
  
 

 

  

  

คณุภาพชีวิตที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

QUALITY OF LIFE IN RELATED TO WORK EFFICIENCY  
OF COMMERCIAL BANK EMPLOYEES IN PLOENCHIT AREA 

 

นพรัตน์ วรสขุ  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2563  

 

 



  
 

 

  

คณุภาพชีวิตที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

 

นพรัตน์ วรสขุ  

สารนิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสตูร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2563 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



  
 

 

  

QUALITY OF LIFE IN RELATED TO WORK EFFICIENCY  
OF COMMERCIAL BANK EMPLOYEES IN PLOENCHIT AREA 

 

NOPPARAT WORRASUK 
 

A Master’s Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

(Business Administration(Management)) 
Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University 

2020 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



  
 

 

 

สารนิพนธ์ 
เร่ือง 

คณุภาพชีวิตที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

ของ 
นพรัตน์ วรสขุ 

  
ได้รับอนมุติัจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรึกษาหลกั 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กลุิสร์) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บรุณศิริ) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา) 

 

 

 



  

 

ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง คณุภาพชีวิตที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

ผู้ วิจยั นพรัตน์ วรสขุ 
ปริญญา บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ณกัษ์ กลุิสร์  

  
งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต และศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์  ย่านเพลินจิต 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์และความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตกบัประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ านวน 400 คน ผลวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มี
อายแุตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคณุภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคณุภาพของงาน แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน  ด้าน
เวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ และด้านปริมาณงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านคณุภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดับ พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน  
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงานด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย  ด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายงุานแตกต่างกนัมี
ประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และคุณภาพชี วิตในการท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายและด้าน
วิธีการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
ค าส าคญั : คณุภาพชีวิต, ประสิทธิภาพการท างาน, พนกังานธนาคารพาณิชย์, ย่านเพลินจติ 
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This research aims to study the efficiency level of commercial bank employees in 

the Ploenchit area, to study the work efficiency of commercial bank employees in the Ploenchit 
area and classified by demographic characteristics, and to study the quality of life related to 
work efficiency for 400 commercial bank employees in the Ploenchit area. The findings of the 
research were as follows: commercial bank employees of different ages had different levels of 
work efficiency in the dimensions of quality of work, expenses and methods at statistically 
significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. Commercial bank employees with a different 
marital status had different in the dimensions of quality of work at a statistically significant level 
of 0.05. Commercial bank employees of different education levels had a different level of work 
efficiency in the dimensions of time, expense, methods, and workload at statistically significant 
levels of 0.01 and 0.05, respectively. Commercial bank employees of different income levels 
had different work efficiencies in the dimensions of quality of work, expense, and methods at a 
statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. Commercial bank employees of 
different position levels had different work efficiency levels in the dimensions of workload, 
quality of work, time, expense, and methods at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, 
respectively. Commercial bank employees with different work experiences had different work 
efficiency levels in the dimensions of expense and method at a statistically significant level of 
0.01. Quality of life had a moderate correlation with work efficiency in the dimensions of quality 
of work, workload, time, expense, and methods at a statistically significant level of 0.01. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์นีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณาช่วยเหลือและความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง  
ตลอดจนการให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการปรับแก้ไขข้อบกพร่อง  
จากคณะกรรมการผู้ควบคมุสารนิพนธ์ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือชีแ้นะแนวทางในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท าสารนิพนธ์นีด้้วยความเอาใจใส่
ตลอดมา 

รวมทัง้ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และ อาจารย์ ดร.จรินทร์ จารุเสน ที่กรุณาให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมแก่ผู้ วิจัย ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้  ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่าน ท่ีได้กรุณาประสิทธ์ิประสาท ความรู้
ต่างๆ ให้แก่ผู้วิจยั ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการท าวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบคุณ  เจ้าหน้าที่ เพื่อนร่วมงานที่บัณฑิตวิทยาลัย  ส าหรับข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจยัครัง้นี ้รวมถึงความช่วยเหลือและก าลงัใจให้กบัผู้วิจยัตลอดมา 

ขอขอบคณุพี่ๆ และเพื่อน ๆ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม สาขาวิชาการจดัการ รวมถึงบคุคล
อีกหลายท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี ้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจให้กับผู้ วิจัยมาโดย
ตลอด 

สุดท้ายนี  ้ผู้ วิจัยขอน้อมร าลึกถึงคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้
ความรู้ เป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนนุผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 

  
  

นพรัตน์  วรสขุ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในปัจจบุนัภาวะเศรษฐกิจของตัง้แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีชะลอตวัอย่างต่อเนื่องและคาด

ว่าในปี 2563 คาดว่าจะมีการขยายตวัเพียงร้อยละ 2.0 – 3.0 จากการขยายตวัดงักล่าวอาจจะเกิด
จากเงื่อนไขการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจโลก การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทัง้การรักษาความ
เชื่อมัน่ในระบบเศรษฐกิจและการดแูลแก้ไขปัญหาการลงทนุภาคเอกชน (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2562) จากรายงานดงักล่าว ท าให้หลายองค์การน าหลกัการ
บริหารจดัการเข้ามาประยกุต์ใช้ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จนน าไปสู่การสร้างผลก าไรให้กบัองค์การ แต่การที่จะให้องค์การบรรลถุึงจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว จะต้องมีปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้องหลายปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงาน ซึ่งถือเป็นตัวชีว้ัด
ระดบัความสามารถและความส าเร็จขององค์การทางหนึ่ง พนกังานที่มีประสิทธิภาพย่อมสามารถ
น าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพนัน้ อาจประกอบด้วย
คุณภาพชีวิตในการท างาน สวัสดิการที่ได้รับจากองค์การ และรวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับ  
(สมชาย หิรัญกิตติ, 2562, น. 10-11) 

ธนาคารพาณิชย์เป็นองค์การหนึ่งที่มีการแข่งขันสูง ดังนัน้ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จึงได้
มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกและ
ทนัสมยัมากยิ่งขึน้ และการพฒันาคณุภาพการให้บริการ ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่ท าให้ธนาคาร
พาณิชย์ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ คือ พนกังาน เนื่องจากการปฏิบติั
พนักงานมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาองค์การ  เพราะพนักงานเป็นฟันเฟืองส าคญัที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กบัธนาคาร ดงันัน้ผู้บริหารองค์การจึงควรตระหนกัเสมอว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถท าให้
พนักงานเกิดประสิทธิภาพในการท างานให้มากที่สุด เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การสูงสุด และ
ผสมผสานความต้องการของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การได้  จึงนับได้ว่า 
“ทรัพยากรบุคล” นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่สุดส าหรับการน าพาองค์การไปสู่
จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี 
สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์การ และปฏิบติังานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างราบร่ืน จะเป็น
สว่นช่วยผลกัดนัให้องค์การก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วในยคุปัจจบุนัองค์การให้ความส าคญัในการ
พัฒนาบุคคลากรในองค์การ เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนเพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
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องค์การ อีกทัง้ได้รับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง และสวัสดิการควบคู่กับการพัฒนา
องค์การให้สง่ผลดีต่อการท างานในองค์การอย่างปกติสขุ (ฐิตารีย์ ประกอบแก้ว, 2550, น. 1) 

การท างานร่วมกับองค์การได้อย่างมีความสุข คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
work life) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานอย่างปกติสุข เพราะพนักงานที่
ท างานในองค์การควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทัง้ร่างกายและจิตใจมีความรู้สึก
มัน่คงทัง้สุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสขุภาวะทางสงัคม
(กองสวัสดิการแรงงาน, 2557, น. 18) การให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างานจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคณุภาพชีวิตการท างานมีประเด็นเก่ียวข้องทัง้คณุภาพเชิงวตัถุและเชิง
จิตใจ บุคคลจึงต้องพิจารณาประโยชน์ตอบแทนทัง้สองด้าน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละหน่วยงาน
จะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องกับความพึงพอใจระหว่างบุคคลและ
หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด (สมพิศ  สุวรรณชัย, 2558, น. 2) 
คณุภาพชีวิตการท างานจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานความพงึพอใจในงาน (Satisfaction) 
ความคิดส ร้างสรรค์ ในงาน  (Creating) และเป็นตัวผลักดัน ให้ เกิดผลผลิตที่ ดี ของงาน 
(Productivity) ซึ่งสามารถวดัได้จากความรู้สกึเก่ียวกบังานและสิ่งแวดล้อมในการท างาน (Brooks 
& Anderson, 2005, p. 319) องค์การที่ผู้ปฏิบติังานมีคณุภาพชีวิตการท างานที่ดีจะมีความยึดมัน่
ผูกพันต่อองค์การและคงอยู่กับองค์การนานขึน้จะส่งผลให้องค์การนัน้สามารถสร้างผลงานที่มี
คุณภาพ (Lee & Kearns, 2005, p. 54) ซึ่งคุณภาพชีวิตในการท างานครอบคลุมปัจจัยในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มีความ
ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคล การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน สิทธิของพนกังาน ความสมดลุระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้าน
อ่ืน และความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Walton, 1975, p. 12) 

จากความส าคญัของปัญหาข้างต้น ที่องค์การธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาการแข่งขัน
ทางธุรกิจสงูและมีความจ าเป็นต้องพฒันาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของ
องค์การที่วางไว้ โดยปัจจัยส าคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อีกทัง้ย่านเพลินจิตเป็นแหล่ง
รวมสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย มีการแข่งขนัทางธุรกิจสงู ท าให้เกิดธนาคารหลายแห่ง ส่งผลให้
มีการท าธุรกรรมจ านวนมากและมีจ านวนพนักงานให้บริการมากตามไปด้วย ธนาคารจึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทัง้ทางด้านคุณภาพชีวิตและความมีประสิทธิภาพในการท างานที่สูง
มากยิ่งขึน้ จึงเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความความสนใจที่จะศึกษา 
“คุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
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เพลินจิต” เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของพนักงานในองค์การ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไปในอนาคต  

ผู้วิจัยได้มีโอกาสท างานในธนาคารพานิชย์ ย่านเพลินจิต ซึ่งผู้ วิจัยเองได้พบเห็นปัญหา
ด้านคุณภาพของพนักงานพานิชย์ ย่านเพลินจิตและประสิทธิภาพในการท างานที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้มากขึน้  แต่ถึงอย่างไรผู้ วิจัยเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของปัญหา จึงได้
ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคารพานิชย์และประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานธนาคารพานิชย์ ย่านเพลินจิต และผู้ วิจัยมองเห็นถึงความส าคัญด้านการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ซึ่งการที่องค์การธนาคารพานิชย์จะสามารถแข่งขันกบัธนาคารพานิชย์อ่ืนได้ พนกังานเป็น
ส่วนส าคัญในการแข่งขันนี  ้จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของพนักงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานให้มากยิ่งขึน้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธนาคารพานิชย์
อ่ืนๆได้ อีกทัง้ผู้วิจยัเองจะได้เข้าใจถึงความต้องการ ความคิดพนกังานในองค์การแห่งนี ้เพื่อน าไป
ปรับใช้ต่อการท างานในอนาคต 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ าแนก

ตามปัจจยัสว่นบคุคล 
2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัประสิทธิภาพการท างาน

ของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อเป็นข้อมูลพื น้ฐานในการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญในการเป็นกลไกลส าคัญขับเคลื่อนองค์การสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของพนกังานในองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ พนกังานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิต จ านวน 

3,250 คน (ฝ่ายงานทรัพยากรบคุคล 2563) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี  ้ได้แก่ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิต 

จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 356 ตัวอย่าง เพิ่มอีก 44 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คน โดยมี 2 การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยมี 2 ขัน้ตอนดงันี ้
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั ้นที่  1 ใช้วิ ธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิ  (Proportional Stratified Sampling) โดยการ

แบ่งกลุม่งานของพนกัธนาคารพาณิชย์ เป็นหน่วยสุม่ 
โดยอธิบายวิธีการแบ่งสดัสว่นของจ านวนประชากรจากกลุม่งานดงันี ้

ประชากรของพนกังานธนาคารพานิชย์ ย่านเพลินจิต เทียบกบัประชากรจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 อตัราสว่น 

 
อตัราสว่น 

= 
 
= 

          3,250 
            400 
8.125  

ตาราง 1 แสดงกลุม่งานและจ านวนประชากร 

 

กลุม่งาน ค านวณ จ านวนกลุม่
ตวัอย่าง 

จ านวนกลุม่
ตวัอย่าง 

1. กลุม่งานลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 630 77.53 78 
2. กลุม่งานลกูค้าธุรกิจ SME 212 26.09 26 
3. กลุม่งานธุรกิจลกูค้ารายย่อย 1,650 203.07 203 
4. เครือข่ายการขาย 758 93.29 93 

รวม 3,250 399.98 400 
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ขั ้นที่  2 ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บตาม 
จ านวนกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามกลุม่ไว้ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่  

1.1 ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
1.1.1 เพศ ประกอบด้วย 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุประกอบด้วย 
1.1.2.1 30 – 35 ปี 
1.1.2.2 36 – 41 ปี 
1.1.2.3 42 – 47 ปี 
1.1.2.4 48 – 53 ปี 
1.1.2.5 54 ปี ขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพสมรส ประกอบด้วย 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.1.3.3 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.1.4 การศกึษา ประกอบด้วย 
1.1.4.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.1.4.2 ปริญญาตรี 
1.1.4.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.1.5 ต าแหน่งงาน ประกอบด้วย 
1.1.5.1 พนกังานทัว่ไป (Officer 1 ถึง ต ่ากว่า Manager) 
1.1.5.2 ผู้บริหารระดบักลาง (Manager ถึง AVP) 
1.1.5.3 ผู้บริหารระดบัสงู (FAVP ขึน้ไป) 

1.1.6 อตัราเงินเดือน ประกอบด้วย 
1.1.6.1 15,000 – 21,999 บาท 
1.1.6.2 22,000 – 28,999 บาท 
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1.1.6.3 29,000 – 35,999 บาท 
1.1.6.4 36,000 – 42,999 บาท 
1.1.6.5 43,000 บาท ขึน้ไป 

1.1.7 อายงุาน ประกอบด้วย 
1.1.7.1 1 – 6 ปี 
1.1.7.2 7 – 12 ปี  
1.1.7.3 13 – 18 ปี  
1.1.7.4 19 – 24 ปี 
1.1.7.5 25 ปี ขึน้ไป 

1.2 คณุภาพชีวิต ประกอบด้วย 
1.2.1 ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
1.2.2 ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย (Safe and 

Healthy Working Condition) 
1.2.3 ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ (Development of Human 

Capacities) 
1.2.4 ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน (Growth and Security) 
1.2.5 ด้านการบรูณาการทางสงัคม (Social Integration) 
1.2.6 ด้านสิทธิสว่นบคุคล (Personal rights) 
1.2.7 ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั (Work life balance) 
1.2.8 ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 

relevance) 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่  

2.1 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
ประกอบด้วย 

2.1.1 ด้านคณุภาพของงาน 
2.1.2 ด้านปริมาณงาน 
2.1.3 ด้านเวลา 
2.1.4 ด้านค่าใช้จ่าย 
2.1.5 ด้านวิธีการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ปัจจยัสว่นบคุคล หมายถึง ลกัษณะสว่นตวัของกลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย 

1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิงของพนกังานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลิน
จิต 

1.2 อายุ หมายถึง อายุตวัของพนกังานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิต หรือเวลาที่
ด ารงชีวิต อายนุบัตามปีปฏิทิน 

1.3 สถานภาพสมรส หมายถึง สถานะ การครองคู่ในปัจจุบนัของกลุ่มตวัอย่าง แบ่ง
ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ โสด สมรส/อยู่ด้วยกนั และ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.4 การศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาที่แสดงถึงคุณลักษณะความรู้ของกลุ่ม
ตวัอย่าง 

1.5 ต าแหน่งงาน หมายถึง ต าแหน่งงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตวัอย่างภายใน
องค์กร 

1.6 อตัราเงินเดือน หมายถึง รายได้ประจ าเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 
1.7 อายงุาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานกบัองค์กรของกลุม่ตวัอย่าง 

2. คณุภาพชีวิต หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานที่มีต่องานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ใน
การท างาน ท าให้พนกังานรู้สึกพึงพอใจและมีความสขุเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
และสง่ผลต่อประสิทธิภาพของพนกังาน และประสิทธิผลของงาน ประกอบด้วย 

2.1 ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ การ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนอย่างยุติธรรม ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณที่ท า 
ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และการได้รับสวสัดิการและผลประโยชน์อ่ืน 
ๆ จากองค์กร 

2.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัย หมายถึง สถานที่ท างานมี
บรรยากาศที่ดีเอือ้ต่อการท างาน สถานที่ท างานมีความปลอดภัยไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ มีการ
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน สถานที่ท างานสงบเงียบปราศจากเสียงรบกวน 
และ การมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการท างาน 

2.3 ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ หมายถึง การได้รับการส่งเสริมในการ
พฒันาสมรรถภาพของบุคลากร การให้ความส าคญัในการส่งเสริมให้บุคลากรในการศกึษาเพิ่มพนู
ความรู้ การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ความอิสระในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ วางแผนงานด้วยตนเอง และการได้รับการพฒันาความรู้ ความสามารถ 
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2.4 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การได้รับโอกาสพิจารณา
เลื่อนขัน้ต าแหน่งให้สงูขึน้ การมีโอกาสในการพิจารณาความดีความชอบอย่างเสมอภาค การได้รับ
โอกาสการสนบัสนุนให้เลื่อนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ งานที่ปฏิบติัมีโอกาสพฒันาอาชีพ
ให้ก้าวหน้าตามที่พงึประสงค์ และความมัน่คงต่อการจ้างงานขององค์การ 

2.5 ด้านการบูรณาการทางสงัคม หมายถึง การได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน การไม่แบ่งชัน้วรรณะ การเคารพสิทธิส่วนบุคคล การให้ความเป็นกันเองไม่
แยกแยะฝ่าย และการสนบัสนนุการท างานร่วมกนัเป็นทีม 

2.6 ด้านสิทธิส่วนบุคคล หมายถึง การบริหารจัดการบุคลากรเก่ียวกับมีสิทธิในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือการก าหนด
แนวทางในการท างานร่วมกนั บคุคลากรต้องได้รับการเคารพในสิทธิส่วนตวั 

2.7 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง การจัดสรรเวลาท างาน
และเวลาสว่นตวัได้อย่างเหมาะสม การแบ่งเวลางานกบัส่วนตวัอย่างเหมาะสม การมีเวลาพกัผ่อน
ที่เพียงพอ การก าหนดเวลาในการท างานได้อย่างลงตวั และความยืดหยุ่นในขณะท างานในองค์กร 

2.8 ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง การสนบัสนุน
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และการสง่เสริมให้บคุลากรเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน 

3. ประสิท ธิภาพการท างานของพนักงาน หมายถึง ศักยภาพของพนักงานที่ มี
ความสามารถท างานให้เกิดผลผลิตได้ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในเชิงธุรกิจ ประกอบด้วย 

3.1 ด้านคุณภาพของงาน หมายถึง คุณภาพของสินค้าและบริการ ที่มีความ
ปลอดภัย มีความถูกต้องและแม่นย า งานที่ท าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ สินค้าและบริการ
เป็นที่พงึพอใจของลกูค้า 

3.2 ด้านปริมาณงาน หมายถึง การส่งงานแก่ลูกค้าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จ านวนหรือปริมาณงานได้ตรงตามมาตรฐาน ปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสมกับจ านวน
บคุลากร และจ านวนหรือปริมาณงานในแต่ละวนั มีความสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 

3.3 ด้านเวลา หมายถึง การท างานที่ส าเร็จลลุ่วงทนัเวลาที่ก าหนด ความรวดเร็วของ
กระบวนการท างานของบุคลากร การบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน การจัดคนเข้าท างานให้
สอดคล้องกบัเวลาท่ีก าหนด และการใช้เวลาเหมาะสมและคุ้มค่ากบังานที่ท า 
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3.4 ด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงาน การหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
และ การประเมินความคุ้มค่าก่อนด าเนินงาน 

3.5 ด้านวิธีการ หมายถึง การน าวิธีการปฏิบัติงานใหม่  มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานหรือกระบวนการในการท างานต้องเหมาะสมกับงานและค่าใช้จ่ายโดยการน าเทคนิค
หรือวิธีการท่ีทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ในการท างาน 

4. พนักงานธนาคารพาณิชย์ หมายถึง พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ที่มีส านักงาน
ใหญ่ในย่านเพลินจิต 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษา “คุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต” ซึ่งได้แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Peterson & 
Plowman (1989) เพื่อมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และน าแนวคิดของ Walton 
(1975, p. 12) มาเป็นกรอบวดัคณุภาพชีวิตในการท างานได้ โดยแสดงเป็นกรอบแนวคิดได้ ดงันี ้
 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. การศกึษา 
5. ต าแหน่งงาน 
6. อตัราเงินเดือน 
7. อายงุาน 

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ย่านเพลินจิต 

1. ด้านคณุภาพของงาน 

2. ด้านปริมาณงาน 

3. ด้านเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย 

5. ด้านวิธีการ 

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความ
ปลอดภยั 
3. ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ 
4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 
5. ด้านการบูรณาการทางสงัคม 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
7. ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั  
8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม  
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

การศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน อายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

2. คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลกัษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงและ 
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความสมดลุระหว่าง
งานกบัชีวิตส่วนตวั และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์
กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
 
  



  
 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อ

ดงัต่อไปนี ้
1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
3. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบุคคล 
4. ประวติัธนาคาร 
5. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนัน้ หมายถึง ศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่มีสภาพ

สามารถท างานให้เกิดผลผลิต ได้ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในเชิงธุรกิจจะท าให้เพิ่มผลผลิตได้
อย่างดีมีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ได้ ดงันี ้

ธงชัย สันติวงษ์  และ ชัยยศ สันติวงษ์  (2553, น . 314) ได้กล่าวว่า ประสิท ธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึง การมีสมรรถนะสงู สามารถมีระบบการท างานที่ก่อให้เกิดผลได้สงูสดุโดยที่
ผลผลิตมีมลูค่าสงูกว่าของทรัพยากรที่ใช้ไป 

ระพี  แก้วเจริญ (2550, น . 19) ได้กล่าวถึง ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง 
คลอ่งแคลว่ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2552, น. 130) ได้ให้ความหมายว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การ
สนับสนุนให้มีวิธีการบริหาร ที่จะได้รับผลดีมากที่สดุโดยสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนัน่คือ การ
ลดค่าใช้จ่ายทางด้านวตัถบุคุลากรลงในขณะที่พยายามเพิ่มความเร็วและความราบเรียบ 

สญัญา สญัญาวิวัฒน์ (2554, น. 34) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดผลการ
ท างานขององค์กรนัน้ว่าท างานได้ปริมาณมาก น้อยแค่ไหน คณุภาพงานดีมาก น้อยแค่ไหน ใช้เงิน 
ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหนเป็นผลดีต่อผู้ รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมี 
ประสิทธิภาพจึง หมายถึง การท างานให้ได้ปริมาณ และคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมาน
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สามัคคี มีสนัติภาพและความสุขร่วมกนั เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้ รับบริการแต่ใช้เวลา แรงงาน 
และงบประมาณน้อย   

สมใจ ลักษณะ (2554, น. 7) กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการท างานของตัวบุคคล 
หมายถึง การท างานให้เสร็จ โดยสญูเวลาและเสียพลงังานน้อยที่สดุ ได้แก่การท างานได้เร็ว และได้
งานที่ ดี บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรที่ตัง้ใจในการปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคณุภาพเป็น
ที่น่าพอใจโดยสิน้เปลือง ต้นทนุ ค่าใช้จ่าย พลงังาน และเวลาน้อยที่สดุ  

พิทยา บวรวฒันา (2554, น. 6) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง อตัราสว่นที่
สะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบติังานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่าย ที่ต้องเสียไปส าหรับ
การปฏิบติังานจ านวนหนึ่งหน่วยนัน้ๆ   

จ าลกัษณ์ ขุนพลแก้ว (2555, น. 148) กล่าวว่าประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ อย่างคุ้มค่าโดยไม่ให้เกิดความสญูเปล่าหรือความสญูเสีย ทรัพยากรต่างๆ คือ ปัจจยัที่ใช้ใน
การบริหารจดัการ ได้แก่ แรงงาน ต้นทนุการด าเนินงาน พลงังาน เคร่ืองมือ วตัถดิุบและเวลา  

Millet (1954, p. 4) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความ
พึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบติังาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการ
บริการให้กบัประชาชน 
 

องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานงาน 
Zollisch & Langsner (1978, p. 18) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใน ก า ร วั ด

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในองค์การ ดงันี ้
1. คณุภาพของงาน หมายถึง คณุภาพของสินค้าและบริการและคณุภาพของงาน

ระหว่างที่ปฏิบติั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลานดัหมาย 
ความปลอดภยัของพนกังานซึง่มีผลต่อคณุภาพของสินค้าและบริการ  

2. ปริมาณงานที่ท าได้ หมายถึง ปริมาณที่ปฏิบัติงานในแต่ละวันเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ งานที่ท าส าเร็จตามภาระงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  

3. ความรู้เร่ืองงาน หมายถึง ผู้ปฏิบติังานมีความรู้ทักษะในการปฏิบติังาน ความ
ตัง้ใจ อตุสาหะด้วยการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ และความสามารถในการท างาน และความพร้อมที่
จะแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองเพื่อปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ความน่าไว้วางใจ หมายถึง ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมัน่และไว้วางใจองค์การ
ในการสง่มอบคณุภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความสามารถในการปรับปรุงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองของพนกังาน การศรัทธาต่อองค์การ การสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
พนกังานเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ทัศนคติต่องาน หมายถึง ความรู้สึกต่อบทบาทหน้าที่ไ ด้รับมอบหมายใน
องค์การ ความพึงพอใจในงานที่ท า เกิดความกระตือรือร้นในการท างน และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กบั
องค์การ 

7. ศักยภาพของพนักงาน หมายถึง ความสามารถหรือความพร้อมต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่จะเอือ้ต่อการพัฒนา ปรับปรุง การจดัการ หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบั ติงาน
ให้มีทิศทางดียิ่งขึน้ 

8. บุคลิกภาพ หมายถึง คณุลกัษณะหรือสมบติัเฉพาะของผู้ปฏิบติังานที่มีความ
เหมาะสมกบังานที่ปฏิบติังานในสาขาอาชีพนัน้ๆ  

Millet (1954, p. 4) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความพงึพอใจของประชาชน โดยพิจารณาจาก 

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั 
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทนัเวลา 
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ 
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า  
ซึง่อาจกล่าวได้ว่า “ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน” ซึง่แนวคิดสว่นใหญ่จะเน้นใน

เร่ืองผลการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรมีผลของการปฏิบัติงานดี คุ้มกับการลงทุน ก็ถือได้ว่าการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง ถ้าผลของการปฏิบัติงานไม่ ดีไม่คุ้ มกับการลงทุน ก็ถือได้ว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต ่า 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2555, น. 2) กลา่วถึง ประสิทธิภาพในระบบราชการว่า หมายถึง 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้อง
พิจารณา 

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) ได้แก่การบริหาร
ทรัพยากรทัง้คนเงินวสัดเุทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยดัคุ้มค่า และเกิดความสญูเสียน้อยที่สดุ 
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2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานได้
มาตรฐานท่ีถกูต้อง มีความรวดเร็วทนัเวลาและการใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ การท างานที่มี
คณุภาพเกิดประโยชน์ต่อสงัคมผู้ปฏิบติังานมีจิตส านึกที่ดีกบัการท างาน และบริการเป็นที่น่าพอใจ
ของลกูค้าหรือผู้มารับบริการ 

Peterson & Plowman (1989, p. 325) ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 5 
ข้อด้วยกนั คือ 

1. คณุภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคณุภาพสงูคือผู้ผลิตและผู้ ใช้ได้ประโยชน์
คุ้มค่าและมีความพงึพอใจ 

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึน้จะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของ
หน่วยงาน 

3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลกัษณะที่ถกูต้องตาม
หลกัการเหมาะสมกบังานและทนัสมยั 

4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทัง้หมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และ
วิธีการคือจะต้องลงทนุน้อยและได้ก าไรมากท่ีสดุ 

5. วิธีการ (Methods) วิธีการด าเนินงานหรือกระบวนการในการท างานต้อง
เหมาะสมกับงานและค่าใช้จ่าย โดยการน าเทคนิค หรือวิธีการที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 

สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ศักยภาพของบุคคลที่มีต่อผลิตภาพ
ของงานที่บุคคลนัน้ใช้ความพยายามที่จะกระท าให้ดีที่สุดภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดหรือ
ความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้โดยเร็วและส าหรับการวิจยัในครัง้
นี ้ผู้วิจยัเห็นว่าในการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพนัน้จะต้องประกอบด้วยความรวดเร็วถูกต้องและ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ประสิทธิภาพการท างานวัดจากความรู้สึกพึงพอใจ ดังที่ วิชัย แหวนเพชร (2554) 
กล่าวว่า ปัจจยัที่ท าให้ยอดการผลิตตกต ่าในองค์กรธุรกิจทัง้ๆ ที่คนท างานเท่าเดิม คนงานขาดงาน
เปลี่ยนงานบ่อยหรือมาท างาน แต่ท าไม่ดีไม่เต็มความสามารถ สิ่งเหลา่นีล้้วนมีสาเหตมุาจากความ
พงึพอใจหรือไม่พอใจในการท างานทัง้สิน้ ดงันัน้ ความพึงพอใจจึงมีความส าคญัต่อองค์กรธุรกิจใน
เร่ืองต่อไปนี ้

1. ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
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2. ท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการบริหารเมื่อพบว่าพนกังานไม่พึงพอใจ
ในการท างาน 

3. เป็นยทุธวิธีในการเพิ่มผลผลิตให้หน่วยงานวิธีหนึ่ง 
4. ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่องานมากขึน้ 
5. ก่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ถ้าบุคคลมี
ความพึงพอใจในงานระดับสูงย่อมน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดหา
องค์ประกอบต่างๆ สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม  ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม  เพื่อให้
ผู้ ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานและเป็นแรงกระตุ้ นให้เกิดผลการปฏิบัติ งานที่ดีและ
ความส าคญัของความพงึพอใจของพนกังานที่มีต่อการปฏิบติังานและองค์กรมี ดงันี ้

1. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในงานเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 
2. สร้างความซื่อสตัย์และความสามคัคีให้มีต่อองค์กร 
3. เสริมสร้างวินยัที่ดีอนัจะท าให้มีการปฏิบติัตามข้อบงัคบั 
4. ท าให้องค์กรแข็งแกร่งสามารถฟันฝ่าอปุสรรคในยามขบัขนั 
5. ท าให้ผู้ปฏิบติังานมีความเข้าใจดีต่อองค์กรมากขึน้ 
6. ท าให้ผู้ปฏิบติังานมีความคิดริเร่ิมในกิจกรรมต่าง ๆ 
7. ท าให้ผู้ปฏิบติังานมีความเชื่อมัน่ต่อองค์กรของตนเอง 
จากข้อมลูที่ได้กล่าวมาทัง้หมดจะพบว่า บุคลากรในองค์กรมีส่วนส าคญัอย่างสูง

ในการบริหารจัดการปัจจัยน าเข้าของการผลิตในขัน้ตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลของการ
ปฏิบัติงานที่ดี อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบุคลากรจะเป็นปัจจัยพิเศษที่มีความส าคัญในการจัดการ 
และด าเนินการเพื่อให้เกิดสภาพทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการท างานให้สูงที่สุด ย่อมจะ
ส่งผลให้งานของหน่วยงานนัน้มีทัง้ปริมาณและคณุภาพตามไปด้วย ซึ่งความรู้ความสามารถของ
บุคลากรเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จได้ หากบุคลากรของ
องค์กรนัน้ปราศจากความตัง้ใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ฉะนัน้การที่
บุคลากรจะปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในการท างานซึ่ง
ความพึงพอใจเป็นกระบวนการหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจ จึงสามารถกล่า วได้ว่าการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานเป็นการสร้างการผลกัดันชักน าหรือโน้มน้าวให้บุคลากรได้ปฏิบติังาน และ
สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้จากความส าคญัของ
บุคลากรที่องค์กรต้องให้ความส าคญัและมีนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของพนกังานซึ่ง
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จะท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานไม่ลดต ่าลงหรืออาจจะปฏิบติังานได้ดี
ยิ่งขึน้ 

ธงชยั สนัติวงษ์ (2553, น. 77 – 78) ได้อธิบายไว้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขององค์กรทัว่ไปจะมีสว่นประกอบที่จดัโครงสร้างองค์การซึง่ประกอบด้วยสาระส าคญั คือ 

1. การสร้างประสิทธิภาพในการใช้คนท างานที่มีปริมาณมากก็คือ การพิจารณา
สร้างประสิทธิภาพในการเตรียมงานขององค์การที่มีปริมาณมาก และมีความสลับซับซ้อน 
ประกอบด้วยงานมากมายหลายอย่างให้มีการแบ่งให้คนและฝ่ายต่างๆ ท าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
การพิจารณาจัดแบ่งงานตามความถนัด (Job Specialization) จะเป็นหัวข้อเร่ืองสองเร่ืองที่ไป
ด้วยกนัและต้องชัง่น า้หนกัด้วยแนวคิดทัง้สองนีคู้่กนัไป 

2. การจัดระบบในแบบเป็นทางการ (Formalization) หรือให้คนหมู่มากที่เข้ามา
ท างานท าหน้าที่ที่ต่างกนัมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อผลประโยชน์ตามเป้าหมายองค์การท่ีวางไว้ 

3. การรวมศูนย์อ านาจการบริหารงาน (Centralization) หรือให้การท างานของ
องค์การมีการก ากบัทิศทางการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั ส าหรับองค์การในฐานะหน่วยงาน
รวมบทบาทขององค์กรในการท าหน้าที่บริหารงาน เพื่อบรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้จึง
จ าเป็นจะต้องมีหลกัการ และองค์ประกอบในการบริหารงานครอบคลมุประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

3.1 การวางแผน (Planning) หรือการที่จะต้องถือเป็นการรับผิดชอบในการ
พิจารณาก าหนดวิถีทาง ที่จะปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้าในการนีเ้ขาย่อมต้องมีกระบวนการคิด 
(Conceptual Thinking) ที่สมบูรณ์และเป็นสาระถูกต้องเพื่อให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective) พัฒนากลยุทธ์ (Strategies) จัดท าแผนงาน (Program) จัดสรรงบประมาณการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ที่ดีที่สุด
ส าหรับองค์กรของตนเองภายหลงัจากที่มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ (Forecast) สภาพการณ์
ต่างๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ 

3.2 ด าเนินการจดัองค์การ (Organizing) คือ ความรับผิดชอบที่ต้องจดัเตรียม
และจัดให้มีความสมัพันธ์กันอย่างดีระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องท าหน้าที่นีส้่วนใหญ่จะ
เก่ียวข้องกบัการบริหารสิ่งของและทรัพยากรต่างๆ ภายหลงัจากได้ใช้ดลุพินิจและมีข้อตดัสินใจยุติ
แล้ว ว่าจะท าอะไรบ้าง การด าเนินการเพื่อจดัท าการตามกระบวนประกอบด้วยงานที่จะต้องท า คือ 
จัดท าโครงสร้างขององค์การ ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ระบุขอบเขต
ต าแหน่งต่างๆ 
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3.3 การจดัคนเข้าท างาน (Staffing) คือ ภารกิจหน้าที่กับการบริหารจัดตวัคน 
การคดัเลือกคนที่มีคณุสมบติัเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

3.4 การสั่งการ (Directing) คือ ภาระหน้าที่ในการก ากับดูแลสั่งการให้งาน
เป็นไปตามที่ต้องการรู้จักมอบหมายชักจูงใจ และกระตุ้นให้ทุกคนท างานดี รู้จักการประสานงาน
ของทุกฝ่ายให้เข้ากันได้ดี ช่วยให้การท างานของทุกคนได้ผลสูงสุด  ช่วยให้งานของทุกฝ่าย
สอดคล้องและเสริมกนั 

3.5 การควบคุม (Controlling) คือ การมุ่งบังคับให้การท างานต่างๆ เป็นไป
ตามแผนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในประการทัง้ปวงผู้บริหารทุกคนย่อมต้องคอยระดม
งานต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบอยู่ กระบวนการวิธีการควบคุมภายใต้ระบบการควบคุมที่จัดขึน้ก็  คือ 
การวดัผลงานที่ท าไปด้วยการเปรียบเทียบกบัมาตรการที่ก าหนด เพื่อช่วยให้ทราบข้อแตกต่างที่ผิด
ไปจากแผนและสามารถด าเนินการแก้ไขให้เข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ได้การรู้จกัใช้ระบบการตอบแทน
และลงโทษจึงเป็นศิลปะส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนจ าต้องเข้าใจเสมอนักบริหารกบัการวางแผนก่อน
การวางแผนจะต้องคิดว่าเร่ืองนัน้จะท าอย่างไรเมื่อไรที่ไหนโดยใครต้องใช้เงินวสัดอุะไรบ้าง 

จรัส สุวรรณมาลา (2556, น. 12) กล่าวว่า “ประสิทธิภาพ” ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐเป็นการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตหรือต้นทุนการผลิตบริการที่วดัด้วย
จ านวนเงินงบประมาณ (Inputs) กับปริมาณผลผลิต (Outputs) ยิ่งมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ผลผลิตต ่าเท่าไรก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสงูเท่านัน้ 

ทิพาวดี เมฆสรรค์ (2555, น. 2) ชีใ้ห้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการ หมายถึง 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วดัได้หลายมิติตามแต่วตัถุประสงค์ที่ต้องการ
พิจารณา คือตามทศันะของนกัวิชาการตามที่กลา่วมาสรุปได้ว่า การท างานให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานจะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ โดยใช้ทรัพยากรในการบริหารที่มีอยู่
อย่างประหยดัคุ้มค่าสิน้เปลืองน้อยที่สดุแต่ได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Gilmer (1971, p. 280 – 283) สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและ

ประสิทธิภาพของงานไว้ 10 ประการคือ 
1. ลกัษณะของงานที่ท า (Intrinsic aspects of the Job) องค์ประกอบนีส้มัพันธ์

กบัความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบติัหากได้ท างานตามที่เขาถนดัก็จะเกิดความพอใจ 
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2. การนิเทศงาน (Supervision) มีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ ท างานมีความรู้สึก
พอใจหรือไม่พอใจต่องานได้ และการนิเทศงานที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตอุนัดบัหนึ่งที่ท าให้เกิดการขาด
งานและลาออกจากงานได้ 

3. ความมั่นคงในงาน (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างานได้ท างานตาม
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถการได้รับความเป็นธรรมจากผู้บงัคบับญัชา 

4. เพื่อนร่วมงานและการด าเนินงานภายใน (Company and Management) 
ได้แก่ ความพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน ชื่อเสียง และการด าเนินงานภายในขององค์การ 

5. สภาพการท างาน (Working Condition) ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร 
ห้องน า้ชัว่โมงการท างาน 

6. ค่าจ้าง (Wages) เช่น ค่าแรง ค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกบังาน การเลื่อนขัน้
เงินเดือนจากองค์การเป็นที่พงึพอใจของบคุคลากรในการท างาน  

7. ความก้าวหน้าในการท างาน (Advancement) เช่น การได้เลื่อนต าแหน่งสงูขึน้
การได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการท างาน 

8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of The Job) เก่ียวข้องกับความต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมหรือการให้สงัคมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัง้ความพึงพอใจ และความไม่
พอใจได้ถ้างานใดผู้ปฏิบติังานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุก็จะเกิดความพงึพอใจในงานนัน้ 

9. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ได้แก่ การรับ-ส่งข้อสนเทศ ส าหรับ
รายงานการติดต่อทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

10. ผลตอบแทนที่ได้จากการท างาน (Benefits) ได้แก่ เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อ
ออกจากงานการบริหารและการรักษาพยาบาลสวัสดิการอาหารที่อยู่อาศัยวนัหยุดพักผ่อนต่างๆ 
เป็นต้น 

สมยศ นาวีการ (2554) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน คือ 

1. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง ขอบเขตธุรกิจและแนวทางในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขนัขององค์กร 

2. โครงสร้างการบริหาร (Structure) หมายถึง การแบ่งอ านาจหน้าที่ในองค์กร
เพื่อการประสานกิจกรรมของหน่วยงานโดยโครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 1) โครงสร้างแบบง่าย 
(Simple structure) 2) โครงสร้างที่แบ่งตามหน้าที่ (Functional structure) 3) โครงสร้างแบ่งตาม
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ผลิตภัณฑ์ โดยประเด็นส าคัญในการการท างานของโครงสร้างคือ การวินิจฉัยว่าวิธีการท างานใน
แต่ละหน่วยในผงัโครงสร้างองค์กรมีลกัษณะอย่างไร  

3. ระบบการจดัการ (Systems) หมายถึง การรวบรวมข้อมลูและพิจารณาผลงาน
ของหน่วยต่างๆ ตามที่ปรากฏในผังโครงสร้างองค์กรทีละหน่วยงาน เช่น แผนกบัญชี แผนก
ทรัพยากรบคุคล แผนกบริการ เป็นต้น 

4. สไตล์การบริหาร (Style) หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้น าองค์กร 
ได้แก่ พฤติกรรมมุ่งสั่งงาน พฤติกรรมมุ่งคน พฤติกรรมการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม พฤติกรรม
ตัง้เป้าหมายการท างาน  

5. ทักษะการบริหาร (Skills) หมายถึง ความเชี่ยวชาญหลักหรือความสามารถ
โดยรวมที่องค์กรจ าเป็นต้องมี จึงจะสามารถแข่งขัน และเติบโตในอุตสาหกรรมที่องค์กรด าเนิน
ธุรกิจ 

6. บุคลากร (Staff)หมายถึง การจดัการคณุสมบติัของบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน คือ การคัดเลือกและพัฒนา ระดับความรู้ ทักษะ และทัศนค ติ ทัง้ก่อนรับเข้า
ปฏิบติังานและเมื่อมีสภาพเป็นพนกังาน 

7. การเพิ่มมลูค่างาน (Shared value) หมายถึง สิ่งที่สมาชิกในองค์กรเห็นร่วมกนั
ว่าดี โดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร โดยค่านิยมที่สอดคล้องกบักลยุทธ์การบริหาร
ต้นทุนการด าเนินงานคือ 1) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 2) ความภักดีต่อองค์กร 3) การทุ่มเท
ท างานหนกั 4) การให้ความส าคญักบัการลดของเสีย  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2550, น. 81 – 82) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการท างานของบคุคลโดยระบุว่าความแตกต่างระหว่างบคุคลย่อมมีผลต่องานที่แตกต่าง
กัน ดังนัน้ในการคัดเลือกสรรหาหรือบรรจุบุคคลให้เข้าท างานในหน้าที่ต่างๆ กันนัน้ ต้องมีความ
สอดคล้องกบัความสามารถความถนัดและความสนใจของบุคคลนัน้ๆ ด้วยซึ่งจุดมุ่งหมายในการ
ท างานของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกัน ด้วยไม่ว่าเร่ืองรายได้ความมั่นคงชื่อเสียงเกียรติยศ
บางคนต้องการทางเพื่อสงัคม โดยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันนีย้่อมมีผลให้แต่ละบุคคลที่มีความรู้
ระดบัเดียวกนัมีเชาว์ปัญญาใกล้เคียงกนัก็ยงัมีความแตกต่างในด้านความสามารถในการท างานที่
ไม่เหมือนกนัดงันัน้สาเหตแุละปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการท างานของบคุคล ดงันี ้

1. ปัจจัยส่วนบุคคล บุคคลแต่ละบุคคล จะมีลกัษณะและคุณสมบติัเฉพาะตัวที่
แตกต่างกันไป ซึ่งสิ่งเหล่านีย้่อมมีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป ปัจจัย
สว่นบคุคล ได้แก่ 



  

 

36 

1.1 ความถนัดเป็นความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล
ที่แตกต่างกันออกไปโดยเราสามารถท าการทดสอบความถนัดได้เพื่อมอบหมายงานได้ตรงกับ
ความถนดัของบคุคลนัน้ ๆ 

1.2 ลักษณะทางบุคลิกภาพซึ่งมีผลท าให้แสดงลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละบคุคล 

1.3 ลกัษณะทางกายภาพเป็นความแตกต่างทางด้านกายภาพ เช่น บุคคลที่มี
ความแขง่แรงย่อมเหมาะสมกบังานในลกัษณะที่แตกต่างจากบุคคลที่มีหน้าตาสวยงาม 

1.4 ความสนใจและการจูงใจซึ่งในแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน โดยความ
สนใจจะเป็นแรงผลกัดนัให้บคุคลเลือกงานใช้แรงงานหนกั 

1.5 อายุเพศและวยัต่างๆ ก็มีผลต่อการปฏิบติังาน เช่น เด็กและผู้หญิงย่อมไม่
เหมาะแก่การท างานที่ต้องใช้แรงงานหนกั 

1.6 การศกึษามีส่วนในการคดัเลือกงานที่แตกต่างกนัผู้ช านาญการเฉพาะด้าน 
ย่อมต้องการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในด้านนัน้ ๆ 

1.7 ประสบการณ์ การได้ เคยเรียน รู้งานนั น้ ๆ  มาก่อนย่ อมก่อให้ เกิ ด
ประสบการณ์ความช านาญในงานนัน้ ๆ 

2. ปัจจยัสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัภายนอก ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
ซึง่สภาพแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คือ 

2.1 ปัจจัยที่เก่ียวกับงานในองค์การแต่ละแห่งมีงานในลกัษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปงานบางงานสามารถด าเนินการภายในส านักงาน เช่น งานด้านธุรการโดยมีเคร่ืองจูงใจใน
การท างานคือเป็นห้องท างานที่ติดเคร่ืองปรับอากาศ สถานที่ ที่มีความสะดวกสบาย แต่งาน
บางอย่างเป็นงานที่ท้าทายความสามารถบคุคลบางกลุม่ ดงันัน้ลกัษณะเก่ียวกบังานจึงแบ่งออกได้
ดงันี ้

2.1.1 วิธีการปฏิบติังานเป็นระบบของการท างานว่ามีขัน้ตอนอย่างไรบ้าง
มีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานใดและงานนัน้ๆ มีความยากล าบากเพียงใด 

2.1.2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในส านักงานความคล่องตวัของการท างานมีผล
มาจากเคร่ืองใช้ประจ าส านกังาน ว่ามีความสะดวกสบายและทุ่นแรงได้มากเพียงใด 

2.1.3 การจัดบริเวณของสถานที่ท างานให้ดีขึน้สถานที่ท างานที่มีขนาด
คบัแคบอากาศถ่ายเทไม่สะดวกร้อนอบอ้าว จะมีผลต่อการปฏิบติังานของแต่ละบคุคล 
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2.1.4 ลกัษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมาที่ท างานการป้องการอุบติัเหตหุรืออนัตรายต่างๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ในสถานที่
ท างาน 

2.2 ปัจจยัที่เก่ียวกบัองค์การท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท างานในทางอ้อม คือ 
2.2.1 ลกัษณะขององค์การซึ่ง ก็คือ ลกัษณะของสถานที่ท างานซึ่งถ้าเป็น

งานราชการ และรัฐวิสาหกิจบุคคลจะสนใจเข้าท างาน เนื่องจากมีความมัน่คงและสวสัดิการที่ดีแต่
ถ้าเป็นองค์การเอกชนบคุคลเหล่านัน้ก็จะมุ่งหวงัรายได้เป็นหลกั 

2.2.2 ชนิดการฝึกอบรมและการบงัคบับญัชาเป็นการดูว่าสายการบงัคับ
มีขัน้ตอนมากน้อยเพียงใด ต้องมีการฝึกอบรมมากเพียงใด และผู้บงัคบับญัชามีลกัษณะแบบใด 

2.2.3 ชนิดของเคร่ืองจูงใจอ่ืนๆ เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพโบนัส และ
สวสัดิการอ่ืนๆ ของแต่ละองค์การซึง่มีผลต่อการปฏิบติังานในองค์การ 

2.2.4 สภาพแวดล้อมในสังคมธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้มีฐานะอย่างไรใน
สงัคมเป็นที่ยอมรับของบคุคลในสงัคมนัน้หรือไม่ มีความน่าเชื่อถือขนาดใด 

มกุดา ศรียงค์และขนิษฐา วิเศษสาธร (2559, น. 259) กล่าวว่า สภาวะในการท างาน
คือ ลักษณะของงานที่เป็นเงื่อนไข โดยท าให้บุคคลที่ก าลังท างานอยู่ ยอมให้เงื่อนไขเหล่านัน้ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของตัวเองและผลผลิตของงานโดยไม่รู้ตัว เช่น คนบางคนท างานกลางแดด 
บางคนท างานท่ามกลางเสียงรบกวนตลอดเวลา แต่บางคนก็ท างานในสถานที่เย็นสบาย งานบาง
งานก็เสี่ยงต่ออันตรายต่อร่างกายสูง แต่บางงานก็มีความเสี่ยงต ่า ซึ่งสภาวะในการท างานที่มี
อิทธิพลต่อเจตคติ และพฤติกรรมของบุคคลในการท างานตามองค์การต่างๆ นัน้มีด้วย 4 ประการ 
คือ 

1. ด้านศกัยภาพ เช่น แสงสว่างเสียงอณุหภมูิ เป็นต้น 
2. ด้านจิตใจ เช่น ความรู้สกึเหนื่อยล้า เป็นต้น 
3. ด้านความปลอดภยัและอบุติัเหต ุ
4. ด้านตารางการท างาน 

 
สนุันทา เลาหนันทน์ (2551, น. 8 – 11) ได้กล่าวถึง เร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการปฏิบติังานในองค์การให้มีประสิทธิภาพดงัต่อไปนี ้คือ 
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลบุคคลแต่ละบุคคลจะมีแตกต่างกันออกไป ซึ่ ง

พืน้ฐานของความแตกต่างของบคุคลมีดงัต่อไปนี ้คือ 
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1.1 บุคคลแต่ละบุคคลมีความสามารถในการต่อสู้และอดทนต่อความเหน็ด
เหนื่อยยากล าบากแตกต่างกันออกไป บางบุคคลเมื่อได้รับงานหนักก็จะเร่ิมถอยหนี เนื่องจาก
สภาพจิตใจและร่างกายไม่พร้อมแต่บางคนสามารถต่อสู้งานหนกัได้ ทัง้ร่างกายและจิตใจของแต่
ละบคุคลซึง่เป็นธรรมชาติของมนษุย์ที่ติดตวัมาตัง้แต่เกิด 

1.2 บคุคลที่มีความรักและความสนใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั บางคนรัก
งานและชอบท างานเขาจะเลือกท างานที่ท้าทาย มีความหมายหรือน่าสนใจส าหรับเขาซึ่งเปิด
โอกาสให้เขาแสดงออกถึงความสามารถและความรับผิดชอบเฉพาะตวั แต่ในขณะที่บางคนชอบ
ท างานง่ายๆ สบายๆ ไม่ต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญา และความรับผิดชอบมากนกั 

1.3 บุคคลชอบลักษณะของการเป็นผู้น าแตกต่างกันบางคนชอบเสรีภาพใน
การท างานเขาก็จะท างานได้ดี เมื่อเขาอยู่กบัผู้น าแบบประชาธิปไตยแต่บางคนอาจชอบผู้น าแบบ
เผด็จการ ซึ่งเขาจะท างานได้ดีเมื่อมีการใช้อ านาจควบคุมนอกจากนี ้แต่ละบุคคลยังมีความ
ต้องการในระดับการควบคุมที่แตกต่างกันออกไป โดยบางคนชอบการควบคุมอย่างใกล้ชิดใน
ขณะที่บางคนชอบการควบคมุอย่างกว้างๆ 

1.4 บุคคลมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่เหมือนกันบางคนช่างพูดช่าง
เจรจามีมนุษย์สมัพนัธ์ที่ดีต่อผู้ อ่ืน ในขณะที่บางคนมีนิสยัเงียบขรึมชอบที่จะอยู่คนเดียวไม่ค่อยเข้า
สงัคม ซึ่งเร่ืองดงักล่าวเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ดงันัน้แต่ละคนจึงท างานชนิดเดียวกัน
ย่อมได้ผลไม่เท่ากนั 

1.5 บุคคลมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายไม่เท่ากัน บางคนมี
ความรับผิดชอบต่องานสูง เน่ืองจากมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในเร่ืองของผลงานโดยมอง
ความก้าวหน้าของตนเอง ในขณะที่บางคนมีความรับผิดชอบต่องานน้อย และไม่มีความ
กระตือรือร้นพร้อมที่จะท างาน 

2. แรงจูงใจในการท างานในสมยัก่อนเชื่อกันว่าแรงจูงใจสามารถเกิดขึน้ในแต่ละ
บุคคลด้วยการให้เงินหรือไม่ก็ท าให้คนนัน้มีความสุขสะดวกสบายแต่ต่อมาพบว่ายงัมีปัจจัยอ่ืนๆ 
อีกมากมายท่ีสามารถเพิ่มแรงจงูใจให้กบับคุคลท างานได้อีกดงัต่อไปนีคื้อ 

2.1 การจดังานที่ท้าทายความสามารถให้แต่ละบุคคลท าโดยที่งานท้าทายนัน้
อาจจะต้องแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 

2.2 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการวางแผนขององค์การ ซึ่งหาก
บุคคลใดได้มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือก าหนดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานก็จะเป็น
แรงจงูใจการท างานทางหนึ่ง 
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2.3 การให้การยกย่องและสถานภาพบุคคลทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งอะไร 
ก็มีความต้องการได้รับการยอมรับจากกลุม่หรือผู้บงัคบับญัชาเหมือนกนัทุกคน แต่การยกย่องต้อง
ท าด้วยความจริงใจและมีขอบเขต 

2.4 การให้ความรับผิดชอบและอ านาจมากขึน้ รวมทัง้การเลื่อนขัน้เลื่อน
ต าแหน่งก็จะมีผลท าให้เกิดแรงจงูใจให้คนปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 การให้ความมัน่คงและความปลอดภยัความหวาดกลวัต่อสิ่งต่างๆ ของแต่
ละบุคคล เช่น การไม่ให้งานท า การสญูเสียต าแหน่งเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของคนเรา ความ
ต้องการในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัจึงมีความส าคญั 

2.6 การให้ความอิสระในการท างานทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการท างาน
ด้วยตวัของเขาเอง โดยเฉพาะกลุม่พนกังานที่มีความเชื่อมัน่ในตนเองสงู 

2.7 การเปิดโอกาสให้เจริญก้าวหน้าทางด้านส่วนตัว การได้มีโอกาสเข้าร่วม 
การฝึกอบรมดงูาน การหมุนเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการสร้างสมประสบการณ์จากการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ล้วนแต่เป็นแรงจงูใจในการปฏิบติังานทัง้นัน้ 

2.8 การให้เงินและรางวลัเก่ียวกบัเงิน 
2.9 การให้โอกาสแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งผู้บริหารซึ่งจะท าให้

เกิดแรงกระตุ้นที่จะสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เร่ืองความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานเป็น

ทัศนคติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภาวะความคิดที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราความพอใจต่องานไม่ใช่สิ่ง
เดียวกบัแรงจูงใจ ในสมยัก่อนเชื่อว่าความพอใจจะน าไปสู่การปฏิบติังาน เมื่อคนเรามีความพอใจ
เขาก็จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสรุปได้ว่า ความพอใจต่องานน ามาซึ่งการปฏิบัติงาน ใน
สมัยต่อมามีแนวคิดที่ขัดแย้งกับความคิดเดิม โดยเชื่อว่าการปฏิบัติงานน ามาซึ่งความพึงพอใจ 
หมายถึง เมื่อคนปฏิบติังานไปแล้วบุคคลนัน้ จะรู้ว่าตนเองมีความพึงพอใจต่องานหรือไม่โดยดจูาก
ผลรางวลัที่ตนเองคาดหวงัไว้ จนกระทัง่ปัจจุบนัก็ยงัไม่มีข้อยุติว่าความพอใจต่องาน ก่อให้เกิดการ
ปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานก่อให้เกิดความพอใจต่องาน ส าหรับแนวคิดเร่ืองการท างานน าไปสู่
ความพงึพอใจนัน้มีดงัต่อไปนี ้

3.1 การท างานน ามาซึ่งรางวลัที่เหมาะสม และเป็นธรรมสามารถน าไปสู่ความ
พงึพอใจ 

3.2 ความพึงพอใจเมื่อเสริมด้วยความมีค่าของรางวลั และโอกาสที่จะได้รับจะ
น าไปสูค่วามพยายามในการท างาน 
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3.3 ความพยายามในความทุ่มเทให้กับงานความสามารถ และคุณสมบัติ
สว่นตวัและความเข้าใจในบทบาทของแต่ละบุคคลจะน าไปสูก่ารปฏิบติังานที่บรรลผุลส าเร็จ 

4. ขวัญก าลังใจในสมัยก่อนกล่าวว่าเงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการ
บริหารงานคือถ้าพนกังานมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานดี จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต
และผลผลิตที่สูงขึน้ แต่ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึน้ก็จะกล่าวกนัว่าเนื่องจากพนักงานขาดขวัญและ
ก าลงัใจการปฏิบติังาน แต่ต่อมาในระยะหลงั นักวิจัยได้น าหลกัการพฤติกรรมมาศึกษาเร่ืองขวัญ
และก าลังใจพบว่า ขวัญและก าลังใจไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตหรือท าให้ผลผลิต
เพิ่มขึน้เสมอไป ขณะที่พนกังานที่มีขวญัก าลงัใจต ่าแต่ประสิทธิภาพในการผลิตกลบัสงูขึน้ได้ 

อรุณ รักธรรม (2556, น. 254 – 256) กล่าวถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ
แต่ละคนในองค์การซึ่งมี 4 ประเภท คือ โครงสร้างขององค์การวิทยาการสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
นโยบายการบริหารโดยมีรายละเอียดดงันี ้คือ 

1. ด้านโครงสร้างขององค์การ จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้ ปฏิบัติงานได้
อย่างชดัเจน คือเมื่อมีการควบคุมในเร่ืองของกฎระเบียบข้อบงัคับต่างๆ ในองค์การ จะท าให้เกิด
การขาดการยืดหยุ่น บรรยากาศความตึงเครียดจะเกิดขึน้มาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การนัน้ 
ให้มีความอิสระส่วนบุคคลรวมถึงให้มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างกลุ่ม เช่น มีความจริงใจต่อกัน
และในการเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบในงาน บรรยากาศขององค์การก็จะดีขึน้ ซึ่ งย่อมมี
ผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ ส่วนโครงสร้างอย่างอ่ืนที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การก็คือขนาดขององค์การ และต าแหน่งของบุคคลในสายการบงัคับ
บญัชา โดยที่องค์การขนาดเล็ก จะมีความจริงใจหรือความไว้เนือ้เชื่อใจ และเป็นกันเองมากกว่า
องค์การขนาดใหญ่ เป็นต้น 

2. วิทยาการต่างๆ ที่ใช้ในองค์การซึ่งมีส่วนส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การวิทยาการที่ใช้ในการท างานประจ าปีแนวโน้มที่จะสร้างบรรยากาศของการ
ควบคุมโดยกฎหมายที่ยืดหยุ่นน้อย และบรรยากาศของการไว้เนือ้เชื่อใจจะอยู่ในระดับต ่าดังนัน้
การใช้วิทยาการเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ควรเปิดโอกาสในด้านติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย 
มีความจริงใจต่อกันและกัน และมีพฤติกรรมในการสร้างสรรค์งาน รวมถึงการมีความรับผิดชอบ
สว่นบคุคลต่อความส าเร็จของงาน 

3. สิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การเช่นกัน เช่น ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวท าให้โรงงานหลายแห่งได้ปิด
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กิจการหรือไม่ก็ปลดพนกังานบางส่วนออกไป ซึ่งท าให้บุคคลที่อยู่ในโรงงานปัจจุบนัอาจจะมีขวญั
ก าลงัใจไม่ดี ซึง่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได้ 

4. นโยบายด้านการบริหารและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละองค์การ เช่น การจดัให้มีข่าวสารย้อนกลบัความอิสระในการ
ปฏิบัติงานหรือลักษณะงาน ย่อมจะเป็นเคร่ืองสร้างบรรยากาศในการท างานอันจะน ามาสู่
ความส าเร็จในงาน ซึ่งมีส่วนช่วยให้บรรยากาศของพนกังานในองค์การมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อ
จดุมุ่งหมายของกลุม่มากขึน้ 
 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ความหมายของคณุภาพชีวิตในการท างาน 

Merton (1977, p. 55) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ว่าเป็นค าที่มี
ความหมายกว้างครอบคลมุทุกๆ เร่ืองที่เก่ียวกบัจริยธรรม การท างานและสภาพการท างาน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการท างาน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของคนงาน การจดัการ
เพื่อประสิทธิภาพของผลผลิตและการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีส่วนต่อความมั่นคง
และเสถียรภาพของสงัคม  

Guest (1979, p. 9) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่า หมายถึง 
ปฏิกิริยาของบุคคลต่อการท างานหรือผลที่เกิดขึน้กับบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในการ
ท างาน นั่นคือคณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึกทัง้หลายของบุคคลเก่ียวกบัทุกมิติของ
การท างาน เช่น ความรู้สึกเก่ียวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัองค์การและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
และคณุค่าที่แฝงอยู่ภายในการท างานในชีวิตของบุคคล 

Delamotte and Takezawa (1984, p. 11) ได้ให้ความหมายของคณุภาพชีวิตในการ
ท างานไว้ว่า หมายถึง ผลดีของงานที่มีต่อพนักงานที่เกิดจากการปรับปรุงหน่วยงานหรือลกัษณะ
งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการท างานในแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการของพนักงานในเร่ืองความพอใจในงาน 
การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างานของเขาด้วย 

ติน ปรัชญญาพฤทธ์ิ (2551, น. 1 – 2) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ว่า 
ชีวิตการท างานท่ีมีศกัด์ิศรีเหมาะสมกบัเกียรติภูมิ และคณุค่าความเป็นมนุษย์ของบุคลากร นัน่คือ
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ชีวิตการท างานที่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความต้องการพืน้ฐานที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยคุสมยั 

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2555, น. 38) กล่าวว่าคณุภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง
คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับสิ่งแวดล้อมของการท างานทัง้หมด พร้อมทัง้มิติ
ทางด้านมนุษย์ (Human Dimension) ที่เพิ่มเข้าไปเสริมมิติทางด้านเทคนิค และเศรษฐกิจคณุภาพ
ชวีิตของการท างานที่ดี มีดงันี ้

1. ความมัน่คง 
2. ความเสมอภาคในเร่ืองค่าจ้างและรางวลั 
3. ความยติุธรรมในสถานที่ท างาน 
4. ปลอดจากระบบราชการและความเข้มงวดในการควบคมุงาน 
5. งานมีความหมายและน่าสนใจ 
6. กิจกรรมและงานหลากหลาย 
7. งานมีลกัษณะท้าทาย 
8. ควบคมุตวัเอง งานและสถานที่ท างาน 
9. มีขอบเขตการตดัสินใจของตนเอง 
10. โอกาสเรียนรู้และความเจริญก้าวหน้า 
11. ผลสะท้อนกลบัความรู้เก่ียวกบัผลลพัธ์ 
12. อ านาจหน้าที่ในการท างาน 
13. ได้รับการยอมรับจากการท างาน 
14. มีอนาคต 
15. ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
16. สามารถสมัพนัธ์งานกบัสิ่งแวดล้อมภายนอก 
17. มีโอกาสเลือก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความชอบ ความสนใจและความคาดหวงั 
 

Bovee & other (1993, p. 413) มองคุณภาพชีวิตในการท างานว่าเป็นปรัชญาใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานโดยการตระเตรียม และก าหนดให้พนกังานมีโอกาสได้ใช้
ความสามารถที่มีอยู่ปรับปรุงตนเอง รวมไปถึงปรับปรุงในสิ่งที่องค์การต้องการ ซึ่งการด าเนินการ
ในเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างานนัน้ กระท าได้โดยการท าการออกแบบงานขึน้ใหม่ อนัเป็นช่วงของ
การพยายามที่จะวัด และก าหนดวิธีการปฏิบติังาน หน้าที่ และความรับผิดชอบในงาน โดยถ้าเรา



  

 

43 

ออกแบบงานให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานแล้ว ผลลพัธ์ที่จะได้ตามมาก็คือ การแบ่งมอบอ านาจ
ให้กบัพนกังานในแต่ละต าแหน่งที่จะตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้ตามขอบเขตอ านาจ 

อจัฉรา วงศ์วฒันามงคล (2557, น. 1) ได้ให้ค านิยามคณุภาพชีวิตการท างานว่าเป็น
การรับรู้และประเมินภาวะต่างๆ ของบุคคลที่เก่ียวข้องกบังานและสภาพแวดล้อมของงานและการ
รับรู้ และการประเมินของบุคคลนี ้จะแตกต่างไปตามพืน้ฐานชีวิตของบุคคล สถานภาพและ
บทบาทและความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่องานสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
สภาพแวดล้อมของชีวิต 

บุญเจือ วงษ์เกษม (2557, น. 25) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานว่า 
หมายถึง ขีดหรือระดบัที่คนแต่ละคนพึงพอใจในหน้าที่การงานเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ซึง่จะเกิดขึน้ได้โดยมีสว่นประกอบ ดงัต่อไปนี ้

1. การควบคุม หรือการมี อิสระในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
บรรยากาศในการท างาน การให้คนงานมี อิสระถึงระดับหนึ่งในการท างานเป็นส่วนหนึ่งของ
คณุภาพชีวิตในการท างาน 

2. การยอมรับ มีการรับรู้ว่าบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนส าคญัขององค์กร และมีส่วน
ช่วยเหลือต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร 

3. การมีสว่นร่วมในเชิงสงัคม แต่ละคนมีส่วนร่วมในสงัคมขององค์การไม่ว่าจะใน
แง่เป้าหมายขององค์กร ค่านิยม รับรู้ว่าเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมในองค์กรนัน้ ๆ 

4. ความก้าวหน้าและการพฒันา เป็นผลได้มาจากการท างานรวมไปถึงผลพลอย
ได้จากงาน เช่น งานที่มีลักษณะท้าทาย ได้ใช้ความสามารถเต็มที่ ได้มีการพัฒนาทักษะขณะ
ท างานและประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน 

5. การได้รับรางวัลตอบแทนการท างาน ซึ่งเป็นผลได้  มาจากการท างาน เช่น 
เงินเดือนค่าจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง ขัน้ ฐานะ ซึง่เป็นผลได้จากหน้าที่การงาน รวมทัง้ประโยชน์อ่ืนๆ 
ที่มองเห็นได้ เช่น สวสัดิการต่าง ๆ 

สรุป คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องาน
และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการท างาน ท าให้พนกังานรู้สึกพึงพอใจและมีความสขุเมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ และสง่ผลต่อประสิทธิภาพของพนกังาน และประสิทธิผลของงาน 
 

องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตการท างาน 
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Walton (1975, p. 12 – 16) เป็นบุคคลหนึ่งที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในแนวทางความ
เป็นบุคคล (Humanistic) และสภาพแวดล้อมของตวับุคคล หรือสงัคมเร่ืองสงัคมขององค์การที่ท า
ให้งานประสบผลส าเร็จ ผลผลิตของงานและการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของบุคคลในการท างานก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และ
ก าหนดว่าบคุคลที่มีคณุภาพชีวิตการท างานต้องมีข้อบ่งชีต่้างๆ ใน 8 ด้านเป็นเกณฑ์ตดัสิน ดงันี ้

1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอก
ถึงคุณภาพชีวิตการท างานได้ เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่ง
ท างานเพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิต
อยู่รอด บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายในค่าตอบแทนส าหรับตนแล้ว บุคคลยงัมองในเชิง
เปรียบเทียบกับผู้ อ่ืนในประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนัน้เกณฑ์ในการตัดสินใจเก่ียวกับ
ค่าตอบแทนที่จะบ่งชีว้่า มีคณุภาพชีวิตการท างานนัน้จะพิจารณาในเร่ือง 

1.1 ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนที่ได้จากการท างานนัน้เพียงพอที่จะ
ด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสงัคม 

1.2 ความยุติธรรม ซึ่งประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนมี
ลกัษณะงานพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานของตนกับงานอ่ืนที่มี
ลกัษณะคล้ายๆ กนั 

2. สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ คือ ผู้ปฏิบติังานควร
จะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย และสิ่งแวดล้อมของการท างานที่ป้องกนัอบุติัเหตแุละไม่
เกิดผลเสียต่อสขุภาพ และควรจะได้ก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเก่ียวกบัการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม
ที่จะสง่เสริมสขุภาพและความปลอดภยั ซึง่เป็นการควบคมุสภาพทางกายภาพ 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน คือ งานที่ผู้ปฏิบติัได้รับมอบหมายจะมี
ผลต่อการคงไว้ และการขยายความสามารถของตนเอง ให้ได้รับความรู้และทกัษะใหม่ๆ มีแนวทาง
หรือโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สงูขึน้ ในลกัษณะของคณุภาพชีวิตการท างาน ตวับ่งชีเ้ร่ือง
ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน มีเกณฑ์การพิจารณา คือ 

3.1 มีการท างานที่พฒันา หมายถึง ได้รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายงานมากขึน้ 
3.2 มีแนวทางก้าวหน้า หมายถึง มีความคาดหวังที่ได้รับการเตรียมความรู้ 

ทกัษะเพื่อให้งานในหน้าที่ที่สงูขึน้ 
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3.3 โอกาสความส าเร็จ เป็นความมากน้อยของโอกาสที่จะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จในองค์การ หรือในสายงานอาชีพอนัเป็นที่ยอมรับของผู้ ร่วมงาน สมาชิก ครอบครัวหรือ
ผู้ เก่ียวข้องอื่น ๆ 

3.4 ความมั่นคง หมายถึง มีความมั่นคงของการว่าจ้าง และรายได้ที่ควรจะ
ได้รับ 

4. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
ในการท างานนี ้เป็นการให้ความส าคัญที่เก่ียวกับการศึกษา อบรม การพัฒนาการท างานและ
อาชีพของบุคคล เป็นสิ่งบ่งบอกถึงคณุภาพชีวิตการท างานประการหนึ่ง ซึง่จะท าให้บคุคลสามารถ
ท าหน้าที่ได้โดยใช้ศกัยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความเชื่อมัน่ในตนเอง และเมื่อมีปัญหาก็จะใช้การ
แก้ไขตอบสนองในรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ เหมาะสม พึงกระท าเป็นผลให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในชีวิตการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลนีใ้นด้านทักษะความรู้ที่ท าให้งานมีคณุภาพ
สามารถพิจารณาจากเร่ืองต่างๆ ดงันี ้

4.1 ความเป็นอิสระหรือการเป็นตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากน้อยที่
ผู้ปฏิบติังานมีอิสระสามารถควบคมุงานด้วยตนเอง 

4.2 ทักษะที่ซบัซ้อน เป็นการพิจารณาจากความมากน้อยของงาน ที่ผู้ปฏิบัติ
ได้ใช้ความ รู้ ความช านาญมากขึน้กว่าที่ จะปฏิบั ติ ด้วยทักษะคงเดิม เป็นการขยายขีด
ความสามารถในการท างาน 

4.3 ความรู้ใหม่และความเป็นจริงที่เด่นชดั คือ บุคคลได้รับการพัฒนาให้รู้จัก
หาความรู้เก่ียวกับกระบวนการท างานและแนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติตลอดจนผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้จากแนวทางนัน้ๆ เพื่อให้บุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบติังานและผลที่จะเกิดขึน้
อย่างถกูต้องและเป็นที่ยอมรับ 

4.4 ภารกิจทัง้หมดของงาน เป็นการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลที่เก่ียวกบั
การท างาน ผู้ปฏิบติัจะได้รับการพฒันาให้มีความรู้ ความช านาญ ที่จะปฏิบติังานนัน้ได้ด้วยตนเอง 
ทกุขัน้ตอน มิใช่ปฏิบติัได้เป็นบางสว่นของงาน 

4.5 การวางแผน คือ บุคคลที่มีสมรรถภาพในการท างาน ต้องมีการวางแผนที่
ดีในการปฏิบติักิจกรรมการท างาน 

5. การท างานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การท างานร่วมกนัเป็นการที่
ผู้ปฏิบติังานเห็นว่าตนเองมีคณุค่า สามารถปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จได้ มีการยอมรับและ
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ร่วมมือกนัท างานด้วยดี ซึง่เป็นการเก่ียวข้องกบัสงัคมขององค์การธรรมชาติ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลในองค์การท่ีมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน ซึง่ลกัษณะดงักลา่วนีพ้ิจารณาได้จาก 

5.1 ความเป็นอิสระจากอคติเป็นการพิจารณาการท างานร่วมกนั โดยค านึงถึง
ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพของบุคคล ไม่ควรมีอคติ หรือไม่ควรค านึงถึงพวกพ้องและยึดถือ
เร่ืองสว่นตวัมากกว่าความสามารถในการท างาน 

5.2 ไม่มีการแบ่งชัน้วรรณะในองค์การหรือทีมงาน 
5.3 การเปลี่ยนแปลงในการท างานร่วมกนั คือ ควรมีความรู้สึกว่าบุคคลทุกคน

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมได้ 
5.4 มีการสนบัสนุนในกลุ่ม คือ มีลกัษณะการท างานที่ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 

มีความเข้าใจในลกัษณะบคุคล ให้การสนบัสนนุทางอารมณ์ สงัคม 
5.5 มีความรู้สกึว่า การท างานร่วมกนัที่ดีในองค์การมีความส าคญั 
5.6 มีการติดต่อสื่อสารในลกัษณะเปิดเผย คือ สมาชิกในองค์การหรือบุคคลที่

ท างานควรแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึของตนอย่างแท้จริงต่อกนั 
6. สิทธิสว่นบคุคล ซึ่งหมายถึง การบริหารจดัการที่ให้เจ้าหน้าที่ พนกังานได้มีสิทธิ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือการ
ก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั บุคคลต้องได้รับการเคารพในสิทธิส่วนตวั เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการบ่งชีค้ณุภาพชีวิตการท างาน ซึง่สามารถพิจารณาได้จาก 

6.1 ความเฉพาะของตนเป็นการปกป้องข้อมูลเฉพาะของตน ในลักษณะการ
ปฏิบัติงานผู้ บริหารอาจต้องการข้อมูลต่างๆ เพื่อการด าเนินงาน ซึ่งผู้ ปฏิบัติงานก็จะให้ข้อมูล
เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบติังาน มีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นเฉพาะส่วนของตนเองและ
ครอบครัว ซึง่ไม่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน 

6.2 มีอิสระในการพูด คือ การมีอิสระในการพูด การมีสิทธิที่จะพูดถึงการ
ปฏิบติังานนโยบาย เศรษฐกิจหรือสงัคมขององค์การต่อผู้บริหาร โดยปราศจากความกลวัจะมีผล
ต่อการพิจารณาความดีความชอบของตน 

6.3 มีความเสมอภาค เป็นการพิจารณาถึงความต้องการ รักษาความเสมอ
ภาคในเร่ืองของบคุคล กฎระเบียบ ผลที่พงึได้รับ ค่าตอบแทน ความมัน่คงในงาน 

6.4 มีความเคารพต่อหน้าที่ ความเป็นมนษุย์ของผู้ ร่วมงาน 
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7. จังหวะชีวิตหรือความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน คือ  การที่บุคคล
จัดเวลาในการท างานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง
ครอบครัวและกิจกรรมอื่น ๆ 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรือความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัสงัคม คือ กิจกรรม
การท างานที่ด าเนินไปในลกัษณะที่รับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มคณุค่าความส าคญั
ของงานและอาชีพของผู้ปฏิบติั เช่น ความรู้สึกของกลุ่มผู้ปฏิบติังานที่รับรู้ว่าองค์การของตนได้มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมเก่ียวกับผลผลิต การก าจัดของเสีย เทคนิคทางการตลาด การมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ด้านการเมืองและอ่ืน ๆ 

สมยศ นาวีการ (2550, น. 6) กล่าวถึงคุณลกัษณะของคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
13 ประการ ดงันี ้

1. ความมัน่คง 
2. ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
3. ความยติุธรรมภายในสถานที่ท างาน 
4. งานที่น่าสนใจและท้าทาย 
5. การมอบหมายงานหลายด้าน 
6. การควบคมุงาน สถานที่ท างาน และตนเอง 
7. ความท้าทาย 
8. ความรับผิดชอบ 
9. โอกาสเรียนรู้และเจริญเติบโต 
10. การรู้ผลการปฏิบติังานที่เกิดขึน้ 
11. อ านาจหน้าที ่
12. การยกย่อง 
13. งานที่ก้าวหน้า 

  

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่วน 

บุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของ
ประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม 
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วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรจะ
สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์
ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยวิเคราะห์จากปัจจยั ดงันี ้

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน 
คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความต้องการที่จะสง่และรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้องการที่จะสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้จากการรับและส่งข่าวสารนัน้ด้วย นอกจากนีเ้พศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทัศนคติทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคม 
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกนั 

2. อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม 
คนที่อายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออดุมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก 
ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแง่
ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้
สื่อมวลชนก็ต่างกนัคนที่มีอายมุากมกัจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทิง 

3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกต่างกันคนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้ รับสารที่ดีเพราะเป็นผู้มีความ
กว้างขวางและเข้าใจสารได้ดีแต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลกัฐานหรือเหตผุลเพียงพอ 
ในขณะที่คนมีการศกึษาต่างมกัจะใช้สื่อประเภทวิทย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศกึษาสงู
มีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหา
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอ่ืน 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสงัคม
ของบุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิ ริยาของผู้ รับสารที่มี ต่อผู้ ส่งสารเพราะแต่ละคนมี
วฒันธรรมประสบการณ์ทศันคติค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกนั ปัจจยับางอย่างที่เก่ียวข้องกับตัว
ผู้ รับสารแต่ละคนเช่นปัจจยัทางจิตวิทยาและสงัคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิดค่านิยม 
ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มีการศึกษาสงูจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้ รับสารที่
ดีแต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลกัฐานหรือเหตผุลเพียงพอ 

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเก่ียวกับประชากร ทัง้นีเ้พราะค า
ว่า “Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” 
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หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนัน้ เมื่อแยกพิจารณาจาก
รากศัพท์คาว่า “Demography” น่าจะมีความหมายตามที่กล่าวข้างต้น  คือ วิชาที่ เก่ียวกับ
ประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์และณรงค์ เทียนสง่ 2551, น. 2)  
 

ประวัติธนาคาร 
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ.2488 และได้น าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจบุนัเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและ
เงินฝากใหญ่เป็นอนัดบัต้นของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่
ทัง้ลกูค้าธุรกิจ และลกูค้าบคุคล (ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 2563) 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก

กลุ่ม ในฐานะหนึ่ งในสถาบันการเงินที่ มีความส าคัญ เชิงระบบ (Domestic Systemically 
Important Bank: D-SIB) ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุซึ่งพันธกิจในการเป็นผู้ ให้บริการ
ทางการเงินด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้หลกัการธนาคารมีพันธกิจในการ “มุ่งสู่การเป็นสถาบัน
การเงินชัน้น าระดบัภูมิภาคที่ก้าวสูเ่วทีโลกด้วยการเติบโตที่ยัง่ยืน รับผิดชอบต่อสงัคมและสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า” โดยมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเป่ียมว่าองค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่าง
ยัง่ยืน พร้อมกับสงัคมที่เข้มแข็งด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมแบ่งปันและค านึงถึงผลกระทบ
ต่อผู้มีสว่นได้เสียเป็นส าคญั 

ธนาคารมุ่งให้ความส าคญักบัการปลกูฝังให้พนกังานของกลุม่ธุรกิจทุกคนมีจิตส านึก
แห่งการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม รับผิดชอบต่อความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
สังคมโดยรวมผ่านการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (CSR-in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR-after-process) โดยค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสงัคมและ
ธรรมาภิบาลและในปี 2561 ธนาคารยงัคงเดินหน้าตามกรอบการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมใน 4 หมวด (The 4 CSR Pillars) ได้แก่ 

1. การสร้างคณุค่าความยัง่ยืน (Creating Sustainability Value) 
2. การตอบแทนคืนสูส่งัคม (Giving Back to Community) 
3. การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม (Preserving Environment) 



  

 

50 

4. การสนบัสนนุด้านเงินช่วยเหลือ (Providing Financial Support) 
ในฐานะหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความส าคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically 

Important Bank: D-SIB) ธนาคารมีความมุ่งมั่น  ที่จะบรรลุซึ่งพันธกิจในการเป็นผู้ ให้บริการ
ทางการเงินด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที่ก าหนด
โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบติัสากลซึ่งค านึงถึงทัง้ในมิติเศรษฐกิจสงัคม
สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมองค์กร 
"ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียวพร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์และบริการชัน้เลิศ เพื่อเป็นกลุม่การเงินอนัดบัหน่ึงในใจลกูค้า" 

พันธกิจ 
1. มุ่งสูก่ารเป็นสถาบนัการเงินชัน้น าระดบัภมูิภาคที่ก้าวสูเ่วทีโลก 
2. ด้วยการเติบโตที่ยัง่ยืนรับผิดชอบต่อสงัคม และสนองต่อความต้องการของลกูค้า  

ค่านิยมองค์กร  
 1. ลกูค้าคือคนส าคญัให้ความส าคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรกเข้าใจในความคาดหวงั

และความต้องการของลกูค้า พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้า 
2. ซื่อสตัย์ปฏิบติัถูกต้องยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพสร้างความเชื่อมั่นโดย

ปฏิบติังานถกูต้องโปร่งใสยดึหลกักฎหมายและหลกัจริยธรรม 
3. ร่วมใจร่วมคิดร่วมท าร่วมท างานเป็นทีมด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างโดยมุ่ง

บรรลเุป้าหมายเพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและธนาคาร 
4. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศมุ่งมัน่ด้วยจิตส านึกในการสร้างความเป็นเลิศเพื่อสร้างสรรค์

ผลงานและบริการท่ีดีที่สดุ 
5. เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อ

ประโยชน์ของลกูค้าธนาคาร 
6. ก้าวสู่เวทีระดับโลกมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะสถาบนัการเงินระดับ

โลกเพื่อสนบัสนนุการเติบโตของลกูค้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศไทย 
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ตาราง 2 แสดงกลุม่งานและจ านวนบคุลากรของธนาคาร 

กลุม่งาน จ านวน 
1. กลุม่งานลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 630 
2. กลุม่งานลกูค้าธุรกิจ SME 212 
3. กลุม่งานธุรกิจลกูค้ารายย่อย 1,650 
4. เครือข่ายการขาย 758 

รวม 3,250 

 ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2563 

1. กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ท าหน้าที่ให้บริการ
ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลกูค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี
มลูค่าธุรกิจสงูกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ขึน้ไป บริการทางการเงินที่ธนาคารให้บริการ รวมถึงสินเชื่อ
ระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนสินเชื่อโครงการ สินเชื่อธุรกิจห่วงโซ่อปุทาน ผลิตภณัฑ์บริหารเงิน
สด การป้องกนัความเสี่ยงด้วยการ hedging และบริการวาณิชธนกิจต่างๆ ในตลาดทุนและตลาด
หุ้น การให้กู้ ร่วม และ Structured Finance นอกจากนี ้กลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่ยงัท างานใกล้ชิด
กบัธุรกิจต่างๆ ของบริษัทในเครือ เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัลูกค้า โดยพนักงานของ
ธนาคารมีทกัษะและความช านาญเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารเป็นอย่างดีสามารถ
ดแูลและตอบสนองความต้องการทางการเงินของลกูค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มงาน
ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่เป็นกลุม่งานหนึ่งที่สร้างรายได้หลกัให้กบัธนาคาร 

2. กลุ่มงานลกูค้าธุรกิจ SME กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME ของธนาคารประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างสูงในการขยายฐานลูกค้า อันเป็นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การให้บริการที่
ออกแบบโดยเฉพาะส าหรับลูกค้าแต่ละราย และกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยธนาคารได้ทุ่มเท
ปรับปรุงประสิทธิภาพขัน้ตอนการด าเนินงานตลอดจนเพิ่มศักยภาพของผู้ จัดการธุรกิจสัมพันธ์
ธนาคารได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยัง้เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์
ต่างๆของธนาคารและสร้างความจงรักภกัดีในธนาคารในกลุม่ลกูค้า SME 

3. กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย กลุ่มงานลูกค้าบุคคลน เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
หลากหลายให้ตรงต่อความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มและทุกคน บริการหลกัของ
ธนาคารคือ การบริหารความมั่งคัง่ ซึ่งรวมถึงการออมและการลงทุน การประกนัภัย ลูกค้าบุคคล
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พิเศษ Exclusive บริการบตัร ATM บริการบตัรเครดิตและเดบิต สินเชื่อ ส่วนบุคคล วงเงินเบิกเกิน
บัญชีสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อขนาดย่อมการประกอบธุรกิจของ
ธนาคาร บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกจากนีก้ลุ่มงาน E-business ยังได้ถูกจัดต้องขึน้เพื่อเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการทาง
การเงินแก่ลกูค้ารายย่อยของธนาคารอีกด้วย 

4. เครือข่ายการขาย กลุ่มงานเครือข่ายการขาย บริหารการให้บริการและเสนอผลิตภณัฑ์
ทางการเงินเพื่อสนองความต้องการลกูค้าทุกกลุ่มในทุกพืน้ที่ทัว่ประเทศธนาคารมีช่องทางการท า
ธุรกรรมที่หลากหลายส าหรับลูกค้าผ่านสาขาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ศูนย์บริการลูกค้า 
Exclusive ศูนย์แลกเปลี่ยนเงิน และ ศูนย์ให้บริการรับเงินโอนต่างประเทศ นอกจากนีธ้นาคาร
ยงัให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานขายโทรศัพท์ (Telesales) ผู้แทนการขายอิสระ 
(Direct Sales Agents) และตวัแทนขายสาขา (Branch Commission Sales) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สมชาย วังศิริกุล (2550) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์การ ได้แก่ ด้านค่าจ้าง ด้านสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้าน
ความมั่นคงในงาน ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารสว่นจงัหวดันราธิวาส  อยู่ในระดบัมาก ในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั ด้าน
การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันราธิวาสที่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพไม่แตกต่างกนั และปัจจยัเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

ชาคริต ศรีขาว (2551) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์ จ ากัด) การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วน
บคุคลของพนกังานบริษัท มิสกนั (ไทยแลนด์) จ ากดั 2) ศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบติังานของพนักงาน บริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์) จ ากัด และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานของพนักงานบริษัท มิสกนั (ไทยแลนด์) จ ากดั จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงาน ผลการวิจยัพบว่า 1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
31 - 35 ปี มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช. เป็นพนกังานระดับปฏิบติัการ มีรายได้ต่อเดือนต ่า
กว่า 10,001 บาท และมีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 2) พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมเห็นด้วยในระดบัมาก ในด้านความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงาน  3) 
พนกังานที่มี เพศ ระดบัการศึกษา ประเภทของพนกังาน รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ ในการ
ท างาน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ส่วน
พนกังานที่มีอายุต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั อย่าง
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05  

บูญยืน รัตนชาตรี (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรบริหารส่วนจังหวัดสตูล การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบคุลากรบริหารสว่นจงัหวดัสตลู และปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรบริหารส่วนจังหวัดสตูล อยู่ในระดบัมาก ในด้านการให้บริการ ด้านการบริหาร และด้าน
นโยบาย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้และอาชีพของประชาชนที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรบริหารส่วนจงัหวดัสตลูที่ต่างกนั และพบว่า
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานมีความส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
บริหารสว่นจงัหวดัสตลู 

สุระ วงศ์แสง (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ไทยเบปเวอเรจโลจิสติก จ ากัด การศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จ ากัด 2) ศึกษาระดบัความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จ ากัด และ 3) 
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจโลจิสติก จ ากัด จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26 - 35 ปี ระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น ต าแหน่งงาน
ระดับปฏิบติัการ อายุงาน 5 ปี ขึน้ไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท สถานภาพสมรส 
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และหน่วยงานฝ่ายยานยนต์ พนักงานมีความคิดเห็นด้วยต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน ด้านขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงาน และ ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ส่วนด้านความมั่นคงและความพึงพอใจในการ
ท างาน ด้านนโยบาย การบริหารจัดการ ด้านสภาพการท า งาน และด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ปัจจยั
ส่วนบุคคลของพนักงานด้าน อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส ต่างกนั มีระดับความคิดเห็นด้วยต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่าง
กัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานด้าน อายุงาน และหน่วยงานต่างกัน มีระดับ ความคิดเห็น
ด้วยต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

อนงเยา พูลเพิ่ม (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิง้ จ ากดั การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์  1) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิง้ จ ากัด 2) ศึกษาระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษัทแอ็ดวานซ์ 
แพคเกจจิง้ จ ากัด 3) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิง้ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผล
การศึกษาพบว่า 1) พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานโดยเห็นด้วยว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานใน
ระดบัมาก ได้แก่ ด้านลกัษณะงาน ด้านนโยบายบริหารจดัการ ด้านผู้บงัคบับญัชา ด้านความอิสระ
ในการปฏิบติังาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านการรับผิดชอบในหน้าที่ 
ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่สมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสวสัดิการค่าตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อม ใน
การปฏิบติังาน ตามล าดับ  2) พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ฝ่ายต้นสงักัด รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สถานภาพสมรส และอายุงานต่างกนั โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05  

ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างาน
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 1 การศึกษาครัง้นีม้ี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดบัความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพชีวิตในการท างานและประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน รวมถึงการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบัประสิทธิภาพการ
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ปฏิบติังาน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 22 – 28 
ปี เป็นพนักงานระดับปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และมีประสบการณ์ใน
การท างานตัง้แต่ 9 ปี ขึน้ไป มีระดบัความคิดเห็นต่อคณุภาพชีวิตและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานมากที่สุดในด้านความ
มัน่คงในงาน ส่วนระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากที่สดุในด้านบุคคล จาก
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างาน ในด้านความมัน่คงในการงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่
ปลอดภัย ด้านความภาคภูมิใจ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการพัฒนาเส้นสายอาชีพ 
ด้านการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร และด้านการมี
สขุภาพที่ดี มีความสมัพันธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกัน แต่คณุภาพชีวิตใน
ด้านการท างานในด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ลลิตา โมลจนัทร์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานและ
ประสิทธิภาพการท างาน: กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตลพบุรี 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลพบุรี ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตลพบุรี มีคณุภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความภูมิใจใน
องค์การ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพ ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ด้าน
ความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านความสมดุลของ
ชีวิตการท างาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ และด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม พนักงานธนาคารกรุงไทยมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยจ าแนกเป็นด้าน เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม
กนั ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วและทนัเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้าและการให้บริการอย่างเพียงพอ นอกจากนีย้ังพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตลพบุรี ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัค่อนข้างสงู อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมพงศ์ รัตนุพงศ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว SMM การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ
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ชีวิตในการท างานและความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานศูนย์ข่าว 
SMM ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ระดบั 10,001 – 20,000 บาท มีอายุการท างาน 1 – 5 ปี และ
เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง คณุภาพชีวิตในการท างานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับที่ต ่าที่สุด คือ การได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็นธรรม ผลการ
เปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับคณุภาพชีวิตในการท างาน พบว่า 
มีเพียงรายได้ที่ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการท างาน กลุ่มตวัอย่างประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของตนเอง ทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยเรียงส าคัญจากความรวดเร็วในการท างาน คุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทัง้ 3 ด้าน มีความความสมัพันธ์เชิงบวกกับคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน  โดยเฉพาะประเด็นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

นลพรร บุญฤทธ์ิ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การวิจัยครัง้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า  
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี อยู่ในระดบัมาก ใน
ด้านคุณภาพ ด้านวิธีการ ด้านระยะเวลา และด้านปริมาณงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัคณุภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บคุลากรองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบรีุ อย่างมีนยัส าคญั 0.05 
 ชลลดา อักษรศิริวิทยา (2560) ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการ
ปฏิบติังานกับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานฝ่ายการเดินรถ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทัง้ภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก  สามารถเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วและ
ทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ ตามล าดับ เช่นเดียวกันกับปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงาน ที่พบว่า ทัง้
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ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเท่านัน้  สามารถเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
โครงสร้างด้านระบบการจดัการ และด้านการเพิ่มมลูค่างาน  ด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร ด้านทกัษะ
การบริหาร และด้านสไตล์การบริหาร ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
พนักงานฝ่ายการเดินรถองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพที่มีอายุ และประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
พบว่า พนักงานที่มีอายุมากกว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสงูกว่าพนกังานที่มีอายุน้อยกว่า 
เช่นเดียวกนักบัประสบการณ์ในการท างาน กล่าวคือ พนกังานที่มีประสบการณ์ในการท างานนาน
กว่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ การท างานน้อยกว่า 
ในขณะที่พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และสมาชิกครอบครัว
ต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  และผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัสง่เสริมการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน พบว่า ทกุปัจจยั ได้แก่ ด้านกลยทุธ์ 
ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านระบบการจัดการ ด้านสไตล์การบริหาร ด้านทักษะการบริหาร ด้าน
บุคลากร และด้านการเพิ่มมูลค่างาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานฯ 
อย่างมีนยัส าคญั 0.01 ในระดบัสงูมากทัง้หมด   

ทินพันธุ์  จงธนะภูมิพัฒนา (2560) การวิจัยเร่ือง การศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจส านักบริหารการตลาดและการ
ขาย องค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ส านักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้า
ของ สกสค. 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายส่งเสริม
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ ส านักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของ สกสค. กับปัจจัย
สว่นบคุคลของบุคคลากรและ 3) เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพฒันาธุรกิจ ส านกับริหารการตลาดและการขาย องค์การ
ค้าของ สกสค.  ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถเรียงอนัดบัปัจจยั
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน มาเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านปริมาณงาน 
ล าดบัถดัมา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
ของบุคลากร ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ส่วน เพศ อาย ุระดบัการศกึษาและ 
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รายได้ไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัสงูมาก ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 พีรญา ชื่นวงศ์ (2560) ได้ศึกษาประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : 
กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจงัหวดัเชียงราย การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของพนกังาน ธุรกิจการขนส่งในจงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน ธุรกิจการขนส่งในจงัหวดัเชียงราย อยู่ในระดบัมากในด้าน วิธีการ 
ด้านคุณภาพ ด้านระยะเวลา และด้านปริมาณ และพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสและการ
พฒันาความสามารถ ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบรูณาการทางสงัคม 
ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านการค านึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน ธุรกิจการขนสง่ในจงัหวดัเชียงราย อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ วิจัยได้น า
แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ Peterson and Plowman (1989) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่   1) ด้านคณุภาพของงาน 2) ด้านปริมาณงาน 3) ด้านเวลา 4) ด้านค่าใช้จ่าย 5) ด้านวิธีการ 
นอกจากนีผู้้วิจยัใช้แนวคิดของ Walton (1975, p. 12) มาเป็นกรอบวดัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
และความปลอดภัย  3) ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ  4) ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน 5) ด้านการบูรณาการทางสงัคม 6) ด้านสิทธิส่วนบุคคล 7) ด้านความสมดลุ
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 8) ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
แนวคิดปัจจยัสว่นบคุคล ผู้วิจยัใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวข้อง เช่น ผลงานวิจยัของ  สมชาย วงัศิริกุล (2550) ผู้วิจยัได้
น าตัวแปรเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้  มาเป็นกรอบ
แนวคิดในปัจจัยส่วนบุคคลและการตัง้สมมติฐานการวิจัย และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจงัหวดันราธิวาส ได้น าปัจจยัองค์การ ได้แก่ ด้าน
ค่าจ้าง ด้านสวสัดิการ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านความมัน่คงในงาน ด้านสงัคม มาเป็นบรูณา
เป็นกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน ผลงานวิจัยของ ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์ (2555) ได้น าตัว
แปรเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านความมั่นคง ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่
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ปลอดภัย มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและการตัง้สมมติฐานการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนัน้ยังมีผลงานวิจัยของ ลลิตา โมลจันทร์ 
(2555) ได้น าตวัแปรในด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพ ด้านการพฒันาศกัยภาพของ
พนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้าน
ความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ และด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรมมาเป็น
กรอบแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานและผลงานวิจัยของ ทินพันธุ์ จงธนะภูมิพัฒนา
(2560) ได้น าตัวแปรเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน มาเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือด้านปริมาณงาน ล าดบัถดัมา ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ มาเป็นกรอบ
แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 



  
 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  
ในการศึกษาเร่ืองคณุภาพชีวิตที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิต

จ านวน 3,250 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ พนกังานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิต จาก

การสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ  ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 356 ตวัอย่าง เพิ่มอีก 44 คน รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ใช้วิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 

สตูร n =        N  
   1 +  Ne2 

โดย n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 N = ขนาดของประชากร 
 e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างก าหนดให้เท่ากบั 0.05 

 เมื่อแทนค่าลงในสตูรจะได้ผล ดงัต่อไปนี ้
 n 

 
n 

= 
 
= 

          3,250 
 1 + 3,250(0.05)2  
355.97 คน  
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จะได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 356 คน และส ารองกลุ่มตวัอย่างเพิ่มจ านวน 44 คน ดงันัน้
จะได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ท าการสุม่ตวัอย่าง (Sampling) ดงันี ้
1. วิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Proportional Stratified Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มงาน

ของพนกังานธนาคารพาณิชย์เป็นหน่วยสุม่ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตาราง 3 แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามกลุม่งาน 

กลุม่งาน จ านวนประชากร จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
1. กลุม่งานลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 630 78 
2. กลุม่งานลกูค้าธุรกิจ SME 212 26 
3. กลุม่งานธุรกิจลกูค้ารายย่อย 1,650 203 
4. เครือข่ายการขาย 758 93 

รวม 3,250 400 

 
2. วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูตาม

จ านวนกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจ  
 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู 

โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ผู้วิจยัศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบั คณุภาพชีวิตในการท างาน

และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
2. สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลมุเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และอายุงาน โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส 
ต าแหน่งงาน และข้อมูลประเภทจัดล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ อัตรา
เงินเดือน และอายงุาน โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูดงันี ้

 
ข้อที่ 1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

   1) ชาย 
   2) หญิง 

 
ข้อที่  2 อายุใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดย

ก าหนดช่วงอาย ุ(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 2542, น. 110) ดงันี ้
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ 
 

= ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
                 จ านวนชัน้ 

 
จากการส ารวจข้อมลูจากฝ่ายทรัพยากรบคุคลของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน

เพลนจิต พบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์  มีอายุสูงสุด 60 ปีและต ่าสุดมีอายุ 30 ปี จึงมีการ
ก าหนดช่วงอายขุองพนกังานออกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้  

ช่วงอายุ 
 
 

= 
 
= 

60 - 30 
    5 
6 

  จากการค านวณจะได้ช่วงอาย ุดงันี ้
   1) 30 – 35 ปี 
   2) 36 – 41 ปี 
   3) 42 – 47 ปี 
   4) 48 – 53 ปี 
   5) 54 ปี ขึน้ไป 
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ข้อที่ 3 สถานภาพสมรส ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale)    

1) โสด 
   2) สมรส/อยู่ด้วยกนั 
   3) หม้าย/แยกกนัอยู่/หย่าร้าง 

 
ข้อที่ 4 ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale)    
1) ต ่ากว่าปริญญาตรี 

   2) ปริญญาตรี 
   3) สงูว่าปริญญาตรี 

 
ข้อที่ 5  ต าแหน่งงาน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

   1) ทัว่ไป (Officer หรือพนกังานชัว่คราว) 
   2) ผู้บริหารระดบักลาง (Manager-AVP) 
   3) ผู้บริหารระดบัสงู (FAVP-UP) 

 
ข้อที่ 6 อตัราเงินเดือนใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

โดยก าหนดช่วงอาย ุ(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 2542, น. 110) ดงันี ้
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ 
 

= ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

จากการส ารวจข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของพนกังานธนาคารพานิชย์แห่ง
หนึ่งย่านเพลินจิต พบว่า พนักงานธนาคารพานิชย์แห่งหนึ่ง ย่านเพลินจิต มีอัตราเงินเดือนสูงสุด 
50,000 บาท และต ่าสุดมีอัตราเงินเดือน 15,000 บาท จึงมีการก าหนดช่วงอัตราเงินเดือนของ
พนกังานออกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้

ช่วงอตัราเงินเดือน 
 
 

= 
 
= 

50,000 – 15,000 
            5 
7,000 
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จากการค านวณจะได้ช่วงอตัราเงินเดือน ดงันี ้
1) 15,000 – 21,999 บาท  
2) 22,000 – 28,999 บาท 
3) 29,000 – 35,999 บาท 
4) 36,000 – 42,999 บาท  
5) 43,000 บาท ขึน้ไป 

 
ข้อที่ 7 ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับอายุงาน  (Ordinal Scale) โดย

ก าหนดช่วงอายงุาน (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 2542, น. 110) ดงันี ้
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ 
 

= ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
                  จ านวนชัน้ 

จากการส ารวจข้อมลูจากฝ่ายทรัพยากรบคุคลของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต พบว่า พนกังานธนาคารพาณิชย์มีอายุงานสงูสดุ 30 ปี และต ่าสดุมีอายุงาน 1 ปี จึงมีการ
ก าหนดช่วงอายขุองพนกังานออกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้  

ช่วงอายงุาน 
 
 

= 
 
= 

30 - 1 
    5 
6 

จากการค านวณจะได้ช่วงอายงุาน ดงันี ้
1) 1 – 6 ปี 
2) 7- 12 ปี 
3) 13 – 18 ปี 
4) 19 – 24 ปี  
5) 25 ปี ขึน้ไป 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน จ านวน 40 ข้อ ได้แก่
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและ
การพฒันาความสามารถด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสงัคม
ด้านประชาธิปไตยในองค์กรด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึง
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ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณ
ค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดให้มี 5 ระดบัดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

 
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน า้หนักแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแบ่งระดับ

ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้วยการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ โดยการค านวณ
ตามหลกัการหาค่าเฉลี่ย ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ 
 

= ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
                       จ านวนชัน้ 

 
 

= 
 
= 

5 - 1 
    5 
0.8 

ตาราง 4 แสดงเกณฑ์การประเมินแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

คณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
คณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก 
คณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง 
คณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัน้อย 
คณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ านวน 20 ข้อ ได้แก่ ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงานด้านเวลาด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการลักษณะแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) โดยก าหนดให้มี 5 ระดบัดงันี ้
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 ระดบั 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย 
 ระดบั 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

 
 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน า้หนกัแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแบ่ง

ระดับความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ด้วยการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ โดยการ
ค านวณตามหลกัการหาค่าเฉลี่ย ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ 
 

= ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

 
 

= 
 
= 

  5 - 1 
    5 
0.8 

ตาราง 5 แสดงเกณฑ์การประเมินแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดบัความคิดเห็น 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดบัมาก 
มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง 
มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดบัน้อย 
มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้รวมทัง้เสนอแนะเพิ่มเติมก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ 

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ์และแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ 
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5. น าแบบสอบถามที่ผ่านมาตรวจสอบและแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 40 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α – Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัญา 2550, น. 49) และท าการแก้ไขให้เหมาะสมหลงั

จากนัน้จึงน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วให้กลุ่มตัวอย่างจริงเพื่อท าการเก็บข้อมูล ค่า α ที่ได้จะ

แสดงระดบัของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 <α< 1) ค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก
ว่าแสดงว่ามีความเชื่อมัน่สงู และก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามที่ยอมรับได้ ควร
มีค่ามากว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นสูง เมื่อน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่าง สว่นที่ 2 และสว่นที่ 3 ได้ค่าความเชื่อมัน่ 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ได้ผลดงันี ้

สว่นที่ 2 คณุภาพชีวิตในการท างาน  
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม     เท่ากบั 0.808 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยั  เท่ากบั 0.780  
ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ   เท่ากบั 0.876  
ด้านความมัน่คงและด้านความก้าวหน้าในงาน  เท่ากบั 0.809  
ด้านการบรูณาการทางสงัคม    เท่ากบั 0.817 
ด้านสิทธิสว่นบคุคล     เท่ากบั 0.846  
ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั  เท่ากบั 0.749 
ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม เท่ากบั 0.801 
 

สว่นที่ 3 ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพานิชย์ ย่านเพลินจิต    
ด้านค่าคณุภาพของงาน      เท่ากบั 0.891 
ด้านปริมาณงาน       เท่ากบั 0.790  
ด้านเวลา      เท่ากบั 0.830 
ด้านค่าใช้จ่าย      เท่ากบั 0.766  
ด้านวิธีการ      เท่ากบั 0.828  

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปเก็บข้อมลูจากกกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 ชดุ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Method) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตที่มี

ความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  โดยแบ่ง
ลกัษณะของการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ท าการศกึษาเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ ศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมจาก
การตอบแบบสอบถามของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ านวน 400 ตวัอย่าง ซึ่งผู้วิจยั
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มงานในองค์กร ในแต่ละกลุ่มที่สุม่ได้ โดยแจกแบบสอบถามกบั
พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จนครบจ านวนตวัอย่างแต่ละกลุม่งานที่ค านวณได้ 

2. ข้อมูลทุ ติยภูมิ  (Secondary Data) ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากต าราที่
เก่ียวข้องกบัการท าการวิจยับทความวิทยานิพนธ์และเอกสารต่าง ๆ 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลกัจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมด ท่ีท าการตอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัน าแบบสอบถาม

ทัง้หมดมาด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
4.1 การจดักระท าข้อมลู 

4.1.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ วิจัยตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและท าการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ออก 

4.1.2 น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

4.1.3 น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วบันทึกโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่ อท าการ
ประมวลผลข้อมลูโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 
4.2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบั 
1) ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์/ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อาย ุ

สถานะภาพสมรสม การศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน อายุโดยหาความถ่ี และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
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ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ย่านเพลินจิต ได้แก่ 
ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธี การวิเคราะห์โดยการ
ใช้ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
1) การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 ทดสอบเก่ียวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล

อันได้แก่ เพศอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และอายุงาน 
โดยใช้สถิติ Independent Sample t-Test และ One-Way Analysis of Variance 

2) การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 ทดสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
คณุภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต
สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นีจ้ะใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดงันี ้คือ 

5.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กลัยา วา
นิชย์บญัชา 2550, น. 117 – 119)  

5.1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

P= 
f

n
(100) 

 
เมื่อ P แทน ร้อยละหรือ % (Percentage) 

f แทน ความถ่ีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

   n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนประชากร 
 

5.1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ 
2550) 
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x=̅ 
∑ x

n
 

เมื่อ �̅� แทนค่าคะแนนเฉลี่ย 
x แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

𝑛 แทนขนาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
5.1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สตูร (ชูศรี วงศ์

รัตนะ 2550)  

S= √
nΣx2-(Σx)2

n(n-1)
 

เมื่อ 𝑆 นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแท  

n แทนจ านวนคนในผู้ตอบแบบสอบถาม 

(Σx)2 แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

Σx2 แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
  

5.2 สถิติส าหรับวิเคราะห์คณุภาพแบบสอบถาม 
ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้มาใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยไปท าการ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไป
ทดสอบ (Pretest) กบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 40 ราย (กลัยา วานิชย์บญัชา 2550, น.  29) จากนัน้
น าแบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น  โดย ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha - 
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามใช้สตูร ดงันี ้

 

α= 
k 

covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(k-1)
covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

 

เมื่อ α แทนค่าความเชื่อมัน่หรือ Alpha coefficient 

k แทนจ านวนข้อของแบบสอบถาม 

covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทนค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ 

variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทนค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าตอบ 
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5.3 สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ซึง่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
5.3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้

การทดสอบค่าที (t-Test) โดย จะท าการทดสอบความแปรปรวน (S) ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
(กลัยา วานิชย์บญัชา 2550, น. 125) โดยใช้สถิติ 

 ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่เท่ากนั 

s1
2=s2

2 
 

  ใช้สตูร   t= 
x ̅1 -x2̅ 

√
(n1-1)s1

2+(n2-1)s2
2

n1+n2-2
[

1

n1
+

1

n2
]

 

 ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ไม่เท่ากนั 

s1
2≠s2

2 
  ใช้สตูร   t= 

x1̅ -x2̅ 

√[
s1
2

n1
+

s2
2

n2
]

 

 

เมื่อ 𝑡 แทนค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน T-distribution 

  �̅�1  แทนค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   �̅�2  แทนค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   𝑠1
2 แทนค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   𝑠2
2 แทนค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   𝑛1 แทนขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   𝑛2 แทนขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   𝑑𝑓 แทนชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 
 

โดยที่ 𝑣 คือ ค่าองศาอิสระ 
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v= 
[

s1
2

n1
+

s2
2

n2
]

2

[
s1

2

n1
]

2

n1-1 +
[

s2
2

n2
]

2

n2-1

 

 
5.3.2 การวิ เค ราะ ห์ ความแป รปรวนทาง เดีย ว  (One – Way Analysis of 

Variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า  2 กลุ่ม โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง  Homogeneity of Variances ถ้าพบว่า
ความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนไม่
เท่ากนัทุกกลุ่ม จะทดสอบความแตกต่างด้วย Brown Forsythe จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) เมื่อค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 

ถ้าพบว่าความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างด้วย  F-test 
สามารถเขียนได้ ดงันี ้

F= 
MS(B)

MS(W)
 

 

เมื่อ F แทนค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติจากการแจกแจงแบบ 
F เพื่อทราบนยัส าคญั 

MS(B) แทนค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean  
Square between Groups) 

MS(W) แทนค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean  
Square within Groups) 

df แทนชัน้แห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุม่\  

  (k-1) ภายในกลุม่(n-k) 
ถ้าพบความแปรปรวนไม่ เท่ ากันจะท าการทดสอบด้วย  Brown forsythe 

(Hartung 2001, p. 300) สามารถเขียนได้ ดงันี ้
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B= 
MSB

MSW
 

โดยค่า 

MSB= ∑ (1-
n1

N
)

k

i=1

s2
2 

 

เมื่อ B แทนค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Brown-forsythe 

MSB แทนค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean Square Groups) 

MSW แทนค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับสถิติ Brown- 
forsythe  

𝑘 แทนจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

   𝑛 แทนขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

   𝑁 แทนขนาดประชากร 

   𝑠2
2 แทนความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง 

 
ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้วต้องท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปเพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 (กลัยา วานิชย์บญัชา 2550, น. 332 – 333) 

การวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ LSD (กลัยา วานิชย์บญัชา 2550, น. 332 – 333) 
โดยใช้สตูร ดงันี ้

LSD = t1 - α/ 2, n-k√MSE [
1

ni
+

1

nj
] 

 
เมื่อ 𝑡1 −α/ 2,n−k แทนค่าที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t- Test  

     ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และชัน้ห่างความเป็น 
     อิสระภายในกลุม่ 

    MSE แทนค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) 

ni แทนจ านวนข้อมลูของกลุม่ i 

nj แทนจ านวนข้อมลูของกลุม่ j 
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 หรือวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ (Dunnett T3) (Keppel 1982, p. 153 – 155) 
 

d̅D=qD

√2 (MSS
A
)

√S
 

เมื่อ d̅D แทนค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในDunnett test 

𝑞𝐷  แทนค่าจากตารางCritical values of the Dunnett test 

MSS
A
 แทนค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

S แทนขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
โดยก าหนดค่าความอิสระ (Degree of Freedom) ระหว่างกลุ่มคือ K-1 ภายในกลุ่ม

n-k และรวมทัง้กลุม่ คือ n-1 
5.3.3 สถิ ติสหสัมพัน ธ์อย่ างง่ายของเพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ใช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่ เป็นอิสระต่อกันหรือหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลู 2 ชดุ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2542, น. 13) 
 

rxy= 
nΣxy-(Σx)(Σy)

√[(nΣx2-(Σx))
2

] [(nΣy2-(Σy))
2

]

 

 
เมื่อ 𝑟𝑥𝑦 แทนสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

   Σ𝑥 แทนผลรวมของคะแนน x 

   Σ𝑦 แทนผลรวมของคะแนน y 

   Σ𝑥2 แทนผลรวมของคะแนนชุด x แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   Σ𝑦2 แทนผลรวมของคะแนนชุด y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   Σ𝑥𝑦 แทนผลรวมของผลคณูระหว่าง x และ y ทกุคู่ 

   𝑛 แทนจ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง 
 
โดยท่ีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่าระหว่าง -1 < r < 1 (กลัยา วานิชย์บญัชา 2550, 

น. 280) ซึง่มีความหมายของค าว่า r มีดงันี ้
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1) ค่า r เป็นลบแสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้าม 
2) ค่า r เป็นบวกแสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางทางเดียว 
3) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและมี

ความสมัพนัธ์กนัมาก 
4) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามและ

มีความสมัพนัธ์กนัมาก 
5) ถ้า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
6) ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธ์กนัน้อย 
 

 
ค่าสัมประสิทธิ์ (r) 

0.01 - 0.20  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัน้อย (Weak Correlation)  
0.21 - 0.50  หมายถึง มีความสมัพนัธ์ปานกลาง (Moderate Correlation) 
0.51 - 0.70  หมายถึง มีความสมัพนัธ์มาก (Strong Correlation)   
0.71 - 0.99  หมายถึง มีความสมัพนัธ์มากที่สดุ (Very Strong Correlation) 
1.00   หมายถึง มีความสมัพนัธ์สมบรูณ์ (Perfect Correction) 



  
 

 

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาคณุภาพชีวิตที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตและ 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ านวน 400 ตัวอย่าง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และ
อกัษรย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
 X   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
 S.D.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 t  แทน ค่าที่ใช้ในการพิจารณา t-distribution 
 F  แทน ค่าที่ใช้พิจารณา F-distribution 
 Df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  
 ss  แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน )Mean of Squares(  
 Sig  แทน  ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *  แทน นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 **  แทน นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัครัง้

นี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน 
ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน และอายงุาน 

ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วยด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ
ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ประกอบด้วย ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 

ข้อ ดงันี ้
1. พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน อายงุาน แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แตกต่างกนั 

2. คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน 
ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน และอายงุาน 

ตาราง 6 จ านวน ความถ่ี และค่าร้อยละ ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
209 
191 

 
52.25 
47.75 

รวม 400 100.00 
2. อายุ 
       30  – 35 ปี 
       36  – 41 ปี 
       42 – 47 ปี 
       48 ปี ขึน้ไป 

 
100 
118 
85 
97 

 
25.00 
29.50 
21.25 
24.25 

รวม 400 100.00 
3. สถานภาพสมรส 
         โสด 
         สมรส 
         หม้าย/หย่าร้างและแยกกนัอยู่ 

 
126 
237 
37 

 
31.50 
59.25 
9.25 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษา 
         ต ่ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
         สงูกว่าปริญญาตรี 

 
10 
226 
164 

 
2.50 
56.50 
41.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
5. ต าแหน่งงาน 
         พนกังานทัว่ไป 
         ผู้บริหารระดบักลาง 
         ผู้บริหารระดบัสงู 

 
163 
183 
54 

 
40.75 
45.75 
13.50 

รวม 400 100.00 
6. รายได้ต่อเดือน 
          15,000 – 21,999 บาท 
           22,000 – 28,999 บาท 
           29,000 – 35,999 บาท 
           36,000 – 42,999 บาท 
           43,000 บาท ขึน้ไป         

 
24 
57 
65 
143 
111 

 
6.00 
14.25 
16.25 
35.75 
27.75 

รวม 400 100.00 
7. อายุงาน 
          1 – 6 ปี  
          7 – 12 ปี  
          13 – 18 ปี 
        19 – 24 ปี 
          25 ปีขึน้ไป 

 
164 
115 
58 
37 
26 

 
.0041  

28.75 
50.41  

9.25 
0.56  

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 6 พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นี ้

จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ ดงันี ้
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อย

ละ 52.25 และหญิง จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 คน ตามล าดบั 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 41 ปี จ านวน 118 

คน คิดเป็นร้อย 29.50 ล าดับถัดมามีอายุระหว่าง 30 – 35 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
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25.00 อายุตัง้แต่ 48 ปีขึน้ไป จ านวน 97 คิดเป็นร้อยละ 24.25 และอายุระหว่าง 42 – 47 ปี 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ตามล าดบั 

  สถานภาพสมรส  พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 237คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.50 และ หม้าย/หย่าร้างและแยกกนัอยู่ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 คน 

 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาจบการศึกษาระดับสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และจบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

 ต าแหน่งงาน  พบว่า ผู้ ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงาน เป็นผู้ บริหาร
ระดบักลาง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 ล าดบัถดัมาเป็นพนกังานทัว่ไป จ านวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.75 และผู้บริหารระดบัสงู จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 

 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 
36,000 – 42,999 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 ล าดับถัดมามีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
34,000 บาทขึน้ไป จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 29,000 – 
35,999 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 22,000 – 28,999 บาท 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 และ รายได้ต่อเดือน 15,000 – 21,999 บาท จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 

 อายุงาน พบว่า ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีอายงุานระหว่าง 1 – 6 ปี จ านวน 164 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ล าดบัถดัมามีอายงุานระหว่าง 7 – 12 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.75 อายงุานระหว่าง 13 – 18 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 อายุงานระหว่าง 19 – 24 
ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 และ อายุงานตัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.50 ตามล าดบั 

ตอนที่  2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านสิทธิ
ส่วนบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัและด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม 

คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวม X  S.D. แปลผล 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 4.19 0.536 มาก 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยั 3.95 0.531 มาก 

.3  ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ 4.07 0.544 มาก 

4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 3.99 0.539 มาก 

5. ด้านการบรูณาการทางสงัคม 4.04 0.545 มาก 

6. ด้านสิทธิสว่นบุคคล 4.02 0.529 มาก 

7. ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั 4.10 0.517 มาก 

8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

4.05 0.565 มาก 

 รวม 4.05 0.332 มาก 

 
จากตาราง 7 พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ทกุด้านอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาได้แก่ ด้านสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07  ด้านการค านึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านการบูรณาการทางสังคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ด้านสิทธิส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.95 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนที่
ยติุธรรม 

ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรม  X  S.D. แปลผล 

1. ท่านได้รับค่าตอบแทนจากการท างานที่เพียงพอจาก
ต่อการด ารงชีพ 

4.18 0.680 มาก 

2. ธนาคารมีการพิจารณาขัน้เงินเดือนอย่างยติุธรรม 4.16 0.664 มาก 

3. ท่านได้รับค่าตอบที่เหมาะสมกบัปริมาณงานที่ท าใน
แต่ละวนั 

4.10 0.789 มาก 

4. ธนาคารมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของท่าน 

4.19 0.745 มาก 

5. ท่านได้รับสวสัดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ อีก
มากมายจากธนาคาร เช่น โบนสั ค่ารักษาพยาบาล 

4.35 0.760 มากที่สดุ 

 รวม 4.19 0.536 มาก 

 
จากตาราง 8 พบว่า คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ อีกมากมายจากธนาคาร เช่น โบนสั ค่ารักษาพยาบาลอยู่ในระดบัมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมากได้แก่ ธนาคารมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 รองลงมาได้แก่ ได้รับค่าตอบแทนจาก
การท างานที่เพียงพอจากต่อการด ารงชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ธนาคารมีการพิจารณาขัน้
เงินเดือนอย่างยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และการได้รับค่าตอบที่เหมาะสมกบัปริมาณงานที่
ท าในแต่ละวนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สขุลกัษณะและความปลอดภยั 

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย X  S.D. แปลผล 

1. อาคารส านกังาน สถานที่ท างานและอปุกรณ์ในการ
ท างานของธนาคารพาณิชย์มีความปลอดภยัและไม่
เกิดเสียต่อสขุภาพของท่าน 

3.72 0.781 มาก 

2. ภายในธนาคารมีการจดับรรยากาศที่เอือ้ต่อการ
ปฏิบติังานของท่าน 

3.99 0.729 มาก 

3. ภายในธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัอย่าง
เคร่งครัด 

4.17 0.713 มาก 

4. ภายในธนาคารมีความสงบเงียบปราศจากเสียง
รบกวน 

3.83 0.821 มาก 

5. ภายในธนาคารมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน 

4.03 0.728 มาก 

 รวม 3.95 0.531 มาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ

ความปลอดภัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ ภายในธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาได้แก่ ภายในธนาคารมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ภายในธนาคารมีการจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบติังานของพนักงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ภายในธนาคารมีความสงบเงียบปราศจากเสียงรบกวน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.83 และอาคารส านกังาน สถานที่ท างานและอปุกรณ์ในการท างานของธนาคารพาณิชย์มีความ
ปลอดภยัและไม่เกิดเสียต่อสขุภาพของพนกังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสและการ
พฒันาความสามารถ 

ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ X  S.D. แปลผล 

1. ธนาคารสง่เสริมในการพฒันาสมรรถนะของ
บคุคลากรทกุต าแหน่ง 

4.07 0.679 มาก 

2. ธนาคารให้ความส าคญัในการศกึษา เพื่อให้
บคุคลากรเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ 

4.06 0.671 มาก 

3. ธนาคารสง่เสริมให้พนกังานมีการพฒันาตนเองเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

4.00 0.756 มาก 

4. ธนาคารเปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการวางแผนงานด้วยตนเองอย่างอิสระ 

4.06 0.780 มาก 

5. ธนาคารสง่ท่านและเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมฝึกอบรม 
เพื่อเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของ
ธนาคาร 

4.15 0.791 มาก 

 รวม 4.07 0.544 มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่า คุณ ภาพชี วิตในการท างาน  ด้านโอกาสและการพัฒ นา

ความสามารถ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ธนาคารส่งพนักงานและเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้เก่ียวกบัต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 รองลงมาได้แก่ ธนาคาร
ส่งเสริมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทุกต าแหน่ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ธนาคารให้
ความส าคญัในการศกึษา เพื่อให้บคุคลากรเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถกบัธนาคารเปิดโอกาสให้
พนกังานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนงานด้วยตนเองอย่างอิสระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 
และธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างานด้านความมัน่คงและ
ความสามารถในงาน 

ด้านความมั่นคงและความสามารถในงาน X  S.D. แปลผล 

1. ธนาคารพิจารณาเลื่อนขัน้ต าแหน่งพนกังานเป็น
ประจ าทกุปี 

3.78 0.763 มาก 

2. ธนาคารพิจารณาความดีความชอบอย่างเสมอภาค 3.90 0.712 มาก 

3. ท่านมีโอกาสได้รับการสนบัสนนุให้เลื่อนต าแหน่งตาม
ความรู้ความสามารถ 

3.97 0.725 มาก 

4. ท่านมีโอกาสในการพฒันาชีพในงานที่ปฏิบติังาน 4.13 0.701 มาก 

5. ธนาคารมีความน่าเชื่อถือและความมัน่คงในการจ้าง
งานพนกังานเข้ามาปฏิบติังานในองค์การ 

4.17 0.716 มาก 

 รวม 3.99 0.539 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าใน

งาน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ได้แก่ ธนาคารมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในการจ้างงานพนักงานเข้ามา
ปฏิบติังานในองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 รองลงมาได้แก่ พนกังานมีโอกาสในการพฒันาชีพใน
งานที่ปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 พนกังานมีโอกาสได้รับการสนบัสนนุให้เลื่อนต าแหน่งตาม
ความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ธนาคารพิจารณาความดีความชอบอย่างเสมอภาค 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และธนาคารพิจารณาเลื่อนขัน้ต าแหน่งพนกังานเป็นประจ าทุกปี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.78 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการบูรณาการ
ทางสงัคม 

ด้านการบรูณาการทางสังคม X  S.D. แปลผล 

1. ผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับผลการ
ปฏิบติังานของท่าน 

4.09 0.702 มาก 

2. ภายในธนาคารไม่มีการใช้ระบบแบ่งชัน้วรรณะให้
สิทธิทกุคนอย่างเสมอภาค 

3.93 0.776 มาก 

3. พนกังานธนาคารทกุคนให้เกียรติซึง่กนัและกนัเคารพ
สิทธิสว่นบุคคล 

3.98 0.727 มาก 

4. ผู้บงัคบับญัชาของท่านให้ความเป็นกนัเองกบัท่าน 4.09 0.692 มาก 

5. ผู้บงัคบับญัชาของท่านสนบัสนนุการท างานร่วมกนั
เป็นทีม 

4.10 0.738 มาก 

 รวม 4.04 0.545 มาก 

 
จากตาราง 12 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสงัคม โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชาของท่านสนบัสนุนการท างานร่วมกนัเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 รองลงมา
ได้แก่ ผู้บงัคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบติังานของพนักงานกับผู้บงัคับบญัชา
ของท่านให้ความเป็นกันเองกับพนักงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 พนักงานธนาคารทุกคนให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และภายในธนาคารไม่มีการใช้ระบบ
แบ่งชัน้วรรณะให้สิทธิทกุคนอย่างเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างานด้านสิทธิสว่นบุคคล 

ด้านสิทธิส่วนบุคคล X  S.D. แปลผล 

1. ธนาคารมีการบริหารจดัการบคุลากรเก่ียวกบัสิทธิใน
การปฏิบติังานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและ
การแสดงออกในการเคารพสิทธิซึง่กนัและกนั 

3.97 0.728 มาก 

2. ธนาคารมีการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั
ให้บคุลากรได้รับการเคารพในสิทธิสว่นตวั 

3.96 0.707 มาก 

3. ท่านมีความอิสระในการพดูหรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบังาน 

3.90 0.821 มาก 

4. ท่านเคารพการตดัสินใจโดยใช้มติเสียงสว่นใหญ่ 4.13 0.686 มาก 

5. ท่านยอมรับความขดัแย้งทางความคิดของเพื่อน
ร่วมงาน 

4.14 0.753 มาก 

 รวม 4.02 0.529 มาก 

 
จากตาราง 13 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล โดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่การ
ยอมรับความขดัแย้งทางความคิดของเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 การเคารพการตดัสินใจ
โดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 ธนาคารมีการบริหารจดัการบุคลากรเก่ียวกบัสิทธิ
ในการปฏิบติังานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและการแสดงออกในการเคารพสิทธิซึ่งกนัและกนั 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ธนาคารมีการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกันให้บุคลากรได้รับการ
เคารพในสิทธิส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และการมีความอิสระในการพูดหรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบังานมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุล
ระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว X  S.D. แปลผล 

1. ท่านสามารถจดัการงานที่ยุ่งยากได้ โดยที่ไม่สง่ผล
กระทบกบัชีวิตสว่นตวั 

4.15 0.735 มาก 

2. ท่านแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวัได้อย่างเหมาะสม 4.10 0.703 มาก 

3. ท่านมีเวลาพกัผ่อนที่เพียงพอจากการปฏิบติังาน 4.01 0.816 มาก 

4. ธนาคารจดัตารางเวลาในการปฏิบติังานได้อย่างลง
ตวั 

4.05 0.683 มาก 

5. การปฏิบติังานที่ธนาคารสามารถยืดหยุ่นได้ 4.19 0.676 มาก 

 รวม 4.10 0.517 มาก 

 
จากตาราง 14 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัว โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การปฏิบัติงานที่ธนาคารสามารถยืดหยุ่นได้มีค่าเฉลี่ยค่ากับ  4.19 
รองลงมาได้แก่ ความสามารถจัดการงานที่ยุ่งยากได้ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตส่วนตัว  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 การแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตวัได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 
ธนาคารจัดตารางเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างลงตัว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และการมีเวลา
พกัผ่อนที่เพียงพอจากการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

X  S.D. แปลผล 

1. ธนาคารสนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สงัคมอย่างต่อเนื่อง   

4.10 0.770 มาก 

2. ธนาคารสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมโครงการที่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

4.02 0.761 มาก 

3. ธนาคารสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ของชมุชนที่อาศยัอยู่ 

3.88 0.800 มาก 

4. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมของธนาคารและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จดัขึน้ 

4.01 0.744 มาก 

5. ท่านให้ความส าคญักบัประโยชน์ของสว่นรวมและมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4.25 0.727 มากที่สดุ 

 รวม 4.05 0.565 มาก 

 
จากตาราง 15 พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การให้ความส าคัญกับประโยชน์ของส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10 รองลงมาได้แก่ ธนาคารสนับสนุนให้
พนักงานมีส่วนร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.02 พนักงานได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสงัคมของธนาคารและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จัดขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.01 และธนาคาร
สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชนที่อาศยัอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 
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ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ประกอบด้วย ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตในภาพรวม 

ประสิทธิภาพการท างานในภาพรวม X  S.D. แปลผล 
1. ด้านคณุภาพของงาน 4.47 0.536 มากที่สดุ 
2. ด้านปริมาณงาน 4.15 0.479 มาก 
3. ด้านเวลา 4.19 0.489 มาก 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 3.93 0.585 มาก 
5. ด้านวิธีการ 3.93 0.463 มาก 
 รวม 4.13 0.333 มาก 

 
จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน

จิต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
คณุภาพของงาน อยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านเวลา มี
ค่าเฉลี่ยเท่กบั 4.19 รองลงมาได้แก่ ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และด้านค่าใช้จ่ายกบั
ด้านวิธีการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคณุภาพของงาน 

ด้านคุณภาพของงาน X  S.D. แปลผล 

1. ธนาคารแนะน าผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีความ
น่าเชื่อถือแก่ลกูค้า 

4.43 0.759 มากที่สดุ 

2. ธนาคารแนะน าผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีมาตรฐาน 4.54 0.612 มากที่สดุ 

3. กระบวนการการปฏิบติังานของท่านถูกต้องและ
แม่นย าปราศจากความผิดพลาด 

4.50 0.637 มากที่สดุ 

4. ผลิตภณัฑ์และการบริการที่ให้แก่ลกูค้า ได้ผ่านตรวจ
คณุภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4.53 0.697 มากที่สดุ 

5. คณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารมีผล
ตอบรับที่ดี สง่ผลให้ลกูค้าพงึพอใจ 

4.37 0.780 มากที่สดุ 

 รวม 4.47 0.536 มากที่สุด 

 
จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน

จิต ด้านคุณภาพของงาน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ธนาคารแนะน าผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมาได้แก่ ผลิตภณัฑ์และการบริการที่ให้แก่ลูกค้า ได้ผ่าน
ตรวจคณุภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 กระบวนการการปฏิบติังานของ
ท่านถูกต้องและแม่นย าปราศจากความผิดพลาด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50 ธนาคารแนะน า
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีผลตอบรับที่ดี ส่งผลให้ลกูค้าพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
ตามล าดบั  
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านปริมาณงาน 

ด้านปริมาณงาน X  S.D. แปลผล 

1. การท างานแต่ละต าแหน่งหน้าที่ในแต่ละวนัของท่าน
ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4.09 0.679 มาก 

2. ปริมาณงานในแต่ละวนัของท่านบรรลเุป้าหมาย
มากกว่าที่ก าหนดไว้ 

3.97 0.699 มาก 

3. ผู้บงัคบับญัชาของท่านสามารถจดัพนกังาน
เหมาะสมกบัปริมาณในแต่วนั 

4.15 0.714 มาก 

4. ผู้บงัคบับญัชามอบหมายงานในแต่ละสว่นงานอย่าง
เป็นระบบสง่ผลให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

4.22 0.712 มากที่สดุ 

5. ปริมาณในงานแต่ละวนัเพียงพอต่อความต้องการ
ของลกูค้า 

4.31 0.694 มากที่สดุ 

 รวม 4.15 0.479 มาก 

 
จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน

จิต ด้านปริมาณงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่  ปริมาณในงานแต่ละวนัเพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาได้แก่ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานในแต่ละส่วนงานอย่างเป็น
ระบบส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22 อยู่ในระดับมาก ได้แก่
ผู้บังคับบัญชาสามารถจัดพนักงานเหมาะสมกับปริมาณในแต่วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 การ
ท างานแต่ละต าแหน่งหน้าที่ในแต่ละวันของพนักงานได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 และปริมาณงานในแต่ละวันของพนักงานบรรลุเป้าหมายมากกว่าที่ ก าหนดไว้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านเวลา 

ด้านเวลา X  S.D. แปลผล 

1. การปฏิบติังานของท่านส าเร็จลลุว่งทนัเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละวนั 

4.14 0.711 มาก 

2. กระบวนการปฏิบติังานมีความรวดเร็ว สามารถสง่
งานลกูค้าตรงตามก าหนด 

4.24 0.643 มากที่สดุ 

3. ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถบริหารเวลาในการ
ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายอย่างลงตวั 

4.10 0.702 มาก 

4. ผู้บงัคบับญัชาของท่านมีการจดับุคคลากรอย่าง
เพียงพอเพื่อให้ทนัเวลาก าหนดสง่งานลกูค้า 

4.29 0.751 มากที่สดุ 

5. ท่านใช้เวลาในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสมและ
ได้ผลงานคุ้มค่าในเวลาที่ก าหนด 

4.18 0.693 มากทีส่ดุ 

 รวม 4.19 0.489 มาก 

 
จากตาราง 19 พบว่าประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการจัดบุคคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้ทันเวลาก าหนดส่ง
งานลกูค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 รองลงมาได้แก่ กระบวนการปฏิบติังานมีความรวดเร็ว สามารถ
สง่งานลกูค้าตรงตามก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัมากได้แก่ พนกังานใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและได้ผลงานคุ้มค่าในเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18 การ
ปฏิบัติงานของพนักงานส าเร็จลุล่วงทันเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.14 และ
พนกังานและเพื่อนร่วมงานสามารถบริหารเวลาในการปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายอย่างลงตัว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 ตามล าดบั 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านค่าใช้จ่าย 

ด้านค่าใช้จ่าย X  S.D. แปลผล 

1. ท่านใช้วตัถดิุบทรัพยากรในกระบวนการปฏิบติังาน
อย่างประหยดัและคุ้มค่า 

3.75 0.686 มาก 

2. ท่านช่วยกนัประหยดัพลงังานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนใน
การด าเนินงานขององค์การ 

3.79 0.663 มาก 

3. ท่านหาวิธีการปฏิบติังานใหม่ ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นออกไป 

3.84 0.749 มาก 

4. องค์การที่ท่านปฏิบติังานมุ่งเน้นป้องกนัการสญูเสีย
มากกว่าการแก้ไข เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

4.09 0.731 มาก 

5. องค์การที่ท่านปฏิบติัมีการบนัทกึสถิติค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานทุกครัง้ เพื่อประเมินความคุ้มค่า 

4.17 0.737 มาก 

 รวม 3.93 0.585 มาก 

 
จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน

จิต ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ องค์การมีการบันทึกสถิติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทุกครัง้ เพื่อ
ประเมินความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาได้แก่ องค์การมุ่งเน้นป้องกันการสูญเสีย
มากกว่าการแก้ไข เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.09 พนักงานหาวิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.84 พนักงานช่วยกัน
ประหยัดพลงังานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงานขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.79 และ
พนกังานใช้วตัถดิุบทรัพยากรในกระบวนการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.75 ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านวิธีการ 

ด้านวิธีการ X  S.D. แปลผล 

1. องค์การของท่านมีการน าเอาเคร่ืองมือสมยัใหม่ เช่น 
แท็บแล็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน 

3.73 0.847 มาก 

2. องค์การของท่านมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการปฏิบติังาน 

4.18 0.736 มาก 

3. องค์การของท่านมีการจดักระบวนการท างานที่
เหมาะสมกบัค่าใช้จ่าย 

3.92 0.783 มาก 

4. องค์การของท่านได้น าเทคนิคใหม่ๆมาปรับใช้กบัการ
ท างาน 

3.91 0.791 มาก 

5. องค์การของท่านได้วิธีการที่ได้จากการศึกษาดงูาน
จากแหลง่เรียนรู้ภายนอกองค์การมาปรับใช้กบั
กระบวนการปฏิบติังาน 

3.90 0.897 มาก 

 รวม 3.93 0.463 มาก 

 
จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน

จิต ด้านวิธีการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ องค์การมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 รองลงมาได้แก่ องค์การมีการจดักระบวนการท างานที่เหมาะสมกบัค่าใช้จ่าย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 องค์การได้น าเทคนิคใหม่ ๆ มาปรับใช้กบัการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 
องค์การได้วิธีการที่ได้จากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกองค์การมาปรับใช้กับ
กระบวนการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และองค์การมีการน าเอาเคร่ืองมือสมัยใหม่ เช่น 
แท็บแล็ตมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 
ข้อ ดงันี ้

1. พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
การศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน อายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกันในส่วนนีส้ามารถแบ่งสมติฐานย่อยตาม
ลกัษณะปัจจยัสว่นบคุคล ได้ดงันี ้

1.1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
  H0: พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ

ท างานไม่แตกต่างกนั 
  H1: พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ

ท างานแตกต่างกนั 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์จ าแนกเพศ 

ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ Levene’s test for Equality of 
Variances 

F Sig. 
1. ด้านคณุภาพของงาน 2.306 .130 
2. ด้านปริมาณงาน 0.020 .887 
3. ด้านเวลา 0.990 320 .  
4. ด้านค่าใช้จ่าย 1.113 .292 
5. ด้านวิธีการ 1.113 .292 

 
จากตาราง 22 ตาราง Levene’s test for Equality of Variances พบว่าประสิทธิภาพใน

การท างานประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของ
งาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ ค่า Sig. เท่ากับ 0.130, 0.887, 
0.320, 0.292 และ 0.292 ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศ
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ทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบสมติฐาน โดยใช้ค่า t-test กรณี equal variances assumed 
ดงันี ้

ตาราง 23 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตจ าแนกเพศ 

ประสิทธิภาพในการท างาน เพศ 
t-test for Equality of Means 

X̄ S.D. t df Sig. 

1. ด้านคณุภาพของงาน ชาย 4.47 0.562 0.102 398 .919 
หญิง 4.47 0.508    

2. ด้านปริมาณงาน ชาย 4.18 0.481 1.230 398 .220 
หญิง 4.12 0.476    

3. ด้านเวลา ชาย 4.18 0.500 0.370 398 .712 
หญิง 4.20 0.479    

4. ด้านค่าใช้จ่าย ชาย 3.89 0.477 1.505 398 .133 
หญิง 3.96 0.445    

5. ด้านวิธีการ ชาย 3.89 0.477 1.505 398 .133 
หญิง 3.96 0.445    

 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพการท างานของ

พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบ (Independent 
Sample t-test) พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้าน
วิธีการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.919, 0.220, 0.712, 0.133 และ 0.133 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับ
สมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มี
เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานในทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

1.2 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
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H0: พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างานไม่แตกต่างกนั 

H1: พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างานแตกต่างกนั 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตจ าแนกอาย ุ

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Levene  

test 
df1 df2 Sig. 

1. ด้านคณุภาพของงาน 4.919** 3 396 .002 
2. ด้านปริมาณงาน 1.283 3 396 .280 
3. ด้านเวลา 0.387 3 396 .763 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 0.746 3 396 .525 
5. ด้านวิธีการ 0.746 3 396 .525 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
 

จากตาราง 24 ตาราง Levene test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน ค่า Sig. เท่ากบั 0.002 
ซึ่งมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ความแปรปรวนของกลุ่มอายุแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จึงใช้ค่า Brown Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 
ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ ค่า Sig. เท่ากับ 0.280, 
0.763, 0.525 และ 0.525 ซึง่มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ความแปรปรวนของกลุม่อายุ
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงใช้ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านคณุภาพของงานจ าแนกตามอาย ุ

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Brown Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 
1. ด้านคณุภาพของงาน 5.269** 3 362.231 .001 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
 

จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ 
ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงานจ าแนกตามอายุ โดยใช้  Brown Forsythe พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า  0.01 ปฏิ เสธสมมติหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
คณุภาพของงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดัง
แสดงในตาราง 26 

ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงานจ าแนกตามอาย ุ

อายุ X  35 – 40 ปี 36 – 41 ปี 42 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป 
4.50 4.57 4.28 4.49 

30 – 35 ปี  4.50 - 0.077 
(0.838) 

0.218 
(0.053) 

0.003 
(0.999) 

36 – 41 ปี 4.57 - - 0.295** 
(0.001) 

0.080 
(0.823) 

42 – 47 ปี 4.28 - - - 0.215 
(0.064) 

48 ปีขึน้ไป 4.49 - - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
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จากตาราง 26 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงานจ าแนกตามอายุ พบว่า พนกังานที่มีอายุระหว่าง 36 – 
41 ปี มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่กับพนักงานที่มีอายุระหว่าง 42 – 47 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีอายรุะหว่าง 36 – 41 ปีมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านคุณภาพของงานมากกว่า พนักงานที่มีอายุระหว่าง 42 – 47 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.295 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และวิธีการ จ าแนกตามอาย ุ

ประสิทธิภาพในการท างาน แหลง่ความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

ด้านปริมาณงาน ระหว่างกลุม่ 0.366 3 0.122 0.530 .662 
ภายในกลุม่ 91.151 396 0.230   
รวม 91.516 399    

ด้านเวลา ระหว่างกลุม่ 0.690 3 0.230 0.960 .412 
ภายในกลุม่ 94.826 396 0.239   
รวม 95.516 399    

ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 1.895 3 0.632 2.994* .031 
ภายในกลุม่ 83.835 396 0.211   
รวม 85.430 399    

ด้านวิธีการ ระหว่างกลุม่ 1.895 3 0.632 2.994* .031 
ภายในกลุม่ 83.535 396 0.211   
รวม 85.430 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ ด้วยสถิติในการ
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วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 
พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีอายุต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย 
และด้านวิธีการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านปริมาณงาน ด้าน
เวลา พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.662 และ 0.412 ซึ่งมากกว่า 0.05 ยอมรับสมมติหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ด้านปริมาณงานและด้านเวลาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัแสดงในตาราง 28 – 29 

ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย จ าแนกตามอาย ุ

อายุ X  35 – 40 ปี 36 – 41 ปี 42 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป 
3.84 3.88 4.00 4.00 

30 – 35 ปี 3.84 - 0.036 
(0.568) 

0.151* 
(0.026) 

0.158* 
(0.016) 

36 – 41 ปี 3.88 - - 0.116 
(0.078) 

0.122 
(0.053) 

42 – 47 ปี 4.00 - -  0.007 
(0.921) 

48 ปีขึน้ไป 4.00 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 

จากตาราง 28 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่ายจ าแนกตามอายุ พบว่า พนกังานที่มีอายุระหว่าง  30 – 35 ปี 
มีความแตกต่างกนัเป็นรายคู่กบัพนักงานที่มีอายุระหว่าง 42 – 47 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายุระหว่าง 30 – 35 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
ค่าใช้จ่าย น้อยกว่าพนกังานที่มีอายรุะหว่าง 42 – 47 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.151 
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พนกังานที่มีอายุระหว่าง 30 – 35 ปี มีความแตกต่างกนัเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุ 48 
ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายุระหว่าง 30 – 35 
ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย น้อยกว่าพนกังานที่มีอายุ 48 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.158 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ จ าแนกตามอาย ุ

อายุ X  35 – 40 ปี 36 – 41 ปี 42 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป 
3.84 3.88 4.00 4.00 

30 – 35 ปี 3.84 - 0.036 
(0.568) 

0.151* 
(0.026) 

0.158* 
(0.016) 

36 – 41 ปี 3.88 - - 0.116 
(0.078) 

0.122 
(0.053) 

42 – 47 ปี 4.00 - -  0.007 
(0.921) 

48 ปีขึน้ไป 4.00 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 29 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ ตามอายุ พบว่า พนักงานที่มีอายุระหว่าง 30 – 35 ปี มีความ
แตกต่างกันเป็นรายคู่กับพนักงานที่มีอายุระหว่าง 42 – 47 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายรุะหว่าง 30 – 35 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการ 
น้อยกว่าพนกังานที่มีอายรุะหว่าง 42 – 47 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.151 

พนกังานที่มีอายุระหว่าง 30 – 35 ปี มีความแตกต่างกนัเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุ 48 
ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายุระหว่าง 30 – 35 
ปีมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการ น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 48 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.158 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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1.3 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ
สมรส ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0: พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี

ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั 
H1: พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่ างกันมี

ประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 
 

ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตจ าแนกสถานภาพสมรส 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Levene  

test 
df1 df2 Sig. 

1. ด้านคณุภาพของงาน 2.717 2 397 .067 
2. ด้านปริมาณงาน 2.102 2 397 .124 
3. ด้านเวลา 5.219** 2 397 .006 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 2.081 2 397 .126 
5. ด้านวิธีการ 2.081 2 397 .126 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 30 ตาราง Levene test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา ค่า Sig. เท่ากบั 0.006 ซึ่งมีค่า Sig. 
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรสแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสิติที่ระดบั 0.01 จึงใช้ค่า Brown Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 
ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย และค่าวิธีการ ค่า Sig. เท่ากบั 
0.067, 0.124, 0.126 และ 0.126 ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ความแปรปรวนของ
กลุ่มสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 จึงใช้ F-test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านเวลา จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Brown Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 
1. ด้านเวลา 2.750 2 233.403 .066 

 
จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ 

ย่านเพลินจิต ด้านเวลา จ าแนกตามสถานภาพสมรส ด้วยใช้  Brown Forsythe พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ 0.066 ซึ่งมากกว่า  0.05  ยอมรับสมมติหลัก  (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีระสิทธิภาพการท างาน 
ด้านเวลา ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านคณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย และวิธีการจ าแนกตาม สถานภาพสมรส 

ประสิทธิภาพในการท างาน แหลง่ความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

ด้านคณุภาพของงาน ระหว่างกลุม่ 1.961 2 0.980 3.449* .033 
ภายในกลุม่ 112.834 397 0.284   
รวม 114.795 399    

ด้านปริมาณงาน ระหว่างกลุม่ 0.547 2 0.274 1.194 .304 
ภายในกลุม่ 90.959 397 0.299   
รวม 91.516 399    

ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 0.287 2 0.143 0.699 .513 
ภายในกลุม่ 85.143 397 0.214   
รวม 85.430 399    

ด้านวิธีการ ระหว่างกลุม่ 0.287 2 0.143 0.699 .513 
ภายในกลุม่ 85.143 397 0.214   
รวม 85.430 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน จ าแนกตามสถานภาพสมรส
ด้วยสถิติในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One 
Way ANOVA) พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.033 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนด้านปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.304, 0.513, 
0.513 ซึ่งมากกว่า 0.05 ยอมรับสมมติหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน ด้าน
ค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัแสดงในตาราง 33 

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงานจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส X̄ โสด สมรส หม้าย /หย่าร้าง /
แยกกนัอยู่ 

4.37 4.53 4.46 
โสด 4.37 - 0.154** 

(0.009) 
0.093 

(0.349) 
สมรส 4.53 - - 0.061 

(0.519) 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนั
อยู่ 

4.46 - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 33 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน ตามสถานภาพสมรส พบว่า พนกังานที่มีสถานภาพ
สมรส โสด มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่กับพนักงานที่มีสถานภาพสมรส อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีสถานภาพสมรส โสด มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านคุณภาพของงาน น้อยกว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรส สมรส โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.154 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

1.4 พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ระดบัการศึกษา 
ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0: พนักงานธนาคารพาณิ ชย์ที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี

ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั 
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H1: พนักงานธนาคารพาณิ ชย์ที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Levene  

test 
df1 df2 Sig. 

1. ด้านคณุภาพของงาน 1.536 2 397 .217 
2. ด้านปริมาณงาน 3.131* 2 397 .045 
3. ด้านเวลา 1.235 2 397 .292 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 0.847 2 397 .430 
5. ด้านวิธีการ 0.847 2 397 .430 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 34 ตาราง Levene test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน ค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งมี
ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ความแปรปรวนของกลุ่มระดบัการศึกษาแตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงใช้ค่า Brown Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ส่วนประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 

ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และค่าวิธีการ ค่า Sig. เท่ากับ 
0.217, 0.292, 0.430 และ 0.430 ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ความแปรปรวนของ
กลุ่มระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ F-test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านปริมาณงาน จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Brown Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 
1. ด้านปริมาณงาน 4.421* 2 19.962 .026 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ 
ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ด้วย Brown Forsythe พบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 ปฏิ เสธสมมติหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านปริมาณงานแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดัง
แสดงในตาราง 36 

 

ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงานจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา X̄ ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกว่าปริญญาตรี 
4.14 4.07 4.25 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.14 - 0.067 
(0.985) 

0.109 
(0.940) 

ปริญญาตรี 4.07 - - 0.175** 
(0.001) 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.25 - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 36 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงานจ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าพนกังานที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่จบการศึกษาระดับสงูกว่าปริญญาตรีที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 หมายความว่า พนักงานที่จบการศึกษาปริญญาตรี มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน น้อยกว่าพนกังานที่จบการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี 
โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.175 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านคณุภาพของงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และวิธีการจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

ด้านคณุภาพของงาน ระหว่างกลุม่ 0.159 2 0.080 0.276 .759 
ภายในกลุม่ 114.636 397 0.289   
รวม 114.795 399    

ด้านเวลา ระหว่างกลุม่ 5.074 2 2.537 11.136** .000 
ภายในกลุม่ 90.442 397 0.228   
รวม 95.516 399    

ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 4.254 2 2.127 10.402** .000 
ภายในกลุม่ 81.176 397 0.204   
รวม 85.430 399    

ด้านวิธีการ ระหว่างกลุม่ 4.254 2 2.127 10.402** .000 
ภายในกลุม่ 81.176 397 0.204   
รวม 85.430 399    

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาด้วยสถิติในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 



  

 

110 

Variance: One Way ANOVA) พบว่าค่า Sig. เท่ากบั 0.000, 0.000 และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มี         
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ส่วนด้านคุณภาพของงาน พบว่าค่า Sig. 
เท่ากับ  0.759 ซึ่งมากกว่า  0.05 ยอมรับสมมติหลัก  (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานที่มีระดบัการศกึษาต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคณุภาพของ
งาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัแสดงในตาราง 38 – 40 

ตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลาจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา X̄ ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกว่าปริญญาตรี 
3.96 4.10 4.32 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.96 - 0.144 
(0.353) 

0.362** 
(0.020) 

ปริญญาตรี 4.10 - - 0.218** 
(0.000) 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.32 - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 38 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลาจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานที่จบการศึกษาระดบั
ต ่ากว่าปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่จบการศึกษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรีที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่จบการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา น้อยกว่าพนักงานที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดย
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.362 

พนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่จบ
การศึกษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรีที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังาน
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ที่จบการศึกษาปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา น้อยกว่าพนักงานที่จบ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.218 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่ายจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา X̄ ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกว่าปริญญาตรี 
3.56 3.86 4.04 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.56 - 0.301* 
(0.040) 

0.475** 
(0.001) 

ปริญญาตรี 3.86 - - 0.174** 
(0.000) 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.04 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 39 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานที่จบการศึกษา
ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า พนักงานที่จบการศึกษาต ่าปริญญาตรี มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย น้อยกว่าพนักงานที่จบการศึกษาปริญญาตรี โดย
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.301 

พนักงานที่จบการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานที่
จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 หมายความว่า
พนักงานที่จบการศึกษาต ่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย น้อยกว่า
พนกังานที่จบการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.475 

พนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่จบ
การศึกษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรีที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังาน
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ที่จบการศึกษาปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย น้อยกว่าพนักงานที่จบ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.174 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา X̄ ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกว่าปริญญาตรี 
3.56 3.86 4.04 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.56 - 0.301* 
(0.040) 

0.475** 
(0.001) 

ปริญญาตรี 3.86 - - 0.174** 
(0.000) 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.04 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 40 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานที่จบการศึกษา
ระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า พนักงานที่จบการศึกษาต ่าปริญญาตรี มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการ น้อยกว่าพนักงานที่จบการศึกษาปริญญาตรี โดยผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.301 

พนักงานที่จบการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานที่
จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า 
พนกังานที่จบการศกึษาต ่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการ น้อยกว่าพนกังาน
ที่จบการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.475 
 พนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่จบ
การศึกษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรีที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังาน
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ที่จบการศึกษาปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการ น้อยกว่าพนักงานที่จบ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.174 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

1.5 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่งงาน 
ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้

H0: พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพ
การท างานไม่แตกต่างกนั 

H1: พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพ
การท างานแตกต่างกนั 

 

ตาราง 41 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Levene  

test 
df1 df2 Sig. 

1. ด้านคณุภาพของงาน 15.550** 2 397 .000 
2. ด้านปริมาณงาน 0.298 2 397 .743 
3. ด้านเวลา 3.113* 2 397 .046 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 6.109** 2 397 .002 
5. ด้านวิธีการ 6.109** 2 397 .002 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 41 ตาราง Levene test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย 
และด้านวิธีการ ค่า Sig. เท่ากับ 0.000, 0.046, 0.002 และ 0.002 ซึ่งมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 
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และ 0.01 หมายความว่า ความแปรปรวนของกลุ่มต าแหน่งงานแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 จึงใช้ Brown Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ส่วนประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 

ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน ค่า Sig. เท่ากบั 0.743 ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ความแปรปรวนของกลุม่ต าแหน่งงานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านคณุภาพของงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Brown Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 
1. ด้านคณุภาพของงาน 12.737** 2 357.386 .000 
2. ด้านเวลา 19.514** 2 357.386 .000 
3. ด้านค่าใช้จ่าย 4.353* 2 357.386 .014 
4. ด้านวิธีการ 4.353* 2 357.386 .014 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ 

ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน ด้วยสถิติ Brown Forsythe พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000, 0.000, 0.014 และ 0.014 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 และ 0.05 ปฏิเสธสมมติหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคณุภาพของ
งาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 และ 0.05 

ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดัง
แสดงในตาราง 43 – 46 
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ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงานจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน X̄ พนกังานทัว่ไป ผู้บริหาร
ระดบักลาง 

ผู้บริหารระดบัสงู 

4.37 4.48 4.75 
พนกังานทัว่ไป 4.37 - 102 

(0.234) 
0.374** 
(0.000) 

ผู้บริหารระดบักลาง 4.48 - - 0.272** 
(0.000) 

ผู้บริหารระดบัสงู 4.75 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 43 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน จ าแนกตามระดบัการต าแหน่งงาน พบว่า พนกังานที่
มีต าแหน่งงานเป็นพนักงานทั่วไปมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่มีต าแหน่งงาน เป็น
ผู้บริหารระดับสงูที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า พนักงานที่ต าแหน่งงาน
เป็นพนักงานทั่วไป มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงาน น้อยกว่าพนักงานที่มี
ต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.374 

พนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบักลางมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่
มีต าแหน่งงานเป็นผู้ บริหารระดับสูงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 หมายความว่า 
พนักงานที่ต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของ
งาน น้อยกว่าพนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.272 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลาจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน X̄ พนกังานทัว่ไป ผู้บริหาร
ระดบักลาง 

ผู้บริหารระดบัสงู 

4.07 4.21 4.50 
พนกังานทัว่ไป 4.07 - 0.144* 

(0.018) 
0.435** 
(0.000) 

ผู้บริหารระดบักลาง 4.21 - - 0.291** 
(0.000) 

ผู้บริหารระดบัสงู 4.50 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 44 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา จ าแนกตามระดับการต าแหน่งงาน พบว่า พนกังานที่มีต าแหน่ง
งานเป็นพนักงานทั่วไปมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้ บริหาร
ระดับกลางที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ต าแหน่งงานเป็น
พนักงานทั่วไป มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา น้อยกว่าพนักงานที่มีต าแหน่งงานเป็น
ผู้บริหารระดบักลาง โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.144 

พนักงานที่มีต าแหน่งงานเป็นพนักงานทั่วไปมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานที่มี
ต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบัสงูที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หมายความว่า พนกังาน
ที่ต าแหน่งงานเป็นพนักงานทั่วไป มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา น้อยกว่าพนักงานที่มี
ต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.435 

พนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบักลางมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่
มีต าแหน่งงานเป็นผู้ บริหารระดับสูงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 หมายความว่า 
พนกังานที่ต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบักลาง มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านเวลา น้อยกว่า
พนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.291 
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ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่ายจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน X̄ พนกังานทัว่ไป ผู้บริหาร
ระดบักลาง 

ผู้บริหารระดบัสงู 

3.87 3.92 4.10 
พนกังานทัว่ไป 3.87 - 0.049 

(0.663) 
0.224* 
(0.018) 

ผู้บริหารระดบักลาง 3.92 - - 0.175 
(0.095) 

ผู้บริหารระดบัสงู 4.10 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 45 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย จ าแนกตามระดับการต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานที่มี
ต าแหน่งงานเป็นพนกังานทัว่ไปมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 หมายความว่า พนักงานที่ต าแหน่งงานเป็น
พนกังานทัว่ไป มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย น้อยกว่าพนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็น
ผู้บริหารระดบัสงู โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.224 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน X̄ พนกังานทัว่ไป ผู้บริหาร
ระดบักลาง 

ผู้บริหารระดบัสงู 

3.87 3.92 4.10 
พนกังานทัว่ไป 3.87 - 0.049 

(0.663) 
0.224* 
(0.018) 

ผู้บริหารระดบักลาง 3.92 - - 0.175 
(0.095) 

ผู้บริหารระดบัสงู 4.10 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 46 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ จ าแนกตามระดบัการต าแหน่งงาน พบว่า พนกังานที่มีต าแหน่ง
งานเป็นพนกังานทัว่ไปมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบัสงู
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หมายความว่า พนกังานที่ต าแหน่งงานเป็นพนกังานทัว่ไป 
มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการ น้อยกว่าพนักงานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดับสูง 
โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.224 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านปริมาณงานจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน แหลง่ความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

ด้านปริมาณงาน ระหว่างกลุม่ 4.084 2 2.042 9.272** .000 
ภายในกลุม่ 87.432 397 0.220   
รวม 91.516 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน ด้วยสถิติ
ในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านปริมาณงานแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัแสดงในตาราง 48 

ตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงานจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน X̄ พนกังานทัว่ไป ผู้บริหาร
ระดบักลาง 

ผู้บริหารระดบัสงู 

4.06 4.16 4.38 
พนกังานทัว่ไป 4.06 - 0.094 

(0.064) 
0.316** 
(0.000) 

ผู้บริหารระดบักลาง 4.16 - - 0.223** 
(0.002) 

ผู้บริหารระดบัสงู 4.38 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 48 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน จ าแนกตามระดับการต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานที่มี
ต าแหน่งงานเป็นพนกังานทัว่ไปมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 หมายความว่า พนักงานที่ต าแหน่งงานเป็น
พนักงานทัว่ไป มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน น้อยกว่าพนกังานที่มีต าแหน่งงาน
เป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.316 

พนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบักลางมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่
มีต าแหน่งงานเป็นผู้ บริหารระดับสูงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 หมายความว่า 
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พนักงานที่ต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงาน 
น้อยกว่าพนกังานที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.223 
 

1.6 พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อตัราเงินเดือน 
ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้

H0: พนักงานธนาคารพาณิ ช ย์ที่ มี อัตราเงิน เดือนแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั 

H1: พนักงานธนาคารพาณิ ช ย์ที่ มี อัตราเงิน เดือนแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

 

ตาราง 49 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตจ าแนกตามอตัราเงินเดือน 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Levene  

test 
df1 df2 Sig. 

1. ด้านคณุภาพของงาน 5.277** 4 395 .000 
2. ด้านปริมาณงาน 2.156 4 395 .073 
3. ด้านเวลา 0.950 4 395 .435 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 1.0137 4 395 .388 
5. ด้านวิธีการ 1.0137 4 395 .388 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 49 ตาราง Levene test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ความแปรปรวนของกลุ่มอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จึงใช้ค่า Brown Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 
ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ ค่า Sig. เท่ากบั 0.073, 
0.435, 0.388 และ 0.388 ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ความแปรปรวนของกลุ่ม
อตัราเงินเดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านคณุภาพของงาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Brown Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 
1. ด้านคณุภาพของงาน 4.029** 4 176.182 .004 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 50 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ 
ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน จ าแนกตามอตัราเงินเดือน  ด้วยสถิติในการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) พบว่าค่า Sig. เท่ากบั
0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ปฏิเสธสมมติหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีอตัราเงินเดือนต่างกนัมีระสิทธิภาพการท างาน ด้านคณุภาพของงาน 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดัง
แสดงในตาราง 51 
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ตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงานจ าแนกตามอตัราเงินเดือน 

อตัราเงินเดือน X  15,000 – 
21,999 
บาท 

22,000 – 
28,999 
บาท 

29,000 – 
35,999
บาท 

36,000 – 
42,999
บาท 

43,000 
บาท 
ขึน้ไป 

4.35 4.58 4.38 4.58 4.35 
15,000 – 21,999 บาท 4.35 - 30.2 0 

(0.170) 
0.035 

(0.999) 
0.230 

(0.577) 
0.000 

(1.000) 
22,000 – 28,999 บาท 4.58 - - 0.191 

(0.720) 
0.009 

(0.999) 
0.226 

(0.101) 
29,000 – 35,999 บาท 4.38 - - - 0.200 

(0.116) 
0.035 

(0.988) 
36,000 – 42,999 บาท 4.58 - - - - 0.235** 

(0.005) 
43,000 บาทขึน้ไป 4.35 - - - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 51 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน จ าแนกตามอัตราเงินเดือน พบว่า พนักงานที่มีอตัรา
เงินเดือนระหว่าง 36,000 – 42,999 บาทมีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 
43,000 บาทขึน้ไป อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีอตัรา
เงินเดือน 36,000 – 42,999 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงานมากกว่า
พนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 43,000 บาทขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.235 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต  ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการจ าแนกตามอตัราเงินเดือน 

ประสิทธิภาพในการท างาน แหลง่ความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

ด้านปริมาณงาน ระหว่างกลุม่ 1.143 4 0.361 1.582 .178 
ภายในกลุม่ 90.073 395 0.288   
รวม 91.516 399    

ด้านเวลา ระหว่างกลุม่ 1.455 4 0.364 1.528 .193 
ภายในกลุม่ 94.061 395 0.238   
รวม 95.516 399    

ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 2.633 4 0.658 3.141* .015 
ภายในกลุม่ 82.797 395 0.210   
รวม 85.430 399    

ด้านวิธีการ ระหว่างกลุม่ 2.633 4 0.658 3.141* .015 
ภายในกลุม่ 82.797 395 0.210   
รวม 85.430 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ จ าแนกตามอัตรา
เงินเดือน ด้วยสถิติในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: 
One Way ANOVA) พบว่าค่า Sig. เท่ากบั 0.015 และ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านปริมาณงาน และด้านเวลา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.178 และ 0.193 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ปริมาณงาน และด้านเวลาไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัแสดงในตาราง 53- 54 

ตาราง 53 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่ายจ าแนกตามอตัราเงินเดือน 

อตัราเงินเดือน X  15,000 – 
21,999 
บาท 

22,000 – 
28,999 
บาท 

29,000 – 
35,999
บาท 

36,000 – 
42,999
บาท 

43,000 
บาท 
ขึน้ไป 

3.79 3.85 3.93 3.88 4.05 
15,000 – 21,999 
บาท 

3.79 - 0.057 
(0.606) 

0.141 
)0.199 ) 

0.089 
(0.376) 

0.258* 
(0.014) 

22,000 – 28,999 
บาท 

3.85 - - 0.083 
(0.317) 

0.032 
(0.656) 

0.196** 
(0.009) 

29,000 – 35,999 
บาท 

3.93 - - - 0.051 
(0.455) 

0.113 
(0.116) 

36,000 – 42,999 
บาท 

3.88 - - - - 0.164** 
(0.005) 

43,000 บาทขึน้ไป 4.05 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 53 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย จ าแนกตามอัตราเงินเดือน พบว่า พนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือนระหว่าง 22,000 – 28,999 บาท มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 
43,000 บาทขึน้ไป อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีอตัรา
เงินเดือน 22,000 – 28,999 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพนกังานที่มี
อตัราเงินเดือน 43,000 บาทขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.258 

พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนระหว่าง 36,000 – 42,999 บาทมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับ
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน  43,000 บาทขึน้ไป อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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หมายความว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 36,000 – 42,999 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน  43,000 บาทขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.164 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 54 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการจ าแนกตามอตัราเงินเดือน 

อตัราเงินเดือน X  15,000 – 
21,999 
บาท 

22,000 – 
28,999 
บาท 

29,000 – 
35,999
บาท 

36,000 – 
42,999
บาท 

43,000 
บาท 
ขึน้ไป 

3.79 3.85 3.93 3.88 4.05 
15,000 – 21,999 
บาท 

3.79 - 0.057 
(0.606) 

0.141 
)0.199 ) 

0.089 
(0.376) 

0.258* 
(0.014) 

22,000 – 28,999 
บาท 

3.85 - - 0.083 
(0.317) 

0.032 
(0.656) 

0.196** 
(0.009) 

29,000 – 35,999 
บาท 

3.93 - - - 0.051 
(0.455) 

0.113 
(0.116) 

36,000 – 42,999 
บาท 

3.88 - - - - 0.164** 
(0.005) 

43,000 บาทขึน้ไป 4.05 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 54 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ จ าแนกตามอัตราเงินเดือน พบว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน
ระหว่าง 22,000 – 28,999 บาท มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 43,000 
บาทขึน้ไป อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 
22,000 – 28,999 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการน้อยกว่าพนักงานที่มีอัตรา
เงินเดือน 43,000 บาทขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.258 
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พนกังานที่มีอตัราเงินเดือนระหว่าง 36,000 – 42,999 บาทมีความแตกต่างเป็นรายคู่กับ
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน  43,000 บาทขึน้ไป อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
หมายความว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 36,000 – 42,999 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้านวิธีการน้อยกว่าพนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 43,000 บาทขึน้ไป โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.164 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

1.7 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มี ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุงาน 
ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0: พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการ

ท างานไม่แตกต่างกนั 
H1: พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุงาน แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการ

ท างานแตกต่างกนั 
 

ตาราง 55 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตจ าแนกตามอายงุาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
Levene  

test 
df1 df2 Sig. 

1. ด้านคณุภาพของงาน 1.967 4 395 0.099 
2. ด้านปริมาณงาน 1.317 4 395 0.263 
3. ด้านเวลา 1.415 4 395 0.228 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 1.382 4 395 0.239 
5. ด้านวิธีการ 1.382 4 395 0.239 

 
จากตาราง 55 ตาราง Levene test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานประสิทธิภาพการ

ท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้าน
เวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ ค่า Sig. เท่ากบั 0.099, 0.263, 0.228, 0.239 และ 0.239 ซึ่ง
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มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ความแปรปรวนของกลุ่มอายุงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงใช้ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลิน
จิต ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการจ าแนกตาม
อายงุาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน แหลง่ความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

ด้านคณุภาพของงาน ระหว่างกลุม่ 1.600 4 0.400 1.396 .235 
ภายในกลุม่ 113.195 395 0.287   
รวม 114.795 399    

ด้านปริมาณงาน ระหว่างกลุม่ 1.337 4 0.334 1.465 .212 
ภายในกลุม่ 90.179 395 0.228   
รวม 91.516 399    

ด้านเวลา ระหว่างกลุม่ 0.412 4 0.103 0.428 .788 
 ภายในกลุม่ 95.103 395 0.241   
 รวม 95.516 399    
ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 4.843 4 1.211 5.935** .000 

ภายในกลุม่ 80.587 395 0.204   
รวม 85.430 399    

ด้านวิธีการ ระหว่างกลุม่ 4.843 4 1.211 5.935** .000 
ภายในกลุม่ 80.587 395 0.204   
รวม 85.430 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ จ าแนกตามอายุงาน 
ด้วยสถิติในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One 
Way ANOVA) พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่วนด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
0.235, 0.212 และ 0.788 ซึ่งมากกว่า 0.05 ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ปริมาณงาน และด้านเวลาไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ดังนัน้ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดงัแสดงในตาราง 57 – 58 

ตาราง 57 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่ายจ าแนกตามอายงุาน 

อายงุาน X  1 – 6  
ปี 

7 – 12  
ปี 

13 – 18  
ปี 

19 – 24 ปี 25 ปี 
ขึน้ไป 

3.89 3.86 4.06 3.85 4.26 
1 – 6 ปี 3.89 - 0.027 

(0.624) 
0.167* 
(0.016) 

0.039 
(0.634) 

0.374** 
(0.000) 

7 – 12 ปี 3.86 - - 0.194** 
(0.008) 

0.012 
(0.886) 

0.401** 
(0.000) 

13 – 18 ปี 4.06 - - - 0.207* 
(0.030) 

0.206 
(0.054) 

19 – 24 ปี 3.85 - - - - 0.413** 
(0.000) 

25 ปีขึน้ไป 4.26 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 57 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย จ าแนกตามอายุงาน พบว่า พนักงานที่อายุงานระหว่าง  1 – 
6 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุงาน ระหว่าง 13 – 18 ปี อย่างมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายงุานระหว่าง 1 – 6 ปี มีประสิทธิภาพในการ
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ท างาน ด้านค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงานระหว่าง  13 – 18 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.167 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 1 – 6 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายงุาน 25 
ปีขึน้ไป อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีอายุงาน ระหว่าง 
1 – 6 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงาน  25 ปี โดย
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.374 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 7-12 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุระหว่าง 
13 – 18 ปี อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 หมายความว่า พนักงานที่มีอายุงาน 
ระหว่าง 7 – 12 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง  
13 – 18 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.194 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 7-12 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุงาน 25 
ปีขึน้ไป อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีอายงุานระหว่าง  
7-12 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพนกังานที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี 
โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.401 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 13 -18 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนกังานที่มีอายุงาน 
ระหว่าง 19 – 24 ปี อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายุ
งานระหว่าง 13 - 18 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายมากกว่าพนักงานที่มีอายุ
ระหว่าง 19 – 24 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.207 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 19 – 24 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุงาน 
25 ปีขึน้ไป อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีอายุงาน
ระหว่าง 19 – 24 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพนกังานที่มีอายุ 25 ปีขึน้
ไป โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.413 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตาราง 58 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ จ าแนกตามอายงุาน 

อายงุาน X  1 – 6  
ปี 

7 – 12  
ปี 

13 – 18  
ปี 

19 – 24 
ปี 

25 ปี 
ขึน้ไป 
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3.89 3.86 4.06 3.85 4.26 
1 – 6 ปี 3.89 - 0.027 

(0.624) 
0.167* 
(0.016) 

0.039 
(0.634) 

0.374** 
(0.000) 

7 – 12 ปี 3.86 - - 0.194** 
(0.008) 

0.012 
(0.886) 

0.401** 
(0.000) 

13 – 18 ปี 4.06 - - - 0.207* 
(0.030) 

0.206 
(0.054) 

19 – 24 ปี 3.85 - - - - 0.413** 
(0.000) 

25 ปีขึน้ไป 4.26 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 58 ผลหาความแตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ จ าแนกตามอายงุาน พบว่า พนกังานที่อายุงานระหว่าง 1 – 6 ปี 
มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุงาน ระหว่าง 13 – 18 ปี อย่างมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีอายุงานระหว่าง  1 – 6 ปี มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ด้านวิธีการน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงานระหว่าง  13 – 18 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.167 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 1 – 6 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายงุาน 25 
ปีขึน้ไป อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีอายุงาน ระหว่าง 
1 – 6 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงาน  25 ปี โดยผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.374 

พนกังานที่อายงุานระหว่าง 7-12 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุระหว่าง 
13 – 18 ปี อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 หมายความว่า พนักงานที่มีอายุงาน 
ระหว่าง 7 – 12 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการน้อยกว่าพนกังานที่มีอายุระหว่าง 13 – 
18 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.194 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 7-12 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุงาน 25 
ปีขึน้ไป อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า พนกังานที่มีอายงุานระหว่าง  
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7-12 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวีธีการกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง  13 – 18 ปี โดย
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.401 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 13 -18 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับพนกังานที่มีอายุงาน 
ระหว่าง 19 – 24 ปี อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หมายความว่า พนกังานที่มีอายุ
งานระหว่าง 13 - 18 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการมากกว่าพนกังานที่มีอายรุะหว่าง 
19 – 24 ปี โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.207 

พนกังานที่อายุงานระหว่าง 19 – 24 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานที่มีอายุงาน 
25 ปีขึน้ไป อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีอายุงาน
ระหว่าง 19 – 24 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านวิธีการน้อยกว่าพนกังานที่มีอายุ 25 ปีขึน้ไป 
โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.413 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

2. คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกสขุลกัษณะและความปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้านความมัน่คงและ 
ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสงัคมด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความ
สมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

2.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน  ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยช น์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิตด้าน คณุภาพของงาน  
 

สามารถเขียนสมมติฐานการทางสถิติได้ดงันี ้
H0: คณุภาพชีวิตในการท างานไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคณุภาพของงาน  
H1: คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคณุภาพของงาน 
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ตาราง 59 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบักบัประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน 

 
 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านคณุภาพของงาน  

r Sig. 
ระดบัการ
ทดสอบ

ความสมัพนัธ์ 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 0.268** .000 ปานกลาง 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความ
ปลอดภยั 

0.145** .004 น้อย 

3. ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ 0.203** .000 ปานกลาง 
4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 0.074 .139 ไม่สมัพนัธ์ 
5. ด้านการบูรณาการทางสงัคม 0.159** .001 น้อย 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 0.130** .009 น้อย 
7. ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั  0.263** .000 ปานกลาง 
8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อ
สงัคม 

0.142** .004 น้อย 

ภาพรวม 0.279** .000 ปานกลาง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

  



  

 

133 

จากตาราง 59 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานใน
ภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพ
ของงาน โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคณุภาพของงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 0.279 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานเพิ่มขึน้ จะท าให้พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านคณุภาพของงานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกบัชีวิตส่วนตวั ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพ
ชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ด้าน
โอกาสและการพัฒนาความสามารถ  มีความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) 0.268, 0.263 และ 0.203 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 มีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  ด้านความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถ เพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานมีมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัย ด้าน
ค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านสิทธิส่วนบคุคล มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ความปลอดภัย ด้านค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล มี
ความสมัพันธ์ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคุณภาพ
ของงาน ในระดบัน้อย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) 
0.159,0.145, 0.142 และ 0.130 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 4 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับ
น้อย กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้าน
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สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ด้านค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล เพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงานเพิ่มขึน้ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

 ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน มีค่า Sig เท่ากบั 0.139 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.01 
จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ไม่มีความสมัพนัธ์ประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคุณภาพของงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

 
2.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน  ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยช น์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านปริมาณงาน 

สามารถเขียนสมมติฐานการทางสถิติได้ดงันี ้
H0: คณุภาพชีวิตในการท างานไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านปริมาณงาน 
H1: คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านปริมาณงาน 
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ตาราง 60 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบักบัประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านปริมาณงาน 

คณุภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านปริมาณงาน 

r Sig. 
ระดบัการ
ทดสอบ

ความสมัพนัธ์ 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 0.131** .009 น้อย 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความ
ปลอดภยั 

0.223** .000 ปานกลาง 

3. ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ 0.278** .000 ปานกลาง 
4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 0.180** .000 น้อย 
5. ด้านการบูรณาการทางสงัคม 0.199** .000 น้อย 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 0.168** .001 น้อย 
7. ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั 0.227** .000 ปานกลาง 
8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อ
สงัคม 

0.158** .000 น้อย 

ภาพรวม 0.316** .000 ปานกลาง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 60 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานใน
ภาพรวม กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน 
โดยภาพรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพัน ธ์
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 0.316 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
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ท างานเพิ่มขึน้ จะท าให้พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านปริมาณงานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
และด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัย ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิต
ในการท างาน ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
สว่นตวั และด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) 0.223, 0.227 และ 0.223 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั และ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภยั เพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน เพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลางซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านบูรณาการทางสงัคม ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อสังคม และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  ค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อสงัคม 
และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีความสมัพันธ์ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 0.199, 0.180, 0.168, 0.158 และ 0.131 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 5 มี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับน้อย กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านบูรณาการทางสงัคม ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการ
ค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อสงัคม และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพิ่มขึน้ จะท าให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณ
งานปริมาณเพิ่มขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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2.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่  ด้ านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิตด้านเวลา 

สามารถเขียนสมมติฐานการทางสถิติได้ดงันี ้
H0: คณุภาพชีวิตในการท างานไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านเวลา 
H1: คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านเวลา 
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ตาราง 61 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบักบัประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านเวลา 

คณุภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านเวลา 

r Sig. 
ระดบัการ
ทดสอบ

ความสมัพนัธ์ 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 0.207** .000 ปานกลาง 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความ
ปลอดภยั 

0.254** .000 ปานกลาง 

3. ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ 0.313** .000 ปานกลาง 
4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 0.231** .000 ปานกลาง 
5. ด้านการบูรณาการทางสงัคม 0.325** .000 ปานกลาง 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 0.331** .000 ปานกลาง 
7. ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั 0.340** .000 ปานกลาง 
8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อ
สงัคม 

0.284** .000 ปานกลาง 

ภาพรวม 0.463** .000 ปานกลาง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 61 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานใน
ภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา โดย
ภาพรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพัน ธ์
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 0.463 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
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ท างานเพิ่มขึน้ จะมีให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านเวลา เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านสิทธิส่วนบุคคล  ด้านโอกาสและการ
พฒันาความสามารถ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และ ด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านสิทธิส่วนบุคคล  ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้าน
การค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความ
ปลอดภัย ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และ ด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรม มี
ความสมัพนัธ์ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 0.340, 0.331, 0.325, 
0.313, 0.284, 0.254, 0.231 และ 0.207 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 8 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้าพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดลุระหว่างงาน
กบัชีวิตส่วนตัว ด้านสิทธิส่วนบุคคล  ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยั ด้าน
ความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน และ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพิ่มขึน้ จะท าให้พนกังาน
มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา เพิ่ มขึน้ใน
ระดบัปานกลางซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 
2.4 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิตด้านค่าใช้จ่าย 
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สามารถเขียนสมมติฐานการทางสถิติได้ดงันี ้
H0: คณุภาพชีวิตในการท างานไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านค่าใช้จ่าย 
H1: คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านค่าใช้จ่าย 

ตาราง 62 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบักบัประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านค่าใช้จ่าย 

คณุภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่าย 

r Sig. 
ระดบัการ
ทดสอบ

ความสมัพนัธ์ 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 0.175** .000 น้อย 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความ
ปลอดภยั 

0.226** .000 ปานกลาง 

3. ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ 0.199** .000 น้อย 
4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 0.249** .000 ปานกลาง 
5. ด้านการบูรณาการทางสงัคม 0.155** .002 น้อย 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 0.290** .000 ปานกลาง 
7. ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั 0.265** .000 ปานกลาง 
8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อ
สงัคม 

0.272** .000 ปานกลาง 

ภาพรวม 0.371** .000 ปานกลาง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 62 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานใน

ภาพรวม กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย 
โดยภาพรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพัน ธ์
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 0.371 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานเพิ่มขึน้ จะท าให้พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยั มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย มีความสัมพันธ์
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) 0.290, 0.272, 0265, 0.249 
และ 0.226 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 5 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้า
พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย เพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย 
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้านการบรูณา
การทางสงัคม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้านการบูรณาการทางสังคมมีความสัมพันธ์
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 0.199, 0.175 และ 0.155 
แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับน้อย กล่าวคือ ถ้าพนักงานมี
คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เ ป็นธรรม 
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และด้านการบูรณาการทางสังคม เพิ่มขึน้จะท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย เพิ่มขึน้ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน  

 
2.5 คุณภาพชีวิตในการท างาน  ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยช น์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิตด้านวิธีการ 

 
สามารถเขียนสมมติฐานการทางสถิติได้ดงันี ้
H0: คณุภาพชีวิตในการท างานไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านวิธีการ 
H1: คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านวิธีการ 
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ตาราง 63 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานกบักบัประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านวิธีการ 

คณุภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านวิธีการ 

r Sig. 
ระดบัการ
ทดสอบ

ความสมัพนัธ์ 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 0.175** .000 น้อย 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความ
ปลอดภยั 

0.226** .000 ปานกลาง 

3. ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ 0.199** .000 น้อย 
4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 0.249** .000 ปานกลาง 
5. ด้านการบูรณาการทางสงัคม 0.155** .002 น้อย 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 0.290** .000 ปานกลาง 
7. ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั 0.265** .000 ปานกลาง 
8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อ
สงัคม 

0.272** .000 ปานกลาง 

ภาพรวม 0.371** .000 ปานกลาง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 63 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานใน
ภาพรวม กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการโดย
ภาพรวม มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพันธ์ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) 0.371 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มขึน้ จะท าให้
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พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย 
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยั มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า คณุภาพชีวิตในการท างานด้านสิทธิส่วนบคุคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์ประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 0.290, 0.272, 0265, 0.249  และ 0.226 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 5 มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความ
สมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและความปลอดภัย เพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้านการบรูณา
การทางสงัคม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้านการบูรณาการทางสังคมมีความสัมพันธ์
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ  อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 0.199, 0.175  และ 0.155 
แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับน้อย กล่าวคือ ถ้าพนักงานมี
คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
และด้านการบูรณาการทางสังคม เพิ่มขึน้จะท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ เพิ่มขึน้ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 64 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

การศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน อายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  1.1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  แตกต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

 ด้านคณุภาพของงาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Independent Sample t-test 

ด้านปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Independent Sample t-test 

ด้านเวลา ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Independent Sample t-test 

ด้านค่าใช้จ่าย ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Independent Sample t-test 

ด้านวิธีการ ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Independent Sample t-test 

สมมติฐานที่  1.2 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  แตกต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

 ด้านคณุภาพของงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Brown Forsyth 

ด้านปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านเวลา ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านค่าใช้จ่าย สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านวิธีการ สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 
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ตาราง 64 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 
สมมติฐานที่ 1.3 พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ สถานภาพสมรส แตกต่าง

กนั มปีระสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

 ด้านคณุภาพของงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านเวลา ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านค่าใช้จ่าย ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Brown Forsyth 

ด้านวิธีการ ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

สมมติฐานที่ 1.4 พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ ระดบัการศกึษา แตกต่าง

กนั มปีระสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

 ด้านคณุภาพของงาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านปริมาณงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Brown Forsythe 

ด้านเวลา สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านค่าใช้จ่าย สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านวิธีการ สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

สมมติฐานที่ 1.5 พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ ต าแหน่งงาน แตกต่างกนั 

มปีระสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

 ด้านคณุภาพของงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Brown Forsythe 

ด้านปริมาณงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านเวลา สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Brown Forsythe 
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ตาราง 64 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 
ด้านค่าใช้จ่าย สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Brown Forsythe 

ด้านวิธีการ สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Brown Forsythe 

สมมติฐานที่ 1.6 พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ อตัราเงินเดือน แตกต่างกนั มี

ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

 ด้านคณุภาพของงาน สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ Brown Forsythe 

ด้านปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านเวลา ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านค่าใช้จ่าย สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านวิธีการ สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

สมมติฐานที่ 1.7 พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ อายงุาน แตกต่างกนั มี

ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนั 

 ด้านคณุภาพของงาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านเวลา ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านค่าใช้จ่าย สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 

ด้านวิธีการ สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ One-way analysis of Variance 
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ตาราง 64 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะ
และความปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้านความมัน่คงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้าน
การบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ 
ย่านเพลินจิต 

สมมติฐานที่  2.1 คุณภาพชี วิต ในการท างาน  ได้ แก่  ด้ าน

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความ

ปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้านความมัน่คง

และ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน

ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคณุภาพของงาน 

สอดคล้องกบั 

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สหสมัพนัธ์ 

แบบเพียร์สนั 

สมมติฐานที่  2.2 คุณภาพชี วิต ในการท างาน  ได้ แก่  ด้ าน

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความ

ปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้านความมัน่คง

และ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน

ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณ 

สอดคล้องกบั 

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สหสมัพนัธ์ 

แบบเพียร์สนั 

 
 

  



  

 

149 

ตาราง 64 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 
สมมติฐานที่  2.3 คุณภาพชี วิต ในการท างาน  ได้ แก่  ด้ าน

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความ

ปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้านความมัน่คง

และ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน

ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา 

สอดคล้องกบั 

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สหสมัพนัธ์ 

แบบเพียร์สนั 

สมมติฐานที่  2.4 คุณภาพชี วิต ในการท างาน  ได้ แก่  ด้ าน

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความ

ปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้านความมัน่คง

และ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน

ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย 

สอดคล้องกบั 

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สหสมัพนัธ์ 

แบบเพียร์สนั 

สมมติฐานที่ 2.5 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้าน

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

แล ะค วาม ป ล อด ภั ย ด้ าน โอ ก าส แล ะก า รพัฒ น า

ความสามารถด้านความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าใน

งานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน

องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 

ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ 

สอดคล้องกบั 

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สหสมัพนัธ์ 

แบบเพียร์สนั 

   



  
 

 

บทท่ี 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาคณุภาพชีวิตที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคาร

พาณิชย์ ย่านเพลินจิต เพื่อประโยชน์เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญในการเป็นกลไกลส าคัญขับเคลื่อนองค์การสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัง้นีผู้้ วิจัยเจาะจงศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารพาณิชย์ในย่าน
เพลินจิต เนื่องจากย่านเพลินจิตเป็นแหลง่รวมสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย มีการแข่งขนัทางธุรกิจ
สูง ท าให้เกิดธนาคารหลายแห่ง ส่งผลให้มีการท าธุรกรรมจ านวนมาก และมีจ านวนพนักงาน
ให้บริการมากตามไปด้วย ธนาคารจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทัง้ทางด้านคุณภาพชีวิต
และความมีประสิทธิภาพในการท างานที่สงูมากย่ิงขึน้ 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้มีความมุ่งหมายดงันี ้

1. เพื่อศกึษาระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 

ย่านเพลินจิต 
3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตกบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ผู้ วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง พนกังานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. เพื่อเป็นข้อมูลพื น้ฐานในการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญในการเป็นกลไกลส าคัญขับเคลื่อนองค์การสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของพนกังานในองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

การศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน อายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตแตกต่างกนั 

2. คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงและ 
ความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสงัคมด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกบัชีวิตส่วนตวั และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์
กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิตจ านวน 

3,250 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิตจากการ
สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่  (Taro Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
356 ตวัอย่าง เพิ่มอีก 44 คนรวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ตอนการเลือกลุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่แบบชัน้ภูมิ (Proportional Stratified Sampling) โดยการแบ่งกลุม่งาน

ของพนกังานธนาคารพาณิชย์เป็นหน่วยสุม่ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามจ านวนกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจ 
 
2. การสร้างเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้เอง เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี ้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน และอายุงาน โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ การศึกษา สถานภาพ
สมรส ต าแหน่งงาน และข้อมูลประเภทจดัล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ อัตรา
เงินเดือน และอายงุาน โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูดงันี ้

1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่ง
ข้อมลูออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง 

2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยแบ่งช่วง
อายุออกเป็นกลุ่มเรียงล าดบั รวมไปถึงแบ่งช่วงห่างได้ดงันี ้คือ ช่วง 30 – 35 ปี ช่วง 36 – 41 ปี ช่วง 
42 – 47 ปี ช่วง 48 – 53 ปี และ 54 ปีขึน้ไป (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 2542, น. 110) 

3. สถานภาพสมรส ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
โดยแบ่งข้อมลูออกเป็น โสด สมรส/อยู่ด้วยกนั และ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

4. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
แบ่งข้อมลูออกเป็น ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูว่าปริญญาตรี  

5. ต าแหน่งงาน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น ทั่วไป (Officer หรือพนักงานชั่วคราว) ผู้ บริหารระดับกลาง (Manager-
AVP) และ ผู้บริหารระดบัสงู (FAVP-UP) 

6. อตัราเงินเดือน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดย
แบ่งข้อมลูออกเป็นช่วง 15,000 – 21,999 บาท ช่วง 22,000 – 28,999 บาท ช่วง 29,000 – 35,999 
บาท ช่วง 36,000 – 42,999 บาท และ 43,000 บาทขึน้ไป (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 2542, 
น. 110)  

7. อายุงาน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  (Ordinal Scale) โดย
ก าหนดช่วงอายงุาน โดยแบ่งข้อมลูออกเป็นช่วง 1 – 6 ปี ช่วง 7- 12 ปี 13 – 18 ปี และ 19 – 24 ปี  

 
ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน จ านวน 40 ข้อ 

ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ด้าน
โอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณา
การทางสังคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการ
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ค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นลกัษณะมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) มี 5 ระดบั 

 
ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ านวน 20 ข้อ ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน
ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) มี 5 ระดบั 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมลู

เก่ียวกบั 
1.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์/ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ

สมรสม ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน อายุงาน โดยหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
(Percentage) 

1.2 คณุภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยั ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความสมดลุระหว่าง
งานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม วิเคราะห์โดย
การใช้ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.3 ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ได้แก่ ด้าน
คณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ วิเคราะห์โดยการใช้
ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 

 2.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่1ทดสอบเก่ียวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลอัน
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือนและอายุงาน โดยใช้
สถิติ Independent Sample t-Test และ One-Way Analysis of Variance เพื่อตอบสมมติฐาน 
ข้อ 1 
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 2.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ทดสอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพ
ชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์  ย่านเพลินจิต สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ตอบสมมติฐานข้อ 2 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาการศึกษาคุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ผู้วิจยัข้อสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.25 และหญิง จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 คน ตามล าดบั 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 4  ปี จ านวน 118 คน 

คิดเป็นร้อย 29.50 ล าดับถัดมามีอายุระหว่าง 30 – 35 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
อายุตัง้แต่ 48 ปีขึน้ไป จ านวน 97 คิดเป็นร้อยละ 24.25 และอายุระหว่าง 42 – 47 ปี จ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 
237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 
และ หม้าย/หย่าร้างและแยกกนัอยู่ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 คน 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาจบการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และจบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

ต าแหน่งงาน  พบว่า ผู้ ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นผู้ บ ริหาร
ระดบักลาง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 ล าดบัถดัมาเป็นพนกังานทัว่ไป จ านวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.75 และผู้บริหารระดบัสงู จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 36,000 
– 42,999 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 ล าดับถัดมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 34,000 
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บาทขึน้ไป จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 29,000 – 35,999 บาท 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 22,000 – 28,999 บาท จ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 และ รายได้ต่อเดือน 15,000 – 21,999 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.00 

อายุงาน พบว่า ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1 – 6 ปี จ านวน 164 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ล าดบัถดัมามีอายุงานระหว่าง 7 – 12 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.75 อายงุานระหว่าง 13 – 18 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 อายุงานระหว่าง 19 – 24 
ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 และ อายุงานตัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.50 ตามล าดบั 
  

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
คณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รองลงมาได้แก่ 
ด้านสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัย 
ตามล าดบั 

ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 
 คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ อีกมากมายจากธนาคาร 
เช่น โบนัส ค่ารักษาพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในระดับมากได้แก่ ธนาคารมีการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน มี รองลงมาได้แก่ ได้รับค่าตอบแทน
จากการท างานที่เพียงพอจากต่อการด ารงชีพ ธนาคารมีการพิจารณาขัน้เงินเดือนอย่างยุติธรรม มี 
และการได้รับค่าตอบที่เหมาะสมกบัปริมาณงานที่ท าในแต่ละวนั ตามล าดบั 

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ภายใน
ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รองลงมาได้แก่ ภายในธนาคารมีแสงสว่างที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ภายในธนาคารมีการจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ภายในธนาคารมีความสงบเงียบปราศจากเสียงรบกวน และอาคารส านักงาน สถานที่
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ท างานและอปุกรณ์ในการท างานของธนาคารพาณิชย์มีความปลอดภยัและไม่เกิดเสียต่อสขุภาพ
ของพนกังาน ตามล าดบั 

ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ โดยรวม เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ ได้แก่ ธนาคารสง่พนกังานและเพื่อนร่วมงานเข้า
ร่วมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของธนาคาร รองลงมาได้แก่ 
ธนาคารส่งเสริมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทุกต าแหน่ง ธนาคารให้ความส าคัญใน
การศึกษา เพื่อให้บุคคลากรเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถกับธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังานได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนงานด้วยตนเองอย่างอิสระ และธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมี
การพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ตามล าดบั 

ด้านความมั่นคงและความสามารถในงาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ ธนาคารมีความน่าเชื่อถือ
และความมั่นคงในการจ้างงานพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ รองลงมาได้แก่ พนักงานมี
โอกาสในการพฒันาชีพในงานที่ปฏิบติังาน พนกังานมีโอกาสได้รับการสนบัสนุนให้เลื่อนต าแหน่ง
ตามความรู้ความสามารถ ธนาคารพิจารณาความดีความชอบอย่างเสมอภาค มี และธนาคาร
พิจารณาเลื่อนขัน้ต าแหน่งพนกังานเป็นประจ าทกุปี ตามล าดบั 

ด้านการบูรณาการทางสังคม 
 คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสงัคม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ผู้ บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม รองลงมาได้แก่ ผู้บงัคับบญัชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานกบัผู้บงัคบับญัชาของท่านให้ความเป็นกนัเองกบัพนกังาน พนกังานธนาคารทุกคนให้
เกียรติซึ่งกนัและกนัเคารพสิทธิส่วนบุคคล และภายในธนาคารไม่มีการใช้ระบบแบ่งชัน้วรรณะให้
สิทธิทกุคนอย่างเสมอภาค ตามล าดบั 

ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล โดยรวม อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่การยอมรับความขัดแย้งทางความคิดของเพื่อน
ร่วมงาน การเคารพการตัดสินใจโดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่ ธนาคารมีการบริหารจัดการบุคลากร
เก่ียวกบัสิทธิในการปฏิบติังานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและการแสดงออกในการเคารพสิทธิ
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ซึ่งกันและกัน ธนาคารมีการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกันให้บุคลากรได้รับการเคารพใน
สิทธิสว่นตวัและการมีความอิสระในการพดูหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังาน 

 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ การปฏิบติังานที่ธนาคาร
สามารถยืดหยุ่นได้มี รองลงมาได้แก่ ความสามารถจดัการงานที่ยุ่งยากได้ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบ
กบัชีวิตส่วนตัว มี การแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม มี ธนาคารจดัตารางเวลา
ในการปฏิบติังานได้อย่างลงตวั และการมีเวลาพกัผ่อนที่เพียงพอจากการปฏิบติังาน ตามล าดบั 

ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้ความส าคัญกับประโยชน์ของ
ส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ธนาคาร
สนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง มี รองลงมาได้แก่ ธนาคารสนบัสนุน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มี พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคม
ของธนาคารและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จดัขึน้ และธนาคารสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชมุชนที่อาศยัอยู่  

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านเวลา รองลงมาได้แก่ ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายกับด้านวิธีการ 
ตามล าดบั 

ด้านคุณภาพของงาน 
 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของ

งาน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
ได้แก่ ธนาคารแนะน าผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐาน รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการ
บริการที่ให้แก่ลกูค้า ได้ผ่านตรวจคณุภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด กระบวนการการปฏิบติังาน
ของท่านถูกต้องและแม่นย าปราศจากความผิดพลาด ธนาคารแนะน าผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
ความน่าเชื่อถือแก่ลกูค้า และคณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารมีผลตอบรับที่ดี สง่ผล
ให้ลกูค้าพงึ 
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ด้านปริมาณงาน 
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน 

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่  ปริมาณใน
งานแต่ละวนัเพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า รองลงมาได้แก่ ผู้บงัคบับญัชามอบหมายงานใน
แต่ละส่วนงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่
ผู้บงัคบับญัชาสามารถจดัพนกังานเหมาะสมกบัปริมาณในแต่วนั การท างานแต่ละต าแหน่งหน้าที่
ในแต่ละวนัของพนักงานได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ และปริมาณงานในแต่ละวนัของพนักงาน
บรรลเุป้าหมายมากกว่าที่ก าหนดไว้ ตามล าดบั 

ด้านเวลา 
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านราคา โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชามีการ
จัดบุคคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้ทันเวลาก าหนดส่งงานลูกค้า รองลงมาได้แก่ กระบวนการ
ปฏิบติังานมีความรวดเร็ว สามารถสง่งานลกูค้าตรงตามก าหนด อยู่ในระดบัมากได้แก่ พนกังานใช้
เวลาในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสมและได้ผลงานคุ้มค่าในเวลาที่ก าหนด  การปฏิบัติงานของ
พนักงานส าเร็จลุล่วงทันเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละวัน และพนักงานและเพื่อนร่วมงานสามารถ
บริหารเวลาในการปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายอย่างลงตวั ตามล าดบั 

ด้านค่าใช้จ่าย 
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  องค์การมี
การบนัทึกสถิติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทกุครัง้ เพื่อประเมินความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 
รองลงมาได้แก่ องค์การมุ่งเน้นป้องกันการสูญเสียมากกว่าการแก้ไข เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน พนักงานหาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป พนักงาน
ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงานขององค์การ และพนักงานใช้
วตัถดิุบทรัพยากรในกระบวนการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุ้มค่า ตามล าดบั 

ด้านวิธีการ 
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ โดยรวม 

อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ องค์การมีการน าเอา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบติังาน รองลงมาได้แก่ องค์การมีการจัดกระบวนการท างานที่
เหมาะสมกบัค่าใช้จ่าย องค์การได้น าเทคนิคใหม่ ๆ มาปรับใช้กบัการท างาน องค์การได้วิธีการที่ได้
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จากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกองค์การมาปรับใช้กับกระบวนการปฏิบัติงาน และ
องค์การมีการน าเอาเคร่ืองมือสมยัใหม่ เช่น แท็บแล็ตมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน อายงุาน แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกนัในสว่นนีส้ามารถแบ่งสมติฐานย่อย
ตามลกัษณะปัจจยัสว่นบคุคล ได้ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน แตกต่างกนั 

พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
คณุภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ อายุ
ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
คณุภาพของงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้  

ส่วนพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

และส่วนพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 พนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ สถานภาพ
สมรส ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านเวลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้  



  

 

160 

ส่วนพนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพ
การท างาน ด้านคณุภาพของงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

และส่วนพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับ
การศกึษา ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านปริมาณงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้  

ส่วนพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพ
การท างาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ส่วนพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพ
การท างาน ด้านคุณภาพของงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่ง
งาน  ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงานและด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

สว่นพนกังานธนาคารพาณิชย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อัตรา
เงินเดือน ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 
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พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านคณุภาพของงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ส่วนพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพ
การท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

และส่วนพนักงานธนาคารพาณิ ชย์ที่ มี อัตราเงิน เดือนแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงานและด้านเวลา ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

สมมติฐานที่ 1.7 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุงาน 
ต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่อายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้  

สว่นพนกังานธนาคารพาณิชย์ที่อายงุานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงานและด้านเวลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

 
สมมติฐานที่  2 คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน  

ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม 
กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน โดย
ภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ใน
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ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าว คือ ถ้าคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มขึน้  จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ มีค่า Sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 3 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปาน
กลาง กล่าวคือ ถ้าคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ เพิ่มขึน้ จะมีประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงานเพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความ
ปลอดภัย ด้านค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 4 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับน้อย กล่าวคือ ถ้าด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความ
ปลอดภัย ด้านค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล เพิ่มขึน้ จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน
เพิ่มขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน มีค่า Sig เท่ากับ 0.139 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ไม่มีความสัมพันธ์
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตด้านคณุภาพของงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านปริมาณงาน 
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ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม 
กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน โดย
ภาพรวม มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าว คือ ถ้าคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มขึน้  จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิต
ส่วนตัว และด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัย ค่า Sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้ 3 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้า คณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั และ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสขุลกัษณะและความปลอดภยั เพิ่มขึน้ จะมีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลางซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

ด้านบูรณาการทางสงัคม ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสิทธิ
สว่นบคุคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อสงัคม และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 5 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับน้อย กล่าวคือ ถ้า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านบูรณาการทางสังคม ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และ
ความผิดชอบต่อสังคม และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพิ่มขึน้ จะมีประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงานปริมาณเพิ่มขึน้ในระดับน้อย ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านเวลา 

  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา โดยภาพรวม มีค่า 
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Sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
กล่าวคือ ถ้าคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มขึน้ จะมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ด้านสิทธิสว่นบุคคล  ด้านโอกาสและ
การพัฒนาความสามารถ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัย ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และ 
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 8 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้า คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านสิทธิส่วนบุคคล  ด้านโอกาสและการพัฒนา
ความสามารถ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
สขุลกัษณะและความปลอดภยั ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน และ ด้านค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม เพิ่มขึน้ จะมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
ด้านเวลา เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลางซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.4 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวม 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าคุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มขึน้ จะมีประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยั มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 5 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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กล่าวคือ ถ้า คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบคุคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย เพิ่มขึน้  จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้าน
การบูรณาการทางสังคม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัน้อย กลา่วคือ ถ้า คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาส
และการพัฒนาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้านการบูรณาการทางสังคม 
เพิ่มขึน้จะมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย 
เพิ่มขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.5 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยัด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถด้าน
ความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต ด้านวิธีการ 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการโดยภาพรวม มีค่า 
Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้าคณุภาพชีวิตในการท างานเพิ่มขึน้ จะมีประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและความปลอดภยั มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 5 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
กล่าวคือ ถ้า คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบคุคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
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ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย เพิ่มขึน้  จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ เพิ่ม ขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้าน
การบูรณาการทางสังคม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 3 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัน้อย กลา่วคือ ถ้า คณุภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาส
และการพัฒนาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้านการบูรณาการทางสังคม 
เพิ่มขึน้จะมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ 
เพิ่มขึน้ในระดบัน้อย ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 

อภปิรายผล 
ผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณภาพชีวิตที่มีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
1. ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านเวลา รองลงมาได้แก่ ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายกับด้านวิธีการ 
ตามล าดับ เนื่องจากฝ่ายบริหารธนาคารมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์แก่
พนกังานที่ยุติธรรมแก่พนกังานที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับทินพันธุ์  จงธนะภูมิพัฒนา (2560) การวิจัยเร่ือง การศึกษาเร่ือง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจส านักบริหาร
การตลาดและการขาย องค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ผลการศึกษาพบว่า ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากร ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายละเอียดเป็นรายด้าน 
สามารถเรียงอนัดบัปัจจยัจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคณุภาพของงาน มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คือด้านปริมาณงาน ล าดบัถดัมาด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ 

2. ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน อัตราเงินเดือน และอายุงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิตแตกต่างกนั 
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2.1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีเพศแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานทุกด้าน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
เนื่องจากพนักงานไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายต่างได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน 
จึงมีประสิทธิภาพในการท างานที่ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกับ ทินพันธุ์ จงธนะภูมิพัฒนา (2560) 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและ
พฒันาธุรกิจส านักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ผลการวิจัยพบว่า เพศของ
บุคลากรที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและ
พฒันาธุรกิจส านักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา (สกสค.) ที่ไม่แตกต่างกนั  

2.2 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
คณุภาพของงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ โดยพนักงานที่มีอายุ 36 – 41 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานด้านคุณภาพของงาน
มากกว่าพนักงานที่มีอายุ 42 – 47 ปี เนื่องจากพนักงานที่มีอายุ 36 – 41 ปีมีความใส่ใจด้าน
คุณภาพของงานมากกว่าพนักงานที่มีอายุมากกว่าด้วยอายุ ประสบการณ์ ต าแหน่งงานที่ยัง
ต้องการการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพื่ออนาคต จึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์
ผลงานที่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงาน การได้รับความไว้วางใจจากหวัหน้างานหรือลกูค้า เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความส าเร็จของตนเอง ส่วนด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ง้ไว้  โดยพนักงานที่มีอายุ 48 ปีขึน้ไป  มี
ประสิทธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 30 – 35 ปี 
เนื่องจากพนักงานที่มีอายุมากมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจถึงวิธีการท างานที่เก่ียวข้อง
กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้เห็นถึงความชัดเจนด้านประสิทธิภาพของการท างานด้าน
ค่าใช้จ่ายและวิธีการเป็นอย่างดี การไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและผล การพิจารณาวิเคราะห์ถึง
ปัญหา ความใส่ใจในการควบคุมค่าใช้จ่ายและรู้จักคิดวิธีการเก่ียวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ชาคริต ศรีขาว (2551) ได้ศึกษาเร่ือง
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มิสกัน (ไทยแลนด์ จ ากัด)  
ผลการวิจยัพบว่า พนกังานที่มีอายุต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
แตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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2.3 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านคณุภาพของงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพนักงานที่สถานภาพสมรส สมรส มีประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด 
เนื่องมาจาก พนกังานที่แต่งงานมีครอบครัวจะเป็นกลุม่พนกังานที่มีความรับผิดชอบ ให้ความใสใ่จ
และเห็นความส าคญักบัคณุภาพของงานมาก ให้ความส าคญัของสินค้าและบริการที่มีคณุภาพมา
เป็นอันดับแรก การบริการที่ประทับใจ ให้ผู้ รับหรือลูกค้าได้รู้ถึงการน าเสนอที่ดีที่สุด เน้นคุณภาพ
เน้นมาตรฐานสากลเป็นส าคัญ พนักงานที่มีสถานสภาพสมรส สมรสเป็นพนักงานที่มีความน่า
ไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพของงาน เป็นพนักงานที่มีความรับผิดชอบต่องานและครอบครัวไป
พร้อมๆกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนงเยา พูลเพิ่ม (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยมี
ความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิง้ จ ากัด 
ผลวิจัยพบว่า พนักงานที่มีสถานสมรสต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบริษัทแอ็ด
วานซ์ แพคเกจจิง้ จ ากดัที่แตกต่างกนั  

2.4 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ 
ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน
ด้านปริมาณงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยพนกังานที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมีประสิทธิภาพในการท างานมากที่สดุ  ในด้าน
เวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ และด้านปริมาณงาน เนื่องจากคนที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะมี
หน้าที่การงานที่สูงขึน้ ดังนัน้จึงมีความรับผิดชอบสูงตามหน้าที่การงานไปด้วย จึงก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูงตาม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมชาย วังศิริกุล (2550) ได้
ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวดันราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดบั 0.05 

2.5 พนกังานธนาคารพาณิชย์ ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงานด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ส่วนด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยที่พนักงานที่มีต าแหน่งงานในระดบัสูงมีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ที่สุด เนื่องจากพนักงานที่มีหน้าที่ต าแหน่งงานที่สูงขึน้ ก็จะมีความรับผิดชอบที่สูงขึน้ เพื่อให้เป็น
ผู้น า เป็นหวัหน้างาน เป็นตวัอย่างที่ดีให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา กรท างานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่ง
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ส าคัญต่อการเป็นผู้น าหรือผู้ อยู่ในต าแหน่งงานที่มีคนมองเห็นตลอดเวลา ดังนัน้การท าตนให้มี
ประสิทธิภาพการท างานที่ดีมากเท่าไหร่ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึน้เท่านัน้ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทินพันธุ์  จงธนะภูมิพัฒนา (2560) การวิจัยเร่ือง การศึกษาเร่ือง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจส านักบริหาร
การตลาดและการขาย องค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มี ต าแหน่งงานต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

2.6 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน  36,000 – 42,999 บาท มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการน้อยกว่าพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 
43,000 บาทขึน้ไป เนื่องจากพนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 43,000 บาทขึน้ไป นัน่หมายถึงพนกังานที่
มีประสบการณ์การท างานสูง มีความรู้ ความเข้าใจ รายละเอียดของเนือ้งาน รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรสามารถมีก าไร และเติบโตได้อย่างมั่นคง ส่วนด้านคุณภาพของงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย
พนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 36,000 – 42,999 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคณุภาพของ
งาน น้อยกว่าพนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 43,000 บาทขึน้ไป เนื่องจากพนกังานที่มีอตัราเงินเดือน 
43,000 บาทขึน้ไป นัน่หมายถึงพนกังานที่มีต าแหน่งสงู มีระดบัการศกึษาสงู จึงมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การงานสงูตามไปด้วย สอดคล้องกบัสมชาย วงัศิริกลุ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจงัหวดันราธิวาสผลการศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดันราธิวาสที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

2.7 พนกังานธนาคารพาณิชย์ ที่อายงุานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
ค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยคนที่มีอายุงาน 25 ปีขึน้ไป มีประสิทธิภาพในการท างานสงู เนื่องจากคนที่มี
อายุงานมาก แสดงถึงการอยู่กับองค์กรนีม้านาน สั่งสมประสบการณ์มานาน จึงเกิดความ
เชี่ยวชาญและเกิดประสิทธิภาพในการท างานสงู สอดคล้องกบัสรุะ วงศ์แสง (2552) ได้ศึกษาเร่ือง
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษัท ไทยเบปเวอเรจโลจิสติก จ ากดั 
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ผลการศึกษาพบว่า อายุงาน และหน่วยงานต่างกัน มีระดบั ความคิดเห็นด้วยต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05  

3. คณุภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

3.1 คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคณุภาพของงาน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 
0.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ด้านค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ 
ด้านการบูรณาการทางสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและความปลอดภัย ด้านค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพ  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
แสดงว่าตวัแปรทัง้ 7 มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกันในระดบัน้อยไปจนถึงปานกลาง นัน่หมายถึง 
คณุภาพชีวิตในการท างาน การได้รับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ สวสัดิการที่เหมาะสม การได้เรียนรู้
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และการท างานที่ยืดหยุ่นได้ ยิ่งสูงมากเท่าไหร่ จะ เป็นปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อคณุภาพของงาน ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน ด้านคณุภาพของงานนัน้สงูตาม
ไปด้วย สอดคล้องกับ บูญยืน รัตนชาตรี (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีความสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบคุลากรบริหารส่วนจงัหวดัสตลู 

ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานพานิชย์ ย่านเพลินจิต ในด้านคณุภาพของ
งาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 นั่นหมายความว่า การที่ธนาคารมีความน่าเชื่อถือและความ
มัน่คงในการจ้างงานพนกังานเข้ามาปฏิบติังานในองค์การนัน้ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อ คณุภาพของ
งาน อนัเนื่องมาจาก การท างานให้มีคณุภาพของงานนัน้ ไม่ได้ขึน้อยู่กับความมั่นคงขององค์การ
หรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะปัจจบุนั พนกังานที่ท างานให้มีคณุภาพของงานที่สงูนัน้ 
อนัเกิดมาจากที่พนกังานเหลา่นัน้มีประสบการณ์ ผ่านการท างานจากหลากหลายธนาคาร มีความ
รอบรู้ สามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากธนาคารอ่ืน มาช่วยปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับองค์การ และน ามาเป็นข้อต่อรอง สร้างเงื่อนไข เพื่อให้ตนเองได้ต าแหน่ง
งานที่สงูขึน้อีกด้วย ซึง่สร้างความได้เปรียบมากกว่าธนาคารคู่แข่งมากยิ่งขึน้ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั และ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ด้านบูรณาการทางสงัคม ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความผิดชอบต่อ
สังคม และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 8 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางจนถึงระดบัน้อยสอดคล้องกบัอนงเยา พลูเพิ่ม 
(2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิง้ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

3.3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา อย่างมีนยัส าคญัที่
ระดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ
ความปลอดภยั ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน และ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 8 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับสมพงศ์ รัตนุพงศ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว SMM ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานศนูย์ข่าว SMM 

3.4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลางคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสและการ
พัฒนาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้านการบูรณาการทางสังคม อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 8 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง
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จนถึงระดับน้อย สอดคล้องกับลลิตา โมลจันทร์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานและประสิทธิภาพการท างาน: กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานเขตลพบุ รี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลพบรีุ ทกุด้านมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานโดยรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งมีความสมัพันธ์กันค่อนข้างสงู อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  

3.5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ อย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ด้านสิทธิ
สว่นบุคคล ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความสมดลุระหว่างงาน
กับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะและ
ความปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และด้าน
การบูรณาการทางสงัคม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทัง้ 8 มีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัน้อย สอดคล้องกบั ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์ (2555) ได้
ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  : 
กรณีศึกษา พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 1 ผลการวิจยัพบว่า คณุภาพชีวิตในการท างาน ในด้าน
ความมัน่คงในการงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยั ด้านความภาคภูมิใจ ด้านการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการพัฒนาเส้นสายอาชีพ ด้านการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง ด้านการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบคุคลและองค์กร และด้านการมีสขุภาพที่ดี มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ ควรมีนโยบายสนบัสนนุประสิทธิภาพในการท างาน  

ด้านคุณภาพของงาน ของกลุ่มพนักงานท่ี มีอายุ 36 – 41 ปี มีสถานภาพสมรส มี
ต าแหน่งงาน ผู้บริหารระดับสูง และมีอัตราเงินเดือน 36,000 – 42,999 บาท โดยเน้นการก าหนด
นโยบายสนับสนุน กรท างานแบบ Cross functional เพื่อการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ และการ
ท างานร่วมกับผู้ที่มีความสามารถที่แตกต่างกนั ให้พนักงานได้เรียนรู้ มองเห็น สมัผัส การท างาน
ของพนักงานคนอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่ที่ต่างออกไป การท างานร่วมกับทีมอ่ืนๆ ในองค์การ เพื่อ เสริม
ทกัษะความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ อีกด้วย พนกังานจะเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การปรับใช้
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ความรู้ที่มีหลากหลาย เพื่อน ามาพัฒนาสินค้า ผลิตภณัฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม
กบัสิ่งที่ลกูค้าต้องการมากที่สดุ 

ด้านปริมาณงานและด้านเวลา ของกับกลุ่มพนักงานที่ มีระดับการศึกษา สูงกว่า
ปริญญาตรีและมีต าแหน่งงาน ผู้บริการระดับสูง โดยเน้นการก าหนดนโนบาย การท างานเป็นทีม 
การมุ่นเน้นให้ความส าคญัต่อความต้องการของลูกค้า การรักษาค ามัน่ที่ได้ให้กบักบัลกูค้า การส่ง
ต่องานให้ทนัต่อความต้องการในแต่ละวนั มุ่งเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของลกูค้าและตลาด และสิ่งที่ผู้บริหารจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาด คือ การสร้างความภูมิใจ
ให้กบัพนกังาน เมื่อองค์การเกิดความส าเร็จ จากการที่พนกังานมีความตัง้ใจและสง่มอบสินค้าและ
บริการให้ถึงมือลกูค้าได้ทนัก าหนด  

ด้านวิธีการและด้านค่าใช้จ่าย ของกับกลุ่มพนักงานที่ มีอายุ 42 – 47 ปี และ 48 ปี
ขึน้ไป มีระดบัการศึกษา สงูกว่าปริญญาตรีและมีต าแหน่งงาน ผู้บริการระดับสูง มีอตัราเงินเดือน 
43,000 บาทขึน้ไป โดยเน้นการก าหนดนโยบาย ให้มีการจัดการการวิเคราะห์ต้นทุนและบันทึก
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการท างาน เพื่อน ามาประเมินก่อนและหลังปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้
พนกังานกลุ่มนีเ้ป็นผู้ คิดออกแบบหรือให้ความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งต่อให้นกัพฒันา
น าไปพัฒนาระบบต่อไป เพื่อลดคน ลดเวลา ลดความผิดพลาด ของส่วนงานที่สามารถใช้ระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์แทนคนได้ ซึง่พนกังานกลุม่นีเ้ป็นผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิธีการและ
ค่าใช้จ่าย ซึง่พนกังานกลุม่นีเ้ป็นผู้ที่เข้าใจวิธีการมากท่ีสดุ อีกทัง้องค์การจะได้พนกังานนกัปรับปรุง 
(Improvement) ปรับวิธีการท างานให้ได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ (Lean) เพิ่มอีกด้วย 

2. จากการทดสอบความสมัพนัธ์ ผู้วิจยัสามารถเรียงล าดบั ได้ดงัต่อไปนี ้ 
2.1 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา 

กล่าวคือ เพื่อให้การท างานมีความส าเร็จลุล่วงได้ทันเวลาที่ก าหนด รวมถึงการมีกระบวนการ
ท างาน เวลาในการปฏิบัติงาน การจัดคนที่เหมาะสมเข้าท างานให้สอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด  
ผู้บริหารองค์กรควรมีการก าหนดนโยบายให้พนักงานรู้จักการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกันทัง้
ภายในทีมและนอกทีม เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงานสามารถบริหารเวลาได้อย่างลง
ตวั เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2.2 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้าน
ค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ กล่าวคือ องค์กรจะมีก าไรได้ ส่วนประกอบส าคญัอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า การประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการ
ด าเนินงาน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ซึ่งรวมวิธีการ การปฏิบติังานให้สอดคล้องกับโลก
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ยคุปัจจุบนั การน ากระบวนการในการท างานใหม่ๆ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ เทคโนโลยีเช่น แท็บแล็ต ไอ
เพด เป็นต้น ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเป็นสิ่งที่องค์กรต้องสนใจให้มากขึน้ แต่ต้องดู
ความเหมาะสมกับงานรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ดังนัน้ ผู้ บริหารองค์กรควรให้ความส าคัญ
คณุภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรและร่วมกันก าหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับการบริการและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานในองค์กรบรรลุเป้ามายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2.3 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้าน
ปริมาณงาน กล่าวคือ เป้าหมายหลักขององค์กร คือ การส่งงานให้แก่ลูกค้าตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งปริมาณงานที่ความเหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายนัน้ มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่งงานให้แก่
ลูกค้าได้ส าเร็จ ผู้บริหารหรือผู้บงัคับบัญชาในธนาคารควรมีการก าหนดปริมาณงานในแต่ละวัน
และมุ่งเน้นให้พนกังานท างานให้บรรลเุป้าหมายและเกินเป้าหมายมากย่ิงขึน้ 

2.4 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้าน
คุณภาพ กล่าวคือ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขององค์กร จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้าให้มาก
ที่สุด พร้อมทัง้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้รับการตรวจสอบตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนด ซึง่เป็นการสร้างความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในที่สดุนัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. การวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของ

พนักงานธนาคารพาณิชย์ครัง้นี ้ผู้ ร่วมมีความหลากหลาย ซึ่งมาจากทุกกลุ่มงานของธนาคาร
รวมกนั ท าให้เห็นภาพกว้างของทัง้องค์การ แต่เพื่อให้เห็นผลที่ชดัเจนของแต่ละกลุม่งานมากย่ิงขึน้ 
ดังนัน้ การวิจัยครัง้ต่อไปจึงควรท าในกลุ่มเฉพาะกลุ่มงาน โดยเน้นไปที่หลากหลายธนาคาร เช่น 
กลุม่งานลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเป็นการเก็บแบบสอบถามแยกธนาคาร เป็นต้น 

2. การวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ครัง้นี ้ได้เห็นถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตในการท างาน ในทุกๆ ด้าน ดงันัน้ การ
วิจัยครัง้ต่อไปจึงควรศึกษาเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและด้าน
ความก้าวหน้าในงาน โดยเน้นไปที่ คณุภาพชีวิตในการท างานส่งผลประสิทธิภาพการท างานของ
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พนักงานธนาคารพาณิชย์ โดยเก็บแบบสอบถามมุ่งเน้นไปที่พนักงานรุ่นใหม่ Gen X,Y,Z เพื่อให้
ทราบถึงการวางแผนนโนบายของธนาคารพานิชย์ในอนาคต 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ืองคุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างาน 

ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
 
 
ค าชีแ้จง 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต และ 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตกับ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ซึง่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 สว่นดงันี ้
 สว่นที่ 1 ปัจจยัสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            สว่นที่ 2 คณุภาพชีวิตในการท างาน 
           สว่นที่ 3 ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 

 
ข้อมูลแบบสอบถามนีผู้้ วิจัยจะเก็บเป็นความลับและจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เฉพาะในภาพรวม ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและครบทุกข้อ 
 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้
 
 
              นางสาวนพรัตน์ วรสขุ 

นกัศกึษาตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
                                                                          สาขาการจดัการ  
            มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 
 
 
 
 



  
 

 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ตรงกบัข้อมลูของท่านมากที่สดุ 
1. เพศ 

   ชาย     หญิง 
2. อายุ 

  30 - 35 ปี   36 - 41 ปี 

  42 - 47 ปี   48 – 53 ปี 

  54 ปี ขึน้ไป 
3. สถานภาพสมรส 

  โสด    สมรส/อยู่ด้วยกนั 

  หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 
4. ระดบัการศกึษา 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

  สงูกว่าปริญญาตรี 
5. ต าแหน่งงาน 

  ทัว่ไป (Officer หรือ พนกังานชัว่คราว)  ผู้บริหารระดบักลาง (Manager-AVP) 

  ผู้บริหารระดบัสงู (FAVP-UP) 
 6. อตัราเงินเดือน  

  15,000 – 21,999 บาท  22,000 – 28,999 บาท 

  29,000 – 35,999 บาท  36,000 – 42,999 บาท 

  43,000 บาท ขึน้ไป 
7. อายงุาน 

  1 - 6 ปี   7 – 12 ปี 

  13 – 18 ปี  19 - 24 ปี 

  25 ปี ขึน้ไป  
 
 
 



  
 

 

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิต 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
มาก
ที่สุด
(5) 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง
(3) 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็ น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
1.1 ท่านได้รับค่าตอบแทนจากการท างานที่เพียงพอจาก

ต่อการด ารงชีพ 
     

1.2 ธนาคารมีการพิจารณาขัน้เงินเดือนอย่างยติุธรรม      
1.3 ท่านได้รับค่าตอบที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ท าใน

แต่ละวนั 
     

1.4 ธนาคารมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของท่าน 

     

1.5 ท่านได้ รับสวัสดิการและผลประโยชน์ อ่ืน ๆ อีก
มากมายจากธนาคาร เช่น โบนสั ค่ารักษาพยาบาล 

     

2. ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 
2.1 อาคาร ส านกังาน สถานที่ท างานและอปุกรณ์ในการ

ท างานของธนาคารมีความปลอดภัยและไม่เกิดผล
เสียต่อสขุภาพของท่าน 

     

2.2 ภายในธนาคารมีการจัดบรรยากาศที่ เอือ้ต่อการ
ปฏิบติังานของท่าน 

     

2.3 ภายในธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด 

     

2.4 ภายในธนาคารมีความสงบเงียบปราศจากเสียง
รบกวน 

     

2.5 ภายในธนาคารมี แสงสว่ างที่ เพี ยงพอต่อการ
ปฏิบติังาน 

     



  
 

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
มาก
ที่สุด
(5) 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง
(3) 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็ น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ 
3.1 ธนาคารส่ ง เส ริม ในการพัฒ นาสมรรถนะของ

บคุคลากรทกุต าแหน่ง 
     

3.2 ธนาคารให้ความส าคัญ ในการศึ กษ า เพื่ อ ให้
บคุคลากรเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ 

     

3.3 ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

     

3.4 ธนาคารเปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการวางแผนงานด้วยตนเองอย่างอิสระ 

     

3.5 ธนาคารส่งท่านและเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมฝึกอบรม 
เพื่อเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของ
ธนาคาร 

     

4. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
4.1 ธนาคารพิจารณาเลื่อนขัน้ต าแหน่งพนักงานเป็น

ประจ าทกุปี 
     

4.2 ธนาคารพิจารณาความดีความชอบอย่างเสมอภาค      
4.3 ท่านมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่ง

ตามความรู้ความสามารถ 
     

4.4 ท่านมีโอกาสในการพฒันาชีพในงานที่ปฏิบติังาน      
4.5 ธนาคารมีความน่าเชื่อถือและความมัน่คงในการจ้าง

งานพนกังานเข้ามาปฏิบติังานในองค์การ 
     

5. ด้านการบูรณาทางสังคม 
5.1 ผู้ บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยอม รับผลการ

ปฏิบติังานของท่าน 
     



  
 

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
มาก
ที่สุด
(5) 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง
(3) 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็ น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

5.2 ภายในธนาคารไม่มีการใช้ระบบแบ่งชัน้วรรณะให้
สิทธิทกุคนอย่างเสมอภาค 

     

5.3 พนกังานธนาคารทกุคนให้เกียรติซึ่งกนัและกนัเคารพ
สิทธิสว่นบคุคล 

     

5.4 ผู้บงัคบับญัชาของท่านให้ความเป็นกนัเองกบัท่าน      
5.5 ผู้บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนการท างานร่วมกัน

เป็นทีม 
     

6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
6.1 ธนาคารมีการบริหารจดัการบุคลากรเก่ียวกบัสิทธิใน

การปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและ
การแสดงออกในการเคารพสิทธิซึง่กนัและกนั 

     

6.2 ธนาคารมีการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกัน 
ให้บคุลากรได้รับการเคารพในสิทธิสว่นตวั 

     

6.3 ท่านมีความอิสระในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบังาน 

     

6.4 ท่านเคารพการตดัสินใจโดยใช้มติเสียงสว่นใหญ่      
6.5 ท่านยอมรับความขัดแย้งทางความคิดของเพื่อน

ร่วมงาน 
     

7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
7.1 ท่านสามารถจัดการงานที่ยุ่งยากได้ โดยที่ไม่ส่งผล

กระทบกบัชีวิตสว่นตวั 
     

7.2 ท่านแบ่งเวลางานและเวลาสว่นตวัได้อย่างเหมาะสม      
7.3 ท่านมีเวลาพกัผ่อนที่เพียงพอจากการปฎิบติังาน      



  
 

 

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
มาก
ที่สุด
(5) 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง
(3) 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็ น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

7.4 ธนาคารจัดตารางเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างลง
ตวั 

     

7.5 การปฏิบติังานท่ีธนาคารสามารถยืดหยุ่นได้      
8. ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.1 ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

สงัคมอย่างต่อเนื่อง   
     

8.2 ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมโครงการที่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

     

8.3 ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชมุชนที่อาศยัอยู่ 

     

8.4 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่จดัขึน้ 

     

8.5 ท่านให้ความส าคัญกับประโยชน์ของส่วนรวมและมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

     

 



  
 

 

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานพาณิชย์ในย่านเพลินจิต 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ประสิทธิภาพในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
มาก
ที่สุด
(5) 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง
(3) 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็ น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านคุณภาพของงาน 
1.1 ธนาคารแนะน าผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความ

น่าเชื่อถือแก่ลกูค้า 
     

1.2 ธนาคารแนะน าผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีมาตรฐาน      
1.3 กระบวนการการปฏิบัติงานของท่านถูกต้องและ

แม่นย าปราศจากความผิดพลาด 

     

1.4 ผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีให้แก่ลกูค้า ได้ผ่านตรวจ
คณุภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

     

1.5 คณุภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีผล
ตอบรับที่ดี สง่ผลให้ลกูค้าพงึพอใจ 

     

2. ด้านปริมาณงาน 
2.1 การท างานแต่ละต าแหน่งหน้าที่ในแต่ละวนัของท่าน

ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
     

2.2 ปริมาณงานในแต่ละวันของท่านบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าที่ก าหนดไว้ 

     

2.3 ผู้ บั งคับบัญ ชาของท่ านสามารถจัดพนักงาน
เหมาะสมกบัปริมาณในแต่วนั 

     

2.4 ผู้บงัคบับญัชามอบหมายงานในแต่ละส่วนงานอย่าง
เป็นระบบสง่ผลให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

     

2.5 ปริมาณในงานแต่ละวันเพียงพอต่อความต้องการ
ของลกูค้า     

     



  
 

 

ประสิทธิภาพในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
มาก
ที่สุด
(5) 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง
(3) 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็ น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. ด้านเวลา 
3.1 การปฏิบติังานของท่านส าเร็จลลุว่งทนัเวลาที่ก าหนด

ไว้ในแต่ละวนั 
     

3.2 กระบวนการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว สามารถส่ง
งานลกูค้าตรงตามก าหนด 

     

3.3 ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถบริหารเวลาในการ
ปฏิบติังานที่ได้รับมอบหมายอย่างลงตวั 

     

3.4 ผู้ บังคับบัญชาของท่านมีการจัดบุคคลากรอย่าง
เพียงพอเพื่อให้ทนัเวลาก าหนดสง่งานลกูค้า 

     

3.5 ท่านใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
ได้ผลงานคุ้มค่าในเวลาท่ีก าหนด 

     

4. ด้านค่าใช้จ่าย 
4.1 ท่านใช้วตัถุดิบ ทรัพยากรในกระบวนการปฏิบติังาน

อย่างประหยดัและคุ้มค่า 
     

4.2 ท่านช่วยกันประหยดัพลงังานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนใน
การด าเนินงานขององค์การ 

     

4.3 ท่านหาวิธีการปฏิบติังานใหม่ ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นออกไป 

     

4.4 องค์การที่ท่านปฏิบัติงานมุ่งเน้นป้องกันการสูญเสีย
มากกว่าการแก้ไข เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

     

4.5 องค์การที่ท่านปฏิบัติมีการบันทึกสถิติค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานทกุครัง้ เพื่อประเมินความคุ้มค่า 

     



  
 

 

ประสิทธิภาพในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
มาก
ที่สุด
(5) 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง
(3) 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็ น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

5. ด้านวิธีการ 
5.1 องค์การของท่านมีการน าเอาเคร่ืองมือสมัยใหม่ เช่น 

แท็บแล็ต มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน 
     

5.2 องค์การของท่านมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการปฏิบติังาน 

     

5.3 องค์การของท่านมีการจัดกระบวนการท างานที่
เหมาะสมกบัค่าใช้จ่าย 

     

5.4 องค์การของท่านได้น าเทคนิคใหม่ๆ มาปรับใช้กับ
การท างาน 

     

5.5 องค์การของท่านได้วิธีการที่ได้จากการศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกองค์การมาปรับใช้กับ
กระบวนการปฏิบติังาน 

     



  
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นพรัตน์ วรสขุ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 ธันวาม 2524 
สถานที่เกิด จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2543  

มธัยมศกึษาตอนปลาย  
จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบรีุ  
พ.ศ. 2547  
สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   
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