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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปจัจัยด้านทศันคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ช้ในการวจิยั จ านวน 170 คนใช้แบบสอบถาม ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล
ประกอบดว้ย สถติเิชงิพรรณา คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่  
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมานทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่า
ท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ีLSD และการวเิคราะห์
ความสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

ผลการวจิยั พบว่า  
1. กลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท างานทีแ่ตกต่างกนั พบว่า

แตกต่างกนั ดงันี้ 
- อายุ และระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างมพีฤตกิรรมดา้นการลาออกทีแ่ตกต่างกนั ต าแหน่งงาน 

และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ที่แตกต่างมีพฤติกรรมด้านการขาดงานที่แตกต่างกนัเงินเดือนที่แตกต่างมี
พฤตกิรรมดา้นการเพิม่ผลผลติทีแ่ตกต่างกนั 

2. พฤตกิรรมการท างาน ดา้นการเพิม่ผลผลติสมัพนัธก์บัทศันคตใินดา้นต่างๆ ดงันี้  
- ทศันคติส่วนบุคคล ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ และ ด้านความส าเรจ็ในหน้าที่การงาน 

ทศันคตต่ิอหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของผูน้ า ดา้นประสบการณ์และความสามารถ ดา้นการใช้
หลักประชาธิปไตยในที่ท างาน และด้านความความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ทัศนคติต่อองค์กร ด้าน
ความกา้วหน้า ดา้นนโยบายองคก์ร ดา้นโครงสรา้งองคก์รและดา้นสถานทีท่ างาน 

3.  พฤตกิรรมการท างาน ดา้นการขาดงานสมัพนัธก์บัทศันคตใินดา้นต่างๆ ดงันี้  
- ทศันคติส่วนบุคคล ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ และ ด้านความส าเรจ็ในหน้าที่การงาน

ทศันคติต่อหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของผูน้ า ด้านประสบการณ์และความสามารถ  และด้าน
ความความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานทศันคตต่ิอองคก์ร ดา้นความกา้วหน้า และ ดา้นนโยบายองคก์ร  
 
 
 

                                                 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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4.  พฤตกิรรมการท างาน ดา้นการลาออกจากงานสมัพนัธก์บัทศันคตใินดา้นต่างๆ ดงันี้  
- ทศันคตสิว่นบุคคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ทศันคตต่ิอหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน 

ดา้นลกัษณะของผู้น า ด้านประสบการณ์และความสามารถ  ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในที่ท างาน และด้าน
ความความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานทศันคตต่ิอองคก์ร ดา้นสวสัดกิารและค่าตอบแทน ด้านความกา้วหน้า ดา้น
นโยบายองคก์ร ดา้นโครงสรา้งองคก์รและดา้นสถานทีท่ างาน 
 
ค าส าคญั : ทศันคต ิพฤตกิรรมการท างาน 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was aimed to study the attitude factors affecting work behavior of 
bank employees of a Specific Purpose Bank in Bangkok. The samples used in this study were 400 
employees. The data was collected by questionnaires and were analyzed by using percentage and 
standard deviation. Inferential Statistics for Hypothesis Test were t-test, One-Way Analysis of Variance, 
pair differences analyzed by using Lease Significant Difference (LSD) method and Pearson product 
moment correlation coefficient. 
 This study found that 

1. The samples with different personal characteristics had different in functional behavior 
where the differences can be defined as follows:  
 The differences on age and working experience durations would affected the differences of 
working behavior in term of resignation, the differences on position and working experience duration 
would resulted the difference of working behavior in term of absence while the differences on salary 
would affected the differences of  working behavior in term of productivity.  

2. Working behavior in respect of productivity have relationship with other attitude as follows: 
- Personal attitude in respect of recognition and achievement in the career. Attitude 

towards the superiors and colleagues in leadership aspects, experiences and ability, democracy in the 
workplace and co-workers relationship aspects. Attitude towards organizational in advancement side, 
policy side, structure side and working environment side. 

3. Working behavior  in terms of absenteeism have relationship with the attitude as follows: 
- Personal Attitude in respect from other side and attitude of work accomplishment side. Attitude 

towards the superior and colleagues in Leadership side, Experience and ability side and coworker 
relationship side. Attitude towards organizational in advancement side and policy side.  

4. Working behavior  in term of resignation have relationship with each attitude as follows: 
- Personal attitude in respect of recognition. Attitude towards the superior and 

colleagues in Leadership side, experience and ability side, democracy in the workplace side and co-
workers relationship side. Attitude towards organizational in welfare, salary, advancement, policy, 
structure and working environment aspects. 
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บทน า 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดม้กีารเปิดเสรภีาคธนาคาร ท าใหใ้น ประเทศไทยมกีารเกดิขึน้ใหม่
ของ ธนาคารพาณิชยต่์างๆ ทัง้ทีเ่ป็นธนาคารของคนไทย คนต่างชาต ิและธนาคารลูกผสม รวมทัง้ธนาคารเฉพาะ
กจิของรฐับาล ทีม่จี านวนมากขึน้ทุกวนั รวมทัง้มกีารแขง่ขนักนัเพิม่มากขึน้  

การด าเนินธุรกจิดา้นการเงนิ ต้องเผชญิกบัสภาพการแข่งขนัเป็นอย่างสงู องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ต้องมกีารปรบัเปลีย่นองคก์รใหเ้ป็นองคก์รยุคอเิลก็ทรอนิกส ์โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยแีละการ
สื่อสาร ท าให้การด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น การน า
เครื่องมอื เทคนิค และวธิกีารใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏบิตัิงานประจ าวนัของบุคลากร เพื่อน าไปสู่การท างานที่มี
ประสทิธิภาพที่ดีขึ้น ฉนัน้องค์กรควรให้ความใส่ใจพนักงาน Back office (ฝ่ายสนับสนุน เช่น ฝ่ายพฒันา
เทคโนโลย ีฝา่ยบญัช ีฯลฯ) เพราะในโลกยุคปจัจุบนัฝา่ยสนบัสนุนไม่ไดท้ างานแต่งานทางดา้นเอกสารแต่ยงัมสี่วน
ร่วมในการพฒันาองค์กร และยงัเป็นตวัผลกัดนัใหอ้งคก์รมกีารท างานที่สะดวกและรวดเรว็ ช่วยลดต้นทุนในการ
ด าเนินงานพร้อมทัง้สนับสนุนฝ่ายการตลาดในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายและรายได้ให้แก่องค์กร 
องคก์รจงึควรใหค้วามส าคญักบัฝา่ยสนบัสนุนธุรกจิใหเ้ท่าเทยีมกบัพนกังานฝา่ย Front office เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ี
กบัพนกังานทีถ่อืว่าเป็นทุนมนุษยข์ององคก์ร และเพื่อใหก้ารบรหิารงานขององคก์รประสบความส าเรจ็ตามไปดว้ย 

 ดงันัน้ จากปญัหาทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้จิยั มคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาปจัจยัดา้นทศันคตทิีส่่งผล
ต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานสายงานสนับสนุนธุรกจิของธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่ง ดงัทีก่ล่าวขา้งต้น 
เนื่องจากธนาคารเป็นธนาคารเฉพาะกจิทีม่วีฒันธรรมขององคก์รที่ เขม้แขง็ แต่เมื่อธนาคารไดเ้ตบิโตขึน้ กท็ าให้
ธนาคารขยายตวัอย่างรวดเรว็ มพีนักงานเขา้ใหม่จ านวนมาก การจะท าใหพ้นักงานทีม่อียู่เดมิและพนักงานทีเ่ขา้
ท างานใหม่ มทีศันคตต่ิอดา้นต่างๆ และอยู่ท างานร่วมกบัองคก์รต่อไปนานเท่านาน จ าเป็นต้องใชค้วามเขา้ใจและ
การพฒันางานดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้าก  เพราะทุนมนุษยข์องแต่ละองคก์รจะมคีวามต้องการในการผูก
ใจแตกต่างกนัออกไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงานในระดบัปฏบิตักิาร 
เงนิเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีธ่นาคาร ทีม่ผีลกบั พฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารสายงาน
สนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นทศันคตสิว่นบุคคลไดแ้ก่ ทศันคตดิา้นการไดร้บัความ
ยอมรบันบัถอื ทศันคตดิา้นความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานกบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานสายงานสนบัสนุน
ธุรกจิของธนาคารเฉพาะกจิแหง่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ไดแ้ก่ ทศันคติ
ดา้นลกัษณะของผูน้ า ทศันคตดิา้นประสบการณ์และความสามารถ ทศันคตดิา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในที่
ท างาน ทศันคตดิา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานกบัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานสายงานสนบัสนุนธุรกจิ
ของธนาคารเฉพาะกจิแหง่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

4.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอองคก์ร ไดแ้ก่ ทศันคตดิา้นสวสัดกิารและ
ค่าตอบแทน ทศันคตดิา้นความกา้วหน้า ทศันคตดิา้นนโยบายองคก์ร ทศันคตดิา้นโครงสรา้งองคก์รทศันคตดิา้น
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สถานทีท่ างานกบัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานสายงานสนบัสนุนธุรกจิของธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงานในระดบั

ปฏบิตักิาร เงนิเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
 ทศันคตสิว่นบุคคลในดา้นการไดร้บัความยอมรบันบัถอื ดา้นความส าเรจ็ในหน้าทีก่าร

งาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิ
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 ทศันคตต่ิอหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานในดา้นลกัษณะของผูน้ า ดา้นประสบการณ์และ
ความสามารถ ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในทีท่ างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 

 ทศันคตต่ิอองคก์รในดา้นสวสัดกิารและค่าตอบแทน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นนโยบาย
องคก์รดา้นโครงสรา้งองคก์ร ดา้นสถานทีท่ างานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคาร
สายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแหง่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 

 พฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคาร
เฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงานในระดบัปฏบิตักิาร 
เงนิเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีธ่นาคารทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ทัศนคติส่วนบุคคลในด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จในหน้าที่การงาน                        
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 3. ทศันคตต่ิอหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานในดา้นลกัษณะของผูน้ า ดา้นประสบการณ์และความสามารถ 
ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในทีท่ างาน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 4. ทศันคติต่อองค์กรในด้านสวสัดกิารและค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายองค์กรด้าน
โครงสร้างองค์กร ด้านสถานที่ท างานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงาน
สนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัทศันคติ 

 การอยู่ร่วมกนัในสงัคม และในการท างานนัน้ จ าเป็นตอ้งมกีารตดิต่อสือ่สารกบัผูค้นอยู่ตลอดเวลา ซึง่ใน
แต่ละบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากแต่ละบุคคลมปีระสบการณ์เดมิที่ต่างกนั จึง
ก่อให้เกดิความรู้สกึต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดที่แตกต่างกนัไปด้วย ซึ่งมกัเรยีกความรู้สกึนี้ว่า ทศันคติ และได้มผีู้ให้
ความหมายของ ทศันคต ิไวด้งันี้ 

 Thurstone (1946) กล่าวว่า ทศันคต ิ หมายถงึ ผลสรุปความโน้มเอยีง (inclination) ความรูส้กึอคต ิ
(prejudice or bias) ความคดิ (ideas) ความหวาดกลวั (fears) จุดยนืทีแ่น่นอน (conviction) ขอ้สงัเกตต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

 Good (1973) ใหค้วามหมายว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความพรอ้มทีจ่ะแสดงออก ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหนึ่ง ต่อบุคคล สิง่ของ หรอืสถานการณ์ใดๆ ทัง้ดา้นบวกและลบ 

 McConnell (1989: 558) ใหค้วามหมายว่า ทศันคต ิเป็นสิง่ทีค่งทนของความคดิความรูส้กึ 
และพฤตกิรรมทีม่ต่ีอวตัถุ บุคคล กลุ่มหรอืแนวคดิ 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการท างาน 

กิบ๊สนั ไอแวนซวีคิ และดอนแนลลี (Gibson; Ivancevich; & Donnelly. 1991) ได้กล่าวไว้ว่า 
องคป์ระกอบของการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ ประกอบดว้ย 

 1. การสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการอยู่รอดขององคก์ารหนึ่ง ๆนัน้ ขึน้อยู่กบัการ
บรหิารการรบั – ส่ง และการจดัการกบัขอ้มูลที่เกดิขึน้ภายในที่ท างาน การสื่อสารภายในนัน้จะเป็นตวัเชื่อม
องคก์ารเองกบัส่วนงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และจะเป็นส่วนช่วยใหเ้กดิการรวบรวมขอ้มูล หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน
องคก์าร 

 2. ความสามารถในการตดัสนิใจ (Decision Making) การตดัสนิใจทีใ่หผ้ลทีด่ี และมปีระสทิธภิาพนัน้ 
โดยทัว่ไปขึน้อยู่กบัการเลอืกเป้าหมายทีเ่หมาะสม และเป็นไปได้ และคดัสรรหาวธิ ีหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้การจดัการทีด่ ีหรอืการหาแนวทางการด าเนินงานทีผ่่านการผสมผสานองคก์ารประกอบทัง้
ดา้นพฤตกิรรมและโครงสรา้งนัน้ จะช่วยเพิม่ความเป็นไปไดข้องผลลพัธท์ีด่ ี

 3. พฤตกิรรมดา้นการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัขององคก์าร เป็นพฤตกิรรมทีส่มาชกิในองคก์ารไดต้ระหนัก
ถงึความคาดหวงัขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ การเรยีนรู้ถึง
วฒันธรรมองคก์าร ค่านิยม บรรทดัฐาน ความเชื่อ และพฤตกิรรมอื่น ๆทีอ่งคก์ารนัน้ต้องการใหส้มาชกิปฏบิตัเิพื่อ
ประสทิธผิลแก่ตวัองคก์ารเอง 
 แนวคิดความเป็นผูน้ าในองคก์ารและทฤษฎีความเป็นผูน้ าเชิงพฤติกรรมศาสตร ์
 ผูน้ า (Leader) เป็นบุคคลทีท่ าใหอ้งคก์ารประสบความกา้วหน้าและบรรลุผลส าเรจ็ โดยใชอ้ทิธพิลจูงใจ
ผู้อื่นให้ปฏิบตัิตาม นอกจากนัน้แล้วผู้น ายงัมสี่วนท าให้เกิดวิสยัทศันืขององค์การและพนักงาน รวมทัง้ผู้น าที่
สามารถใชอ้ านาจอทิธพิลต่างๆ ทัง้โดยตรงและโดยออ้มเพื่อน ากลุ่มประกอบกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง 
 ทฤษฎีความเป็นผูน้ าเชิงพฤติกรรมศาสตรศ์าสตร ์: การศึกษาของมหาวิทยาลยั Michigan 
 การศกึษาของมหาวทิยาลยั Michigan ไดศ้กึษาเรื่องความเป็นผูน้ าโดยพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัประสทิธผิลในการท างานกลุ่มสรุปได ้2 ประการ ไดแ้ก่ ดงันี้ 
 1. พฤติกรรมผู้น าซึ่งมุ่งที่คนหรอืพนักงาน (Employee-centered leader behavior) คือเน้นเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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 2. พฤตกิรรมผูน้ าซึง่เน้นทีผ่ลผลติหรอืงาน (Job-centered leader behavior) คอืเน้นงานและเทคนิค
ต่างๆ เพื่อใหง้านของกลุ่มบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด 
 ทฤษฎีความเป็นผูน้ าเชิงพฤติกรรมศาสตรศ์าสตร ์: การศึกษาของมหาวิทยาลยั Ohio 
 การศกึษาของมหาวทิยาลยั Ohio ไดว้จิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูน้ าสองประเภท คอื 
1. ผู้น าทีเ่ริม่ต้นจากตนเองเป็นหลกั (Initiating Structure) ผูน้ าซึง่ก าหนดบทบาทของตนเองและบทบาทของ
พนกังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร ตลอดจนพฤตกิรรมสรา้งสรรคส์งู 
2. ผูน้ าทีค่ านึงถงึผูอ้ื่นเป็นหลกั (Consideration) ผูน้ าทีย่อมรบัในความคดิ มคีวามห่วงใยและเอาใจใส่ต่อความ
เป็นอยู่ช่วยเหลอืเรื่องงานและเรื่องสว่นตวั 
 โมเดลพฤติกรรมองคก์าร (ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ 2541:23) 

 โมเดลพฤตกิรรมองคก์าร (Organizational behavior model) เป็นส่วนของความจรงิซึง่เป็นการ
น าเสนอพฤตกิรรมองคก์าร ดงัรูปแสดงการก าหนดโมเดลโดยน าเสนอการวเิคราะห ์3 ระดบัคอื การเปลีย่นแปลง
จากระดบัส่วนบุคคล (Individual Level) เป็นระดบักลุ่ม (Group Level) และระดบัระบบองคก์าร (Organization 
system Level) ตามล าดบั เราจะเพิม่ความมรีะบบเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมองคก์ารแต่ละระดบัจะมกีาร
ก าหนดโครงสรา้งเกีย่วกบัระดบัทีผ่่านมา โดยมแีนวความคดิกลุ่มเป็นพื้นฐานของแต่ละบุคคลและก าหนดเงื่อนไข
โครงสรา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมของกลุ่ม เพื่อทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมองคก์าร 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงโมเดลพฤตกิรรมองคก์ารขัน้ทีห่นึ่ง (Basic OB Model, Stage I) 
 ตวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร (Robbins. 1996:26) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ พนักงานสายงานสนับสนุนธุรกิจของธนาคาร
เฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 250 คน (ขอ้มลู ณ 16 มถุินายน 2555)  
เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึท าการก าหนดขนาดตวัอย่างโดยต้องการใหเ้กดิความผดิพลาดจาก
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 หรอื 0.5 ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95%จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 165 คน เพิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 5 คน ดงันัน้ในงานวจิยัครัง้นี้จะใชก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 170 คน โดยเลอืกใช้
วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ดว้ยการเกบ็ขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) 

 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ที ่1 การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random sampling) โดยการจดัแบ่งบุคคลากร

ของธนาคาร ออกเป็น 2 ระดบั คอื เจา้หน้าที่ C 1-3 (งานทกัษะ) จ านวน 145 คน และ เจา้หน้าทีว่ชิาชพีP 1 - 4 
(งานวชิาชพี) จ านวน 105 คน และสุม่ตวัอย่างตามระดบัดงักล่าวแบบ (Proportional Sampling)  
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 ขัน้ที ่2 การเลอืกตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเลอืกตวัอย่างจากแต่ละ
ระดบัตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นตารางที1่ 

เครื่องมอืที่ใชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึ่งผู้วจิยัได้จดัท าขึน้ เพื่อศกึษาปจัจยัด้านทศันคติที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานสายงานสนับสนุนธุรกิจของธนาคารเฉพาะกิจแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  ระดับต าแหน่งงานในระดับปฏิบัติการ เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ธนาคาร 
ประกอบดว้ยแบบสอบถามทีม่คี าถามแบบใหเ้ลอืกตอบ จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี2 เป็นค าถามเกีย่วกบัทศันคตใินดา้นต่างๆ ของ พนักงานต่อพฤตกิรรมการท างาน ซึง่แบ่ง เป็น  
ทศันคติส่วนบุคคล (ในด้านการได้รบัความยอมรบันับถือและด้านความส าเร็จในหน้าที่การงาน) ทศันคติต่อ
หวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน (ในด้านลกัษณะของผู้น า ด้านประสบการณ์และความสามารถ ด้านการใช้หลกั
ประชาธปิไตยในที่ท างาน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน) และ ทศันคติต่อองค์กร (ในด้านสวสัดกิารและ
ค่าตอบแทน ดา้นความกา้วหน้า ดา้นนโยบายองคก์ร ดา้นโครงสรา้งองคก์ร ดา้นสถานทีท่ างาน) โดยใชค้ าถาม
ปลายปิด Close-ended response questions) แบบลเิคริท์ (Method of summated rating the Likert scale)    )ศิ
รวิรรณ เสรรีตัน์ 2541: 166) เป็นมาตราวดัแบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบัโดยใหผู้ต้อบค าถามเลอืกตอบ
ไดเ้พยีงค าตอบเดยีว จ านวน 33 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิ
สงักัดธนาคารเฉพาะกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวคิดเรื่องโมเดล
พฤตกิรรมองคก์าร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ. 2541: 23) เพื่อวดัระดบัพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน 
ซึง่สามารถวดัได ้3 ดา้น จ านวน 9 ขอ้ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นขอ้มูลทีผู่ว้จิยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 170 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา คอื ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมานทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้าร
ทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ีLSD และการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 23–32 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ด ารงต าแหน่งงานพนักงานระดบัเจา้หน้าที่C 1-3(งานทกัษะ) มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,001– 20,000 บาท 
และมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานทีธ่นาคารระหว่าง 1-3 ปี  
 2. ทัศนคติส่วนบุคคลในด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้ านความส าเร็จในหน้าที่การงาน                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
  -  ดา้นการไดร้บัความยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการท างาน
ในดา้นการเพิม่ผลผลติ และดา้นการขาดงาน และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่า ในดา้นการลาออก
จากงานซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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   - ดา้นความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางในดา้นการเพิม่
ผลผลติ และดา้นการขาดงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3. ทศันคตต่ิอหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานในดา้นลกัษณะของผูน้ า ดา้นประสบการณ์และความสามารถ 
ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในทีท่ างาน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
   - ดา้นลกัษณะของผูน้ า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ากบัในดา้นการเพิม่ผลผลติ และดา้น
การขาดงานและมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระดับต ่า ในด้านการลาออกจากงานซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  - ดา้นประสบการณ์และความสามารถ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลางในดา้นการเพิม่
ผลผลติ และ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่า ในดา้นการขาดงาน และ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนั
ขา้มระดบัต ่าในดา้นการลาออกจากงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 - ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในทีท่ างาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่าในดา้นการเพิม่
ผลผลติ และ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มระดบัปานกลาง ในดา้นการลาออกจากงาน ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 - ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง ในดา้นการเพิม่
ผลผลติ และ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่าในดา้นการขาดงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 4. ทศันคติต่อองค์กรในด้านสวสัดกิารและค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายองค์กรด้าน
โครงสร้างองค์กร ด้านสถานที่ท างานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงาน
สนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 
ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระดับต ่า ในด้านการลาออกจากงาน              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

- ด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกันระดับต ่ า ในด้านการเพิ่มผลผลิต และมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่ามาก ในดา้นการขาดงาน และ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มระดบั
ต ่า ในดา้นการลาออกจากงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

- ดา้นนโยบายองคก์ร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัระดบัต ่ามากในดา้นการขาดงาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่า ในดา้นการลาออกจากงาน 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

- ด้านโครงสร้างองค์กรมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ในด้านการเพิ่มผลผลิต และมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่าในดา้นการลาออกจากงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

- ดา้นสถานทีท่ างาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัต ่าในดา้นการเพิม่ผลผลติ ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่ามาก ในดา้นการลาออกจากงาน ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุ และอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัดา้นทศันคติทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคาร
สายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามา
อภปิรายผลได ้ดงันี้ 
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 1. ปจัจยัทางด้านลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงานในระดบั
ปฏบิตัิการ เงนิเดือน ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานที่ธนาคารที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั 
พบว่า 
  1.1 เพศ พบว่า พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกิจแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการท างานในดา้นการเพิม่ผลผลติ ดา้นการขาดงานและดา้นการลาออกจากงาน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับกรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548:124) วิจัยเรื่องทัศนคติของพนักงานที่มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของพนกังานในองคก์รบรษิัท คเูวต ปิโตเลยีม (ประเทศไทย) จ ากดั 
  1.2 อายุ พบว่า พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการท างานในดา้นการเพิม่ผลผลติ ดา้นการขาดงาน ไม่แตกต่าง อายุทีแ่ตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการท างานดา้นการลาออกจากงานทีแ่ตกต่างกนักนั คอื พนักงานทีม่อีายุ 33 – 42 ปี และพนักงานทีม่ี
อายุ 23 – 32 ปี มพีฤติกรรมด้านการลาออกมากกว่าพนักงานธนาคารที่มอีายุ 43 ปีขึน้ไป ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ (Griffeth; Hom; & Gaertner. 2000: 463-488) พบว่า พนกังานทีม่อีายุมากขึน้จะไม่อยากลาออกหรอื
ยา้ยงาน ทัง้นี้เน่ืองจากการมรีะยะเวลาในการท างานนานจะมผีลท าใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนหรอืค่าจา้งมากขึน้และมี
สทิธใินการลาพกัผ่อนไดม้ากขึน้  

  1.3 ระดบัการศกึษา พบว่า พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการท างานในดา้นการเพิม่ผลผลติ ดา้นการขาดงาน และดา้นการลาออกจาก
งานไม่แตกต่างกนั เนื่องจากว่าระดบัการศกึษาของพนกังานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะ
กจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัมากคอืระดบัปรญิญาตรกีบัสงูกว่าปรญิญาตร ีระดบัพฤตกิรรมการ
ท างานจงึไม่มคีวามแตกต่างกนั 

1.4 ระดบัต าแหน่งงานในระดบัปฏบิตักิาร พบว่า พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดั
ธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการท างานในดา้นการเพิม่ผลผลติและดา้นการลาออก
จากงานไม่แตกต่างกนั แต่มพีฤตกิรรมการท างานในดา้นการขาดงานแตกต่างกนั กล่าวคือ เจา้หน้าที ่C1-3 (งาน
ทกัษะ) มพีฤตกิรรมดา้นการขาดงาน(โดยถ้ามองในรายขอ้หมายความถงึพนักงานท างานไดท้นัเวลา และมคีวาม
พร้อมที่จะปฏิบตัิงานได้ทนัที และพนักงานมีความตัง้ใจในการปฏบิตัิงานและรบัผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบัและ 
พนกังาน จะไม่ขาดงานโดยไม่มเีหตุผล หรอืไม่มคีวามจ าเป็น)  น้อยกว่า เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P 1 - 4 (งานวชิาชพี) 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เดวสิ (Davis. 1977) บุคคลทีม่ตี าแหน่งตัง้แต่ระดบั Supervisor ขึน้ไปจะมพีฤตกิรรม
การท างานสงูกว่าพนกังานระดบัปฏบิตักิาร อาจหมายความถงึมคีวามรบัผดิชอบในงานมากกว่า 

1.5 เงนิเดอืน พบว่า พนกังานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการท างานในดา้นการขาดงานและ ดา้นการลาออกจากงาน ไม่แตกต่างกนั  แต่ใน
ดา้นการเพิม่ผลผลติแตกต่างกนั โดยจากการศกึษาพบว่าพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคาร
เฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีม่เีงนิเดอืน 10,001 – 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการท างานดา้นการเพิม่
ผลผลติต ่ากว่าพนกังานทีม่เีงนิเดอืน 40,001 บาท อาจเป็นเพราะเงนิเดอืนทีต่ ่ากว่าท าใหจ้งึส่งผลใหพ้นักงานทีม่ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัทุ่มเทความตัง้ใจในการท างานแตกต่างกนัไป เป็นผลใหพ้ฤตกิรรมการท างานในดา้น
การเพิม่ผลผลตินัน้แตกต่างกนัดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวรรณี วฒันาวณิชศาสตร ์ (2547) ศกึษาเรื่อง 
ปจัจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานภายหลงัการควบรวมกิจการ กรณีศึกษา “ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน)พบว่า พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ที่มีรายได้ และระดบัขัน้การปฏิบตัิงานภายใน
ธนาคารต่างกนั มพีฤตกิรรมการท างานภายหลงัการควบรวมกจิการแตกต่างกนั 
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1.6 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีธ่นาคาร พบว่า พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักัด
ธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการท างานในดา้นการขาดงานและ ด้านการลาออก
จากงาน ไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้นการเพิม่ผลผลติแตกต่างกนั พบว่าพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิ
สงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานที่ธนาคาร ต ่ากว่า 1 ปี จะมี
ค่าเฉลีย่ในการมพีฤตกิรรมการท างานในดา้นการเพิม่ผลผลติในระดบัต ่ากว่าพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุน
ธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานทีธ่นาคาร 1- 3 ปี อาจ
เพราะว่าพนักงานทีม่อีายุต ่ากว่า 1 ปีเมื่อเขา้มาท างานแลว้ไม่ไดท้ างานตรงตามความสามารถและประสบการณ์
ตามที่สมคัรเขา้มาท าให้มเีกดิการเบื่อหน่ายและไม่อยากท างาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Gilmer et. al. 
(1971) ทีก่ล่าวว่าบุคคลจะชอบงานทีท่ าถ้าไดท้ างานทีต่รงกบัความสามารถและความช านาญของเขา ทกัษะและ
การศกึษาของบุคคลมคีวามสมัพนัธท์ีส่ าคญัมากกบัการท างาน 

2. ทัศนคติส่วนบุคคลในด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จในหน้าที่การงาน มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

  2.1 ทศันคติส่วนบุคคลในด้านการได้รบัความยอมรบันับถือมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ในดา้น
การเพิ่มผลผลิต ด้านการขาดงาน และ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกบัพฤติกรรมด้านการลาออก 
กล่าวคอื เมื่อพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  มี
ทศันคติส่วนบุคคลในด้านการยอมรบันับถือเพิม่ขึน้พฤติกรรมการท างานในด้านการเพิม่ผลผลิตของพนักงาน
ธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจะเพิม่ขึน้ตาม เช่นกนักบั
พฤตกิรรมดา้นการขาดงาน (โดยถา้มองในรายขอ้หมายความถงึพนกังานท างานไดท้นัเวลา และมคีวามพรอ้มทีจ่ะ
ปฏบิตังิานไดท้นัท ีและพนกังานมคีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิานและรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัและ พนกังาน จะไม่
ขาดงานโดยไม่มีเหตุผล หรอืไม่มีความจ าเป็น) กล่าวคือ หากพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกิจสงักดั
ธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มทีศันคติส่วนบุคคลในด้านการยอมรบันับถือเพิม่ขึน้กท็ าให้มี
ความตัง้ใจในการปฎบิตังิาน และเมื่อมทีศันคตสิ่วนบุคคลในดา้นการยอมรบันับถอืเพิม่ขึน้พฤตกิรรมการท างาน
ด้านการลาออกจากงานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกิจสังกัดธนาคารเฉพาะกิจแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครจะน้อยลง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Gilmer, et al.1971 : 280 - 283   ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะทาง
สงัคมในการท างาน (social aspects of the job) เป็นสิง่ทีเ่กีย่วพนักบัความต้องการที่จะเป็นเจา้ของ และต้องการ
การยอมรบัทางสงัคม บุคคลทีรู่ส้กึว่าตนเป็นสมาชกิคนหนึ่งของการท างาน หรอืของกลุ่ม จะมคีวามสขุกบังานของ
เขา มากกว่าบุคคลทีพ่บว่าตนเองไม่เหมาะสมกบักลุ่ม องคป์ระกอบทางสงัคม 

  2.2 ทศันคตสิว่นบุคคลในดา้นความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างาน
ของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการ
เพิม่ผลผลติ ด้านการขาดงาน และไม่มคีวามสมัพนัธ์ในด้านการลาออก กล่าวคือ  พนักงานธนาคารสายงาน
สนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สามารถท างานไดส้ าเรจ็ตามเป้าหมายหรอื
แกป้ญัหาในงานทีท่ าได ้กจ็ะท าใหผ้ลผลติเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากมคีวามตัง้ใจในการท างาน และมคีวามพรอ้มใน
การปฏิบตัิงาน แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ในด้านการลาออก สอดคล้องกับแนวคิดของ บนัดูรา และอลัเบอร์ท 
(Bandura; & Albert. 1977: 25) ซึง่กล่าวว่า พฤตกิรรมการท างานว่า มคีุณลกัษณะทีส่ าคญัอย่างหนึ่งส าหรบัผูท้ี่
ประสบความส าเรจ็ในการท างาน คอื ความรบัผดิชอบ ความอดทน ความพยายามมานะอุตสาหะ ความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัเพื่อนร่วมงาน ซึง่ท าใหพ้ฤตกิรรมในการท างานเพิม่มากขึน้ 
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3. ทศันคตต่ิอหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานในดา้นลกัษณะของผูน้ า ดา้นประสบการณ์และความสามารถ 
ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในทีท่ างาน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

  3.1 ทัศนคติต่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน (หัวหน้างาน)ในด้านลักษณะของผู้น า มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการเพิม่ผลผลติ ดา้นการขาดงาน และมคีวามสมัพันธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มใน
ด้านการลาออก กล่าวคือ เมื่อพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกิจสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครมทีศันคตต่ิอหวัหน้างานดา้นลกัษณะของผูน้ าด ีเช่น หวัหน้างานมกีารประสานงานกบับุคลากร
ภายในแผนกและบุคลากรภายนอกเพื่อให้งานประสบความส าเรจ็ ท าใหง้านประสบผลส าเรจ็  มกีารก าหนดทศิ
ทางการท างาน ซึง่น าไปสู่การเพิม่ผลผลติและทีม่ากขึน้และ ท าใหม้คีวามตัง้ใจในการท างาน ช่วยใหพ้นักงานไม่
อยากขาดงาน และรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมากขึน้ และท าใหพ้ฤตกิรรมการท างานดา้นการลาออกจากงานของ
พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกิจสงักดัธนาคารเฉพาะกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครลดน้อยลง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2550:196 ที่กล่าวถึง ความเป็นผู้น า (Leadership) 
หมายถงึความสามารถทีจ่ะมอีทิธพิลและจูงใจบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ กระบวนการเป็นผู้น าจะ
เกี่ยวขอ้งกบัการใชอ้ านาจหน้าที่ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม การจูงใจสมาชกิองค์การให้ท างานบรรลุ
เป้าหมาย 

  3.2 ทศันคตต่ิอหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานในดา้นประสบการณ์และความสามารถ (หวัหน้างาน)  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการเพิม่ผลผลติในระดบัปานกลาง และในดา้นการขาดงานในระดบัต ่า ส่วนใน
ดา้นการลาออกมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เมื่อพนกังานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดั
ธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมทีศันคตต่ิอหวัหน้างานในดา้นประสบการณ์และความสามารถทีด่ี
กจ็ะท าให้มกีารเพิม่ผลผลติในการท างานมากขึน้เพราะเมื่อพนักงานไม่เขา้ใจในเนื้อหาของงาน หวัหน้างานก็
สามารถตอบค าถามได้ท าให้เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ ส่วนในด้านการขาดงาน เมื่อพนักงานจะมี
ความตัง้ใจในการท างาน ช่วยให้พนักงานไม่อยากขาดงาน และรบัผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบัมากขึ้น และท าให้
พฤตกิรรมการท างานดา้นการลาออกจากงานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิ
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครลดน้อยลง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2550:196) ที่
กล่าวว่า ผูจ้ดัการทีม่ปีระสทิธผิลจะเพิม่ความเป็นผูส้อนงานมานานมากกว่าความเป็นนาย ผูจ้ดัการจะไดร้บัการ
คาดหวงัจากพนักงานว่าจะเป็นผู้จดัการด้านการสอนงาน แนะแนว แนะน าและกระตุ้น เพื่อช่วยให้พนักงาน
ปรบัปรุงสมรรถนะดา้นการท างาน 

3.3 ทศันคตต่ิอหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานในดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในทีท่ างาน (หวัหน้า
งาน) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะ
กจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการเพิม่ผลผลติในระดบัต ่า และไม่มคีวามสมัพนัธก์นัในดา้นการขาดงาน 
ส่วนในดา้นการลาออกมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มระดบัปานกลาง กล่าวคอื เมื่อพนักงานธนาคารสาย
งานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมทีศันคตต่ิอหวัหน้างานในด้านการใช้
หลกัประชาธปิไตยในทีท่ างานมาก กจ็ะช่วยกระตุ้นใหพ้นักงานเพิม่ผลผลติในการท างานมากขึน้ ส่วนในดา้นการ
ลาออกจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า หากหวัหน้างานใช้หลกั
ประชาธปิไตยท าใหพ้นักงานเกดิความรูส้กึยุตธิรรม ท าใหป้ญัหาดา้นการลาออกลดลง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
เรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมผูน้ าของมหาวทิยาลยัแห่งรฐัโอไฮโอ (Ohio State University)  ซึง่น าโดย Halpin, Winer 
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and Stogdill (cited in Hoy and Miskel. 2001) ว่าผูน้ าทีมุ่่งมติรสมัพนัธ์ (consideration)  หมายถงึ พฤตกิรรมชีน้ า
ใหเ้กดิมติรภาพ ความเชื่อถอื ไวว้างใจซึง่กนัและกนั ความยกย่องนับถอื และมสีมัพนัธภ์าพอนัอบอุ่น ระหว่างผูน้ า
และหน่วยงานหรอืสมาชกิ เพื่อนร่วมงานใหค้ าแนะน าช่วยเหลอื และใหร้างวลัเมื่อท างานไดส้ าเรจ็ 

3.4 ทศันคติต่อหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานในด้านความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในดา้นการเพิม่ผลผลติในระดบัปานกลาง และดา้นการขาดงานมคีวามสมัพนัธต์ ่า สว่นใน
ด้านการลาออกมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามระดบัต ่ามาก กล่าวคอื เมื่อเพื่อนร่วมงานมีการให้ความ
ช่วยเหลอืกนั มกีารใหค้วามร่วมมอืและแกไ้ขปญัหาในการท างานร่วมกนั ท าใหผ้ลผลติดขีึน้เน่ืองจากมกีารร่วมมอื
กนั และมคีวามสมัพนัธเ์ลก็น้อยในดา้นการขาดงานเพราะไดร้บัความร่วมมอืกนัท าใหล้ดการขาดงานลง และเมื่อมี
สมัพนัธภ์าพทีด่กีจ็ะท าใหพ้นกังานไม่อยากลาออก เน่ืองจากมนุษยเ์ราเป็น ซึง่สอดคลอ้งกบั พรพรรณ (2543: 30) 
ทีก่ล่าวว่า การท างานเป็นทมี หมายถงึ ความสามารถของพนักงานในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ว้ยความราบรื่น 
มคีวามสามคัคกีบัเพื่อนร่วมงาน และผลการปฏบิตังิานของทมีมปีระสทิธภิาพ 

4. ทศันคติต่อองค์กรในด้านสวสัดกิารและค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายองค์กรด้าน
โครงสร้างองค์กร ด้านสถานที่ท างานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงาน
สนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

4.1 ทศันคติต่อองค์กรในด้านสวสัดิการและค่าตอบแทน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานธนาคารสายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในดา้น
การเพิม่ผลผลติ และดา้นการขาดงาน แต่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่าในดา้นการลาออกจากงาน 
กล่าวคอื การเพิม่ผลผลผลติและความตัง้ใจในการท างานไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัทศันคตต่ิอองคก์รในดา้นสวสัดกิารและ
ค่าตอบแทน อาจเป็นไดว้่าเนื่องจากองคก์รเป็นรฐัวสิาหกจิ ระบบสวสัดกิารและค่าตอบแทนมคีวามครอบคลุมและ
เปิดเผยและค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบังานทีพ่นักงานไดร้บัมอบหมายและรบัผดิชอบแลว้ ทศันคตใินดา้นนี้
จงึไม่มคีวามสมัพนัธ ์แต่มคีวามสมัพนัธใ์นดา้นการลาออก คอืหากพนักงานมทีศันคตใินดา้นนี้เพิม่ขึน้จะส่งผลให้
การลาออกน้อยลง 

4.2 ทศันคตต่ิอองคก์รในดา้นความกา้วหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
ธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในด้านการเพิม่ผลผลติใน
ระดบัต ่า และดา้นการขาดงานมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก สว่นในดา้นการลาออกมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม
ระดบัต ่า กล่าวคอื การเลื่อนขัน้ในองคก์รไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการประเมนิผลการท างาน แต่องคก์รมกีารสอบวดัผลโดย
หากพนักงานท างานมาไดร้ะยะเวลาตามทีอ่งคก์รก าหนดกจ็ะมสีทิธสิอบไดทุ้กคน ท าให้ทศันคตใินด้านนี้ต่อการ
เพิม่ผลผลติและ ดา้นการขาดงานต ่า และหากพนักงานคดิว่าการตนเองมโีอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง กจ็ะท าให้
พฤตกิรรมดา้นการลาออกน้อยลง  

4.3 ทัศนคติต่อองค์กรในด้านนโยบายองค์กร มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสังกดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในด้านการเพิม่
ผลผลติในระดบัปานกลาง และดา้นการขาดงานมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ส่วนในดา้นการลาออกมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่า กล่าวคอื หากนโยบายการท างาน เขา้ใจง่ายและมกีารก าหนดขัน้ตอนทีเ่หมาะสม และ
น าไปสูก่ารปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กจ็ะท าใหพ้ฤตกิรรมการท างานดา้นการเพิม่ผลผลติเพิม่มากขึน้ และ
ท าใหพ้นกังานเกดิความชดัเจนในการท างาน พนกังานจะมคีวามตัง้ใจในการท างาน ช่วยใหไ้ม่อยากขาดงาน และ
มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีม่ากขึน้ ท าใหม้พีฤตกิรรมในดา้นการลาออกน้อยลง ซึง่สอดคลอ้งกบั ธรีพร สุทธโิส 
(2550: 35) ไดส้รุปความหมายว่า พฤตกิรรม หมายถงึ การท างานเป็นทกัษะในการท างานหรอืปฏบิตังิาน หรอื
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การแสดงออกของพนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรอืนโยบายของ
องคก์าร 

4.4 ทัศนคติต่อองค์กรในด้านโครงสร้างองค์กร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในด้านการเพิม่
ผลผลติในระดบัต ่า แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นการขาดงาน ส่วนในดา้นการลาออกมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่า กล่าวคอื หากโครงสรา้งการท างานในองคก์รชดัเจนท าใหก้ารเพิม่ผลผลผลติในการ
ท างานดขีึน้ทัง้นี้ เพราะพนกังานทุกคนในองคก์รต้องถูกควบคุมใหป้ฏบิตัติามความต้องการขององคก์ร หรอืตาม
เหตุผลที่องค์กรแจ้งดงันัน้ งานและค าบรรยายลกัษณะงาน จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สุดในการควบคุม
พฤตกิรรมคนภายในองค์กร และส่งผลให้ลดการลาออกของพนักงานเนื่องจากมคีวามชดัเจนในการท างานเพิม่
ความเชื่อมัน่ใหก้บัพนกังาน 

4.5 ทศันคติต่อองค์กรในด้านด้านสถานที่ท างาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในด้านการเพิม่
ผลผลติในระดบัต ่า แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นการขาดงาน ส่วนในดา้นการลาออกมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงกนัขา้มระดบัต ่ามาก กล่าวคอื สถานทีท่ างานช่วยสรา้งบรรยากาศในการท างาน กระตุน้ใหเ้กดิการเพิม่
ผลผลิตในการท างาน และหากพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อสถานที่ท างานจะช่วยลดการลาออกของพนักงาน                 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาวี ลมืเนตร (2546) ที่ได้ศึกษาทศันคติที่มีอทธิพลต่อพฤติกรรมการท างาน
กรณีศกึษา บรษิทั เนาวรตัน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ทศันคตใินการท างานดา้นต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ย
ดา้นสถานที่ท างาน ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความส าเรจ็ของงาน และ
ดา้นการยอมรบันบัถอืเป็นสว่นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน 
  

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
  จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัด้านทศันคติที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานธนาคาร
สายงานสนบัสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
 1. องค์กรควรมกีารเพิม่แรงจูงใจใหก้บัพนักงานระดบั เจ้าหน้าที่C 1-3 (งานทกัษะ) โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
พนกังานรุ่นใหม่ทีม่อีายุการท างานไม่มาก ประสบการณ์ในการท างานน้อยและเงนิเดอืนยังไม่สงูนัก โดยมกีารจดั
ฝึกอบรม หรอื เพิม่ทกัษะการท างานและมกีารหมุนเวยีนงานเพื่อใหพ้นกังานไดม้กีารเรยีนรูง้านในฝา่ยงานของตน
อย่างทัว่ถงึในทุกๆแผนกเพื่อเป็นการสัง่สมประสบการณ์ และใหพ้นักงานไดม้โีอกาสไดค้น้พบงานทีต่นเองถนัด
และชื่นชอบ เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นการเพิม่พฤตกิรรมในดา้นการท างานใหม้ากขึน้ และองคก์รควรมกีารจดักจิกรรมเพื่อ
เชื่อมสมัพนัธภาพในที่ท างานเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กบัองค์กรนานๆ และมสี่วนร่วมในการรบัรู้
ค่านิยมขององคก์รเพื่อเพิม่ความจงรกัภกัดใีหก้บัองคก์ร หากมกีารใหค้วามร่วมมอืและแกไ้ขปญัหาในการท างาน
ระหว่างพนกังานดว้ยกนัแลว้จะท าใหผ้ลผลติในการท างานเพิม่สงูขึน้ 
 2. จากการศกึษาทศันคตสิ่วนบุคคลในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ ดา้นการไดร้บัความยอมรบันับถือ และ ดา้น
ความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุน
ธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการเพิม่ผลผลติ ดา้นการขาดงาน และดา้นการ
ออกลาออกจากงาน พบว่า  
 ทศันคตดิา้นการยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธใ์นทุกๆ ดา้นกบัพฤตกิรรมการท างานแสดงใหเ้หน็ว่าหาก
งานไดร้บัการยอมรบัและมกีารใหค้วามร่วมมอืกนัดจีากเพื่อนร่วมงานและหวัหน้างาน จะท าใหเ้พิม่ประสทิธภิาพ
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การท างาน และท าใหม้คีวามตัง้ใจในการท างานมากขึน้ และเมื่อดูจากทศันคตดิา้นความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 
แล้วพบว่าหากพนักงานได้มีการท างานได้มกีารคดิค้นวิธกีารท างานใหม่ๆ หรอืแก้ปญัหาด้วยตนเองจะท าให้
พนักงานมีความตัง้ใจในการท างานมากขึ้นท าให้ผลิตผลดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าหัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้
พนกังานไดแ้สดงความคดิเหน็ในงานทีต่นเองท า และมกีารยอมรบัหากพนักงานท างานไดด้ ีเพื่อเพิม่แรงจูงใจใน
การท างานมากขึน้ 
 3. จากการศกึษาทศันคติต่อหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานในด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านลกัษณะของผู้น า 
ด้านประสบการณ์และความสามารถ ด้านการใช้หลกัประชาธปิไตยในที่ท างานและด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคาร
เฉพาะกจิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการเพิม่ผลผลติ ดา้นการขาดงาน และดา้นการออกลาออกจากงาน 
พบว่า 
 ทศันคติดา้นลกัษณะของผูน้ า ทศันคติดา้นประสบการณ์และความสามารถ ทศันคตดิา้นการใชห้ลกั
ประชาธิปไตยในที่ท างาน และทศันคติด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีความสมัพนัธ์ใน ด้านการเพิ่ม
ผลผลติในทุกๆดา้น โดยเฉพาะในดา้นประสบการณ์และความสามารถของหวัหน้างาน กบัดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธป์านกลาง แสดงใหเ้หน็ว่าหากหวัหน้างานมปีระสบการณ์และมทีกัษะในการท างาน
สงูจะช่วยใหก้ารท างานในทมีมปีระสทิธภิาพทีด่มีากขึน้รวมถงึการร่วมมอืกนัในฝ่ายงาน ดงันัน้องคก์รควรทีจ่ะมี
การพฒันาความสามารถของพนักงานอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เนื่องจากหวัหน้างานเป็นตวัก าหนดทศิทาง 
แผนงานและเป้าหมายการท างานของทมี และองคก์รควรมกีจิกรรมการสรา้งทมีงาน (Team-Building) ซึง่เป็น
กระบวนการสร้างความสมัพนัธภาพในกลุ่ม เพื่อมุ่งปรบัปรุงคุณภาพความสมัพนัธท์ีม่อียู่ต่อกันระหว่างสมาชกิ 
ใหม้ปีระสทิธผิลของกลุ่มสงูขึน้  การจดักจิกรรมเชื่อมสมัพนัธภาพในการท างาน เป็นการสรา้งทศันคตทิีด่ใีหแ้ก่
พนักงาน และเมื่อมองดา้นการลาออกจากงานในทศันคตดิา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในทีท่ างานแลว้พบว่ามี
ความสมัพนัธป์านกลางแสดงใหเ้หน็ว่าหากหวัหน้าไดม้กีารเปิดโอกาสใหท้มีงานไดม้กีารแสดงความคดิเหน็แลว้
ร่วมกนัหาทางออกในการท างาน จะท าใหพ้นักงานรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของทมีงาน เป็นการเพิม่ทศันคตทิีด่ใีนการ
ท างานและเพิม่ศกัยภาพในการท างานร่วมกนั 
 4. จากการศึกษาทัศนคติต่อองค์กรในด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านสวัสดิการและค่าต อบแทน ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านนโยบายองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านสถานที่ท างาน  ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกิจสังกัดธนาคารเฉพาะกิจแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  ในดา้นการเพิม่ผลผลติ ดา้นการขาดงาน และดา้นการออกลาออกจากงาน พบว่า 

 ทศันคติด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านสถานที่ท างานมี
ความสมัพนัธ์ในด้านการเพิม่ผลผลติ โดยด้านนโยบายองค์กรมคีวามสมัพนัธ์ปานกลาง  แสดงให้เหน็ว่าหาก
นโยบายองคก์รมคีวามชดัเจน เขา้ใจง่ายและพนกังานไดร้บัการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ท าใหรู้ท้ศิทางในการท างาน
ว่าองคก์รจะเดนิหน้าไปในทางใด และช่วยใหเ้ป้าหมายในการท างานโดยส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายและท าใหผ้ลติ
ผลดขีึน้ ผูบ้รหิารจงึควรมกีารสือ่สารใหพ้นกังานรบัรูข้า่วสารอย่างต่อเนื่องและทัว่ถงึเพื่อทีจ่ะไดน้ าพาองคก์รไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และดา้นการลาออกจากงานทศันคตใินทุกๆดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัแสดงใหเ้หน็ว่า องคก์รควรที่
จะมคีวามใส่ใจในพนักงานในทุกๆ มติิ คอืหากพนักงานไดร้บัสวสัดกิารและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่ง
และความรบัผดิชอบ การสอบวดัผลเพื่อทีพ่นักงานจะไดเ้ลื่อนต าแหน่งท าใหม้องเหน็โอกาสของความกา้วหน้าใน
การท างาน รวมถงึนโยบายและโครงสรา้งองคก์รมคีวามชดัเจน สถานทีท่ างานและจดัสิง่อ านวยความสะดวกให้
พนกังานอย่างเหมาะสม กจ็ะท าใหพ้นกังานมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร สง่ผลใหพ้นกังานมคีวามกระตอืรอืรน้และตัง้ใจ
ปฏบิตังิานมากขึน้ ผูบ้รหิารจงึควรจะใหค้วามส าคญัต่อทศันคตขิองพนกังานโดยอาจท ากล่องรบัขอ้เสนอแนะเพื่อดู
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ความคดิเหน็ของพนกังานในการปรบัปรุง หรอืมกีารเปิดใชก้ระดานสนทนาในอนิทราเน็ตในการทีจ่ะรบัฟงัปญัหา
และขอ้เสนอแนะ ท าใหพ้นักงานทุกคนรูส้กึว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลกัดนัใหอ้งคก์รอยู่อย่างยัง่ยนื และเป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านทรพัยากรบุคคลของผู้บริหาร เพื่อให้องค์กรเจรญิเติบโตและก้าวหน้า
เพื่อทีจ่ะไดแ้ขง่ขนักบัธนาคารพาณิชยไ์ดต่้อไป  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างในสายงานอื่นๆ เนื่องจากการศกึษาในครัง้นี้เป็นการวจิยัในสายงานเดยีว หาก

มกีารเปลีย่นแปลงกลุ่มตวัอย่างอาจท าใหผ้ลการวจิยัมคีวามหลากหลายมากขึน้ 

2. ควรศึกษาทศันคติในด้านอื่นๆ รวมทัง้ปจัจยัในด้านอื่นๆ เพื่อดูความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ท างาน ของพนกังานธนาคารเฉพาะกจิ 

3. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในดา้นวฒันธรรมองคก์รและความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ของธนาคาร 

4. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบปจัจยัด้านทศันคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน

ธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกจิสงักดัธนาคารเฉพาะกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร กบั ปจัจยัด้านทศันคติที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารธนาคารพาณิชย ์เพื่อเปรยีบเทยีบทศันคติของพนักงานใน

องคก์รรฐัวสิาหกจิกบัองคก์รเอกชน เพื่อประโยชน์ในพฒันาทรพัยากรบุคคลต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ ทีใ่หเ้กยีรติ

เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดเ้ป็นผูช้ี้แนะ ให้ค าปรกึษาและอธบิาย ในการปรบัปรุงแกไ้ขทุกๆ ขัน้ตอน              
ในขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นและจนส าเรจ็ในการท าวจิยั และอาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และ
อาจารย์สิฏฐากร ชูทรัพย์ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นกรรมการแต่งตัง้เพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และเป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวจิยั ตลอดจนช่วยตรวจสอบ และแนะน าขอ้บกพร่อง          
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอย่างสงู  
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