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การวิ จั ย ครั ง้ นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรั พยากร
มนุ ษ ย์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง
เก็ บรวบรวมข้ อมูลจากพนัก งานธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ง หนึ่ง จ านวน 151 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่ อมั่น ด้ านการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ มีค่าเท่ากับ 0.95
ด้ านประสิทธิ ภาพการปฏิบัติง าน มีค่า เท่า กับ 0.87 การวิเคราะห์ ข้อ มูลโดยใช้ สถิ ติ
พื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหพันธ์เพียร์ สนั และค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจัยพบว่า การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ภาพรวมและรายด้ านอยู่ใน
ระดับมาก ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ านการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน และด้ านค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกและ
ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.260 และ 0.120 ตามลาดับ ค่า
สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคณ
ู ของประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน กับด้ านการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและด้ านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เท่ากับ 0.630 โดยที่ตวั พยากรณ์ทงั ้
2 ตัวสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่ ได้ ร้อยละ 39.70 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญในด้ าน
1
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและด้ านค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์เพื่อให้ ผลของ
การปฏิบตั ิงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น
คาสาคัญ : การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน 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
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

200 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทนา
ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุ นแรงและซับซ้ อนมากขึน้ ทาให้ หลาย ๆ
ปั ญหา ขยายตัวกลายเป็ นปั ญหาทังในระดั
้
บประเทศ และระดับโลก เช่น ปั ญหาวิกฤติ
ทางเศรษฐกิ จ ปั ญหาทางด้ า นการเมือ ง ปั ญหาอาชญากรรมข้ า มชาติ ปั ญ หาด้ า น
พลังงาน ปั ญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ซึ่งสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลทาให้
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งพยายามที่จะเสริ มสร้ างศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ด้ าน
เพื่อให้ เกิดข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน ไม่วา่ จะเป็ นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์
ในห้ างสรรพสินค้ า แหล่งชุมชน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ทาให้ องค์กรต่างก็ต้อง
หาทางรับมือกับการเปลีย่ นแปลงเพื่อให้ องค์กรสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ได้ (สุนนั ทา มิ่งเจริ ญพร,2556)
จากสภาพแวดล้ อมต่างๆที่เ กิ ดขึน้ ธนาคารพาณิ ชย์ แห่งหนึ่ง ก็ ได้ ค วบรวม
กิ จ การและปรั บ โครงสร้ างขององค์ ก รอย่า งเป็ น ทางการเมื่ อ ปี 2554 เพื่ อ สามารถ
ตอบสนองการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ครบวงจรและขยายช่ อ งทางการให้ บริ ก าร
ครอบคลุมลูกค้ าเป้าหมายทัว่ ประเทศไม่ว่าจะเป็ นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์
ในห้ า งสรรพสิน ค้ า แหล่ง ชุม ชน และปั จ จุบัน ธนาคารผู้ร่ วมถื อ หุ้น ที่ ได้ เ ข้ า มาเป็ น
พันธมิตรร่วมถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ จานวนสัดส่วน 48.99% มากว่า 5-6 ปี
นัน้ ก็ได้ ออกมาชี ้แจงแผนการขายหุ้นทังหมด
้
เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และนโยบาย
ในการดาเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ ทาให้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนัน้ ส่งผล
ต่อโครงสร้ างขององค์กร ผู้บริ หารองค์กรรวมถึงความรู้ สึกของพนักงานภายในองค์กร
ปั ญหาเหล่านี ้ทาให้ ผ้ บู ริ หารจะต้ องบริ หารการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นภายในองค์กร และ
มีบทบาทหน้ าที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ ของการบริ หาร “คน” ในองค์กรด้ วยเช่น
การสรรหาและการคัดเลือก การจัดฝึ กอบรมพนักงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารค่าตอบแทน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
องค์กรทังหมด
้
เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
และเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการทางานและคุณภาพชีวิตในการทางานมากขึ ้น (ชลนิศา
พรหมเผือก, 2554)
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จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาที่กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ น ทาให้
ผู้วิจยั เล็งเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ว่ามีสว่ น
สาคัญที่จะช่วยผลักองค์ การและทาให้ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดียิ่งขึ ้น จึงได้
ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อให้ องค์กรสามารถนาผลการวิจยั
ครัง้ นี ้ไปใช้ ประโยชน์และปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และสร้ างแรงจูงใจ
ให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ องค์การบรรลุสวู่ ตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่องค์การต้ องการต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่
วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ใ นงานวิจัย ครั ง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานธนาคารพาณิช ย์แ ห่งหนึ่ง
ทังหมด
้
จานวน 151 คน (ข้ อมูลสถิติพนักงาน ธนาคารพาณิช ย์แห่งหนึ่ง , 2558)
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสรรหา
ด้ านการคัดเลือก ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา ด้ านการประเมินผลปฏิบตั ิงานและด้ าน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ ด้ าน
ปริ มาณ ด้ านเวลางานและด้ านค่าใช้ จ่าย
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ ข้ อมู ล การวิ จั ย ครั ้ง นี ้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึ ้นจากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจยั ต่างๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง เนื ้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยได้ ออกแบบให้
แบบสอบถามมีแบ่ง 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งเป็ น
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคาถามเลือกตอบเพื่อถามข้ อมูล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน อัตราเงินเดื อน ลักษณะคาถามเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จานวน 5 ข้ อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามการบริ ห ารทรั พยากรมนุษย์ โดยลักษณะของ
แบบสอบถามจะแบ่งตามการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 5 ด้ าน ได้ แก่การสรรหา การคัดเลือก
การฝึ ก อบรมและพัฒ นา การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งาน และค่า ตอบแทนและสิ ท ธิ
ประโยชน์ ด้ านละ 4 ข้ อ เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 20 ข้ อ ใช้ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (1961) แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ โดย
กาหนดค่าคะแนน ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง มากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึง มาก
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง น้ อย
คะแนน 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
สาหรับแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้ เกณฑ์การ
แปลผลในการแบ่งระดับคะแนนเฉลีย่ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544) ดังนี ้
ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่อ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์มากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่อ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์มาก
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ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่อ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่อ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์น้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึ ง ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่อ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์น้อยที่สดุ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามจะแบ่ง ตามประสิทธิ ภาพการปฏิ บัติง าน 4 ด้ าน ได้ แ ก่ คุณ ภาพงาน
ปริ มาณงาน เวลาและค่าใช้ จ่าย ด้ านละ 4 ข้ อ เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด จานวน 16 ข้ อ
ใช้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (1961) แบ่งระดับการวัด
เป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดค่าคะแนน ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง มากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึง มาก
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง น้ อย
คะแนน 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
สาหรับแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้ เกณฑ์การแปล
ผลในการแบ่งระดับคะแนนเฉลีย่ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544) ดังนี ้
ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานมาก
ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานน้ อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานน้ อยที่สดุ
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ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในการทางานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ เป็ นคาถามปลายเปิ ด จานวน 1 ข้ อ
วิธีการสร้ างเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรวบรวมเป็ นข้ อมูลในการ
สร้ างแบบเครื่ องมือวิจยั
2. สร้ างเครื่ องมือ โดยการวิเคราะห์เนื ้อหาให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในด้ านข้ อมูล
พื ้นฐานของพนักงาน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แล้ วนาไปสร้ างเป็ นแบบสอบถาม
3. นาเครื่ องมือที่สร้ างขึ ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
เหมาะสม และพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข ความบกพร่อง
4. นาเครื่ องมือวิจยั ที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา
5. นาเครื่ องมือวิจยั ที่ผา่ นการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว
ไปทาการทดลอง (try Out) กับพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จานวน 30 คน โดย
ใช้ แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบราค ด้ านการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ เท่ากับ 0.95 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.573- 0.743 ส่วนด้ าน
ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานเท่ากับ 0.87 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.4510.645
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของพนักงาน ด้ วยค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้ อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ ระดับการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ของธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่ง ด้ วย
ค่าเฉลีย่ (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน(  )
3. วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึง่ ด้ วยค่าเฉลีย่ (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
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4. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ กับประสิทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร พาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ อย่างง่าย
ของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
5. วิเคราะห์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งานธนาคารพาณิ ช ย์ แห่ง หนึ่ง โดยใช้ ส ถิ ติ ค่า สัม ประสิท ธิ์ สหพัน ธ์ ถ ดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 3039 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ระยะเวลาในการทางาน 7-10 ปี อัตรา
เงินเดือน 25,001-35,000 บาท
2. ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน ของการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ภาพรวมและรายด้ านมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ
จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านการสรรหา ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนาค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ ด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และด้ านการคัดเลือก ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ โดยรวม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. ด้ านการสรรหา
2. ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา
3. ด้ านค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์
4. ด้ านการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
5. ด้ านการคัดเลือก
รวม

4.069
4.038
3.964

ระดับความคิดเห็นต่ อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
0.612
มาก
0.643
มาก
0.583
มาก

3.964

0.555

มาก

3.897
3.986

0.590
0.517

มาก
มาก





3. ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงาน ภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
ร า ย ด้ า น พ บว่ า ประ สิ ท ธิ ภ า พก า รปฏิ บั ติ ง า นอ ยู่ ใ นระ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด คื อ
ด้ านค่าใช้ จ่าย ส่วนประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่
จากมากไปน้ อย คือ ด้ านเวลา ด้ านคุณภาพและด้ านปริ มาณ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ โดยรวม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1. ด้ านค่าใช้ จา่ ย
2. ด้ านเวลา
3. ด้ านคุณภาพ
4. ด้ านปริ มาณ
รวม





4.207
4.201
4.119
4.111

0.407
0.347
0.414
0.394

ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

4.156

0.324

มาก

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ด้ านการสรรหา ด้ านการคัดเลือก
ด้ า นการฝึ ก อบรมและการพัฒ นา ด้ านการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน และด้ าน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน เชิงบวก
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่
ตัวแปร
(X1)
ด้ านการสรรหา (X1)
ด้ านการคัดเลือก
บุคลากร (X2)
ด้ านการฝึ กอบรม
และการพัฒนา
(X3)
ด้ านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน (X4)
ด้ านค่าตอบแทน
และสิทธิ
ประโยชน์ (X5)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงาน (Y)

(X2)
0.795

(X3)
0.655

(X4 )
0.682

(X5)
0.606

(Y)
0.447

-

0.627

0.717

0.646

0.438

-

0.665

0.714

0.478

-

0.786

0.616

-

0.567
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ตารางที่ 4 ค่านา้ หนักความสาคัญของการพยากรณ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการ
ปฏิ บั ติ ง าน ของพนั ก งานธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในภาพรวมแบบ
Stepwise
B

Std.
Error

Beta

t

VIF

ค่ าคงที่
2.651
17.194
ด้ านการประเมินผลการ
0.260 0.25588 0.466 4.325 2.616
ปฏิบัติงาน (X4)
0.120 0.25302 0.216 2.093 2.616
ด้ านค่ าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ (X5)
R = 0.630
R2= 0.397
SEest = 0.258
F-Value = 48.805
*p<0.05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การทดสอบ Multicollinearity พบว่า ค่า VIF ของ
ตัวแปรการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทงั ้ 2 ตัวแปร มีค่า 2.616 ซึ่งน้ อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มี
ปั ญ หาด้ านความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระด้ วยกั น สู ง เกิ น ไปและค่ า น า้ หนั ก
ความสาคัญของการพยากรณ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ด้ านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้ านค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ ส่งผลทางบวกต่อ
ประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.260 และ 0.120 ตามลาดับ โดยด้ านการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานสูงสุด และด้ าน
ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ ส่งผลทางบวกในระดับที่ต่าลงมา ค่าสหสัมพันธ์ ถดถอย
พหุคูณของประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน กับด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และด้ าน
ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ เท่ากับ 0.630 โดยที่ ตัวพยากรณ์ ทัง้ 2 ตัว สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้ ร้อยละ
39.70 มีคา่ ความคลาดเคลือ่ นในการพยากรณ์ 25.80
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สามารถเขียนสมการทานายในรูปคะแนนดิบ ได้ ดงั นี ้
ประสิทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของประสิทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 2.651 + 0.260 (ด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน) + 0.120
(ด้ านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z (ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน) = 0.466 (Z ด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน)
+ 0.216 (Zค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์)
สรุ ปและอภิปรายผล
1. จากผลการวิเคราะห์ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับ การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ของสาขา
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ปิ ยาพร ห้ องแซง, 2555) และสอดคล้ องกับ การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ของโรงพยาบาลทักษิ ณ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (สุชิตา มณีรัตน์, 2558)
2. จากผลการวิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานสาขา ในเครื อข่ายการบริ การและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) พบว่า ประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ณัฐนัย กิ จ
เกษมสวัสดิ์, 2554) และสอดคล้ องกับ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วน
ราชการภู มิ ภ าคระดั บ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี สัง กั ด กระทรวงมหาดไทย พบว่ า
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (วิยะดา ขาวมี, 2558)
3. จากผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิ ชย์ แห่งหนึ่ง พบว่า ด้ า น
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง าน มี ค วามสัม พันธ์ เ ชิ งบวกและส่ง ผลต่อ ประสิทธิ ภาพ
การปฏิ บัติ ง าน เนื่ อ งจากธนาคารมี กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านและ
คุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งาน ตามเงื่ อ นไขของลัก ษณะงานที่ ว่ า จ้ าง เพื่ อ ใช้ ผลจาก
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การปฏิ บั ติ ง านเป็ นเกณฑ์ ใ นการเพิ่ ม ค่ า ตอบแทนหรื อ การเลื่ อ นต าแหน่ ง โดย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานต้ องมีความเหมาะสมกับตาแหน่งและสายงาน
มี ค วามยุ ติ ธ รรมเที่ ย งตรง โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และพนัก งานมี ก ารรั บรู้ ถึ ง ผล
การปฏิ บัติงานนัน้ เพื่อนาไปแก้ ไขปรั บ ปรุ งการปฏิ บัติงานให้ มีป ระสิท ธิ ภาพมากขึน้
สอดคล้ อ งกับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการจัด การทรั พ ยากรมนุษ ย์ กับ ประสิท ธิ ภาพ
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานธนาคารออมสิ น เขตสุ ร าษฎร์ ธานี 1 พบว่ า ด้ าน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน และสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานได้ เนื่องจากการกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงาน
ให้ พนักงานทุกคนทราบแล้ ว องค์กรจะมีการประเมินโดยหัวหน้ างานและให้ พนักงาน
มีส่วนร่ วมในการกาหนดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานร่ วมกันโดยอยู่บนพื ้นฐานของ
ความเป็ นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีความยุติธรรม
ปราศจากอคติ เที่ยงตรง โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประสิทธิภาพในทางปฏิบตั ิ
ให้ ความเป็ นธรรมโดยทัว่ กัน (อนัสฟี ญา ศรี แสง, 2558) และสอดคล้ องกับ กระบวนการ
ในการประเมิ น ผลการท างาน ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ก ระท าหลัง จากได้ มี ก ารคัด เลื อ ก
พนักงานเข้ ามาทางาน และได้ มีก ารให้ ทางานไประยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดแล้ ว
ซึ่ง ผู้บ ริ ห ารจะต้ อ งคอยติ ด ตามเป็ น ระยะ ๆ ว่า ผลงานที่ ป รากฏออกมาและเมื่ อ ท า
การประเมินผลแล้ ว ก็ จะมีการเสริ มหรื อแก้ ปัญหาให้ พนักงานมีประสิทธิ ภาพต่อไป
(วิเชียร วิทยอุดม, 2557)
4. จากผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนัก งานธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง พบว่ า
ด้ านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์ เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงาน เนื่องจากรางวัลทังหมดที
้
่พนักงานจะได้ รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน
ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าจ้ าง เงินเดือน โบนัส สิ่งจูงใจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ เป็ นรางวัลหรื อ
ส่วนเพิ่มที่พนักงานได้ รับซึ่งเป็ นผลจากการจ้ างงานและตาแหน่งภายในองค์การ เช่น
การประกันชี วิตและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล แผนการศึกษา รวมถึงบริ การต่าง ๆ
ที่องค์การให้ กบั พนักงานเพื่อเป็ นการตอบแทนการทางาน สอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์
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ในการให้ ค่าตอบแทนขององค์การ คือ การให้ สิ่งจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ตามทฤษฎีความ
เท่าเทียมกัน (Equity Theory) บุคคลจะพิจารณาเปรี ยบเทียบอัตราส่วนระหว่างแรง
พยายามในการปฏิบตั ิงานกับผลลัพธ์ ที่ได้ ของตนเองกับบุคคลอื่น ว่ามีความเท่าเทียม
กันหรื อไม่ ถ้ าบุคคลอื่นได้ อตั ราส่วนผลตอบแทนที่สงู กว่า ก็อาจที่จะก่อให้ เกิดความไม่
สบายใจขึ ้นแก่บุคลากร และอาจก่อให้ เกิ ดปั ญหาในการปฏิบัติงานขึน้ ได้ ดังนันการ
้
กาหนดค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมจะสร้ างความพอใจให้ แก่บคุ ลากร และป้องกันปั ญหา
ที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การ (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ ,
2556) และสอดคล้ อ งกับ ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นส าหรั บ องค์ ก ารซึ่ ง ได้ แก่
ประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต และภาวะการตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดอั ต รา
ค่าตอบแทนขององค์การ (ดวงรัตน์ ธรรมสโรช, 2556)
ข้ อเสนอแนะ
การนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จากผลการวิ จั ย พบว่ า การประเมิ น ผล
การปฏิ บัติ ง านและค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มี ค วามสัม พัน ธ์ แ ละส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานเชิงบวกอยู่ในระดับสูง ดังนัน้ ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญ
ดังนี ้
1.1 ด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จากผลการวิจยั พบว่า การประเมินผล
การปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูงและส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
มากกว่าค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ ดังนัน้ ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญเป็ นลาดับ
แรก เพราะการที่มีความยุติธรรมและชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานนันส่
้ งผล
ต่อความรู้สกึ ของพนักงานของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มากกว่าการจ่ายค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ องค์กรจึงต้ องใช้ วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบโดยตรงและ
เข้ มงวด ซึ่งเป็ นการประเมินผลโดยเทียบกับมาตรฐานของงานที่ กาหนดไว้ และมีการ
กาหนดงานที่ต้องการทังด้
้ านปริ มาณและคุณภาพไว้ อย่างชัดเจน และควรมีการแจ้ ง
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน เพื่อแสดงถึงความยุติธรรมใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน รวมถึงควรแจ้ งผลการประเมินครัง้ ที่ผ่านมา
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ให้ พนักงานทราบ เพื่อที่พนักงานจะได้ นาผลการประเมินนันไปปรั
้
บปรุ งและพัฒนา
ตนเองในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ผลของการปฏิบตั ิงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น
1.2 ด้ านค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ จากผลการวิจยั พบว่า ค่าตอบแทน
และสิท ธิ ป ระโยชน์ มี ค วามสัม พัน ธ์ อ ยู่ใ นระดับ ที่ สูง และส่ง ผลต่อ ประสิท ธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานในระดับที่ต่าลงมาจากด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารควรให้
ความสาคัญ เช่นกัน โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ อื่ น ๆ รวมทัง้
สวัสดิการของธนาคารให้ อยู่ในอัตราที่ช่วยให้ พนักงานดารงชีพอยู่ได้ อย่างเหมาะสม
ใกล้ เคียงกับลักษณะงานที่ทาอยู่ หรื อในระดับเดียวกันกับชัน้ ฐานะที่เขาดารงชีพอยู่
และทาให้ พนักงานเกิดความพอใจในสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ซึง่ เป็ นผลให้ พนักงานรู้ สกึ ว่า
ผู้บริ หารมีความยุติธรรมและเพื่อกระตุ้นให้ พนักงานพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ ดีขึ ้นทาให้
เกิดผลการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาถึงการบริ หารค่าตอบแทนที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่
2. ควรศึก ษาถึ งการพัฒ นาประสิทธิ ภาพการสรรหาพนักงานของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึง่
3. ควรศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่
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