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การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษา
ความสัม พัน ธ์ ระหว่าง การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง
การกํ า หนดเป้ าหมาย และบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก กั บ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานสถาบันการเงิน
แห่งหนึงใน กรุ งเทพมหานคร 2) เพือศึกษาปั จจัยที
สามารถแยกแยะความมีประสิทธิผลในการทํางานของ
พนักงาน สถาบันการเงินแห่งหนึงในกรุ งเทพมหานคร
กลุม่ ประชากรทีใช้ ในการศึกษาวิจยั ครังนี คือ พนักงาน
ฝ่ ายบริ หารอาคารและงานกลาง ของสถาบันการเงิ น
แห่งหนึง ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํ านวน 107 คน
รวบรวมข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถามปั จจัยส่ว นบุคคล
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และ แ บบ สอ บ ถา ม ปั จ จั ย ที สั ม พั น ธ์ กั บ ค ว า ม มี
ประสิทธิ ผลในการทํางานจํานวน 3 ปั จจัย อันได้ แก่
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต น เ อ ง
แบบสอบถามบุค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก และแบบสอบถาม
ความมีประสิทธิผลในการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิ ติบรรยายค่าสัมประสิทธิ: สหสัม พันธ์ แบบเพียร์ ส ัน
(Pearson’s product moment correlation) และการ
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ จํ า แนกกลุ่ ม
(Discriminant analysis)
ซึงผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง
มีความสัมพัน ธ์ กับ ความมี ประสิทธิ ผลในการทํา งาน
ส่วนการกําหนดเป้าหมาย และบุคลิกภาพเชิ งรุ กไม่มี
ความมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํ า งาน และปั จ จัย ทังหมดสามารถแยกแยะความมี
ประสิทธิผลในการทํางานได้ ถกู ต้ อง ร้ อยละ 67.3
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Abstract

บทนํา

This research was aimed (1) to examine
relationship between awareness of self-efficacy,
goal-setting and proactive personality, and work
effectiveness of employees for a financial
institution in Bangkok, 2) to identify factors
capable of determining level of work
effectiveness of employees in a financial
institution in Bangkok. Respondents were 107
employees in building service and general
administration department of a financial institution
in in Bangkok. The scale-rating questionnaire
technique were used in collecting data on
demographic characteristics, and 3 factors
correlated to work effectiveness, including selfefficacy, goal-setting, proactive personality and
work effectiveness. Statistical analysis tools in use
included descriptive statistical analysis,
Pearson’s correlation coefficient and discriminant
function analysis.
Results revealed that their awareness of selfefficacy was correlated to work effectiveness of
employees, while goal-setting and Proactive
Personality was not, and these factors in general
can be used in determination of work efficiency at
67.3% accuracy.

ในสังคมปั จจุบนั จะเห็นได้ ว่ามีธุรกิจหรื อสายงาน
ต่าง ๆ มากมายทีทําให้ มีอาชีพทีสามารถสร้ างรายได้
เพือดูแลตนเองและครอบครัวได้ อย่างสุขสบายและมี
คุณ ภาพชี วิ ต ทีดี แ ละสมบูรณ์ แ บบตามทีต้ อ งการ ซึง
หนึงในสายงานหรื อธุรกิจนันก็คือ สายงานการเงินและ
การธนาคารที มี ห ลากหลายมากมายทังในส่ว นของ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึงในปั จจุบนั นีจะเห็นได้ วา่ ธุรกิจ
สายงานการเงินและการธนาคารได้ เปลียนแปลงไปจาก
อดีตมากมาย ซึงปั จจัยหลักสําคัญทีจะสามารถทําให้
ธุรกิ จดําเนินต่อไปได้ อย่า งดีและมีประสิทธิ ภาพทีสุด
ปั จจัยหนึงทีองค์ กรต้ อ งตระหนักและให้ ความสําคัญ
เป็ นอันดับแรก คือ บุคลากรหรื อทรัพยากรบุคคลนันเอง
(Bandura, 1996) กล่าวไว้ ว่า การรับรู้ ความสามารถ
ตนเองมีผลต่อการกระทําของบุคคล ซึงบุคคลทีมีการ
รับรู้ ความสามารถตนเองสูง (High Self-Efficacy) จะ
เป็ นคนที มี ค วามอดทน อุต สาหะและพยายามที จะ
แสดงความสามารถนันออกมาจนประสบความสําเร็ จ
ได้ และมักจะมีความตังใจ ให้ ความสนใจการทํางาน มี
ความกระตือรื อร้ น มุง่ มันทีจะทํางานให้ สาํ เร็ จและบรรลุ
เป้าหมายทีกําหนด นอกจากการรับรู้ ในความสามารถ
ของตนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของงานแล้ ว การกําหนด
เป้าหมาย ซึงถือว่าเป็ นปั จจัยหลักทีสําคัญอีกประการ
หนึงทีส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของงาน โดยทฤษฎี
การกําหนดเป้าหมายซึงเสนอโดย Locke (1968 as
cited in Latham, 1995, p. 186) ได้ มีการเสนอไว้ ว่า
“บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายและตามความ
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ตังใจของตัวเอง” ซึ งตามทฤษฎี นี แสดงให้ เห็นว่า
เป้ าหมายของบุ ค คลเป็ นตัว กลางระหว่ า งการรั บ รู้
ความสามารถตนเองกับผลการปฏิ บัติ งาน (สุนัน ทา
คาเนโกะ, 2554) ซึ งจากงานวิ จ ั ย ของ Locke และ
Latham (1984, pp. 18 – 19) แสดงให้ เห็นว่า ผลทีได้
จากการมีเป้าหมายทีสุด คือ ทําให้ ผลผลิตของงานที
เพิมขึนและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานมากขึน
ด้ วย นอกจากนันแล้ ว ทุกสังคมล้ วนแล้ วแต่ต้องมีบคุ คล
เข้ ามามี ส่ ว นในการดํ า เนิ น กิ จ การงานหรื อการ
ติ ด ต่ อ สื อสารระหว่ า งกั น ซึ งลัก ษณะของบุ ค คลที
สามารถนํามาซึงความประทับใจและเป็ นทีต้ องการที
จะมี ป ฏิ ส ัม พั น ธ์ ห รื อ การติ ด ต่ อ สื อสารระหว่ า งกั น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ งในการทํ า งานที เห็ น เด่ น ชัด และ
สังเกตเห็นได้ ชดั เจน คือ “บุคลิกภาพเชิงรุ ก” ซึงปฏิเสธ
ไม่ได้ ว่า มีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับประสิทธิ ผลใน
การทํางาน ซึงนุชนารถ อยู่ดี (2548) ได้ ทําการศึกษา
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุ ก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ: และการ
รับรู้ ความยุติธรรมในองค์กรทีส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งาน : กรณี ศึ ก ษาองค์ ก ารเอกชนแห่ง หนึ ง
พบว่ า ลัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก มี ค วามสัม พั น ธ์
ทางบวกกับ ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง การรั บ รู้
ความสามารถตนเอง การกํ า หนดเป้ าหมายและ
บุค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก กับ ประสิท ธิ ผ ลในการทํ า งานของ
พนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึงใน กรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาว่าปั จจัยทีสามารถแยกแยะความมี
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานสถาบันการเงิน
แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชาการทีใช้ ในการศึกษาครังนี คือ พนักงาน
ฝ่ ายบริ หารอาคารและงานกลาง ของสถาบันการเงิ น
แห่งหนึง ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํ านวน 125 คน
(ข้ อมูล ณ วันที 1 มิถนุ ายน 2558)
2. ตัวแปรทีใช้ ในการวิจยั
ตัวแปรทํานาย
1) การรับรู้ความสามารถตนเอง
2) การกําหนดเป้าหมาย
3) บุคลิกภาพเชิงรุก
ตัวแปรเกณฑ์
1) ประสิทธิผลในการทํางาน
3. ขอบเขตเวลา
ใช้ ร ะยะเวลาในการดํ า เนิ น การวิ จัย ตังแต่ 1
กรกฎาคม 2558 – 25 พฤษภาคม 2559

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้ อง
1.1 การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง (SelfEfficacy)
Bandura (1997) นักจิ ตวิทยาชาวแคนาดา
กล่ า วไว้ ว่ า การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง ถื อ เป็ น
โครงสร้ างสําคัญและมีความสําคัญในทฤษฎีการรู้ คิด
ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของ Bandura
(1986, p. 24) สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมทีเกิดขึนตาม
แนวคิดพืนฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม
ของ Bandura ซึงมีความเชือว่าพฤติกรรมของคนเรา
นัน ไม่ไ ด้ เกิ ดขึนและเปลียนแปลงไปเนื องจากปั จจัย
ทางสภาพแวดล้ อมเพียงอย่างเดียว หากแต่ว่าจะต้ องมี
ปั จจัยส่วนบุคคลรวมด้ วย และการรวมของปั จจัยส่วน
บุคคลนัน จะต้ องรวมกันในลักษณะทีกําหนดซึงกันและกัน
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(Reciprocal Determinism) กับปั จจัยทางด้ านพฤติกรรม
และสภาพแวดล้ อม
1.2 แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี ยวกับ การกํ า หนด
เป้าหมาย (Goal Setting Theory)
ทฤษฎีการกําหนดเป้าหมาย ได้ รับอิทธิพล
มาจากผลงานของ Ryan (Locke Latham, 1990, pp.
11 – 15 Citing Ryan, 1970) ซึงกล่าวไว้ ว่า ทฤษฎีการ
กํ า หนดเป้ าหมาย ต้ องอยู่บ นพื นฐานที ว่า มนุษย์ นัน
แท้ จริ งแล้ วแสวงหาความสุขหรื อแสวงหารางวัล และ
พยายามหลีกเลียงจากสิงทีทําให้ เป็ นทุกข์และเจ็บปวด
ปั จจัยสําคัญทีเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมหรื อการกระทํา
ของบุ ค คลน่ า จะเป็ นรางวั ล หรื อสิ งที มี คุ ณ ค่ า กั บ
เป้ าหมายที บุค คลต้ อ งการ ซึ งล้ ว นเป็ นสิ งที มี ค วาม
เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ อ า ร ม ณ์ (Emotion) หรื อ ความรู้ สึก ที
เปลี ยนไปตามสถานการณ์ ใ นแต่ ล ะขณะ สํ า หรั บ
เป้าหมายนัน แสดงให้ เห็นถึงความคาดหวังทีชัดเจน
และมีทิศทางแน่นอน
1.3 แนวคิด และทฤษฎีเ กี ยวกับ บุค ลิก ภาพ
เชิงรุก (Proactive Personality)
เบทแมนและแครนท์ (Bateman & Crant,
1993, pp. 103-118) อธิบายเกียวกับลักษณะบุคลิกภาพ
เชิงรุ กว่า เป็ นองค์ประกอบพฤติกรรมหนึงขององค์การ
และแนวคิดพืนฐานมาจากทฤษฎีลกั ษณะนิสยั ซึงได้ ให้
คํานิย ามไว้ ว่า คนที มีบุคลิกภาพเชิ ง รุ ก (Preemptive
Personality) จะมีอิสระต่อแรงบังคับของสถานการณ์
(situation Force) และจะปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้
เหมาะสมด้ วยความสามารถของตัวเอง และยังมีความ
กระตือรื อร้ นทีจําชะทําในสิงต่าง ๆ รู้ จกั แสวงหาโอกาส
(Identify Opportunity) และใช้ ทนั ที มุ่งมัน พัฒนาและ
ตัดสินใจต่าง ๆ ด้ วยตนเองด้ วยความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
และทําให้ เกิดขึนจริ ง บุคคลกลุม่ นีจะเป็ นแรงขับเคลือน

215

ให้ องค์กรไปข้ างหน้ าและทําให้ เกิดการเปลียนแปลงไป
ในทางทีดี
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับประสิทธิผลใน
การทํางาน (Work Effectiveness)
กิบสันและคณะ (Gibson and Others
1988, p. 812) ได้ ให้ นิยามความหมายของประสิทธิผล
(Effectiveness) ไว้ ว่า เป็ นเรื องของการกระทําใด ๆ
หรื อความพยายามใด ๆ ทีมีความมุ่งหวังเพือทีจะได้ ผล
ลัพ ธ์ ใ นบางสิ ง การกระทํ า หรื อ ความพยายามจะมี
ประสิทธิ ผลสูงหรื อตําเพียงใดขึนอยู่กับผลทีได้ รับ ว่า
ตรงตามที ต้ องการหรื อ ไม่ และมี คุณ ภาพมากน้ อ ย
เพียงใดทังในด้ านคุณภาพและปริ มาณ ซึงประสิทธิผล
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ประสิทธิผลส่วนบุคคล และ
ประสิทธิผลขององค์กร
2. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ด้ า นการรั บ รู้ ความสามารถตนเอง ประสิท ธิ:
ไกยราช (2553) ซึงได้ ศึกษา ผลของโปรแกรมการสร้ าง
แรงจูงใจต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและความ
คาดหวังในการหลีกเลียงการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์
ของวัย รุ่ น ชายตอนต้ น พบว่า กลุ่ม ทดลองมี การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการหลี ก เลี ยงการดื ม
เครื องดืมแอลกอฮอล์ ความตังใจต่อการหลีกเลียงการ
ดื มเครื องดื มแอลกอฮอล์ แตกต่ า งกั บ จากกลุ่ ม
เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .001)
ด้ านการกําหนดเป้าหมายในการทํางาน สุนนั ทา
คาเนโกะ (2554) ซึงได้ ทําการศึกษาเรื อง อิทธิผลของ
ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบ การ
ตังเป้าหมายในการทํางาน และการรับรู้ ความสามารถ
ของตนเองในการสอนทีมี ต่อ พฤติกรรมการสอนของ
อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ใน
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การวิจยั คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จํ านวน 236 คน โดยใช้ เครื องมือในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมู ล คื อ แบบสอบถาม พบว่ า การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการสอน บุคลิกภาพแบบมี
จิ ต สํ า นึ ก และอายุ ง านสามารถร่ ว มกั น พยากรณ์
พฤติกรรมการสอนด้ านการเตรี ยมการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ อย่างมี
นัยสํา คัญทางสถิ ติ ทีระดับ .001 โดยสามารถร่ วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการสอนได้ ร้อยละ 42.3
ส่ ว นด้ านบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก นุ ช นารถ อยู่ ดี
(2548) ได้ ทํ า การศึ ก ษาลัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก
แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ: และการรั บ รู้ ความยุติ ธ รรมใน
องค์ ก รที ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน :
กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึง จํานวนทังสิน 152
คน พบว่า ลักษณะบุคลิก ภาพเชิ งรุ กมีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับ ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ การรั บรู้ ความยุติธรรมในองค์ การ
และลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถร่วมกันพยากรณ์
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้ ร้อยละ 19.4
ส่วนในด้ านของประสิทธิ ผลในการทํางาน รติ
ศรี เหมือน (2556) ได้ ทําการวิจัยเพือศึกษา 1) เพือ
ศึกษาระดับของพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี การสือสาร
ความสามารถในการสื อสาร และประสิ ท ธิ ผ ลการ
ทํางานเป็ นทีม 2) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีการสือสาร ความสามารถ
ในการสื อสารและประสิ ทธิ ผล การทํางานเป็ นทีม
3) เพือพยากรณ์ ประสิทธิ ผลการทํางานเป็ นทีม จาก
พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี การสือสารในองค์การ และ
ความสามารถในการสื อสาร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ใน
การวิจัย คือพนักงานในธุรกิจธนาคารสองแห่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 372 คน เครื องมือทีใช้ ในการ

วิจยั คือ แบบสอบถาม จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรม
การใช้ เทคโนโลยีการสือสาร และความสามารถในการ
สือสาร มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ประสิท ธิ ผ ลการ
ทํางานเป็ นทีมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวิ จั ย นี เป็ นการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ (Correlation Study) ซึงใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ในการเก็บข้ อมูล เพือศึกษาปั จจัยที
สัมพันธ์กบั ความมีประสิทธิผลในการทํางาน และปั จจัย
ทีสามารถแยกแยะความมีประสิทธิผลในการทํางานสูง
กับความมีประสิทธิ ผลในการทํางานตํา ของพนักงาน
ฝ่ ายบริ หารอาคารและงานกลาง ของสถาบันการเงิ น
แห่งหนึง
2. ขันตอนการวิจยั ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาเครื องมื อ
เครื องมือเพือใช้ ในการวิจัยครังนี คือ แบบสอบถามที
ผู้วิจัยสร้ างขึนจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ
ต ล อ ด ทั ง ผ ล ง า น วิ จั ย ที เ กี ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ไ ด้ นํ า
แบบสอบถามทีได้ พฒ
ั นาขึนมาให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานจํานวน
10 คนจากกลุ่ม ตัวอย่างจริ ง ทดสอบในเรื องความ
เข้ าใจของภาษา จากนัน ผู้วิจยั ได้ แบบสอบถามทีผ่าน
การตรวจสอบแล้ วไปทดสอบกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที มี
ลัก ษณะงานทีคล้ า ยกัน ก่ อ นที จะนํา ไปใช้ ใ นการเก็ บ
ตัวอย่างจริ ง (Try Out) นํา แบบสอบถามที ได้ กลับมา
จํานวน 45 ชุด มาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ:สหสัมพันธ์
ระหว่ า งคะแนนรายข้ อกั บ คะแนนรวม (Corrected
Item Total Correlation : CITC) โดยตั ด ข้ อที มี ค่ า
CITC ตํากว่า .24 จากนันคํานวณเพือหาค่าความเทียง
(Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับ ด้ ว ยวิ ธี ค วาม
สอดคล้ องภายใน (interal consistency) จากข้ อ
คําถามต่าง ๆ ทีได้ ผ่านการวิเคราะห์ โดยพิจารณาค่า
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สั ม ประสิ ท ธิ: แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Coefficient Alpha)
3. ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ผู้วิ จัย ทํ า การขอ
จริ ยธรรมในคนเพือทีจะขอเข้ าไปเก็บข้ อมูลและได้ ขอ
อนุญาตผู้บริ หารของสถาบันการเงินแห่งหนึง เพือเก็บ
ข้ อมูลประชากรฝ่ ายบริ หารงานอาคารและงานกลาง
จํานวน 125 คน นําแบบสอบถามดังกล่าว ทีผ่านการ
พิจารณาด้ านจริ ยธรรมในคนจากคณะกรรมการแล้ วไป
เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรม SPSS ในการหาค่า
คะแนนเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) จากนันจึงวิเคราะห์ตวั แปรที
สั ม พั น ธ์ กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ผลใ น ก า ร ทํ า ง า น โด ย ใ ช้
สั ม ประสิ ท ธิ: ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
product moment correlation coefficient) สุดท้ ายจึง
ทําการวิเคราะห์แต่ละตัวแปรถึงความสามารถในการ
แยกแยะความมีประสิทธิผลในการทํางานสูงและความ
มีป ระสิท ธิ ผ ลในการทํ า งานตํ า โดยทํ า การวิ เ คราะห์
จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) ด้ วยวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรเข้ าสมการจําแนกกลุม่ (stepwise)
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยทีสัมพันธ์ กบั ความมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผลใ น ก า ร ทํ า ง า น ผู้ วิ จั ย วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ความสัม พัน ธ์ โดยการหาค่า สัมประสิท ธิ: ส หสัม พัน ธ์
แบบเพียร์ สนั (Pearson’s product moment correlation)
และใช้ วิธีทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร t-test
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ก า ร รั บ รู้
ความสามารถตนเอง การกําหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพ
เชิ ง รุ ก พบว่ า ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง การกํ า หนด
เป้ าหมายกั บ การรั บ รู้ ความสามารถตนเองมี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ: ส หสัม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ .694 รองลงมาคื อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุ กกับการกําหนด
เป้ าหมายค่ า สัม ประสิ ท ธิ: ส หสัม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ .517
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก กับ การรั บ รู้
ความสามารถตนเองค่าสัมประสิทธิ: สหสัมพันธ์ เท่ากับ
.508 และความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองกั บ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานมี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ: ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ .227 พบว่ า มี ค่ า
สัม ประสิท ธิ: สหสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งแต่ล ะตัว แปรอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01

ตารางที 1 ค่าสัมประสิทธิ:สหสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความสามารถตนเอง การกําหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพเชิงรุ ก
กับประสิทธิผลในการทํางาน (N = 107)
ปั จจัย
1. ประสิทธิผลในการทํางาน
2. การรับรู้ความสามารถตนเอง
3. การกําหนดเป้าหมาย
4. บุคลิกภาพเชิงรุก
*p < .05, **P < .01

ประสิทธิผลใน
การทํางาน
1.00
.227*
.138
.079

การรั บรู้ ความสามารถ
ตนเอง

การกําหนด
เป้าหมาย

บุคลิกภาพเชิง
รุ ก

1.00
.694**
.508**

1.00
.517**

1.00
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การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ตั ว แปรที แยกแยะความมี
ประสิทธิผลในการทํางานสูงและความมีประสิทธิผลใน
การทํ า งานตํ า หลัง จากการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่ า งการั บ รู้ ความสามารถตนเอง การกํ า หนด
เป้าหมาย และบุคลิกภาพเชิงรุก กับความมีประสิทธิผล
ในการทํ า งานแล้ ว ผู้วิ จัย ได้ ทํ า การศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ความสามารถในการแยกแยะความมีประสิทธิ ผลใน
การทํางานสูงและความมีประสิทธิผลในการทํางานตํา

โดยนํา ตั ว แปรมาทดสอบค่า Wilks’ Lambda ด้ วย
วิ ธี การคั ด เลื อ กตั ว แปรเข้ าสมการจํ าแนกกลุ่ ม
(Stepwise) ผลการวิเคราะห์สามารถแยกแยะความมี
ประสิทธิผลในการทํางานสูงและความมีประสิทธิผลใน
การทํางานตํา ค่าทดสอบ Wilks’ Lambda พบว่า มีค่า
อํานาจจําแนกกลุม่ เท่ากับ .883 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05

ตารางที 2 ค่า Wilks’ Lambda ทดสอบปั จจัยทีสัมพันธ์กบั ความมีประสิทธิผลในการทํางานทีมีอํานาจจําแนกกลุม่ ที
มีประสิทธิผลในการทํางานสูงและกลุม่ ทีมีประสิทธิผลในการทํางานตํา (N=107)
Test of Function(s)

Wilks' Lambda

Chi-square

df

1

.883

12.826*

3

*p < .05
จากนันจึงวิเคราะห์ หาลําดับความสําคัญในการ
จําแนกกลุม่ ทีมีประสิทธิผลในการทํางานสูงและกลุม่ ที
มีประสิทธิ ผลในการทํางานตํา พบว่า ปั จจัยทีสัมพันธ์
กับความมีประสิทธิผลในการทํางาน ทังในด้ านการรับรู้
ความสามารถตนเอง การกํ า หนดเป้ าหมาย และ

บุคลิกภาพเชิงรุก สามารถเข้ าสมการจําแนกกลุม่ โดยที
การรั บ รู้ ความสามารถตนเองมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ:
Canonical เท่ากับ .854 จัดเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อ
การจําแนกกลุ่มตัวอย่างทีมีประสิทธิผลในการทํางาน
สูงและกลุม่ ทีมีประสิทธิผลในการทํางานตํามากทีสุด

ตารางที 3 ค่าสัมประสิทธิ: Canonical แสดงปั จจัยทีสัมพันธ์ กบั ความมีประสิทธิผลในการทํางานทีมีอํานาจจําแนก
กลุ่ม ที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานสู ง และกลุ่ม ที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานตํ า (Standardized
Canonical Discriminant Function Coefficients) (N = 107)
ปั จจัย
1. การรับรู้ความสามารถตนเอง
2. การกําหนดเป้าหมาย
3. บุคลิกภาพเชิงรุก

Function 1
.854
-.004
.260
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ในส่วนปั จจัยทางด้ านบุคลิกภาพเชิ งรุ กและการ
กํา หนดเป้ าหมาย ซึ งมี ค่ า สั ม ประสิทธิ: Canonical
ตํามาก คือ เท่ากับ .260 และ .004 ซึงจัดเป็ นตัวแปรที
ไม่ มี อํ า นาจในการจํ า แนกหรื อปั จจั ย ดั ง กล่ า วมี
ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งสู ง กั บ ตั ว แปรทํานายซึงก็ คือ
การรับรู้ความสามารถตนเอง หมายความว่า ปั จจัยด้ าน
การกําหนดเป้าหมายและบุคลิกภาพเชิงรุ กไม่มีอํานาจ
ในการจําแนกความมีประสิทธิ ผลในการทํางานสูงกับ
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ความมี ป ะสิทธิ ผ ลในการทํา งานตํ า จึ งไม่ต้ อ งนํ า มา
ทํ า นาย ขณะที อํ า นาจจํ า แนกของกลุ่ม ตัว อย่ า งที มี
ประสิทธิผลในการทํางานตํา ตามความเป็ นจริ งร้ อยละ
47.9 ของกลุม่ ตัวอย่างทีมีประสิทธิผลในการทํางานตํา
โดยมีความถูกต้ องในการพยากรณ์อํานาจจําแนกรวม
ร้ อยละ 67.3 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสํ า หรั บปั จจั ย ที
ความสัม พัน ธ์ กับ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งาน
ทังหมด

ตารางที 4 การวิเคราะห์การพยากรณ์อํานาจจําแนกกลุม่ ตัวอย่างระหว่างกลุม่ ทีมีประสิทธิผลในการทํางานสูงและ
กลุม่ ตัวอย่างทีมีประสิทธิผลในการทํางานตํา (N=107)
ประสิทธิผลในการทํางานสูง ประสิทธิผลในการทํางานตํา
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
กลุม่ ทีมีประสิทธิผลในการทํางานสูง
49
83.1
10
16.9
กลุม่ ทีมีประสิทธิผลในการทํางานตํา
25
52.1
23
47.9
ความถูกต้ องในการพยากรณ์อํานาจจําแนกการจําแนกรวม ร้ อยละ 67.3
กลุม่ ทีเป็ นจริงปั จจัย

อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์การวิจยั เพือศึกษาความสัมพันธ์
ของตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ กับความมีประสิทธิ ผลใน
การทํางาน ของพนักงานสถาบันการเงิ นแห่งหนึง ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ สมั ประสิทธิ: ส หสัมพันธ์ แบบ
เพียร์ สนั (Pearson’s product moment correlation
coefficient) และผลจากการวิเคราะห์แต่ละตัวแปรถึง
ความสามารถในการแยกแยะความมีประสิทธิ ผลใน
การทํางานสูงและความมีประสิทธิผลในการทํางานตํา
โดยการวิ เ คราะห์ จํ า แนกประเภท (Discriminant
Analysis) จากการวิจยั ทีผู้วิจยั ตังสมมติฐานไว้ ดงั นี

รวม
59
48

สมมติฐานการวิจัยที> 1 การรับรู้ ความสามารถ
ตนเอง การกําหนดเป้าหมาย และบุคลิกภาพเชิงรุ ก มี
ความสัมพันธ์ กบั ความมีประสิทธิผลในการทํางานของ
พนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิ จั ย การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ส่วนการกําหนดเป้าหมาย
และบุคลิกภาพเชิงรุกไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
จากผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ ความสามารถ
ตนเอง มีความสัมพันธ์ กับความมีประสิทธิ ผลในการ
ทํางานมีคา่ สัมประสิทธิ:สหสัมพันธ์เท่ากับ .227 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึงแสดงว่าพนักงานทีมี
การรับรู้ ความสามารถตนเอง จะมีประสิทธิ ผลในการ
ทํางาน ทังนี เนืองจากการรับรู้ความสามารถตนเอง ทํา
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ให้ พนั ก งานมี ค วามใส่ ใ จ มุ่ ง มั น ตั งใจและแสดง
ศั ก ยภาพในการทํ า งานอย่ า งเต็ ม ที เพื อให้ บรรลุ
เป้าหมายทีวางไว้ (Bandura, 1986) ซึงสอดคล้ องกับ
การศึกษาของประสิทธิ: ไกยราช (2553) ซึงได้ ศกึ ษา ผล
ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ต่ อ ก า ร รั บ รู้
ความสามารถของตนเองและความคาดหวัง ในการ
หลีกเลียงการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่ นชาย
ตอนต้ น พบว่า ทังการรับรู้ ความสามารถของตนเองใน
การหลี ก เลี ยงการดื มเครื องดื มแอลกอฮอล์ ความ
คาดหวัง ในผลของการหลี ก เลี ยงการดื มเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ และความตังใจในการหลีกเลียงการดื ม
เครื องดื มแอลกอฮอล์ มี ค ะแนนเฉลี ยดี ขึ นกว่ า ก่ อ น
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .05)
ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ก ารกํ า หนด
เป้ าหมายพบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานของกลุ่ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใน
การศึกษาครังนี คือ พนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึง
ในกรุงเทพมหานคร แม้ ว่าการกําหนดเป้าหมายในการ
ทํ า งานนัน มี ส่ว นสํ า คัญ เป็ นอย่ า งยิ งที จะทํ า ให้ ก าร
ทํ า งานหรื อการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามที มุ่ ง หวั ง ไว้ ได้
บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายทีกํ าหนดไว้ Locke &
Latham (1984) ซึงผลที ได้ จ ากการศึก ษาครั งนี ไม่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุนนั ทา คาเนโกะ (2554) ซึง
ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื อง อิ ท ธิ ผ ลของปั จ จัย ส่ว นบุค คล
บุค ลิกภาพห้ า องค์ ป ระกอบ การตังเป้ าหมายในการ
ทํางาน และการรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการ
ส อ น ที มี ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า การ
รับรู้ความสามารถของตนเองสามารถร่ วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .01

ในด้ านบุคลิกภาพเชิงรุ ก พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุ ก
ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ความมีประสิทธิผลในการทํางาน
ของกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาครังนี คือ พนักงาน
สถาบันการเงินแห่งหนึงในกรุ งเทพมหานคร แม้ ว่าใน
การทํ า งานนัน คนที มี บุค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก จะมี โ อกาส
ทํ า งานได้ สํ า เร็ จ และอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากกว่ า
(Covey, 2004) ซึงผลที ได้ จ ากการศึก ษาครั งนี ไม่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตของนุชนารถ อยูด่ ี (2548)
ทีได้ ทําการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ: และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีส่งผลต่อ
การปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน : กรณี ศึ ก ษาองค์ ก าร
เอกชนแห่ ง หนึ ง พบว่ า ลัก ษณะบุค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก มี
ความสัม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมติ ฐ านการวิ จั ย ที> 2 การรั บ รู้ ความสามารถ
ตนเอง การกํ าหนดเป้ าหมาย และบุค ลิกภาพเชิ ง รุ ก
สามารถแยกแยะความมีประสิทธิ ผลในการทํางานสูง
กับความมีประสิทธิ ผลในการทํางานตําของพนักงาน
สถาบันการเงินแห่งหนึงในกรุงเทพมหานครได้
ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐาน จากการวิเคราะห์
พบว่ า การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง การกํ า หนด
เป้าหมาย และบุคลิกภาพเชิงรุ ก ซึงพบว่าตัวแปรทุกตัว
มีอํานาจในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทีมี
ประสิทธิผลในการทํางานสูงหรื อกลุม่ ทีมีประสิทธิผลใน
การทํา งานตําอย่ า งมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ซึ งมี ค วามถู ก ต้ องในการแยกแยะพนั ก งานที มี
ประสิ ท ธิ ผลในการทํ า งานสู ง และพนั ก งานที มี
ประสิทธิ ผลในการทํางานตํา คือ ร้ อยละ 67.3 ซึงแสดงว่า
พนักงานทีมีการรับรู้ความสามารถตนเอง มีการกําหนด
เป้าหมาย และมีบคุ ลิกภาพเชิงรุ ก ก็จะมีประสิทธิผลใน
การทํางานสูง คือ มีความพยายามทีเต็มไปด้ วยความ
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มุง่ หวังเพือทีจะได้ ผลลัพธ์ในบางสิงทีกําหนดไว้ ได้ อย่าง
มีประสิทธิผล (Gibson and Others, 1988) จะเห็นได้
ว่า หากพนักงานมีการรั บ รู้ ความสามารถตนเองก็ จ ะ
สามารถที จะทํ า งานที ได้ รั บ มอบหมายได้ อย่ า งมี
ประสิทธิผล และมุง่ มันทําด้ วยใจอย่างเต็มที แม้ เจองาน
ที ยากหรื อ มี อุป สรรคก็ ไ ม่ท้ อ ถอย เพื อให้ ง านที ได้ รั บ
มอบหมายบรรลุผลสําเร็ จ (ประสิทธิ: ไกยราช, 2553)
ส่วนการกําหนดเป้าหมาย ซึงถือได้ ว่าเป็ นเรื องสําคัญ
มากทีสุดเช่นกันสําหรับการทํางาน เพราะการกําหนด
เป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง ชัดเจน มีระยะเวลาทีกําหนด
บุคคลทีมีการกําหนดเป้าหมายมีโอกาสทีจะทํางานได้
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิ (สุนันทา คาเนโกะ,
2554) นอกจากนันแล้ วจะสังเกตได้ ว่า ในยุคของการ
แข่ ง ขัน ในปั จ จุ บัน นี บุค คลที ประสบความสํ า เร็ จ ใน
ระดับ สูง สุด ในงานที ทํ า หรื อ แม้ ใ นระดับ ขององค์ ก ร
มักจะเห็นได้ ว่า ล้ วนแล้ วแต่มีบุคลิกภาพเชิงรุ กทังสิน
คือ มีความมุ่งมัน กระฉับกระเฉง กล้ าตัดสินใจ กล้ า
แสดงความคิ ด เห็ น ใหม่ ๆ ที สร้ างสรรค์ แ ละกล้ า ที จะ
เสนอแนะในสิ งที ทํ า ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ในการ
ทํางานมากกว่า (นุชนารถ อยู่ดี, 2548) ทังนี สังเกตได้
ว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง การกําหนดเป้าหมาย
และบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก สามารถแยกแยะความมี
ประสิทธิผลในการทํางานสูงหรื อความมีประสิทธิผลใน
การทํ า งานตํ าของพนักงานสถาบัน การเงิ น แห่ง หนึง
ของกรุงเทพมหานครได้

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัยทีพบว่า การับรู้ ความสามารถตนเอง
เป็ นเพี ย งตัว แปรเดี ย ว ที มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความมี
ประสิทธิผลในการทํางานสูงหรื อความมีประสิทธิผลใน
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การทํางานตํา ของพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึงใน
กรุ งเทพมหานคร ทางหน่วยงานหรื อองค์กรควรแสดง
ให้ เห็นและตระหนักว่า การทีงานจะบรรลุเป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิผลนัน ยังมีปัจจัยอืน ๆ
อีกมากมายทีต้ องให้ ความสําคัญ นันก็คือ การกําหนด
เป้ าหมายในการทํ า งานให้ ชั ด เจน ในระยะเวลาที
กํ า หน ด สา มา รถ วั ด ผลได้ ก็ เ ป็ น สิ ง สํ า คั ญ ต่ อ
ประสิทธิผลของงาน นอกจากนีแล้ ว การพัฒนาในด้ าน
บุค ลิก ภาพเชิ งรุ กนันก็ จํ าเป็ นอย่า งยิ งซึงจะส่ง ผลต่อ
ประสิทธิผลในการทํางานเช่นกัน แม้ ว่าตัวแปรทัง 3 ตัว
ทีได้ ศึกษาจะสามารถแยกแยะความมีประสิทธิผลของ
งานได้ แต่ถ้าพนักงานในองค์กรมีความมุ่งมัน ให้ ความ
ร่ วมมือ ทีจะพัฒนาตนเองให้ ครบทุกด้ าน นอกจากจะ
เป็ นผลดีต่อ งานทีทํ า ให้ กับองค์ ก รแล้ ว ยัง ส่ง ผลดี ใ น
ด้ านอืนๆของพนักงานด้ วยเช่นกัน เช่น ความก้ าวหน้ า
สวัส ดิ ก าร ผลตอบแทนต่า ง ๆ ที เพิ มขึนอี ก มากมาย
เป็ นต้ น

ข้ อเสนอแนะสําหรั บงานวิจัยครั งA ต่ อไป
1. เนืองจากการวิจัยครังนีเป็ นการศึกษากับกลุ่ม
ตัว อย่า งพนัก งานของสถาบัน การเงิ น เพี ย งฝ่ ายงาน
เดี ย ว จึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า การศึ ก ษาครั งต่อ ไปอาจ
ทํ า การศึ ก ษาไปยัง ฝ่ ายงานอื น ๆ ขององค์ ก ร หรื อ
พนักงานในสถาบันการเงินอืน ๆ
2. การวิจยั ครังนี ได้ ทําการศึกษาตัวแปรทีสัมพันธ์
กับความมีประสิทธิผลในการทํางาน ประกอบด้ วย การ
รับรู้ ความสามารถตนเอง การกํ าหนดเป้าหมาย และ
บุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก เท่ า นั น ซึ งยั ง มี ห ลายปั จจั ย ที มี
ความสัมพันธ์ กบั ความมีประสิทธิผลในการทํางานและ
น่าสนใจ เช่น การมีส่วนร่ วมในการกํ าหนดเป้าหมาย
ความยุติธรรมในองค์การ ความสุขในการทํางาน เป็ นต้ น
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3. การวิจยั ครังนีได้ ทําการศึกษาปั จจัยทีแยกแยะ
ความมีประสิทธิ ผลในการทํางาน โดยใช้ วิธีวิเคราะห์
แยกประเภท (Discriminant Analysis) ซึงการศึกษา

ครั งต่อไปอาจทําการศึกษาแยกแยะกับตัวแปรอืนๆที
สามารถแยกแยะได้ เช่น แยกแยะความมีสมดุลของ
ชีวิตในการทํางาน (Work Life Balance) เป็ นต้ น
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