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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาถึงการเรยีนรู้มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการทํางานของ

พนกังานฝา่ยสนบัสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนกังานฝา่ย

สนบัสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทัง้สิน้ 186 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้น

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการ

ทดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 41-50 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรี

และปรญิญาตร ีมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 21 – 30 ปี และมรีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป 

 2. พนกังานสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนรูเ้พือ่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาราย

ดา้น พบว่าพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูท้ีเ่กดิจากความจํา ดา้นการประยุกต ์

ดา้นการวเิคราะห ์ดา้นการประเมนิค่า ดา้นความเขา้ใจ และดา้นการสงัเคราะห ์ 

 3. ประสทิธภิาพการทํางานของของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

 4. พนกังานทีม่เีพศ อาย ุระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ

ทาํงานแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั 

 5. การเรยีนรูข้องพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ที่

เกดิจากความจํา ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการประยุกต์ ดา้นการวเิคราะห ์ดา้นการสงัเคราะห ์และดา้นการประเมนิค่า มี

ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการทํางานโดยรวมของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสงู ในทศิทางเดยีวกนั 

 

คาํสาํคญั:  การเรยีนรู ้ประสทิธภิาพ พนกังานธนาคาร 
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Abstract 

 

 This research aimed to study the relationship between learning and working efficiency of 

employees in Branch Support Function Department at Krung Thai Bank Public Company Limited. Sample 

size in this research was 186 employees working in Branch Support Function Department at Krung Thai 

Bank Public Company Limited. Questionnaires were the tool for data collection. Statistics for data analysis 

were percentage. mean and standard deviation. Statistics for hypotheses testing were t-test. one-way 

ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient. 

 Results were as follows: 

 1.  Most sample were female. aged between 41 and 50 years old. being single. holding Bachelor’s 

degree or lower. having duration of work between 21 and 30 years and earning monthly income over Baht 

45,001. 

 2.  Most employees’ opinions toward overall learning were at the high level. Considering in each 

category. employees’ opinions were at the high level in every category such as knowledge from recognizing. 

applying. analyzing. evaluating. understanding and synthesizing. 

 3.  Overall employees’ working efficiency on Branch Support Function Department at Krung Thai 

Bank Public Company Limited was at the high level. 

 4.  Employees with different gender. age. duration of work and monthly income had different 

working efficiency with statistical significance of at .05 and .01 levels. respectively. 

 5.  Employees’ learning of Branch Support Function Department at Krung Thai Bank Public 

Company Limited in the aspects of knowledge from recognizing. understanding. applying. analyzing. 

synthesizing and evaluating had positively related to overall working efficiency on Branch Support Function 

Department at Krung Thai Bank Public Company Limited at the slightly rather high levels with statistical 

significance of .01 levels.  
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บทนํา 

 ภาพรวมการแขง่ขนัของธรุกจิธนาคารพาณิชยใ์นไทยชว่งปี 2556 โดยเชื่อว่า จะแขง่ขนักนัในระดบัสงูอย่าง

ต่อเน่ือง โดยสะทอ้นจากธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ทีจ่ะแขง่ขนักนัทุกรปูแบบ ขณะทีธ่นาคารพาณิชยข์นาดกลางกท็ํา

ตลาดการแขง่ขนัมากขึน้ สว่นธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็กจ็ะพยายามรกัษาฐานลกูคา้ตวัเองไว ้ซึง่การแขง่ขนัลกัษณะน้ี

จะส่งผลดต่ีอภาพรวมของระบบการเงนิ เพราะลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารจะมทีางเลอืกมากขึน้ และยงัไดร้บับรกิารที่เหมาะสม

สาํหรบัปจัจบุนันัน้ ค่าใชจ้า่ยต่ออตัราสว่นรายไดล้ดลงมาอยูท่ีก่ว่า 40% จากในอดตี 57% โดยเป็นระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบั

มาเลเซยี สงิคโปร ์ซึง่สะทอ้นวา่ความสามารถในการแขง่ขนัของสถาบนัการเงนิไทยดขีึน้ อย่างไรกต็าม ในการแข่งขนั

ของแต่ละสถาบนัการเงนิ สามารถแข่งขนักนัไดท้ัง้หมด ไม่ไดม้กีารแบ่งแยก 100% ว่าสถาบนัการเงนิใดจะทําสนิเชื่อ

รายใหญ่ รายยอ่ย หรอื เอสเอม็อ ีเพยีงแต่ละสถาบนัการเงนิกจ็ะมจีดุแขง็ทีแ่ตกต่างกนั  

 ทัง้น้ี การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยต่์างประเทศมาเปิดสาขาในไทย เพื่อใหธุ้รกจิธนาคารพาณิชยแ์ข่งขนั

กนัมากขึน้ เป็นทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ระยะที ่2 (ปี 2553-2557) นัน้ ส่วนหน่ึงต้อง
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ยอมรบัว่า ขณะน้ีเศรษฐกจิในต่างประเทศหลายแห่งเผชญิกบัปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิโลก ซึง่อาจเป็นอุปสรรคทําให ้ไม่

พรอ้มทีจ่ะเขา้มาแขง่ขนั (เกรกิ วณิกกุล. 2555)  

 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงนิชัน้นําของประเทศ ทีมุ่่งเน้นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ใน

ทกุๆ ดา้น มเีป้าหมายและวสิยัทศัน์ คอื ธนาคารแสนสะดวก หรอื “The Convenience Bank” ธนาคารกรุงไทยมุง่สูก่าร

เป็นธนาคารทีท่นัสมยั มผีลติภณัฑค์รบวงจรตอบสนองทุก กลุ่มลกูคา้ และลูกคา้สามารถเขา้มาใชบ้รกิารไดเ้สรจ็สิน้ ณ 

จดุเดยีว งา่ย รวดเรว็ ใชไ้ดท้กุทีท่กุเวลา ตามเป้าหมายและวสิยัทศัน์ ในดา้นโครงสรา้งองคก์รธนาคารกรุงไทยไดม้กีาร

ปรบัโครงสรา้งเพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกจิเป็นไป อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด เพิม่สายงานเพื่อดูแลกลุ่มธุรกจิทีก่ําลงัเตบิโต 

และปรบัลดบางสายงานที่ซ้ําซ้อนเพื่อให้การดําเนินคล่องตวัมากขึน้ ทางธนาคารยงัไดอ้อกแบบผลติภณัฑใ์หม่ และ

พฒันาผลติภณัฑท์ีม่อียูใ่หส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นไป เพือ่ใหล้กูคา้มทีางเลอืกในการทาํธรุกรรม ทาง

การเงนิมากขึน้ อกีทัง้ธนาคารยงัไดม้กีารนําเทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาใชใ้นการดําเนินธุรกจิและใหบ้รกิาร เพื่อใหเ้กดิ

ความสะดวก รวดเรว็ มีคุณภาพในทุกเวลาและทุกสถานที่ ตอบรบักบัเศรษฐกจิของประเทศที่กําลงัขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ืองในอนาคต 

 จะเห็นได้ว่าการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินทวีความรุนแรงเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้านอกจากจะให้

ความสาํคญักบัเงนิที่ลงทุน รวมถงึอตัราผลตอบแทนที่ไดร้บัแลว้ ยงัมองถงึการบรกิารของสถาบนัการเงนิต่างๆ เช่น 

การตอ้นรบัลกูคา้ทาํใหรู้ส้กึวา่เป็นกนัเอง การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ในทกุระดบั การใสใ่จสอบถามลกูคา้วา่ตอ้งการมา

ทาํธุรกรรมดา้นใด และทีส่าํคญัอย่างยิง่คอืการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ลูกคา้เวลาตอบขอ้ซกัถาม โดยสามารถอธบิาย

ใหลู้กค้าเขา้ใจไดอ้ย่างถูกต้องไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็ เพราะเมื่อลูกคา้เขา้ใจในผลติภณัฑน์ัน้ๆ แลว้ยงัทําใหลู้กค้า

เกดิความประทบัใจซึง่มองพนกังานและสะทอ้นกลบัไปยงัสถาบนัการเงนิ ว่าเป็นสถาบนัการเงนิทีน่่าเชื่อถอืเหมาะทีจ่ะ

นําเงนิมาลงทนุ 

 จากสถานการณ์ขา้งตน้ผูว้จิยัสนใจวจิยัเรื่องการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การทํางานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นฝ่ายงานที่สนับสนุนการ

ปฏบิตังิานของสาขา ช่วยคดิคน้ระบบทีช่่วยลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานของสาขา รวมถงึกรณีทีส่าขามปีญัหาสอบถาม

เขา้มาสามารถใหค้าํตอบทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเป็นมาตรฐานเดยีวกนั รวมถงึสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหา

ต่างๆ และลดการโตแ้ยง้กบัลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยนําทฤษฎมีาประยกุตใ์นการเรยีนรูท้ ัง้ 6 ดา้น คอื ความรูท้ีเ่กดิจาก

ความจาํ ความเขา้ใจ การประยกุต ์การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิคา่ เพื่อเป็นการพฒันาตนเองเบือ้งต้น

โดยเริม่จากภายในฝา่ยงานก่อน ซึง่หากพนกังานมกีารพฒันาตนเองแลว้จะสง่ผลใหธ้นาคารมคีวามกา้วหน้าต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคาร กรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) โดยจําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และรายไดต่้อเดอืน 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเรยีนรูข้องพนกังานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละ การเรยีนรู ้

  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 21 - 30 ปี 

    1.1.2.2 31 - 40 ปี 

    1.1.2.3 41 - 50 ปี 

    1.1.2.4 51 - 60 ปี 

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1 โสด 

    1.1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3 หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

   1.1.4  ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

    1.1.5.1 1 – 10 ปี 

    1.1.5.2 11 – 20 ปี 

    1.1.5.3 21 – 30 ปี 

    1.1.5.4 31 ปีขึน้ไป 

   1.1.6  รายไดต่้อเดอืน 

    1.1.6.1 15,000 – 25,000 บาท  

    1.1.6.2 25,001 – 35,000 บาท 

    1.1.6.3 35,001 – 45,000 บาท  

    1.1.6.4 45,001 บาทขึน้ไป     

  1.2  การเรยีนรู ้

   1.2.2 ความรูท้ีเ่กดิจากความจาํ 

   1.2.2 ความเขา้ใจ 

   1.2.3 การประยกุต ์

   1.2.4 การวเิคราะห ์

   1.2.5 การสงัเคราะห ์

   1.2.6 การประเมนิค่า 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงาน

สาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน

การทาํงานแตกต่างกนั 

 2.  การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผูว้จิยัไดนํ้าทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมาประยุกต์ใชแ้ละเป็นแนวทางในการกําหนดตวัแปรในกรอบงานวจิยัรวมไป

ถงึการออกแบบสอบถาม  

 ทฤษฎีท่ีนํามาประยกุตใ์ช้ในเรือ่งแนวคิดของการเรียนรูเ้พือ่พฒันาตนเอง 

 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของการเรยีนรู้ของบลูม (Bloom. 1976)[1] โดยการเรยีนรูท้ ัง้พฤติกรรมดา้นสมองเป็น

พฤติกรรมเกี่ยวกบัสติปญัญา ความรู้ ความคดิ ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่เป็นความสามารถทางสตปิญัญา 6 ระดบั ไดแ้ก่  

  1. ความรูท้ีเ่กดิจากความจาํ (Knowledge)   

  2. ความเขา้ใจ (Comprehend) 

  3. การประยุกต ์(Application)  

  4. การวเิคราะห ์(Analysis) 

  5. การสงัเคราะห ์(Synthesis)  

  6. การประเมนิค่า (Evaluation) 

 จากทฤษฎีดงักล่าวขา้งต้นผู้วิจยัมคีวามสนใจเน่ืองจากมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเรยีนรู้ทีม่อียู่ใน

ปจัจบุนัของกลุ่มประชากรทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษาเพือ่นําแนวคดิดงักล่าวมาพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทัง้ 6 ขอ้นัน้ว่ามี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงาน 

 ทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตใ์ช้ในเรือ่งประชากรศาสตร ์

 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ        

เสรรีตัน์ (2538)[2] ซึง่อธบิายว่าคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ

ครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑใ์ชบ้่อยมากในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์

เป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและ

สงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถ

เขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ผูว้จิยัจงึสรุปลกัษณะ

ประชากรศาสตรท์ีนํ่ามาใชศ้กึษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และรายได้

ต่อเดอืน วา่จะมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทยหรอืไม ่อยา่งไร 

 แนวความคิดท่ีนํามาประยุกตใ์ช้ในเรือ่งประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 ผู้วิจ ัยได้ใช้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ ธงชัย      

สนัตวิงศ ์(2541: 10)[3] ซึง่มทีัง้หมด 8 ขอ้ คอื คุณภาพของงานเมื่อเทยีบกบับุคคลอื่น คุณค่าของงานเมื่อเทยีบกบั

บุคคลอื่น ปรมิาณงานเมื่อเทยีบกบับุคคลอื่น ความสาํเรจ็ในการทาํงานเมือ่เทยีบกบับคุคลอืน่ การยอมรบัในผลงานจาก

องคก์รเมื่อเทยีบกบับุคคลอื่น การยกย่องในความสาํเรจ็จากองคก์รเมื่อเทยีบกบับุคคลอื่น ความกา้วหน้าอาชพีจาก

องคก์รเมื่อเทยีบกบับุคคลอื่น และรายได ้เงนิเดอืนเมื่อเทยีบกบับุคคลอื่น ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิมาใชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี 

ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงานเมื่อเทยีบกบับุคคลอื่น และดา้นคุณค่าของงานเทยีบกบับุคคลอื่น 



 6 

 เน่ืองจากเป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในเบือ้งต้นว่าสามารถทําใหก้าร

ปฏบิตัิงานมคีุณภาพ และดา้นคุณค่าของงานเพิม่มากขึน้หรอืไม่อย่างไร ซึ่งผูว้จิยัไดเ้ลอืกมาเป็นขอ้คําถามจํานวน 2 

ขอ้ เพือ่ตอ้งทราบวา่การเรยีนรูท้าํใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเบือ้งตน้ ซึง่ขอ้อืน่ๆเป็นขอ้คาํถามทีเ่ป็นผลลพัธ์

ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คือ พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

จาํนวน 294 คน (ทีม่า: งานวเิคราะหแ์ละพฒันาระบบงานเชค็ ขอ้มลู ณ วนัที ่2 กรกฎาคม 2556)  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ซึง่ขนาดประชากรมจีํานวนขนาดเลก็และผูท้ําวจิยัทราบจํานวนทีแ่น่นอนจงึคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้

สตูรคาํนวณของ Taro Yamane (เพญ็แข แสงแกว้. 2540: 59-61)[4] ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 

หรอื 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจํานวน 169 คน ผูว้จิยัไดก้ําหนดกลุ่มตวัอย่างเพิม่รอ้ยละ 10 ของกลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 17 

คน เพื่อความสมบูรณ์มากขึ้น รวมเป็น 186 คน สุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Nonprobability 

Sampling) โดยมขี ัน้ตอนในการสุม่ตวัอยา่งดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างโดยใชโ้ควตา (Quota sampling) ผูว้จิยักาํหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง โดย

สาํนักงานใหญ่แบ่งเป็น 3 อาคาร ไดแ้ก่ อาคารนานาเหนือ อาคารปทุมวนั และอาคารถนนศรอียุธยา ดงันัน้ผูว้จิยัจะ

กาํหนดโควตาประชากรอาคารละ 62 คน 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling) ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแจก

แบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวนํ้าไปเกบ็ขอ้มลูจากพนกังานตามสดัสว่นของโควตาแต่ละอาคารตามจาํนวนทีก่าํหนดไว้

ในขัน้ที ่1 ใหค้รบตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งการ 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยแบง่ผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปั์จจยัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

การวเิคราะหป์จัจยัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และรายไดต่้อเดอืน 

 เพศ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีาํนวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.80 และเพศ

ชาย มจีาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.20 ตามลาํดบั 

 อายุ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 41-50 ปี จํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.40 รองลงมา 

คอื อายุ 51-60 ปี จํานวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 ถดัมามอีายุ 31-40 ปี จํานวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.50 

และอายุ 21-30 ปี มจีาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.10 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพ โสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มี

จํานวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.40 และมสีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จํานวน 83คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.60 

ตามลาํดบั 
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 ระดบัการศึกษา พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมี

จํานวน 161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.60 และมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.40 

ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 21 – 30 

ปี มจีาํนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.40 รองลงมามรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 – 10 ปี จํานวน 46 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 24.70 มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 11 – 20 ปี จํานวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.50 และมรีะยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน 31 ปีขึน้ไป จาํนวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.40 ตามลาํดบั 

 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป มจีาํนวน 84 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.20 รองลงมามรีายไดต่้อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท มจีาํนวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.70 มี

รายไดต่้อเดอืน 15,000 – 25,000 บาท มจีาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.70 และมรีายไดต่้อเดอืน 25,001 – 35,000 

บาท ม ี25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.40 ตามลาํดบั 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา 

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วย ความรู้ที่เกดิจากความจํา ความเข้าใจ การประยุกต์ การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ และการ

ประเมินค่า พบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.84 โดยมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั

มากทกุดา้น เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

 ด้านความรูท่ี้เกิดจากความจาํ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 

พนกังานมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทกุขอ้ สามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการทาํงาน 

สามารถนําความรูท้ีเ่กดิจากความจาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการทาํงาน สามารถตอบคาํถามสว่นใหญ่ไดโ้ดย

ใชค้วามรูท้ีส่ะสมมา และสามารถเกบ็รกัษาประสบการณ์ต่างๆ และระลกึถงึสิง่นัน้ไดเ้มื่อต้องการ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.97 3.89 3.88 และ 3.87 ตามลาํดบั  

 ด้านความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานมี

ความคดิเหน็ในระดบัมากทกุขอ้ คอื สามารถจบัใจความสาํคญัจากการสือ่สาร และสามารถแสดงออกมาในรปูแบบของ

การแปลความ หรอืการกระทาํไดเ้สมอ สามารถอธบิายใหผู้อ้ืน่เขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั มกัจะทวนคาํถามเพื่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจ และสามารถตคีวามไดต้รงกบัเพือ่นร่วมงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 3.83 3.77 และ 3.73 ตามลาํดบั  

 ด้านการประยุกต ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานมี

ความคดิเหน็ในระดบัมาก คอื สามารถนําความรูจ้ากประสบการณ์ไปใชใ้นการแกป้ญัหาในสถานการณ์ต่างๆ ได ้มกัใช้

ความรูเ้ดมิทีม่อียูม่าประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ปจัจบุนั มกัจะประยกุตใ์ชเ้ทคนิคต่างๆ เพือ่นํามาพฒันาในการทาํงานอยู่

เสมอ และมกันําเทคโนโลยมีาประยุกต์เพื่อขยายขดีความสามารถของตน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 3.87 3.82 และ 

3.80 ตามลาํดบั  

 ด้านการวิเคราะห ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานมี

ความคิดเหน็ในระดบัมากทุกข้อ คือ สามารถวิเคราะห์คําพูดหรือการกระทําในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถ

วเิคราะหไ์ดว้่างานทีท่ํามขีอ้มูลมาจากแหล่งใด สามารถวเิคราะหง์านตามหลกัการไดว้่ามขี ัน้ตอนความเป็นมาอย่างไร 

และสามารถวเิคราะหค์วามสาํคญัของแต่ละงานได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 3.84 3.84 และ 3.83 ตามลาํดบั 

 ด้านการสงัเคราะห ์โดยรวมอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานมี

ความคดิเหน็ในระดบัมากทกุขอ้ คอื สามารถลดขัน้ตอนการทาํงานไดจ้ากการสงัเคราะหข์อ้มูลทีม่อียู่ สามารถรวบรวม

ปญัหาจากขอ้มลูทีม่อียู่มาสงัเคราะหไ์ดว้่ามาจากสาเหตุใด มกัจะตัง้คําถามจากหลายหลกัการ เพื่อนํามาผสมผสานให้



 8 

เกดิหลกัการใหม่ๆ และมกัจะทราบทีม่าของปญัหาว่ามาจากไหน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 3.79 3.77 และ 3.75 

ตามลาํดบั  

 ด้านการประเมินค่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ พนกังานมี

ความคดิเหน็ในระดบัมากทุกขอ้ คอื ประเมนิค่าจากผลการปฏบิตังิานวา่เป็นกระบวนการหน่ึงในการพฒันาตนเอง โดย

สว่นใหญ่ท่านสามารถปฏบิตังิานไดต้ามตวัชีว้ดั (KPI) สามารถประเมนิค่าจากสถานการณ์ว่าควรแกไ้ขโดยวธิใีด และ

คดิวา่การวดัผลงานจากการประเมนิคุณภาพของงานจะไดผ้ลลพัธท์ีแ่ทจ้รงิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 3.89 3.83 และ 

3.68 ตามลาํดบั  

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานธนาคารกรงุไทย จาํกดั 

(มหาชน)  

 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า 

ประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.99 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ คือ ด้านคุณภาพของงานของท่านเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบับุคคลอื่น และดา้นคุณค่าของงานของท่านเมื่อเปรยีบเทยีบกบับุคคลอื่น โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.01 และ 

3.97 ตามลาํดบั  

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมี

ประสทิธภิาพในการทาํงานแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนักงานเพศหญงิมปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม มากกว่าพนักงานเพศชาย 

โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากบั 0.25 

 สมมติฐานท่ี 1.2 พนักงานทีม่อีายุ แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างอยู่จาํนวน 3 คู่ คอื พนักงานทีม่อีายุ 21 – 

30 ปี มปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม มากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 31 – 40 ปี พนักงานทีม่อีายุ 21 – 30 ปี มี

ประสทิธิภาพในการทํางานโดยรวม มากกว่าพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ปี และพนักงานที่มีอายุ 41- 50 ปี มี

ประสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวม น้อยกวา่พนกังานทีม่อีาย ุ51- 60 ปี  

 สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 1.4 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวม ไม่แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 1.5 พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวม

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างอยู่จํานวน 2 คู ่

คอื พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 – 10 ปี มปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม มากกว่าพนักงานทีม่ี

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 11 – 20 ปี และพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 – 10 ปี มปีระสทิธภิาพในการ

ทาํงานโดยรวม มากกวา่พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 21 – 30 ปี  

 สมมติฐานท่ี 1.6 พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างอยู่จาํนวน 4 คู่ คอื พนักงาน

ทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,000 – 25,000 บาท มปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม มากกว่าพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 

25,001 – 35,000 บาท พนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,000 – 25,000 บาท มปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม 
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มากกว่าพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท พนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท มี

ประสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวม น้อยกวา่พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป และพนกังานทีม่รีายไดต่้อ

เดอืน 35,001 – 45,000 บาท มปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม น้อยกว่าพนักงานที่มรีายไดต่้อเดอืน 45,001          

บาทขึน้ไป  

 สมมติฐานท่ี 2 การเรยีนรู้มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงาน

สาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

 สมมติฐานข้อ 2.1 การเรยีนรู ้ดา้นความรูท้ีเ่กดิจากความจาํ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงาน

ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01          

ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัคอ่นขา้งสงู  

 สมมติฐานข้อ 2.2 การเรยีนรู ้ดา้นความเขา้ใจ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน

ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติ

ฐานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัคอ่นขา้งสงู  

 สมมติฐานข้อ 2.3 การเรยีนรู ้ดา้นการประยกุตม์คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนักงาน

ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติ

ฐานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัคอ่นขา้งสงู 

 สมมติฐานข้อ 2.4 การเรยีนรู้ ด้านการวเิคราะห์ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการทํางานของ

พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบั

สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัคอ่นขา้งสงู  

 สมมติฐานข้อ 2.5 การเรยีนรู ้ ด้านการสงัเคราะห์ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการทํางานของ

พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบั

สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัคอ่นขา้งสงู 

 สมมติฐานข้อ 2.6 การเรยีนรู ้ ดา้นการประเมนิค่า มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการทํางานของ

พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบั

สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัเรื่อง การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายสนับสนุน

งานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมี

ประสทิธภิาพในการทาํงานแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ 

 ด้านเพศ พบว่า พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนักงานเพศหญงิมปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม มากกว่าพนักงานเพศชาย 

อาจจะเน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศทีม่คีวามละเอยีดรอบคอบ มากกว่าเพศชาย ดงันัน้ในการทํางานจงึมคีวามละเอยีด

ครอบคลุมในรายละเอยีดงานมากกว่า จงึอาจจะส่งผลใหพ้นักงานที่เป็นเพศหญิงมปีระสทิธภิาพการทํางานมากกว่า

พนักงานเพศชาย ซึง่ในปจัจุบนัอาจจะเหน็ได้จากผู้บรหิารระดบัสงูและระดบัหวัหน้างานในหลายๆองคก์รกเ็ป็นหญิง

มากขึน้ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัราภรณ์ เนินกร่าง (2554)[5] ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ

และประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนักงาน บรษิัท ฟิลิปสอ์เิล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จํากดั พบว่า พนักงาน

บรษิทั ฟิลปิส ์อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน
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ของพนกังานบรษิทั ฟิลปิส ์อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกกาญจน์ เพชรประไพ (2551)[6] ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทํางาน

ของพนักงานรา้นเซเว่น อเีลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า พนักงานเพศต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน

การทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

 ด้านอายุ พบว่า พนักงานที่มอีายุ แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยพนักงานทีม่อีายุน้อยกว่าจะมปีระสทิธภิาพในการทํางานมากกว่าพนักงานทีม่อีายุมากกว่า 

อาจจะเน่ืองจากพนักงานที่ยงัมอีายุน้อยจะยงัมคีวามกระตือรอืร้นในการทํางาน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มคีวามมุ่งมัน่ และ

ต้องการพสิูจน์ฝีมอืในการทํางานใหเ้ป็นที่ยอมรบัของหวัหน้าและเพื่อนร่วมงาน รวมทัง้ในปจัจุบนัคนรุ่นใหม่มกัจะมี

แนวคดิทีแ่ตกต่าง ซึง่นํามาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานดว้ย สาํหรบัผูท้ีท่าํงานมานานจะมอีายคุอ่นขา้งมากมกัจะไม่ค่อยมี

ความกระตอืรอืรน้มากนกั เพราะอาจจะมคีวามรูส้กึวา่ทาํงานมานานแลว้ และรวมทัง้มภีาระหน้าทีม่ากขึน้ตามช่วงอาย ุ

ดงันัน้จงึอาจจะทําใหพ้นักงานทีม่อีายุน้อยกว่าจะมปีระสทิธภิาพในการทํางานมากกว่าพนักงานทีม่อีายุมากกว่า โดย

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธนพร วัฒนศรานนท์ (2555)[7[ ศึกษาเรื่อง ปจัจัยด้านการปรับปรุงมาตรฐานในการ

ให้บรกิาร และด้านบุคลกิภาพที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวทิ พบว่า 

บุคลากรโรงพยาบาลสมติิเวช สุขุมวทิ ที่ม ีอายุ ต่างกนั มปีระสทิธภิาพการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฤมล เกดิภกัด ี(2554)[8] ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพใน

การปฏบิตัิงานของพนักงาน ชวีาศรม รสีอรท์ อําเภอหวัหนิ ประจวบครีขีนัธ ์ ผลการศกึษาพบว่า พนักงานทีม่อีายุ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการทาํงานต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ด้านสถานภาพสมรส พบว่า พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานไม่

แตกต่างกนั อาจเน่ืองจากในการศกึษาพบวา่บคุลากรสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด และสมรสหรอือยูด่ว้ยกนั ดงันัน้ อาจจะ

มีลักษณะแนวคิด วิธีการดําเนินชีวิตที่อาจจะคล้ายคลึงกัน ดังนัน้อาจจะทําให้ตัวแปรด้านสถานภาพ มีผลต่อ

ประสทิธภิาพการทํางานไม่แตกต่างกนั หรอืพนักงานทุกคนในองค์กรอาจจะได้รบัการฝึกฝนทกัษะในการทํางานมา

อยา่งดเีทา่เทยีมกนัจงึไมท่าํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานแตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หทยัรตัน์ ตนัสวุรรณ 

(2556: 95)[9] ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร และบรรยากาศในองคก์รทีม่ผีลต่อ

ประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาํนักงานใหญ่ พบว่า พนักงานการนิคม

อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยสาํนกังานใหญ่ ทีม่ ีสถานภาพต่างกนั มปีระสทิธภิาพการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั ทีอ่ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา จูงหตัถการสาธติ (2552)[10] ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจ

และประสทิธภิาพในการทาํงาน บรษิทั แอดวานซ ์ดาตา้เน็ตเวริค์ คอมมนิูเคชัน่ส ์จาํกดั พบว่า พนกังานทีม่ ีสถานภาพ

สมรส ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการทาํงาน ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 ด้านระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวม

ไมแ่ตกต่างกนั อาจจะเน่ืองจาก พนกังานสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาโทขึน้ไป ดงันัน้

จงึอาจจะส่งผลใหร้ะดบัการศกึษาสงูสุดทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลประสทิธภิาพการทํางานของพนักงานทีแ่ตกต่างกนั หรอื

อาจจะเพราะพนกังานทกุระดบัการศกึษาลว้นแลว้แต่มคีวามตัง้ใจในการทาํงานอย่างเตม็ทีจ่งึทาํใหม้ปีระสทิธภิาพการ

ทํางานไม่แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา จูงหตัถการสาธติ (2552) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจและ

ประสทิธิภาพในการทํางาน บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชัน่ส์ จํากัด พบว่า พนักงานที่มี ระดับ

การศึกษา ที่แตกต่างกนั มปีระสทิธิภาพในการทํางาน ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ นฤมล เกดิภกัด ี(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

พนักงาน ชวีาศรม รสีอรท์ อําเภอหวัหนิ ประจวบครีขีนัธ ์ ผลการศกึษาพบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มี

ประสทิธภิาพการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันมี

ประสทิธภิาพใน การทํางานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพนักงานทีม่รีะยะเวลาใน

การปฏบิตังิานน้อยกวา่ มปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวม มากกวา่พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานมากกว่า 

อาจจะเน่ืองจากระยะเวลาการทํางานมผีลต่อความเบื่อหน่ายในงาน และส่งผลต่อประสทิธภิาพการทํางานที่น้อยลง 

เพราะอาจเกดิความรูส้กึวา่จาํเจในการทาํงาน และไมไ่ดม้กีารเพิม่หรอืพฒันางานทีท่าํใหม้ากขึน้ แตกต่างกบัพนกังานที่

มอีายงุานน้อยกว่าทีอ่าจจะยงัใหม่ต่องาน จงึพยายามปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีจ่งึอาจจะส่งผลใหพ้นักงานทีม่รีะยะเวลาใน

การปฏบิตังิานน้อยกวา่ มปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวม มากกวา่พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานมากกว่า 

โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนพร วฒันศรานนท์ (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านการปรบัปรุงมาตรฐานในการ

ให้บรกิาร และด้านบุคลกิภาพที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวทิ พบว่า 

บุคลากรโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ที่มีอายุการทํางานต่างกนั มีประสทิธิภาพการทํางานแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวม

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดอืนน้อยกว่ามปีระสทิธิภาพในการ

ทํางานโดยรวม น้อยกว่าพนักงานทีม่รีายได้ต่อเดอืนมากกว่า อาจจะเน่ืองจากพนักงานมคีวามอ่อนไหวต่อเรื่องของ

ผลตอบแทน ดงันัน้อาจจะทาํใหรู้ส้กึวา่มเีงนิเดอืนน้อยอาจจะไมต่อ้งทาํงานและรบัผดิชอบมากกว่าผูท้ีอ่ตัราเงนิเดอืนสงู

กว่า ดงันัน้จงึทําให้พนักงานที่มเีงนิเดอืนน้อยกว่ามปีระสทิธภิาพการทํางานน้อยกว่าพนักงานที่มีเงนิเดอืนสูง โดย

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หทยัรตัน์ ตนัสุวรรณ (2556: 95) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ความจงรกัภกัดี

ต่อองค์กร และบรรยากาศในองคก์รที่มผีลต่อประสทิธภิาพการทํางานของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งระเทศ

ไทย สาํนกังานใหญ่ พบวา่ พนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสาํนักงานใหญ่ ทีม่ ีรายไดต่้อเดอืนต่างกนั 

มปีระสทิธภิาพการทาํงานแตกต่างกนั    อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฤมล เกดิภกัด ี

(2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอร์ท อําเภอหวัหิน 

ประจวบครีขีนัธ ์ผลการศกึษาพบวา่ พนกังานทีม่อีาย ุรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการทาํงานต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 สมมติฐานข้อ 2 การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงาน

สาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่ 

 การเรยีนรูข้องพนกังานฝา่ยสนบัสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ด้านความรู้ท่ีเกิด

จากความจาํ ด้านความเข้าใจ ด้านการประยุกต ์ด้านการวิเคราะห ์ด้านการสงัเคราะห ์และด้านการประเมิน

ค่า มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมของพนกังานฝา่ยสนบัสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสงู ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้า

พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนรู ้ดา้นความรูท้ีเ่กดิจากความจาํ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการประยกุต ์ดา้น

การวเิคราะห ์ดา้นการสงัเคราะห ์และดา้นการประเมนิค่า เพิ่มขึน้ จะทําใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานโดยรวมเพิ่มขึน้

ในระดบัค่อนขา้งสูง อาจจะเน่ืองจากว่า ปจัจยัการเรยีนรู้ทัง้ 6 ด้านเป็นปจัจยัที่ทําให้ประสทิธภิาพการทํางานของ

พนักงานเพิ่มมากขึ้น เพราะว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ซึ่งหาก

พนักงานมกีารเรยีนรู้ที่ด ีย่อมทําให้สามารถนํามาปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึ่งจากการศกึษาครัง้น้ี

เป็นไปตามแนวคดิทีว่า่การเรยีนรูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิ การเรยีนรู้

ตามทฤษฎขีองบลูม (Bloom. 1976) ตามการเรยีนรู ้6 ระดบั คอื 1) ความรูท้ีเ่กดิจากความจํา (knowledge) ซึง่เป็น

ระดบัล่างสดุ คอื ความสามารถในการเกบ็รกัษาประสบการณ์ต่างๆ จากการทีไ่ดร้บัรูไ้วแ้ละระลกึสิง่นัน้ไดเ้มื่อต้องการ 

ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากการหมายมอบให้เข้ารบัการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสมัมนาระดมความคิด 2) ความเข้าใจ 

(Comprehend or understanding) คอื ความสามารถในการจบัใจความสาํคญัของสื่อและสามารถแสดงออกมาในรูป
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ของการแปลความ ตคีวาม คาดคะเน ขยายความ หรอื การกระทําอื่นๆ ไดแ้ก่ การสรุปใจความสาํคญัของงานทีพ่ึง่ได้

เรยีนรูม้า และสามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งตามความตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชา 3) การประยุกต์ (Application) คอื การนํา

ความรูไ้ปใช ้เป็นขัน้ทีส่ามารถนําความรู ้ประสบการณ์ไปใชใ้นการแกป้ญัหาในสถานการณ์ต่างๆ ได ้ซึง่จะต้องอาศยั

ความรูค้วามเขา้ใจ จงึจะสามารถนําไปใชไ้ด ้ไดแ้ก่ การแกป้ญัหาเฉพาะหน้าโดยนําความรูม้าประยุกต์ใชใ้นงาน เช่น 

การตอบปญัหาสาขา ให้ความรู้หรือแก้ไขปญัหาทางด้านเทคนิคต่างๆ แก่พนักงานในการปฏิบตัิงานกบัเครื่อง

อเิลก็ทรอนิกส ์4) การวเิคราะห ์(Analysis) คอื สามารถแกป้ญัหา ตรวจสอบได ้การวเิคราะหป์ระเดน็สาํคญัของงานแต่

ละงานเพื่อหาข้อมูลสรุปเป็นฐานข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําเอาไป

ประยุกตใ์ช ้5) การสงัเคราะห ์(Synthesis) คอื ความสามารถในการทีก่ารถ่ายทอดความคดิออกมาใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดง้่าย 

การกาํหนดวางแผนวธิกีารดาํเนินงานขึน้ใหม่หรอื แนวคดิใหม่ ไดแ้ก่ การรวบรวมปญัหาจากขอ้มลูทีม่อียู่มาสงัเคราะห์

ว่าสาเหตุเกดิจากอะไรหรอื นํามาคดิเพื่อลดกระบวนการปฏบิตังิานใหม้คีวามถูกต้องและรวดเรว็มากขึน้ และ 6) การ

ประเมนิค่า (Evaluation) คอื ความสามารถในการตดัสนิ หรอื สรุปเกี่ยวกบัคุณค่าของสิง่ต่างๆ ออกมาในรูปของ

คณุธรรมอยา่งมกีฎเกณฑท์ีเ่หมาะสม ซึง่อาจเป็นไปตามเน้ือหาสาระในเรือ่งนัน้ๆ หรอือาจเป็นกฎเกณฑท์ีส่งัคมยอมรบั

กไ็ด ้ไดแ้ก่ การปฏบิตัไิดต้ามตวัชีว้ดั (KPI) ทีท่างธนาคารไดก้าํหนดไว ้ซึง่จากแนวคดิการเรยีนรูต้ามทฤษฎขีองบลมู 6 

ขัน้ตอนดงักล่าวมผีลต่อการทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมพนักงานในแต่ละเขต ภูมิภาค ตลอดจนสาขา อันจะทําให้ผล

การศกึษามคีวามละเอยีดมากขึน้ และสามารถวดัระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรู้ขององคก์รโดยรวมได้ชดัเจน

มากยิ่งขึน้ 

 2.  การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง การเรยีนรูก้บัประสทิธภิาพการทาํงาน โดยใชต้วัแปร

อสิระตามแนวคิดของการเรยีนรู้ของบลูม (Bloom:1976) ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ถดัไป ควรนําปจัจยัอื่นมาศึกษา

เพิม่เตมิเพือ่ใหท้ราบถงึปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงาน เชน่ ปจัจยัทศันคตดิา้นการบรหิารจดัการองคก์ร 

และปจัจยัทศันคตดิา้นบรรยากาศในองคก์ร เป็นตน้ 

 3.  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะนํา

งานวจิยัในครัง้น้ีมาปรบัปรุงและทาํการศกึษาอกีครัง้ เพือ่นําผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีด

และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความชว่ยเหลอือยา่งดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์

สพุาดา สริกุิตตา ทีใ่หค้ําแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยั

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ ที่ให้ความ

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตา

ดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยั ทุกท่าน ตลอดจนผู้มี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 
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 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถาม ใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพือ่การวจิยัครัง้น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ด้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วจิยัให้เป็นคนด ีขยนั อดทน ซื่อสตัย์ มี

คณุธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพือ่ทดแทนคณุต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา

มารดา ญาตแิละบรูพคณาจารยท์กุทา่นทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีณุคา่ตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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