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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต าแหน่ง และรายไดต้่อเดือน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ 

ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหน้า ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ นโยบายและการ

บริหาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน ดา้นสภาวะการท างาน ดา้นค่าตอบแทน และดา้นความมัน่คงในการท างาน ท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  

ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด อยู่

ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 6-10 ปี มีต าแหน่งพนักงาน และมีรายไดต้่อ
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เ ดือนระหว่าง 20,001 – 40,000 บาท ซ่ึงพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ส านักงานใหญ่ มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ส านกังานใหญ่ ท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ต่างกนั นอกจากน้ี ปัจจยัค ้าจุน 

ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ 

และดา้นความกา้วหนา้ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ และ ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร ดา้นการปกครองบงัคบั

บญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาวะการท างาน และดา้นความมัน่คงในการท างาน มี

ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัสนบัสนุน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) To study personal factors such as sex, age, marriage status, degree 

of study, period of employment, job title and average monthly income that affected employees work efficiency of 

Government Housing Bank Head Office. 2) To study maintenance factors such as achievement, recognition, work 

itself, responsibility and advancement affecting the relationship of employees work efficiency of Government 

Housing Bank Head Office. 3) To study hygiene factors such as company policy and administration, supervision, 

interpersonal relations with subordinates, interpersonal relations with peers, working conditions, salary and job 

security affecting the employees work efficiency at Government Housing Bank Head Office.  

The results of the study showed that most of the respondents were female, aged between 31 – 40 years, 

of single marital status, Bachelor degree of study, with different periods of employment between 6-10 years, had 

a salary between 20,001 – 40,000 baht per month and had overall organisational commitment at most levels.  
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Moreover, the results of hypothesis testing showed that personnel who worked in Government Housing 

Bank Head Office had different personal factors such as age, marriage status, degree of study and job title that 

affected employees work efficiency.  Furthermore, maintenance factors such as achievement, recognition, 

responsibility and advancement affected the relationship of employees work efficiency of Government Housing 

Bank Head Office, and hygiene factors such as company policy and administration, supervision, interpersonal 

relationships with peers, working conditions and job security affected the employees work efficiency of 

Government Housing Bank Head Office at statistical significance of 0.05 levels. 

Keyword: affected employees work efficiency, Maintenance factors, Hygiene factors 

 

บทน า 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 

จนถึงปัจจุบนั ไดส่้งผลผลกระทบจากการถดถอยทางเศรษฐกิจนั้น ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

และธนาคารกลางทัว่โลกตอ้งใชน้โยบายการเงิน ในประกาศลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงมาอยูใ่นระดบั

ต ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ และยงัคงสถานะอตัราดอกเบ้ียนโยบายให้อยู่ในระดับต ่ามาอย่างต่อเน่ือง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุน้ให้เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบนัอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทย อยู่ท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี ซ่ึงผลจากนโยบายดังกล่าว ได้ส่งผลใน 

เชิงบวกต่อความตอ้งการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในประเทศมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ภายใตส้ภาวะ 

ท่ีเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ธนาคาร

โดยตรง  

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน (ALCO) พบว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID - 19 ท าใหอ้ตัราส่วนช าระหน้ี (DSR - Debt Service Ratio) ภาพรวมในปี 2564 เพิ่มสูงขึ้น 
เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ซ่ึงสะทอ้นว่าสถานะทางการเงินของประชาชนค่อนขา้งตึงตวัมากขึ้น และ
สถานการณ์รายไดข้องประชาชนหลายกลุ่มเร่ิมจะไม่สัมพนัธ์กบัหน้ีสินท่ีตอ้งแบกรับภาระ ซ่ึงจากความ
เส่ียงในการผิดช าระหน้ีท่ีสูงขึ้นดงักล่าว ส่งผลให้หลายธนาคารเร่ิมชะลอการปล่อยสินเช่ือ และเพิ่ม
ความเขม้ขน้ในการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายย่อยมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหน้ี NPL ได้ใน
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อนาคต  ดงันั้นผูป้ระกอบการธนาคารฯ จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมและติดตามดูแลลูกหน้ีอย่าง
ใกลชิ้ด เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาในระยะ 1 - 2 ปีขา้งหนา้น้ี  

แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในสังกดัของกระทรวงการคลงั ซ่ึงไดด้ าเนินกิจการภายใต้
พนัธกิจหลักท่ีส าคัญ คือ “ท าให้คนไทยมีบ้าน” ซ่ึงปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัคงคา้งสูงท่ีสุดในประเทศ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ถึงร้อย
ละ 31.03 และยงัคงสนบัสนุนสินเช่ือให้กบัผูท่ี้ตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงในปีท่ี พ.ศ 2564 
ท่ีผ่านมาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยงัไดใ้ห้ความช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  จากความส าเร็จตามพนัธกิจ “ท าให้
คนไทยมีบา้น” ด้วยนโยบายการบริหารของ ธอส. ด าเนินงานภายใต้หลักการ “Good Result Come 
From Good Process” หรือ “ผลลพัธ์ท่ีดีเกิดจากกระบวนการท่ีดี” แลว้ยงัได้เป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับ
องคก์รและหน่วยงานภาครัฐในดา้นการมีธรรมาภิบาลท่ีดี โดย ธอส. ไดผ้ลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) เป็นอนัดบั 1 ถึง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2560 - 
2564 โดยเฉพาะในปี 2564 ได้รับคะแนนการประเมินสูงถึง 99.81 คะแนน อยู่ในระดับ AA และเป็น
หน่วยงานท่ีไดรั้บคะแนนประเมินสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หากพิจารณา
เบ้ืองตน้ พบว่าหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีท าให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถรักษามาตรฐานการท างานให้
อยูใ่นระดบัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ส่วนหน่ึงเกิดจากปัจจยัดา้นบุคลากร กล่าวคือ บุคลากรของธนาคาร
มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่ค่าเฉล่ียคู่เทียบ และมีแนวโนม้ระดบัความผกูพนัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงเป็นผลจากบุคลากรมีระดับความพึงพอใจสูงขึ้นในทุกปัจจยั เช่น ปัจจยัด้านสวสัดิการ ปัจจยัด้าน
ระบบประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ รวมทั้งอตัราการมีส่วนร่วมของบุคลากร และความรู้สึกเป็น
เจา้ของธนาคารมีระดับท่ีสูงขึ้นดว้ยเช่นเดียวกัน และธนาคารยงัมีอตัราการลาออกของพนักงานอยู่ใน
ระดบัต ่า 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง และรายได้ต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 
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 2. เพื่อศึกษาปัจจยัค ้าจุน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ด้านความรับผิดชอบ  และด้านความก้าวหน้า ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้น

ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ด้านสภาวะการท างาน  ด้าน

ค่าตอบแทน และดา้นความมัน่คงในการท างาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ต าแหน่ง และรายไดต้่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ ต่างกนั 

 2. ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ด้านความรับผิดชอบ  และด้านความก้าวหน้า ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

 3. ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ นโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ด้าน

ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ด้านสภาวะการท างาน  ด้าน

ค่าตอบแทน และดา้นความมัน่คงในการท างาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

ขอบเขตงานวิจัย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

1 ขอบเขตประชากร 

ท าการศึกษาพนกังานทุกระดบัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีปฏิบติังานท่ีส านกังานใหญ่ 

2 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
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พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ีส านกังานใหญ่ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง 

ช่วงอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จนถึงอายุ 51 ปีขึ้นไป ต าแหน่ง พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และ

ลูกจา้งธนาคาร ธนาคาร มีจ านวนทั้งหมด 3,505 คน  

ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ  

  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ต าแหน่ง และรายไดต้่อเดือน 

  1.2 ปัจจยัค ้าจุน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านการได้รับการ

ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้  

  1.3 ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้น

ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ด้านสภาวะการท างาน  ด้าน

ค่าตอบแทน และดา้นความมัน่คงในการท างาน 

 2. ตัวแปรตาม  คื อ  ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ ง านของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

Hanna & Wozniak (2001) ได้อธิบายไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ  

การศึกษา รายได้ อาชีพ นั้น เป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดมกัจะน ามาใช้ เพื่อด าเนินการจดัส่วน

แบ่งทางการตลาด ใหเ้ช่ือมโยงกบัความตอ้งการ และความชอบในการเลือกใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค 

แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยค า้จุน 

ฮลัโลแรน Halloran (1983) ไดใ้หค้วามหมายวา่ กระบวนการซ่ึงเร่ิมตน้จากความรู้สึกท่ีไม่เพียงพอ 

หรือเติมไม่เต็ม ทางจิตใจท่ีเรียกว่า ความตอ้งการซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีก่อใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรมของ

มนุษยท่ี์จะบรรลุตามเป้าหมาย อนัเป็นส่ิงท่ีล่อใจนั้นคือความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการ (Need) แรง

ขบัเคล่ือน (Drives) และรางวลัอนัเป็น ส่ิงล่อใจ (Incentives) 
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แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยสนับสนุน 

Gilmer and Von Haller B (1966) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นความคิดท่ีเป็น
ปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตโดยทัว่ไปท่ีไดรั้บมา โดย กิลเมอร์ ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ี
ก่อให้เกิดความพอใจในการท างานว่าขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ดังน้ี 1. ความมัน่คงปลอดภยั 2. โอกาส
กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3. การจดัการ 4. ค่าจา้งและค่าตอบแทน 5. ลกัษณะงานท่ีท า 6. การฝึกอบรม 
7. การติดต่อส่ือสาร 8. สภาพการท างาน 9. ลกัษณะทางสังคม 10. ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยค า้จุน  

1.ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล  

2.ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  

3.ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  

4. ดา้นความรับผิดชอบ  
5. ดา้นความกา้วหนา้  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา  

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

6. ต าแหน่ง 

7. รายไดต้่อเดือน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 

ปัจจัยสนับสนุน  

1. นโยบายและการบริหาร  

2. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  

3. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  

4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  
5. ดา้นสภาวะการท างาน  

6. ดา้นค่าตอบแทน 

7. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานทุกระดบัของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ท่ีปฏิบติังานท่ีส านักงานใหญ่ ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 3,505 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างเหมาะสม

ส าหรับการใชใ้นการวิจยัจ านวน 360 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามโดย

ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จากผูคุ้ณวุฒิ เพื่อทดสอบค่าความสอดคลอ้งของ

แบบสอบถามเพื่อหาค่าดัชนี IOC น าแบบสอบถาม (Try-out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน 

จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ไดค้่าปัจจยัปัจจยัค ้าจุน เท่ากบั 

0.956  และปัจจยัสนบัสนุน เท่ากบั 0.967 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วน เบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบ t-Test การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทาง เดียว (One – way 

ANOVA) และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัย 

จากผลส ารวจ พบวา่ พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ จ านวน 360 คน พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ซ่ึงมีสถานภาพโสด อยู่ใน

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 6-10 ปี มีต าแหน่งพนกังาน และมีรายไดต้่อเดือน

ระหวา่ง 20,001 – 40,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัค ้าจุน มีความคิดเห็นโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 รองลงมา ดา้น

ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 

ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 และด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 

ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัสนบัสนุน มีความคิดเห็นโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 
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รองลงมา นโยบายและการบริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ดา้นค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ดา้น

ความสัมพนัธ์ กบัผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26  ดา้นความมัน่คงในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.26  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 และดา้นสภาวะการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.22 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัค ้าจุน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของตวัแปรต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. F Sig. 
ด้านความส า เ ร็จในการ
ท างานของบุคคล 

.134 .043 .158 3.114** .002 1.142 .332 

ด้านการได้รับการยอมรับ
นบัถือ  

.113 .046 .146 2.454* .015   

ด้ านลักษณะของงาน ท่ี
ปฏิบติั  

.030 .053 .037 .570 .569   

ดา้นความรับผิดชอบ  .424 .046 .455 9.242** .000   
ดา้นความกา้วหนา้ .147 .029 .181 5.132** .000   

ค่าคงท่ี .750 .134  5.602 .000   
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้น

ความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหน้า ท่ีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.002  0.000 และ 0.000 ตามล าดบัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ท่ีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.015  อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05 สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
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Y = 0.750 + 0.134 (ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ) + 0.113 (ด้านการได้รับการ

ยอมรับนบัถือ) + 0.424 (ดา้นความรับผิดชอบ) + 0.147 (ดา้นความกา้วหนา้) 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัสนบัสนุน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่  

ตัวแปร B Std. 
Error 

Beta t Sig. F Sig. 

นโยบายและการบริหาร  .281 .051 .296 5.467** .000 107.580** .000 
ด้านการปกครองบังคับ
บญัชา  

-.177 .062 -.210 -2.877** .004   

ด้ านความสั มพันธ์ กับ
ผูบ้งัคบับญัชา  

.097 .055 .119 1.759 .079   

ด้ านความสั มพันธ์ กับ
เพื่อนร่วมงาน  

.230 .047 .246 4.928** .000   

ดา้นสภาวะการท างาน  .211 .041 .261 5.158** .000   
ดา้นค่าตอบแทน  .025 .034 .035 .750 .454   
ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน 

.187 .042 .199 4.425** .000   

ค่าคงท่ี .741 .143  5.169 .000   
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้น

ความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหน้า ท่ีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.002  0.000 และ 0.000 ตามล าดบัอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ท่ีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.015  อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05 สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

Y = 0.750 + 0.134 (ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ) + 0.113 (ด้านการได้รับการ

ยอมรับนบัถือ) + 0.424 (ดา้นความรับผิดชอบ) + 0.147 (ดา้นความกา้วหนา้) 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และต าแหน่ง 

ท่ี แตกต่ า งกัน  ส่ งผลต่ อ ประ สิท ธิภ าพในการป ฏิบั ติ ง าน ของพนัก ง านธนาคา รอ าค า ร

สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. ปัจจยัค ้าจุน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล มีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มาก

ท่ีสุดเท่ากบั 0.158 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิษณุ กิตติพงศ์วรการ (2560) ไดอ้ธิบายไวว้่า พนักงาน

รัฐวิสาหกิจมีความรู้สึกภาคภูมิใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายงาน  พยายามท างานให้เสร็จภายในเวลาท่ี

ก าหนดและถูกตอ้ง ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อใหง้านส าเร็จเร็วขึ้น ตลอดจนคน้หาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้

ผลงานดียิ่งขึ้น ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มากท่ีสุดเท่ากบั 0.146 สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ อรพินท์ จิตตนุปัสน์ (2561) ได้อธิบายไว้ว่า การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก

ผูบ้ังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน ต่างก็มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคอี์กทั้งก่อใหเ้กิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น ดา้นความรับผิดชอบ มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด เท่ากบั 0.455 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทราภา จ าปาเฟ่ือง และ

อริสรา เสยานนท์ (2560) ไดอ้ธิบายไวว้่า พนกังานสามารถมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจตดัสินใจและมี

ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย และด้านความก้าวหน้า ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด เท่ากบั 
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0.181 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทราภา จ าปาเฟ่ือง และอริสรา เสยานนท์ (2560) ไดอ้ธิบายไวว้่า 

ธนาคารใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสเล่ือนต าแหน่ง และเงินเดือนท่ีสูงขึ้น ตลอดจน

การเขา้รับการฝึกอบรม และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมในการ

ปฏิบติังานใหม่ ๆ ท่ีตอ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น  

3. ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ได้แก่ นโยบายและการบริหาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด เท่ากบั 

0.296 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตภาคิน ม่ิงโสภา และนพปฎล สุวรรณทรัพย ์(2564) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 

ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดโครงสร้างท่ีแสดงถึงความชดัเจน และแจง้ให้บุคลากรไดท้ราบโดยทัว่ถึงกนั

ทุกฝ่ายงาน หรือการพฒันาในต าแหน่งงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรเห็นถึงโอกาสในความกา้วหนา้

ในเส้นทางอาชีพน้ีได้เพียงใด  ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ความสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด เท่ากบั 

0.210 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทราภา จ าปาเฟ่ือง และอริสรา เสยานนท์ (2560) ไดอ้ธิบายไวว้่า 

ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน น าเสนอกล

ยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ในส่วนการประเมินผลควรพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการ

ปฏิบติังานสม ่าเสมอเพื่อให้พนักงาน และลูกจ้าง  มัน่ใจกระท าโดยความโปร่งใสและประเมินอย่าง

ยุติธรรม ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด เท่ากบั 0.246 สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อรพินท ์จิตตนุปัสน์ (2561) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การปฏิบติังานของวิศวกรประมาณราคาจ าเป็น

จะตอ้งปฏิบติังานร่วมกนักบัผูอ่ื้น ทั้งในแผนกงานท่ีปฏิบติัอยูแ่ละในแผนกอ่ืน มีการวางแผน ปรึกษาใน

การปฏิบติังาน ดังนั้น การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังานจึงส่งผลให้เกิด

แรงจูงใจในการปฏิบติังานถึงท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดา้นสภาวะการท างาน มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ส านักงาน

ใหญ่ มากท่ีสุด เท่ากบั 0.261 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรพินท ์จิตตนุปัสน์ (2561) ไดอ้ธิบายไวว้่า ถา้

หากองคก์รสนบัสนุนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน ก็อาจส่งผลให้การประมาณราคาของ
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วิศวกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดา้นความมัน่คงในการท างาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ มากท่ีสุด เท่ากบั 

0.199 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทราภา จ าปาเฟ่ือง และอริสรา เสยานนท์ (2560) ไดอ้ธิบายไวว้่า 

สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน มีการยกย่อง ชมเชย  พนกังานท่ีท างานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ 

เพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพสร้างให้

องคก์รมัน่คง และยัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1 ควรศึกษาขอบเขตด้านประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ขยาย

การศึกษาประชากรทั้งองคก์รเพื่อใหไ้ดค้วามแตกต่าง และความหลากหลายของ งานวิจยัท่ีมากขึ้น  

2 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ท่ีอาจจะส่งผล หรือมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนักงาน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นของพนักงานธนาคารในด้านอ่ืน เพื่อให้ครอบคลุมมาก

ยิง่ขึ้น ไดแ้ก่ กลุ่มงาน สายงาน ฝ่ายงาน เป็นตน้ 
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