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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทศันคติของพนักงานต่อการควบคุม
คุณภาพกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานสายปฏบิตัิการธนาคาร ด้านการควบคุมก่อนลงมอืท างาน 
ดา้นการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน ด้านการควบคุมผลการด าเนินงาน และดา้นการปรบัปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง กบัประสทิธภิาพการปฏิบตัิงานของพนักงานสายปฏบิตัิการ ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
รวมทัง้ศกึษาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานสายปฏบิตักิาร ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) โดย
จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่พนกังานของ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ทีส่งักดัสาย
ปฏบิตักิาร ขนาดตวัอย่างจ านวน 200 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้การทดสอบความแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว การทดสอบความสมัพนัธ ์โดยใชว้เิคราะหท์างสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายเพยีรส์นั 
ผลการวจิยัพบว่า 
 1. พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 143 คน มีอายุ 29-35 ปี  
มสีถานภาพสมรสโสด การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 9 
ปี และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000-25,000 บาท  
 2. ทศันคติของพนักงานต่อการควบคุมคุณภาพ ด้านการควบคุมก่อนลงมือท างาน ด้านการควบคุม
ระหว่างการด าเนินงาน อยู่ในระดบัดมีาก ส่วนดา้นการควบคุมผลการด าเนินงาน และด้านการปรบัปรุงคุณภาพ 
อยู่ในระดบัด ี
 3. พนกังานมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณ อยู่ใน
ระดบัดมีาก สว่นดา้นความพงึพอใจ อยู่ในระดบัด ี 
 4. พนกังานทีม่เีพศ แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ และดา้นความ
พงึพอใจแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5. พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้น
คุณภาพ ดา้นปรมิาณ และดา้นความพงึพอใจแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 6. พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน ด้านคุณภาพ และด้านความ          
พงึพอใจ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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7. ทศันคติของพนักงานต่อการควบคุมคุณภาพด้านการควบคุมก่อนลงมอืท างานมคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นเวลา ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง สว่นดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นคุณภาพ ดา้น 
ปรมิาณ และดา้นความพงึพอใจ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั 0.05 
 8. ทศันคตขิองพนกังานต่อการควบคุมคุณภาพดา้นการควบคุมระหว่างการด าเนินงานมคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานด้านเวลา ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนข้างสูง ด้านคุณภาพ มคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ด้านค่าใช้จ่าย และด้านปริมาณ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ค่อนขา้งต ่า นอกจากนี้ดา้นความพงึพอใจ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 9. ทศันคติของพนักงานต่อการควบคุมคุณภาพดา้นการควบคุมผลการด าเนินงานมคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นเวลา ดา้นปรมิาณ และดา้นความพงึพอใจ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
ส่วนด้านค่าใช้จ่าย และด้านคุณภาพ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 10. ทศันคตขิองพนกังานต่อการควบคุมคุณภาพดา้นการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมคีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ปานกลาง สว่นดา้นความพงึพอใจ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: การควบคุมคุณภาพ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ทศันคตขิองพนกังานต่อการควบคุมคุณภาพ 

 
ABSTRACT 

 

 This research aims to study the relationship between employee attitude toward quality control 
with Banking Operation Management , Quality control both pre-operation and during operation, 
Performance Control, and Continuous Performance Improvement with performance efficiency of 
operational staffs from Kiatnakin Bank Pcl. The study of performance efficiency of operational staffs from 
Kiatnakin Bank Pcl. which is specified by personal characteristics is also included. 
 This study is a survey research which use a questionnaire as a tool to collect data. The sample 
group that use in this study is 200 operational staff employees of Kiatnakin Bank Pcl., headquarter office. 
The statistics which have been used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, 
difference analysis by using t-test, one-way variation analysis and correlation analysis using Pearson 
product moment correlation coefficient. The research found that 
 1. Most of employees who answered the research are 143 females which age between 29-35 
year old. With the educational level is bachelor’s degree and less - than bachelor’s degree. Their working 
experience is less than or equal to 9 years with the average income of Baht 15,000-25,000 per month. 
 2. The employee attitude toward quality control, quality control both pre-operation and during 
operation are at very good level. The performance control, and continuous performance improvement are 
at good level. 
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 3. The employee performance efficiency toward expenditure, time, quality and quantity are at 
very good level. The employee performance efficiency satisfaction is at good level. 
 4. Different gender of employees have performance efficiency, quality, quantity and satisfaction 
differently by statistical significance at the 0.05 levels. 
  5. Employees who have different education level has difference in performance efficiency, 
expenditures, time, quality, quantity and satisfaction differently by statistical significance at the 0.05 
levels. 
 6. Employees who have different average income has difference in performance efficiency, 
quality and satisfaction differently by statistical significance at the 0.05 levels. 
 7. Attitude of employee toward quality control in area of pre-operation has moderate positively 
correlation with operation efficiency in time. Attitude of employee toward quality control in area of pre-
operation has slightly low positively correlation with operation efficiency in expenditure, quality, quantity 
and satisfaction by statistical significance at the 0.05 levels. 
 8. Attitude of employee toward quality control in area of during operation has slightly high 
positively correlation with operation efficiency in time. Attitude of employee toward quality control in area 
of during operation has moderate positively correlation with operation efficiency in quality. Attitude of 
employee toward quality control in area of during operation has slightly low positively correlation with 
operation efficiency in expenditure and quantity. Attitude of employee toward quality control in area of 
during operation has low positively correlation with operation efficiency in satisfaction by statistical 
significance at the 0.05 levels. 
 9. Attitude of employee toward quality control in area of performance control has slightly low 
positively correlation with operation efficiency in time, quantity and satisfaction. Attitude of employee 
toward quality control in area of performance control has low positively correlation with operation 
efficiency in expenditure and quality by statistical significance at the 0.05 levels. 
 10. Attitude of employee toward quality control in area of continuous performance improvement 
has moderate positively correlation with operation efficiency in expenditure, time, quality and quantity. 
Attitude of employee toward quality control in area of continuous performance improvement has 
moderate positively correlation with operation efficiency in satisfaction by statistical significance at 
the 0.05 levels. 
 
Keywords:  Quality control, Performance efficiency, Attitude of employee toward quality control 

 
บทน า 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงนิทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ใหบ้รกิารทางดา้น
การเงนิแก่ลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมในประเทศหรอืธุรกรรมในต่างประเทศจะต้องใชบ้รกิารผ่านธนาคารพาณิชย์
ทัง้สิน้ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารไดแ้ก่ บรษิทัขนาดใหญ่ รฐัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถงึลูกคา้รายย่อย การ
บรกิารทางดา้นการเงนิทีธ่นาคารพาณิชยม์ใีหบ้รกิารไดแ้ก่ การรบัฝากเงนิ การโอนเงนิ การใหกู้ย้มืต่างๆ การรบั
ซือ้ลด การรบัรองอาวลั  ค ้าประกนั บรกิารดา้นปรวิรรตเงนิตรา บรกิารดา้นการคา้ต่างประเทศ ซึง่ในการใหบ้รกิาร
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ดงักล่าวธนาคารจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทรพัยากร ความรูค้วามสามารถของบุคลากร ในการท า
ธุรกรรม 
 จากสถานการณ์ปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารพาณิชยต์อ้งปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง รวมทัง้การแข่งขนัทีรุ่นแรง ธนาคาร
พาณิชยจ์ะพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่างรวดเรว็ ส่งผล
ถึงหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ต้องส่งมอบบรกิารที่มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพให้กบัลูกค้า จากการบรกิารที่มี
หลากหลาย รวมทัง้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จึงต้องมวีธิกีารควบคุมคุณภาพและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลใหก้าร
ปฏบิตัิงานต่างๆ ต้องมกีารท างานที่มมีาตรฐานและมปีระสทิธิภาพ การควบคุมคุณภาพและประสทิธภิาพการ
ปฏบิตัิงานจงึต้องด าเนินการให้สอดคล้อง รองรบักบัความต้องการของลูกค้าที่มแีตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม การ
ควบคุมคุณภาพที่ดี จะส่งผลถึงประสทิธภิาพที่ด ีและส่งมอบบริการที่ดีให้กบัลูกค้าต่อไป  เพื่อให้การแข่งขนั
สามารถแข่งขนัได้ ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) จะต้องให้บริการที่ดี มคีุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร สายปฏบิตักิาร ของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) เป็นสายงานทีท่ าหน้าทีด่า้นปฏบิตักิาร จงึ
เป็นสายงานที่จะต้องควบคุมคุณภาพงาน เพื่อให้ได้งานที่มปีระสทิธิภาพ พร้อมกบัสภาพการแข่งขนัในตลาด
การเงนิของธนาคาร 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานสายปฏบิตัิการ ธนาคารเกยีรตินาคนิ  จ ากดั 
(มหาชน) โดยจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตขิองพนักงานต่อการควบคุมคุณภาพกบังานดา้นปฏบิตักิาร
ของธนาคาร ดา้นการควบคุมก่อนลงมอืท างาน ด้านการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน ดา้นการควบคุมผลการ
ด าเนินงาน และด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
ปฏบิตักิาร ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  
 
กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

 ทศันคตขิองพนักงานต่อการควบคุมคุณภาพงานดา้นปฏบิตักิารของธนาคาร   ไดแ้ก่ ดา้นการ
ควบคุมก่อนลงมอืท างาน  ดา้นการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน  ดา้นการควบคุมผลการด าเนินงาน  และดา้น
การปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 

(มหาชน) 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1. พนักงานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานสายปฏบิตัิการ 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
 2. ทศันคตขิองพนกังาน ดา้นการควบคุมก่อนลงมอืท างาน ดา้นการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน ดา้น
การควบคุมผลการด าเนินงาน และดา้นการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มคีวาม สมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของพนกังานสายปฏบิตักิาร ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic 
segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัด้านประชากรศาสตร์ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถ
เขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 1. อายุ (Age) ผลติภณัฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุ
แตกต่าง อกีทัง้ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลีย่นแปลงไปตามวยั 
 2. เพศ (Sex) ผูห้ญงิกบัผูช้ายมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั 
 3. การศกึษา (Education) ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพทีด่กีว่า และมี
ราคาทีส่งูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 
 4. อาชพี (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชพีจะมคีวามจ าเป็นและความตอ้งการในสนิคา้และบรกิาร
ทีต่่างกนั 
 5. รายได ้(Income) โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งู แต่อย่างไรกต็ามผูท้ีม่รีายได้
ปานกลางและมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่กว่า สนิคา้และบรกิารทีน่ิยมใชก้ารแบ่งส่วนตลาดตามรายได ้
ไดแ้ก่ บา้น รถยนต ์เป็นตน้ 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเพื่อควบคมุคณุภาพ 
 เซอรโ์ต (สมใจ ลกัษณะ. 2549: 292-293; อา้งองิจาก Certo. 2000: 429-430) ใหค้วามคดิในวธิกีาร
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานดว้ยการจดัการเพื่อควบคุม (Management control) วตัถุประสงคข์องการ
จัดการเพื่อควบคุมคุณภาพ คือ การจัดระบบกลไลของการบริการให้เกิดความมัน่ใจว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานต่างกร็บัรู้เขา้ใจตรงกนัในวตุัประสงค์และเป้าหมายของการสร้างคุณภาพในการด าเนินงาน มคีวาม
เขา้ใจร่วมกนัในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพของส่วนประกอบต่างๆ ในการด าเนินงาน และลงมอืปฏบิตัติามบทบาท
หน้าทีข่องตนในการปฏบิตัต่ิางๆ สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ 
 การจดัการเพื่อควบคุมคุณภาพ เน้นไปทีก่ารควบคุม 3 ช่วงของการท างาน คอื  
 1.  การควบคุมก่อนลงมอืท างาน (Precontrol Management) คอื การด าเนินงานวางแผนเพื่อก าหนด
มาตรฐานทีจ่ะสรา้งความแนใจว่าการด าเนินงานในงานทีเ่ป็นเป้าหมายนัน้จะตอ้งมคุีณภาพ  
 2.  การควบคุมระหว่างการด าเนินงาน (Concurrent Control Management) คอื การด าเนินงานก ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามแผนคุณภาพ ใหเ้กดิความแน่ใจ ว่าบุคลากรต่างๆ มกีารปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัคู่มอื ตรงกบัแผน 
และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของการด าเนินงาน  
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 3.  การควบคุมผลการด าเนินงาน (Feedback Control Management) คอื การประเมนิผลทีเ่ป็นผลลพัธ์
ของการด าเนินงานใหเ้ป็นขอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) เพื่อตดัสนิความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพ ใหเ้กนิความ
แน่ใจว่าวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระบบคุณภาพไดร้บัการตอบสนองเพยีงใด 
 แนวความคิดเก่ียวกบัการปรบัปรงุคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 
 โกเอทซ ์และเดวสิ (สมใจ ลกัษณะ. 2549:-294-295; อา้งองิจาก Goetsch; & Devis. 1997: 505-506) 
เสนอรปูแบบวธิกีารปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใตช้ื่อรปูแบบ “วางแผน – ปฏบิตั ิ– ตรวจสอบ – ปรบัปรุง” 
(Plan-Do-Check-Adjust: PDCA) รูปแบบนี้คดิค้นโดย เดมงิ (W.Edwards Deming) จนมชีื่อว่าวงจรเดมงิ 
(Deming Cycle) รปูแบบการปรบัปรุงนี้ใชก้นัแพร่หลายในประเทศตะวนัตกในชื่อ “วางแผน – ปฏบิตั ิ– ตรวจสอบ 
– จดัท า” (Plan-Do-Check-Act) ซึง่ต่างจากแนวคดิของโกเอทซ ์และเดวสิ ตรงค าสุดทา้ยทีป่จัจุบนันิยมใชค้ าว่า 
“ปรบัปรุง” (Adjust) มากกว่า “จดัท า” (Act) เพราะการปรบัปรุงมคีวามชดัเจนในเรื่องการน าผลการตรวจสอบมา
แกไ้ขปรบัปรุง 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 ตุลา มหาพสุธานนท ์(2545: 42) กล่าวว่า ประสทิธภิาพ (Efficiency) คอื ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่ที่
น าเขา้ (Input) กบัผลทีไ่ดร้บั (Output) ความสมัพนัธร์ะหว่างทรพัยากรทีน่ าเขา้กบัผลผลติทีไ่ดอ้อกมาถ้าผลผลติที่
ออกมาไดม้ากกว่าทรพัยากร (ไดแ้ก่ คน, เงนิ, วสัดุสิง่ของ เครื่องไม ้เครื่องมอืต่างๆ และวธิกีารผลติ) ทีน่ าเขา้ 
หมายความว่าองคก์รไดเ้พิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการท างานขึน้แลว้ ดงันัน้วธิกีารหาประสทิธภิาพจงึสามารถ
เขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 
  E  =  (O – I) + S เมื่อ 
  E  =  ประสทิธภิาพ (Efficiency) 
  O  =  ผลผลติทีไ่ดร้บั (Output) 
  I  =  ทรพัยากรทีน่ าเขา้ (Input) 
  S  =  ความพงึพอใจ (Satisfaction) 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 144-146) ได้ใหค้วามหมายของทศันคตวิ่าเป็นความคดิเหน็ทีม่อีารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ และเป็นส่วนทีพ่ร้อมจะมปีฏกิริยิาเฉพาะอย่างต่อสถานการภายนอก ซึ่งมอีงค์ประกอบที่ส าคญั 3 
ประการ คอื 
 1.  องคป์ระกอบทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนทีแ่สดงถงึความรู ้(Knowledge) 
การรบัรู ้(Perception) และความเชื่อ (Beliefs) ทีบุ่คคลมต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง  
 2.  องคป์ระกอบทางดา้นความรูส้กึ (Affective Component) เป็นส่วนทีส่ะทอ้นถงึอารมณ์ (Emotion) 
หรอืความรูส้กึ (Feeling) ของบุคคลที่มต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งสภาพอารมณ์จะสามารถเพิม่ประสบการณ์
ดา้นบวก (Positive) หรอืดา้นลบ (Negative) ซึง่ประสบการณ์จะมผีลกระทบดา้นจติใจ วธิปีฏบิตัทิีใ่ชว้ดัประเมนิผล
อาศยัเกณฑก์ารใหค้ะแนนความพงึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจ ดหีรอืไม่ด ีเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย 
 3.  องคป์ระกอบทางดา้นพฤตกิรรม (Behavior Component) เป็นส่วนทีส่ะทอ้นถงึความน่าจะเป็นหรอื
แนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรม การปฏบิตั ิหรอืปฏกิริยิาของบุคคล ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งตอ้งทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่หนึ่ง 
 ประวติัธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 เริม่ต้นในปี 2514 “บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยเ์กยีรตนิาคนิ จ ากดั” ไดจ้ดัตัง้ขึน้ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 
10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเงินทุนและหลกัทรพัย์ และได้เข้าเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2531 ก่อนทีจ่ะจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนในปี 2536 ซึง่ต่อมาไดแ้ยกธุรกจิเงนิทุน
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และธุรกจิหลกัทรพัยอ์อกจากกนัในปี 2542 และเตบิโตขึน้เป็นล าดบั จนกระทัง่ไดร้บัอนุญาตใหย้กระดบัจากบรษิทั
เงนิทุนเป็น “ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)” (“ธนาคาร”) และเริม่ด าเนินธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์มื่อวนัที ่3 
ตุลาคม 2548 ดว้ยสภาวะแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัภาคการเงนิธนาคาร และการเปิดเสรทีางการเงนิ ธนาคารได้
ประกาศร่วมกจิการและร่วมบรหิารงานกบับรษิทัทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ทุนภทัร”) ในปลายปี 2554 เพื่อขยาย
ขอบเขตการด าเนินธุรกจิร่วมกนั และสนบัสนุนความเป็นเลศิในทุกธุรกจิหลกัของธนาคารและทุนภทัร โดยมุ่งเน้น
ผสมผสานความเชีย่วชาญในธุรกจิธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกจิตลาดทุนเขา้ดว้ยกนั ซึง่การร่วมกจิการเป็นผลส าเรจ็
เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2555  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่พนกังานของ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่
ทีส่งักดัสายปฏบิตักิาร จ านวน 9 ฝา่ย ซึง่มพีนกังานทัง้สิน้ 251 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่พนกังานของ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ ทีส่งักดัสายปฏบิตักิารจ านวน 9 ฝา่ย จ านวน 200 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมู ิ(Stratified Random Sampling) แบบก าหนดสดัสว่น 
(Proportionate) โดยแบง่ประชากรออกตามฝา่ยงานจ านวน 9 ฝา่ย และก าหนดสดัสว่นตามจ านวนประชากร
ทัง้หมดในแต่ละชัน้ภมู ิ
 ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
พนกังานในแต่ละฝา่ยตามขัน้ตอนที ่1 โดยวธิสีะดวกเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างครบ 200 คน 
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประกอบดว้ยชุดค าถามทีม่เีน้ือหาครอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ แบ่งออกเป็น 3 สว่นดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคล รวมค าถามทัง้หมด 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายปิด (Close-Ended question) โดยเป็นค าถามที่มคี าตอบให้เลอืก 2 ค าตอบ (Dichotomous question) 
จ านวน 1 ขอ้ คอื เพศ และเป็นค าถามทีม่คี าตอบใหเ้ลอืกหลายค าตอบ (Multiple choice question) จ านวน 5 ขอ้ 
คอื อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตขิองพนกังานต่อการควบคุมคุณภาพ กบังานดา้นปฏบิตัิการ โดย
แบ่งค าถามออกเป็นด้าน รวมค าถามทัง้หมด 14 ขอ้ ประกอบด้วย ด้านการควบคุมก่อนลงมอืท างาน ด้านการ
ควบคุมระหว่างการด าเนินงาน ดา้นการควบคุมผลการด าเนินงาน ดา้นการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพการปฏบิตักิาร โดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 ดา้น รวมค าถาม
ทัง้หมด 17 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ และดา้นความพงึพอใจ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 แหล่งขอ้มูล (Source of data) การวจิยัเรื่องนี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative data) ใชว้ธิกีาร
ส ารวจ (Survey research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่ง
ลกัษณะของการเกบ็ขอ้มลูทีท่ าการศกึษาเป็น 2 ลกัษณะคอื  
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 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) เป็นขอ้มูลทีผู่ว้จิยัไดม้าจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตอบ
แบบสอบถามของพนกังานสายปฏบิตักิาร ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200 ตวัอย่าง 
 2. แหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) เป็นขอ้มูลทีไ่ดม้าจากการศกึษาคน้ควา้เอกสาร รายงานการ
วจิยั วทิยานิพนธ ์งานวชิาการ บทความ ขอ้มลูอนิเตอรเ์น็ต และรายงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  
 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) จะใชค้่าร้อยละ (Percentage) ในการ
อธิบายลักษณะส่วนบุคคลเสนอเป็นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)  
 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติจิะน าขอ้มูลที่
ไดม้าแจกแจงความถี่ (Frequency) และวเิคราะหท์างสถติดิว้ยเครื่องคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทาง
สถติ ิเพื่อทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้โดยใชค้่าสถติต่ิางๆ ในการวเิคราะหค์อื ค่า t-test, ค่า F-test และค่า Pearson 
product moment correlation coefficient 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหล์กัษณะส่วนบุคคล  
 เพศ พนกังานทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.50 และเพศ
ชาย 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 
 อายุ พนกังานทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 29-35 ปี จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 
รองลงมามอีายุระหว่าง 22-28 ปี จ านวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 32.00 และอายุ 36 ปีขึน้ไป จ านวน 61 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 30.50 
 สถานภาพสมรส พนกังานทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
68.00 รองลงมามสีถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/ หย่า/ แยกกนัอยู่ จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 
ระดบัการศกึษา พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี/ ปรญิญาตร ีจ านวน 
177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.50 รองลงมามรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรจี านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50  
 ประสบการณ์ในการท างาน พนกังานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 9 ปี จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.00 รองลงมาประสบการณ์ในการท างาน 10-18 ปี จ านวน 58 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 และประสบการณ์ในการท างาน19 ปีขึน้ไป จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนตัง้แต่ 15,000 – 
25,000 บาท จ านวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตัง้แต่ 35,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 25,001-35,000 บาท จ านวน 43 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 21.50 
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 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหท์ศันคติของพนักงานต่อการควบคมุคณุภาพ กบังานด้านปฏิบติัการ 
 ทศันคตขิองพนกังานต่อการควบคุมคุณภาพ กบังานดา้นปฏบิตักิาร ภาพรวมดา้นการควบคุมก่อนลงมอื
ท างาน และดา้นการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน พนักงานมทีศันคตต่ิอการควบคุมคุณภาพดมีาก อนัดบัหนึ่ง
ได้แก่ด้านการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาได้แก่ด้านการควบคุมก่อนลงมอื
ท างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 สว่นภาพรวมดา้นการควบคุมผลการด าเนินงาน และดา้นการปรบัปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง พนักงานมทีศันคติต่อการควบคุมคุณภาพด ีด้านการควบคุมผลการด าเนินงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 
และดา้นการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานสายปฏิบติัการ ธนาคาร
เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานสายปฏบิตักิาร ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) โดยรวม
ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณ พนักงานมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดมีาก อนัดบัหนึ่ง
ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่าย และดา้นเวลา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 เท่ากนั รองลงมาไดแ้ก่ดา้นคุณภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.47 และด้านปริมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนภาพรวมด้านความพึงพอใจ พนักงานมีประสทิธิภาพการ
ปฏบิตังิานด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 

 
สรปุและอภิปรายผล 
 สรปุผลทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นลกัษณะสว่นบุคคล 
 

ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน
สายปฏบิตักิาร ธนาคาร
เกยีรตนิาคนิ จ ากดั 

(มหาชน) 

ลกัษณะสว่นบุคคล 

เพศ อาย ุ
สถานภาพ
สมรส 

ระดบัการศกึษา 
ประสบการณ์ใน
การท างาน 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ดา้นค่าใชจ้่าย       
ดา้นเวลา       
ดา้นคุณภาพ       
ดา้นปรมิาณ       
ดา้นความพงึพอใจ       
หมายเหตุ  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
 
 
 
 



 10 

ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านทศันคติของพนักงานต่อการควบคุมคุณภาพงานด้านปฏบิตัิการ              
ของธนาคาร 
 

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
พนกังานสายปฏบิตักิาร ธนาคาร
เกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

ทศันคตขิองพนกังาน 
ต่อการควบคมุคุณภาพงานดา้นปฏบิตักิารของธนาคาร 

ดา้นการควบคุม
ก่อนลงมอื
ท างาน 

ดา้นการควบคุม
ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ดา้นการ
ควบคุมผลการ
ด าเนินงาน 

ดา้นการปรบัปรุง
คุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
ดา้นค่าใชจ้่าย      
ดา้นเวลา     
ดา้นคุณภาพ     
ดา้นปรมิาณ     
ดา้นความพงึพอใจ     
หมายเหตุ  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
ตาราง 3 สรุปความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตขิองพนกังานต่อการควบคุมคุณภาพกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
 

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
พนกังานสายปฏบิตักิาร ธนาคาร
เกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

ทศันคตขิองพนกังาน 
ต่อการควบคมุคุณภาพงานดา้นปฏบิตักิารของธนาคาร 

ดา้นการควบคุม
ก่อนลงมอื
ท างาน 

ดา้นการควบคุม
ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ดา้นการ
ควบคุมผลการ
ด าเนินงาน 

ดา้นการปรบัปรุง
คุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
ดา้นค่าใชจ้่าย ค่อนขา้งต ่า ค่อนขา้งต ่า  ต ่า ปานกลาง 
ดา้นเวลา ปานกลาง ค่อนขา้งสงู ค่อนขา้งต ่า ปานกลาง 
ดา้นคุณภาพ ค่อนขา้งต ่า ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
ดา้นปรมิาณ ค่อนขา้งต ่า ค่อนขา้งต ่า ค่อนขา้งต ่า ปานกลาง 
ดา้นความพงึพอใจ ค่อนขา้งต ่า ต ่า ค่อนขา้งต ่า ค่อนขา้งต ่า 

 
อภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานสาย
ปฏบิตักิาร ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 
เพศ 
พนัก งานที่ มี เพศแตก ต่า งกัน  มีปร ะสิทธิภาพการปฏิบัติ ง านด้ านคุณภาพ  แตก ต่า งกัน  

โดยเพศชายมปีระสทิธภิาพมากกว่าเพศหญงิ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเพศชายใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตังิานใหต้รง
ตามระเบยีบ และคู่มอืปฏบิตังิานจงึท าใหม้คีุณภาพมากกว่าเพศหญงิ 
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พนัก ง านที่ มี เพศแตก ต่ างกัน  มีป ร ะสิทธิภ าพการปฏิบัติ ง านด้านปริม าณ แตก ต่ า งกัน   
โดยเพศชายมปีระสทิธภิาพมากกว่าเพศหญงิ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนกังานเพศชายใหเ้วลาในการท างานเตม็ที ่จงึ
ท าใหส้ามารถรองรบัปรมิาณงานไดม้ากกว่า และ พนักงานเพศชายยงัใชเ้วลาในการปฏบิตัภิาระกจิส่วนตวัน้อย
กว่าเพศหญงิ 

พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ แตกต่างกัน  
โดย เพศชายมปีระสทิธภิาพมากกว่าเพศหญงิ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ  เพศชายไดร้บัมอบหมายงานทีช่อบมากกว่า
เพศหญงิ เช่นงานดา้นตรวจทานใหท้ าตามคู่มอื 

ระดบัการศึกษา  
พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั โดย

พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพมากกว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ีทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนกังานยอมรบัในนโยบาย และการก ากบัการใชค้่าใชจ้่ายของหวัหน้างาน 

พนักงานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานด้านเวลา แตกต่างกัน โดย
พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี/ปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพมากกว่า พนักงานที่มรีะดบัการศกึษา
กว่าปรญิญาตร ีทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนกังานเป็นกลุ่มปฏบิตังิานจงึใหค้วามส าคญักบัเวลา เพื่อท างานทีร่บัผดิชอบ
ใหส้ง่มอบทนัตามเวลา 

พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านคุณภาพ แตกต่างกนั โดย
พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพมากกว่าพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ีทัง้นี้อาจเป็นเพราะท างานตามขัน้ตอนทีไ่ดก้ าหนดไว ้หรอืระบบงานทีอ่อกแบบไว้ 

พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านปรมิาณ แตกต่างกนั โดย
พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพมากกว่าพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ีทัง้นี้อาจเป็นเพราะมกีารใชร้ะบบ หรอืใชข้ ัน้ตอนทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ได้ดกีว่า 

พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านความพงึพอใจ แตกต่างกนั 
โดยพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพมากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษา
สูงกว่าปริญญาตรี ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนักงงานกลุ่มที่มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตร ีได้รบั
มอบหมายงานทีเ่ป็นลกัษณะท าตามขัน้ตอน หรอืท างานทีม่แีบบอย่างอยู่แลว้ ไม่ตอ้งประยุกต์ 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพ แตกต่างกนั
โดยพนักงานที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนสงูกว่า มปีระสทิธภิาพมากกว่า ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนักงานทีไ่ดท้ างานใน
งานทีร่บัผดิชอบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและไดร้บัรายไดเ้พิม่ขึน้แต่ยงัท างานในหน้าทีเ่ดมิจงึท าใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
สามารถควบคุมคุณภาพได ้
 พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ 
แตกต่างกนั โดยพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่า มปีระสทิธภิาพมากกว่า ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานมี
รายไดต้ามทีค่าดหวงั และไดท้ างานทีต่นเองชอบจงึท าใหเ้กดิความพงึพอใจ 
 

สมมติฐานที่ 2 ทศันคติของพนักงาน ด้านการควบคุมก่อนลงมอืท างาน ด้านการควบคุมระหว่างการ
ด าเนินงาน ด้านการควบคุมผลการด าเนินงาน และด้านการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานสายปฏบิตักิาร ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
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ด้านการควบคมุก่อนลงมือท างาน 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้

อาจเนื่องจาก การควบคุมค่าใชจ้่ายของนธาคาร ผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญัและมอบเป็นนโยบายใหก้บัพนกังานทุก
ท่านไดป้ฏบิตัจิงึตอ้งมกีารควบคุมทุกขัน้ตอนทีท่ าใหเ้กดิค่าใชจ้่าย รวมทัง้การควบคุมก่อนลงมอืท างานดว้ย 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นเวลา ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจ
เนื่องจาก การควบคุมก่อนลงมอืท างานจะส่งผลสะทอ้นกบังานเมื่อตอนปฏบิตั ิซึง่ถ้าควบคุมได้ด ีการใชเ้วลาใน
การปฏบิตังิานใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพ ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้
อาจเนื่องจาก การควบคุมก่อนลงมอืท างานจะท าให้พนักงานได้ศกึษาจดัเตรยีมคู่มอื ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง หรือ
ค านึงถงึผลกระทบก่อน ซึง่เมื่อน าไปปฏบิตังิานจรงิจะท าใหง้านมคีุณภาพ 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณ  ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้
อาจเน่ืองจาก การมคีู่มอืทีเ่ป็นปจัจุบนั และสามารถน ามาใชไ้ดง้่าย 

มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ ในระดบัค่อนข้างต ่า ในทิศทาง
เดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจาก พนกังานไดม้สีว่นร่วมในกระบวนการตัง้แต่เริม่ตน้จงึท าใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจ 

ด้านการควบคมุระหว่างการด าเนินการ 
มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านค่าใช้จ่าย ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  

ทัง้นี้อาจเนื่องจากการใช้ทรพัยากร ต้องไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้า รวมทัง้การดูขอ้มูลจากจอคอมพวิเตอรแ์ทนการ
พมิพ ์

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นเวลา ในระดบัค่อนขา้งสงู ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจ
เน่ืองจากการทีพ่นกังานมกีารท างาน และไดร้บัค าปรกึษาทีด่จีากหวัหน้าหรอืเพื่อนร่วมงาน ท าใหก้ารการใชเ้วลามี
ประสทิธภิาพ 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพ ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้
อาจเน่ืองจากการท างานเพื่อพบปญัหากจ็ะมกีารรายงานใหห้วัหน้าทราบ และไดร้บัการแกไ้ขปญัหา ก่อนการส่ง
มอบใหก้บัลกูคา้ 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณ ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้
อาจเนื่องจากการท างานตามขัน้ตอน มรีะยะเวลาการสง่มอบทีช่ดัเจน ท าใหส้ามารถรองรบั ปรมิาณงานได้ 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นความพงึพอใจ ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้
อาจเน่ืองจากการควบคุมระหว่างการด าเนินการสามารถแกป้ญัหาของพนกังานไดท้นักบัเวลา 

ด้านการควบคมุผลการด าเนินการ  
มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านค่าใชจ้่าย ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้อาจ

เน่ืองจากการเอาใจใส่ของหวัหน้างานในการตดิตาม หรอืแกป้ญัหาให้กบัพนักงาน จะช่วยให้งานมปีระสทิธภิาพ 
ไม่เพิม่ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็น  

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านเวลา ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้
อาจเนื่องจาก การตดิตามท าใหท้ราบถงึโอกาสทีจ่ะเกดิงานล่าชา้ หรอืพบงานทีส่ง่มอบไม่ทนั หวัหน้างานจะไดเ้ขา้
ไปแกไ้ขปญัหา 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพ ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้อาจ
เนื่องจากการท างานในช่วงที่ไดร้บัมอบหมายงานมากๆ จะท างานดว้ยการเร่งรบี อาจขาดคุณภาพได้ หรอืขา้ม
กระบวนการ จงึตอ้งควบคุมผลการด าเนินการ 
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มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณ ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้
อาจเนื่องจากการมอบหมายงานให้กบัพนักงานที่ยงัมีงานค้างอยู่มาก หรือมีงานที่รอด าเนินการอยู่มาก การ
ควบคุมผลการด าเนินการจะมสีว่นในการช่วยบรหิารงานใหก้บัพนกังานระดบัหวัหน้างาน 

มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ ในระดบัค่อนข้างต ่า ในทิศทาง
เดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจาก พนกังงานลดความเสีย่งต่อการถูกรอ้งเรยีน ซึง่มสีาเหตุจากการท างานไม่ตรงกบัค าสัง่
หรอืความตอ้งการของลกูคา้ 

ด้านการปรบัปรงุคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่าย ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้

อาจเนื่องจากการปรบัปรุงกระบวนการท างานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั ท าใหส้ามารถลดค่าใชจ้่ายได ้
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นเวลา ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจ

เน่ืองจากการปรบัปรุงคุณภาพจะสามารถลดขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็น ซึง่จะเป็นการช่วยลดเวลาลง 
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพ ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้

อาจเนื่องจากเมื่อมกีารปรบัปรุงคุณภาพ หรอืปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จะท าใหง้านมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณ ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้นี้
อาจเนื่องจากการปรบัปรุงคุณภาพ จะท าใหท้ างานไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถรองรบัปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ได้ 

มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นความพงึพอใจ ในระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั 
ทัง้นี้อาจเนื่องจากพนกังานสามารถท างานไดง้่ายขึน้ จงึสง่ผลต่อความพงึพอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ธนาคารควรมกีารด าเนินนโยบายโดยใชแ้นวคดิการควบคุมคุณภาพกบังานบรกิารของธนาคาร โดย
การใหค้วามรูก้บัพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานเพศชาย พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี /
ปรญิญาตร ีและพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 บาทขึน้ไป โดยธนาคารอาจมกีารฝึกอบรมความรู ้ใหก้บั
พนักงานกลุ่มนี้อย่างสม ่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่ งขึ้น และส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานทีด่ขี ึน้ดว้ย 
 2. ธนาคารมทีรพัยากรบุคคลทีส่งักดัสายปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพดา้นเวลา โดยสามารถจดัสรรเวลา
ใหก้บังานส าคญั หรอืงานด่วนไดด้มีาก เนื่องจากผลการวจิยัพบว่ามปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นเวลาดมีาก 
และมทีศันคตใินการควบคุมคุณภาพซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานสายปฏบิตักิาร
ดา้นเวลาอยู่ในระดบัดมีาก 
 3. ผูบ้รหิารควรสนบัสนุน หรอืกระตุน้ใหพ้นกังานมคีวามตระหนกัถงึการควบคุมก่อนลงมอืท างาน ทัง้นี้
เพื่อใหพ้นกังานไดศ้กึษาคู่มอืการปฏบิตังิาน ผลกระทบ ความเสีย่ง และเตรยีมความพรอ้ม โดยธนาคารจดัตัง้เป็น
ทมีเพื่อศกึษาก่อนลงมือท างาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีประสทิธิภาพด้านความพงึพอใจมากขึ้น เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของพนักงานด้านการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน ระดับความสัมพันธ์กับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นความพงึพอใจอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 4. ผูบ้รหิารควรสนบัสนุน หรอืกระตุน้ใหพ้นกังานมคีวามตระหนกัถงึการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน 
ทัง้นี้เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยการด าเนินการตามกระบวนการทีธ่นาคารไดจ้ดัวางไวอ้ย่าง
เคร่งครดั และก าหนดใหห้วัหน้าตรวจสอบ การปฏบิตังิานของพนักงานทุกงานก่อนส่งมอบ ซึ่งจะท าใหพ้นักงาน
ท างานได้อย่างประสทิธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานมปีระสทิธภิาพด้านความพึงพอใจมากขึ้น เนื่องจาก
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ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตขิองพนกังานดา้นการควบคุมผลการด าเนินงาน ระดบัความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิาน ดา้นความพงึพอใจอยู่ในระดบัต ่า  
 5. ผู้บริหารควรสนับสนุน หรอืกระตุ้นให้พนักงานมคีวามตระหนักถึงการควบคุมผลการด าเนินงาน  
ทัง้นี้เพื่อใหก้ารสง่มอบงานใหก้บัลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอก ไดร้บังานทีถู่กตอ้ง ทนัเวลา โดยการก าหนดใหเ้ป็น
ตวัชีว้ดัตวัหนึ่งในการประเมนิผลงานประจ าปี และใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้บกพร่อง เพื่อน าไปแกไ้ขปรบัปรุง 
ซึง่จะท าใหพ้นักงานท างานได้อย่างประสทิธภิาพด้านค่าใช้จ่ายมากขึน้ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ทศันคติของ
พนกังานดา้นการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน ระดบัความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นความพงึ
พอใจอยู่ในระดบัต ่า  
 6. ผูบ้รหิารควรสนบัสนุน หรอืกระตุน้ใหพ้นกังานมคีวามตระหนกัถงึการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้นี้เน่ืองการการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจะมผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน ซึง่การท าใหพ้นกังานตระหนกั
ถึงคุณภาพของงานที่ความรบัผิดชอบแล้ว การทบทวน และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ โดย
ธนาคารอาจจดัใหม้กีารประกวดผลงานการปรบัปรุงคุณภาพ ใหก้ระบวนการหรอืงานทีร่บัผดิชอบมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ทศันคติของพนักงานด้านการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ระดบั
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นความพงึพอใจอยู่ในระดบัต ่า 
 7. ผูบ้รหิารควรเสรมิสรา้งค่านิยมในการควบคุมคุณภาพ ใหก้บัพนักงานของธนาคาร เพื่อใหพ้นักงาน
ทุกคนได้มคี่านิยมด้านการควบคุมคุณภาพ ส าหรบังานที่จะส่งมอบให้กบัลูกค้า  ซึ่งส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลา  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า                       
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู 
 8. ผูบ้รหิารควรรกัษาทศันคติของพนักงานต่อการควบคุมคุณภาพด้านการควบคุมก่อนลงมอืท างาน 
และ ด้านการควบคุมระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งพนักงานมีทัศนคติดี เป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้ เนื่องจาก
ผลการวจิยัพบว่าพนักงานมทีศันคตใินระดบัดมีาก ส่วนทศันคตขิองพนักงานต่อการควบคุมดา้นการควบคุมผล
การด าเนินงาน และดา้นการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยงัสามารถเพิม่ความรู ้หรอืใหห้วัหน้างานคอยแนะน า 
เพื่อใหพ้นกังานมทีศันคตทิีด่ขี ึน้กว่าเดมิ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าพนกังานมทีศันคตใินระดบัดี 
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ปรกึษา ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษา ใหข้อ้แนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ในงานวจิยันบัตัง้แต่เริม่ตน้
ด าเนินงานจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์
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อย่างดีพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันดียิ่ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ดอ้ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา  ขอขอบคุณ
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ที่ได้อนุเคราะห์ให้ผู้วิจ ัยด าเนินการวิจัยและจัดเก็บข้อมูลพนักงาน           
สายปฏบิตักิาร และขอขอบคุณพนกังานสายปฏบิตักิารทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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