแหน่งงานระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน/ผูอ้  านวยการ เนื่องจากพนกังานกลุ่มนีจ้ะเป็นกลุ่มที่ประสิทธิภาพ
ในการท างานสงู เพื่อใหธ้นาคารค านึงถึงคนกลุ่มนี ้ซึ่งจะช่วยส่งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได้
ต่อไป 

2.ในการด าเนินแผนงานของธนาคารโดยเฉพาะการส่งเสริมและสรา้งแรงผลักดันในการ
ท างานใหเ้กิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการท างานอย่างแทจ้ริง ซึ่งตอ้งสื่อสารต่อพนักงานใหเ้กิด
ความเขา้ใจ และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการท างานไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยการเริ่มตน้ในการมุ่งเน้น และ
ส่งเสริมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดความต้องการในการอยาก
ท างานให้ดีขึน้ ลดช่องว่างระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้าได้ดี มีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา การ
ท างานเป็นในทิศทางเดียวกันที่ชดัเจน สิ่งต่าง  ๆทัง้หลายเหล่านีล้ว้นจะส่งผลใหธ้นาคาร ซึ่งด าเนินธุรกิจ
การใหบ้ริการเป็นหลักกับลูกคา้ สรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขันต่อไปได ้และยั่งยืน อย่างไรก็ดี ทาง
ธนาคารพาณิชยค์วรมีการปรบัปรุงปัจจยัในดา้นอ่ืน  ๆควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ท างานที่มากขึน้ ไดแ้ก่ 

ดา้นลักษณะงาน ควรมีการก าหนดหน้าที่ในการท างานที่ชัดเจนให้มากขึน้ หรือการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ตามความสามารถ และความถนัดที่มีของพนักงาน เนื่องจากปัจจัยนีจ้ะส่งผลให้
เกิดความท าใหไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว และถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัลกัษณะการท างานของธนาคาร ซึ่งตอ้งมีความ
ถูกตอ้งมาเป็นอันดับแรก ดังนัน้จึงควรใหค้วามส าคัญกับปัจจยันีใ้หม้าก เนื่องจากหากมีความผิดพลาด
เกิดขึน้อาจสง่ผลกระทบตอความเชื่อมั่นของลกูคา้ได ้

ดา้นความส าเร็จ ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคัญในการดูแลพนักงานที่ท างานตามหนา้ที่ 
ที่ไดร้บัผิดชอบ โดยอาจะมีการ มอบรางวลั หรือ การออกใบเกียรติบตัร เพื่อเป็นการใหค้ณุค่าของผลงานที่
พนกังานเหล่านัน้ไดท้ าใหก้บัธนาคาร โดยสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยสรา้งแรงพลกัดนัในการท างานของพนกังานให้
ดียิ่งขึน้ไป อีกทัง้ยงัเป็นก าลงัใจใหพ้นกังานมีความทา้ทายในงานที่ท าเพิ่มมากขึน้ 

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถือ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มีความรูค้วามสามารถใน
งานที่ท าอยู่แลว้ เพียงแต่อาจขาดความมั่นใจในการท างาน เพราะเป็นการท างานเก่ียวกบัตวัเลข และตวัเงิน 
ส่งผลใหเ้กิดความลงัเลในบางครัง้ ดังนัน้พนักงานระดับหัวหนา้งาน และฝ่ายบริหาร ควรใหค้วามใส่ใจใน
การชื่นชม หรือใหค้วามไวว้างใจในตวัพนักงานมากขึน้ สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหพ้นักงานกลา้ท า กลา้ตดัสินใจ
ในการท างาน มีความมั่นใจในการท างานมากขึน้ สง่ผลใหก้ารท างานภาพรวมมีประสิทธิภาพในทกุๆดา้น 

ดา้นค่าตอบแทน เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัต่อพนกังานค่อนขา้งมาก ซึ่งปัจจยันีก็้เป็น
ส่วนตน้ทุนส าคญัของธนาคารเช่นกนั ดงันัน้ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในส่วนนีเ้ป็นอย่างมาก เนื่องจาก
มนัเป็นตวัชีว้ดัในผลงานได ้ซึ่งจะส่งผลกระทบไปในหลากหลายดา้น โดยเฉพาะแรงจูงใจในการท างานของ
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พนักงานเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งเมื่อใดที่พนักงานมีความรูส้ึกว่างานที่ท ามีค่ามากกว่าค่าตอบแทนที่ได ้จะส่ง
ใหผ้ลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานอาจมีผลลดลงไดอ้ย่างชัดเจน การดูแลพนักงานไม่ว่าจะเป็นการขึน้
เงินเดือน โบนสั หรือสวสัดิการ ค่าตอบแทนต่าง  ๆจึงควรดแูลใหเ้หมาะสม 

ดา้นการไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ทางดา้นหวัหนา้งาน หรือผูบ้งัคบับญัชา 
ควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยันี ้เนื่องจากการไดร้บัการสนบัสนนุนัน้หากอยู่ในระดบัที่พอเหมาะจะสง่ผลให้
พนกังานสามารถท างานไดอ้ย่างเป็นกนัเองไม่เครียด สภาพแวดลอ้มในการท างานไปในทิศทางที่ดี ไม่มีแรง
กดดัน แต่หากมีมากเกินไปจะส่งผลใหเ้กิดความคาดหวังกับตัวพนักงาน เกิดความเครียด เกิดแรงกดดัน
มากขึน้ ซึ่งจะท าใหง้านที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพโดนรวมตามที่ตัง้เปา้หมายไว ้

ด้านนโยบายการบริหารงาน ธนาคารควรให้ความส าคัญในด้านนี ้ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดับสูง เนื่องจากการบริหารงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานทัง้องคก์ร
นั้น การก าหนดนโยบาย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งส  าคัญ เพื่อสื่อสารทิศทางขององค์กรและการท างาน
ทัง้หมดใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึง้ควรมีการประชาสมัพันธ์ และการสื่อสารที่ชัดเจน โดย
อาจมีการจัดประชุมเพื่อสื่อสารระหว่างผูบ้ริหาร กับตัวพนักงาน ใหเ้กิดขึน้บ่อยครัง้ ทั้งยังช่วยใหล้ด
ช่องว่างในการเขา้ถึงของพนกังาน ส่งผลใหอ้าจะพบปัญหาในการท างานไดร้วดเร็ว และสามารถแกไ้ข
สถานการณไ์ดท้นัที ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อธนาคารก็จะลดลงตาม 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่อาจจะมีผลต่อ ประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังาน สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก เช่น ดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก ดา้นการไดร้บัความยุติธรรมในองคก์ร ดา้นทศันคติในการท างานของพนกังาน ซึ่งหากพบ
ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานแลว้ สามารถน าผลที่ไดไ้ปก าหนดแนวทาง
ในการปิฏิบติังานของธนาคารใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างของพนักงานสายสินเชื่อธุรกิจ ในส่วนของ
ธนาคารอ่ืนๆ เพื่อจะไดน้ ามาปรบัใชแ้ละพัฒนาแก่ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านอโศก 
ใหต้อบสนองความตอ้งการของพนกังานเพื่อใหเ้กิดประสิทิภาพในการท างานสงูสดุ อนัจะส่งผลให้
สามารถ สรา้งความไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขนัได ้ 

3. ควรศกึษาปัจจยัในเชิงลบดา้นอ่ืนๆ ที่ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
งานลดลง มีปัจจยัใดบา้ง เพราะเหตใุด 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานทีป่ฏิบัติงานในสาย
สินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก

 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนี ้เป็นส่วนหนึ่งในการท าสารนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานที่

ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่ายอโศก 

 ซึ่งผลการวิจัยจะน าไปพิจารณาเป็นภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่

ประการใด และผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้แบบสอบถาม

ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 สว่นดงันี ้ 

 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ปัจจยัจงูใจสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสาย

สินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่ายอโศก 

ส่วนที ่3 ปัจจยัค า้จนุสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานที่ปฏิบติังานใน

สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่ายอโศก 

ส่วนที ่4 ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานที่ปฏิบติังานในสายสินเชื่อธุรกิจ

ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่งย่ายอโศก 
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมาก

ที่สดุ 

1. เพศ 
  ชาย               หญิง 

2 อาย ุ 
  22 – 29 ปี              30 – 37 ปี 

  38 – 45 ปี              46 – 53 ปี 

  มากกว่า 53 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพสมรส 

  โสด               สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

4. ระดบัการศกึษา 

 ต ่ากว่าปรญิญาตรี            ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าปรญิญาตรี 

  ปรญิญาโท                                        ปรญิญาเอก 

5. อายงุาน 

  นอ้ยกว่า 1 ปี                          1 – 5 ปี 

  6 – 10 ปี                                           11 – 15 ปี 

  15 ปีขึน้ไป                                            

6. อตัราเงินเดือน 
  ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท          25,001 – 40,000 บาท 
  40,001 – 55,000 บาท            55,001 – 70,000 บาท 
  มากกว่า 70,000 ขึน้ไป 

7. ต าแหน่งงาน 

 พนกังานระดบัปฏิบติัการ             พนกังานระดบัผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน 

  พนกังานระดบัผูอ้  านวยการ                        
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ส่วนที ่2 

ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานทีป่ฏิบัติงานในสายสินเชื่อ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานทีป่ฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

้วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม
่แน่

ใน
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

ลักษะงาน           
1. ท่านรูส้กึพอใจเมื่องานที่ท ามีลกัษณะทา้ทาย
ความสามารถ           
2. หน่วยงานของท่านไดก้ าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
ท่านไวช้ดัเจน           
3. ท่านไดร้บัมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถและ
ความถนดัที่มี           

ด้านความรับผิดชอบ           
4. ท่านสามารถท างานไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งมีการควบคมุอย่าง
ใกลช้ิดจากหนวัหนา้งาน           
5. ท่านมีความกระตือรือรน้ในการปฏิบติังานเพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตามที่ก าหนด           
6.  ท่านสามารถอยู่ปฏิบติังานไดจ้นงานส าเรจ็แมจ้ะเลย
ระยะเวลาในการปฏิบติังานของท่าน      

ด้านความส าเร็จของงาน           
7. ท่านสามารถท างานที่รบัผิดชอบงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามที่
ไดร้บัมอบหมาย           
8. ท่านรูส้กึภมูิใจกบัความส าเรจ็ของงานที่ท่านท าผ่านมา           
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ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานทีป่ฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

้วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม
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ใน
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 
9. ท่านรูส้กึภมูิใจเมื่อหวัหนา้งานแสดงใหเ้ห็นว่าพอใจใน
งานของท่าน      

ความก้าวหน้า           
10. หวัหนา้งานสง่เสรมิใหท้่านไดร้บัการฝึกอบรม 
และพฒันาความรูค้วามสามารถ           
11. ท่านมกัไดร้บัมอบหมายใหท้ างานที่มีความทา้ทายกบั
ความสามารถของท่าน           
12. ท่านไดร้บัการปรบัเลื่อนต าแหน่งตามผลงาน      
ด้านการได้รับการยอบรับนับถือ           
13. ความคิดเห็นของท่านไดร้บัการยอมรบัจากหวัหนา้
งาน           
14. ท่านไดร้บัค าชมเชย และความเชื่อถือจากหวัหนา้งาน 
ว่ามีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบังานที่ไดร้บั
มอบหมาย           
15. ลกูคา้มีความเชื่อถือและไวว้างใจในการปฏิบติังาน
ของท่าน      
16. ท่านไดร้บัการชมเชยในดา้นการปฏิบติังานจาก 
เพื่อนรว่มงาน      
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ส่วนที ่3 

ปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานทีป่ฏิบัติงานในสายสินเชื่อ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานทีป่ฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด

้วย
อย่

าง
ยิ่ง
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น็ด

้วย
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้วย
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

ด้านค่าตอบแทน           
1. เงินเดือนที่ท่านไดร้บัเหมาะสมกบัความรู ้และ
ความสามารถของท่าน           
2. ปรมิาณงานที่ท าเหมาะสมกบัคเงินเดือนที่ท่านไดร้บั           
3. สวสัดิการ และค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ  ที่ท่านไดร้บัมี
ความเหมาะสม           

การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา           
4. ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนนุในการฝึกอบรม พฒันาความรู้
ต่างๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ           
5. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้ าปรกึษา และช่วยแกไ้ขปัญหาไดดี้ใน
การปฏิบติังาน      
6. ผูบ้งัคญับญัชาของท่านมีความเป็นกนัเองกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในองคก์ร      
7. เพื่อนรว่มงานมีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และไดร้บั
ความรว่มมือเป็นอย่างดี      
8.การปฏิบติังานของท่านกบัเพื่อนรว่มงาน เป็นไปไดด้ว้ยดี      
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ปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานทีป่ฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก 

ระดับความคิดเหน็ 
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น็ด

้วย
อย่

าง
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้วย
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าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

9.ท่านสามารถเป็นที่พึ่งใหแ้ก่เพื่อนรว่มงานไดเ้ป็นอย่างดี      

นโยบายการบริหารงาน      
10. หน่วยงานของท่านมีนโยบายขององคก์รที่มีความ
ชดัเจน และง่ายต่อการปฏิบติัตาม      
11. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานตามนโยบายของ
องคก์รอย่างเป็นระบบ      
12. ท่านมีความเขา้ใจในนโยบายการบริหารองคก์รของ
ท่าน      
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการปฎิบัติงาน      
13. ท่านคิดว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานของท่านมี
ความปลอดภยัในการท างาน      
14. หน่วยงานของท่านมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบติังาน      
15. ท่านคิดว่ามีอปุกรณแ์ละเครื่องมือในการท างาน ที่
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน      

ด้านความมั่นคงในงาน      
16. ท่านคิดว่าองคก์รของท่านเป็นองคก์รที่มีความมั่นคง
ในงาน      
17. ท่านคิดว่างานที่ท่านท าอยู่มีความมั่นคง ท่านสามารถ
ท าไดน้านเท่าที่ท่านตอ้งการได ้      
18.ท่านคิดว่าการท างานองคก์รนี ้จะช่วยสง่เสรมิความ
มั่นคงในชีวิตสว่นตวัของท่าน       
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ปัจจัยค า้จุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานทีป่ฏิบัติงานในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก 

ระดับความคิดเหน็ 
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5 4 3 2 1 

ด้านต าแหน่งงาน      
19. ต าแหน่งงานที่ท่านไดร้บัเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ       
20. ท่านเชื่อมั่นในการปฏิบติัหนา้ที่ตามต าแหน่งงานที่
ไดร้บั       

21.ท่านมีความภมูิใจกบัต าแหน่งงานที่ไดร้บั       
 

ส่วนที ่4 

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานทีป่ฏิบัติงานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงย่ายอโศก 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานทีป่ฏิบัติงาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง
หน่ึงย่ายอโศก 

ระดับความคิดเหน็ 
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น็ด

้วย
อย่

าง
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5 4 3 2 1 

ด้านคุณภาพของงาน            
1. งานที่ท่านปฏิบติั มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้           
2. ท่านสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายตามหลงั            
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ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานทีป่ฏิบัติงาน
สายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง
หน่ึงย่ายอโศก 

ระดับความคิดเหน็ 
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3. ท่านมีการศกึษา เรียนรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัใหม้ีคณุภาพมากขึน้            

ด้านปริมาณงาน           
4. ท่านปฏิบติังานใหส้  าเรจ็ไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้           
5. ท่านมีการบรหิารจดัการปรมิาณงาน เพื่อความส าเรจ็
ในการปฏิบติังาน       
6. ท่านมีการวางแผน และเอาใจใสติ่ดตามงานที่ไดร้บั
มอบหมายอยู่เสมอ      

ด้านเวลา           
7. ท่านมีการก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการปฏิบติังานอย่าง
เหมาะสมตามลกัษณะของงาน           
8. ท่านมีการแบ่งเวลาการท างานที่ชดัเจนในการ
ปฏิบติังาน            
9. ท่านมีการพฒันาเทคนิคการท างานใหม้ีความรวดเร็ว 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาในการท างาน            
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ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานทีป่ฏิบัติงาน
ในสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง

หน่ึงย่ายอโศก 

ระดับความคิดเหน็ 
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ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            
10. ท่านปฏิบติังานส าเรจ็โดยการใชท้รพัยากรท่ีมีอย่าง
คุม้ค่า           
11. ท่านมีการน าทรพัยากรที่ใชแ้ลว้ กลบัมาใชใ้หม่เพื่อลด
ค่าใชจ้่ายในการปฏิบติังาน            
12. ท่านแนะน าใหผู้อ่ื้นใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ค่า           
 

**ขอบพระคณุที่ท่านใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม** 
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ภาคผนวก ข 
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รายงานผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

รายชื่อ        ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 
1. รศ. สพุาดา สิรกิุตตา   อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม  
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผศ. ดร. ณฐัยา ประดิษฐสวุรรณ กรรมการบรหิารหลกัสตูร 
     อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม  
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชลธิศ ธรรมประภาส 
วัน เดือน ปี เกิด 2 มกราคม 2533 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2555  

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ  
จาก มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 2/475 ซ.พหลโยธิน40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร 
กรุงเทพ 10900   
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