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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของคุณภาพค่านิยมองค์กรและประสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัมุ่งศกึษาคอื พนักงาน

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 333 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่า 

 พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัดแีละดา้นประสทิธภิาพการปฎบิตังิานโดยรวม

อยู่ในระดบัด ี

 พนักงานที่มเีพศ ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน และ อายุที่แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฎิบตัิงานด้าน

ปรมิาณ และ ดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 และ 0.05  

 ค่านิยมองคก์ร ดา้นรอบรูใ้นงาน ดา้นรบัผดิชอบในทุกมติ ิดา้นทํางานเป็นทมี ดา้นสุจรติ มจีรยิธรรม ดา้น

มองกว้างไกล ยดึในเป้าหมาย และ ด้านใจรกับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏิบตัิงานโดยรวมของ

พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสงู อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

 ค่านิยมองคก์ร ดา้นรอบรูใ้นงาน ดา้นรบัผดิชอบในทุกมติ ิดา้นทํางานเป็นทมี ดา้นสุจรติ มจีรยิธรรม ดา้น

มองกวา้งไกล ยดึในเป้าหมาย และ ดา้นใจรกับรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายของ

พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านเวลาของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) มคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

จํากดั (มหาชน) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า และ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณ

ของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

 

คาํสาํคญั: ค่านิยม ประสทิธภิาพ การปฏบิตังิาน พนกังานธนาคาร 
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Abstract 

 

 The objective of this research is to study the relationship between corporate values and employee 

efficiency in Land and Houses Bank Public Company Limited. The sample was 333 employees. 

Questionnaires were used as the instrument for data collection.  

The findings revealed that the employees expressed good general opinions toward the corporate values, and 

toward the aspect of employee efficiency. 

  Employees of different gender, duration of employment, and age had different employee efficiency 

in the aspects of quantity and cost with statistical significance at 0.01 and 0.05 respectively.  Corporate 

values in the aspects of professional, accountability, teamwork, integrity, vision, and excellence of service 

correlated positively at a relatively high level to general employee efficiency with statistical significance at 

0.01. These same corporate values correlated positively at a moderate level to employee efficiency in the 

aspect of cost. They also correlated positively at a moderate level to employee efficiency in the aspect of 

time, at a relatively low level to work performance in the aspect of quality, and at a moderate level to 

employee efficiency in the aspect of quantity, with statistical significance at 0.01  

 

Keywords:  Values, Performance, Functionality, Banker 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัโลกมกีารเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ ไม่ว่าจะด้านธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรม ซึ่ง

ปจัจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมแีนวโน้มการแข่งขนัในภาคธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ทีค่่อนขา้งรุนแรงประกอบ

กบัประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีร่วมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยส่งผล

ในเรื่องของแรงงานในการทํางาน การเคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติรวมไปถงึการลงทุนทีเ่ปิดอย่างเสรใีนภูมภิาคอาเซยีน 

ส่งผลให้แต่ละธนาคารพยายามสร้างความได้เปรียบทางโดยการสร้างความแตกต่าง และพยายามที่จะนําเสนอ

ผลติภณัฑท์ีม่คีวามเชื่อมโยงกนั (Bundle Product) จงึมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งพฒันาผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารเพื่อเป็น

การเพิม่มลูค่า (Value Added) ใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้ โดยธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มขีอ้ไดเ้ปรยีบอย่าง

มาก เน่ืองจากการที่มฐีานลูกค้ามายาวนาน รวมถึงมผีลติภณัฑ์และบรกิารครอบคลุมทีห่ลากหลาย จงึมกีารบรหิาร

ตน้ทุนทีต่ํ่ากว่า ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญตัสิถาบนัคุม้ครองเงนิฝากของไทย มจีุดประสงคส์าํคญัในการจดัตัง้การให้

ความคุม้ครองผูฝ้ากเงนิรายย่อยซึง่เป็นผูฝ้ากเงนิจํานวนมากในสถาบนัการเงนิ ใหไ้ดร้บัเงนิคนืเมื่อสถาบนัการเงนิปิด

กจิการหรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายคนืเงนิ โดยมกีารกําหนดจํานวนเงนิคุม้ครองผู้ฝากเงนิรายละไม่เกนิ 1 ลา้น

บาทต่อหน่ึงสถาบนัการเงนิ ส่วนทีเ่กนิ 1 ล้านบาทผู้ฝากสามารถขอรบัคนืได้จากกองทรพัย์สนิของสถาบนัการเงนิ 

ผลกระทบคอื การแข่งขนัเพื่อหาเงนิจะมคีวามรุนแรงมากขึน้ รวมไปถึงพฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนไป เพราะหาก

ผูบ้รโิภครบัทราบว่า การออมเงนิไม่ใช่การลงทุนที่ปราศจากความเสีย่งและมดีอกเบี้ยในระดบัตํ่า ผู้บรโิภคจะสรรหา

แหล่งการลงทุนอื่นๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนคุม้ค่ากบัความเสีย่ง 

 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในธนาคารพาณิชย ์โดยธนาคารฯ มกีารจดัโครงสรา้ง

องค์กรให้สอดคล้องกบัสภาพธุรกิจ ที่มุ่งเน้นในการให้บริหารการจดัการกระบวนการบริหารลูกค้ามีความสะดวก 

รวดเรว็ มคีวามยดืหยุ่น ทาํใหม้คีวามรวดเรว็ในการบรหิารงานและสรา้งมาตรฐานคุณภาพต่อเน่ือง รวมไปถงึการสรา้ง

ค่านิยมองค์กรเป็นกลยุทธ์ในการบรหิารงานอย่างหน่ึง ที่องคก์รสมยัใหม่นํามาปรบัใช ้เพราะค่านิยมองค์กรเป็นส่วน

หน่ึงในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รในลกัษณะต่างๆ ซึง่หากค่านิยมองคก์ร มจีุดเด่นในเชงิบวก จะทาํใหพ้นักงานมคีวาม



 3 

เชื่อ และพฤตกิรรมในการทําเป็นแนวทางปฏบิตัแิบบเดยีวกนั กจ็ะสามารถลดความขดัแยง้ในการทํางานได้ แต่หาก

องคก์รใดมคีวามนิยมองคก์รทีเ่ป็นจุดดอ้ยในเชงิลบ กจ็ะเป็นภาระอย่างมากของผูบ้รหิารเพราะจะทาํใหพ้นกังานทาํงาน

ได้ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งค่านิยมองค์กรของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) คือ 

PROACTIVE ประกอบด้วย รอบรู้ในงาน (Professional) รบัผดิชอบในทุกมติิ (Accountability) ทํางานเป็นทีม 

(Teamwork) สุจริต มีจรยิธรรม (Integrity) มองกว้างไกล ยดึในเป้าหมาย (Visioning) ใจรกับรกิาร (Excellence 

Service) 

 ปจัจุบนั ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) เปิดดําเนินการมาเป็นระยะเวลา 9 ปี เริม่ตัง้แต่ 19 

ธนัวาคม 2548 ณ ปจัจุบนัมพีนักงานจํานวนประมาณ 1,500 คน การสรา้งความเขา้ใจในค่านิยมองคก์รร่วมกนัอย่าง

ทัว่ถงึและ ปลูกฝงัใหพ้นักงานเขา้ใจนําไปประพฤตปิฏบิตันิัน้เป็นสิง่ทีอ่งคก์รใหค้วามสาํคญั เพื่อใหพ้นักงานเขา้ใจถึง

ค่านิยมร่วมกนั จะเป็นการเสรมิสร้างให้เกิดความแขง็แกร่ง เพิม่ขดีความสามารถในการทํางาน ส่งผลให้องค์กรมี

ประสทิธภิาพในการแขง่ขนั 

 ผูว้จิยัมคีวามสนใจในการศกึษาค่านิยมองคก์รทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคาร 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เพื่อต้องการทราบว่าค่านิยมองค์กรที่มีอยู่นัน้มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและสํานักทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนา

ทรพัยากรบุคคล ในการทีจ่ะปรบัปรุงพฒันาวธิกีารปลูกฝงัค่านิยมในองคก์ร อนัจะเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานของ

พนักงาน จะทําใหอ้งคก์รเกดิความแขง็แกร่ง พรอ้มทีจ่ะแข่งขนัได ้ซึง่เป็นเป้าหมายสาํคญัในการสรา้งค่านิยมองคก์ร

ร่วมกนัทีธ่นาคารฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและดาํเนินการอยู่ในปจัจุบนั 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) โดย

จาํแนกตาม ลกัษณะขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน อายุงาน 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมองคก์ร ประกอบดว้ย รอบรูใ้นงาน รบัผดิชอบในทุกมติ ิทํางาน

เป็นทมี สุจรติ มจีรยิธรรม มองกว้างไกล ยดึในเป้าหมาย ใจรกับรกิาร กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงาน

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์

  1.1 เพศ 

   1.1.1 เพศชาย 

   1.1.2 เพศหญงิ 

  1.2 อายุ 

   1.2.1 21 - 30 ปี 

   1.2.2 31 – 40 ปี 

   1.2.3 41 – 50 ปี 

   1.2.4 51 – 60 ปี 
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  1.3 ระดบัการศกึษา 

   1.3.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.3.2 ปรญิญาตร ี

   1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.4 ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

   1.4.1 1 – 2 ปี 

   1.4.2 3 – 4 ปี 

   1.4.3 5 – 6 ปี 

   1.4.4 มากกว่า 6 ปี 

  1.5 ตําแหน่งงาน 

   1.5.1 เจา้หน้าที/่ เจา้หน้าทีอ่าวุโส 

   1.5.2 ผูจ้ดัการแผนกหรอื เทยีบเท่า 

   1.5.3 ผูจ้ดัการสว่นหรอื เทยีบเท่า 

   1.5.4 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ย/ สาํนกั 

   1.5.5 ผูอ้าํนวยการฝา่ย/ สาํนกัขึน้ไป 

 2. ค่านิยมองคก์ร 

  2.1 รอบรูใ้นงาน 

  2.2 รบัผดิชอบในทุกมติ ิ

  2.3 ทาํงานเป็นทมี 

  2.4 สจุรติ มจีรยิธรรม 

  2.5 มองกวา้งไกล ยดึในเป้าหมาย 

  2.6 ใจรกับรกิาร 

 

  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

 1. ดา้นค่าใชจ้่าย 

 2. ดา้นเวลา 

 3. ดา้นคุณภาพ 

 4. ดา้นปรมิาณ 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. พนักงานที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน 

ตําแหน่งงาน ที่แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) 

แตกต่างกนั 

 2. ค่านิยมองคก์ร ประกอบดว้ยรอบรู้ในงาน รบัผดิชอบในทุกมติ ิทํางานเป็นทมี สุจรติ มจีรยิธรรม มอง

กว้างไกล ยึดในเป้าหมาย ใจรกับรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด ์

แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฏีท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในเรื่องประชากรศาสตร ์  แนวคิดด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

(Demographic) ใช้แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช ้

เพราะลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สําคญัและสถติิที่วดัไดข้องประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย 

รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 ทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตใ์ช้ในเรือ่งแนวคิดค่านิยมองคก์ร แนวคดิค่านิยมองคก์รผูว้จิยั ไดใ้ชแ้นวคดิของ 

วรีวุธ มาฆะศริานนท ์(2545: 50) ซึง่ไดก้ล่าวว่า การกําหนดค่านิยมขององคก์ร สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ได ้6 

ดา้นดงัน้ี คอื  

 1. ค่านิยมดา้นการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ  

 2. ค่านิยมดา้นการเชื่อมัน่ในคุณค่าของทรพัยากรบุคคล  

 3. ค่านิยมดา้นความเป็นเลศิในการบรหิาร  

 4. ค่านิยมดา้นการวจิยัและพฒันา  

 5. ค่านิยมดา้นการมสีว่นร่วมต่อสงัคม  

 6. ค่านิยมดา้นการมุ่งมัน่เป็นผูผ้ลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ  

 ทฤษฏีท่ีนํามาประยุกตใ์ช้ในเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบติังาน แนวคดิเรื่องประสทิธภิาพการทํางาน 

ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ ตนิ ปรชัญพฤทธิ ์(2542: 130) และปีเตอรส์นั และโพวแมน (Plowman; & Peterson. 1989: 

325)[4] ซึ่งกล่าวถึง องค์ประกอบของประสทิธภิาพไว้ 4 ขอ้ด้วยกนั คอื คุณภาพของงาน (Quality) ปรมิาณงาน 

(Quantity) เวลา (Time) ค่าใชจ้่าย (Costs)  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย

พนกังานรวมทัง้หมด 1,518 คน (ขอ้มลูจากสาํนกัทรพัยากรบุคคล ณ วนัที ่23 มนีาคม 2558) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากทราบ

จาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึคาํนวณหาขนาดตวัอย่างแบบทราบจํานวนประชากร โดยใชส้ตูรของ Taro Yamane ได้

ขนาดตวัอย่าง 316 คน และผูว้จิยัไดเ้พิม่จาํนวนตวัอย่างเพื่อใหไ้ดเ้ป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากรจํานวน 5 % ไดเ้ท่ากบั 

16 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 333 กลุ่มตวัอย่าง จากจํานวนประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้หมด 1,518 คน โดยใช้

วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) 
 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัค่านิยมองคก์รกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์

แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) 

พบว่า 

 1. เพศ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 333 คน เพศชายจํานวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 37.50           

เพศหญงิ จาํนวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 ตามลาํดบั 
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 2. อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 21 - 30 ปี จาํนวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.00 รองลงมาคอื 

อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.10 และ อายุ 41 - 60 ปี จํานวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.90 

ตามลาํดบั 

 3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัปรญิญาตรหีรอืตํ่ากว่า จํานวน 207 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 62.20 และ สงูกว่าปรญิญาตรจีาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.80 ตามลาํดบั 

 4. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ปฏบิตังิาน 1 - 2 ปี จาํนวน 134 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 40.20 ปฏบิตังิาน 3 - 4 ปี จํานวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.20 ปฏบิตังิานมากกว่า 6 ปี จํานวน 70 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 21.10 และปฏบิตังิาน 5 - 6 ปี จาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 ตามลาํดบั 

 5. ตาํแหน่งงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มตีําแหน่งผูจ้ดัการแผนกหรอืเทยีบเท่า จํานวน 154 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 46.20 เจา้หน้าที/่ เจา้หน้าทีอ่าวุโสจํานวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 ผูช้่วยผูอ้ํานวยการฝ่าย/ สาํนัก

ขึน้ไป จํานวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.80 และ ผู้จดัการส่วนหรอื เทยีบเท่า จํานวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.70 

ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัค่านิยมองค์กรทัง้ 6 ด้าน ด้านรอบรู้ในงาน (Professional) ด้าน

รบัผดิชอบในทุกมติิ (Accountability) ด้านทํางานเป็นทมี (Teamwork) ด้านสุจรติ มจีรยิธรรม (Integrity) ด้านมอง

กวา้งไกล ยดึในเป้าหมาย (Visioning) ดา้นใจรกับรกิาร (Excellence Service)   

 1.  ด้านรอบรูใ้นงาน (Professional) พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รดา้นรอบรูใ้นงาน โดยรวม

อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองค์กรใน

ระดบัดมีาก คอื ใชค้วามเชีย่วชาญในการทาํงานโดยยดึมัน่ในเป้าหมายและคาํนึงถงึอนาคต โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 

พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รในระดบัด ีคอื พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงวธิกีารทํางานทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน

และธนาคารเพื่อการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 และ พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์ร

ในระดบัปานกลาง คอื ควรมกีารศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.92 

 2.  ด้านรบัผิดชอบในทุกมิติ (Accountability) พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รดา้นรบัผดิชอบ

ทุกมิติโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมคีวามคิดเห็นต่อ

ค่านิยมองค์กรในระดบัดมีาก คอื ยดึถือในขอ้ตกลงต่างๆ ที่ได้ให้ไว้กบัผู้อื่น ทัง้ต่อลูกค้าและต่อบุคลากรในธนาคาร 

สามารถรบัผดิชอบงานตามหน้าที่และปฏบิตัิงานตามแผนงานได้ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 และ 4.29 ตามลําดบั 

พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รในระดบัด ีคอื ทราบถงึเป้าหมายในการทํางานของหน่วยงาน โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.72 

 3.  ด้านทํางานเป็นทีม (Teamwork) พนักงานมคีวามคิดเหน็ต่อค่านิยมองค์กรด้านทํางานเป็นทมีโดย

รวมอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.10 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รใน

ระดบัดมีาก คอื ทาํงานโดยยดึถอืเป้าหมายของทมีเป็นหลกั เปิดใจรบัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

ทมีเสมอ โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 และ 4.39 ตามลําดบั พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองค์กรในระดบัดี คือ 

ขอ้เสนอของเพื่อนร่วมงานสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 

 4.  ด้านสุจริต มีจริยธรรม (Integrity) พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รดา้นสจุรติ มจีรยิธรรมโดย

รวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานมคีวามคิดเหน็ต่อค่านิยม

องค์กรในระดับดีมาก คือ ปฏิบัติต่อลูกค้าและธนาคารด้วยความสุจริต ทํางานโดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชพีของฉนัโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.79 และ 4.71 ตามลาํดบั พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์ร

ในระดบัด ีคอื ชอบการทาํงานทีม่ขี ัน้ตอน และมกีารบนัทกึ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 

 5.  ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย (Visioning) พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองค์กรดา้นมอง

กวา้งไกล ยดึในเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมี
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ความคิดเห็นต่อค่านิยมองค์กรในระดับดีมาก คือรู้ถึงเป้าหมายของธนาคาร และฉันยึดถือในเป้าหมายนัน้ โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รในระดบัด ีคอื มกัคดิ ทํา และนําเสนอสิง่ทีส่รา้งสรรคใ์น

การทํางานโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.20 และ พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รในระดบัปานกลาง คอื พนักงาน

ทุกคนสามารถมสีว่นช่วยในการกาํหนดอนาคตและทศิทางของหน่วยงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.84 

 6.  ด้านใจรกับริการ (Excellence Service) พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รดา้นใจรกับรกิาร

โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยม

องคก์รในระดบัดมีาก คอื ปฏบิตัต่ิอลกูคา้และเพื่อนร่วมงานอย่างใหเ้กยีรตใินทุกการกระทําทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั โดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.53 พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อค่านิยมองคก์รในระดบัด ีคอื ชอบอาสาทีจ่ะทําสิง่ต่างๆ ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

ทัง้ลกูคา้ ทมี และหวัหน้า ถนัดในงานบรกิารและมคีวามยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารผูอ้ื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 และ 4.03 

ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

จาํกดั (มหาชน) 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และดา้นปรมิาณ  

 1. ด้านค่าใช้จ่าย พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงาน ด้านค่าใช้จ่าย 

โดยรวมพบว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมี

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดมีาก คอื พยายามใชท้รพัยส์นิของธนาคารอย่างประหยดัในการปฏบิตังิาน โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.38 และพนกังานมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานด ีคอื มกัจะมวีธิทีํางานใหม่ๆ เพื่อลดค่าใชจ้่ายของหน่วยงาน

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04  

 2. ด้านเวลา พนักงานมีความคดิเห็นต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงาน ด้านเวลา โดยรวม

พบว่า ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมี

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดมีาก คอื ปฏบิตังิานเพื่อให้ไดร้บัประโยชน์สูงสุดภายในเวลาที่กําหนดทุกครัง้ และ มกั

ทาํงานเสรจ็เรว็กว่าทีก่าํหนด โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.30 และ 4.23 ตามลาํดบั 

 3.  ด้านคุณภาพ พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านคุณภาพ 

โดยรวมพบว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมี

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานด ีคอื ทาํงานไดอ้ย่างมคีุณภาพ และความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีห่น่วยงานตัง้ไว ้มผีลงานที่

ไดม้าตรฐานเป็นทีน่่าพอใจของผูบ้งัคบับญัชา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และ 3.96 ตามลาํดบั 

 4.  ด้านปริมาณ พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านปริมาณ 

โดยรวมพบว่า ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมี

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานด ีคอื สามารถทาํงานไดห้ลายหน้าทีแ่ละสามารถเพิม่ปรมิาณงานไดอ้กีตามความเหมาะสม 

สามารถทาํงานไดม้ากกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 และ 3.85 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 พนักงานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารแลนด ์

แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัสามารถสรปุได้ดงัน้ี  

 1. พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ดา้นปรมิาณแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีเ่ป็นเพศชาย

มีความแตกต่างของประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน ของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ด้าน

ปรมิาณน้อยกว่าพนกังานทีเ่ป็นเพศหญงิ ส่วนประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา และ ดา้นคุณภาพ

ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
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 2. พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ทีม่อีายุแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ดา้นค่าใชจ้่ายต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีม่อีายุระหว่าง 

21 - 30 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นค่าใชจ้่าย น้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 41 - 60 ปี และ พนักงานทีม่อีายุ

ระหว่าง 31 - 40 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านค่าใช้จ่าย น้อยกว่าพนักงานที่มอีายุ 41 - 60 ปี ส่วน

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และ ดา้นปรมิาณ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3.  พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และ ดา้นปรมิาณ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4. พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) ที่มีระยะเวลาในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนัมี

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 5 - 6 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน น้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน 6 ปี ขึน้ไป ส่วนประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นค่าใชจ้่าย ด้านเวลา และ ดา้นคุณภาพ ไม่แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5. พนักงานธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นเวลา ดา้นคุณภาพ และ ดา้นปรมิาณ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ค่านิยมองคก์ร ประกอบด้วยรอบรู้ในงาน รบัผิดชอบในทุกมิติ ทํางานเป็นทีม 

สุจริต มีจริยธรรม มองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย ใจรกับริการ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธส์ามารถสรปุได้ดงัน้ี 

 1. ค่านิยมองค์กร ภาพรวมทัง้หมดมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงาน

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าสามารถ

อธบิายรายละเอยีดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

  ด้านรอบรู้ในงาน พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรอบรู้ในงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิานโดยรวมของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

  ด้านรบัผิดชอบในทุกมิติ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรับผิดชอบในทุกมิติ มีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ความสมัพนัธป์านกลาง  

  ด้านทํางานเป็นทีม พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านทํางานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานโดยรวมของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

  ด้านสุจริต มีจริยธรรม พบว่าค่านิยมองคก์ร ดา้นสุจรติ มจีรยิธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานโยรวมของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

  ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

  ด้านใจรกับริการ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านใจรักบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิานโดยรวมของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

 2. ค่านิยมองค์กรภาพรวมทัง้หมด มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคาร

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นค่าใชจ้่ายอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่

ไดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า

สามารถอธบิายรายละเอยีดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  

  ด้านรอบรูใ้นงาน พบว่าค่านิยมองคก์ร ดา้นรอบรูใ้นงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นค่าใช้จ่ายอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยม ีมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง  

  ด้านรบัผิดชอบในทุกมิติ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรับผิดชอบในทุกมิติ มีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นค่าใชจ้่ายอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดย มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนัในระดบั

ความสมัพนัธป์านกลาง  

  ด้านทํางานเป็นทีม พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านทํางานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นค่าใชจ้่ายอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้ง 

ตํ่า  

  ด้านสุจริต มีจริยธรรม พบว่าค่านิยมองคก์ร ดา้นสุจรติ มจีรยิธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นค่าใชจ้่ายอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้ง

ตํ่า  

  ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นค่าใชจ้่าย

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

  ด้านใจรกับริการ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านใจรักบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นค่าใชจ้่ายอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง  

 3. ค่านิยมองค์กรภาพรวมทัง้หมด มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคาร

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นเวลาอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้

ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

สามารถอธบิายรายละเอยีดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  

  ด้านรอบรู้ในงาน พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรอบรู้ในงาน มีความสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นเวลาอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่า 
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  ด้านรบัผิดชอบในทุกมิติ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรับผิดชอบในทุกมิติ มีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นเวลาอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ความสมัพนัธป์านกลาง  

  ด้านทํางานเป็นทีม พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านทํางานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นเวลาอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

  ด้านสุจริต มีจริยธรรม พบว่าค่านิยมองคก์ร ดา้นสุจรติ มจีรยิธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ด้านเวลาอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 

0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสมัพันธ ์          

ปานกลาง 

  ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นเวลาอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่า 

  ด้านใจรกับริการ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านใจรักบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นเวลาอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง  

 4. ค่านิยมองค์กรภาพรวมทัง้หมด มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคาร

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นคุณภาพอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่

ไดต้ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่าเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า

สามารถอธบิายรายละเอยีดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  

  ด้านรอบรู้ในงาน พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรอบรู้ในงาน มีความสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพการ

ปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ด้านคุณภาพอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้โดยมีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ ์          

ค่อนขา้ง ตํ่า  

  ด้านรบัผิดชอบในทุกมิติ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรับผิดชอบในทุกมิติ มีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นคุณภาพอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้โดยมีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดับ

ความสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่า  

  ด้านทํางานเป็นทีม พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านทํางานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ด้านคุณภาพอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ ์        

ค่อนขา้งตํ่า  

  ด้านสุจริต มีจริยธรรม พบว่าค่านิยมองคก์ร ดา้นสุจรติ มจีรยิธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นคุณภาพอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสมัพันธ ์          

ค่อนขา้งตํ่า 
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  ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นคุณภาพ

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค่์อนขา้งตํ่า 

  ด้านใจรกับริการ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านใจรักบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ด้านคุณภาพอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับความสมัพันธ ์        

ค่อนขา้งตํ่า  

 5. ค่านิยมองค์กรภาพรวมทัง้หมด มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคาร

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นปรมิาณอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ด้

ตัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

สามารถอธบิายรายละเอยีดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  

  ด้านรอบรู้ในงาน พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรอบรู้ในงาน มีความสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นปรมิาณอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่า  

  ด้านรบัผิดชอบในทุกมิติ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านรับผิดชอบในทุกมิติ มีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นปรมิาณอย่างมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ความสมัพนัธป์านกลาง  

  ด้านทํางานเป็นทีม พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านทํางานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นปรมิาณอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งตํ่า  

  ด้านสุจริต มีจริยธรรม พบว่าค่านิยมองคก์ร ดา้นสุจรติ มจีรยิธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ดา้นปรมิาณอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 ตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้โดย มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธ์

ค่อนขา้งตํ่า  

  ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย มี

ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ด้านปรมิาณ

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธค่์อนขา้งตํ่า 

  ด้านใจรกับริการ พบว่าค่านิยมองค์กร ด้านใจรักบริการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นปรมิาณอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ค่านิยมองค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงาน

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1 พนักงานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน ตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารแลนด ์

แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั  

 เพศ พบว่า พนักงานธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการ

ปฏบิตัิงานด้านปรมิาณแตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยพนักงานที่เป็นเพศชายมคีวามแตกต่างของ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ของพนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นปรมิาณน้อยกว่าพนักงานที่

เป็นเพศหญิง ทัง้น้ีอาจมาจากปจัจุบนัพนักงานเพศหญงิไดร้บัโอกาสในความกา้วหน้าในงานมากขึน้จงึพยายามเพิม่

ศกัยภาพตนเองใหเ้ป็นทีย่อมรบัมากขึน้ ตามทฤษฎขีองเฮอรเ์บริก์ (Frederick Herzberb:1959) กล่าวว่าโอกาสในการ

เจรญิกา้วหน้า ความสาํเรจ็ในการทํางาน การไดร้บัการชมเชยยกย่อง เป็นปจัจยักระตุ้นใหเ้กดิแรงจูงใจในการทํางาน 

ทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะ ฟูววิฒันาการกูร (2549) ทีศ่กึษาค่านิยมทีม่ี

ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิทับ้านปู จํากดั (มหาชน) พบว่า พนักงานบรษิัทบ้านปู จํากดั 

(มหาชน) ที่มเีพศต่างกนัมีประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน

มากกว่าเพศชาย   

 อายุ พบว่า พนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) ทีม่อีายุแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการ

ปฏิบตัิงานด้านค่าใช้จ่ายต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มี

ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานน้อยกว่าพนักงานที่มอีายุ 41 - 60ปี และ พนักงานที่มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี มี

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานน้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 41 - 60 ปี ทัง้น้ีอาจมาจากพนักงานทีม่อีายุมากกว่านัน้จะมี

ความรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการทํางานมากกว่าพนักงานที่มอีายุตํ่ากว่า เพราะผ่านการทํางานมาเป็นระยะเวลานาน 

ทราบถงึรายละเอยีดในการทาํงานและวธิกีารทาํงานทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิความชํานาญ ทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ จงึส่งผลต่อการลดค่าใชจ้่ายขององคก์ร ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ทีศ่กึษาเรื่องการ

บรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย พบว่า พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่มีอายุแตกต่างกนัมีประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานด้าน

ค่าใชจ้่ายแตกต่างกนัโดยพนกังานทีม่อีายุน้อยกว่าม ีประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายตํ่ากว่าพนกังานทีม่อีายุ

มากกว่า 

 ระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง

กันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา ด้านคุณภาพ และ ด้านปริมาณ ไม่แตกต่างกัน อาจ

เน่ืองมาจากพนกังานทุกระดบัการศกึษาจะทํางานในลกัษณะเฉพาะทางของตนเองในส่วนงานนัน้ๆ และโดยส่วนใหญ่

พนกังานของธนาคารจะมรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีในสดัสว่นทีส่งูถงึรอ้ยละ 60.40 จงึทําใหล้กัษณะงานและ

ระดบัความรบัผดิชอบในการทํางานไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนัก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร 

(2557) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย พบว่า พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง

กนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ทีม่รีะยะเวลาใน

การปฏิบัติงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณต่างกัน โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการ

ปฏบิตัิงาน 5 - 6 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานน้อยกว่าพนักงานที่มรีะยะเวลาในการปฏบิตัิงาน 6 ปี ขึ้นไป 

เน่ืองจากพนกังานธนาคารทีท่ํางานมาเป็นระยะเวลานานจะมปีระสบการณ์การทํางาน มคีวามชํานาญ สามารถเรยีนรู้

เทคนิคการทาํงานหลากหลาบรปูแบบ รวมทัง้เรยีนรูข้อ้ผดิพลาดและแกไ้ขปญัหาต่างๆไดด้กีว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลา

การทาํงานน้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ทีศ่กึษาเรื่องการบรหิารจดัการตามแนวคดิ

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย พบว่า 
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พนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทีม่รีะยะเวลาในการทาํงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานแตกต่างกนั โดย

พนักงานที่มรีะยะเวลาในการทํางาน 1 - 10 ปี มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานตํ่ากว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการ

ทาํงาน 11 - 20 ปี  

  ตาํแหน่งงาน พบว่า พนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ที่มตีําแหน่งงานแตกต่างกนัมี

ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานด้านค่าใช้จ่าย ด้านเวลา ด้านคุณภาพ และ ด้านปริมาณ ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากทาง 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดค่างานให้เหมาะสมในแต่ละตําแหน่งหรือแต่ละระดับ 

พนักงานจงึมขีอบเขตและความรบัผดิชอบงานที่ชดัเจนซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อจัฉรา บุบผามาลา (2548) ที่

ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั อุตสาหกรรมพรมไทย จํากดั (มหาชน) 

พบว่าตําแหน่งงานของพนกังานทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ค่านิยมองคก์ร ประกอบด้วยรอบรู้ในงาน รบัผิดชอบในทุกมิติ ทํางานเป็นทีม 

สุจริต มีจริยธรรม มองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย ใจรกับริการ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน)  

 ด้านรอบรูใ้นงาน  

 ค่านิยมองค์กร ด้านรอบรู้ในงานมีความสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก หากพนักงานมคีวามรอบรูใ้นงานทีต่นรบัผดิชอบ 

สามารถตอบข้อซักถามจากผู้รบับริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยําในเรื่องของบริการที่นําเสนอ มีความชํานาญ 

เชี่ยวชาญในงานที่ตนปฏิบตัิ มีแผนการดําเนินงานที่ชดัเจน ก็จะสามารถทําให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

นอกจากน้ีหากพนักงานมใีจใฝ่รู ้มุ่งการพฒันาศกัยภาพตวับุคคลอยู่เสมอ กจ็ะสามารถคดิคน้วธิกีารทํางานใหม่ๆเพื่อ

เสรมิสรา้งการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ไดท้ําการวจิยั

เรื่อง การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยศกึษาการบรหิารจดัการองคก์รแห่งการเรยีนรู ้7 ประการ คอื ความรอบรูแ้ห่งตน แบบแผน

ความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการความรู ้และการใช้เทคโนโลย ี

พบว่า การบริหารจดัการแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการรอบรู้แห่งตน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานโดยรวมของพนกังาน  

 ด้านรบัผิดชอบในทุกมิติ 

 ค่านิยมองค์กร ด้านรบัผิดชอบในทุกมิติ มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวมของ

พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลางทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก หากพนักงานมจีติสาํนึกรบัผดิชอบในการทํางาน 

เพื่อมุ่งทาํงานใหลุ้ล่วง ตรงตามหน้าทีท่ีก่าํหนด ยดึถอืในขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูอ้ื่น ทัง้ต่อลูกคา้และต่อบุคลากร

ในธนาคาร กจ็ะสง่ผลใหง้านมคุีณภาพ ตรงตามมาตรฐานทีก่าํหนดไว ้มผีลงานสง่ตรงตามเวลากจ็ะทาํใหก้ารปฏบิตังิาน

นัน้มปีระสทิธภิาพไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะ ฟูววิฒันาการกรู (2549) ทีศ่กึษาค่านิยมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบ้านปู จํากดั (มหาชน) พบว่า ค่านิยมร่วมด้านยึดมัน่ในความถูกต้องมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน 

 ด้านทาํงานเป็นทีม  

 ค่านิยมองคก์ร ดา้นทํางานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก หากพนักงานมกีารทํางานเป็นทมี ทํางานโดยยดึ

เป้าหมายและผลประโยชน์ของของทมีเป็นหลกั มกีารรวมพลงักนั สง่เสรมิช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั มกีารแบ่งปนัทรพัยากร
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ร่วมกนั กจ็ะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานนัน้ดขีึน้ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ได้

ทาํการวจิยัเรื่อง การบรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยศกึษาการบรหิารจดัการองคก์รแห่งการเรยีนรู ้7 ประการ คอื ความรอบรูแ้ห่ง

ตน แบบแผนความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการความรู ้และการใช้

เทคโนโลยี พบว่า การบริหารจัดการแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงาน และงานวจิยัของ ปิยะ ฟูววิฒันาการกูร (2549) ทีศ่กึษาค่านิยมทีม่ี

ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทบา้นปู จํากดั (มหาชน) พบว่า ค่านิยมร่วมดา้นพลงัร่วมมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน  

 ด้านสุจริต มีจริยธรรม 

 ค่านิยมองคก์ร ดา้นสจุรติ มจีรยิธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก หากพนกังานปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มี

จริยธรรมต่อองค์กรและอาชีพ มีวิธีการทํางานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีข ัน้ตอนและบนัทึกที่ชัดเจน

ครบถว้น มกีารประพฤตเิป็นแบบอย่างทีด่ใีนทุกกระบวนการของการทํางาน มคีวามยุตธิรรมต่อพนักงานทุกคนอย่าง

เท่าเทยีมกนั พนกังานกจ็ะมทีศันคตทิีด่ ีมุ่งมัน่ตัง้ใจทํางาน ไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน กจ็ะเป็นการป้องกนัการทุจรติ

ในองคก์รและช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการทาํงานใหน้้อยลงร่วมกนั กจ็ะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานนัน้ดขีึน้ไดซ้ึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะ ฟูววิฒันาการกูร (2549) ที่ศกึษาค่านิยมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

พนกังานบรษิทับา้นป ูจาํกดั (มหาชน) พบว่า ค่านิยมร่วมดา้นยดึมัน่ในความถูกต้อง มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานของพนกังาน  

 ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย 

 ค่านิยมองคก์ร ดา้นมองกวา้งไกล ยดึในเป้าหมาย มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวม

ของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลางทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก หากพนกังานมกีารทาํงานอย่างมแีบบแผน

มกีารกําหนดเป้าหมายของงานอย่างชดัเจนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มกีารปฏบิตัิตามแผนงานที่กําหนด ยดึมัน่ใน

หลกัการและคํานึงถงึผลประโยชน์ขององคก์ร มกีารคดินอกกรอบ และสรา้งสรรคง์านเชงิรุก ตระหนักถงึผลกระทบใน

ภาพรวม กจ็ะทําให้พนักงานมคีวามรู้สกึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัองค์กร เกดิทศันคติที่ดี พนักงานกจ็ะเกดิความ

ร่วมมือกันเพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย เกิดการสร้างความสามัคคีภายในและภายนอกหน่วยงานทําก็จะช่วยให้การ

ดําเนินงานไปสู่เป้าหมายนัน้ชดัเจนขึน้ ลดความเสีย่งการดําเนินงานทีจ่ะไม่เป็นไปตามแผน ทําให้ขอ้บกพร่องลดลง

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกจ็ะดขีึน้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง การ

บรหิารจดัการตามแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย โดยศกึษาการบรหิารจดัการองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 7 ประการ คอื ความรอบรู้แห่งตน แบบแผน

ความคดิ การคดิอย่างเป็นระบบ การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม การเรยีนรูเ้ป็นทมี การจดัการความรู ้และการใช้เทคโนโลย ี

พบว่า การบรหิารจดัการแนวคดิองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์ร่วม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานโดยรวมของพนกังาน  

 ด้านใจรกับริการ 

 ค่านิยมองค์กร ด้านใจรกับริการ มีความสมัพนัธ์กับประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวมของพนักงาน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จํากดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลางทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก หากพนักงานมกีารบรกิารอย่างจรงิใจ และทุ่มเท

แรงกายแรงใจ เพื่อสรา้งความประทบัใจกบัเพื่อนร่วมงานและลูกคา้ อาสาเสนอความช่วยเหลอื หรอืช่วยแนะนําทีส่ ิง่
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เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารข้อมูลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคัญก็จะช่วยให้

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดขีึน้ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะ ฟูววิฒันาการกูร (2549) ทีศ่กึษาค่านิยมทีม่ผีล

ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทับา้นปู จํากดั (มหาชน) พบว่า ค่านิยมร่วมดา้น ห่วงใยเอาใจใส ่

และ พลงัร่วมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการศึกษาวิจยัเรื่อง ค่านิยมองค์กรที่มีความสมัพนัธ์กับประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติ และ พฤติกรรม ของกลุ่มพนักงานเพศหญิง              

อายุ 41 - 60 ปี ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน 6 ปีขึน้ไป เน่ืองจากพนักงานกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีประสทิธิภาพการ

ปฏิบตัิงานมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งการศึกษาดงักล่าวอาจช่วยให้ทราบถึงวธิีการพฒันาพนักงานในแต่ละกลุ่มได้อย่าง

เหมาะสม อนันําไปสูป่ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานทีด่ยีิง่ขึน้ 

 2. ควรมกีารศกึษาค่านิยมองคก์ร ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัปจัจยัด้านอื่นๆ เช่น การพฒันาตนเอง พฤติกรรม

การทํางานของพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าค่านิยมองค์กรทีส่รา้งขึน้มานัน้ประสบความสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด 

เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการบรหิารองคก์รอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 

 3.  ควรมีการศึกษาปจัจัยต่างๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร เช่น 

กระบวนการบรหิารจดัการภายในองค์กร ปจัจยัจูงใจในการทํางาน ความพงึพอใจในงาน เป็นต้น เพื่อผู้บรหิารของ

ธนาคารจะไดร้บัทราบถงึความคดิเหน็และความตอ้งการของพนกังานทีม่ต่ีอองคก์ร อนัจะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน รวมทัง้ผูบ้รหิารจะสามารถนําปจัจยัดงักล่าวมาพจิารณาในการทีจ่ะทําใหพ้นักงานทีม่คีุณค่า

และเป็นทรพัยากรทีส่าํคณันัน้คงอยู่กบัธนาคารต่อไป 

 4.  ควรมกีารศกึษาปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อค่านิยมองคก์ร เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาของ

องค์กรอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนหาแนวทางและมาตรการในการสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพแก่พนกังาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับ น้ีสํา เร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา                          

รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลแก้ไขขอ้บกพร่อง          

ให้ความรู้ ความคิดเห็น คําแนะนํา และแนวทางในการทํางานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นับตัง้แต่เริ่ม

ดําเนินการจนเสรจ็สิน้เรยีบร้อย สมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัรูส้กึซาบซึง้ถึงความกรุณาและความเมตตาที่มี

ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา และกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ทีก่รุณา

เสยีสละเวลาเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์และใหค้วามอนุเคราะหอ์ย่างสงู เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพ

เครื่องมอืเพื่อการวจิยัและใหค้ําแนะนําในการวจิยัในครัง้น้ี รวมถงึคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้

และสัง่สอนประสบการณ์ต่างๆ อนันํามา ซึง่ความรูแ้ละความเขา้ใจ รวมถงึเจา้หน้าทีป่ระจําภาควชิาบรหิารธุรกจิ และ

เจา้หน้าที่ประจําห้องบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผู้มสี่วนร่วมในความสาํเรจ็ทุกท่าน ทีไ่ด้ใหค้วามช่วยเหลอืและ

อาํนวยความสะดวกในการทาํวจิยัครัง้น้ี ใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยด ี

 ผู้วิจยัขอขอบคุณกรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานทรพัยากรบุคคล ธนาคารแลนด ์

แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ทีก่รุณาใหเ้กบ็ขอ้มูลของพนักงานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) เพื่อเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการทาํสารนิพนธ ์ทาํใหเ้กดิความสาํเรจ็ในครัง้น้ี 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบคุณมารดา คุณพี ่คุณน้อง และเพื่อนๆ MBA รุ่นที ่15 ทีค่่อยช่วยเหลอืและให้กําลงัใจ  

ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะ พยายามจนประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี  
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