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บทความวิจัย

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน

ธนาคารออมสนิในจังหวดันครราชสมีา ท�าการเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยัคอื พนักงานธนาคาร

ออมสินในจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 226 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวจิยัพบว่าสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึง่ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทีเ่กือ้หนนุต่อการท�างาน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการมุ่งงาน ด้านการน�านวัตกรรมมาใช้ และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม  

2 ด้าน ได้แก่ ด้านลกัษณะของผูน้�า และด้านกฎระเบยีบข้อบงัคบั สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยให้คนท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสงัคม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างาน

ของพนกังานธนาคารออมสินในจังหวดันครราชสีมา อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 55.50, 56.30 

และ 34.70 ตามล�าดับ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เข้ากับการ

ปฏิบัติงานจริงของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นแนวทาง

ส�าหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

ค�าส�าคัญ: สภาพแวดล้อมในการท�างาน ประสิทธิภาพการท�างาน ธนาคารออมสิน
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the work environments that affect the work efficiency 

of employees of the Government Savings Bank (GSB) employees in Nakhon Ratchasima province. Data 

collection was gathered by a set of questionnaires distributed to 226 employees in Nakhon Ratchasima. 

Descriptive statistics, comprising of percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and 

multiple regression analysis.

The findings revealed that the work environments consist of the environments that support the 

work in three aspects, work oriented, applying innovation and working facility. There were two aspects of 

controlling environment, economic and social environment and physical environment. These environments 

aspects were effect to work efficiency of Government Saving Bank employees in Nakhon Ratchasima 

province; at significant level at 0.05 which are 55.50 percent, 56.30 percent and 34.70 percent respectively.   

The result of the research could apply and develop work environment of employees’ practices at  

Government Saving Bank in Nakhon Ratchasima province. This research also utilize for academic in order 

to develop human resources for other organizations. Furthermore, this research not only motivates but 

also enhances employees’ work efficiency in organizations.    

KEYWORDS: Work environments, Work efficiency of employees, Government Savings  

บทน�า
ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบัน

การเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกันภายใต้การก�ากับดูแลของ

กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริม 

การออมให้กับประชาชน รวมถึงการประกอบธุรกิจต่างๆ 

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน ธนาคาร

ออมสินเป็นแหล่งเงินออมที่ส�าคัญของรัฐบาลในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการ

สร้างเสถยีรภาพทางการเงิน รวมถึงเป็นแหล่งเงนิทุนแก่ภาค

ธรุกจิเอกชนอกีด้วย การบรหิารงานของธนาคารออมสนิอยู่

ภายใต้การก�ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่ง

มีอ�านาจในการก�ากับดูแล แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ 

ตลอดจนอนุมั ติหรืออนุญาตการลงทุนเพื่อแสวงหา 

ผลประโยชน์ และในกิจการอื่นๆ อันพึงเป็นงานธนาคาร 

จากการที่ธนาคารออมสินเป็นแหล่งเงินออมท่ีส�าคัญของ

รฐับาลนัน้ จึงท�าให้ธนาคารมบีทบาทในการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของประเทศ โดยการน�าเงินฝากที่ได้จากการระดมเงินออม

จากประชาชนไปปล่อยสินเช่ือให้แก่รัฐบาลเกือบทั้งหมด 

และต่อมาภายหลังจากการที่รัฐบาลได้เริ่มน�านโยบายการ

เปิดเสรีทางการเงิน (Financial Liberalization) มาใช้ใน

ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 เพื่อต้องการพัฒนาระบบการ

เงนิภายในประเทศให้สามารถปรบัตวัได้อย่างสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับตลาดการเงินโลก รัฐบาลได้ปรับปรุงมาตรฐาน

การด�าเนินงานของระบบการเงินไทยโดยการผ่อนคลาย

ข้อจ�ากัดทางการเงินต่างๆ อาทิ การยกเลิกเพดานอัตรา

ดอกเบี้ย การผ่อนคลายการปริวรรตเงินตราท�าให้เงินทุน

เคล่ือนย้ายเข้าออกได้อย่างเสรี การขยายขอบเขตการ

ประกอบธุรกิจ และการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์

และสถาบันการเงิน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่

ท้ังต่อธนาคารออมสินเองและสถาบันการเงินต่างๆ โดย

เฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย มีการพัฒนาและปรับตัว
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เพือ่เตรยีมความพร้อมรบัมอืในการแข่งขนัจากต่างประเทศ 

มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนารูปแบบ ประเภท

ธุรกิจและการให้บริการ ตลอดจนน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้ามาก

ขึ้น (ธนาคารออมสิน, 2547 :  5-7)

ธนาคารออมสินได้พัฒนาจากการเป็นธนาคารเพื่อ

การออมของรัฐก้าวไปสู่มิติใหม่ท่ีมีบทบาททั้งในด้านการ

ส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงิน การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจรากฐาน การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

รวมถึงการเพิ่มและขยายการให้บริการและการท�าธุรกรรม

ทางการเงินพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความ

สามารถทางการแข่งขนัได้อย่างทดัเทยีม ซึง่ธนาคารสามารถ

ด�าเนินธรุกจิเชงิพาณชิย์ได้อย่างสมดลุ เพือ่เป็นธนาคารทีใ่ห้

บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ประชาชนทุกระดับ

ทั่วประเทศ โดยในปี 2549 ถึงปัจจุบันปี 2557 ธนาคาร

ได้มุ ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศักยภาพได้ตามมาตรฐานสากล และ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม สามารถรักษาฐาน

ลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มมากข้ึนโดยการ

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน

กบัพฤตกิรรมของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพือ่ให้ลกูค้ามีทาง

เลือกมากขึน้ ส่งผลให้ธนาคารสามารถเติบโตและท�าก�าไรได้

อย่างต่อเนื่อง (ธนาคารออมสิน, 2557 : 3)

ในยุคปัจจุบันการด�าเนินงานของธนาคารออมสิน

มีลักษณะเป็นทั้งบริการเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ควบคู่

กันไป  ในด้านบริการเชิงพาณิชย์ธนาคารออมสินก็เหมือน

กับธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป กล่าวคือ มีการแข่งขันใน

การระดมเงินฝาก และจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ใกล้

เคียงกับธนาคารพาณิชย์ มีการให้บริการทางการเงินแก่

ผู้ต้องการเงินลงทุนในรูปของการให้กู้ยืม โดยคิดอัตราผล

ตอบแทนตามสมควร รวมทั้งใช้เงินไปในการลงทุนในหลัก

ทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ซึ่งปัจจัยที่ส�าคัญท่ีส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในการด�าเนินงานของธนาคารมากท่ีสุดนั้น คือ คน 

กล่าวคือประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กรย่อม

ขึ้นกับประสิทธิภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น 

การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั้นเกิดจากปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในองค์กรมี

ความกระตือรือร้นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมท่ี

เก้ือหนุนต่อการท�างาน และสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม  

ท�าให้สามารถพัฒนางานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งการมีประสิทธิภาพในการท�างานวัดได้

จากคุณภาพของงาน  ความรอบรู้และความสามารถในการ

ท�างาน  ความรับผิดชอบในการท�างาน และการพัฒนาและ

ปรบัปรงุงาน (วชิยั แหวนเพชร, 2543 : 112) นอกจากนัน้ใน

การด�าเนินงานของธนาคาร จะต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อม

ในการท�างานทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการ

ท�างาน ด้านการมุง่งาน และด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�านวย

ให้คนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะสภาพแวดล้อมใน

การท�างานทีม่คีวามเหมาะสมคนท�างานกจ็ะสามารถท�างาน

ได้อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ ตรงกันข้าม หากสภาพ

แวดล้อมในทีท่�างานไม่เหมาะสมจะเป็นสิง่ทีบ่ัน่ทอนสขุภาพ

ท้ังทางด้านร่างกายและจติใจของคนท�างานอย่างช้าๆ สภาพ

แวดล้อมในการปฏิบัติงานจะเป็นแรงกดดันท่ีส�าคัญและมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล (สมยศ 

นาวีการ, 2546 : 193)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท�าการศึกษาถึงสภาพแวดล้อม

ในการท�างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลที่ได้

จากการวิจัยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมในการท�างานให้เข้ากับการปฏิบัติงานจริงของ

พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา อีกท้ังยัง

เป็นประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นแนวทางส�าหรับการ

พัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการท�างานของ

พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา

2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน

ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา

3) เพือ่วเิคราะห์สภาพแวดล้อมในการท�างานทีส่่งผล

ต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานธนาคารออมสนิใน

จังหวัดนครราชสีมา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประสิทธิภาพการท�างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ 

วิชัย แหวนเพชร (2543) ซึ่งประกอบด้วยด้าน 1) คุณภาพ

ของงาน 2) ความรอบรู้และความสามารถในการท�างาน 

3) ความรับผิดชอบในการท�างาน  และ 4) การพัฒนาและ

ปรับปรุงงาน

ซึง่ในการวจิยัเรือ่ง สภาพแวดล้อมในการท�างานทีส่่ง

ผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานธนาคารออมสิน

ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดดังกล่าวมาเป็น

ตัวแปรในการวิจัย

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานของ

ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 515 คน 

(ธนาคารออมสนิภาค 13, 2556, ออนไลน์) ผูว้จิยัคดิค�านวณ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยวิธีการค�านวณ 

Taro Yamane (Yamane, 1973: 727) ซึ่งได้ก�าหนดความ

เช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลือ่นไม่เกิน 0.05 ได้จ�านวน 226 

คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage  

Sampling) ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลาก 

(Lottery Method) เพื่อเลือกสาขาของธนาคารออมสินใน

จงัหวดันครราชสมีา ขัน้ตอนที ่2 ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยใช้

ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อท�าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับพนักงานธนาคารออมสิน

 

เครื่องมือ
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบ 

สอบถาม โดยแบบสอบถามท้ังหมดมลีกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ชนดิ 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้น�ามาวิเคราะห์

ข้อมลูและน�าเสนอรายงานในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง

2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอน

ดังนี้ (1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน�า

แบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน 

เพื่อท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) และหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Item Objective  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ธนาคารออมสนิสามารถน�าผลทีไ่ด้จากการศกึษา

ไปประยกุต์ใช้และปรบัปรงุให้เข้ากบัการปฏบิตังิานจรงิของ

พนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

2) เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ และเป็นแนวทาง

ส�าหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเสริม

แรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สมมติฐาน 
สภาพแวดล้อมในการท�างานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานธนาคารออมสินใน

จังหวัดนครราชสีมา

การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วจิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏทีีเ่ก่ียวข้องกบัการวจิยั

ดังนี้

สภาพแวดล้อมในการท�างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด

ของ Savichi and Cooly (1987) ซึง่ประกอบด้วย 1) สภาพ

แวดล้อมทีเ่กือ้หนนุต่อการท�างานในด้าน (1) ความเป็นอิสระ 

(2) การมุ่งงาน (3) ความชัดเจน (4) การน�านวัตกรรมมาใช้ 

(5) สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน 2) สภาพแวดล้อม

ทีม่กีารควบคมุในด้าน (1) กฎ ระเบียบข้อบงัคบั (2) ลกัษณะ

ของผู้น�า และ 3) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้คนท�างาน

อย่างมปีระสทิธภิาพในด้าน (1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 21

บทความวิจัย

Congruence: IOC) ผลการตรวจ สอบได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00 จ�านวน 56 ข้อ (2) การ

หาความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยน�าแบบสอบถามที่

ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กับพนักงาน

ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 ชุด เพื่อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใน

แบบสอบถาม และน�าแบบสอบถามทีไ่ด้มาวเิคราะห์หาความ

เชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

Cronbach’s Coefficient Alpha ได้ค่าความเชื่อ

ถือได้ของตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท�างาน อยู่ระหว่าง 

0.707 – 0.903 และประสิทธิภาพ  การท�างาน อยู่ระหว่าง 

0.723 – 0.887

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนัก

วิจัย ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมท้ังจัดส่ง

แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมอบให้พนักงานของ

ธนาคารคนหนึ่งเป็นผู้รวบรวม โดยแนบซองจดหมายตอบ

กลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม แล้วท�าการติดตามทวงถาม

โทรศัพท์เพือ่ให้ได้แบบสอบถามกลบัมาจนครบจ�านวน 226 

คน โดยมรีะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 6 เดอืน ตัง้แต่

วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2557

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็น

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ  

(Percentage) การแจกแจงความถี่  (Frequency  

Distribution) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ส่วนที่ 

2 สภาพ แวดล้อมในการท�างาน ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการ

ท�างาน ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 3) การวเิคราะห์สภาพ

แวดล้อมในการท�างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน

ของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา โดย

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  

Analysis) โดยท�าการทดสอบ Multicollinearity  

ซึ่ง VIF ต้องมีค่าไม่เกิน 10 จึงจะแสดงว่าไม่มีปัญหา  

Multicollinearity (Black, 2006 : 585) จึงจะสามารถน�า

ตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ ซึ่งสามารถ

เขียนสมการโครงสร้าง ดังนี้
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โดยที่                                                                     

  x แทน  ค่าเฉลี่ย 

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

C แทน ค่าคงที่                           

N แทน จ�านวน                            

r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์      

R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ    

B แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย       

Beta แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป       

  คะแนนมาตรฐาน                                

B
1
, B

2
, …,B

9
 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย   

  ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว

R2adj แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการก�าหนด    

             ที่ปรับแล้ว                                       

Std. Error แทน ค่าความคลาดเคลื่อน       

S.E.
est

 แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

  การพยากรณ์                                             

Xt แทน ภาพรวมสภาพแวดล้อมในการ

  ท�างาน                                                    

X
1
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X
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      แทน ด้านการมุ่งงาน                      

X
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X
4
 แทน ด้านการน�านวัตกรรมมาใช้                                         

X
5
 แทน ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  

  ในการท�างาน                                    

Y
1
       แทน ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ

Y
2
 แทน ด้านลักษณะของผู้น�า              

Z
1
 แทน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

Z
2
 แทน ด้านสภาพแวดล้อมทาง  

  เศรษฐกิจและสังคม                                

WEE แทน ภาพรวมประสิทธิภาพการ 

                     ท�างาน
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานของ

ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 30 ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปฏิบัติงานในธนาคารออมสินเป็นเวลา 1 - 5 ปี 

รายได้เฉลีย่ต่อปีอยูร่ะหว่าง 15,000 - 30,000 บาท ซึง่ผูว้จิยั 

ขอสรุปผลที่ได้จากการวิจัยดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในการท�างานของธนาคารออมสนิ

ในจังหวัดนครราชสีมา

จากตาราง 1 พบว่า ธนาคารออมสิน ภาพรวม  

มสีภาพแวดล้อมในการท�างานทีดี่ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ธนาคารมีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดีทุกด้าน 

โดย 1) ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมในด้านกฎ

ระเบยีบข้อบงัคบั ในระดบัด ีเป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ 

ด้านลกัษณะของผูน้�า 2) ธนาคารมสีภาพแวดล้อมทีเ่ก้ือหนนุ

ต่อการท�างานในด้านการมุ่งงานในระดับดี เป็นอันดับแรก 

รองลงมาได้แก่ ด้านความชัดเจน ด้านการน�านวัตกรรมมา

ใช้ ด้านด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน ส่วนใน

ด้านความเป็นอิสระ เป็นอันดับสุดท้าย และ 3) ธนาคารมี 

สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�านวยให้คนท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ในด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคม ในระดบัด ีเป็น 

อนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

2. ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานธนาคาร

ออมสินในจังหวัดนครราชสีมา

จากตาราง 2 พบว่า พนักงานธนาคารออมสินมี

ประสิทธิภาพการท�างานภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพการ

ท�างานในระดบัมากทกุด้าน โดยพนกังานมคีวามรบัผดิชอบ 

ในการท�างาน ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่  

มคีวามรอบรูแ้ละความสามารถในการท�างาน มกีารพัฒนาและ 

ปรับปรุงงาน และการมีการท�างานที่มีคุณภาพ ตามล�าดับ

3. การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระคอื

ตวัแปรด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผลปรากฏดงัตาราง 3 

จากตาราง 3 พบว่าตวัแปรอสิระของสภาพแวดล้อม

ในการท�างานแต่ละด้านมคีวามสมัพนัธ์กนัทุกตวัแปร ซึง่อาจ 

เกิดปัญหา Multicollinearity ผู้วิจัยจึงท�าการทดสอบ  

Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของ

 สภาพแวดล้อมในการท�างาน X S.D. ระดับ อันดับ 

สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการท�างาน

ด้านความเป็นอิสระ  3.87 0.64 ดี 

ด้านการมุ่งงาน  4.10 0.53 ดี 

ด้านความชัดเจน  4.06 0.58 ดี 

ด้านการน�านวัตกรรมมาใช้  3.90 0.61 ดี 

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน 3.88 0.62 ดี 

 รวม 3.96 0.45 ดี 2

สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ  4.18 0.62 ดี 

ด้านลักษณะของผู้น�า  4.03 0.56 ดี 

 รวม 4.11 0.53 ดี 1

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้คนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  3.91 0.55 ดี 

ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 3.92 0.61 ดี 

 รวม 3.92 0.52 ดี 3

 ภาพรวม 3.99 0.43 ดี

ตาราง 1 สภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยภาพรวม
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 สภาพแวดล้อมในการท�างาน X S.D. ระดับ อันดับ 

1. ด้านคุณภาพของงาน  3.98 0.53 มาก 4

2. ด้านความรอบรู้และความสามารถในการท�างาน 4.00 0.52 มาก 2

3. ด้านความรับผิดชอบในการท�างาน 4.04 0.49 มาก 1

4. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงาน 3.99 0.53 มาก 3

 รวม 4.00 0.44 มาก

ตาราง 2 ประสิทธิภาพการท�างาน โดยภาพรวม

 ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Z1 Z2 VIF

 X1  0.559** 0.455** 0.529** 0.325** 0.300** 0.534** 0.343** 0.488** 1.672 

 X2   0.589** 0.491** 0.303** 0.545** 0.672** 0.336** 0.445** 1.333

 X3    0.486** 0.466** 0.547** 0.522** 0.483** 0.481** 1.834

 X4     0.442** 0.309** 0.531** 0.406** 0.425** 1.504

 X5      0.354** 0.373** 0.568** 0.573** 1.258

 Y1       0.625** 0.303** 0.432** 1.643

 Y2        0.397** 0.485** 1.643

 Z1         0.597** 1.555

 Z2          1.555

ตาราง 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

**5มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตวัแปรอสิระ คือสภาพแวดล้อมในการท�างานแต่ละด้านมค่ีา

ตั้งแต่ 1.258 – 1.834 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปร

อิสระไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black, 

2006: 585) สามารถน�าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression Analysis) ได้ในตาราง 4

4. สภาพแวดล้อมในการท�างานส่งผลต่อประสทิธภิาพ 

การท�างานของพนกังานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา  

ปรากฏดังตาราง 4

จากตาราง 4 ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) พบว่า สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ซึ่งประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อม

ที่เกื้อหนุนต่อการท�างาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งงาน (X2) 

ด้านการน�านวตักรรมมาใช้ (X4) ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก

ในการท�างาน (X5) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 55.50 

(R2 =0.555) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์ 

S.E.est=0.295 (2) สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม 2 ด้าน 

ได้แก่ ด้านลักษณะของผู้น�า (Y2) และด้านกฎระเบียบข้อ

บังคับ (Y1) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน

ธนาคารออมสนิในจงัหวดันครราชสมีา อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 56.30 (R2 =0.563) 

มคีวามคลาดเคลือ่นมาตรฐานการพยากรณ์ S.E.est=0.292 

และ (3) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้คนท�างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ

และสังคม (Z2) และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Z1) 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานธนาคาร

ออมสินในจังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 34.70 (R2 =0.347)  

มคีวามคลาดเคลือ่นมาตรฐานการพยากรณ์ S.E.est=0.357
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถน�ามาอภิปรายได้ดังนี้

1) ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา มีสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า มีสภาพแวดล้อมในระดับดีทุกด้านโดย

ธนาคารออมสินมีสภาพแวดล้อมท่ีมีการควบคุมในระดับดี

เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อ

การท�างาน และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้คนท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล�าดับ ดังนั้นผู้วิจัยขออภิปรายผล 

ดังนี้  (1) ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมาม ี

สภาพแวดล้อมทีม่กีารควบคมุต่อการท�างานภาพรวม อยูใ่น

ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพแวดล้อม

ที่มีการควบคุมต่อการท�างานในระดับดีทุกด้าน โดยสภาพ

แวดล้อม ด้านกฎระเบยีบข้อบงัคบั อยูใ่นระดบัด ีเป็นอนัดบั

แรก รองลงมาคือ ด้านลักษณะของผู้น�า ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อภิญญา จิตต์เน่ือง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างานมีผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากร กรณีศึกษา

กรมควบคุมโรคส่วนกลาง พบว่า ในภาพรวมกรมควบคุม

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ล�าดับที่  สภาพแวดล้อมในการท�างาน B Std.Error Beta t P-value

  สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการท�างาน

 1 ด้านการมุ่งงาน (X2)  0.408 0.043 0.492 9.514* 0.000

 2 ด้านการน�านวัตกรรมมาใช้ (X4) 0.176 0.040 0.243 4.422* 0.000

 3 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน(X5) 0.138 0.036 0.193 3.835* 0.000

n=226, Constant=6.272, R=0.745, R2=0.555, R2adj=0.549, S.E.est=0.295, F=92.114

  สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

 1 ด้านลักษณะของผู้น�า (Y2) 0.397 0.045 0.504 8.888* 0.000

 2 ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Y1) 0.230 0.040 0.323 5697* 0.000

n=226, Constant=9.460, R=0.750, R2=0.563, R2adj=0.559, S.E.est=0.292, F=143.548

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้คนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1 ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (Z2) 0.351 0.048 0.490 7.261* 0.000

 2 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Z1) 0.117 0.054 0.147 2.173* 0.031

n=226, Constant=11.861, R=0.589, R2=0.347, R2adj=0.341, S.E.est=0.357, F=59.315

ตาราง 4 สภาพแวดล้อมในการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา

โรคมีสภาพภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมในการท�างานเป็นอย่าง

ดี ในด้านสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเช่นกัน (2) ธนาคาร

ออมสินในจังหวัดนครราชสีมามีสภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุน

ต่อการท�างานภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า มีสภาพแวดล้อมท่ีเก้ือหนุนต่อการท�างาน

ในระดับดีทุกด้านโดยสภาพแวดล้อมด้านการมุ่งงานอยู่

ในระดับดี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความชัดเจน 

ด้านการน�านวัตกรรมมาใช้ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกใน

การท�างาน และด้านความเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ อภิญญา จิตต์เนื่อง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท�างานมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากร กรณีศึกษากรม

ควบคุมโรคส่วนกลาง พบว่า ในภาพรวมกรมควบคุมโรค 

มีสภาพภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการท�างานเป็นอย่างดี  

ในด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการท�างานเช่นกัน และ 

(3) ธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมามีสภาพแวดล้อม

ท่ีเอือ้อ�านวยให้คนท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพภาพรวมอยูใ่น

ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสภาพแวดล้อม

อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

p17-27 ����� ������������.indd   24 4/25/2559 BE   09:24



ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 25

บทความวิจัย

และสังคม อยู่ในระดับดี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Savicki and Cooley (1987) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อม

ที่เอื้ออ�านวยให้คนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะประกอบ

ไปด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจและสังคม

2) การท�างานของพนักงานธนาคารออมสนิในจงัหวัด

นครราชสีมาในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การท�างานมีประสิทธิภาพ

ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านความรบัผดิชอบในการท�างาน

มปีระสทิธิภาพอยูร่ะดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมา ได้แก่ 

ด้านความรอบรู้และความสามารถในการท�างาน ด้านการ

พฒันาและปรับปรุงงาน และด้านคุณภาพของงาน ตามล�าดบั  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ สินแสง (2555)  

ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 

ผลการวิจัยพบว่า การท�างานพนักงานธนาคาร TMB มี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับ

แนวคิดของ วิชัย  แหวนเพชร (2543) ที่กล่าวว่า บุคลากร

ในองค์กรมีส่วนส�าคัญอย่างสูงในการบริหารจัดการ ปัจจัย

น�าเข้าของการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือ

ผลของการปฏิบัติงานที่ดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบุคลากร

จะเป็นปัจจยัพเิศษท่ีมคีวามส�าคญัในการจดัการและด�าเนนิ

การเพ่ือให้เกดิสภาพทางการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

ท�างานให้สงูทีส่ดุ ย่อมจะส่งผลให้งานของหน่วยงานนัน้มท้ัีง

ปริมาณและคุณภาพตามไปด้วย ซึ่งความรู้ความสามารถ 

ของบุคลากรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�าให้หน่วยงาน

ประสบความส�าเร็จได้ หากบคุลากรขององค์กรนัน้ปราศจาก

ความต้ังใจและเต็มใจทีจ่ะปฏิบติังานอย่างเตม็ความสามารถ 

3) สภาพแวดล้อมในการท�างานของธนาคาร ประกอบ 

ด้วย (1) สภาพแวดล้อมทีเ่กือ้หนุนต่อการท�างาน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการมุ่งงาน ด้านการน�านวัตกรรมมาใช้ ด้านสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกในการท�างาน (2) สภาพแวดล้อมทีม่กีารควบคมุ 

2 ด้าน ได้แก่ ด้านลกัษณะของผูน้�า  และด้านกฎระเบยีบข้อ

บังคับ (3) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้คนท�างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ

และสังคม และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานธนาคารออมสินใน

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Savicki 

and Cooley (1987) ท่ีกล่าวว่า การปฏิบัติงานพนักงาน

จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ให้ค�าแนะน�าที่มี

ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าผู้ร่วมงาน สามารถเผชิญปัญหา

ท่ีเกดิข้ึนอย่างมสีต ิพร้อมจะแก้ไขปัญหานัน้ๆ และสนบัสนนุ

วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยสิ่งใหม่ๆ ที่

สามารถแก้ไขแนวทางได้รวดเร็วและทันเวลา นอกจากนั้น

พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง

เคร่งครัด และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อภญิญา จิตต์เนือ่ง  

(2553) ท่ีได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของ 

สถานที่ท�างานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท�างาน

ของบุคลากร กรณีศึกษากรมควบคุมโรคส่วนกลาง พบว่า 

สภาพแวดล้อมในการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของบุคลากรกรมควบคุมโรค สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพแวดล้อมในการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ทิวากาล ด่านแก้ว (2556) ท่ีได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย 

สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อศักยภาพในการท�างานของ 

นักบัญชีองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมส่งผลต่อศักยภาพใน

การท�างานของนักบญัชอีงค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดั

นครราชสีมา เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง สภาพแวดล้อมในการท�างานที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานธนาคาร

ออมสินในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า สภาพ

แวดล้อมในการท�างานได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน

ต่อการท�างาน สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และสภาพ 

แวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยให้คนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานพนักงานธนาคารออมสิน

ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นธนาคารควรให้ความส�าคัญ

ในด้านต่างๆ ดังนี้
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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1) สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการท�างานในด้าน

การมุ่งงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน 

เพือ่ให้ธนาคารมสีภาพแวดล้อมทีเ่กือ้หนุนต่อการท�างานมาก

ยิง่ขึน้ ธนาคารควรให้ความส�าคญัในเรือ่งการความมุง่มัน่ใน

การวางแผนงานที่ดีในองค์กร และสามารถด�าเนินงานตาม

แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พนักงานธนาคารออมสิน

ระดับผู้จัดการสาขาได้รับมอบหมาย ในเรื่องของเป้าหมาย

ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในปี 2557 ซึ่งผู้จัดการจะต้อง

มีความมุ่งมั่น และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารก�าหนดได้ทันเวลา

2) สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการท�างานในด้าน

การน�านวัตกรรมมาใช้ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของ

พนักงาน เพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการ

ท�างานมากยิง่ขึน้ ธนาคารควรให้ความส�าคญัในเรือ่งการน�า

นวตักรรมทีท่�าให้สามารถท�างานได้เรว็ขึน้ รวมถึงสามารถน�า

นวตักรรมมาใช้ปรบัปรงุพัฒนาการท�างานได้ เช่น ธนาคารมี

การเปิดโอกาสให้พนักงานผูป้ฏบิติังานโดยตรง คดินวตักรรม

ในด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงด้านบริการ  

มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยธนาคารจัดท�าเป็นโครงการ 

GSB Idea ขึ้น ให้พนักงานสามารถเข้าร่วมโครงการฯ  

ได้ทุกปี เป็นต้น

3) สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการท�างานในด้าน

สิง่อ�านวยความสะดวกในการท�างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพ

การท�างานของพนักงานเพ่ือให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อม

ที่เก้ือหนุนต่อการท�างานมากยิ่งขึ้น ธนาคารควรให้ความ

ส�าคัญในเรื่องการมีอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็น

ต่อการปฏิบัติงาน และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น 

ธนาคารออมสินทุกสาขาควรมีสถานที่ให้บริการท่ีสะอาด 

ปลอดภยั เหมาะแก่การให้บรกิาร มทีีจ่อดรถเพยีงพอ รวมถงึ 

มีระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และ Intranet  

ให้เพียงพอ เป็นต้น

4) สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมในด้านลักษณะ

ของผู้น�าเพื่อให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น พนักงาน

ควรให้ความส�าคัญในเรื่องการได้รับการรับการยอมรับจาก

ผู้ร่วมงาน รวมถึงการให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อความ

ก้าวหน้าของผู้ร่วมงาน เช่น เมื่อเป้าหมายในภาพรวมของ

สาขาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ผู้จัดการสาขาควรท�าการ

วางแผนและน�าทีมออกประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารเชิงรุก 

เพื่อให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น

5) สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมในด้านกฎระเบียบ

ข้อบังคบั เพือ่ให้ธนาคารมสีภาพแวดล้อมท่ีดียิง่ขึน้ พนกังาน

ของธนาคารออมสนิทุกคนจะต้องมกีารปฏบัิตงิานตามค�าส่ัง

ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด รวมถึงมุ่งเน้นการปฏิบัติ

งานที่สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร เช่น การอนุมัต ิ

สินเชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด ทั้งใน

เรื่องของคุณสมบัติผู้กู้ ความสามารถในการช�าระหนี้ และ

วงเงินที่อนุมัติ เป็นต้น

6) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยให้คนท�างานอย่าง

มีประสิทธิภาพในด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ

สังคม เพ่ือให้ธนาคารมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยให้คน

ท�างานมากยิง่ข้ึน ธนาคารควรให้ความส�าคญัในเรือ่งของการ 

จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการจ่าย

ค่าตอบแทนเมื่อพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลา เช่น ธนาคาร

ควรมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเป็น

ประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมที่ไม่ดี ท�าให้เกิด

ความสามัคคี อีกท้ังมีการจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา กรณี

ท�างานในวันหยุด เป็นต้น

7) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยให้คนท�างานอย่าง

มีประสิทธิภาพในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อให้ 

ธนาคารมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยให้คนท�างานมาก

ยิ่งข้ึน ธนาคารควรให้ความส�าคัญในเรื่องความสะอาดถูก

สขุลกัษณะ ก่อให้เกดิการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ

มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เช่น ธนาคาร

ควรมีหน่วยชีวอนามัยที่ให้การสนับสนุนด้านกายภาพ

ของสถานท่ีท�างาน โดยการตรวจวัดระดับความสว่างใน

ส�านักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

8) ในปัจจุบันธนาคารทุกแห่งมีการแข่งขันกันสูง  

ดงันัน้ธนาคารออมสนิควรมกีารปรบัปรงุการท�างานในทกุๆ 

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการ

ท�างาน ด้านสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และด้านสภาพ

แวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยให้คนท�างานอย่างมปีระสทิธิภาพ เพือ่

ให้สามารถสู้กับคู่แข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือ

เอกชนอย่างเช่น ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย 

เป็นต้น 
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