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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต และ
ศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์และความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ านวน 400 คน ผลวิจัยพบว่า 
พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ พนักงานธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ และด้านปริมาณงาน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดับ พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน
ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ พนักงานธนาคาร
พาณิชย์ที่มีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
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ABSTRACT 
 

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 different marital statuses 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. 
 
Keywords: Quality of Life, Work Efficiency, Commercial Bank Employees Ploenchit  
 

บทน า 
ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในปี 2563 คาดว่าจะมีการ

ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.0 – 3.0 จากการขยายตัวดังกล่าวอาจจะเกิดจากเงื่อนไขการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ รวมทั้งการรักษาความเช่ือมั่นในระบบเศรษฐกิจและการดูแลแก้ไขปัญหาการลงทุนภาคเอกชน (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) จากรายงานดังกล่าว ท าให้หลายองค์การน าหลักการบริหารจัดการเข้า
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนน าไปสู่การสร้างผลก าไรให้กับ
องค์การ แต่การที่จะให้องค์การบรรลุถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงาน ซึ่งถือเป็นตัวช้ีวัดระดับความสามารถและความส าเรจ็ขององค์การทางหนึ่ง พนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพย่อมสามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพน้ัน อาจประกอบด้วยคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน สวัสดิการที่ได้รับจากองค์การ และรวมไปถึงค่าตอบแทนท่ีได้รับ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2562, น .10-11) 

ธนาคารพาณิชย์เป็นองค์การหนึ่งที่มีการแข่งขันสูง จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารที่มีความสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ธนาคาร
พาณิชย์ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ คือ พนักงาน จึงนับได้ว่า “ทรัพยากรบุคล ”นับว่าเป็นทรัพยากร
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งหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของคนเพื่อให้คนเข้ามามีส่วนบุคคลที่ส าคัญที่สุดส าหรับการน าพาองค์การไปสู่จุดมุ่
ร่วมในการพัฒนาองค์การ อีกทั้งได้รับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง และสวัสดิการควบคู่กับการพัฒนาองค์การให้ส่งผลดีต่อ
การท างานในองค์การอย่างปกติสุข (ฐิตารีย์ ประกอบแก้ว, 2550, น .1) 

การท างานร่วมกับองค์การได้อย่างมีความสุข คุณภาพชีวิตในการท างาน  Quality of work life) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานอย่างปกติสุข เพราะพนักงานที่ท างานในองค์การควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้ง
ร่างกายและจิตใจมีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทางสังคม   กอง
สวัสดิการแรงงาน, 2557, น. 18)  การให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคุณภาพชีวิต
การท างานมีประเด็นเกี่ยวข้องทั้งคุณภาพเชิงวัตถุและเชิงจิตใจ บุคคลจึงต้องพิจารณาประโยชน์ตอบแทนทั้งสองด้าน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่แต่ละหน่วยงานจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องกับความพึงพอใจระหว่างบุคคลและหน่วยงาน 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด  สมพิศ สุวรรณชัย, 2558, น. 2) คุณภาพชีวิตการท างานจะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานความพึงพอใจในงาน  Satisfaction) ความคิดสร้างสรรค์ในงาน  Creating) และเป็นตัวผลักดันให้เกิดผลผลิตที่ดีของ
งาน  Productivity) ซึ่งสามารถวัดได้จากความรู้สึกเกี่ยวกับงานและส่ิงแวดล้อมในการท างาน  Brooks & Anderson, 2005,             
p. 319) องค์การทีผู้่ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดจีะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การและคงอยู่กับองค์การนานข้ึนจะส่งผล
ให้องค์การนั้นสามารถสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ  Lee & Kearns, 2005, p. 54)  

จากความส าคัญของปัญหาข้างต้น ที่องค์การธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจสูงและมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ โดยปัจจัยส าคัญ คือ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อีกทั้งย่านเพลินจิตเป็นแหล่งรวมส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ท าให้เกิดธนาคารหลาย
แห่ง ส่งผลให้มีการท าธุรกรรมจ านวนมากและมีจ านวนพนักงานให้บริการมากตามไปด้วย ธนาคารจึงเห็นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความความสนใจที่จะศึกษา “คุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ”แนวทางในการก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็น
ของพนักงานในองค์การ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต  
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 

ย่านเพลินจิต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

     1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงาน ต าแหน่งงาน อายุงาน 
   1.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความ

ปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม            
ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ย่านเพลินจิต ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ 
ของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงาน อัตรา

เงินเดือน อายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกัน 
2. คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 

ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงและ ความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านสิทธิส่วน
บุคคล ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  2550, น .41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตาม

ตัวแปรลักษณะส่วน บุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้าน
ประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทาง
จิตวิทยาต่างกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้ใช้แนวคิดของ อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล  2557, น .1) ได้ให้ค านิยาม
คุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็นการรับรู้และประเมินภาวะต่างๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานและสภาพแวดล้อมของงานและการ
รับรู้ และการประเมินของบุคคลนี้ จะแตกต่างไปตามพื้นฐานชีวิตของบุคคล สถานภาพและบทบาทและความสามารถของบุคคลใน
การตอบสนองต่องานสภาพแวดล้อมในการท างาน และสภาพแวดล้อมของชีวิต 

ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ใช้แนวคิดของ จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์  2556, น .70) ได้ระบุว่า              
ค าว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิผล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล การวัดประสิทธิภาพโดยทั่วไป
จะวัดเป็นอัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัยน าเข้าใน การผลิตหรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วย และมักเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพแบบนี้ อาจคลาดเคล่ือนได้ เพราะไม่ได้ค านึงถึงด้านคณุภาพแต่ค านึงถึงปริมาณในรปูของก าไร หรือผลผลิตสูงสุดเพียง
ด้านเดียว ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพจึงต้องวัดความแตกต่างด้านคุณภาพของผลผลิตด้วย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิต จ านวน 350,2  คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้ได้แก่ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในย่านเพลินจิต 

จากการสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 356 คน เพิ่มอีก 44 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มงานของพนักงานธนาคาร

พาณิชย์เป็นหน่วยสุ่ม 
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ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม  Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิตในการท างานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
2. สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และอายุงาน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  Nominal Scale) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน และข้อมูลประเภทจัดล าดับ  Ordinal Scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ อัตรา
เงินเดือน และอายุงาน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน จ านวน 40 ข้อ ได้แก่ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
ด้านการบูรณาการทางสังคมด้านประชาธิปไตยในองค์กรด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท  Likert Scale) โดย
ก าหนดให้มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  จ านวน 20 ข้อ 
ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงานด้านเวลาด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการลักษณะแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท  Likert Scale) โดยก าหนดให้มี 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
    1.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ /ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพสมรสม การศึกษา ต าแหน่งงาน 

อัตราเงินเดือน อายุโดยหาความถี่ และค่าร้อยละ  Percentage) 
    1.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่ เป็นธรรม ด้ านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและ               

ความปลอดภัย ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม 
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบ               
ต่อสังคม วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    1.3 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ย่านเพลินจิต ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน 
ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธี การวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
    2.1 การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 ทดสอบเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศอายุ สถานภาพสมรส 

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

    2.2 การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 ทดสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก 

เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36 – 4  ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหาร
ระดับกลาง มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 36,000  – 42,999 บาท มีอายุงานระหว่าง 1  – 6 ปี 

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รองลงมาได้แก่ ด้านสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัว ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการบูรณาการ
ทางสังคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ในภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเวลา รองลงมาได้แก่ ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายกับด้านวิธีการ ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่งงาน 

อัตราเงินเดือน อายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต แตกต่างกันในส่วนนี้
สามารถแบ่งสมติฐานย่อยตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที ่1.1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน แตกต่างกัน 
พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้าน
ค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
    สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน 
พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน  ด้านคุณภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส ต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน
แตกต่างกัน พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
    สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน
แตกต่างกัน พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายและด้าน
วิธีการ ดา้นปริมาณงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
    สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่งงาน ต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน
แตกต่างกัน พนักงานธนาคารพาณิชย์ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน
และด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
    สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อัตราเงินเดือน ต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน
แตกต่างกัน พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่าย
และด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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    สมมติฐานที ่1.7 พนักงานธนาคารพาณิชย์ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุงาน ต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่าง
กัน พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่อายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่าน
เพลินจิต 
    สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
ด้านคุณภาพของงาน โดยภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง 
    สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
ด้านปริมาณงาน โดยภาพรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง 
    สมมติฐานที่ 2.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  ด้านเวลา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา 
โดยภาพรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
    สมมติฐานที่ 2.4 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต  ด้านค่าใช้จ่าย ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
ด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง 
    สมมติฐานที่ 2.5 คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงและ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านการบูรณาการทางสังคมด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ ด้านการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ
โดยภาพรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ            
ปานกลาง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์               

ย่านเพลินจิต 
1. ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเวลา รองลงมาได้แก่ ด้านปริมาณงาน และ
ด้านค่าใช้จ่ายกับด้านวิธีการ ตามล าดับ เนื่องจากฝ่ายบริหารธนาคารมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์แก่
พนักงานที่ยุติธรรมแก่พนักงานที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ             
ทินพันธุ์ จงธนะภูมิพัฒนา  2560) การวิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่าย สกสค. ผลการศึกษา
พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2. ลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และอายุ
งานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิตแตกต่างกัน 

   2.1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากพนักงานไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายต่างได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน จึงมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ทินพันธุ์ จงธนะภูมิพัฒนา  2560) การวิจัย
เรื่อง การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่าย สกสค. ผลการวิจัยพบว่า เพศของบุคลากรที่แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่าย สกสค. ที่ไม่แตกต่างกัน  

   2.2 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานที่มีอายุ 36 – 41 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน
ด้านคุณภาพของงานมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุ 42 – 47 ปี เนื่องจากพนักงานที่มีอายุ 36 – 41 ปี มีความใส่ใจด้านคุณภาพของงาน
มากกว่าพนักงานที่มีอายุมากกว่าด้วยอายุ ประสบการณ์ ต าแหน่งงานที่ยังต้องการการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เพื่ออนาคต จึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงาน  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชาคริต ศรีขาว  2551) ได้
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัท มิสกัน  ไทยแลนด์ จ ากัด) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน
ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

   2.3 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานที่สถานภาพสมรส มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด เนื่องมาจาก พนักงานที่แต่งงานมีครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบ เห็นความส าคัญกับ
คุณภาพของงาน ให้ความส าคัญของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนงเยา พูลเพิ่ม 
 2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด              
ผลวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีสถานสมรสต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัดที่แตกต่างกัน  
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   2.4 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และด้าน
วิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านปริมาณงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด ในด้าน
เวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ และด้านปริมาณงาน เนื่องจากคนที่มีระดับการศึกษ าที่สูงจะมีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นตาม 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมชาย วังศิริกุล  2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

   2.5 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพของงาน ปริมาณ
งานด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านค่าใช้จ่าย ด้านวิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่พนักงานที่มีต าแหน่งงานในระดับสูงมีประสิทธิภาพในการท างาน             
มากที่สุด เนื่องจากพนักงานที่มีหน้าที่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ก็จะมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้น า ดังนั้นการท าตนให้มี
ประสิทธิภาพการท างานที่ดีมากเท่าไหร่ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้นเท่านั้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
ทินพันธุ์ จงธนะภูมิพัฒนา  2560) การวิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่าย สกสค. ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มี ต าแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

   2.6 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน  36,000 – 
42,999 บาท มีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านวิธีการน้อยกว่าพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน  43,000 บาทขึ้นไป 
เนื่องจากพนักงานท่ีมีอัตราเงินเดือน 43,000 บาทข้ึนไป นั่นหมายถึงพนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างานสูง มีความรู้ ความเข้าใจ 
รายละเอียดของเนื้องาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรสามารถมีก าไร และเติบโตได้อย่างมั่นคง ส่วนด้านคุณภาพของงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ สมชาย วังศิริกุล  2550) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสผลการศึกษาพบว่า
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

   2.7 พนักงานธนาคารพาณิชย์ ที่อายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านวิธีการ  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคนที่มีอายุงาน  25 ปีขึ้นไป                        
มีประสิทธิภาพในการท างานสูง เนื่องจากคนที่มีอายุงานมากแสดงถึงการอยู่กับองค์กรนี้มานาน จึงเกิดความเช่ียวชาญและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูง สอดคล้องกับ สุระ วงศ์แสง  2552) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท  ไทยเบปเวอเรจโลจิสติก จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า อายุงาน และหน่วยงานต่างกัน มีระดับ ความคิดเห็นด้วยต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

3. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต 
   3.1 คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 

ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพของงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านโอกาสและ              
การพัฒนาความสามารถ ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ด้านค านึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิทธิส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์               
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ย่านเพลินจิต ด้านคุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 7 มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับน้อยไป
จนถึงปานกลาง สอดคล้องกับ บูญยืน รัตนชาตรี  2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานมีความส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

   3.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์              
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการท างานท้ัง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านปริมาณงาน สอดคล้องกับ อนงเยา พูลเพิ่ม  2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพชี วิตมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

   3.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการท างานทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านเวลา สอดคล้องกับ สมพงศ์ รัตนุพงศ์  2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว SMM ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ                
การปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว SMM 

   3.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์               
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการท างานท้ัง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับ ลลิตา โมลจันทร์  2555) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการท างานและประสิทธิภาพการท างาน: กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  มหาชน) ส านักงานเขตลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด  มหาชน) ส านักงานเขตลพบุรี ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การท างานโดยรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   3.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม กับประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการท างานทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ ย่านเพลินจิต ด้านวิธีการ สอดคล้องกับ ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์  2555) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ในด้าน
ความมั่นคงในการงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ด้านความภาคภูมิใจ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการ
พัฒนาเส้นสายอาชีพ ด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลและองค์กร และด้านการมีสุขภาพที่ดี 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. ด้านคุณภาพของงาน ของกลุ่มพนักงานท่ี มีอายุ 36 – 41 ปี มีสถานภาพสมรส มีต าแหน่งงาน ผู้บริหารระดับสูง และ

มีอัตราเงินเดือน 36,000 – 42,999 บาท โดยเน้นการก าหนดนโยบายสนับสนุน การท างานแบบ Cross functional เพื่อการ
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ปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี และการท างานร่วมกับผู้ที่มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน ให้พนักงานได้เรียนรู้ มองเห็น สัมผัส การท างาน
ของพนักงานคนอื่นๆ ที่มีหน้าที่ท่ีต่างออกไป การท างานร่วมกับทีมอื่นๆ ในองค์การ เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ 
อีกด้วย พนักงานจะเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับใช้ความรู้ที่มีหลากหลาย เพื่อน ามาพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับส่ิงที่ลูกค้าต้องการมากท่ีสุด 

2. ด้านปริมาณงานและด้านเวลา ของกับกลุ่มพนักงานที่ มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรีและมีต าแหน่งงาน                 
ผู้บริการระดับสูง โดยเน้นการก าหนดนโนบาย การท างานเป็นทีม การมุ่นเน้นให้ความส าคัญต่อความต้องการของลูกค้า การรักษา
ค ามั่นท่ีได้ให้กับกับลูกค้า การส่งต่องานให้ทันต่อความต้องการในแต่ละวัน มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้าและตลาด และส่ิงที่ผู้บริหารจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาด คือ การสร้างความภูมิใจให้กับพนักงาน เมื่อองค์การเกิด
ความส าเร็จ จากการที่พนักงานมีความตั้งใจและส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้าได้ทันก าหนด  

3. ด้านวิธีการและด้านค่าใช้จ่าย ของกับกลุ่มพนักงานที่  มีอายุ 42 – 47 ปี และ 48 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษา                    
สูงกว่าปริญญาตรีและมีต าแหน่งงาน ผู้บริการระดับสูง มีอัตราเงินเดือน 43,000 บาทข้ึนไป โดยเน้นการก าหนดนโยบาย ให้มีการ
จัดการการวิเคราะห์ต้นทุนและบันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการท างาน เพื่อน ามาประเมินก่อนและหลังปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้
พนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้คิดออกแบบหรือให้ความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งต่อให้นักพัฒนาน าไปพัฒนาระบบต่อไป เพื่อลด
คน ลดเวลา ลดความผิดพลาด ของส่วนงานที่สามารถใช้ระบบระบบคอมพิวเตอร์แทนคนได้ ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้มีความรู้            
ความเช่ียวชาญ ทางด้านวิธีการและค่าใช้จ่าย ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เข้าใจวิธีการมากที่สุด อีกทั้งองค์การจะได้พนักงาน              
นักปรับปรุง  Improvement) ปรับวิธีการท างานให้ได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  Lean) เพิ่มอีกด้วย 
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