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บทคัดย่อ 

         การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานสินเช่ือ ธนาคารออมสิน ภาค 2 (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการท างานท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบติังานของพนักงานสินเช่ือธนาคารออมสิน ภาค 2 (3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนักงานสินเช่ือธนาคารออมสิน ภาค 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั 

ไดแ้ก่ พนักงานสินเช่ือธนาคารออมสินภาค 2 จ านวน 209 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละและความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนักงานสินเช่ือ ธนาคาร

ออมสิน ภาค 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ประสิทธิผลในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน (2) พนกังานสินเช่ือธนาคารออมสินภาค 2 มีประสิทธิผลในการท างานโดยรวมอยู่
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ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบั ประสิทธิผลจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นบรรลุเป้าหมาย ดา้นความพึงพอใจใน

การท างาน ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (3) พนักงานสินเช่ือธนาคารออมสินภาค 2 มีประสิทธิภาพในการท างาน

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบั ประสิทธิภาพจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นคุณภาพ ดา้นเวลา ดา้น

ค่าใชจ่้าย  

ค าส าคญั : ความส าเร็จ, ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ, พนกังานสินเช่ือ 

Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the factors influencing success in Operations of 
Government Savings Bank Loan Employees Region 2 (2) to explore the effectiveness of work affecting the 
success of Government Savings Bank Loan Employees Region 2 (3) to investigate the efficiency of work 
affecting the success of Government Savings Bank Loan Employees Region 2. The samples used in this research 
were 209 employees of Government Savings Bank Region 2, collecting data by using questionnaires.  The data 
were analyzed by descriptive statistics such as percentage, frequency, mean and standard deviation. 

 The research found that (1) the factors influencing the overall success of the Government Savings Bank 
Region 2 overall at the highest level. In descending order is work   effectiveness and work efficiency. (2) The 
staff of the Government Savings Bank Region 2 had the overall productivity at the highest level.  The order of 
effectiveness descending is the achievement aspect following by the satisfaction of work and cognitive of work 
(3) The staff of the Government Savings Bank Region 2 had overall work efficiency at the highest level.  The 
order of effectiveness descending is quality, time, cost. 

Keywords: Success, Effectiveness, Efficiency, Loan Employees 

บทน า 
ในสถานการณ์ท่ีทัว่โลกก าลงัประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหกิ้จการหรือ

สถานประกอบการปิดกิจการ ลดคนงาน ลดชัว่โมงการท างาน ลดเงินเดือนพนกังาน เพื่อประคบัประคองกิจการ

ใหด้ าเนินการใหผ้่านพน้วิกฤติการณ์ดงักล่าวไปใหไ้ด ้ส่งผลใหกิ้จการหรือสถานประกอบการพยายามหาวิธีการ

บริหารจดัการ หรือกลยุทธ์ในการบริหารจดัการเพื่อให้กิจการอยู่รอดและสามารถแข่งขนัได ้โดยมีทรัพยากรใน

การบริหาร ประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุ เคร่ืองจกัร และการจดัการ แต่ทรัพยากรคน เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญั
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ในการด าเนินกิจการให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้โดยการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติัของพนกังานแต่ละบุคคล

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการปฏิบติังาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกบักิจการ แต่การท่ีจะไดม้าซ่ึงความส าเร็จของ

การปฏิบติังาน และประโยชน์สูงสุดของกิจการนั้น กิจการก็ตอ้งมีปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ปัจจยั

ในการท างาน ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน มารองรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงจะได้มาทั้ง

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการท างาน ก่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบติังานในแต่ละหน้าท่ี  (ศิริพร 

สอนไชยา, 2557) 

ปัจจุบนัธนาคารออมสิน ก็เป็นองค์กรหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด-19 โดยรูปแบบการด าเนินธุรกิจของธนาคารนั้น ดูผิวเผินเหมือนไม่ซับซ้อน เพราะตอ้งด าเนินการภายใต้

กรอบระเบียบของกฎหมายซ่ึงก ากบัดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ รับฝากเงินจากประชาชนแลว้น า

เงินไปปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่ภาคธุรกิจเพื่อบริหารใหไ้ดก้ าไร แต่ในความเป็นจริงแลว้มีความเส่ียงสูงและเปราะบาง

อยู่มาก เพราะในด้านหน้ีสินเป็นภาระแน่นอนท่ีต้องช าระคืนตามก าหนดเวลาให้แก่ผูฝ้ากเงิน แต่ในด้าน

สินทรัพยซ่ึ์งไดแ้ก่ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจากการปล่อยสินเช่ือนั้นมีความไม่แน่นอนในการรับช าระหน้ี เพราะขึ้นอยู่

กบัการประกอบธุรกิจของลูกหน้ี ถา้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ียหรือคืนเงินตน้ตามก าหนดได้ ธนาคารก็จะ

ไม่มีเงินสดท่ีจะน าไปคืนผูฝ้ากเงิน จากการด าเนินกิจการของธนาคารดงักล่าวความอยูร่อดของธนาคารส่วนหน่ึง

ก็ขึ้นอยูก่บัพนกังานสินเช่ือในการวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกหน้ีแต่ละรายอยา่งรอบคอบ เพื่อใหท้ราบความสามารถ

ในการช าระหน้ีท่ีแทจ้ริงของลูกหน้ี หากพนักงานสินเช่ือสามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผลในการท างาน

และประสิทธิภาพในการท างาน ก็จะท าให้ความส าเร็จในการปฏิบติังานได ้ส่งผลให้ธนาคารออมสินสามารถ

ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวกบั ประสิทธิผลในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานสินเช่ือธนาคาร

ออมสินภาค 2 ว่าจะส่งผลอยา่งไรต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางต่อธนาคาร

ออมสิน น ามาวางแผนการด าเนินงาน พฒันาบุคลากรในองค์กร และปรับปรุงการท างานของพนักงานของ

องคก์ร ใหป้ฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งจะไดน้ าผลการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั

ธนาคารต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน ภาค 2 
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2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการท างานท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือธนาคาร

ออมสิน ภาค 2 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานสินเช่ือ

ธนาคารออมสิน ภาค 2 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ขอบเขตของประชากร 

ขอบเขตการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษา กลุ่มพนักงานสินเช่ือธนาคารออมสิน ภาค 2 ณ 

เดือนพฤษภาคม 2564 จ านวน 435 คน และใชก้ารก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณการใชสู้ตร Taro Yamane 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และขนาดความคลาดเคล่ือน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 209 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

        2.1 การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นประสิทธิผลในการท างาน ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ

ในการท างาน และความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน ภาค2 

        2.2 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อายกุารท างาน 

2. ปัจจยัประสิทธิผลในการท างาน ไดแ้ก่ การบรรลุเป้าหมาย ความรู้ความเขา้ใจ ความพึงพอใจในการ  

ท างาน 

3. ปัจจยัประสิทธิภาพในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย  

        2.3 ตัวแปรตามได้แก่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานสินเช่ือธนาคาร     

ออมสิน ภาค 2 

ประโยชน์ของงานวิจัย 

1. ผลการวิจยัท าใหท้ราบถึงความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือ ธนาคารออมสิน ภาค 2 

2. ผลการวิจยัท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือธนาคาร

ออมสิน ภาค2 
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3. ผลจากการวิจยั สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นขอ้เสนอแนะให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปปฏิบติัให้

เกิดผลส าเร็จในการท างานมากขึ้น 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดทฤษฎีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน         

แนวคิดทฤษฎีประสิทธิผลในการท างานมีผูใ้ห้ค  านิยามและค าจ ากัดความเก่ียวกับประสิทธิผลไว้

มากมาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีผูว้ิจยัสนใจมาน าเสนอ ดงัน้ี 

มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ได้ให้ความหมาย ประสิทธิผลการปฏิบติังาน หมายถึง ระดับของ

ความสามารถในการใชค้วามรู้ความเขา้ใจ หรือทกัษะท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวตัถุประสงคข์อง

งานตามมาตรฐานท่ีองคก์รไดก้ าหนดไว ้ภายใตเ้ง่ือนไขการใชท้รัพยากรและระยะเวลาท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัไดอ้ย่าง

คุม้ค่าท่ีสุด 

สุนิสา รัตนประยูร (2559) ไดใ้ห้ความหมาย ประสิทธิผลในการท างาน ไวว้่า คือ กระบวนการท างานท่ี

ท าใหเ้กิดผลลพัธ์ตามเป้าหมายหรือนโยบายท่ีก าหนด 

ภรณี ใจวงศ์ (2559) ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพสูงสุด ทั้งภาคการบริการและสินคา้ ทั้งน้ีการท่ีจะทราบไดว้า่

การปฏิบัติงานนั้นได้ประสิทธิผลอย่างไร ทางองค์กรหรือหน่วยงานต้องมีการประเมินประสิทธิผลการ

ปฏิบติังาน  

อธิปพฒัน์ เดชขุนทด (2558) ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จตรงตามเป้าหมายของผลการปฏิบติังาน

และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไว ้เพื่อให้เกิดความส าเร็จอย่างสูงสุดแก่องคก์ร โดยไม่แสดงค่าของผล

การด าเนินงานในรูปของตวัเงิน  

มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) กล่าวว่าผูท่ี้ท างานไดมี้ประสิทธิผล ตอ้งมีความสุขในการท างาน มีการ

พฒันาด้านการท างานท่ีดี และใช้เทคนิคต่างๆ  ร่วมกับการท างาน เพื่อให้งานท่ีออกมามีประสิทธิผลมากขึ้น 

สามารถวดัได ้ดงัน้ี 

1. ตั้งเป้าหมายในการท างานก่อนเร่ิมตน้การท างานทุกคร้ัง และเป็นเป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัได้

จริง การตั้งเป้าหมายเป็นการวางแผนการท างานไวล้่วงหน้า ช่วยท าให้การท างานมีทิศทาง ผิดพลาดน้อย และ

ตรงจุดมุ่งหมายขององคก์ร  
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2 การบริหารเวลา จะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต ท าให้มีจุดมุ่งหมายในการท างาน การก าหนด

ระยะเวลาในการท างาน เป็นการจดัระเบียบชีวิตของตนเอง และเป็นการวางแผนในแต่ละวนั ท าให้เกิดความ

ยดืหยุน่ในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ  

3. การเพิ่มความมัน่ใจในการท างานให้ตนเอง ท าให้เกิดการแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม และยงัส่งผล

ต่อบุคลิกภาพท่ีดี ความกลา้ท่ีจะแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง หรือกลา้ท่ีจะคิดต่าง แมส่ิ้งท่ีคิดนั้นผูอ่ื้นอาจไม่เห็น

ดว้ยหรือไม่ยอมรับ แต่หากผลท่ีออกมาลม้เหลว ก็จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและพฒันาตนเอง

ต่อไป  

4. มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีมหรือท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท างานอย่างจริงจงั ไม่ท าตวัเป็น

อุปสรรค ช่วยคิดช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกนั แบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่ง ยติุธรรม รับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น ซ่ึงจะท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกนั  

5. การมีคุณธรรมในการท างาน มีการแสดงออกอย่างถูกตอ้งต่อเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา ทั้ง

ทางกาย วาจา ใจ ซ่ึงจะตอ้งยดึเป็นหลกัในการปฏิบติั ใหเ้กิดเป็นนิสัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  ์สุจริต ยติุธรรม 

โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน จะท าใหส้ังคมการท างานอยา่งเป็นระบบมากขึ้น ส่งผลใหก้ารท างาน

มีประสิทธิผล  

6. การเป็นบุคคลท่ีสามารถท าไดต้ามส่ิงท่ีพูดหรือตกลงกนัไว ้ 

7. หมัน่สร้างแรงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้จากภายในใหมี้ความอยากท่ีจะเรียนรู้ พฒันาตนเองจากการท างาน

ตลอดเวลา  

8. การปรับเปล่ียนมุมมองหรือทศันคติการท างานท่ีไม่เหมาะสม  

9. สร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา ยิม้แยม้แจ่มใส เพื่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม

การท างานท่ีดี 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผลในการท างาน ผูว้ิจยัสามารถ

สรุปไดว้่า ประสิทธิผลในการท างาน หมายถึง การบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีองค์กรคาดหวงัไว ้

โดยพิจารณาในแง่ การท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีท า ความพึงพอใจในการท างาน 

 

2. แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพในการท างาน 

แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพในการท างานมีผูใ้ห้ค  านิยามและค าจ ากัดความเก่ียวกบัประสิทธิภาพไว้

มากมาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีผูว้ิจยัสนใจมาน าเสนอ ดงัน้ี 
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สุนิสา รัตนประยูร (2559) ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานให้

เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยค านึงถึงความประหยดัทรัพยากรในทุกๆ ดา้น แต่ตอ้งก่อให้เกิด

ผลผลิตสูงท่ีสุด โดยประหยดัทั้งเวลา แรงงาน วสัดุส่ิงของและอ่ืนๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการบริหารจดัการ การร่วมมือ

ช่วยกนับริหารจดัการ ใหทุ้กคนรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของร่วมกนั 

สมเกียรต์ิ ฉายพระพักตร์, ปฎิมา ถนิมกาญจน์, สุกานดา กล่ินขจร (2556) ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน หมายถึง การบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างสมดุล คือ ประหยดัเงิน ประหยดัเวลา ใชค้นให้เหมาะ

กบังาน ใชว้สัดุอุปกรณ์ให้คุม้ค่า ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม ท าให้พนกังานเกิดความพงึพอใจในการท างาน อนัเป็น

ผลท าใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์สูงสุดบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีองค์กรประสบผลส าเร็จ 

สามารถด าเนินการตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้โดยมีการประเมินจากปัจจยัน าเขา้ หรือจ านวนของการใชท้รัพยากร

อย่างคุ ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากตรงตามก าหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

องคป์ระกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

         อุทัสน์ วีระศักด์ิการุณย์ (2556) ได้น าแนวคิด  Peterson & Plowman โดยสรุปองค์ประกอบของ

ประสิทธิภาพไว ้4 ขอ้ ประกอบดว้ย  

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่า  และมีความพึง

พอใจผลการท างานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ีผลงานท่ีมีคุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อ

องคก์รและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ  

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน โดยผลงานท่ี

ปฏิบติัไดมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว้ และควรมีการวางแผน 

บริหารเวลา เพื่อใหไ้ดป้ริมาณงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

3. เวลา (Time) คือเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยู่ในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบั

งานและทนัสมยัมีการพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเร็วขึ้น  

4. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังาน และวิธีการคือ

จะตอ้งลงทุนนอ้ยและให้ไดผ้ลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้าย หรือ ตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่การ

ใชท้รัพยากรดา้นการเงิน คน วสัดุ เทคโนโลยท่ีีมีอยูอ่ยา่งประหยดัคุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 
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จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน ผูว้ิจยัสามารถ

สรุปไดว้่า ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง กระบวนการ วิธีการท่ีน าไปสู่การปฏิบติังานให้เกิดผลส าเร็จ

สูงสุดไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยพิจารณาในแง่มีคุณภาพ ทนัต่อเวลา และความประหยดั 

 

3. แนวคิดทฤษฎีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ศิริพร สอนไชยา (2557) ไดใ้หค้วามหมายจากการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ

ในการท างานของกลุ่มอาชีพ ท่ีวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นผลส าเร็จของการ

ปฏิบติังาน ไวด้งัน้ี  

1. ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ และไดรั้บผลก าไร

ในการปฏิบติังาน 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การสมดุลอย่างดีท่ีสุดระหว่าง กิจกรรมทางดา้นการปรับตวั 

และการรักษาสภาพ  

นพดล เตชยั (2559) ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองว่ามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายหรือหลกัเกณฑท่ี์องคก์รก าหนดไว ้และมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

วุฒิภทัร สุขช่วย (2559) ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานของบุคคล

อย่างมีเป้าหมาย และมีการพฒันา การท างานอย่างต่อเน่ือง เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูท่ี้ใชบ้ริการตลอดจนบุคคลรอบ

ขา้งจนเป็นท่ียอมรับ น าไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีและได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น เกิดความพอใจและมี

ความสุขในการท างาน 

สุริยงค์ วงศาพฒัน์นานันท์ (2557) ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การวินิจฉัย การรับรู้และการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลว่า มีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและบรรลุในผลท่ีคาดหวงัของความส าเร็จ 4 

ดา้น ส าคญั ไดแ้ก่ 

1. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ หมายถึง การพฒันาผลผลิตของการท างานว่าตรงเป้าหมายท่ีตอ้งการ

เพียงใด 

2. การจดัหาและการใชปั้จจยัทรัพยากร หมายถึง พิจารณาวา่การท่ีจะมีผลผลิตตามเป้าหมายความส าเร็จ

นั้น จะต้องจัดหาทรัพยากรอย่างไร เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรว่ามีความถูกต้อง

เหมาะสมเพียงใดและไม่เกิดการสูญเปล่าในการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน 
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3. กระบวนการปฏิบติังาน หมายถึง การพิจารณาว่าจะตอ้งปฏิบติังานภายในองคก์รซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาท การมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีไดง้านครบถว้น ใช้เวลาน้อย มีการใช้นวตักรรม

ใหม่ๆ ในการช่วยปฏิบติังาน 

4. ความพอใจของทุกฝ่าย หมายถึง การพิจารณาว่าผลงานท่ีมีความส าเร็จในดา้นต่างๆ นั้น ผูป้ฏิบติังาน

ตอ้งมีกระบวนการท างานท่ีน ามาซ่ึงความพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ในองคก์รตามไปดว้ย  

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผูว้ิจัย

สามารถสรุปไดว้า่ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน หมายถึง การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จอยา่งเตม็ท่ี โดย

มุ่งหวงัใหง้านท่ีท านั้นประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
ดา้นคุณภาพ 
ดา้นเวลา 
ดา้นค่าใชจ่้าย 

ประสิทธิผลในการท างาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
ความรู้ความเขา้ใจ 
ความพึงพอใจในการท างาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา 
รายได ้
อายกุารท างาน 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือ                    

ธนาคารออมสิน ภาค 2 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ไดด้ าเนินการวิจยัดงัน้ี คือ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มพนกังานสินเช่ือธนาคาร

ออมสินภาค 2 โดยทราบจ านวนท่ีแน่นอน คือจ านวน 435 คน ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณ

การใช้สูตร Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% และขนาดความคลาดเคล่ือน 5% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 209 คน โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบง่าย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ 
(Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีการวดัระดบัเชิงกลุ่มในการอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอายุการท างาน และวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีการวดัระดบัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ประสิทธิผลในการ
ท างาน ประสิทธิภาพในการท างาน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือ      
ธนาคารออมสิน ภาค 2 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน 
ภาค 2 สามารถน ามาสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67  มี
อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.80 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 61.70 มีรายได ้25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีอายุการท างาน 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.60 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือ  ธนาคารออม
สิน ภาค 2 โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.290 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ประสิทธิผลในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 
 3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.287 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการบรรลุ
เป้าหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68  
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 4. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.386 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53  

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน 
ภาค 2 สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี  
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 อาจ
เป็นเพราะ วุฒิการศึกษาท่ีเปิดรับสมคัรเขา้ท างานเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นคณะบริหารธุรกิจ ท่ีมีเพศ
หญิงนิยมศึกษามากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ  ศิริพร สอนไชยา (2557) เร่ือง ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.70 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือ  ธนาคารออม
สิน ภาค 2 โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ประสิทธิผลในการท างาน อาจเป็นเพราะพนกังานสามารถท างาน
ไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีท า มีความพึงพอใจในการท างาน ไดรั้บการอบรม
เก่ียวกบัสินเช่ือของธนาคารอยู่บ่อยคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) เร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมระดบั 5 ดาว ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลในการท างานมี
ผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เพราะว่า พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจใน
งาน การปฏิบติังานมีคุณภาพ ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการท างานท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สินเช่ือธนาคารออมสิน ภาค 2 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการบรรลุเป้าหมาย อาจเป็นเพราะ ธนาคารไดส้ร้าง
แรงจูงใจให้กบัพนักงานเม่ือท างานไดบ้รรลุเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) เร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมระดบั 5 ดาว ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการบรรลุเป้าหมาย อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  เน่ืองจาก พนกังานในองคก์รมกัสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเองในการท างาน มีความมัน่ใจว่าจะ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย และตั้งเป้าการท างานในแต่ละวนั 
 4. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนักงาน
สินเช่ือธนาคารออมสิน ภาค 2 อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านคุณภาพ อาจเป็นเพราะ คุณภาพของงานเป็นท่ี
ยอมรับ และมีการประเมินคุณภาพของงานอยู่เสมอจึงท าใหง้านมีคุณภาพดีมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั อคัรเดช ไม้
จนัทร์ (2560) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัร
สายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ดา้นคุณภาพงาน อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากบริษทัมีการควบคุม



12 
 

การท างานท่ีมีมาตรฐาน โดยช้ินงานตอ้งผ่านการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้กับลูกคา้ ซ่ึงพนักงานก็สามารถ
ท างานไดต้รงตามมาตรฐาน และช้ินงานออกมามีคุณภาพดี 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจยัท าให้ทราบถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือ

ธนาคารออมสิน ภาค 2 ประสิทธิผลในการท างานมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นองคก์รความรักษา

ระดบัประสิทธิผลในการท างานให้คงท่ีหรือเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือประสิทธิภาพในการท างาน องค์กรควร

ศึกษาเพิ่มเติม ควรพฒันาปรับปรุงแกไ้ข ให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากทั้งประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการท างานเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จทั้งส้ิน 

ผลการศึกษาวิจยัท าใหท้ราบถึง ประสิทธิผลในการท างานมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน

ของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสินภาค 2 เพราะฉะนั้น องคก์รควรเร่งพฒันาและให้ความส าคญัในดา้นน้ี อนั

ไดแ้ก่ ดา้นบรรลุเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการท างานให้มีทกัษะ 

เช่ียวชาญในงานท่ีท า และความพึงพอใจในการท างานโดยลกัษณะงานท่ีท าตามความถนดัของแต่ละบุคคล เพื่อ

เพิ่มประสิทธิผลในการท างานใหดี้มากยิง่ขึ้น 

ผลการศึกษาวิจัยท าให้ทราบถึง ประสิทธิภาพในการท างานมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสินเช่ือธนาคารออมสินภาค 2 เพราะฉะนั้ น องค์กรควรปรับปรุงแก้ไขและให้

ความส าคญัในด้านน้ีมากขึ้น อนัได้แก่ คุณภาพของงานให้เป็นท่ียอมรับ ด้านเวลาตอ้งทนัตามก าหนด ด้าน

ค่าใชจ่้าย กระตุน้ใหพ้นกังานใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหดี้มากยิง่ขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีนอกเหนือจาก

ประสิทธิผลในการท างานและประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อจะไดน้ ามาพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ขึ้น 

2. ควรศึกษาปัจจยัดา้นประสิทธิผลในการท างานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความส าเร็จในการปฏิบติังานให้ดี

ยิง่ขึ้น 

3. ควรศึกษาปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความส าเร็จในการปฏิบติังานให้ดี

ยิง่ขึ้น 
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