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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤติกรรมผู้นํา และความต้องการของพนักงานที่มคีวามสมัพนัธ์กบั

ประสทิธผิลในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ ธนาคารรฐัวิสาหกิจแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนกังานสาํนกังานใหญ่ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน 

สงักดัสายงานละ 100 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื 

ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ค่าความเชื่อมัน่ การ

วิเคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ (Pearson correlation) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นหรือพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis)          ผลการวจิยัพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือตํ่ ากว่า 

ประสบการณ์ทาํงาน น้อยกว่า 6 ปี และตําแหน่งงานทีท่าํอยู่ในระดบัตํ่ากว่าผูจ้ดัการ 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มเีพศ แตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั 0.05  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และตํ่าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มี

ประสทิธผิลในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งงาน ของพนักงานสํานักงานใหญ่ ธนาคาร

รฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการทํางานของ

พนกังานสาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสมัพนัธ์ ของพนักงานสํานักงานใหญ่ 

ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากและมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการ

ทาํงานของพนกังานสาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อความต้องการด้านร่างกาย, ความต้องการดา้นความปลอดภยั, ความ

ตอ้งการดา้นสงัคม, ความตอ้งการไดร้บัการยกย่อง และความตอ้งการไดร้บัความสาํเรจ็ในชวีติ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยมเีพยีงความต้องการได้รบัความสําเรจ็ในชวีิต มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลในการทํางานของพนักงาน

สํานักงานใหญ่ ธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมี

ความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรมผูนํ้า ประสทิธผิล ธนาคาร 

 

Abstract 

 

 This research aims to study the leadership behaviors and employees’ need related with the 

employees’ effectiveness in the head office of a metropolitan bank. Sample size in this research is 300 

employees of A Metropolitan Bank Head Office, with 100 samples from each of different business lines. 

Questionnaire is the tool for data analysis is percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis 

of variance, Brown-Forsyth, Pearson product moment correlation coefficient and multiple regression analysis. 

Results are as follows:  

 1. Mostrespondents were female with the age between 31 - 40 years old, holding Bachelor’s 

degree and lower, having duration of work less than 6 years and job position are under manager level.  

 2. Respondents with different gender have difference in the employees’ effectiveness at statistical 

significance of 0.05 level. 

 3. Respondents with different age, education level, duration of work and job position have no 

difference in the employees’ effectiveness at statistical significance of 0.05 level.   

 4. The respondents’ overall opinions toward the leadership behavior in task oriented ant A 

Metropolitan Bank Head Office is at high level, and related at the highest level with the employees’ 

effectiveness at statistical significance of 0.01 level. 

 5. The respondents’ overall opinions toward the leadership behavior in relationship oriented at A 

Metropolitan Bank Head Office is at high level, and related at the high level with the employees’ effectiveness 

at statistical significance of 0.01 level. 

 6. The respondents overall opinions toward the physiological needs, safety needs, social needs, 

esteem needs and self-actualization needs at A Metropolitan Bank Head Office is at middle level. An only 

self-actualization need is related with the employees’ effectiveness at statistical significance of 0.05 level. 

 

Keywords: Leadership Behaviors, Effectiveness, Bank 
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บทนํา 

ปจัจุบนัธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีการแข่งขนัที่รุนแรงมากกว่าในอดีต ธนาคารแต่ละแห่ง

ต่างหากลยุทธ์ต่าง ๆ ออกมาเพื่อดงึผู้บรโิภคให้หนัมาใชบ้รกิารกบัธนาคารของตนให้มากที่สุด ปจัจยัที่มผีลต่อการ

พฒันา และเติบโตขององค์กร คือการบริหารงานขององค์กรการที่องค์กรจะบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้

กําหนดไว้นัน้มหีลายปจัจยัด้วยกนัหน่ึงในนัน้คอืการบรหิารงานของ “ผู้นําองค์กร” ซึ่งเป็นปจัจยัที่เป็นตวัขบัเคลื่อน

องค์กร และเป็นปจัจยัที่ช่วยเสรมิสร้างบรรยากาศ สนับสนุน จูงใจให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมคีวามสุข มี

ประสทิธภิาพและอยากทีจ่ะทาํงานอยู่กบัองคก์รใหน้านทีส่ดุ  

จะเห็นได้ว่าการที่องค์กรจะประสบความสําเรจ็ และสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและบรรลุ

เป้าหมายตามที่ได้กําหนดแนวทางไว้นัน้ ผูบ้รหิารองค์กร ต้องตระหนักถึงการลดปญัหาในองค์กร และสามารถสรา้ง

แรงจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิง่ขึ้น บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

ดงันัน้หากผู้นําที่สามารถนําความรู้ความสามารถไปปรบัใช้เพื่อปรบัปรุงและพฒันา ทศันคติรวมถึงพฤติกรรมของ

ตนเอง เพื่อใหส้ามารถปรบัตวัและสามารถทาํงานร่วมกบัพนกังานทีม่คีวามแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ได ้จะช่วยใหก้าร

ทํางานระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นไปอย่างราบรื่น เกดิสมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนั ส่งผลให้พนักงาน

สามารถทํางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลร่วมกนันําพาธนาคารให้เจรญิก้าวหน้า สามารถแข่งขนักบั

ธนาคารพาณิชยอ์ื่น ๆ ไดอ้ย่างเตม็ภาคภูม ิ

การที่ผู้นําองค์กรจะสามารถเขา้ใจถงึพนักงานในระดบัต่าง ๆ ไดน้ัน้ ควรศกึษาถึงปจัจยัที่มผีลต่อการจูงใจ

หรอืกระตุ้นใหพ้นักงานทํางานใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ซึง่การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดท้ําการศกึษาตาม

ทฤษฎีลําดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ มีทัง้หมด 5 ด้าน ดงัน้ี ความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ การได้รับ

ค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ ในการทํางาน, ความต้องการความปลอดภยั ไดแ้ก่ การประกนัอุบตัเิหตุและประกนั

สุขภาพในการทํางาน ระบบรกัษาความปลอดภยั, ความต้องการทางด้านสงัคม ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน การมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมองคก์รทัง้ในเวลาและนอกเวลางาน, ความต้องการไดร้บัการยกย่อง ไดแ้ก่ 

การได้รบัการยอมรบันับถือจากผู้ใต้บงัคบับญัชา, ได้รบัการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน ทัง้ด้านความคดิและผลงาน, 

ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความสาํเรจ็ในชวีติ ไดแ้ก่ การทํางานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ดว้ยความรูค้วามสามารถของตนเอง 

การพฒันาตนเอง หากพนกังานไดร้บัการตอบสนองจากความต้องการในดา้นต่าง ๆ ขา้งต้นย่อมส่งผลใหเ้กดิแรงจูงใจ

ในการทาํงาน และมคีวามเตม็ใจทีจ่ะทาํงานนัน้ ๆ อย่างเตม็ความสามารถ ซึง่จะสง่ผลดต่ีอผูบ้งัคบับญัชาและองคก์ร ทาํ

ใหง้านมปีระสทิธผิลตามความคาดหวงั 

 ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมผูนํ้า และความต้องการของพนักงาน (Needs) ในการสรา้งประสทิธผิลใน

การทาํงานของพนกังานสาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาว่าพฤตกิรรมผูนํ้า

แบบใดตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน และสง่ผลต่อประสทิธผิลในการทาํงานไดด้กีว่า 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ทํางาน และตําแหน่ง

งานที่ทํา ที่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นําที่มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ 

ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความต้องการของพนักงานที่มีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน 

สาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจยั 

1. พนกังานสาํนกังานใหญ่ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ทาํงาน และตําแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการทาํงานแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งงานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ 

ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 3. พฤตกิรรมผู้นําแบบมุ่งความสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการทํางานของพนักงานสาํนักงาน

ใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

4. ความต้องการทางร่างกาย, ความต้องการความปลอดภยั, ความต้องการทางด้านสงัคม, ความต้องการ

ไดร้บัการยกย่อง และความต้องการทีจ่ะไดร้บัความสาํเรจ็ มคีวามสมัพนัธก์บั ประสทิธผิลในการทํางานของพนักงาน

สาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

โดยจดัลาํดบัเน้ือหาแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่แบ่งออกเป็น 4สว่น ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลในลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศกึษาประสบการณ์การทํางาน และตําแหน่งงานที่ทําโดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบด้วยคําถาม 

แบบมคีาํตอบใหเ้ลอืกตอบ (Check List)โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามกําหนด (Nominal Scale) จํานวน 2 ขอ้ 

ได้แก่ เพศ และตําแหน่งงานที่ทํา และขอ้มูลประเภทจดัลําดบั (Ordinal Scale) จํานวน 3 ขอ้ ได้แก่ อายุระดบั

การศกึษา และประสบการณ์การทาํงานไดค่้าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.900 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้นําในการทํางาน แบ่งเป็นคําถามเรื่องพฤติกรรมผู้นําในการ

ทํางาน โดยได้กําหนดพฤติกรรมผู้นําไว้ 2 ลกัษณะ ประกอบด้วยคําถามทัง้หมด 10 ขอ้ ได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 

0.895 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความต้องการในการทํางาน โดยสรา้งจากแนวคดิทฤษฎลีําดบั

ขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ประกอบด้วยคําถามแบบ Semantic 

Differential Scale ทัง้หมด 16 ขอ้ไดค่้าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.896 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลในการทาํงาน แบ่งเป็นคาํถามเรื่องประสทิธผิลในการ

ทาํงาประกอบดว้ยคาํถามแบบ Semantic Differential Scale ทัง้หมด 4 ขอ้ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.897 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะห์โดยใช้สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัส่วน

บุคคลในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การทาํงานและตําแหน่งงานทีท่าํ และการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบั

ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมผูนํ้า โดยทําการวเิคราะหห์าค่าความถี่ และค่ารอ้ยละ (Percentage) และการวเิคราะหข์อ้มูลการ

วดัระดบัพฤติกรรมผู้นําในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม ความต้องการของพนักงาน และประสทิธผิลในการ

ทาํงาน ทาํการวเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงัน้ี 

สถติ ิt-test เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นเพศ

ระดบัการศกึษา และดา้นตําแหน่งงานทีท่ํา ใชส้ถติ ิOne-Way ANOVA และสถติ ิBrown-Forsythe สาํหรบัตวัแปรที่

มากกว่า 2 กลุ่ม ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ และประสบการณ์ทาํงาน   
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สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชห้าค่า

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนัโดย ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 และขอ้ที ่3เพื่อหาความสมัพนัธ์

ระหว่างพฤตกิรรมผูนํ้าแบบมุ่งงาน และพฤตกิรรมแบบมุ่งความสมัพนัธว์่ามคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการทํางาน

ของพนกังานสาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

สถติวิเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ใชเ้พื่อวเิคราะหส์มการของตวัแปรที่

เกีย่วขอ้งกนัสาํหรบัตวัแปรอสิระ 2 ตวั หรอืตวัแปรทีม่ากกว่า 2 ตวัแปร ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัในสมการ ณ ช่วงเวลา

หน่ึง ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่4 เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างความตอ้งการของพนกังานกบัประสทิธผิลในการทํางาน

ของพนกังานสาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจยั 

 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.0 อายุ 31 - 40 ปีขึน้ไป 

จํานวน 138คนคดิเป็นร้อยละ 46.0ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืตํ่ากว่าจํานวน 169คนคดิเป็นร้อยละ 56.30 มี

ประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 6 ปีจํานวน 125 คนคดิเป็นรอ้ยละ 41.70 ระดบัตําแหน่งงานทีท่ํา ตํ่ากว่าผูจ้ดัการ 223

คนคดิเป็นรอ้ยละ 74.30 

 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งงานในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ 

ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.57) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัมาก ได้แก่ หวัหน้างานโดยตรงกําหนดแนวทางการทํางานไว้อย่างชดัเจน         

( X =3.59) หวัหน้างานโดยตรงบริหารงานตามระเบยีบแบบแผนอย่างเคร่งครดั ( X =3.61) หวัหน้างานโดยตรง

ตดิตามผลการปฏบิตัิงานอย่างใกลช้ดิ ( X = 3.55) หวัหน้างานโดยตรงเน้นความสาํเรจ็ของงานเป็นเป้าหมายสงูสุด             

( X = 3.67) หวัหน้างานโดยตรงมกีารออกคาํสัง่มอบหมายงานอย่างเคร่งครดั( X = 3.45) 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสมัพันธ์ในการทํางานของพนักงาน

สาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.69) เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัมาก ไดแ้ก่ หวัหน้างานโดยตรงใหอ้สิระในการเสนอความคดิเหน็

ในการแก้ปญัหา ( X =3.82) หวัหน้างานโดยตรงสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ( X =3.70) และ ( X =3.66) 

หวัหน้างานโดยตรงสง่เสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่พนกังาน ( X =3.57) หวัหน้างานโดยตรงเปิดโอกาสใหต้ดัสนิใจใน

การปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง ( X =3.73) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความต้องการด้านต่าง ๆ ของพนักงานสํานักงานใหญ่ ธนาคาร

รฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.12) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

 ความตอ้งการดา้นร่างกาย ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในความต้องการดา้นร่างกาย โดยรวมอยู่

ในระดบัน้อย ( X =2.56) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามต้องการดา้นร่างกายระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ รายไดท้ีไ่ดร้บั

เหมาะสมกบัตําแหน่งและปรมิาณงาน ( X =2.83) การจดัสถานที ่และบรรยากาศในการทํางานทีเ่หมาะสม เช่น แสง

สว่างเพยีงพอ, ระบบระบายอากาศ และความสะอาด ( X =2.72) ตามลําดบั และผูต้อบแบบสอบถามมปีระสทิธผิลใน

การทํางานอยู่ในระดบัน้อย ได้แก่ มสีถานออกกําลงักาย หรอืมสีวสัดกิารที่ส่งเสรมิการออกกําลงักาย เช่น ฟิตเนส,  

สระว่ายน้ํา ฯลฯ ( X =2.15) 

 ความต้องการความปลอดภัยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในความต้องการความปลอดภัย 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =2.69) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามต้องการด้านความปลอดภยัระดบัน้อย 

ได้แก่ ท่านรูส้กึองคก์รมคีวามมัน่คง ( X =2.42) สถานทีท่ํางานมกีารรกัษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวด ( X =2.57) 

และผู้ตอบแบบสอบถามมปีระสทิธผิลในการทํางานอยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่การหกักองทุนสํารองเลี้ยงชพีมคีวาม

เหมาะสม ( X =3.08) 
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 ความต้องการดา้นสงัคม ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในความต้องการดา้นสงัคมโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ( X =3.63) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามตอ้งการดา้นสงัคมระดบัมาก ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงานมคีวามเป็น

มติรและเป็นกนัเอง ( X =3.70) เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพในสทิธิส่วนบุคคล ( X =3.72) เพื่อนร่วมงานให้การ

ยอมรบัและไวว้างใจ ( X =3.70) ตามลําดบั และผูต้อบแบบสอบถามมปีระสทิธผิลในการทํางานอยู่ในระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่การหกักองทุนสาํรองเลีย้งชพีมคีวามเหมาะสม ( X =3.32) 

 ความตอ้งการไดร้บัการยกย่อง ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในความตอ้งการไดร้บัการยกย่องโดย

รวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.40) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามต้องการด้านการได้รบัการยกย่องระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ท่านมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในงาน ( X =3.44) ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความต้องการไดร้บัความสาํเรจ็ใน

ชวีติอยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ท่านไดร้บังานทีท่า้ทายความสามารถอยู่เสมอ ( X =3.38) ท่านไดร้บัการยกย่องนับถอื

จากเพื่อนร่วมงาน ( X =3.39) ตามลาํดบั 

 ความต้องการได้รบัความสําเร็จในชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในความต้องการได้รับ

ความสําเรจ็ในชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.35) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามต้องการดา้นร่างกาย

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านสามารถนําความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มาพฒันาการทาํงานใหด้ขีึน้ ( X =3.44) ผูต้อบแบบสอบถาม

มรีะดบัความต้องการไดร้บัความสาํเรจ็ในชวีติอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มกีารสนับสนุนใหม้คีวามกา้วหน้าในงานที่

ท่านทําอยู่ ( X =3.26) ท่านเป็นส่วนหน่ึงในความสาํเรจ็ในโครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ( X =3.35) 

ตามลาํดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อขอ้มูลด้านประสทิธผิลในการทํางาน ของพนักงานสาํนักงาน

ใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.62 และเมื่อ

พจิารณารายขอ้ พบว่า พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ ระดบัมาก ในขอ้ 1. ท่านสามารถปฏบิตังิานไดต้ามระยะเวลา

ทีก่าํหนดตามแผนงาน มค่ีาเฉลีย่สงูสุด โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.69 รองลงมาคอื ขอ้ 3. ท่านสามารถนําความรูค้วามสามารถ

มาใชใ้นการแกป้ญัหาและ ขอ้ 4. เมื่อมเีหตุฉุกเฉินเกดิขึน้ท่านสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดท้นัท่วงทโีดยมคี่าเฉลีย่ 

3.62 และ 3.60 ตามลาํดบั สว่นขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่ตํ่าสดุคอื ขอ้ 2. ท่านสามารถปฏบิตัไิดต้ามเป้าหมายภายใต้งบประมาณ

ทีก่าํหนดโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.58 

 

สรปุและอภิปรายผล 

1. พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการทํางานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั พนักงาน

ทีม่ชี่วงอายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน และตําแหน่งงานที่ทําแตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการทํางาน           

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พฤตกิรรมผูนํ้าแบบมุ่งงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการ

ทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ ธนาคารรฐัวิสาหกิจแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั 0.01 

2. พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน             

สาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

3. ความต้องการได้รับความสําเร็จในชีวิต มีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน           

สาํนกังานใหญ่ ธนาคารรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย, ความตอ้งการความปลอดภยั, ความต้องการดา้นสงัคม และความต้องการ

ได้รบัการยกย่อง ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ่ ธนาคารรฐัวิสาหกิจ        

แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

1. ด้านปจัจยัส่วนบุคคล พบว่าเพศที่แตกต่างกนั มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการทํางานแตกต่างกนั 

โดยเพศหญงิมปีระสทิธผิลในการทํางานมากกว่าเพศชาย อาจเน่ืองมาจากความละเอยีดรอบคอบในการทํางาน และ

ความรบัผดิชอบมมีากกว่า ดงันัน้ในการพจิารณารบัพนกังานเขา้ทํางานในสงักดัสายงานธุรกจิรายย่อย, สายงานธุรกจิ

รายใหญ่ และ SMEs และสายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ องคก์รควรใหค้วามสาํคญัในการเลอืกรบัพนักงานทีเ่ป็นเพศ

หญงิเป็นพเิศษ  

2. ด้านพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งงานและแบบมุ่งความสมัพันธ์ องค์กรควรมีการดํารงไว้ซึ่งลักษณะของ

พฤตกิรรมผูนํ้าทัง้สองลกัษณะขา้งต้น เน่ืองจากจะส่งผลต่อประสทิธผิลในการทํางานของพนักงาน ทําใหอ้งคก์รบรรลุ

เป้าหมายตามทีว่างแผนไว ้

เน่ืองจากความต้องการความสาํเรจ็ในชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการทํางานของพนักงาน ดงันัน้

องคก์รควรคงไวซ้ึ่งการสนับสนุน และส่งเสรมิให ้ พนักงานนําความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มาพฒันาการทํางานให้ดขีึน้, 

การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในงานที่ทํา และส่งเสริมให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงในความสําเร็จในโครงการหรือ

กจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในขณะเดยีวกนักค็วรคํานึงถงึความต้องการดา้นร่างกาย, ความต้องการความปลอดภยั

,ความต้องการด้านสงัคม และความต้องการได้รบัการยกย่องด้วย โดยมีการพิจารณาปรบัฐานเงินเดือนในแต่ละ

ตําแหน่งงาน กาํหนดขอบเขตความรบัผดิชอบของงานในแต่ละตําแหน่งใหช้ดัเจน สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัพนักงานใน

ดา้นความมัน่คงขององคก์ร กาํหนดแนวทางการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบั ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพื่อไม่ให้

พนกังานรูส้กึว่าเกดิความเหลื่อมลํ้า มกีารมอบหมายงานทีท่า้ทายความสามารถใหก้บัพนกังานบา้ง เพื่อทําใหพ้นักงาน

เกดิความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสามารถและเป็นทีไ่วว้างใจ ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการเคารพนบัถอืจากเพื่อนร่วมงานดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความสมัพันธ์ หรืออาจส่งผลกับประสิทธิผล ในการทํางานของ

พนักงานเช่น โครงสรา้งองค์กร ความพงึพอใจในการทํางาน วฒันธรรมองคก์ร เป็นต้น เพื่อทําให้องคก์รสามารถนํา

ผลการวจิยัมาปรบัปรุงการบรหิารทรพัยากรบุคคลและองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทาํงานยิง่ขึน้ 

2. งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพียงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านัน้ ดงันัน้ควรทําการศึกษาวิจยัอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากความคิดเห็น และความต้องการของพนักงานในด้านต่างๆ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้

ประสทิธผิลในการทาํงานของพนกังานเปลีย่นแปลงไปดว้ย ดงันัน้การทาํวจิยัอย่างต่อเน่ืองจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถหา

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภายในองคก์รไดท้นัต่อสถานการณ์ในปจัจุบนั 

3. ควรมกีารศกึษาและทาํวจิยักบัพนกังานทีส่งักดัสาขา หรอืสาํนกังานเขตต่างๆ เพิม่เตมิ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใน

การปรบัปรุงและพฒันาองคก์รใหต้อบสนองความตอ้งการของพนักงานไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสมยิง่ขึน้ เพื่อใหเ้กดิ

ประสทิธผิลในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

4. ควรศึกษาวจิยัเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของผู้นําแบบมุ่งงาน และผู้นําแบบมุ่งความสมัพนัธ์ของหน่วยงาน

รฐัวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อนําผลการศึกษาวิจยัที่ได้มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะนําไปสู่แนวทางการปรับปรุงพัฒนาด้าน

คุณลกัษณะผูนํ้า และตอบสนองความตอ้งการของพนกังานในองคก์ร ไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 
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