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บทคดัย่อ 

 
        การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน ธนาคาร

ทหารไทย สายงานธุรกจิสาขา พืน้ทีเ่ขตสมทุรปราการ  กลุ่มตวัอย่าง คอื พนกังานประจ าสาขา ของธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั(มหาชน) ในพืน้ทีเ่ขตสมุทรปราการ จ านวน 14 สาขา  พนกังานจ านวน 172 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู  
              สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิที่ใชใ้นการ
ทดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ย การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเชงิซอ้นโดยใชว้ธิกีารทดสอบแบบการวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิี
ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัน้อยทีส่ดุ และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ ผลการวจิยัพบว่า 

1. ผลจากการศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ
สมรส อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน เงนิเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น พนักงานเพศหญงิ อายุ 20-
30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมอีายุงานน้อยกว่า 3 ปี เป็นพนักงานระดบัเจา้หน้าทีแ่ละมี
เงนิเดอืนเฉลีย่ไม่เกนิ 20,000 บาทต่อเดอืน  

2. ผลจากการศกึษาขอ้มูลปจัจยัดา้นแรงจูงใจโดยรวม พบว่าพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
แรงจงูใจใน ดา้นความตอ้งการความส าเรจ็ ความตอ้งการอ านาจ ความตอ้งการความผกูพนั อยู่ในระดบัมาก 

3. ผลจากการศกึษาขอ้มลูปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติโดยรวม พบว่าพนกังานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นคุณภาพชวีติ อยู่ในระดบัด ีโดยปจัจยัดา้นผลตอบแทน อยู่ใน ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 
สว่นปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม การพฒันาความสามารถของบุคคล ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน บูรณการทาง
สงัคม ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน ความสมดุลระหว่างชวีติสว่นตวักบัการท างาน และความภูมใิจในองคก์ร 
อยู่ในระดบัด ี

4. ผลจากการศกึษาขอ้มูลพฤตกิรรมการท างานโดยรวมของพนักงาน พบว่า พนักงานมรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยดา้นประสทิธภิาพและดา้นการไม่ลาออกจากงาน 
มพีฤตกิรรมการท างานอยู่ระดบัด ีสว่นดา้นการไม่หยุดงาน มพีฤตกิรรมการท างานอยู่ในระดบัดมีาก  

 
 
 
 

                                                 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

5.1 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการท างานดา้นการไม่ลาออกจากงาน 
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01  

5.2 ปจัจัยด้านแรงจูงใจในด้านความต้องการอ านาจส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน ด้าน
ประสทิธภิาพการท างาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 

5.3 ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติ ในดา้นผลตอบแทน ดา้นระเบยีบขอ้บงัคบัและดา้นความภาคภูมใิจใน
องค์กร ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานด้านการไม่ลาออกจากงาน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ  0.05 ปจัจยัด้าน
สิง่แวดลอ้มและดา้นบูรณการทางสงัคม ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่หยุดงาน ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถิต ิ 0.05 ปจัจยัด้านบูรณการทางสงัคม ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานดา้นประสทิธภิาพการท างาน ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 
ค าส าคญั: ปจัจยั พนกังาน เขตสมุทรปราการ 

 
ABSTRACT 

 
            The objective of this research was to study factors relating working behavior of employees in 
branch banking group, Samutprakarn  zone. The sampling size of the research based on 172  employees 
form 14 branchs by collecting data from questionnaires. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. The statistics 
used for hypotheses test were the statistical difference are analyzed by using t-test independent, one-way 
analysis of variance, pair difference analyzed by using least significant difference (LSD) and Multiple 
Regression Analysis. 
             As the research results, the findings were as follows: 
            1.The study result of demographical characteristics including gender, age, education level, 
marital status, working duration, job position and salary found that most of respondents were female, 
aged between 20-30 years old, being single, holding bachelor’s degree, working duration less than 3 
years with the officer position and average income less than 20,000 baht. 
             2. The study result of overall motivation factors found that the employees opinions toward the 
motivation factor at high level; need for achievement, need for power, need for affiliation. 
             3. The study result of overall life quality found that the employees opinions toward factors of 
quality in their life at good level; the fair compensation was at moderate level. The work environment, 
Development of human capacities, Security, Social Integration, Constitutionalism, Total life space and 
Organization price were good level. 
             4. The Study result of overall employees working behavior found that employees opinion were 
at good level; non-resignation at good level and non work absent at very good level. 
             5. The results of hypothesis testing were as follows 
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                   5.1 The employees with difference in education level have affected working behavior in 
category of non-resignation at statistically significant different levels of 0.01 
                   5.2 The motivation of power factor have affected working behavior in category of work 
efficiency at statistically significant levels of 0.01 
                   5.3 The quality of life in good fair compensation, constitutionalism and organization pride 
have affected working behavior in category of non-resignation at statistically significant of 0.05 levels. The 
environmental and social integration have affected working behavior in category of non work absent at 
statistically significant of 0.05 levels. The social integration has affected working behavior in category of 
working efficiency at statistically significant of 0.01 levels. 
 
Keywords: Factors, Employees, Samutprakarn Zone 
 
บทน า 
             ด้วยปจัจุบันในองค์กรต่างๆ ได้มุ่งเน้นถึงการศึกษาหาวิธีที่จะพัฒนาองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น           
การบรหิารจดัการองคก์รนัน้ประกอบไปดว้ยปจัจยัพืน้ฐานหลายประการ ที่เป็นแรงผลกัดนั ให้เกดิประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลในทุกๆ ดา้นทรพัยากรทีเ่ป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัคอื 4 M’s ไดแ้ก่มนุษย์ (Man) คอืการบรหิาร
ก าลงัคน  จะใชค้นอย่างไรใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลกบังานใหม้ากทีส่ดุ เงนิ (Money) คอืการบรหิารเงนิ 
จะจดัสรรเงนิอย่างไรใหใ้ชจ้่ายต้นทุนน้อยทีสุ่ดและใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล วสัดุสิง่ของ (Material) คอื
การบรหิารวสัดุในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไรให้สิน้เปลอืงน้อยทีสุ่ด หรอืเกดิประโยชน์สงูสุด  วธิกีารจดัการ 
(Management)  คอืกระบวนการจดัการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทัง้หมดเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และเกิด
ประสทิธผิลอย่างเตม็ที่มนุษยถ์อืเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีสุ่ดปจัจยัหน่ึงส าหรบัการบรหิารองคก์ร เพราะองคก์รจะ
เจรญิเติบโตและมผีลประกอบการที่ดไีด้ก็ด้วยศกัยภาพของผู้ปฏบิตัิงาน ดงันัน้ผู้บรหิารจึงควรตระหนักถึงการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ใหส้ามารถดงึศกัยภาพทีม่อียู่ในตนเองออกมาใชใ้นการปฏบิตังิานใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะ
ท าใหอ้งคก์รสามารถอยู่ในภาวะการแขง่ขนักบัคู่แขง่ ในยุคโลกาภวิตัน์ได ้
            ธนาคารทหารไทยกเ็ป็นองคก์รหนึ่ง ทีอ่ยู่ภายใต้ภาวะการแข่งขนักบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ ธนาคารไดใ้ห้
ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของพนักงานส่งเสรมิการเรยีนรู้ มหีลกัสูตรการอบรม “ TMB Empowering 
Team Leaders –Inspiring Trust “  เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งพลงัของผูน้ า ใหน้ าความรูม้าใชป้ฏบิตังิานไดจ้ริงตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ดังวิสยัทัศน์ข้อหนึ่งของธนาคารที่ว่า “ เชื่อมัน่และพัฒนาให้พนักงานแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ และให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ”  นอกจากการพัฒนาเรื่องความรู้
ความสามารถแลว้ ธนาคารยงั ค านึงถงึพฤตกิรรมการท างานในเรื่องของประสทิธภิาพการท างาน โดยมกีารน าครื่
องมอืใหม่ๆมาบรหิารเป้าหมาย เช่น การน าแนวความคดิการประเมนิผลการด าเนินงานโดยใช ้ BSC ( Balanced 
Scorecard ) มาใชใ้นระบบงานธนาคาร วดัผลงานออกมาเป็นคะแนน มกีารตัง้รางวลัใหต้ามการบรรลุถงึเป้าหมาย 
นอกจากนี้ยงัมกีารวดัผลงานของพนักงานแต่ละคน โดยใชด้ชันีชีว้ดั KPI ( Key Performance Indicators ) มา
ประกอบดว้ย เพื่อควบคุมการท างานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ ส่วนเรื่องงานบรกิารกม็กีารจดัส่ง  Mystery 
shopper survey สุ่มตรวจการปฏบิตัิงานของสาขา ในส่วนของลูกคา้ ม ีCustomer satisfaction survey โทร
สอบถาม แลว้วดัผลมาเป็นคะแนน เพื่อประเมนิเป็นผลงานของพนกังานอกีดว้ย หลายอย่างทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง
ทัง้นโยบาย และวธิกีารท างาน รวมถึงการประเมนิการท างานแบบเขม้งวด เหล่านี้กเ็พื่อควบคุมการท างานให้มี
ประสทิธภิาพ ภายใตค้วามพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน                   
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             ด้วยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ผู้วิจยัสนใจศึกษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  ไม่เกดิการขาดงาน  หรอืลาออก  มปีจัจยัใดทีส่รา้งแรงแรงจงูใจใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิาน ดว้ย
ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ทุ่มเทให้กบังานอย่างเต็มความสามารถ จนบรรลุถงึเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ภายใต้ภาวะการแข่งขนั
อย่างรุนแรงของธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป และศึกษาถึงปจัจยัด้านคุณภาพชวีิตการท างาน  ทัง้ด้านผลตอบแทน 
สภาพแวดลอ้ม ความสมดุลระหว่างชวีติสว่นตวักบัการท างาน การมคีวามสขุกบังาน ท าให้สามารถท างานไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพอย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลดทีัง้ต่อองค์กรและตวัพนักงานเอง  โดยสามารถน าผลการวจิยัมาใช้ในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหก้บัองคก์รต่อไปในระยะยาว 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
           1. เพื่อศกึษาถึงปจัจยัส่วนบุคคล (เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายุงาน ระดบัต าแหน่ง
งานเงนิเดอืน ) ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานสาขา ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ที ่
เขตสมุทรปราการ 
           2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ในดา้นความตอ้งการความส าเรจ็ ความตอ้งการอ านาจ ความต้องการ
ความผูกพนั ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานสาขา ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในพื้นที ่           
เขตสมุทรปราการ 
            3. เพื่อศึกษาถึงปจัจัยที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพชีวิต ในด้านผลตอบแทน สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน บูรณาการทางสงัคม ระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏบิตังิาน ความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัการท างาน ความภูมใิจในองค์กร ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการท างาน 
ของพนกังานสาขา ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ในพืน้ทีเ่ขตสมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

           1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

     ปจัจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน และ

เงนิเดอืน 

      ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ดา้นความตอ้งการความส าเรจ็ ความตอ้งการอ านาจ และความตอ้งการความ 

ผกูพนั 

      ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติ ดา้นผลตอบแทน สิง่แวดลอ้ม การพฒันาความสามารถของบุคคล  

ความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน บูรณการทางสงัคม ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน ความสมดุลระหว่างชวีติ

สว่นตวักบัการท างานและ ความภาคภูมใิจในองคก์ร 

           2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการท างานดา้นประสทิธภิาพ (Efficiency) การหยุดงาน (Absent) และ

การลาออกจาก (Turnover) 

สมมติฐานการวิจยั 
            1. ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายุงาน ระดบัต าแหน่ง
งาน และเงนิเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ  ประกอบดว้ย  ความตอ้งการความส าเรจ็   ความตอ้งการอ านาจและ 
ความตอ้งการความผกูพนั  สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน  
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            3. ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติ  ประกอบดว้ย ผลตอบแทน สิง่แวดลอ้ม การพฒันาความสามารถของบุคคล 
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน บูรณการทางสงัคม ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน ความสมดุลระหว่าง
ชวีติสว่นตวักบัการท างาน และความภูมใิจในองคก์ร  สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีแรงจงูใจ ท่ีน าไปสู่ความต้องการของ แมคเคิลแลนด ์(McClelland S.Learned Needs 
Theory)          

ในปี ค.ศ.1981 เดวคิ แมคเคลิแลนด ์และคณะ (Devid McClelland and others.1981 :47) 
ไดศ้กึษาความตอ้งการของมนุษย ์พบว่าความตอ้งการทีส่ าคญัของมนุษยม์ ี3 ประเภทคอื 

1. ความตอ้งการความส าเรจ็ (Need for achievement : N-Ach) หมายถงึ ความตอ้งการทีจ่ะท างานได้
ดทีีส่ดุ มกีารก าหนดเป้าหมายทีท่า้ทาย และจะต่อสูเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไว ้  มคีวามตอ้งการทีจ่ะแกไ้ข
ปญัหาใหส้ าเรจ็ มกีารพฒันาวธิกีารทีด่ขี ึน้ในการท างาน บุคคลทีม่คีวามตอ้งการประเภทนี้สงู มกัจะชอบงานทีไ่ด้
รบัผดิชอบ ชอบก าหนดเป้าหมายทีย่ากส าหรบัตนเอง  

2. ความตอ้งการอ านาจ (Need for power : N-Power) หมายถงึ ความตอ้งการทีจ่ะสามารถควบคุมคน
และกจิกรรมได ้  ตอ้งการมตี าแหน่งและอ านาจหน้าทีเ่หนือคนอื่น มอี านาจควบคมุสภาพแวดลอ้มการท างาน มี
ความพอใจในสถานการณ์ของการแขง่ขนั 

3. ความตอ้งการความผกูพนั (Need for affiliation : N-AFF) หมายถงึ ความตอ้งการเป็นทีย่อมรบั 
เป็นทีช่ื่นชอบของเพื่อนร่วมงาน สามารถเป็นมติรและมคีวามร่วมมอืทีด่ ี มสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอผูอ้ื่น พอใจ
สถานการณ์ทีร่่วมมอืกนัมากกวา่การแขง่ขนั 
ทฤษฎคีวามตอ้งการของแมคเคลิแลนด ์  เป็นเพยีงปจัจยัหน่ึงในอกีหลายปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างาน ไม่
สามารถด่วนสรุปไดว้่า ผูท้ีม่คีวามตอ้งการความส าเรจ็สงู (High N-Ach) จะมแีรงจงูใจในการท างานแลว้ผลงาน
เหนือกว่าคนอื่น  ผูท้ีม่คีวามตอ้งการความผกูพนั ( High N-AFF) อาจมผีลงานเหนือกว่าได ้เมือ่ท างานแบบทมี ซึง่
ยดึหลกัเกณฑม์ติรภาพช่วยกนัท างาน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
ฮวิส ์ และคมัมงิส ์ (Huse & Cumming. 1985:237-338) ไดว้เิคราะหล์กัษณะคุณภาพชวีติการท างาน 

และเสนอว่าประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ 8 ดา้น ดงันี ้
1. ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and fair compensation) หรอืรายไดแ้ละประโยชน์

ตอบแทน หมายถงึ การไดร้บัรายได้และผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและสอดคล้อง กบัมาตรฐาน ผูป้ฏบิตังิานรูส้กึว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม เมื่อเปรยีบเทยีบกบัองคก์รอื่น 

2. สิง่แวดลอ้มทีถู่กสขุลกัษณะและปลอดภยั (Safe and healthy environment)  หมายถงึ การทีพ่นกังาน
ไดป้ฏบิตังิานในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม สถานทีท่ างานไม่ไดส้ง่ผลเสยีต่อสขุภาพและไม่เสีย่งอนัตราย 

3. การพฒันาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities) หรอืโอกาสพฒันาศกัยภาพ 
หมายถงึ การทีผู่ป้ฏบิตังิานไดม้โีอกาสพฒันาขดีความสามารถของตนจากงานทีท่ าโดยพจิารณาจากลกัษณะของ
งานทีป่ฏบิตั ิไดแ้ก่ งานทีไ่ดใ้ชท้กัษะและความสามารถทีห่ลากหลาย งานมคีวามทา้ทาย งานทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวาม
เป็นตวัเองในงานทีท่ า  งานทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามส าคญัและผูป้ฏบิตัไิดร้บัทราบผลการปฏบิตังิาน 

4. ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ( Growth  and  security ) หมายถงึ การทีผู่ป้ฏบิตังิานมโีอกาส
ทีจ่ะกา้วหน้าในอาชพีและต าแหน่งอย่างมัน่คง 
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5. บรูณาการทางสงัคม (Social integration)  หมายถงึ การทีผู่ป้ฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบัของผูร้่วมงาน ที่
ท างานมบีรรยากาศของความเป็นมติร มคีวามอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยก การปฏบิตัิงานและความ
คดิเหน็ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน 

6. ระเบียบข้อบงัคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ
บรหิารงาน มกีารปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเหมาะสม  พนักงานไดร้บัการเคารพในสทิธแิละความเป็นปจัเจกบุคคล 
ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัขอ้คดิเหน็ของพนกังาน ระเบยีบเอือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิาน 

7. ความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัการท างาน ( Total life space) หมายถงึ ภาวะที่บุคคล มคีวาม
สมดุลในช่วงของชวีติระหว่างช่วงเวลาอสิระจากงาน มชี่วงเวลาทีไ่ดค้ลายเครยีดจากภาระหน้าทีร่บัผดิชอบ 

8. ความภูมใิจในองคก์ร (Organizational pride) หมายถงึ ความรูส้กึของพนักงานทีม่ีความภูมใิจ ทีไ่ด้
ปฏบิตังิานในองคก์รทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัรูว้่าองคก์รอ านวยประโยชน์และรบัผดิชอบต่อสงัคม 
                 พฤติกรรมการท างาน 
                   ประสิทธิภาพในการท างาน 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2539 : 9 ) ไดส้รุปความหมายของ ประสทิธภิาพว่าเป็นความสามารถ
ในการบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยใช้ทรพัยากรต ่าสุด กล่าวคอื ใชว้ธิกีารให้เกดิการจดัสรรทรพัยากรที่สิน้เปลอืงน้อย
ทีสุ่ด โดยมเีป้าหมาย ใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวส้งูสุด เช่น การผลติสนิค้าหรอืบรกิารใหไ้ดม้ากทีสุ่ดโดยพจิารณา
จากต้นทุน น้อยที่สุด ประหยดัเวลาที่สุด โดยพจิารณาถงึความพยายาม ความพร้อม ความสามารถ  พจิารณา
เปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดค้อื การบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้และความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

ทพิาวด ีเมฆสรรค ์(2538 : 2) ไดใ้หค้วามหมายของประสทิธภิาพ หมายถงึผลติภาพและประสทิธภิาพ 
โดยประสทิธภิาพเป็นสิง่ทีว่ดัไดห้ลายมติ ิตามแต่วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการพจิารณาคอื 

1. ประสทิธภิาพ ในมติขิองค่าใชจ้่ายหรอืต้นทุนการผลติ (input) ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากรดา้นการเงนิ 
คน วสัดุ เทคโนโลยทีีม่อียู่อย่างประหยดั คุม้ค่า และเกดิการสญูเสยีน้อยทีส่ดุ 
               2. ประสทิธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 
รวดเรว็และใชเ้ทคนิคทีส่ะดวกขึน้กว่าเดมิ 
               3. ประสทิธภิาพในมติิของผลผลติและผลลพัธ์ ไดแ้ก่ การท างานที่มคีุณภาพเกดิประโยชน์ต่อสงัคม 
เกดิก าไร ทนัเวลา ผู้ปฏบิตัิงานมจีิตส านึกที่ดต่ีอการท างาน และการบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรอืผู้มารบั
บรกิาร      

จอหน์ ด.ีมลิเลท็ (เทพศกัดิ ์บุญยรตัน์พนัธ.์2536 : 14-15 ; อา้งองิจาก John D.Millet)ใหค้วามหมาย
ของค าว่าประสทิธภิาพหมายถงึผลการปฏบิตังิานทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจและไดร้บัผลก าไรจากการปฏบิตังิาน 
ซึง่ความพงึพอใจในการบรกิารใหก้บัประชาชน พจิารณาไดจ้าก 

1. การใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมกนั (equitable service) 
               2. การใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา (timely service) 
               3. การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ (ample service) 

4. การใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง (continuous service) 
               5. การใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้า (progression service) 

พฤติกรรมด้านการหยุดงาน 
การหยุดงานหมายถงึการทีพ่นกังานไม่มาปฏบิตังิานตามปกต ิซึง่การหยุดอาจมไีดท้ัง้การลาหยุด โดย

มเีหตุผลต่างๆ  มกีารแจง้ลาหยุดตามขัน้ตอนของแต่ละองคก์าร และการหยุดงานจากการขาดงาน โดยไม่ไดร้บั
อนุญาต  
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การขาดงาน (Absenteeism) การทีพ่นักงานไม่มาท างานนัน้ถอืว่าเป็นความลม้เหลวในการรายงาน 
การท างานและการจดัการ ในประเดน็นี้เรามขีอ้สมมตวิ่าผลประโยชน์ขององคก์รจะมากขึน้เมื่อพนักงานขาดงาน
น้อยลง 

พฤติกรรมด้านการลาออก  
Mobley (1982) ไดใ้หค้วามหมายของการลาออกว่า หมายถงึการทีพ่นักงานขององคก์รสิน้สภาพการ

เป็นสมาชกิขององคก์ร ซึง่การสิน้สภาพนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 
1. การลาออกโดยสมคัรใจ (voluntary turnover)  หมายถงึการทีพ่นักงานเป็นผูต้ดัสนิใจลาออกเอง ไม่

ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
2. การลาออกโดยไม่สมคัรใจ (involuntary turnover) หมายถงึ การทีพ่นกังานลาออกโดยเขาไม่ไดเ้ป็น

ผูเ้ลอืกเอง อยู่นอกเหนือการควบคุมของพนักงาน ซึง่อาจเกดิจากการถูกปลดเพราะพนักงานไม่มคีวามจ าเป็นต่อ
องคก์รอกีต่อไป หรอืเกดิจากการถูกไล่ออก เมอื่พนักงานไม่มคีวามสามารถเพยีงพอ หรอืมพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นที่
ยอมรบัขององคก์ร            

แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการลาออก โดยค้นหาสาเหตุการลาออกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และมี
ผลกระทบต่อองคก์รอย่างไร นักวชิาการชื่อ ลอรเ์ออร ์( Lawler , 1971 อา้งถงึใน ลออจติ องิเจรญิสนทร .2545 )   
ได้กล่าวถึงการลาออก คอืการไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทน มกัก่อใหเ้กดิผลที่ตามมาหลายอย่าง ซึ่งจะท าให้
พนกังานเกดิความรูส้กึ 2 อย่างดว้ยกนัคอื  

1. ความตอ้งการค่าตอบแทนทีส่งูขึน้ ท าใหพ้นกังานขององคก์รมพีฤตกิรรมต่างๆ ไดแ้ก่ ปฏบิตังิานไม่
ด ีผลการปฏบิตัิงานต ่าลง หยุดงาน แสวงหางานใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งท าให้เกดิการลาออกในล าดบั
ต่อมา 

2. ความดงึดดูใจในการท างานลดลง ความรูส้กึนี้ท าใหพ้นกังานเกดิความไม่พอใจในงาน มผีลท าใหเ้กดิ
การขาดงานและลาออกไป แต่อย่างไรกต็ามหากจะสรุปว่าความไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทนมผีลต่อพฤตกิรรม
การลาออกเสมอไปนัน้ คงไม่ถูกต้องนัก เน่ืองจากยงัมปีจัจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งนอกจากค่าตอบแทน เช่น ลกัษณะ
งาน ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ความมัน่คงขององคก์ร กอ็าจเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการลาออกไดเ้ช่นกนั 

Mowday (1981) กล่าวว่า ความตัง้ใจทีจ่ะลาออกมผีลต่อการแสดงออกของพฤตกิรรม 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. พฤตกิรรมการลาออกโดยตรง พนกังานจะตดัสนิใจลาออกโดยทนัท ีหากเกดิความรูส้กึทีต่้องการจะ

ลาออก แมว้่ายงัไม่มทีางเลอืกอื่นรองรบักต็าม 
2. พฤตกิรรมการคน้หาทางเลอืก เมื่อพนักงานมคีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออก พนักงานกจ็ะพยายามหาทาง

เลอืกอื่นมารองรบัตอนทีล่าออกไป เพื่อจะไดไ้ม่ต้องว่างงาน แต่โอกาสทีจ่ะคน้หาทางเลอืกนัน้ กข็ึน้อยู่กบัลกัษณะ
สว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น อายุ เพศ การศกึษา ฯ รวมทัง้ขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกจิและตลาดแรงงานใน
ขณะนัน้ดว้ย 

3. พฤตกิรรมดา้นอื่นๆ เมื่อพนกังานทราบว่าตนเองไม่สามารถคน้หาทางเลอืกทีต่นปรารถนาไดห้รอืมี
ทางเลอืกเลก็น้อย พนกังานกจ็ะยงัคงไม่ลาออกจากองคก์ร แต่จะมพีฤตกิรรมอื่นเกดิขึน้แทน เช่น การขาดงาน การ
ท างานไม่เตม็ที ่เอาเปรยีบเพื่อนร่วมงาน ติดยา ดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความวติกกงัวลและความคบัขอ้งใจที่ไม่
สามารถลาออกจากงานได ้    

      
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการสุ่มตวัอย่างของการวจิยัในครัง้นี้ คอื พนักงานประจ าสาขา ของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ที่เขตสมุทรปราการ จ านวน 14 สาขา ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนของ
ประชากรโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใชห้ลกัการค านวณของ Taro Yamane’s  ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่าง
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โดยตอ้งการใหเ้กดิความผดิพลาดจากความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างร้อยละ 5 หรอื 0.5 ก าหนดระดบัความ
เชื่อมัน่ที ่95 จากการค านวณ ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง (n) เท่ากบั 120 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใช้
โควตา (Quota sampling) จากจ านวนพนักงานธนาคารทหารไทย พื้นที่เขตสมุทรปราการ แต่ละสาขา โดย
ก าหนดใหโ้ควตาประชากร สาขาละ 8 คนและวธิกีารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling ) โดย
เลอืก เกบ็ตวัอย่างเฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนขนาดตวัอย่าง 120 ตวัอย่าง     
              เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าชนิด 5ตัวเลือก 
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กบักลุ่มตวัอย่าง 30 ตวัอย่าง เพื่อหาความเชื่อมัน่ 
(Reliability) โดยใช้วิธิหาค่าสัมประสิทธ์ความเชื่อมัน่  (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  (กัลยา                 
วานิชยบ์ญัชา.2550 :34-35) ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง  0  ≤  
α ≤ 1  ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่ามคี่าความเชื่อมัน่สงู(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2553 :343) โดยแบบสอบถาม
เกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) สายงาน          
ธุรกจิสาขา ในพืน้ทีเ่ขตสมุทรปราการ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
           ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงาน โดยอาศยัขอ้มูลจาก ธนาคารทหารไทย 
จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขตธุรกิจสาขาสมุทรปราการ ในการพิจารณาแบ่งช่วง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน เงนิเดือน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 7 ขอ้             
            ส่วนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกบั ปจัจยัด้านแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน              
ขอ้ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)ของ ลเิคอรท์ (Likert)  ชนิด 
5 ตวัเลอืก โดยแบบสอบถามเกีย่วกบัความรูส้กึ ความคดิเหน็ของตวัพนกังาน ทีม่ต่ีอค าถามแต่ละขอ้ โดยมคี าตอบ
ใหเ้ลอืก 5 ตวัเลอืก  
            ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน   
ขอ้ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ของ ลเิคอรท์ (Likert)  ชนิด 
5 ตวัเลอืก โดยแบบสอบถามเกีย่วกบัความรูส้กึ ความคดิเหน็ของตวัพนกังานทีม่ต่ีอค าถามแต่ละขอ้  
           ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการท างาน  ขอ้ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลอืกตอบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)ของ ลิเคอร์ท (Likert)  ชนิด 5 ตัวเลือก โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรูส้กึ ความคดิเหน็ของตวัพนกังานทีม่ต่ีอค าถามแต่ละขอ้ 

การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร ์
ดงันี้ 

ส่วนที ่ 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของของพนักงานสายงานธุรกจิสาขา ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในพื้นที่เขตสมุทรปราการ จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายุงาน ระดบั
ต าแหน่งงาน และเงนิเดอืน โดยใชส้ถติ ิแจกแจงความถี่ และค่ารอ้ยละ 

สว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างาน ของพนกังานสายงาน
ธุรกจิสาขา ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีเ่ขตสมุทรปราการ โดยใชส้ถติิ ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

สว่นที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานสาย
งานธุรกจิสาขา ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีเ่ขตสมุทรปราการ    โดยใชส้ถติิ ค่าเฉลีย่และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน 

สว่นที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการท างานของพนักงานสายงานธุรกจิสาขา ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีเ่ขตสมุทรปราการ   โดยใชส้ถติ ิค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมตฐิาน จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คอืเพศ 
สถานภาพสมรส และระดบัการศกึษา ใชก้ารทดสอบดว้ยค่า t-test แบบ Independent Samples ส่วนการ
เปรยีบเทยีบตวัแปรดา้นอายุ อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน และเงนิเดอืนทดสอบโดยใชก้ารทดสอบดว้ยค่า F-test 
เพื่อวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้น
จงูใจ และปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน ทดสอบค่าโดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์
การถดถอยพหุคณูหรอืเชงิซอ้น (Multiple Regression)  

 
ผลการวิจยั  

1. ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังานผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 120 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มี
อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอายุงานเฉลีย่มากกว่า 10 ปี ขึน้ ระดบัต าแหน่งงาน
ระดบัเจา้หน้าที ่และสว่นใหญ่มเีงนิเดอืนไม่เกนิหรอืเท่ากบั 20,000 บาท  

2.ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ โดยรวมของพนกังานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก โดย
มคี่าเฉลีย่เป็น 4.03  หมายถงึพนกังานมแีรงจงูใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก 

3.ปจัจยัด้านคุณภาพชวีิต โดยรวมของพนักงานมรีะดบัความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพชีวติในอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เป็น 3.73 หมายถงึพนกังานมคีุณภาพชวีติอยู่ในระดบัด ี

4.พฤติกรรมการในท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมคี่าเฉลี่ยเป็น 4.04 หมายถึงพนักงานมี
พฤตกิรรมการท างานอยู่ในระดบัด ี

5.ปจัจยัสว่นบุคคลดา้น เพศ อายุ สถานสถานภาพสมรส เงนิเดอืน อายุงาน และระดบัต าแหน่งงาน ที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการท างานดา้นประสทิธภิาพ การไม่หยุดงาน และการไม่ลาออกจากงาน  ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

   ระดบัการศกึษา  พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่ลาจาก
ออกแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมพีฤตกิรรมการท างานดา้นประสทิธภิาพ การท างาน 
และการไม่หยุดงาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

6.ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ 
    ดา้นความตอ้งการอ านาจ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นประสทิธภิาพการท างาน แต่ไม่ส่งผล

ต่อพฤตกิรรมการท างานในดา้นการไม่หยุดงาน และการไม่ลาออกจาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    ด้านแรงจูงใจ ในด้านความต้องการความส าเร็จ และความต้องการความผูกพัน ไม่ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการท างานของพนกังาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
7.ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติ   
    ดา้นผลตอบแทน  ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่ลาออกจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถิตทิี่ระดบั 0.05 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานดา้นประสทิธภิาพการท างาน และด้านการ         
ไม่หยุดงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

    ดา้นสิง่แวดลอ้ม แต่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 แต่ไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานดา้นประสทิธภิาพการท างาน และดา้นการไม่ลาออก
จากงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   ดา้นบูรณการทางสงัคม ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานด้านประสทิธภิาพการท างาน 
และดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
ดา้นการไม่ลาออกจากงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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   ดา้นระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตัิงาน ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานด้านการไม่ลาออกจากงาน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานดา้นประสทิธภิาพการ
ท างาน และดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์ร แต่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่ลาออกจากงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานดา้นประสทิธภิาพการท างาน 
และดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ปจัจยัใน      ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง และปจัจยั
ในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท างาน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานด้าน
ประสทิธภิาพการท างาน ดา้นการไม่หยุดงาน และการไม่ลาออกจากงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

    ดา้นระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตัิงาน ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่ลาออกจากงาน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานดา้นประสทิธภิาพการ
ท างาน และดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   ดา้นความภาคภูมใิจในองคก์ร แต่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่ลาออกจากงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานดา้นประสทิธภิาพการท างาน 
และดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
สรปุผลและอภิปรายผล 
               1. ผลจากการศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
เงนิเดอืน อายุงาน และระดบัต าแหน่งงาน จากการศกึษาพบว่า  
               ระดบัการศกึษา  พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่ลาจาก
ออกแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีระดบัการศึกษาสูงขึ้น        
มลี าดบัความตอ้งการทีส่งูขึน้ดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy  of 
Needs Theory) ของมาสโลว์ ซึ่งความปรารถนาขัน้ สูงสุดของมนุษย์ทุกคน คือ ความต้องการที่จะประสบ
ความส าเรจ็ในชวีติตามทีต่นเองมุ่งหวงั จงึอาจเป็นสาเหตุใหพ้นกังานเสาะแสวงหาทีท่ างานใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้
พวกเขาใชค้วามคดิสรา้งสรรคห์รอืการคดิคน้สิง่ใหม่ เป็นโอกาสกา้วสู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้ ดว้ยการใชค้วามสามารถ 
ทกัษะและศกัยภาพอย่างเต็มที่ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการท างานด้านประสทิธภิาพ การ
ท างาน และการไม่หยุดงาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  จากการศกึษาพบว่า พนกังาน
สว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.8  การศกึษาเป็นปจัจยัทีม่ลีกัษณะทีไ่ม่
แตกต่างกนัมาก จงึมผีลท าใหก้ารแสดงออกในพฤตกิรรมการท างานไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของ พลนิี อศัวรุจานนท์ ( 2549 ) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานของบรษิทั ที
ดบับลวิแซด คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงาน อนัประกอบไปดว้ย 
เพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน  

ในส่วนของลกัษณะส่วนบุคคลดา้น เพศ  อายุ สถานสถานภาพสมรส เงนิเดอืน อายุงาน และระดบั
ต าแหน่งงาน ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการท างานดา้นประสทิธภิาพ การไม่หยุดงาน และการไม่ลาออกจากงาน  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สามารถอธบิายไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าวขา้งต้นไม่
สง่ผลต่อการท างานของพนกังานธนาคารทหารไทย สายงานธุรกจิสาขา พืน้ทีเ่ขตสมุทรปราการ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
วรนุช แสงฉัตรากร (2547) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท             
ไทยวงศ์นิตติ้ง จ ากัด จากการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และอายุงาน 
แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
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 2. จากผลการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัดา้นแรงจงูใจ 
 พบว่าปจัจยัดา้นแรงจงูใจในดา้นความตอ้งการอ านาจ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นประสทิธภิาพ

การท างาน แต่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานในด้านการไม่หยุดงาน และการไม่ลาออกจาก  ซึ่งจากผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแรงจงูใจในดา้นความตอ้งการอ านาจ สง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างาน เนื่องจากคนทีต่้องการมี
อ านาจเหนือคนอื่น มอี านาจควบคุมคนและกจิกรรมได ้ตอ้งเป็นคนทีม่ปีระสทิธภิาพในการท างานค่อนขา้งสงู เป็น
ทีย่อมรบัได้ เป็นแบบอย่างของเพื่อนร่วมงานหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชา และเมื่อท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กจ็ะ
ไดร้บัการยอมรบั ท าใหค้วามคดิเหน็ไดร้บัการรบัฟงัจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ท าใหส้ามารถมอี านาจ
เพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามตอ้งการของมนุษยข์อง เดวคิ แมคเคลิแลนด ์และคณะ เรื่องความ
ต้องการอ านาจ (Need for power : N-Power) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรอืงวชิญ์ แกว้พรม (2548) ศกึษา
เรื่องปจัจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของข้าราชกาาราชการครูในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาอุบลราชธานี เขต 3 อา้งองิ มนูญ บุญเชดิ (2519: 42) พบว่า การมอบความรบัผดิชอบ และใหอ้ านาจ
อย่างเตม็ที ่ไม่มกีารควบคุมอย่างใกลช้ดิ จะสง่ผลใหพ้ฤติกรรมการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

สว่นปจัจยัดา้นแรงจูงใจ ในดา้นความต้องการความส าเรจ็ และความต้องการความผูกพนั ไม่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการท างานของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่อาจวเิคราะหไ์ดว้่า เนื่องจากกลุ่ม
ตวัอย่างที่เกบ็แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัต าแหน่งเจ้าหน้าที่ และมอีายุงานน้อยกว่า 3 ปี ดงันัน้
ความตอ้งการความส าเรจ็และความผกูพนั อาจไม่ใช่แรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างาน 

3. จากผลการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติ    
ปจัจยัในดา้นผลตอบแทน  สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่ลาออกจากงาน อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่ไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานดา้นประสทิธภิาพการท างาน และดา้นการ
ไม่หยุดงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  กล่าวคอืปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติของพนักงานจะดขีึน้ เมื่อมี
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม สามารถน ารายไดน้ัน้ไปสรรหาสิง่จ าเป็นเพื่อด ารงชพีขัน้พืน้ฐานของชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ลอรเ์ออร ์( Lawler , 1971 อา้งถงึใน ลออจติ องิเจรญิสนทร. 2545)   ไดก้ล่าวถงึการลาออก คอืการไม่พอใจในการ
จ่ายค่าตอบแทน มกัก่อให้เกิดผลที่ตามมาหลายอย่างได้แก่ ปฏิบตัิงานไม่ดี ผลการปฏิบตัิง านต ่าลง หยุดงาน 
แสวงหางานใหม่ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่า ซึง่ท าใหเ้กดิการลาออกในล าดบัต่อมาและสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 
ณัฏฐพร พึ่งบ้านเกาะและอาจาร์ย ดร.กฤษฎา พชัราวนิช (2554) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจ
ลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) กรณีศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่พระประโทน พบว่า
ค่าตอบแทนทีไ่ม่เหมาะสมเป็นปจัจยัสง่ผลใหพ้นกังานลาออก  

ปจัจยัในดา้นสิง่แวดลอ้ม แต่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานด้านการไม่หยุดงาน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานดา้นประสทิธภิาพการท างาน และด้านการ           
ไม่ลาออกจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอืสิง่แวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสม สถานที่
ท างานไม่ส่งผลเสยีต่อสุขภาพและไม่เสีย่งอนัตราย กเ็ป็นปจัจยัที่ส าคญัในการอยากมาท างานของพนักงาน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างาน ของ ฮวิส ์และคมัมงิส ์ หวัขอ้สิง่แวดลอ้มทีถู่ก
สุขลกัษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment) หมายถึงการที่พนักงานได้ปฏิบตัิงานใน
สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม สถานที่ท างานไม่ไดส้่งผลเสยีต่อสุขภาพและไม่เสีย่งอนัตราย และสอดคล้องกบั จรีะ 
หงสล์ดารมย ์(2533:27-28) ไดใ้หท้รรศนะเกีย่วกบัองคป์ระกอบทีส่ าคญัของคุณภาพชวีติการท างานว่า ช่วงเวลา
แห่งการด ารงชวีติของทรพัยากรมนุษยใ์นวนัหนึ่งๆ นัน้การใชเ้วลาในช่วงการท างานมากทีสุ่ด คุณภาพชวีติในการ
ท างานจงึนบัว่าเป็นสิง่ส าคญั ซึง่คุณภาพชวีติการท างานมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัคอื ค่าจา้งและสวสัดกิาร สภาพการ
ท างาน ความปลอดภยัในการท างาน และการคุม้ครองแรงงาน 
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               ปจัจยัในด้านบูรณการทางสงัคม ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานด้านประสทิธภิาพการ
ท างาน และดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของ
พนักงานดา้นการไม่ลาออกจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากการท างานของพนักงานใน
สายงานธุรกจิสาขาของธนาคาร คอืการท างานอยู่ร่วมกนัในสาขาแต่ละสาขา การท างานตอ้งอาศยัความร่วมมอืกนั
เพื่อใหง้านประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายของธนาคาร จงึจ าเป็นตอ้งมกีารสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั มกีารจดั
กจิกรรมกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิมติรภาพทีด่ต่ีอกนั ท าใหพ้นกังานมคีวามสุขในการท างานร่วมกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานไปในทางทดี ีพนกังานอยากมาท างาน ท าใหข้าดงานหรอืหยุดงานน้อยลง  ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีอง
ปจัจยัของเฟรดเดอรกิ เฮอรซ์เบอรก์ ดา้นปจัจยัค ้าจุน (Hygiene Factor) ในหวัขอ้ ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
(Interpersonal Relation Supervisor) และ ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation Peers)
องคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจจะต้องมคี่าเป็นบวก จงึจะท าใหเ้กดิแรงจูงใจทีด่ ีถ้าบุคคลไดร้บัการตอบสนองในปจัจยั
เหล่าน้ีอย่างพอเพยีง กจ็ะเกดิความพงึพอใจ  เกดิแรงจูงใจในการท างานทีด่ ีก่อใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจท างาน 
และสามารถท างานออกมาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั พชัรนันท ์จุมพลพทิกัษ์  (2555) ศกึษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนักงานประจ าส านักงานโรงงานประกอบแผงวงจรอเิลคโทร
นิคสแ์ห่งหนึ่ง จงัหวดัปทุมธานี กล่าวว่าการจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ขีองพนักงานในองคก์ร สรา้ง
ความสามคัคแีละมติรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน การกระชบัความสมัพนัธท์ีด่ี ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน สนับสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในการปฏบิตังิาน เพื่อก่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการปฏบิตังิาน 
และสง่เสรมิใหม้กีารท างานร่วมกนั จะสง่ผลใหก้ารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
               ปจัจยัในดา้นระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการไม่ลาออกจาก
งาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  แต่ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานดา้นประสทิธภิาพ
การท างาน และดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05กล่าวคอืการทีพ่นกังานไดร้บัการปฏบิตัิ
ต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม เคารพในสทิธิส่วนบุคคล ระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ สามารถน ามาปฏิบตัิได้ ทัง้ด้าน
บุคลากรและการปฏบิตัิงาน สิง่เหล่าน้ีกเ็ป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลให้พนักงานอยากที่จะปฏบิตัิงานในองค์กรนัน้ๆ 
เช่นกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน ของ ฮิวส ์และคมัมิงส์ ในเรื่อง
ระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน (Constitutionalism) หมายถงึ การมคีวามยุตธิรรมในการบรหิารงาน   พนกังาน
ไดร้บัการเคารพในสทิธแิละความเป็นปจัเจกบุคคล ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัขอ้คดิเหน็ของพนกังาน ระเบยีบเอือ้อ านวย
ต่อการปฏบิตังิาน และสอดคลอ้งกบั สวุรรณี วฒันาวณิชศาสตร ์(2548) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ท างานของพนกังานภายหลงัควบรวมกจิการ กรณีศกึษา ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่าการบรหิารใน
ดา้นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการควบคุมภายในองคก์ร กบัพฤตกิรรมการท างานมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 

ปจัจยัในด้านความภาคภูมใิจในองค์กร แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานด้านการไม่ลาออกจากงาน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 แต่ไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานดา้นประสทิธภิาพการ
ท างาน และดา้นการไม่หยุดงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 จะเหน็ไดว้่าปจัจยัดา้นความภาคภูมใิจ
สง่ผลกบัความรูส้กึของพนกังานในการอยากอยู่ร่วมองคก์ร ดงันัน้การมกีจิกรรมในการสรา้งคุณค่าทีด่ใีหก้บัสงัคม 
การใหก้ารสนับสนุนโครงการต่างๆที่เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อสงัคม  เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัธนาคาร  
และยงัท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรอยากท างานในองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ              
รชิาร์ด อี.วอลตัน (1974:11-15) เรื่ององค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ด้านลกัษณะงานที่ให้ประโยชน์ต่อสงัคม 
บทบาทขององคก์รทีม่ต่ีอสงัคมในแง่สรา้งสรรค ์พนกังานทีป่ฏบิตังิานร่วมดว้ยมคีวามภาคภูมใิจเป็นปจัจยัทีส่ าคญั
ประการหนึ่งของคุณภาพชวีติการท างาน และสอดคลอ้งกบั มนพสิุทธิ ์บุญโต(2554) ศกึษาเรื่องคุณภาพชวีติและ
ปญัหาในการท างานทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานขบัรถบรรทุกในธุรกจิขนส่ง เขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าคุณภาพชวีติของพนกังานดา้นลกัษณะงานทีม่คีุณค่าต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการลาออกจากงาน 
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อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงกนัขา้ม ดงันัน้หากพนักงานเกดิความ
ภาคภูมใิจ แนวโน้มการลาออกกจ็ะลดลง 

สว่นปจัจยัในดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ปจัจยัในดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง และ
ปจัจยัในด้านความสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัการท างาน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานด้าน
ประสทิธภิาพการท างาน ดา้นการไม่หยุดงาน และการไม่ลาออกจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน อาจวเิคราะหไ์ดว้่าการวจิยัครัง้นี้  เน้นการศกึษาพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
เฉพาะกลุ่มสายงานธุรกิจสาขาในพื้นที่เขตสมุทรปราการ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกนั และมีจ านวน
ประชากรที่เก็บแบบสอบถามเพียง 120 คน จึงท าให้ได้ความคิดเห็นมาจากคนกลุ่มน้อย ผลการวิจัยจึง             
ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจงูใจดา้นคุณภาพชวีติ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 

จากผลการศกึษาวเิคราะหแ์ละสรุปผลการศกึษาขา้งตน้ ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีส่่งผล ต่อพฤตกิรรมการ
ท างานของพนักงานสายงานธุรกจิสาขา ธนาคารทหารไทยจ ากดั(มหาชน)ในพื้นที่เขตสมุทรปราการ เพื่อน าผล
การศกึษาทีไ่ดใ้นครัง้นี้ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา การบรหิารทรพัยากรบุคคลในองคก์ร โดยผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ
ทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ดงันี้   

1. ผู้บริหารของธนาคารควรให้ความส าคญัต่อพนักงานที่มีการพฒันาการเรียนรู้ด้านการศึกษามี
การศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ มรีะดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ ควรสง่เสรมิใหน้ าความรู้ความสามารถมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สงูสดุกบัองคก์ร สง่เสรมิความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานตามศกัยภาพของแต่ละคน ควรมกีารปรบัวุฒกิารศกึษาใน
ระบบงานฝา่ยบุคลากรของธนาคารและปรบัฐานเงนิเดอืนตามเกณฑม์าตรฐาน เพื่อลดการลาออกของพนักงาน ลด
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่ ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสบการณ์ในการท างานใหอ้ยู่กบัองคก์รต่อไป ซึง่จากการวจิยัพบว่า ระดบัการศกึษาของพนกังานทีแ่ตกต่างกนั 
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานดา้นการไม่ลาออกจากงาน แตกต่างกนั 

2. ผูบ้รหิารและหวัหน้างานควรเปิดโอกาสใหพ้นักงาน ไดม้สี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ มสี่วน
ร่วมในการตดัสนิใจในกระบวนการท างาน และมอบความไว้วางใจในงานที่เหมาะสมกบัพนักงานแต่ละคน เพื่อ
สง่เสรมิใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์มอีสิระในการท างาน มอี านาจตดัสนิใจในงานทีอ่ยู่ในความ
รบัผดิชอบของตนเอง โดยมผีูบ้รหิารงานเป็นทีป่รกึษาและแนะน าแนวทางเท่านัน้ ซึง่จากการวจิยัพบว่า แรงจูงใจ
ในดา้นความตอ้งการอ านาจ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานในดา้นประสทิธภิาพการท างาน  

3. ผู้บรหิารควรพจิารณาเรื่องผลตอบแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรม กบัพนักงานโดยพจิารณาตาม
ความสามารถ หน้าที่ ต าแหน่งงาน โดยควรเปรยีบเทยีบกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ เพื่อเป็นการรกัษาบุคลากรที่มี
ความรูค้วามสามารถและไดร้บัการฝึกฝนแลว้ ใหอ้ยู่กบัธนาคารต่อไป ซึง่ท าใหไ้ม่ตอ้งเสยีเวลา และค่าใชจ้่ายในการ
รบัพนกังานใหม่ ซึง่จากการวจิยัพบว่าผลตอบแทน สง่ผลต่อพฤตกิรรมในการท างานดา้นการไม่ลาออกจากงาน 

4. ผู้บรหิารควรส่งเสรมิการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดใีนที่ท างาน มกีจิกรรมระหว่างเพื่อนร่วมงาน เช่น 
การเลีย้งสงัสรรค์ การร่วมกนัท างานเป็นหมู่คณะ จดักจิกรรม Team Building เพื่อพนักงานจะไดร้่วมมอืร่วมใจ 
ช่วยเหลอืกนัในงานทีร่่วมรบัผดิชอบ ท าใหเ้กดิความสามคัค ีและมคีวามผกูพนักนัมากขึน้ ซึง่จากผลการวจิยัพบว่า 
ปจัจยัดา้นการบูรณการทางสงัคมส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างาน ในด้านประสทิธภิาพการท างานและการไม่หยุด
งาน 

5. ในการออกระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างาน ในส่วนของระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน ผูบ้รหิารควร
ใหโ้อกาสพนกังานผูป้ฏบิตั ิไดแ้สดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะได ้เน่ืองจากการรบัรูป้ญัหาต่างๆ มกัจะมาจาก
ผูป้ฏบิตังิานจรงิ และยงัเป็นการเปิดกวา้งดา้นการสื่อสารใหพ้นักงานไดแ้สดงออก เพื่อสรรหาวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดใน
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การท างาน ซึ่งจากการวจิยัพบว่าระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานด้านการไม่
ลาออกจากงาน 

6. ผูบ้รหิารควรจดักจิกรรม เพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารสื่อสารใหพ้นักงานไดร้บัรูแ้ละส่งเสรมิ
ให้มสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานเหน็ถึงคุณค่าขององค์กร เหน็ถึงบทบาทของธนาคารในการร่วม
สร้างสิง่ดีๆ  เกดิความภาคภูมใิจในองค์กรของตนเอง ซึ่งจากการวจิยัพบว่าความภาคภูมใิจในองค์กร ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมในการท างานดา้นการไม่ลาออกจากงาน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
               สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหข์อง อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และอาจารย์ ดร.มนู ลีนะวงศ ์
อาจารย์ทีป่รกึษาในการท าสารนิพนธ์ ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่า กรุณาให้ค าแนะน า ช่วยเหลอื และตรวจสอบแก้ไข
ขอ้บกพร่องของสารนิพนธ ์นบัตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2542). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ:  
        โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
----------.  (2545). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติสิ าหรบันกับรหิารและวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ:  
        ศนูยห์นงัสอืจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
----------.  (2550). การใช ้spss for windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. พมิพค์รัง้ที ่10. กรุงเทพฯ:  
        โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธนัยช์นก ธติพิงศว์วิฒัน์. (2552). ปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนกังานการไฟฟ้า  
        ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่. ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ) กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ณฏัฐพร พึง่บา้นเกาะ, กฤษฎา พชัราวนชิ. (2554). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกของพนกังาน 
        ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) กรณีศกึษา: ส านกังานเขตพื้นทีพ่ระประโทน. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. 
        (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร. 
นฤมล เกดิภกัด.ี (2554). ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน ชวีาศรม รสีอรท์ 
        อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ.์ สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั   
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
เบญ็จวรรณ ตระกลูสขุอนนัต์. (2552). วฒันธรรมองคก์ารและแรงจงูใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของ 
        พนกังานบรษิทัประกนัชวีติ. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
เปรมฤด ีเอือ้สริมินต.์ (2550). ปจัจยัจงูใจทีส่ง่ผลต่อการลาออกของพนกังาน บมจ.อุตสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย.  
        สารนิพนธ ์วท.ม. (การพฒันาทรพัยากรมนุษญแ์ละองคก์าร). กรุงเทพฯ: คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
        สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 
ผลนิ ภู่จรญู. (2549). การจดัการธุรกจิร่วมสมยั. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ: เอกพมิพไ์ท. 
 
 



15 
 

  

พงศธ์นสั คล่องแค่ว. (2554). ปจัจยัจงูใจกบัความผกูพนัของพนกังานบรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์ 
        (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
พลนิ ีอศัวรุจานนท.์ (2549). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานของบรษิทั ทดีบับลวิแซด  
        คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ราชบณัฑติสถาน. (2543). พจนานุกรมบณัฑติยสถาน. กรุงเทพฯ: อกัษรเจรญิทศัน์. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541). พฤตกิรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ: ธรีฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 
---------. (2542). องคก์ารและการจดัการ(ฉบบัสมบรูณ์) กรุงเทพฯ: ธนรชัการพมิพ.์ 
---------. (2548). การวจิยัธุรกจิ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
---------. (2550). การจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 
มธุรส แซกรมัย.์ (2547). ทศันคตทิีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน กรณีศกึษา บรษิทั การเ์ดน้ววิ  
        ทาวเ์วอร ์จ ากดั. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
มนตร ีเรอืงอุไร. (2553). การปรบัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานภายหลงัการเปลีย่นแปลงเป็น 
        บรษิทัมหาชน: กรณีศกึษา บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั(มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). 
        กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ. 
มนพสิทุธิ ์บุญโต. (2554). คุณภาพชวีติและปญัหาในการท างานทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนกังาน 
        ขบัรถบรรทุกในธุรกจิขนสง่เขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั     
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
วรนุช แสงฉตัรากร. (2547). ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานบรษิทั ไทยวงศน์ิตติ้ง  
        จ ากดั สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
สพุชิญา อรุณวงษ์. (2550). ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลกิภาพ ปจัจยัจงูใจ และความผกูพนัต่อองคก์รทีม่ผีลต่อ 
        พฤตกิรรมการท างานของพนกังานบรษิทั วศิวกรรม จ ากดั.  สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
สวุมิล พมิลศริ.ิ (2555). ปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในสายอาชพีทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัของพนกังาน 
        บรษิทัแห่งหนึง่. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
อุไรวรรณ บุญวรรณ. (2551). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานบรษิทั เทเล อนิโฟมเีดยี จ ากดั  
        (มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
Huse, Edger, R., & Cummings, Thomas. (1985). Organization Developmentandchang. New York:  
        West Rublishing Company, pp. 165. 
Likert, R., & J. Likert. (1976). New Way and Managing Conflict. NewYork: McGraw-Hill.  
McClelland, D. C. (1961). The achieving Society. Princeton: Van Nostrand. 
Mobley, W. H. 1977. Immediately linkages in therelationship between job atisfaction and employee  
        turnover. Journal of Applied Psychology. 62: 238. 
Mowday, R. T., Porter, L. W., Steers, R. M. (1982). Employee-Organization Linkages.  
        New York: Acadamics Press, inc. 
 


