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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีผลตอ
ประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กลุมตัวอยางคือ
พนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 236 คน สถิตทิ ่ีใชในการวิเคราะหผลขอมูล
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ภาพรวมมีคาเฉลี่ยในระดับสูงกวาคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน โดยแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิภ์ าพรวมมีคา เฉลีย่ อยูในระดับมากทีส่ ดุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
คุณภาพชีวติ ในการทํางานและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิม์ ผี ลตอประสิทธิผลการทํางาน โดยคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
5 ดานประกอบดวย คาตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม สภาพการทํางานทีม่ คี วามปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน การพัฒนาความสามารถของพนักงาน และความเสมอภาค
ในองคการ พบวาดานที่มีผลตอประสิทธิผลการทํางาน คือ การพัฒนาความสามารถของพนักงาน และ
คาตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม ในขณะทีแ่ รงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ 4 ดาน ประกอบดวย ความกระตือรือรน
ความกลาเสีย่ ง ความรับผิดชอบตอตนเอง และการรูจ กั วางแผน พบวาดานทีม่ ผี ลตอประสิทธิผลการทํางาน
คือ การรูจักวางแผน โดยที่คุณภาพชีวิตในการทํางานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทั้ง 9 ดาน เปนตัวแปร
ที่รวมกันพยากรณประสิทธิผลการทํางาน ไดรอยละ 55.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน; แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์; ประสิทธิผลการทํางาน
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Abstract
This research aims to study the quality of work life and achievement motivation
affecting job effectiveness of the personnel of the Bank for Agriculture and
Agricultural Co-operatives. The sample of 236 personnel of the Bank for Agriculture
and Agricultural Co-operatives. Data analysis statistics included percentages, means,
standard deviations and multiple regressions. The results showed that achievement
motivation variable overview is higher than the average quality of work life.
Achievement motivation in the overall average is at the highest level. The result
of this study showed that quality of work life and achievement motivation affect
job effectiveness. The quality of work life 5 - side in terms of adequate and fair
compensation, safe and healthy environment, growth and security, development
of human capabilities and constitutionalism. Has found that job effectiveness
is development of human capabilities and adequate and fair compensation.
While achievement motivation 4 - side in terms of energetic, moderate risk taking,
individual responsibility and long range planning or anticipation of future.
Has found that job effectiveness is long range planning or anticipation of future.
The quality of work life and achievement motivation of the 9 - side variables
that predict job effectiveness, 55.20 percent are statistically significant level of 0.05.
Keywords: Quality of Work Life; Achievement Motivation; Job Effectiveness

บทนํา
การดําเนินงานภายในองคการในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบนั ประสิทธิผลจากการทํางานทีส่ ง ผลตอ
องคการจะมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน แตปจจัยอยางหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
สําหรับองคการก็คอื การมีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับภาระงาน และเพียงพอตอการบริหารจัดการ
(อุดม, 2553) ดังนั้นในการพัฒนาองคการใหเปนองคการที่มีประสิทธิภาพนั้น การพัฒนาบุคลากรหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการจึงเปนวิธีที่องคการสวนใหญใหความสําคัญ เนื่องจากบุคลากร
ในองคการเปนอีกหนึง่ ปจจัยทีท่ าํ ใหองคการประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาหากบุคลากรในองคการ
มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีแลวก็จะเปนแรงจูงใจในการทํางาน สามารถทุมเทแรงกายแรงใจใหแก
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว
คุณภาพชีวติ ในการทํางานนับไดวา มีความสําคัญตอชีวติ ของมนุษยเปนอยางยิง่ เนือ่ งจากการทํางาน
เปนสวนหนึง่ ของชีวติ ทีป่ ฏิบตั มิ ากกวากิจกรรมใด ๆ และในอนาคตอันใกลมนุษยจาํ เปนตองใชเวลาของชีวติ
เกี่ยวของกับการทํางานเพิ่มขึ้นไปอีก ทั้งนี้เพื่อสรางรายไดใหสามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
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ของมนุ ษ ย แ ละเพื่ อ ให ดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู ไ ด ใ นสภาวะแวดล อ มภายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว
ดังนัน้ องคการจึงควรจัดใหมสี ถานที่ในการทํางานทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ การทํางาน และตอบสนองตอผูป ฏิบตั งิ าน
ทัง้ ดานรางกายและจิตใจ เพือ่ ใหผปู ฏิบตั งิ านเกิดความรูส กึ ทีด่ ตี อ ตนเองและองคการ อันเปนปจจัยทีก่ อ ใหเกิด
ประสิทธิผลในการทํางานของผูปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนวิธีการหนึ่ง
ในการพัฒนาองคการที่ชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ
เพิ่มขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจน
เปนแรงจูงใจใหแกพวกเขาในการทํางาน และชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานดวย (Huse
and Cummings, 1985)
นอกจากคุณภาพชีวติ ในการทํางานจะสงผลตอการปฏิบตั งิ านแลว ปจจัยทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่
ที่สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลในการทํางานนั่นก็คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่เกิดจากบุคคลที่มีแรงจูงใจ
ในการทํางานสูง เปนบุคคลทีม่ คี วามมุง มัน่ ในการทํางานทีต่ นเองรับผิดชอบใหสาํ เร็จอยางแรงกลา ซึง่ การที่
บุคคลใดจะสามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จไดนั้นจําเปนอยางยิ่งที่บุคคลนั้นจะตองไดรับสิ่งที่ดี
และเปนสิ่งที่บุคคลนั้นตองการ เมื่อองคการสามารถตอบสนองความตองการที่ดีจึงถือเปนสิ่งจูงใจ
ใหบุคคลเหลานั้นเกิดความกระตือรือรนในการที่จะปฏิบัติงานใหดีย่งิ ไปกวาบุคคลอื่นดวยความพยายาม
ในการทํางานทีท่ า ทายความสามารถของตนเอง ดังนัน้ องคการจึงตองพิจารณาถึงความสามารถของบุคคล
ใหเหมะสมกับตําแหนงงานและความสามารถของผูด าํ รงตําแหนงนัน้ อีกทัง้ ยังตองคํานึงถึงขอบเขตของงานวา
สามารถดึ ง ความโดดเด น ของบุ ค คลเหล า นั้น ให นํา ออกมาปฏิ บัติง านให เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ต อ องค ก าร
ซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นไดวาองคการใดที่มีทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีแรงจูงใจในการทํางานสูงยอมสงผล
ใหองคการนั้นบรรลุเปาหมายเพราะบุคคลดังกลาวจะทุมเทพลังงานและความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อให
ผลงานสําเร็จตามนโยบายและเปาหมายตามที่องคการตั้งไว ดังนั้นประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน
จึงมีปจ จัยทีส่ าํ คัญอันประกอบดวย คุณภาพชีวติ ในการทํางานและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ ซึง่ ทัง้ สองอยางทีก่ ลาวมา
เปนกลไกสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานและเปนสื่อกลางในการนําไปสูผลการ
ปฏิบัติงานขององคการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนองคการที่ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ
มีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหความชวยเหลือและพัฒนาเกษตรกรไทย โดยระบบการจัดการที่ทันสมัยและ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เสริมสรางรายไดของเกษตรกรใหมคี วามเปนอยูท ด่ี ี
มีวัฒนธรรมองคการดวยการสงเสริมการทํางานของพนักงานในการทํางานเปนทีม มีความซื่อสัตย
มีความสํานึกรับผิดชอบ ภายใตการขับเคลื่อนองคการ 3 ดาน คือ ดานองคการ (Organization)
ดานพนักงาน (Employee) และดานลูกคา (Customer) โดยที่ในดานของพนักงานไดมกี ารจัดตัง้ สถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (BAAC Academy) ซึง่ เปนการใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถของพนักงาน
ตามสายอาชีพอยางทั่วถึงกับพนักงานทุกระดับ เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจขององคการ
โดยที่ประสิทธิผลของการทํางานนั้นประกอบไปดวยปจจัยตาง ๆ แตกตางกันไปตามประเภทและ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคการ ธ.ก.ส. จึงไดมีการจัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทน
ที่เหมาะสม มีการปรับโครงสรางเงินเดือนเปนระยะใหสอดคลองกับสภาพความจําเปน มีการเปดโอกาส
ใหพนักงานมีความกาวหนาในอาชีพตามหลักความสามารถ สงเสริมบทบาทหญิงชายเกือ้ กูลการทํางานรวมกัน
และเนนการมีสว นรวมของพนักงานผานกระบวนการแรงงานสัมพันธ มีการปรับสภาพแวดลอมการทํางาน
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ใหมีความเหมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและ
การฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานเกิดแรงผลักดันในการนําศักยภาพของตัวเอง และ
นําความรูความสามารถที่มีมาใชในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย
จากเหตุผลทีก่ ลาวมาขางตน ผูว จิ ยั จึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์
ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการทํ า งานของพนั ก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตรใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบวาคุณภาพชีวติ ในการทํางานและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์
มีผลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัด
นครราชสีมาหรือไมและอยางไร โดยผลลัพธท่ไี ดจากการวิจยั จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน
และปรับกลยุทธในดานการบริหารจัดการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางานของพนักงานในองคการใหมีความเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานและแรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ท่ี มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการทํ า งาน
ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีวาดวยฐานทรัพยากร (Resource-Based View: RBV)
เป น แนวคิ ด ที่ม องถึ ง ป จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรที่มีอ ยูภ ายในองค ก ารโดยรวมไปถึ ง สิ น ทรั พ ย
ความสามารถ กระบวนการขององคการ ขอมูลและความรูที่ควบคุมโดยองคการ และองคการสามารถ
นําทรัพยากรเหลานีม้ าพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการโดยใชผลประโยชนจากความสามารถ
ขององคการภายในที่มีอยูในป ค.ศ. 1959 งานของ Penrose (Penrose, 1959) ถือเปนผูเริ่มตนเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเติบโตของบริษัท (Theory of the Growth of the Firm) แตการพัฒนาและการยอมรับนั้น
มาจากงานของ Wernerfelt (Wernerfelt, 1984) และ Barney (Barney, 1991) ซึ่งแนวคิดของ RBV
เปนการอธิบายถึงความสําเร็จขององคการที่สามารถรักษาความไดเปรียบในการแขงขันไวไดแมปจจัย
ภายนอกจะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ RBV ตามแนวคิดของ Barney (Barney, 1991) ไดแบง
องคประกอบเปน 2 ดาน คือ ทรัพยากร และความสามารถขององคการทีเ่ ปนแหลงทีม่ าของความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ซึ่ง Barney (Barney, 1991) ไดใหความหมายของความไดเปรียบเชิงการแขงขันไววาเปน
ผลลัพธท่ไี ดจากการดําเนินการทางกลยุทธทส่ี ามารถสรางคุณคา (Value - Creating Strategy) ใหเหนือกวา
คูแ ขง คือ ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) โดยคูแ ขงขันไมสามารถดําเนินการ
ทางกลยุทธแบบเดียวกันไดในชวงเวลาเดียวกัน ดวยเหตุนี้ การไดเปรียบเชิงการแขงขันจะยั่งยืนได
ก็ตอ เมือ่ คูแ ขงขันไมสามารถลอกเลียนแบบผลลัพธ ผลประโยชน หรือคุณคาอันเนือ่ งมาจากการใชกลยุทธ
ทีอ่ งคการไดกาํ หนดหรือสราง ประกอบดวยคุณลักษณะเฉพาะสีป่ ระการอันไดแก 1) คุณคาของทรัพยากร
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(Value) 2) การหายาก (Rarity) 3) ไมสามารถลอกเลียนแบบ (Imitability) และ 4) ความสามารถ
ที่ทดแทนไมได (Non-Substitutable)
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การที่สมาชิกทุกระดับในองคการไดเขามามีสวนรวม
ในการทํ า กิ จ กรรมและองค ก ารสามารถตอบสนองความต อ งการของสมาชิ ก ทั้ ง ด า นร า งกายและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงการจายคาตอบแทนและผลประโยชนทส่ี มาชิกจะไดรบั ซึง่ หากองคการใด
สามารถปรับปรุงใหสามารถตอบสนองความตองการของคนทีท่ าํ งานนัน้ ได จะทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน เกิดความผูกพันตอองคการ และปฏิบตั งิ านอยางมีความสุข สําหรับการวิจยั นีผ้ วู จิ ยั ไดบรู ณาการ
องคประกอบของคุณภาพชีวติ ในการทํางานจากแนวคิดของ Walton (Walton, 1973) เนือ่ งจากแนวคิดนี้
ไดมีการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งลักษณะความตองการของบุคคล สภาพแวดลอมที่จะสงผลตอการทํางาน
และความเทาเทียมทางสังคม ซึง่ ตรงกับบริบทของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตรตามหลักการ
ปฏิบัติดานแรงงานที่สงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน มีการปรับสภาพแวดลอมการทํางาน
ใหมีความเหมาะสม มีการพัฒนาและการฝกอบรมอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการจายคาตอบแทน
อยางเหมาะสม จึงไดจัดองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 5 ดาน ดังนี้
1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation)
2) สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy
Environment)
3) ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (Growth and Security)
4) การพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Development of Human Capabilities)
5) ความเสมอภาคในองคการ (Constitutionalism)
3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ หมายถึง การมุง หวังทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการทํางาน โดยการลงมือ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ในงานที่ทาทายและตองใชสติปญญาความรูความสามารถ เพื่อจัดการกับงาน
และปญหานั้น ๆ ดวยมาตรฐานและการแขงขันที่สูงโดยมีการวางแผนที่ชัดเจน รัดกุมและรอบคอบ
มีความตองการขอมูลยอนกลับ พรอมทั้งวิธีการแกไขหากเกิดปญหาขึ้นจากการงานเหลานั้น ตลอดจน
ถึงการรักษามาตรฐานการทํางานทีส่ งู ไว สําหรับการวิจยั นีผ้ วู จิ ยั ไดบรู ณาการแนวคิดในการวิจยั จากลักษณะ
ของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยใชแนวคิดของ McCelland (McCelland, 1961) เนื่องจากเปนแนวคิด
ที่สรุปลักษณะที่เดนชัดสําหรับการวัดระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุคคลที่จะชวยใหการทํางานเกิด
ความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย
1) ความกระตือรือรน (Energetic)
2) ความกลาเสี่ยง (Moderate Risk Taking)
3) ความรับผิดชอบตอตนเอง (Individual Responsibility)
4) การรูจักวางแผน (Long Range Planning or Anticipation of Future)
4. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการทํางาน (Job Effectiveness)
ประสิทธิผลการทํางาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลและองคการในการทํางานรวมกัน
มีการตอบสนองเกือ้ กูลกัน ภายใตการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหเกิดผลลัพธและความสําเร็จ
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การเกษตร

ในการดําเนินงานทีจ่ ะทําใหองคการสามารถบรรลุวตั ถุประสงคตามทีต่ ง้ั ไว และสามารถปรับตัวใหดาํ รงอยูได
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง สําหรับการวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Steers (Steers, 1981)
มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลการทํางาน โดยพิจารณาจากปจจัย 4 ดาน ไดแก
1) ดานคุณภาพของงาน
2) ดานปริมาณงาน
3) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
4) ดานความรวมมือในการทํางาน

สมมุติฐานของการวิจัย
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีผลตอประสิทธิผลการทํางาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีผลตอประสิทธิผลการทํางาน
ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดบูรณาการ
กรอบแนวคิดการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานจากแนวคิดของ Walton (Walton, 1973) แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์จากแนวคิดของ McCelland (McCelland, 1961) และประสิทธิผลการทํางานจาก
แนวคิดของ Steers (Steers, 1981) ดังนี้

รูปที่ 1 คุณภาพชีวิตในการทํางาน
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ขั้นตอนในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานประจําของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
เขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 611 คน กลุมตัวอยาง (Sample) จํานวน 236 คน ไดมาโดยวิธีสุม
แบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) คํานวณจากสูตร Cochran (บุญใจ, 2550)
ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปทั้งหมด จํานวน 236 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 236 ฉบับ
คิดเปนอัตราการตอบกลับ (Response Rate) รอยละ 100 ของจํานวนประชากรที่กําหนด

เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย

แบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
1. สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน
ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเฉลีย่ ตอเดือน รวม 6 ขอคําถาม โดยใชแบบสอบถามแบบหลายตัวเลือก
(Multiple Choice Question) (บุญใจ, 2550)
2. สวนที่ 2 - 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ในการทํางานบูรณาการมาจากแนวคิดของ Walton (Walton, 1973) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ บูรณาการ
มาจากแนวคิดของ McClelland (McClelland, 1961) ประสิทธิผลการทํางาน บูรณาการมาจาก
แนวคิดของ Steers (Steers, 1981) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรวัด 5 ระดับ (5 - Point
Rating Scales) โดยผูตอบสามารถเลือกตอบตามระดับ ดังนี้ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวย
ปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด (บุญใจ, 2550)
3. สวนที่ 5
แบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผูว จิ ยั ไดนาํ แบบสอบถามใหกบั กรรมการผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง
และคํานวณหาคาความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ของ Rovinelli and Hambleton (Rovinelli and Hambleton, 1997)
จากการคํ า นวณหาค า ความสอดคล อ งที่ ไ ด จ ากความคิ ด เห็ น ของกรรมการผู เ ชี่ ย วชาญพบว า
ไดคาความสอดคลองเทากับ 0.94 อยู ในเกณฑมาตรฐานที่ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งแสดงวา
มีความตรงใชไดดีตามวัตถุประสงคของการวิจัย (Rovinelli and Hambleton, 1997)
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Try Out) กับพนักงาน
ธ.ก.ส. ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด โดยผูวิจัยเลือกที่จะทดสอบกับพนักงาน ธ.ก.ส. เขตจังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อหาความเที่ยงของแบบสอบถามและนําผลที่ไดมาหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ผูวิจัยไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.927 มากกวาคามาตรฐาน
คือ 0.7 ซึ่งเปนเกณฑที่สามารถยอมรับได (บุญใจ, 2550)

สถิติที่ ใชวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีผลตอประสิทธิผลการทํางาน
ใชการวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมานหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation
coefficient) และการวิเคราะหหาคาความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

74 คุณภาพชีวติ ในการทํางานและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิท์ ม่ี ผี ลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร

ผลการวิจัย
ผู วิ จั ย ได กํ า หนดตั ว แปรคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานและแรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ เ ป น ตั ว แปรพยากรณ
โดยมีประสิทธิผลการทํางานเปนตัวแปรเกณฑ โดยวิเคราะหคณ
ุ ภาพชีวติ ในการทํางานและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์
ที่มีผลตอประสิทธิผลการทํางาน ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson
Correlation Coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
แปลผลดวยคาสัมประสิทธิ์การถดถอย ( ) ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพชีวติ ในการทํางาน แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิแ์ ละ
ประสิทธิผลการทํางาน
N = 236
X11
คาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม
สภาพการทํางาน
ที่มีความปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ
ความมั่นคงและ
ความกาวหนาในงาน
การพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน
ความเสมอภาค
ในองคการ
ความกระตือรือรน
ความกลาเสี่ยง
ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง
การรูจักวางแผน
ประสิทธิผลการทํางาน

หมายเหตุ **

X12

X13

X14

X15

X21

X22

X23

X24

1
0.539**

1

0.631** 0.561**

1

0.541** 0.480** 0.742**

1

0.569** 0.538** 0.751** 0.732**

1

0.370** 0.359** 0.529** 0.669** 0.519** 1
0.249** 0.248** 0.314** 0.515** 0.392** 0.629**

1

0.269** 0.306** 0.374** 0.384** 0.332** 0.413** 0.527**

1

0.396** 0.337** 0.524** 0.497** 0.527** 0.372** 0.412** 0.669** 1
0.328** 0.290** 0.566** 0.661** 0.541** 0.510** 0.388** 0.446** 0.613**

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิม์ ผี ลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
เขตจังหวัดนครราชสีมา พบวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกกับตัวแปรตาม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสหสัมพันธอยูระหวาง 0.290 - 0.661 ความสัมพันธ
อยูในระดับสูง (บุญใจ, 2550) เพือ่ เปนการทดสอบความสัมพันธของคุณภาพชีวติ ในการทํางาน และแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ที่มีผลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เขตจังหวัดนครราชสีมา
ตารางที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยพหุของตัวแปรพยากรณรายดานของดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และรายดานของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยมีประสิทธิผลในการทํางานเปนตัวแปรเกณฑ
ตัวแปรพยากรณ
Constant
คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ
ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
การพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ความเสมอภาคในองคการ
ความกระตือรือรน
ความกลาเสี่ยง
ความรับผิดชอบตอตนเอง
การรูจักวางแผน
R2 = 0.569 AdjR2 = 0.552
หมายเหตุ * P<0.05 ** P<0.01

B
1.244
-0.081

ประสิทธิผลการทํางาน
SEb
t
P-Value
0.236
5.236 0.000
0.040 -0.122 -2.044 0.042*

-0.070

0.049

-0.081

-1.441

0.151

0.085
0.295
0.011
0.102
-0.056
0.029
0.378

0.065
0.055
0.057
0.055
0.050
0.064
0.067

0.106
0.433
0.015
0.125
-0.071
0.030
0.374

1.306
5.335
0.195
1.866
-1.133
0.455
5.620

0.193
0.000**
0.846
0.063
0.258
0.650
0.000**

จากตารางที่ 2 พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวแปรที่รวมกัน
พยากรณประสิทธิผลการทํางานไดรอยละ 55.20 (AdjR2 = 0.552) โดยมี 3 ดาน ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนี้ คุณภาพชีวติ ในการทํางาน ดานการพัฒนาความสามารถของพนักงานและดานคาตอบแทนทีเ่ พียงพอ
และยุตธิ รรม และแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิด์ า นการรูจ กั วางแผน และดานที่ไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ คือ คุณภาพชีวติ
ในการทํางานดานสภาพการทํางานทีม่ คี วามปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความมัน่ คงและกาวหนาในงาน
และดานความเสมอภาคในองคการ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานความกระตือรือรน ดานความกลาเสี่ยง
และดานความรับผิดชอบตอตนเอง จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอย ( ) สรุป ไดวา
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คุณภาพชีวติ ในการทํางานดานการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิด์ า นการรูจ กั
วางแผนมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ในขณะทีค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ในการทํางานดานคาตอบแทนทีเ่ พียงพอและ
ยุตธิ รรมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีผลตอประสิทธิผลการทํางาน
สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการทํ า งานของพนั ก งานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เขตจังหวัดนครราชสีมา คือ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมและดานการพัฒนาความสามารถของพนักงาน สวนคุณภาพชีวิตในการทํางานดานที่ไมมีผลตอ
ประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
คือ สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ภัทรานี
ศรีประมวล และกิตติพันธ คงสวัสดิ์ (ภัทรานี และกิตติพันธ, 2556) ที่พบวาปจจัยในการปฏิบัติหนาที่
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานในสํานักงาน ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการตํารวจ กองกํากับการ 1 กองบังคับการปราบปราบ ทัง้ นีอ้ าจกลาวไดวา พนักงานอยูในชวงวัย
ที่มีความพรอมทางดานรางกาย และสามารถทํางานไดภายใตสภาพแวดลอมขององคการ
ถัดมาคือดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อารวย ดีเลิศ
(อารวย, 2549) ที่พบวาโอกาสความกาวหนาในตําแหนงงานของพนักงานตรวจสอบภายใน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรยังไดรับการสนับสนุน สงเสริมจากผูบริหารของสวนงานไมเต็มที่
ไมเทาเทียมกับสวนงานอื่นในองคกร รวมทั้งเมื่อมีการศึกษา อบรม เพิ่มเติมในระดับใด ๆ แลว
ไมไดนํามาประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงของพนักงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากพนักงานยังมี
ความคิดเห็นตองานที่ไดรบั มอบหมาย นโยบายที่ไดรบั ในเรือ่ งของความไมชดั เจน อีกทัง้ การมอบหมายงาน
ยังไมตรงตามความสามารถของพนักงานทําใหมีผลตอการนําไปสูการปฏิบัติงานที่ไมไดผลตามที่ตองการ
และอีกดานคือดานความเสมอภาคในองคการ ซึ่งสอดคลองกับ ณัฏฐกฤตา อภิโชติภพพินิฐ
(ณัฏฐกฤตา, 2550) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางาน
และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จํากัด พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานความเปนประชาธิปไตยไมมคี วามสัมพันธกบั ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน พนักงานยังมีความเห็นวา
การรับฟงความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ การเคารพในสิทธิสวนบุคคลระหวางกัน และมาตรฐาน
ในการพิจารณาคาตอบแทนยังไมมีความเทาเทียมและเสมอภาคกัน
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีผลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา คือ ดานการรูจักวางแผน สวนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ดานที่ไมมีผลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร คือ
ดานความกระตือรือรน ดานความกลาเสี่ยง และความรับผิดชอบตอตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เบญจรัตน เหลือลน (เบญจรัตน, 2553) ที่ ไดศึกษาการรับรูลักษณะงานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับ
การปฏิบตั งิ านของพยาบาลดูแลผูป ว ยลางไตทางชองทองอยางตอเนือ่ งในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดานกลาเสี่ยงพอควร ดานความขยันหมั่นเพียร ดานความรอบรูในการตัดสินใจ
ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง และดานความรับผิดชอบ
ต อ ตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นระดั บ ตํ่ า กั บ การปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลดู แ ลผู ป ว ยล า งไตทางช อ งท อ ง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีการกําหนดหลักการปฏิบัติงาน
ตามแนวปฏิบตั ิ คําสัง่ และนโยบายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของธนาคารตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Organization Governance) ทําใหงานที่ไดรับมอบหมายเปนลักษณะของงานประจํา
ที่มีแนวปฏิบัติในการทํางาน พนักงานจึงรูสึกวาเปนงานที่ไมมีความยุงยากซับซอน ไมมีความทาทาย
ความสามารถของตนเอง และปญหาที่พบจากการทํางานอาจไมใชปญหาที่มีความแปลกใหมเปนปญหา
ที่สามารถแกไขไดโดยการอางอิงฐานขอมูลของธนาคาร

สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลสรุปผลตามวัตถุประสงค
คุณภาพชีวิตในการทํางานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีผลเชิงบวกตอประสิทธิผลการทํางาน
ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เขตจังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ 0.01

2. ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้

2.1 จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานมีผลตอประสิทธิผลการทํางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ จังหวัดนครราชสีมา โดยดานที่มีผลตอประสิทธิผล
ในการทํางาน คือ ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมและการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนองประกอบสวนหนึ่งที่รองรับและสรางแรงผลักดันในการทํางาน
ใหกับพนักงาน การที่องคการสามารถสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานดานตาง ๆ ใหกับพนักงาน
ไดอยางเพียงพอตอความตองการตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม และมีสิ่งจูงใจเพื่อเปนแรงผลักดัน
ใหพนักงานมีความกาวหนา มั่นคง ในสายงาน และการใหพนักงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในการทํางาน ถือไดวาเปนการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน องคการจึงควรพิจารณาคาตอบแทนและ
สวัสดิการอยางเหมาะสมและพอเพียงตอการดํารงชีพและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน มีการเปดโอกาส
ใหกับพนักงานไดรับการฝกอบรม และพัฒนาทักษะที่เปนประโยชนตอการทํางานและความกาวหนาของ
พนักงาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทําใหพนักงานเกิดความรักและศรัทธาและ
พรอมทีจ่ ะทุม เทใหกบั การทํางานอยางเต็มที่ สงผลใหการปฏิบตั งิ านไดผลสําเร็จตามองคการตัง้ เปาหมายไว
2.2 จากผลการวิจยั พบวา แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิม์ ผี ลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ จังหวัดนครราชสีมา โดยดานที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางาน คือ
ดานการรูจักวางแผน เนื่องจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนสิ่งที่มีอยูในตัวของพนักงาน จึงเปนความสามารถ
ขององคการในการที่จะดึงศักยภาพที่มี ในตัวพนักงาน เพื่อนํามาใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
ดังนั้นองคการจึงควรพิจารณามอบหมายงานใหตรงตามความสามารถของพนักงานเพื่อใหพนักงาน
ไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่เปนการกระตุนใหพนักงานเกิดความรูสึกวาไดทํางานที่มีความสําคัญ
และองคการควรมีการกําหนดนโยบาย วิธีการหรือขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน เพื่อใหพนักงานไดนํามา

78 คุณภาพชีวติ ในการทํางานและแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิท์ ม่ี ผี ลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร

วางแผนการทํางานไดอยางละเอียด รอบคอบ และถูกตอง รวมถึงการจัดใหพนักงานไดรับการอบรม
การจัดทําแผนงานเพื่อเสริมสรางทักษะในการวางแผนการทํางานใหกับพนักงาน ซึ่งจะทําใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลตามที่องคการตั้งแผนไว

3. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป

1) ธนาคารภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชเพื่อการพัฒนาองคกร
ที่มีการดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
2) องคกรภาคเอกชนหรือธนาคารอาคารสงเคราะห สามารถนํากรอบแนวคิดไปใช
ในการศึกษาวิจัยโดยมีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อบูรณาการไปสูธุรกิจการบริการอื่น
โดยพึงระวังในเรื่องของบริบทเฉพาะขององคกร
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