การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฎิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่ แจ้ งวัฒนะ
Enviroment Factors Effective to Performance Efficiency of
Kasikornbank Head Office Changwattana
กันต์ ฤทัย พู่พนั ธุ์1 และ กฤษฎา มูฮัมหมัด2
1

หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, อีเมล์ kanruethai.pp@gmail.com
2
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, อีเมล์ kritsada.m@rsu.ac.th

--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานธนาคารกสิ กรไทยส านักงานใหญ่ แ จ้งวัฒนะเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย สภาพแวดล้อ มการปฏิ บ ัติง านที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จานวน
214 คน เครื่ องมื อที่ ใช้คือแบบสอบถาม ใช้การสุ่ มแบบตามสะดวก โดยชุ ดแบบสอบถามจะถูกนามาวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป และสถิ ติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ ในครั้ งนี้ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการทดสอบ พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานธนาคาร
กสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า ด้านการมีส่วนร่ วม มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย
สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยสภาพแวดล้อม, ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The purpose of this independent study aims to study about Demographic factors affect performance
efficiency of Kasikorn Bank head office Changwattana employees. Environmental factors affect to performance
efficiency of Kasikorn Bank head office Changwattana employees. Studying from a sample of 214 employees by
using evaluation questionnaire with randomization method . The evaluation questionnaire will be analyzed by
statistical program, which had been collecting the data by frequency, percentage, average, standard deviation, oneway ANOVA, and Multiple Regression analysis. The results of the hypothesis testing indicated that demographic
factors such as education level has effected to differences of performance efficiency of Kasikorn Bank head office
Changwattana employees The different demographic factors such as education level has significantly affect to
performance efficiency of Kasikorn Bank head office Changwattana employees in different characters at statistical
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significance level 0.05. Environmental factors such as participation has to performance efficiency of Kasikorn Bank
head office Changwattana employees at statistical significance level 0.05.
Keywords: Enviroment Factors, Performance Efficiency
1. บทนา
เนื่ องจากในปั จจุ บนั ประเทศไทยมี การเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องซึ่ งทาให้ทางธนาคาร
กสิ กรไทยต้องมีการจัดกระบวนการดาเนิ นงาน เพื่อให้บรรลุความสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ ซึ่ งแต่ละองค์กรจะมีปัจจัยแห่ ง
ความสาเร็ จเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้พนักงานและผูบ้ ริ หารขององค์กรรู ้วา่
ต้องทาสิ่ งใดบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ ขององค์กรตอบสนองต่อวิสัยทัศน์จนทาให้องค์กรเองก็พยายามที่จะต้องหาวิธีการ
และแนวทางใหม่ๆแต่ในการทางานของพนักงานภายในองค์กรนั้นสิ่ งที่สาคัญที่สุดของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น คือ
ปั จจัยในการทางาน ซึ่ งมีผลต่อการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้นและจะช่วยให้เกิดผลการ
กระทาตามมาหลายอย่าง เช่น ความกระตื้อรื้ นร้นในการทางานและการตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมาย มีความเสี ยสละ
เป็ นต้น ได้กล่าวว่าการปฏิบตั ิงานนั้นที่จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องมาจากบุคคลภายในองค์กรก่อนและบุคคลากร
จะแสดงออกถึ งพฤติ กรรมหลักๆที่ ทาให้พนักงานนั้นมี การบริ การที่ ดีแก่ ลูกค้า นั้นก็คื อปั จ จัยในการท างาน เช่ น
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ค่าตอบแทน เป็ นต้น ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้ จะวัดผลได้ในการทางานของพนักงานในแต่ละคนได้ เพราะพนักงานทุกคนนั้นมุ่งหวังด้านโบนัส และ
สวัสดิการมาก เพราะเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในชีวิตประจาวัน Cameron (1988) ได้กล่าวว่าประสิ ทธิ ผลขององค์กรที่
แข็งแกร่ งจะทาให้หน่วยงานมีประสิ ทธิ ผลโดยวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ งจะมีกฎระเบียบที่ไม่เป็ นทางการบอกบุคลากรว่า
ควรประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างไรในเรื่ องต่าง ๆ ที่รู้ชดั ว่าองค์กรคาดหวังอะไร
ธนาคารกสิ กรไทย ให้ความสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการ
ประกอบธุรกิจ กล่าวคือ การที่องค์กรใดมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสู ง ก็จะมีผลกาไรที่สูงตามไปด้วย ฉะนั้นผล
การปฏิบตั ิงาน หรื อการสร้างผลงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า หรื อบรรลุจุดมุ่งหมาย ตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ จะต้องพิจารณาจากคุณภาพของงาน ต้องมีคุณภาพสู งเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า ปริ มาณงานที่เกิดขึ้น
ต้องเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้หรื อคาดหวังไว้ เวลาที่ใช้ในการดาเนิ นงานต้องอยู่ในหลักการและมาตรฐาน และ
ค่าใช้จ่ายต้องมีวิธีการบริ หารให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดสิ่ งเหล่านี้ จะต้องประกอบไปด้วยปั จจัยหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ซึ่ ง
หากองค์กรให้ความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยเหล่านี้ ก็จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
จากความเป็ นมาและความส าคัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ องปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงาน
ใหญ่แจ้งวัฒนะ เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
นับว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น และสาคัญยิง่ ต่อธนาคารกสิ กรไทย ในฐานะที่ผวู ้ ิจยั เป็ นพนักงานภายในองค์การ ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย ที่จะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และนามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับกระบวนการในงานบริ หารทรัพยากรมุนษย์ เพื่อเป็ นแรงผลักดัน
สร้างขวัญกาลังใจให้กบั พนักงานธนาคารกสิ กรไทย รักษาพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานสาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของธนาคารกสิ กรไทย
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย
สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
2. เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัย สภาพแวดล้อ มการปฏิ บ ัติงานที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติงานของพนักงาน
ธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
3. การดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ผูว้ ิจยั กาหนด
ขนาดตัวอย่าง จากสู ตร ทาโรยามาเน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั จัดสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
กสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะโดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้ต่อเดือน,
สถานภาพ และระยะเวลาที่ทางาน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมการปฏิ บตั ิงานประกอบไปด้วย ด้านกายภาพ , ด้านการ
บริ หารงาน, ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล, ด้านความสัมพันธ์ส่วนรวม และด้านการมีส่วน
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงาน
ใหญ่แจ้งวัฒนะ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ มีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1.เก็บข้อมูลจากพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
2.ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และลงรหัสในแบบสอบถาม
3.นาข้อมูลที่ตรวจแล้วไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ใน มีท้ งั ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ทั้งตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ ระยะเวลาที่ทางาน
2. สภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริ หารงาน ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ด้านความสัมพันธ์ส่วนรวม ด้านการมีส่วนร่ วม
ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ
เพศ
จานวน
̅
ชาย
131
3.99
หญิง
83
4.02
รวม
214
4.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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S.D.
0.533
0.515
0.525

t
0.446

Sig.
0.656
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จากตารางที่ 1 ใช้สถิติการทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig. > 0.05)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ
อายุ
จานวน
̅
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
27
4.11
31 – 35 ปี
131
3.94
36 – 40 ปี
29
4.03
41 – 45 ปี
17
4.10
46 – 50 ปี
6
4.16
มากกว่า 50 ปี
4
4.39
รวม
214
4.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D.
0.478
0.553
0.507
0.411
0.408
0.410
0.525

F
1.294

Sig.
0.268

จากตารางที่ 2 ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้ง
วัฒนะ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig. > 0.05)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษาสูงสุ ด
S.D.
จานวน
̅
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
18
4.15
0.494
ปริ ญญาตรี
42
4.18
0.416
สู งกว่าปริ ญญาตรี
154
3.94
0.544
รวม
214
4.01
0.525
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F
4.321

Sig.
0.014*

จากตารางที่ 3 ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึกษาสู งสุ ดที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกสิ กรไทย
สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig. < 0.05)
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ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุ ด
ต่ า กว่ า ปริ ญญา
ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ปริ ญญาตรี
ตรี
̅
4.15
4.18
ต่ากว่าปริ ญญาตรี

4.15

ปริ ญญาตรี

4.18

-

สู งกว่าปริ ญญา
ตรี
3.94

-.021

.216

-

.237*

สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.94
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 เมื่ อทาการทดสอบความแตกต่างที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ โดยการจาแนกเป็ นรายคู่พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 (Sig. > 0.05)
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
S.D.
F
Sig.
จานวน
̅
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
71
4.03
0.487
0.228
0.950
15,001 – 25,000 บาท
77
3.98
0.526
25,001 – 35,000 บาท
16
4.02
0.606
35,001 – 45,000 บาท
17
3.93
0.569
45,001 – 55,000 บาท
28
4.02
0.590
มากกว่า 55,000 บาท
5
4.17
0.421
รวม
214
4.01
0.525
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกสิ กรไทยสานักงาน
ใหญ่แจ้งวัฒนะ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig. > 0.05)
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
S.D.
จานวน
̅
โสด
142
4.03
0.529
สมรส
43
3.92
0.485
หม้าย/หย่าร้าง
29
3.99
0.566
รวม
214
4.01
0.525
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จากตารางที่ 6 ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ส ถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานกสิ ก รไทย
สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig. > 0.05)
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระยะเวลาที่ทางาน
ระยะเวลาที่ทางาน
S.D.
F
Sig.
จานวน
̅
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
51
3.92
0.526
0.806
0.523
6 – 10 ปี
104
4.00
0.531
11 – 15 ปี
12
4.07
0.556
16 – 20 ปี
41
4.06
0.520
มากกว่า 20 ปี
6
4.26
0.522
รวม
214
4.01
0.525
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ร ะยะเวลาที่ ท างานที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนักงานกสิ กรไทย
ส านั ก งานใหญ่ แ จ้ ง วัฒ นะ ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 (Sig.
>
0.05)
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะโดยวิธีการ Enter
Std.
ปัจจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน
B
t
Sig.
Tolerance VIF
Error
ค่าคงที่ (constant)
3.210
0.392
8.188 0.000
0.047
0.062 0.054 0.762 0.447
0.899
1.112
ด้านกายภาพ (X1)
0.035
0.080 0.034 0.441 0.660
0.753
1.329
ด้านการบริ หารงาน (X2)
0.054
0.079 0.055 0.685 0.494
0.700
1.429
ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล (X3)
ด้านความสัมพันธ์ส่วนรวม (X4)
0.043
0.073 0.049 0.592 0.554
0.667
1.499
0.195
0.073 0.226 2.674 0.008* 0.640
1.563
ด้านการมีส่วนร่ วม (X6)
2
2
R = 0.228 R = 0.052 Adjusted R = 0.029 SEE = 0.517 F = 2.284 Sig =0.048*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บตั ิ งานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ พบว่าด้านการมี ส่วนร่ วม มี ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณในระดับต่า (R = 0.228) มีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 2.9
(Adj. R2 = 0.029) มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.517 (SEE = 0.517)
ด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ มาก
ที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่ วม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.226 ( = 0.226)
จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระ เขียนให้อยูใ่ นรู ปสมการเชิงเส้นตรงที่
ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ ที่ระดับนัยสาคัญ .05 เพื่อทานาย ปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิ บตั ิงานมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ได้ดงั นี้
สมการในรู ปแบบคะแนนดิบ
Y = 3.21 + 0.047X1 + 0.035X2 + 0.054X 3+ 0.043X4 + 0.195X5
สมการในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน
Zy = 0.226ZX6
ตารางที่ 9 การสรุ ปสมมติ ฐานข้อ ที่ 1 ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ แ ตกต่ างกันส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติง านของ
พนักงานกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ที่แตกต่างกัน
สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้ง
วัฒนะ ที่แตกต่างกัน
ด้านเพศ
t-test
ไม่สอดคล้อง
ด้านอายุ
F-test
ไม่สอดคล้อง
ด้านระดับการศึกษา
F-test
สอดคล้อง
ด้านรายได้
F-test
ไม่สอดคล้อง
ด้านสถานภาพสมรส
F-test
ไม่สอดคล้อง
ด้านระยะเวลาที่ทางาน
F-test
ไม่สอดคล้อง
ตารางที่ 10 การสรุ ปสมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานมี ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
ปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย
สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
ด้านกายภาพ
MRA
ไม่สอดคล้อง
ด้านการบริ หารงาน
MRA
ไม่สอดคล้อง
ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
MRA
ไม่สอดคล้อง
ด้านความสัมพันธ์ส่วนรวม
MRA
ไม่สอดคล้อง
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สมมติฐาน
สถิติ
ผลการทดสอบ
ปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทย
สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
ด้านการมีส่วนร่ วม
MRA
สอดคล้อง
5. สรุ ปและการอภิปรายผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ พบว่า
1. ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเพศชาย จานวน 131 คน (ร้อยละ 61.2)
2. ด้านอายุ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี จานวน 131 คน (ร้อยละ61.2)
3. ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 154 คน (ร้อยละ 72.0)
4. ด้านรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จานวน 77 คน (ร้อยละ 36.0)
5. ด้านสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 142 คน (ร้อยละ 66.4)
6. ระยะเวลาที่ทางาน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาที่ทางาน 6-10 ปี จานวน 104 คน (ร้อยละ 48.6)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า หน่ วยงานของท่านมี อุปกรณ์/เครื่ องมื อสนับสนุ นการทางานในหน้าที่
เหมาะสมและเพียงพอมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.91 มี ความสาคัญในระดับมาก ห้องทางาน บริ เวณปฏิ บตั ิงาน มี ความ
เหมาะสมกับลักษณะงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีความสาคัญในระดับมาก หน่วยงานของท่านมีการบารุ งรักษาให้มี
ความสะอาดเรี ยบร้อยถูกสุ ขอนามัยอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีความสาคัญในระดับมาก หน่ วยงานมี การจัด
สภาพแวดล้อมที่ กระตุน้ ให้เกิ ดการทางานมากขึ้น เช่น การจัดส่ วนค้นคว้าข้อมูลประกอบการปฏิบตั ิงานมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.82 มีความสาคัญในระดับมาก หน่ วยงานมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเป็ นสัดส่ วน มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการ
ทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 มีความสาคัญในระดับมาก และหน่วยงานของท่านมีสถานที่ในการออกกาลังกายหรื อมุม
พักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 มีความสาคัญในระดับมาก ตามลาดับ
ปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านการบริ หารงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ท่านรู ้ สึกพอใจในนโยบายและกฎต่างๆของหน่ วยงานเพราะทาให้การ
ทางานคล่องตัวมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 มีความสาคัญในระดับมาก มีระบบการควบคุมการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับ
หน้าที่ของแต่ละฝ่ ายงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีความสาคัญในระดับมาก หน่ วยงานมีการวางแผนการทางานเป็ น
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและเป็ นระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีความสาคัญในระดับมาก มีการจัดโครงสร้างการบังคับ
บัญชาที่ชดั เจนมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.69 มี ความสาคัญในระดับมาก มี การกาหนดตัวชี้ วดั เกณฑ์ความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 มีความสาคัญในระดับมาก และผูบ้ งั คับบัญชามีการให้คาแนะนางานอย่าง
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 มีความสาคัญในระดับปานกลาง ตามลาดับ
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ปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 มีความสาคัญในระดับมากที่สุด
ท่านมักได้รับความชื่นชมและพิจารณาผลงานอย่างเป็ นธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีความสาคัญในระดับมาก งานที่
ได้รับมอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถของท่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านได้รับการ
ฝึ กอบรมการพัฒ นาที่ เ ป็ นการเพิ่ ม พู น ความรู ้ ทัก ษะ และประสบการณ์ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.65 มี
ความสาคัญในระดับมาก มีการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.43 มีความสาคัญในระดับมาก หน่ วยงานสนับสนุ นให้เกิดความก้าวหน้าในอาชี พอย่างต่อเนื่ องมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.16 มีความสาคัญในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านความสัมพันธ์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตัวอย่าง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า สมาชิกหน่วยงานของท่านมีการ
ติดต่อประสานงานกันอย่างเป็ นประจาสม่ าเสมอมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีความสาคัญในระดับมาก เพื่อนร่ วมงานมี
ความสามัคคี ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านมักได้รับคาแนะนา
และความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานเมื่อเกิดปั ญหากับท่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านมี
การพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นในการทางานกับเพื่อนร่ วมงานอยู่เสมอมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.89 มี ความสาคัญใน
ระดับมาก ท่านสามารถเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านมี
โอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานในระหว่างการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 มีความสาคัญในระดับมาก
ปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านการมี ส่วนร่ วมที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ท่านมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหามี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.06 มี ความสาคัญในระดับมาก หน่ วยงานยึดแนวทางการทางานแบบร่ วมคิ ด ร่ วมทาและร่ วม
รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อ
กาหนดแนวทางในการดาเนิ นการปฏิบตั ิงาน ของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านมัก
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆของหน่ วยงานอยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 มีความสาคัญในระดับมาก
หน่วยงานของท่านให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 มีความสาคัญในระดับมาก
หน่วยงานของท่านเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.02 มีความสาคัญในระดับปานกลาง ตามลาดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ท่านมีโอกาสนาผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของท่านมา
พัฒนาตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 มีความสาคัญในระดับมากที่สุด ผลสาเร็ จจากการที่ปฏิบตั ิงานมีคุม้ ค่าทรัพยากร
เช่น แรงงาน งบประมาณ ที่ได้ใช้ไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านได้รับความชมเชยจากการ
ปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านมีความพึงพอใจในผลสาเร็ จของงานที่เกิดขึ้นทุกครั้ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีความสาคัญในระดับมาก ท่านสามารถทางานได้บรรลุเป้ าหมายที่ได้รับทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.01 มี ความสาคัญในระดับมาก ท่านเข้าใจในวัตถุประสงค์ ภารกิ จ เป้ าหมายของหน่ วยงานอย่างชัดเจนมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.68 มีความสาคัญในระดับมาก
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกสิ กรไทย
สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระยะเวลาที่ทางานที่แตกต่างกัน
ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะไม่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิ บตั ิงานที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วม
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
จากการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นมาอภิปรายผล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้ต่อเดือน สถานภาพ
สมรสและระยะเวลาที่ทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
พบว่ามี เพียง 1 ด้าน ที่ ส อดคล้องสมมติ ฐาน คื อด้านระดับ การศึ กษาพบว่าระดับ การศึ กษาที่ แ ตกต่างกันมี ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนักงานกสิ กรไทยส านักงานใหญ่ แ จ้งวัฒนะแตกต่างกัน เมื่ อได้ทาการจาแนก
เปรี ยบเทียบแบบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บ ัติงาน แตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 อาจเป็ นเพราะการทดสอบในภาพรวมนั้นมี ค วาม
แตกต่างระหว่างกลุ่มซึ่ งเมื่อนามาทาการทดสอบแบบรายคู่กลับไม่พบความแตกต่างจึงได้ทาการไปดูที่จานวนความถี่
ร้อยละพบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นไม่มีความสมดุลในการทดสอบรายคู่อนั เนื่ องมาจากผูท้ ี่ศึกษาในระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
มีเพียง 18 คน โดยที่กลุ่มตัวอย่างระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี น้ นั มีจานวน 154 คน จึงทาให้เกิด Type I error ในการ
คานวณเปรี ยบเทียบรายคู่ตามแบบของเชฟเฟ่ และยังประกอบกับภาพรวมในด้านอื่นๆ ที่มาเป็ นองค์ประกอบในการ
ตอบแบบสอบถามในปั จจุ บนั นั้นทาให้กลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามนั้นมี ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน ไม่
แตกต่างกันในการจาแนกแบบรายคู่ ซึ่ งระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ รชัย ไพศาลพันธุ์ (2541) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการทางานและความ
ปลอดภัยในการทางานและการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการความปลอดภัยในการทางานของพนักงานท่าอากาศยานแห่ ง
ประเทศไทย มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพต่อความปลอดภัยในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิจยั ปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริ หารงาน ด้านการบริ หาร
ทรั พยากรบุ คคล ด้านความสัมพันธ์ส่วนรวม และด้านการมี ส่วนร่ วมที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของ
พนัก งานธนาคารกสิ ก รไทยส านัก งานใหญ่ แ จ้ง วัฒ นะอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05โดยด้า นที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะคือ ด้านการมีส่วนร่ วม พบว่า
ระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะโดยภาพ
รวมอยู่ใ นระดับ มาก แต่ เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ท่ านมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ไขปั ญ หา
หน่ วยงานยึดแนวทางการทางานแบบร่ วมคิด ร่ วมทาและร่ วมรับผิดชอบ ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุมระดมความ
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คิดเห็น เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน ท่านมักได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆของหน่วยงานอยูเ่ สมอ หน่วยงานของท่านให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ และหน่วยงานของ
ท่านเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามลาดับ สอดคล้องกับแนวคิด
สันติชยั เอื้อจงประสิ ทธิ์ (2551) ได้กล่าวถึงสาระสาคัญของการมีส่วนร่ วมของบุคลากรว่าหมายถึง การเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆและมีส่วนตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานอันมี
ผลกระทบมาถึ งตัวของบุ คลากรเอง การที่ จะสามารถทาให้บุคลากรดี ข้ ึนได้น้ ันตัวผูน้ าต้องยอมรั บในปรั ชญาการ
พัฒนาว่า มนุ ษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม สามารถ
เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมในองค์กรได้
6. ข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
กสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ในภาพรวมนั้นมี ความแตกต่างกันระดับการศึกษาชั้นสู งกว่าปริ ญญาตรี น้ นั มี
ความพึงพอใจในการทางานที่ สูงกว่าระดับการศึกษาชั้นต่ ากว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึ กษาชั้นปริ ญญาตรี อัน
เนื่ องมาจากจานวนพนักงานที่มีระดับการศึกษาชั้นที่ต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี น้ นั มีจานวน
ที่นอ้ ย ในกลุ่มนี้ จะเป็ นพนักงานปฏิบตั ิการซึ่ งจะมีการทางานที่ต่อเนื่ องไม่สามารถออกไปปฏิบตั ิในส่ วนอื่น ๆได้ จึง
ทาให้การทางานนั้นเป็ นไปด้วยความจาเจ อีกทั้งบางส่ วนทางานในช่วงวันหยุดราชการทาให้งานของตนเองที่จะต้อง
ทามีปริ มาณที่มากขึ้นทาให้เกิดความเหนื่อยล้า และส่ งผลไปยังประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานที่ออกมา เมื่องานที่ออกมา
มีประสิ ทธิ ภาพที่ดอ้ ยลงย่อมทาให้เกิดงานที่ตอ้ งซ่ อมขึ้นมาเป็ นวัฏจักร จึงทาให้เกิดความเหนื่ อยล้าในการทางาน นั้น
จึงอาจเป็ นหนึ่งปั จจัยที่ส่งผลให้พนักงานในระดับนี้มีความพึงพอใจที่นอ้ ยกว่าระดับชั้นสู งกว่าปริ ญญาตรี
ปั จจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงาน ด้านการมีส่วนร่ วม องค์กรจะต้องสร้างความสัมพันธ์ให้แก่พนักงานใน
องค์กรโดยจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมทางานร่ วมคิด ร่ วมทาและร่ วมรั บผิดชอบ เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและจัดกิจกรรมที่ทางานด้วยกันเป็ นทีม เพื่อให้พนักงานได้มี
ส่ วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงานอยู่เสมอ ได้รับโอกาสเป็ นส่ วนหนึ่ งในการปฏิบตั ิงานขององค์กร เพื่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานและคุณภาพของงานที่ออกมา
จากการศึกษาและวิจยั ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเป็ นแนวทางและเป็ นประโยชน์ในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
ดังนี้
1) ในการวิจยั ครั้ งต่อไปควรมี การศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน โดยเน้นปั จจัยภายนอกเพื่อเป็ นการศึกษาให้ทราบถึงปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
2) ในการวิจยั ครั้ งต่อไปควรใช้ปัจจัยเกี่ ยวกับแนวทางในการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร, ความผูกพันต่อองค์กร
3) ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการขยายกลุ่มประชากรที่ศึกษาให้กว้างขึ้นโดยศึกษาพนักงานธนาคารกสิ กร
ไทยเขตอื่นหรื อทัว่ ประเทศและศึกษาปั จจัยอื่นๆนอกเหนื อจากที่ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
อาทิ เช่ น ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิ งาน, กลยุทธ์ ทางการแข่งขัน, โครงสร้ างขององค์กร และลักษณะของผูน้ าองค์กร
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เนื่ อ งจากมี ปั จ จัย หลายตัว ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ผลการปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม รายละเอี ย ดและท าให้ง านวิ จัย มี ค วาม
น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น โดยปั จจัยเหล่านี้อาจเป็ นประโยชน์ในการทาการศึกษาต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การค้น คว้าอิ ส ระเรื่ อ ง “ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฎิ บ ัติง านของพนัก งาน
ธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ” สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ได้รับความกรุ ณาจาก ดร.กฤษฎา มูฮมั หมัด ให้
คาปรึ กษา ข้อแนะนา ข้อคิดเห็น และการช่วยเหลือต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ ผวู้ ิจยั ดาเนิ นงานวิจยั ทาให้การค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและขอขอบพระคุณคณะกรรมการร่ วมสอบ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม และ
ดร.ณกมล จันทร์สม ที่ให้คาแนะนาในการปรับปรุ งงานวิจยั ให้เนื้อหามีละเอียดครบถ้วนยิง่ ขึ้น
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