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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะของพนักงาน ที่มคีวามสัมพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานส่งเช็คต่างธนาคารเรียกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการ
จดัเกบ็ภาพเชค็ของพนักงานศูนย์ปฏบิตักิารเชค็ ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยทกัษะของพนักงาน ประกอบดว้ย ทกัษะ
ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ทกัษะดา้นความคดิ และทกัษะดา้นเทคนิค กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื พนักงานศูนย์
ปฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวน 153 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีสถติกิารวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลจากการวจิยั พบว่า 
  1. พนักงานศูนย์ปฏบิตัิการเชค็ของธนาคารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  46-52 ปี มสีถานภาพสมรส/       
อยู่ด้วยกนั มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีอตัราเงนิเดอืน 30,000 – 59,999 บาท เป็นพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร มอีายุงาน 17-23 ปี 
 2. พนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีก
เกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ด้วยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมามคีวามรู ้
ความเขา้ใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัด ี 
 3. พนักงานศูนยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารมทีกัษะของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นทกัษะ
ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ทกัษะดา้นความคดิ และทกัษะดา้นเทคนิค อยู่ในระดบัมาก 
 4. พนักงานศูนยป์ฏบิตัิการเชค็ของธนาคารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็
ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็อยู่ในระดบัด ี
 5. พนักงานศูนย์ปฏิบัติการเช็คของธนาคารที่มีระดับการศึกษา และระดบัต าแหน่งงาน แตกต่างกัน              
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และพนกังานศูนยป์ฏบิตักิารเชค็ของ
ธนาคารที่มสีถานภาพการสมรสแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั .01 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 6. ทกัษะของพนกังาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นมนุษย์สมัพนัธ ์ทกัษะดา้นความคดิ และทกัษะดา้นเทคนิค 
มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัสูงและมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
 

ค าส าคญั: พนกังาน การปฏบิตังิาน ธนาคาร เชค็ 
 

Abstract 
 
 The research aims to study and focus on cognitive and employee’s skills relating to performance of 
clearing cheque by imaged cheque clearing and archive system of cheque operation center of a bank. The 
cognitive and skills are consisted of human relation skill, conceptual skill and technique skill. The sample of 
the study is composed of 153 employees of a cheque operation center of a bank. Questionnaire is an 
instrument in data collection. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient would be employed. 
 Results of the research are as follows: 
 1. Most of employees in Cheque Operation Center are male with the age of 46-52 years old, get 
married or in a relationship, have bachelor’s degree, having monthly income of Baht 30,000 – 59,000, are 
operational level employees and having years of 17 – 23 service years. 
 2.  The employees of Cheque Operation Center have a moderate knowledge in cheque by imaged 
cheque clearing and archive system while knowledge in this operation is at good level. 
 3.  Overall Cheque Operation Center employees’ skills are at high levels, consisting of human 
relation skill, conceptual skill and technique skill are at high levels. 
 4.  Employees at Cheque Operation Center have good performance officer’s efficiency to clearing 
cheque by imaged cheque clearing and archive system. 
 5.  The different in demographic data consisted education level and rank position influenced the 
difference in performance officer’s efficiency to work with statistical significance at .05 levels. The different in 
demographic data consisted marital status influenced the difference in performance officer’s efficiency to work 
with statistical significance at .01 level. 
 6.  Employees’ skill have positive high correlation with performance officer’s efficiency in categories 
of human relation skill, conceptual skill and technique skill with statistical significanceat .01 level. 
 
Keywords: Employees, operations, banking, check 
 
บทน า 
 เชค็ (Cheque) เป็นตัว๋เงนิประเภทหนึ่งเช่นเดยีวกบัตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange หรอื B/E) และตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิ (Promissory Note หรอื P/N) แต่เป็นตัว๋เงนิทีน่ิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายทีสุ่ดเนื่องจากเชค็มลีกัษณะพเิศษตรง 
ที่มธีนาคารซึ่งเป็นสถาบนัการเงนิที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้จ่ายเงนิในขณะที่ผู้จ่ายเงนิในตัว๋เงนิประเภทอื่นอาจเป็น
บุคคลใดกไ็ด ้



 3 

 ประเทศไทยนิยมช าระหน้ีกนัดว้ยเชค็การใชเ้ชค็ในปจัจุบนัมปีรมิาณค่อนขา้งมากเหตุผลทีม่ผีูนิ้ยมใชเ้ชค็เป็น
เครื่องมอืในการช าระหนี้ต่อกนันัน้มเีหตุผลอยู่หลายประการเช่นเป็นการผ่อนเวลาทีลู่กหนี้จะต้องช าระหนี้ดว้ยเงนิสด
เป็นเครื่องมือในการกู้เบกิเงนิเกนิบญัชหีรอืใช้เป็นหลกัประกนัในการกู้ยมืเงนิและในการท าธุรกรรมอย่างอื่น และที่
ส าคญัคอืการใชเ้ชค็มคีวามปลอดภยัมากกว่าการถอืเงนิสดนอกจากนี้ยงัเป็นการส่งเสรมิธุรกจิและเป็นเครื่องมอืของรฐั
ในการควบคุมปรมิาณเงนิหมุนเวยีนในระบบดว้ย 
 เมื่อปรมิาณการใชเ้ชค็มจี านวนมากการยื่นเชค็ต่อธนาคารกย็่อมมจี านวนมากเช่นกนัหากผูท้รงน าเชค็ไปขึน้
เงนิกบัธนาคารผูจ้่ายโดยตรงกอ็าจไม่เกดิปญัหามากนกัแต่มกีรณีการน าเชค็ไปขึน้เงนิกบัธนาคารทีไ่ม่ใช่ธนาคารผูจ้่าย
โดยธนาคารทีผู่ท้รงน าเชค็ไปขึน้เงนิเรยีกว่า “ธนาคารผูส้ง่เรยีกเกบ็” จากนัน้ธนาคารผูส้ง่เรยีกเกบ็นัน้จะสง่ต่อตวัเชค็ไป
ยงัต่อธนาคารเจา้ของเชค็ ซึง่เรยีกว่า “ธนาคารผูจ้่าย”เพื่อใหธ้นาคารผูจ้่ายท าการตรวจสอบและอนุมตัติดัจ่ายเงนิตาม
เชค็นัน้ซึง่การเรยีกเกบ็เชค็ต่างธนาคารนี้ ผูท้รงเชค็จะไม่ไดร้บัเงนิขณะทีน่ าเชค็มาขึน้เงนิทนัทตี้องรอระยะเวลาในการ
เรยีกเกบ็หากเป็นสาขาของธนาคารทีอ่ยู่ต่างจงัหวดั อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเรยีกเกบ็ 3 – 5 วนัท าการ การทีลู่กคา้
ไม่ได้รบัเงนิทนัทกี่อให้เกดิความไม่คล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ นอกจากนี้ระบบการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็แบบเดิม
กล่าวคอื ระบบการหกับญัชเีชค็ระหว่างธนาคารดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(ECS) ระบบเรยีกการเรยีกเกบ็เงนิตามภายใน
เขตส านกัหกับญัช ีและระบบเรยีกการเรยีกเกบ็เงนิตามขา้มเขตส านกัหกับญัช ี(B/C) ตวัเชค็มกีารเคลื่อนยา้ยมากท าให้
เกดิความเสีย่งในด้านการด าเนินงาน เนื่องจากตวัเชค็อาจสญูหายระหว่างการเดนิทางหรอืไปถึงจุดหมายปลายทาง         
ชา้กว่าก าหนด 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจงึก าหนดวธิกีารเรยีกเกบ็เชค็แบบใหม่มาใช้คอื ระบบการหกั
บญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) คอื 
ระบบการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ระหว่างธนาคารโดยใชภ้าพเชค็ในกระบวนการเรยีกเกบ็แทนการใชต้วัเชค็จรงิซึง่ระบบ
ดงักล่าวเริม่ใชเ้มื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2555 โดยลงระบบในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลก่อน จากนัน้ไดท้ าการทยอยลง
ระบบไปยงัในต่างจงัหวดั โดย ธปท. มนีโยบายการลงระบบดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ทัว่ประเทศภายในปี 2556 
 หลกัส าคญัของระบบดงักล่าวมวี่าเมื่อผูท้รงหรอืลกูคา้น าเชค็มายื่นต่อธนาคารผูส้ง่เรยีกเกบ็แลว้ธนาคารผูส้่ง
เรยีกเกบ็จะเป็นผูเ้กบ็เชค็ปกตติน้ฉบบัไว ้โดยสง่เชค็ตน้ฉบบัเฉพาะเชค็กลุ่มพเิศษไปยงัธนาคารผูจ้่ายธนาคารผูส้ง่เรยีก
เกบ็เพยีงแต่กราดภาพเชค็หรอืสแกนภาพเชค็ผ่านเครื่องสง่ขอ้มลูเชค็ เมื่อธนาคารผูจ้่ายไดร้บัภาพเชค็ดงักล่าวแลว้กจ็ะ
ด าเนินการตรวจสอบความสมบรูณ์ของเชค็ลายมอืชื่อผูส้ ัง่จ่ายเงื่อนไขการสัง่จ่ายแลว้พจิารณาอนุมตัใิหจ้่ายเงนิตามเชค็
หรอืปฏเิสธการจ่ายเงนิ 
 โดยวตัถุประสงคข์องระบบดงักล่าวคอื เพื่อย่นระยะเวลาการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ทัว่ประเทศใหเ้หลอื 1 วนั
ท าการ ซึง่รวมถงึการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ขา้มเขตส านกัหกับญัช ีทีป่จัจุบนัตอ้งใชเ้วลาในการเรยีกเกบ็ 3-5 วนัท าการ
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และเสริม
ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ 
 ธนาคารสมาชกิทุกธนาคารจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยระบบการหกับญัชเีชค็
ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ใหถู้กตอ้ง 
 ในปจัจุบนัการปฏบิตังิานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการ
จดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหน่ึง ยงัคงเป็นปญัหาทีส่ าคญั เน่ืองจากผูป้ฏบิตังิาน
ยงัไม่มคีวามรู ้ความเขา้ใจในระบบงานทีถู่กตอ้ง และขาดการประสานงานทีด่ที ัง้ในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานอื่น
 ด้วยเหตุนี้ทางผู้วจิยัจึงสนใจศึกษาถึง ความรู้ความเข้าใจ และทกัษะของพนักงาน ที่มีความสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานส่งเช็คต่างธนาคารเรียกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการ
จดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์แก่ธนาคารผูบ้รหิาร และพนักงาน ทัง้ในแง่ของการน าไปใชพ้ฒันาและเป็นขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
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กระบวนการท างานของธนาคาร เพื่อเพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิานของพนักงาน ท าให้การปฏบิตัิงานของพนักงานใน
อนาคตเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ด้วย
ภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศูนยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัการท างาน อตัราเงนิเดอืน และ
อายุงาน  
 2.  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ด้วย
ภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนักงานศูนย์ปฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยจ าแนกตามระดบั
ความรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ทกัษะของพนกังาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย์
สมัพนัธ ์และทกัษะดา้นความคดิ กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชี
เชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) มดีงันี้ 
  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร ์
   1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1 25 – 31 ปี 
    1.1.2.2 32 – 38 ปี 
    1.1.2.3 39 – 45 ปี 
    1.1.2.4 46 – 52 ปี 
    1.1.2.5 53 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  สถานภาพการสมรส 
    1.1.3.1 โสด 
    1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3 หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่
   1.1.4  ระดบัการศกึษา 
    1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
    1.1.4.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
   1.1.5  ระดบัต าแหน่งงาน 
    1.1.5.1 พนกังานระดบัปฏบิตักิาร(เจา้หน้าทีแ่ละเจา้หน้าทีอ่าวุโส) 
    1.1.5.2 พนกังานระดบัหวัหน้างาน(หวัหน้าสว่นขึน้ไป) 
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   1.1.6  อตัราเงนิเดอืน 
    1.1.6.1 น้อยกว่า 30,000 บาท 
    1.1.6.2 30,000 – 59,999 บาท 
    1.1.6.3 60,000 – 89,999 บาท 
    1.1.6.4 90,000 – 119,999 บาท 
    1.1.6.5 120,000 บาท ขึน้ไป  
   1.1.7  อายุงาน 
    1.1.7.1 3 - 9 ปี 
    1.1.7.2 10 - 16 ปี 
    1.1.7.3 17 - 23 ปี 
    1.1.7.4 24 – 30 ปี 
    1.1.7.5 31 ปีขึน้ไป 
  1.2  ความรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ย
ภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ 
  1.3  ทกัษะของพนกังาน 
   1.3.1  ทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์
   1.3.2  ทกัษะดา้นความคดิ 
   1.3.3  ทกัษะดา้นเทคนิค 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่าน
ระบบการหกับัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ของพนักงานศูนย์ปฏิบตัิการเช็คของ ธนาคาร           
แห่งหนึ่ง 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน 
อตัราเงนิเดอืน อายุงาน ทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกั
บญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่งแตกต่างกนั 
 2.  ความรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคาร
เรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนักงานศูนยป์ฏบิตักิารเชค็ของ
ธนาคารแห่งหนึ่งแตกต่างกนั 
 3.  ทกัษะของพนกังาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นมนุษย์สมัพนัธ ์และทกัษะดา้นความคดิ 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็
และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร  ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2548: 41-42)[1] อธบิายว่าลกัษณะ
ทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี 
การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ใชบ้่อยมากในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญัและ
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิาย
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ถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการ
ก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 แนวความคิดเรือ่งทกัษะในการท างาน วนิิจ เกตุข า (2549: 53-64)[2] ทกัษะการบรหิารนับว่าเป็นทกัษะ
ของผู้บรหิารหรอืของผู้น าองค์การ หรอืหน่วยงานที่ต้องมอียู่ในตวัและสามารถใชไ้ดอ้ย่างมคีุณค่าต่อการบรหิารงาน 
โดยเฉพาะทกัษะดา้นมนุษยห์รอืทกัษะการท างานกบัคน ซึง่มอีย่างมากมายและหลากหลาย ทกัษะการบรหิารสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาใหช้ านาญได ้เพยีงแต่ผูบ้รหิารหรอืผูน้ ารูจ้กัใชอ้ย่างมหีลกัการและระลกึอยู่เสมอว่า ทกัษะการบรหิาร
มลีกัษณะเป็นพฤตกิรรมควบคุมไดแ้ละฝึกฝนได ้บางทกัษะกม็คีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัไม่ไดแ้ยกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เมื่อใช้ทักษะหนึ่งก็ต้องใช้อีกทักษะหนึ่งหรือมากกว่าควบคู่กันหรือต่อเนื่องกันไปทักษะการบริหารที่ใช้กันมาก           
ในองคก์ารหรอืหน่วยงานต่างๆ ม ี4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1.  ทกัษะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย ทกัษะการรูจ้กัตนเองทกัษะการจดัการความเครยีดในตนเอง และทกัษะ
การแกป้ญัหาเชงิวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรค ์
 2.  ทกัษะระหว่างบุคคล ประกอบดว้ย ทกัษะสอนงานการใหค้ าปรกึษาและการสื่อสารเชงิสนับสนุน ทกัษะ
การไดม้าและการใชอ้ านาจทกัษะการสรา้งแรงจงูใจ และทกัษะการจดัการกบัความขดัแยง้ 
 3.  ทกัษะกลุ่มบุคคล ประกอบดว้ย ทกัษะการมอบอ านาจและการกระจายอ านาจ และทกัษะการสร้างและ
การท างานเป็นทมี 
 4.  ทกัษะเสรมิ ประกอบดว้ย ทกัษะการน าเสนองานปากเปล่าและขอ้เขยีน ทกัษะการสมัภาษณ์และทกัษะ
การจดัการประชุม 
 ผลการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพจะสง่ผลต่อบุคลากรและหน่วยงานซึง่สามารถ
สรุปไดด้งันี้ (วาสนา ศริปิระเสรฐิ; และคณะ. 2538: 26)[3] 
 1.  เกดิผลต่างระหว่างตน้ทุนและผลตอบแทนทีม่ากขึน้ เนื่องจากการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพจะส่งผลให้
ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายลดลง ซึง่สามารถน าค่าใชจ้่ายสว่นนัน้ไปใชจ้่ายในดา้นอื่น 
 2.  สามารถท างานไดป้รมิาณทีส่งูขึน้ เนื่องจากใชเ้วลาในการท างานลดลง 
 3.  คุณภาพของผลงานที่ได้สูงขึน้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานด้วยความพงึพอใจและความเต็มใจเกิด
ความพงึพอใจและความเชื่อถอืจากผูใ้ชบ้รกิาร 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนักงานศูนยป์ฏบิตักิารเชค็ในธนาคาร
แห่งหนึ่ง ทีป่ฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพ
เชค็ ไดแ้ก่ ศูนยป์ฏบิตักิารเช็คกรุงเทพมหานคร (4 ส่วนงาน) และศูนยป์ฏบิตักิารเชค็ภูมภิาคจ านวน 9 ศูนย ์จ านวน
ทัง้สิน้ 165 คน (ทีม่า: งานวเิคราะหแ์ละพฒันาระบบเชค็ ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2556) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานศูนย์ปฏิบตัิการ เชค็ของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง ทีป่ฏบิตัิงานส่งเชค็ระหว่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ด้วยภาพเชค็และระบบการ
จดัเกบ็ภาพเชค็ ได้แก่ ศูนย์ปฏบิตัิการเช็คกรุงเทพมหานคร (4 ส่วนงาน) และศูนย์ปฏบิตัิการเชค็ภูมิภาค จ านวน         
9 ศูนย์ ซึ่งผู้วิจยัทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1970:            
580-581)[4] ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 หรอื .05 จากการค านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัทัง้สิน้ 117 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างร้อยละ 30 ของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 36 คน เพื่อให้ได้ตวัแทนที่ดขีอง
ประชากร รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น  การวจิยัทัง้สิน้ 153 คนโดยท าการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified Random 
Sampling) เพื่อก าหนดสดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างแต่ละชัน้ภูม ิจากนัน้ท าการสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
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Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามที่จดัเตรยีมไว้กบัพนักงานที่ให้ความร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถามวจิยัครัง้นี้ใหค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 

ผลการวิจยั  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 และ          
เพศหญงิ มจี านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.10 
 อายุ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 46-52 ปี มจี านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.80 รองลงมา
คอื 53 ปีขึน้ไป มจี านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 25.50 อายุ 39-45 ปี มจี านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 22.90 อายุ           
25-31 ปี มจี านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.20 และอายุ 32-38 ปี มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.60 ตามล าดบั 
 สถานภาพการสมรส พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีจ านวน           
104 คน คดิเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคอื สถานภาพโสด มจี านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 และสถานภาพ         
หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มจี านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.90 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 123 คน         
คดิเป็นรอ้ยละ 80.40 รองลงมาคอื มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรจี านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.40 และมรีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรจี านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.20 ตามล าดบั 
 ระดบัต าแหน่งงาน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร มจี านวน 100 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 65.40 และเป็นพนกังานระดบัหวัหน้างานจ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.60  
 อตัราเงนิเดือน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดอืน 30,000-59,999 บาท มีจ านวน          
62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 รองลงมาคอื อตัราเงนิเดอืน 60,000-89,999 บาท มจี านวน 56 คน คดิเป็น 36.60 อตัรา
เงนิเดอืนน้อยกว่า 30,000 บาท มจี านวน 16 คน คดิเป็น 10.50 ซึง่เท่ากนักบัอตัราเงนิเดอืน 90,000-119,999 บาท          
มีจ านวน 16 คน คิดเป็น 10.50 และอัตราเงินเดือน 120,000 บาทขึ้นไป มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 
ตามล าดบั 
 อายุงาน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุงาน 17-23 ปี มจี านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.20 
รองลงมาคือ มีอายุงาน 24-30 ปี มีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีอายุงาน 31 ปีขึ้นไป มีจ านวน 29 คน          
คดิเป็นร้อยละ 19.00 มอีายุงาน 3-9 ปี มจี านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 7.20 และมอีายุงาน 10-16 ปี มจี าวน 7 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 4.60 ตามล าดบั 
 ข้อมูลเก่ียวกบัความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบติังาน 
 พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 
รองลงมา มคีวามรู้ ความเขา้ใจในระดบัด ีจ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 45.10 โดยมจี านวนขอ้ที่ตอบถูกสูงสุดคือ          
14 ขอ้ และจ านวนขอ้ทีต่อบถูกน้อยทีส่ดุคอื 6 ขอ้  
 ข้อมูลเก่ียวกบัทกัษะของพนักงาน 
 ทกัษะด้านมนุษยส์มัพนัธ ์
 พนกังานทีต่อบแบบสอบถามมทีกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีท่กัษะพนกังานดา้นมนุษยส์มัพนัธอ์ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ท่านท างานร่วมกบัเพื่อน
ร่วมงานไดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 รองลงมาคอื ท่านมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบับุคคลภายในและนอกองคก์ร ขอ้ที่
ทกัษะพนกังานดา้นมนุษยส์มัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านใหค้ าแนะน าและช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน เพื่อแกป้ญัหา
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ในการท างานใหก้บัเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 รองลงมาคอื ท่านมคีวามสามารถในการจูงใจใหผู้อ้ื่น
ปฏบิตัหิรอืงดเวน้การปฏบิตัติามความตอ้งการของท่านไดอ้ยู่เสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 
 ทกัษะด้านความคิด  
 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีทกัษะด้านความคดิอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีท่กัษะพนกังานดา้นความคดิอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านมคีวามเขา้ใจภาพรวมของการ
ปฏบิตัิงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 รองลงมาคอื ท่านมีความสามารถในการคดิหาแนวทางแก้ปญัหาอย่างมเีหตุผล          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และท่านมีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานเฉลีย่เท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 
 ทกัษะด้านเทคนิค 
 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีทกัษะด้านเทคนิคอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีท่กัษะพนกังานดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านมคีวามรูแ้ละความช านาญในการ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมอืส าหรบัการปฏบิตัิงานได้เป็นอย่างด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 รองลงมาคอื ท่านมีความรู้และ
ความช านาญในการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูของธนาคาร (โปรแกรม ICAS) ในการปฏบิตังิานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็
ผ่านระบบ ICAS ไดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และท่านมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการควบคุมความเสีย่ง
ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 ตามล าดบั 
 ข้อมูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 พนกังานทีต่อบแบบสอบถามมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในทุกขอ้ค าถาม ผูต้อบแบบสอบถามมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 3.97- 4.33 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา ระดบั
ต าแหน่งงาน อตัราเงนิเดอืน อายุงาน ทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่าน
ระบบการหกับัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ของพนักงานศูนย์ปฏิบตัิการเช็คของธนาคาร          
แห่งหนึ่ง แตกต่างกนั 
 ผลการวจิยัพบว่า พนักงานศูนย์ปฏบิตัิการเชค็ ที่มเีพศ อายุ อตัราเงนิเดอืน และอายุงาน ที่แตกต่างกนั           
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานทีไ่ม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ .05 พนักงานศูนย์ปฏบิตักิารเชค็ ทีม่รีะดบั
การศกึษา และระดบัต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทาง 
สถิติ .05 ส่วนพนักงานพนักงานศูนย์ปฏิบตัิการเช็ค ที่มีสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกนั มีประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.01 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่ง
เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ด้วยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนักงานศูนย์
ปฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่งแตกต่างกนั  
 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนั พนักงานมีประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
 สมมติฐานท่ี 3 ทกัษะของพนักงาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นมนุษย์สมัพนัธ ์ทกัษะดา้นเทคนิค และทกัษะ
ดา้นความคดิ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็
ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง 
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  3.1  ทกัษะของพนักงานด้านมนุษย์สมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานส่งเชค็
ต่างธนาคารเรียกเก็บผ่านระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ของพนักงานศูนย์
ปฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง 
   ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะของพนักงานด้านมนุษย์สมัพนัธม์คีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั .712 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์
อยู่ในระดบัสงูและมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าพนักงานมทีกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธส์งู กจ็ะท าให้
พนกังานมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสงู 
  3.2  สมมติฐานข้อที่ 3.2 ทกัษะของพนักงานด้านความคิด มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรียกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชีเชค็ด้วยภาพเช็คและระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของ
พนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง 
   ผลการวิจัยพบว่า ทักษะของพนักงานด้านความคิดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั .776 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์
อยู่ในระดบัสูงและมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีทกัษะด้านความคิดสูง ก็จะท าให้
พนกังานมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสงู 
  3.3 ทกัษะของพนกังานดา้นเทคนิคมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคาร
เรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนักงานศูนยป์ฏบิตักิารเชค็ของ
ธนาคารแห่งหนึ่ง 
   ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะของพนกังานดา้นเทคนิคมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) มคี่าเท่ากบั .726 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ใน
ระดบัสูงและมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าพนักงานมีทกัษะด้านเทคนิคสูง กจ็ะท าให้พนักงาน           
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสงู 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความเข้าใจ และทักษะของพนักงาน ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรียกเก็บผ่านระบบการหกับญัชเีช็คด้วยภาพเชค็และระบบการจดัเก็บภาพเชค็ของ
พนกังานปฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลตามสมมตฐิานไดด้งันี้ 
 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน 
อตัราเงนิเดอืน อายุงาน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกั
บญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง แตกต่างกนั 
โดยมปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดงันี้ 
  1.1  เพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกั
บญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่งไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สามารถอธบิายได้ว่า พนักงานเพศชายและ
เพศหญงิมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเท่ากนั การก าหนดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไม่ได้ขึน้อยู่กบัสรรีะทาง
ภายนอกมากนัก ลกัษณะการท างานมคีวามคลา้ยคลงึกนั จงึท าใหเ้พศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณา ตัง้ถาวรศริกิุล (2549) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีผ่ลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั สุขมุวทิคราวน์ ผลการศกึษาพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ไม่แตกต่างกนั 
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  1.2  อายุแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกั
บญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่งไม่แตกต่าง
กนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สามารถอธบิายได้ว่า อายุของพนักงานที่
แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เนื่องจากงานการปฏบิตังิานส่งเชค็เรยีกเกบ็ต่างธนาคาร 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานสว่นใหญ่ถูกควบคุมการท างานดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้มรีะเบยีบ
และคู่มอืในการปฏบิตัิงานอยู่แล้ว จงึท าให้ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานที่ออกมาไม่แตกต่างกนั ส าหรบัขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานอื่นไดม้กีารแบ่งงานกนัท าตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากหวัหน้างาน โดยพนักงานแต่ละคนกจ็ะปฏบิตัิงานใน
แบบเดิม ซึ่งเป็นลักษณะของการท างานแบบเดิม (Routine) จนท าให้เกิดความช านาญในงานนัน้ๆ จึงท าให้
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีอ่อกมาไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนต์ทภิา วงศท์ววีฒัน์ (2551) ได้
ศึกษาวิจยัเรื่อง การบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J ที่มีผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัท            
ไทย โทเร ซนิเทติคส ์จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มอีายุที่แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้าน
ค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
  1.3  สถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่าน
ระบบการหกับัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ของพนักงานศูนย์ปฏิบตัิการเช็คของธนาคาร         
แห่งหนึ่งแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .01 โดยพนักงานที่มสีถานภาพโสดมปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน
มากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ สามารถอธบิายไดว้่า พนกังานทีม่สีถานภาพโสด
จะมกีารทุ่มเทเวลาในการปฏบิตังิานไดม้ากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ เนื่องจาก
ไม่มภีาระรบัผดิชอบทางครอบครวัทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบ ประกอบกบัพนกังานทีม่สีถานภาพโสดส่วนใหญ่ค่อนขา้งจะเป็น
พนักงานที่มอีายุน้อย ซึ่งจะมกีารเรยีนรู้งานได้รวดเรว็กว่า มกีารพฒันาความรู้และความเขา้ใจในการปฏบิตัิงานได้
มากกว่า สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีพ่นกังานทีม่สีถานภาพโสดมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากกว่า
พนักงานทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรนิทพิย์ คล่องพยาบาล 
(2551) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนงานควบคุมและบรหิารสนิเชื่อรายย่อย ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มสีถานภาพการสมรสที่แตกต่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
  1.4  ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบ
การหกับญัชเีชค็ด้วยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนักงานศูนย์ปฏบิตัิการเช็คของธนาคารแห่งหนึ่ง
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเฉลีย่
ของพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรแีละปรญิญาตรีมน้ีอยกว่าพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาระดบัสงูกว่า
ปรญิญาตร ีสามารถอธบิายไดว้่า การศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็เรยีก
เกบ็ต่างธนาคาร เน่ืองจากการปฏบิตังิานในปจัจุบนันัน้ระบบของการปฏบิตัิงานของธนาคารมกีารเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป องคค์วามรูใ้หม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึ่งในระบบการศกึษาหรอื
ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบตัิงานในแบบเดิมหรือล้าสมยันัน้ อาจจะไม่เพียงพอต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิตังิานได ้แต่ทัง้นี้กไ็ม่ไดห้มายความว่าประสบการณ์ของการปฏบิตังิานในแบบเดมิทีผ่่านมาจะไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได ้เพยีงแต่จะตอ้งมกีารน าเอาเทคโนโลยแีละองคค์วามรูใ้หม่ๆ มาประกอบดว้ย เพื่อพฒันาระบบการปฏบิตั ิ
งานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา บุบผามาลา (2548) ได้
ศกึษางานวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัท อุตสาหกรรมพรมไทยจ ากดั 
(มหาชน) ผลจากการศกึษาพบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั 
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  1.5 ระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่าน
ระบบการหกับัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ของพนักงานศูนย์ปฏิบตัิการเช็คของธนาคาร          
แห่งหนึ่งแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานระดบัหวัหน้างานมี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากกว่าพนกังานระดบัปฏบิตักิารสามารถอธบิายไดว้่า พนกังานระดบัหวัหน้างานไดร้บั
มอบหมายงานที่ส าคญัจากผู้บงัคบับญัชามากกว่าพนักงานระดบัปฏบิตัิการซึ่งการปฏบิตัิงานที่ส าคญันัน้ พนักงาน
ระดบัหวัหน้างานอาจไม่ไว้วางใจในฝีมอืของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ กลวัว่าจะท างานไม่ส าเรจ็ และไม่ได้คุณภาพ
เหมอืนกบัทีต่นเองท า ดงันัน้จงึเกบ็งานทีส่ าคญัๆ ไวก้บัตวัเอง และมอบหมายงานทีม่ีลกัษณะของการท างานแบบเดมิ 
(Routine) ใหพ้นกังานระดบัปฏบิตักิาร ประกอบกบัพนกังานระดบัหวัหน้ามปีระสบการณ์การท างานมากกว่า จงึท าให้
พนกังานระดบัหวัหน้างานมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากกว่าพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อคัรนิทร ์พาฬเสวต (2546) ได้ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิัท         
คาโออนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศกึษา พบว่าพนักงานทีม่รีะดบัต าแหน่งงานต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน
การท างานแตกต่างกนั 
  1.6 อตัราเงนิเดอืน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบ
การหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนักงานศูนยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่งไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากการประเมนิผลงานขององค์
ของกรอาจจะไม่มคีวามแตกต่างมากนัก ดงันัน้ไม่ว่าจะมอีตัราเงนิเดอืนระดบัใด การปฏบิตังิานกจ็ะเป็นไปตามภาระ
งานที่ตนเองได้รบัมอบหมาย อตัราเงนิเดอืนจงึไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศรนิทพิย์ คล่องพยาบาล (2551) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบริหารสนิเชื่อรายย่อย ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มีอตัรา
เงนิเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการท างานไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
  1.7  อายุงาน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกั
บญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่งไม่แตกต่าง
กนั ที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานดา้นการส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็สงู เพราะเคยปฏบิตังิานทีส่าขามาก่อน จงึท าใหม้ี
ความเชีย่วชาญดา้นเชค็ค่อนขา้งสงู และยงัไดม้กีารน าเอาประสบการณ์การท างานมาถ่ายทอดพนักงานรุ่นต่อๆ ไปที่
เขา้มาปฏบิตังิานดา้นการส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ จงึท าใหพ้นักงานทีม่อีายุงานทีไ่ม่เท่ากนัสามารถปฏบิตังิานได้
อย่างมีประสทิธิภาพในระดบัที่เท่าเทียมกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ มนต์ทิภา วงศ์ทวีวัฒน์ (2551) ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารจดัการตามแนวทฤษฎ ีJ ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิทั ไทย 
โทเร ซินเทติคส ์จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มอีายุงานที่แตกต่างกนั มีประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานด้าน
ค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
 2.  ความรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคาร
เรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนักงานศูนยป์ฏบิตัิการเชค็ของ
ธนาคารแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายได้
ว่า ในการปฏบิตังิานสง่เรยีกเกบ็เชค็ต่างธนาคาร พนักงานระดบัหวัหน้างานจะมกีารแจง้และพฒันาเรื่องความรู ้ความ
เขา้ใจในการปฏบิตังิานใหก้บัพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั แต่ในการปฏบิตังิานจรงินัน้พนกังานแต่ละคนจะถูกแบ่ง
ความรบัผดิชอบในงานออกเป็นแต่ละดา้นตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย ซึง่จะท าใหพ้นักงานจะมคีวามเชีย่วชาญและ
ช านาญการในงานทีต่นเองไดร้บัผดิชอบเป็นพเิศษ จงึส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีก
เก็บผ่านระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ของพนักงานไม่มีความแตกต่างกัน            
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยงค ์ศรสีุกญัญา (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง ความรู้ความเขา้ใจ พฤตกิรรม และความ           
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พงึพอใจของพนักงาน บรษิัท โดลไทยแลนด ์หวัหนิ จ ากดั ที่มต่ีอระบบมาตรฐาน GMP ผลการวจิยัพบว่า ความรู ้
ความเขา้ใจระบบมาตรฐาน GMP ของพนักงานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการท างานโดยรวมในดา้นการมสี่วน
ร่วมในการท าระบบมาตรฐาน GMP และการปฏบิตัิตนและงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบมาตรฐาน GMP ไม่แตกต่างกนั           
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 3.  ทกัษะของพนกังาน ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นมนุษย์สมัพนัธ ์ทกัษะดา้นเทคนิค และทกัษะดา้นความคดิ 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็
และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ ของพนกังานศนูยป์ฏบิตักิารเชค็ของธนาคารแห่งหนึ่ง ดงันี้ 
 ทกัษะด้านความคิด 
 ประสทิธภิาพของการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และ
ระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็มคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะดา้นความคดิของพนักงานในระดบัสงูและมีความสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั เนื่องจากการปฏบิตังิานพนกังานมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ ซึง่สามารถน ามาบูรณาการเขา้กบัการปฏบิตังิาน 
สามารถคดิวเิคราะหก์ระบวนการวางแผน และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ทกัษะด้านเทคนิค 
 ประสทิธภิาพของการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และ
ระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็มคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะด้านเทคนิคของพนักงานในระดบัสงูและมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั เนื่องจากในการปฏบิตังิานพนกังานมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ความสามารถ ความช านาญในกระบวนการท างาน
โดยเฉพาะการรูจ้กัประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ีและสามารถควบคุมความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานได ้
 ทกัษะด้านมนุษยส์มัพนัธ ์
 ประสทิธภิาพของการปฏบิตัิงานส่งเชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผ่านระบบการหกับญัชีเชค็ดว้ยภาพเชค็และ
ระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็มคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะดา้นมนุษย์สมัพนัธข์องพนักงานในระดบัสูงและมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากการปฏบิตังิานพนกังานไม่สามารถท างานคนเดยีวใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้ต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกคนในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ยอมรับฟงัความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ประกอบกับ
วฒันธรรมองค์กรที่ปลูกฝงัเรื่องการอยู่ร่วมกนัของสมาชิกภายในองค์กรและการมีมนุษย์สมัพนัธ์ที่ดีภายในองค์กร         
จงึสง่ผลท าใหท้กัษะ ดา้นมนุษยส์มัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในระดบัสงู 
 จะเหน็ไดว้่าผลวจิยัขา้งตน้มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Robert Katz (1996) ทีก่ าหนดทกัษะทีจ่ าเป็นใน
กระบวนการบรหิารประกอบดว้ยทกัษะทีส่ าคญั 3 ทกัษะ คอื ทกัษะดา้นมนุษย์สมัพนัธ ์ทกัษะดา้นเทคนิค และทกัษะ
ดา้นความคดิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แสงดาว ถุงค า (2553) ไดศ้กึษาถงึคุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพ และทกัษะ
พนักงาน ทีม่ผีลต่อประสทิธผิลในการท างานของพนักงานฝ่ายผลติ บรษิัท บราโว เอเชยี จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า 
ทกัษะของพนักงาน ประกอบด้วย ดา้นเทคนิค ด้านความคดิ และดา้นมนุษย์สมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล        
ในการท างานของพนกังาน โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของพนักงาน ที่มีความสมัพันธ์กับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานตรวจอนุมตัติดัจ่ายเงนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเรยีกเกบ็จากต่างธนาคารผ่านระบบการหกับญัชี
เชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ เพื่อน าผลทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบและพฒันาปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
ในภาพรวมของงานปฏบิตักิารภาพเชค็ของธนาคาร 
 2.  ควรท าการศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสง่เชค็ต่างธนาคารเรยีกเกบ็ผา่น
ระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ 
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 3.  ควรศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยจ าแนกเป็นรายดา้น ทัง้นี้เพื่อให้เกดิความชดัเจนในการ
น าไปพฒันาปรบัปรุงองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา 
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหส้ารนิพนธ์
ฉบบันี้มคีวามสมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่ห้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง
แกไ้ขเครื่องมอืการวจิยัใหส้มบรูณ์ และกรุณาใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาวามรู ้ใหค้วามเขา้ใจในทุกๆ ดา้นอนัเป็นทุนชวีติใหแ้ก่ผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ นายบุญเลศิ วงจนัทร ์ผูเ้ป็นบดิา และ นางดวงใจ วงจนัทร ์ผูเ้ป็นมารดา ทีอ่บรม
สัง่สอนและเป็นก าลงัใจเป็นอย่างด ีพรอ้มทัง้คอยช่วยเหลอืและสนบัสนุนการท าสารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างดี 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณผู้บงัคบับญัชาทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนการท า สารนิพนธ ์       
ฉบบันี้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้อ านวยความสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม รวมถึงพนักงานศูนย์ปฏิบตัิการเชค็ของ
ธนาคารทุกท่านทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีก่รุณาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดยีิง่ 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บณัฑติวิทยาลยั       
ทุกท่าน ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่อการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ทุกท่าน 
 สุดท้ายนี้ คุณงามความดี และประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอน้อมบูชาคุณบดิา  มารดา     
ครบูาอาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้อบรมสัง่สอน และวางรากฐานแห่งการศกึษาแก่ผูว้จิยั 
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