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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดสวัสดิการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน
ธนาคารเอกชนย่านสาทร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นพนักงานธนาคารเอกชนที่ ปฏิ บัติงานย่านสาทร
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ Independent
Sample t-test, F-test (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดว้ ย (LSD)
ผลการศึกษาพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุช่วง 26-30 ปี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ตาแหน่งงานด้านธุรกิจประกันภัย มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน1-5ปี การจัด
สวัสดิการในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าสวัสดิการด้านความมัน่ คง ปลอดภัย มากที่สุด รองลงมา สวัสดิการด้านสุ ขภาพ และสวัสดิการด้านนันทนาการ
แสดงให้เห็นว่าสิ่ งที่พนักงานให้ความสาคัญต่อสวัสดิการด้านมัน่ คงปลอดภัย เป็ นสิ่ งสาคัญและมีความจาเป็ นต่อการ
ทางานให้มีประสิ ทธิภาพในการทางาน ทั้งครอบคลุมถึงสวัสดิการด้านสุ ขภาพที่เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ใน
การดารงชีพ และด้านนันทนาการ เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด เหนื่อยล้าจากการทางาน
ผลสรุ ป การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
เอกชนย่านสาทรในภาพรวม พบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทรมีการทางานที่
เหมือนกัน โดยยึดการทางานแบบเดียวกันไม่ได้แยก เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ของพนักงาน ทาหน้าที่
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ส่วนอายุ ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ที่
แตกต่างกันเนื่ องจาก อายุของพนักงานที่มากขึ้นอาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเอง มากนัก และส่ วนใน
ลักษณะตาแหน่งงาน ด้านสิ นเชื่อ เงินกู้ ,ด้านธุรกิจประกันภัย, ด้านเงินฝาก การเงิน, ด้านหลักทรัพย์ กองทุนและหุน้ มี
ลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีความเฉพาะในแต่ละสายงาน ส่ วนระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้นตามอายุการทางาน ปริ มาณงาน คุณภาพของงานก็จะแตกต่างกันออกไป

ABSTRACT
This independent study aimed to provide welfare that affects the work efficiency of private bank
employees in Sathorn area. The sample group used in this research consisted of 400 private bank employees
working in the Sathorn area. The instrument used in this research was a questionnaire and statistics used for data
analysis included Independent Sample t-test, F-test (One-way ANOVA), and Least Square Difference (LSD).
The results revealed that most of private bank employees working in the Sathorn area in the study were
females aged between 26-30 years old, single, graduated bachelor degree, working in insurance business positions
with the number of years of service of 1-5 years. The overall welfare of the private bank employees in Sathorn area
was at the high level. When each aspect was considered, the security welfare was the one that is mostly provided,
followed by the health welfare and recreation welfare. It showed that the employees see that the security welfare is
important and is necessary for efficient work including health
welfare that is the basic factor of human being in living and recreation welfare that is to relieve stress and tiresome
from work.
The comparison of personal factors that affect the work efficiency of the private bank employees in Sathorn area in
general revealed that gender, education level, status and number of years of service were not different with
statistical significance at the level of 0.05 because the operations of the private bank employees in Sathorn area
were the same. It was not separated by gender, educational level. Employees performed their duties as assigned
according to the objectives of the company. However, different age and position of the employees led to different
opinion as when the age increases, the employees may not focus on developing themselves and the different
positions in the field credit, loan business, insurance business, financial deposit, securities, funds and stocks have
different types of task which is unique; thus, the work quantity, work quality and personal respects were then
different, status and number of years of service More efficient with working life The quality of work will be
different.
บทนา
การที่บุคคลจะพิจารณาตัดสิ นใจเลือกการเข้าทางานในหน่วยงานแห่ งหนึ่ งแห่ งใดนั้น ปั จจัยจะต้องคานึ งถึง
อย่างหนึ่ งก็คือ หน่วยงานดังกล่าวจัดสวัสดิการให้ตนงานมากพอที่เขาจะใช้ชีวิตในการทางานได้ดีเพียงใด ดังนั้น
“สวัสดิการ” จึงเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อการกินดีอยูด่ ีและศักดิ์ศรี ของการดารงชีวิตอยูไ่ ม่นอ้ ย
เมื่อทาการศึกษาถึงที่มาของคาว่า สวัสดิการสังคม ไม่ใช่ของใหม่ หากแต่เป็ นการที่ได้กระทากันมานานแล้ว
ตั้งแต่โบราณ โดยอยูบ่ นรากฐานของความเมตตากรุ ณา ซึ่งมีอยูใ่ นจิตใจของมนุษย์เราทุกคน สังคมมนุษย์(Human
Society)ในสมัยก่อนก็ไม่เจริ ญรุ่ งเรื อง และประชากรก็ยงั ไม่ได้มาก เมื่อผูใ้ ดประสบปั ญหา สมาชิกในครอบครัว ญาติ

พี่นอ้ ง เพื่อนบ้านก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เอง เมื่อบ้านเมืองและสังคมเจริ ญขึ้น ปั ญหาต่างๆในสังคมก็มากขึ้น
สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปและรวดเร็ วโดยเฉพาะอย่างยิง่ สมัยสงครามโลกครั้งที่2 เกิดปั ญหาขาดแคลนที่อยูอ่ าศัย
คนยากจนไม่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ คนอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ เป็ นต้น งานสวัสดิการสังคมจึงเป็ นหน้าที่
ของรัฐที่ตอ้ งเข้ามารับผิดชอบร่ วมกับฝ่ ายเอกชน
ในประเทศทวีปยุโรป ซึ่งมีการพัฒนาระบบนี้ มาก่อน อังกฤษนับว่าเป็ นประเทศที่งานสวัสดิการก้าวหน้า
และเป็ นผูน้ าของงานนี้ โดยพิจารณาถึงสวัสดิการและความผาสุ กของประชาชนส่ วนร่ วมที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันเป็ นสาคัญ
โดยอาศัยรากฐานมาจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักทางสังคมที่วา่ “อยูร่ ่ วมกันเพื่อปกป้ องช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน”(Mutual Protection and Mutual Assistance) จากประวัติศาสตร์ที่บนั ทึกไว้ ระยะแรกประชาชนบางส่ วนไม่
สามารถตอบสนองความต้องการขั้นต่าของสังคมทางเศรษฐกิจ จิตใจ ความรู ้สึก การพัฒนาทางสวัสดิการสังคมเกิด
จากความใจบุญของมนุษย์นนั่ เอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้ เริ่ มต้นจากฝ่ ายเอกชนก่อน โดยมีจุดเริ่ มมาจาก
ครอบครัว ชุมชนเล็กๆ ระยะต่อมามีเข้ามาสู่ ศาสนาเข้ามามีบทบาท พระ บาทหลวง เป็ นผูน้ าที่ช่วยเหลือ (ค.ศ.1000)
วัดมีบทบาทอย่างยิง่ โดยการให้ทาน จนกระทัง่ สมัยพระราชินี Elizabeth (ค.ศ.1601) มีการออกกฎหมายที่สาคัญใน
การช่วยเหลือคนยากจน คือ Elizabethan Poor Law มีนโยบายด้านสาธารณะ มีการจัดระบบ แบ่งแยกหน้าที่ความผิด
ชอบของผูท้ ี่ให้บริ การช่วยเหลือโดยรัฐบาลดูแล มีการเก็บภาษีจากทุกครัวเรื อน มาสงเคราะห์คนยากจน หลักการของ
Poor Law ที่เห็นชัดในยุคนี้ คือ ไม่เพียงแต่รัฐจะดูแลด้านครัวเรื อนแล้ว ยังมีการจัดคนที่วา่ งงานมาอาศัยอยูใ่ นโรงงาน
(Workhouse) เพื่อเป็ นแรงงานปั่นด้าย ทอผ้า มีการให้เงินอุดหนุนแก่นายจ้าง โดยหลักของPoor Law ที่ชดั เจนที่สุดคือ
การลงโทษให้คนทางานอยูแ่ ต่ในโรงงาน เป็ นสถานสงเคราะห์ กักกัน โรงพยาบาล เป็ นรู ปแบบการดาเนิ นงาน
สวัสดิการสังคมให้เห็นได้จนมาถึงประเทศไทยและประเทศที่กาลังพัฒนาทัว่ ไป
สาหรับประเทศไทยได้ด้ งั เดิมมีวฒั นธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งการทามาหากินและชีวิตประจาวัน
เช่น การลงแขกฝัดข้าว ตาข้าว จับปลา ล่าสัตว์ ประเพณี กส็ ามารถดูได้จาก การปลูกเรื อน บวช แต่งงาน เมื่อมียาม
รักษาชุมชน การบวชต้นไม้ ทาบ่อน้ า ทางน้ า ทาให้คนไทยได้ช่วยเหลือกันเสมอ ถือว่าสังคมไทยดังเดิม เป็ น
“สวัสดิการสังคมที่มีจิตวิญญาณ ยังมีวฒั นธรรมศักดินา ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อดูแลปกครองให้เกิดความสงบเรี ยบร้อย
ถ่ายทอดทางระบบการศึกษา สาระสาคัญคือการปลูกฝังความคิดเรื่ องความไม่เท่าเทียม ความเป็ นเจ้านายเหนื อไพร่
ทาส เป็ นเหตุให้รู้สึกเป็ นพระคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ หรื อ “การอุปถัมภ์ค้ าจุน” มีค่านิยมยกย่องข้าราชการ
นักการเมือง ผูม้ ีอานาจทางเศรษฐกิจ ต่อเนื่ องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5 มีการเลิกทาส รวมศูนย์กลางอานาจสู่ ส่วนกลาง
นโยบายสวัสดิการสังคมยุคนี้ จึงมีความสัมพันธ์กบั การสร้างพื้นฐานทางสังคม มีจดั ตั้งโรงพยาบาลแห่ งแรกขึ้นเพื่อ
บรรเทาความทุกข์ยากเจ็บป่ วย พ.ศ.2429คือ โรงพยาบาลศิริราช มีการจัดตั้งองค์การสังคมสงเคราะห์ที่เป็ นองค์การ
เอกชนแห่ งแรกเพื่อช่วยเหลือรักษาพยาบาลทหารในสนามรบระหว่างไทยกับฝรั่งเศส กรณี พิพาทดินแดนริ มแม่น้ า

โขง ทางรัฐบาลจึงให้การสนับสนุนร่ วมมือ คือสภาอุณาโลมแดง ปั จจุบนั คือ สภากาชาดไทย และยังมีการจัดตั้ง
โรงเรี ยนอนาถาขึ้น โดยพระวิมาดาเธอกรมพระสุ ทธาสิ นีนาฏ ทรงบริ จาคทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้นสาหรับเด็ก
กาพร้า ปั จจุบนั เปลี่ยนมาเป็ น บ้านราชวิถี สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
ลูกจ้างถือว่าเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ ที่สุดในไทย ทั้งนี้ จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่ งชาติ ณ เดือน
มิถุนายน พ.ศ 2562 พบว่าประเทศไทยมีลูกจ้างจานวน 38,820,000คน (ที่มา การสารวจภาวการณ์ทางานของ
ประชากร สานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร,2562) จากประชากร
66,371,311 คน (ตามมิเตอร์ประเทศไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2562) ฉะนั้นลูกจ้างจึงเป็ นกลุ่มบุคคลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความมัน่ คงของมนุษย์ประเทศไทยดังข้อมูล
ข้างต้นได้
สถานประกอบการเช่นกัน “สวัสดิการ” คงเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีส่วนต่อความเจริ ญก้าวหน้าของหน่วยงานความ
ปรารถนาของเจ้าของกิจการที่สามารถจูงใจกับบุคคลเหล่านี้ ดว้ ยวิธีต่างๆ การจัดสวัสดิการนับเป็ นที่นิยมใช้ นอกจากนี้
ยังเชื่อว่า “สวัสดิการจะช่วยส่ งเสริ มกาลังใจในการทางานให้แก่ลกู จ้าง เป็ นการส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพในการผลิตอีก
ทางหนึ่ งของสถานประกอบการ สวัสดิการจึงเป็ นสิ่ งที่สร้างความผูกพันและประโยชน์ในกับทั้งสองฝ่ าย
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสิ่ งต่างๆที่เคยสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์ให้แก่กนั ก็เริ่ มจะมีความ
เปลี่ยนแปลง ลูกจ้างเองที่เคยพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับในระยะแรก ก็เริ่ มจะรู ้สึกว่า สภาพความเป็ นอยู่ เช่นนี้
จาเป็ นต้องขอเพิ่มอีก”และแน่นอนสาหรับฝ่ ายนายจ้าง ก็คิดตลอดเวลา ว่าตนเองนั้นเป็ นผูใ้ ห้ ก็ยอ่ มไม่พอใจต่อการ
เรี ยกร้องขอเพิ่ม ข้อจากัดของฝ่ ายผูใ้ ห้นนั่ ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและสภาพของธุรกิจ ความต้องการขอผูร้ ับนั้นไม่มีจุดอิ่มตัว
โดยปกติทศั นะคติของฝ่ ายลูกจ้างและนายจ้างจะสวนกันเสมอ
การจัดสวัสดิการเป็ นกระบวนการหนึ่ งของการบริ หารงานบุคคล ซึ่งมีความมุ่งหมาย ที่จะให้ความ
สะดวกสบายความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานตลอดจนความอบอุน่ ใจ หมดความกังวน ในเรื่ องต่าง ๆ และทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีกาลังใจในการทางาน เกิดความเชื่อมัน่ องค์กรและตนเอง สวัสดิการแม้จะมิใช่เป็ นงานหลักขององค์กร
แต่กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่ งที่มีผลกระทบต่อความสาเร็ จ หรื อล้มเหลวขององค์กรและผลกระทบถึงสมรรถภาพ และกาลังขวัญ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานอีกด้วย องค์กรจึงจาเป็ นต้องหาทางส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีความรู ้สึกมัน่ คงในการทางาน ซึ่งจะเป็ น
ปั จจัยเสริ มส่ งการบริ หารงานขององค์กรดา เนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สวัสดิการในองค์กรจึงเป็ นเครื่ องมือที่นกั ทรัพยากรมนุษย์นามาใช้สนับสนุนลูกจ้างซึ่งเป็ นทรัพยากรมนุษย์
ที่สาคัญของประเทศให้มีความมัน่ คงในชีวิต เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนองค์กร และประเทศชาติให้เจริ ญรุ ดหน้า
สื บต่อไปได้ ดังนั้นแล้ว การส่ งเสริ มเพื่อสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีในองค์องค์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ต้องพึ่งตระหนัก และควรร่ วมกันสรรสร้างให้เกิดขึ้นอย่างจริ งจัง

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผูว้ ิจยั ในฐานะที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ ษทั จึงเร่ งเห็นปัญหาที่จะศึกษาค้นคว้าการจัด
สวัสดิการที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร โดยสะท้อนความคิดเห็นของ
พนักงานในบริ ษทั และนาผลการศึกษาที่ได้จะเป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนา การจัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อความสาเร็ จของงาน และความก้าวหน้าทั้งพนักงานและองค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่วาง
ไว้
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1.เพื่อศึกษาสวัสดิการในด้านต่างๆที่มีต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคาร
เอกชนย่านสาทร
3.เพื่อเป็ นแนวทางการศึกษาสาหรับผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นข้อมูลพิจารณากาหนดนโยบายและการจัด
สวัสดิการขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการทางานยิง่ ขึ้น
สมมติฐาน
1.การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชน
ย่านสาทร
2.เมื่อปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลทาให้ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชนย่าน
สาทร ต่างกัน
วรรณกรรมและวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดของสวัสดิการ
สวัสดิการ (Welfare) เป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งในการจูงใจ ให้คนทางานให้กบั องค์กรอาจใช้คาในรู ป
อื่น เช่น “สิ่ งตอบแทนทางอ้อม” นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้างหรื อ “ประโยชน์และบริ การ” หรื อ “ประโยชน์
เกื้อกูล” ซึ่งล้วนแต่เป็ นความหมายที่หมายถึง การที่องค์กรจัดหาเพื่อประโยชน์แก่บุคลากรเพื่อตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อเพือ่ เอื้ออานวยการปฏิบตั ิงาน
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ(2547:140) ได้แบ่งประเภทของสวัสดิการเป็ นสิ่ งจูงใจ
นอกเหนื อจากเงินเดือนและค่าจ้าง เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจ ไว้5ประเภท ดังนี้
1.สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของพนักงาน ได้แก่ ค่าครองชีพ
ค่าเดินทาง เงินรางวัลประจาปี เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลากรครอบครัวบุคคลากร เงินกูด้ อกเบี้ยต่า เงินกูผ้ อ่ นรถ
ผ่อนบ้าน เป็ นต้น

2.สวัสดิการด้านความมัน่ คงปลอดภัย หมายถึง ผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกถึงการได้รับความ
คุม้ ครองได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทนในกรณี บาดเจ็บหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ การอบรมพนักงานเรื่ องอุบตั ิเหตุ
ในการทางาน การซ้อมหนีไฟประจาปี เป็ นต้น
3.สวัสดิการเรื่ องการศึกษา หมายถึง ผลประโยชน์ที่ช่วยให้พนักงานได้รับความรู ้ ความก้าวหน้า เพิ่ม
ประสบการณ์และคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาพนักงาน การจัดอบรมสัมมนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ
ทางาน ออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้แก่พนักงานในการประกอบวิชาชีพ
4.สวัสดิการด้านนันทนาการ หมายถึง การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายจาก
การทางาน ได้แก่ มีหอ้ งพักผ่อนนอกเวลางาน มีการจัดกิจกรรมกีฬาและออกกาลังกาย จัดกิจกรรมร้องเพลง เต้นรา
ประจาปี จัดงานกีฬาสี จัดงานปี ใหม่ เป็ นต้น
5.สวัสดิการด้านสุ ขภาพ หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทาให้พนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตร่ างกาย
อนามัยที่ดีโดยเกิดจากการทางานหรื อนอกเวลาทางานก็ตาม โดยบริ ษทั มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี มีห้องพยาบาล
ปฐมพยาบาลรักษาอาการเบื้องต้นในบริ ษทั และบริ ษทั ได้มีการทาประกันชีวติ และประกันอุบตั ิเหตุในแก่พนักงาน
การจัดให้มีการออกกาลังกายวัดสมรรถภาพของร่ างกาย เป็ นต้น
แนวความคิดด้ านประชากรศาสตร์
(ศิริพนั ธ์ ถาวรทวีวงษ์,2553:9)ได้อธิบาย คนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันจะมีลกั ษณะจิตวิทยา
ดังนี้
เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสารต่างกัน คือเพศหญิงมี
แนวโน้มมีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารมากกว่าผูช้ าย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จดั ส่ ง
สารหรื อรับสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นจากการ
รับส่ งข่าวสารนั้นด้วย
อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิด และพฤติกรรม คนที่อายุนอ้ ยมักมี
ความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุมากกว่า เนื่ องจากคนที่อายากกว่า
ผ่านประสบการณ์ ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อ
แสวงหาข่าวสารหนักๆมากกว่าความบันเทิง
การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนที่มีความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มี
การศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะเป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี
แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ามักจะใช้
สื่ อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่ อสิ่ งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น

แนวความคิดแของประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ความหมายของการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานที่ดีน้ นั มีความเกี่ยวข้องกับปั จจัยหลายด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมที่ดี บรรยากาศในการทางานที่ดี
รวมถึงการกาหนดนโยบายที่ชดั เจน และที่สาคัญคือผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในเรื่ องของบุคลากร เพราะหาก
องค์กรมีการส่ งเสริ มพัฒนาบุคลกร ย่อมทางานองค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ประสงค์ ตระกูลแสงเงิน ,2550:25 ได้กล่าวถึง เทคนิ คการประเมินผลการทางานของพนักงานแต่ละคนแบ่งเป็ น
7 ด้านดังนี้
1. ปริมาณงาน เป็ นการกาหนดความมากน้อยเป็ นมาตรฐานของการมอบหมายงานให้กบั พนักงาน
รายบุคคล โดยมีตวั ชี้วดั ปริ มาณงานที่ประสบผลสาเร็ จตลอดระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจจะวัดได้จาก
ผลสาเร็ จกับงานที่ตรงเวลา ประสิ ทธิผลต่างๆ การตรวจสอบผลงานที่เกี่ยวกับพนักงาน ช่วยให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบว่าพนักงานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดีเพียงใด
2. คุณภาพงาน คือความมีคณ
ุ ภาพเกี่ยวกับผลงาน คือมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่พึงพอใจจากผลงานที่
สาเร็ จจากผูเ้ กี่ยวข้อง
3. ความรู้ เกีย่ วกับงาน คือการที่ผทู ้ างานมีความรู ้ความเข้าใจอย่างชัดเจนของคู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานรวมทั้ง
การนาทักษะ เทคนิ คต่างๆที่มีความจาเป็ นมาประยุกต์ใช้กบั งานของตนเอง และงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ดีที่สุด
4. ส่ วนบุคคล คือพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลซึ่งแสดงออกมาทางบุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยาท่าทาง วาจาที่
เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือสังคม ความซื่อสัตย์ สุ จริ ตในงานของตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และงาน
ขององค์กร
5. ความร่ วมมือกับผู้อนื่ คือผูท้ างานมีความสามารถและเต็มใจทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน ให้ความ
ช่วยเหลือกันให้ความสนิ ทสนมกับเพื่อนร่ วมงาน สามัคคีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อมุ่งสู่
เป้ าหมายเดียวกัน
6. มีความน่ าไว้ วางใจ คือการที่ผทู ้ างานมีความน่าไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาและองค์กร โดยมีความซื้อ
สัตย์ละเอียดถี่ถว้ น ความแม่นยาไว้ใจได้ในงาน และเรื่ องอื่นๆ
7. มีความคิดริเริ่ม คือผูท้ างานมีความกระตือรื อร้นในการใฝ่ หาความรู ้ท้ งั ในงานที่ทาและงานที่เกี่ยวข้อง
กล้าเริ่ มต้นงานใหม่ได้ดว้ ยตนเองสามารถแก้ไขปั ญหาด้วยเหตุผล

วิธีการดาเนินงานวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เรื่ องการจัดสวัสดิการที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือพนักงานธนาคารเอกชนที่
ปฏิบตั ิงานในย่านสาทร ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน(สุ ภา
วดี ขุนทองจันทร์,2560:124-125 อ้างในถึงธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ ,2555:46) ใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก
(Convenience sampling) โดยวิธีการสุ่ มจากพนักงาน ตามประเภทของตาแหน่งงาน โดยการแจกให้ตวั แทน
แต่ละตาแหน่งงานแจกแบบสอบถาม วิธีการที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ อายุการทางาน ตาแหน่งงาน ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านต่างๆของ
พนักงานธนาคารเอกสารย่านสาทร ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ธนาคารเอกชนย่านสาทร
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ
Independent t-test การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีต้ งั แต่ 2 กลุ่ม โดย
ใช้สถิติ One Way ANOVA ใช้สถิติ Pearson Correlation หาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัว
แปรตาม
สรุ ปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จานวน 90คน ร้อยละ 22.5 เพศหญิง จานวน 310 คน
ร้อยละ 77.5 ตามลาดับ
อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 18-25 ปี มีจานวน107คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 อายุช่วง
26-30 ปี มีจานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6 อายุช่วง 31-35 ปี มีจานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 อายุ
ช่วง 36-40 ปี มีจานวน 37คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 อายุช่วง41-45ปี จานวน14คนคิดเป็ นร้อนละ 3.5 อายุ50ปี ขึ้น
ไป จานวน5คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3
ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษา ปวส. หรื อเทียบเท่า มีจานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 363 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.6 ระดับปริ ญญาโท มีจานวน 33
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ระดับปริ ญญาเอกมีจานวน1คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3

สถานภาพ พบว่า ผูต้ อบมีสถานภาพโสด มีจานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.3 สถานภาพสมรส
มีจานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ29.5 สถานภาพอื่นๆ1คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2
ตาแหน่งงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มีตาแหน่งงานด้านสิ นเชื่อ เงินกูจ้ านวน 82คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.5 ด้านธุรกิจประกันภัย มีจานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ44.5 ด้านหลักทรัพย์ กองทุน หุน้ จานวน
53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 ด้านเงินฝาก การเงินจานวน 84คน คิดเป็ นร้อยละ21.7
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ปฏิบตั ิงานระยะเวลาน้อยกว่า 1ปี มีจานวน 43
คน คิดเป็ นร้อยละ 10.8 ระยะเวลา 1-5ปี มีจานวน194 คิดเป็ นร้อยละ48.5 ระยะเวลา6-10ปี จานวน 139คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.8 ระยะเวลา 11-15ปี จานวน 17คน ร้อยละ 4.3 ระยะเวลา 16-20ปี จานวน 7คน คิดเป็ น
ร้อยละ1.6
ส่ วนที2่ การจัดสวัสดิการ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสาคัญการจัดสวัสดิการในการ
ทางานของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
สวัสดิการด้านความมัน่ คง ปลอดภัย มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย4.10 รองลงมา สวัสดิการด้านสุ ขภาพ และ
สวัสดิการด้านนันทนาการโดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 และ4.03ตามลาดับ แยกออกเป็ นรายด้าน ดังนี้
สวัสดิการด้ านเศรษฐกิจ โดยเฉลี่ยรวม 3.95 อยูใ่ นระดับที่มากโดยสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ข้อ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่องค์กรจัดให้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่4.23 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา
เป็ น องค์กรได้สนับสนุนการให้สินเชื่อการกูย้ มื (รถ บ้าน เงินกูส้ ่วนบุคคล)ของพนักงานที่มีได้เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย อยูท่ ี่4.02 มาก เช่นกัน
สวัสดิการด้ านความมั่นคง ปลอดภัยโดยเฉลี่ยรวม 4.10 อยูใ่ นระดับที่มากโดยสวัสดิการด้าน
ความมัน่ คง ปลอดภัย ข้อได้เข้าร่ วมและได้รับความรู ้เบื้องต้นในการซ้อมหนี ไฟประจาปี ขององค์กร
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่4.11 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเป็ น การได้เข้ารับการอบรมและความรู ้ในการจัด
ฝึ กอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทางานเหมาะสม ค่าเฉลี่ย อยูท่ ี่4.08 มาก เช่นกัน
สวัสดิการด้ านการศึกษา โดยเฉลี่ยรวม 3.96 อยูใ่ นระดับที่มากโดยสวัสดิการด้านการศึกษา ข้อ
องค์กรได้จดั การฝึ กอบรมและการสัมมนาภายในองค์กรที่จดั ขึ้นในตรงตามสายงานที่ปฏิบตั ิงาน เช่นด้าน
การเงิน การลงทุน ด้านประกันภัย เป็ นต้น ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่4.06 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
เป็ น การได้เข้าร่ วมการฝึ กอบรมภายนอก โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน เช่น การอบรมใบ
นายหน้าประกันชีวติ ประกันวินาศภัย การเงินการลงทุน เป็ นต้น ที่องค์กรจัดนั้นเหมาะสม ค่าเฉลี่ย อยูท่ ี่
4.04 มาก เช่นกัน

สวัสดิการด้ านนันทนาการ โดยเฉลี่ยรวม 4.03 อยูใ่ นระดับที่มากโดยสวัสดิการด้านนันทนาการ
ข้อ องค์กรได้จดั งานปี ใหม่ประจาปี ขององค์กรและแผนก ได้เหมาะสมเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่4.23 อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมาเป็ น องค์กรมีการจัดกิจกรรมสัมมนาประจาปี ภายในแผนก เพื่อการพักผ่อนและ
สร้างความสัมพันธ์กบั คนในองค์กร เหมาะสมได้เป็ นอย่างดีมีค่าเฉลี่ย อยูท่ ี่4.12 มาก
สวัสดิการด้ านสุ ขภาพ โดยเฉลี่ยรวม 4.06 อยูใ่ นระดับที่มากโดยสวัสดิการด้านสุ ขภาพ ข้อสิ ทธิ์
การรักษาพยาบาล ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก จากโรงพยาบาลชั้นนา โดยไม่ตอ้ งสารองจ่ายขององค์กรที่
ให้กบั พนักงานนั้นดีและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่4.19 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเป็ น การตรวจสุ ขภาพ
ร่ างกายประจาปี ที่องค์กรจัดให้พนักงานเพื่อสุ ขภาพที่ดีเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย อยูท่ ี่4.15 มาก เช่นกัน
ส่ วนที3่ ประสิ ทธิภาพการทางาน
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ธนาคารเอกชนย่านสาทร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็ นราย ด้านปริ มานงาน 4.09 และ ด้าน
คุณภาพของงาน 4.03
การอภิปรายผลการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 การจัดสวัสดิการด้ านต่ างๆ มีความสัมพันธ์ กบั ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ธนาคารเอกชนย่ านสาทร
การจัดสวัสดิการด้ านเศรษฐกิจที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชน
ย่านสาทร มีความสัมพันธ์กนั โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์(r) แล้วพบว่ามีค่า 0.598 ซึ่ งแสดง
ว่าการจัดสวัสดิ การด้านเศรษฐกิ จที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชนย่าน
สาทร มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปานกลาง
การจัดสวัสดิการด้านความมั่นคง ปลอดภัย ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ธนาคารเอกชนย่านสาทร มีความสัมพันธ์กนั
โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์(r) แล้วพบว่า
มีค่า 0.623 ซึ่งแสดงว่าการจัดสวัสดิการด้านความมัน่ คง ปลอดภัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของ
พนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
การจัดสวัสดิการด้ านการศึกษาที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชน
ย่านสาทร มีความสัมพันธ์กนั โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์(r) แล้วพบว่ามีค่า 0.660 ซึ่ งแสดง
ว่าการจัดสวัสดิ การด้านการศึกษาที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชนย่าน
สาทร มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
การจัดสวัสดิการด้ านนั นทนาการที่ มีผ ลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานธนาคาร
เอกชนย่านสาทร มีความสัมพันธ์กนั โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์(r) แล้วพบว่ามีค่า 0.697

ซึ่ งแสดงว่าการจัดสวัสดิ การด้านนันทนาการที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานธนาคาร
เอกชนย่านสาทร มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
การจัดสวัสดิการด้ านสุ ขภาพ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชน
ย่านสาทร มีความสัมพันธ์กนั โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์(r) แล้วพบว่ามีค่า 0.676 ซึ่ งแสดง
ว่าการจัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร
มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
เนื่ องจากสวัสดิการที่ทางบริ ษทั ได้ให้สิทธิ ประโยชน์ต่างๆในด้านสวัสดิการพื้นฐานพนักงานยัง
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ที่ช่ว ยเหลื อ ในชี วิ ตประจาวัน เช่ น ค่าเบิ กเลนส์ สายตา การเข้ารั กษาพยาบาลกับ
บริ ษทั เอกชนที่ไม่ได้สารองจ่าย ทาให้สวัสดิการที่ พนักงานได้รับครอบคลุมในทุกๆด้านทาให้พนักงานมี
ความพร้ อ มที่ จ ะท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างานตามเป้ าหมายวัต ถุ ป ระสงค์ที่ บ ริ ษัท ได้ต้ ังไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลียว ไชยเชษฐ์ (2558)ที่ศึกษา การจัดสวัสดิการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรี ราชา ที่มีระดับความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับด้านเศรษฐกิจ ด้านความมัน่ คง ปลอดภัย
ด้านการศึ กษา ด้านนันทนาการ ด้านสุ ขภาพ มากที่ สุด อาจจะเป็ นเพราะพนักงานที่ มีความต้องการเป็ น
พนักงานที่มีได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ประจาจึงทราบถึงสวัสดิการด้านต่างๆที่จะได้รับ โดย
สวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้น้ นั มีความครบทุกด้าน และครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน จึงทา
ให้สวัสดิการที่ดีรับนั้น
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกัน มีผลทาให้ ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคาร
เอกชนย่ านสาทร ต่ างกัน
1.เพศ พบว่า พนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทรที่ มีเพศ ที่ แตกต่ างกันมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เนื่ องจากการปฏิ บัติงานของพนักงาน
ธนาคารเอกชนย่านสาทรมีการทางานที่เหมือนกัน โดยยึดการทางานแบบเดียวกันไม่ได้แยกเพศ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสลักจิต ภู่ประกร (2549)ที่ศึกษา เรื่ องความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของพนักงานการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ
ไม่แตกต่างกัน
2.อายุ พบว่า พนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทรที่ มีอายุต่างกันมี ประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ จากการทดสอบ
เนื่ องจาก อายุกบั ประสิ ทธิภาพในการทางาน พบว่า อายุ 26-30 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการทางาน ด้านปริ มาน
มากที่ สุดแตกต่ างจาก อายุ 36-40 ปี , 41-45 ปี , 50 ปี ขึ้นไป ที่ อาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เนื่ องจากช่วงอายุ ยังคงเป็ นช่วงวัยที่สามารถทางานได้เต็มที่เหมาะสมกับปริ มานงานที่

ได้รับอย่างเหมาะสม ยังสามารถเรี ยนรู ้ และเพิ่มศักยภาพของตนเองได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ่ งทิวา คา
เป๊ กเครื อ และบุญญาดา นาสมบูรณ์ (2560) ศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพกับ
การปฏิ บตั ิ งาน กรณี ศึกษาบริ ษทั ไทย-ญี่ปุ่นพบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพที่แตกต่างกันคือ
พนักงานในช่วงอายุนอ้ ยกว่า30ปี มีระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานในด้านปริ มานสู งกว่าพนักงานช่วงอายุ
50ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทรที่มีการศึกษาต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เนื่ องจากพนักงานธนาคารเอกชนที่ทางาน
ย่านสาทรต้องจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ซึ่งการทางานนั้นไม่ได้วดั กันที่การศึกษา เน้นการทางาน
เป็ นทีม ช่วยเหลือกันในทีม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภสร เจริ ญโพธิ์ รัฐพล ศรประเสริ ฐ และ ณัฏฐ์สุดา
สุ ภาพจน์ (2551) ที่ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที มของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
ในประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะบุคลากรส่ วนใหญ่ มองเห็นความสาคัญของการ
ทางานเป็ นที ม มี เป้ าหมายการปฏิ บัติงานให้ดาเนิ นการไปตามวัต ถุประสงค์ที่ วางไว้ ไม่ แตกต่ างกัน ที่
การศึกษา
4. สถานภาพ พบว่า พนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทรที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 เนื่ องจากในการทางาน ทั้งด้านปริ มาน
ด้านคุณภาพและส่ วนบุคคล ไม่ได้มีขอ้ จากัดในด้านสถานภาพ ไม่วา่ พนักงานจะโสด แต่งงานแล้ว เป็ นหย่า
ร้ าง ก็มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ เท่ ากันสอดคล้องกับงานวิจยั ของสลักจิ ต ภู่ประกร (2549) ที่ ศึกษา
เรื่ องความพึงพอใจในสวัสดิ การที่ ได้รับของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ พบว่าการ
ให้บริ การสวัสดิการของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคทุกด้าน ไม่มีขอ้ แตกต่างกัน ไม่ว่าสถานภาพแบบใด ก็มีสิทธิ
ที่จะได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน
5. ตาแหน่ งงาน พบว่า พนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทรที่มีตาแหน่ งงานต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานที่ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 เนื่ องจากลักษณะตาแหน่ งงานด้าน
สิ นเชื่อ เงินกู้ ,ด้านธุรกิจประกันภัย, ด้านเงินฝาก การเงิน, ด้านหลักทรัพย์ กองทุนและหุ ้น มีลกั ษณะงานที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีความเฉพาะในแต่ละสายงาน ทางานปริ มานงาน คุณภาพของงานและส่ วนบุคคลก็
จะแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภสร เจริ ญโพธิ์ รัฐพล ศรประเสริ ฐ และณัฏฐ์สุดา สุ ภา
พจน์(2551) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม พบว่าตาแหน่งงานเป็ นการกาหนดรู ปแบบพฤติกรรมความคิดที่เกี่ยวข้องกันตามสายงานเฉพาะกลุ่ม
นั้นๆ ซึ่ งพนักงานในแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแต่เมื่อมีการทางานเป็ นที มการทางานเพื่อส่ วนร่ วมใน
การทางานจะสิ ทธิเท่าเทียมกันเพื่อเป้ าหมายวัตถุประสงค์เป็ นหลัก

6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทรที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานแตกต่าง
กันมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เนื่ องจากผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามของงานวิจยั นี้ มีอายุงานอยูท่ ี่ ระหว่าง1-5ปี ส่ วนใหญ่ ทาให้ผลแตกต่าง เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สลักจิต ภู่ประกร (2549)ศึกษา เรื่ องความพึงพอใจใน
สวัสดิ การที่ได้รับของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ แตกต่างกันระยะเวลาในการทางานของพนักงานที่มากกว่า
มักมีประสิ ทธิภาพในการทางานที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
1 . จากผลการวิเคราะห์ของสวัสดิการที่บริ ษทั ได้มอบให้พนักงาน นอกเหนื อจากกฎหมายขั้นพื้นฐาน ที่
พนักงานจะได้รับ ภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดีมากแล้ว ควรเพิ่มเติมในสวัสดิการด้านเศรษฐกิจยังพบว่ายังอยูใ่ นเกณฑ์ปาน
กลาง ถ้าเพิ่มเติมในเรื่ องค่าตอบแทนโบนัส หรื อเงินสนับสนุนที่ได้รับจากบริ ษทั เพิ่มเติมอาจจะมีความแตกต่างจาก
เดิม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั เกณฑ์พิจารณาของบริ ษทั ที่ได้วางตามมาตรฐานที่ได้ให้กบั พนักงานแต่ละบุคคล
2 . จากที่วิเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามสาหรับปั จจัยส่ วนบุคคล ในช่วงอายุ 36 ปี ขึ้นไป ในด้านของ
ปริ มาณงานจะมีประสิ ทธิภาพในการทางานค่อนข้างน้อยกว่าอายุ ที่นอ้ ยกว่า35ปี ทั้งภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การเรี ยนรู ้ และเพิ่มศักยภาพของตนเอง เพือ่ ให้ได้เป้ าหมายขององค์กรที่สูงขึ้นในกลุ่มของพนักงานดังกล่าว ทาง
บริ ษทั ควรมีการสร้างความกระตือรื อร้น กระตุน้ ในการทางาน อาจจะเพิม่ กิจกรรมจากการทางานให้วดั ผลงานเพิม่ ขึ้น
จากเดิม หรื อส่ งฝึ กอบรม เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ ให้กบั บริ ษทั
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน เช่นการทางานเพือ่ เพิ่มความก้าวหน้าในสายงาน
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กร ให้เกิดความผูกพันและช่วยเหลือ
กันในงาน
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีผลกับการดารงชีวิตในปั จจุบนั เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการรักษา
พนักงานขององค์กรให้ได้ยาวนาน
4.ควรศึกษา ความแตกต่างระหว่างสวัสดิการในบริ ษทั เอกชนต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าเป็ นบุคคลในองค์กร
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชาคริ ต
สกุลอิสริ ยาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้สละเวลาให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือ แนะนาและตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่เริ่ มต้นทาให้การศึกษาค้นคว้าอิสระสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูศ้ ึกษาจึง
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้

การดาเนิ นการวิจยั มิอาจสาเร็ จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่ วมมือจากคณาจารย์ที่ให้คาแนะนา
คาติชม รวมถึงสถานที่ในการดาเนิ นการจัดทาวิจยั จนโครงการนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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