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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ านวน 151 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่น ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีค่าเท่ากับ 0.95 
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิ
สหพนัธ์เพียร์สนั และคา่สมัประสทิธ์ิสหพนัธ์ถดถอยพหคุณู 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน และด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.260 และ 0.120 ตามล าดับ ค่า
สหสมัพนัธ์ถดถอยพหคุณูของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน กบัด้านการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานและด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เท่ากบั 0.630 โดยที่ตวัพยากรณ์ทัง้ 
2 ตวัสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่ ได้ร้อยละ 39.70 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้นี ้ผู้บริหารควรให้ความส าคญัในด้าน

                                                 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงานและด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผลของ
การปฏิบตัิงานเกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน ธนาคารพาณิชย์ 
 
Abstract 
 This research aimed  to study of the human resource management. 
the staff’s work efficiency and to study the relationship between human 
resource management and staffs’ work efficiency at one   commercial bank. 
The sample group of this study were 151 people. Data was collected by 
questionnaires with the reliability of 0.95 and 0.87.The statistics used for 
analyzing the collected data were means, standard deviation, multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis. 
 The study found that: the level of human resource management as an 
overview and in each aspect was at high level. The level of the staff’s work 
efficiency was at high level.  The evaluation of the operation and the 
compensation and benefits had a positive relationship and effect on the staff’s 
work efficiency at the level of  0.260 and 0.120.  Multiple regression analysis of 
the staff’s work efficiency with evaluation of the operation and compensation 
and benefits was 0.630.  The two predictors can predict the staff’s work 
efficiency of a commercial bank's at 39.70 percent. Suggestions in this 
research were that the manager should focus on the evaluation of the 
performance and the compensation and benefits  which could affect the 
results of operations with greater effectiveness. 
 
Keywords: Human Resource Management, Work efficiency, Commercial 
Banks 
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บทน า 
           ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุนแรงและซบัซ้อนมากขึน้ท าให้หลาย ๆ 
ปัญหา ขยายตวักลายเป็นปัญหาทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัโลก เช่น ปัญหาวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านการเมือง ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้าน
พลงังาน ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ฯลฯ  ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลท าให้
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งพยายามที่จะเสริมสร้างศกัยภาพของตนเองในทกุ ๆ ด้าน
เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั ไมว่า่จะเป็นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์
ในห้างสรรพสินค้า แหลง่ชุมชน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ท าให้องค์กรต่างก็ต้อง
หาทางรับมือกบัการเปลีย่นแปลงเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม
ได้ (สนุนัทา มิ่งเจริญพร,2556)   
             จากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึน้ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ก็ได้ควบรวม
กิจการและปรับโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2554 เพื่อสามารถ
ตอบสนองการให้บริการทางการเงินครบวงจรและขยายช่องทางการให้บริการ
ครอบคลมุลกูค้าเปา้หมายทัว่ประเทศไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์
ในห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน  และปัจจุบันธนาคารผู้ ร่ วมถือหุ้ นที่ได้เข้ามาเป็น
พนัธมิตรร่วมถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ จ านวนสดัสว่น 48.99% มากว่า 5-6 ปี
นัน้  ก็ได้ออกมาชีแ้จงแผนการขายหุ้นทัง้หมด เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนกลยทุธ์และนโยบาย
ในการด าเนินธุรกิจในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ท าให้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วนัน้ สง่ผล
ต่อโครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารองค์กรรวมถึงความรู้สกึของพนกังานภายในองค์กร 
ปัญหาเหลา่นีท้ าให้ผู้บริหารจะต้องบริหารการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ภายในองค์กร และ
มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ ของการบริหาร “คน” ในองค์กรด้วยเช่น 
การสรรหาและการคดัเลือก การจัดฝึกอบรมพนกังาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
การบริหารคา่ตอบแทน การบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงเป็นบทบาทส าคญัต่อการพฒันา
องค์กรทัง้หมด เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
และเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพการท างานและคณุภาพชีวิตในการท างานมากขึน้ (ชลนิศา 
พรหมเผือก, 2554)  
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 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาที่กลา่วมาทัง้หมดข้างต้น  ท าให้
ผู้วิจยัเลง็เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ว่ามีสว่น
ส าคญัที่จะช่วยผลกัองค์การและท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดียิ่งขึน้ จึงได้
ท าการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อให้องค์กรสามารถน าผลการวิจยั
ครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์และปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารทรัพยากรมนษุย์และสร้างแรงจูงใจ
ให้พนกังานปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้องค์การบรรลสุูว่ตัถปุระสงค์และ
เปา้หมายที่องค์การต้องการตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 2. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 3.  เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ทัง้หมด จ านวน 151 คน (ข้อมูลสถิติพนกังาน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง, 2558)  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตวัแปรอิสระ คือ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสรรหา 
ด้านการคดัเลอืก ด้านการฝึกอบรมและพฒันา ด้านการประเมินผลปฏิบตัิงานและด้าน
คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ 

 ตวัแปรตาม คือ ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุภาพ ด้าน
ปริมาณ ด้านเวลางานและด้านคา่ใช้จ่าย 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เค ร่ื องมือที่ ใ ช้ ในการ เ ก็บ ข้อมูลการวิ จัยค รั ้งนี  ้ เ ป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึน้จากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจยัต่างๆ และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งเนือ้หาครอบคลมุตามวตัถุประสงค์ โดยผู้ วิจัยได้ออกแบบให้
แบบสอบถามมีแบง่ 4 ตอน คือ 

 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นค าถามเลือกตอบเพื่อถามข้อมูล เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ระยะเวลาในการท างาน อตัราเงินเดือน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ  
 ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามจะแบ่งตามการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 5 ด้าน ได้แก่การสรรหา การคดัเลือก 
การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ด้านละ 4 ข้อ เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 20 ข้อ ใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (1961) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั โดย
ก าหนดคา่คะแนน ดงันี ้
         คะแนน 5    หมายถึง   มากที่สดุ 
         คะแนน 4    หมายถึง   มาก 
         คะแนน 3    หมายถึง   ปานกลาง  
         คะแนน 2    หมายถึง   น้อย 
         คะแนน 1    หมายถึง   น้อยที่สดุ 
  ส าหรับแบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั ใช้เกณฑ์การ
แปลผลในการแบง่ระดบัคะแนนเฉลีย่ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) ดงันี ้
               คา่เฉลีย่ 4.21 – 5.00  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์มากที่สดุ 
       คา่เฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์มาก 
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       คา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ปานกลาง 
       คา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์น้อย 
       คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์น้อยที่สดุ 
 ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามจะแบ่งตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพงาน 
ปริมาณงาน เวลาและคา่ใช้จ่าย ด้านละ 4 ข้อ เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 16 ข้อ 
ใช้แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (1961) แบ่งระดบัการวดั
เป็น 5 ระดบั โดยก าหนดคา่คะแนน ดงันี ้
          คะแนน 5    หมายถึง   มากที่สดุ 
          คะแนน 4    หมายถึง   มาก 
          คะแนน 3    หมายถึง   ปานกลาง  
          คะแนน 2    หมายถึง   น้อย 
          คะแนน 1    หมายถึง   น้อยที่สดุ 
 ส าหรับแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating scale) 5 ระดบั ใช้เกณฑ์การแปล
ผลในการแบง่ระดบัคะแนนเฉลีย่ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) ดงันี ้
 คา่เฉลีย่ 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานมากที่สดุ 
 คา่เฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานมาก 
 คา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานปานกลาง 
 คา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานน้อย 
 คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานน้อยที่สดุ 
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 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท างานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ เป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาแนวคิด และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
สร้างแบบเคร่ืองมือวิจยั 
 2. สร้างเคร่ืองมือ โดยการวิเคราะห์เนือ้หาให้ครอบคลมุวตัถุประสงค์ในด้านข้อมูล
พืน้ฐานของพนกังาน การบริหารทรัพยากรมนษุย์ และประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
แล้วน าไปสร้างเป็นแบบสอบถาม 
 3. น าเคร่ืองมือที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง
เหมาะสม และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ความบกพร่อง 
 4. น าเคร่ืองมือวิจยัที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
 5. น าเคร่ืองมือวิจยัที่ผา่นการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปท าการทดลอง (try Out) กบัพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ านวน 30 คน โดย
ใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบราค ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เท่ากับ 0.95 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.573- 0.743 ส่วนด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานเท่ากับ 0.87 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.451- 
0.645 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของพนกังาน ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
              2. วิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้วย
คา่เฉลีย่ ( ) และคา่สว่นเบี่ยงเบน มาตรฐาน( ) 
              3. วิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์
แหง่หนึง่ ด้วยคา่เฉลีย่ ( ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) 
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              4. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคาร พาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
              5. วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนษุย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหพันธ์ถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 1. ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30-
39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระยะเวลาในการท างาน 7-10 ปี อตัรา
เงินเดือน 25,001-35,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ พบวา่ ภาพรวมและรายด้านมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหา ด้านการฝึกอบรมและพฒันาค่าตอบแทนและ
สทิธิประโยชน์ ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และด้านการคดัเลอืก ดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของ
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ โดยรวม  

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์     
ระดับความคดิเห็นต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. ด้านการสรรหา 
2. ด้านการฝึกอบรมและพฒันา 
3. ด้านคา่ตอบแทนและสทิธิ
ประโยชน์ 
4. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 
5. ด้านการคดัเลอืก 

4.069 
4.038 
3.964 

 
3.964 

 
3.897 

0.612 
0.643 
0.583 

 
0.555 

 
0.590 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.986 0.517 มาก 

 
 3. ผลการวิเคราะห์คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน ภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น
ราย ด้ าน  พบว่ า  ป ระสิ ท ธิภ าพกา รป ฏิบัติ ง านอยู่ ใ น ร ะดับม ากที่ สุ ด  คื อ  
ด้านคา่ใช้จ่าย สว่นประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดับมาก โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่
จากมากไปน้อย คือ ด้านเวลา ด้านคณุภาพและด้านปริมาณ ดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ โดยรวม 

 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     ระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
1. ด้านคา่ใช้จา่ย 
2. ด้านเวลา 
3. ด้านคณุภาพ 
4. ด้านปริมาณ 

4.207 
4.201 
4.119 
4.111 

0.407 
0.347 
0.414 
0.394 

มากที่สดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.156 0.324 มาก 

  
 4. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่า ด้านการสรรหา ด้านการคดัเลือก 
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้าน
คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน เชิงบวก 
ดงัตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัประสทิธิภาพ 
 การปฏิบตัิงานประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่ง

หนึง่ 
 

ตัวแปร (X1) (X2) (X3) (X4 ) (X5) (Y) 
ด้านการสรรหา 
(X1) 

- 0.795 0.655 0.682 0.606 0.447 

ด้านการคดัเลอืก
บคุลากร (X2) 

 - 0.627 0.717 0.646 0.438 

ด้านการฝึกอบรม
และการพฒันา 
(X3) 

  - 0.665 0.714 0.478 

ด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน (X4) 

   - 0.786 0.616 

ด้านคา่ตอบแทน
และสทิธิ
ประโยชน์ (X5) 

    - 0.567 

ประสทิธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน (Y) 

     - 
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ตารางที่  4 ค่าน า้หนักความส าคญัของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
 ปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  ในภาพรวมแบบ 
 Stepwise  
 

 B Std. 
Error 

Beta t VIF 

ค่าคงที่ 
ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (X4) 
ด้านค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ (X5) 

2.651 
0.260 
0.120 

 
0.25588 
0.25302 

 
0.466 
0.216 

17.194 
4.325 
2.093 

 
2.616 
2.616 

R = 0.630 
R2= 0.397 
SEest = 0.258 
F-Value = 48.805 
*p<0.05  
       จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การทดสอบ Multicollinearity พบว่า ค่า VIF ของ
ตวัแปรการบริหารทรัพยากรมนษุย์ทัง้ 2 ตวัแปร มีค่า 2.616  ซึ่งน้อยกว่า 10  แสดงว่าไม่มี
ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันสูงเกินไปและค่าน า้หนัก
ความส าคัญของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่งผลทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.260 และ 0.120 ตามล าดับ โดยด้านการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน สง่ผลทางบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานสงูสดุ และด้าน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่งผลทางบวกในระดบัท่ีต ่าลงมา ค่าสหสมัพนัธ์ถดถอย
พหคุูณของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน กบัด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และด้าน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เท่ากับ  0.630 โดยที่ตัวพยากรณ์ทัง้ 2 ตัว สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 
39.70  มีคา่ความคลาดเคลือ่นในการพยากรณ์ 25.80 
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 สามารถเขียนสมการท านายในรูปคะแนนดิบ ได้ดงันี ้
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 2.651 + 0.260 (ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน) + 0.120 
(ด้านคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z (ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน) = 0.466 (Z ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน) 
+ 0.216 (Zคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์)  
 
สรุปและอภปิรายผล 
    1. จากผลการวิเคราะห์ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสาขา
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (ปิยาพร ห้องแซง, 2555) และสอดคล้องกับ การบริหารทรัพยากร
มนษุย์ของโรงพยาบาลทกัษิณ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบว่า การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (สชิุตา มณีรัตน์, 2558) 
    2. จากผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานสาขา ในเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ณัฐนัย กิจ
เกษมสวสัดิ์, 2554) และสอดคล้องกบั ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานสว่น
ราชการภูมิภาคระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า 
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (วิยะดา ขาวมี, 2558) 
    3. จากผลการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้าน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน เนื่องจากธนาคารมี กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คุณสมบัติของพนักงาน ตามเ ง่ือนไขของลักษณะงานที่ว่าจ้าง เพื่อใช้ผลจาก  
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การปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มค่าตอบแทนหรือการเลื่อนต าแหน่ง โดย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานต้องมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งและสายงาน  
มีความยุติธรรมเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพนักงานมีการรั บรู้ถึงผล 
การปฏิบัติงานนัน้เพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
สอดคล้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี  1 พบว่า ด้าน 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน สง่ผลบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และสามารถ
พยากรณ์ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานได้ เนื่องจากการก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงาน
ให้พนกังานทุกคนทราบแล้ว องค์กรจะมีการประเมินโดยหวัหน้างานและให้พนกังาน  
มีส่วนร่วมในการก าหนดการประเมินผลการปฏิบตัิงานร่วมกนัโดยอยู่บนพืน้ฐานของ
ความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีความยตุิธรรม 
ปราศจากอคติ เที่ยงตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพื่อประสิทธิภาพในทางปฏิบตัิ
ให้ความเป็นธรรมโดยทัว่กนั (อนสัฟีญา ศรีแสง, 2558) และสอดคล้องกบั กระบวนการ
ในการประเมินผลการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระท าหลังจากได้มีการคัดเลือก
พนักงานเข้ามาท างาน และได้มีการให้ท างานไประยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดแล้ว  
ซึ่งผู้ บริหารจะต้องคอยติดตามเป็นระยะ ๆ ว่าผลงานที่ปรากฏออกมาและเมื่อท า 
การประเมินผลแล้ว ก็จะมีการเสริมหรือแก้ปัญหาให้พนักงานมีประสิทธิภาพต่อไป 
(วิเชียร วิทยอดุม, 2557) 
    4. จากผลการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  พบว่า  
ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกและสง่ผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงาน เนื่องจากรางวลัทัง้หมดที่พนักงานจะได้รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน  
ซึง่ประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน โบนสั สิ่งจูงใจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ เป็นรางวลัหรือ
สว่นเพิ่มที่พนกังานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจ้างงานและต าแหน่งภายในองค์การ เช่น 
การประกันชีวิตและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล แผนการศึกษา รวมถึงบริการต่าง ๆ  
ที่องค์การให้กบัพนกังานเพื่อเป็นการตอบแทนการท างาน สอดคล้องกบั วตัถปุระสงค์
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ในการให้ค่าตอบแทนขององค์การ คือ การให้สิ่งจูงใจในการปฏิบตัิงาน ตามทฤษฎีความ
เท่าเทียมกัน (Equity Theory) บุคคลจะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างแรง 
พยายามในการปฏิบตัิงานกบัผลลพัธ์ที่ได้ของตนเองกบับคุคลอื่น ว่ามีความเท่าเทียม
กนัหรือไม ่ถ้าบคุคลอื่นได้อตัราสว่นผลตอบแทนที่สงูกว่า ก็อาจที่จะก่อให้เกิดความไม่
สบายใจขึน้แก่บุคลากร และอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานขึน้ได้ ดังนัน้การ
ก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งยตุิธรรมจะสร้างความพอใจให้แก่บคุลากร และปอ้งกนัปัญหา
ที่จะสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ (ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, 
2556) และสอดคล้องกับ ประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การซึ่งได้แก่ 
ประสิทธิภาพของการผลิตและภาวะการตลาด มีอิทธิพลต่อการก าหนดอัตรา
คา่ตอบแทนขององค์การ (ดวงรัตน์ ธรรมสโรช, 2556) 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  จากผลการวิจัยพบว่า  การประเมินผล 
การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานเชิงบวกอยู่ในระดบัสงู ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญั 
ดงันี ้
 1.1 ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน จากผลการวิจยัพบว่า การประเมินผล
การปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูและสง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
มากกว่าค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญัเป็นล าดบั
แรก เพราะการที่มีความยตุิธรรมและชดัเจนในการประเมินผลการปฏิบตัิงานนัน้สง่ผล
ตอ่ความรู้สกึของพนกังานของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มากกว่าการจ่ายค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ องค์กรจึงต้องใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบโดยตรงและ
เข้มงวด ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยเทียบกับมาตรฐานของงานที่ก าหนดไว้ และมีการ
ก าหนดงานที่ต้องการทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพไว้อย่างชัดเจน และควรมีการแจ้ง
หลกัเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน เพื่อแสดงถึงความยตุิธรรมใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน รวมถึงควรแจ้งผลการประเมินครัง้ที่ผ่านมา
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ให้พนักงานทราบ เพื่อที่พนักงานจะได้น าผลการประเมินนัน้ไปปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองในการปฏิบตัิงานเพื่อให้ผลของการปฏิบตัิงานเกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 
 1.2 ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จากผลการวิจยัพบว่า ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่สูงและส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานในระดบัที่ต ่าลงมาจากด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญเช่นกัน โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น  ๆ รวมทัง้
สวสัดิการของธนาคารให้อยู่ในอตัราที่ช่วยให้พนกังานด ารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม
ใกล้เคียงกับลกัษณะงานที่ท าอยู่ หรือในระดบัเดียวกันกับชัน้ฐานะที่เขาด ารงชีพอยู ่
และท าให้พนกังานเกิดความพอใจในสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นผลให้พนกังานรู้สกึว่า
ผู้บริหารมีความยตุิธรรมและเพื่อกระตุ้นให้พนกังานพฒันาการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ท าให้
เกิดผลการปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้อีกด้วย  
  
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป  
  1. ควรศึกษาถึงการบริหารค่าตอบแทนที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 2. ควรศึกษาถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานของธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ 
 3. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
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