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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อศึกษาตวัช้ีวดั
ผลการด าเนินงานรายบุคคล Key performance index (KPI) ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคาร
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน 000 คน ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย ์ดดแ้ก่ ธนาคารกรุงดทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรดทย ธนาคารดทยพาณิชย์ ธนาคารทหารดทย ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีดอเอ็มบีดทย ธนาคารยูโอบี และธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮา้ส์ รวม 11 ธนาคาร 39 สาขา และธนาคารเฉพาะกิจ ดดแ้ก่  ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศดทย 
และธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวม 5 ธนาคาร 11 สาขา โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูล  ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง และ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวกในแต่ละธนาคาร การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statisticsประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) มาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) และใช้สถิติ
แบบ t-test ท าการทดสอบความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายดด้
ต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001-25,000 บาท  ปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังานบริการลูกคา้  และมีอายกุาร
ท างานระหว่าง 2 – 5 ปี  ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานมาเป็นล าดบัท่ี 1 
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ดดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ตามดว้ยปัจจยัทางสังคม และ Key performance index (KPI) รายบุคคลท่ี
ใช้ประเมินผลงานของธนาคาร ตามล าดบั ทั้ง 3 ปัจจยัมีแนวโน้มต่อการลาออกของพนกังานอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง เพศ อาย ุการศึกษา และรายดด ้กบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  พบว่า อาย ุ
การศึกษา และรายดดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลให้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทาง
สังคม และ Key performance index (KPI) รายบุคคลท่ีใช้ประเมินผลงานของธนาคาร ท่ีส่งผลต่อ
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารท่ีต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ยกเวน้ เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังาน
ดม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at analyzing the economic and social factors along with the 
individual key performance index (KPI) that affects resignation of the bank employees in Mueang 
district, Lampang province. The samples were 0 0 0  bank employees from 3 9  branches of 1 1 
commercial banks: Krungthai Bank, Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Thai 
Military Bank, Thanachart Bank, Bank of Ayudhya, Kiatnakin Bank, CIMB Thai Bank, UOB 
Bank, and Land and House Bank. Moreover, the samples were from 11 branches of 5 specialized 
banks: Government Savings Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, 
Government Housing Bank, Isalamic Bank of Thailand, and Small and Medium Enterprise 
Development Bank of Thailand. Data were analyzed by using descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean, rating scale according to Likert scale, and t-Test used to test a 
differences at the significance level of 0 .0 5 . It was found that most of the samples were female, 
aged between 26 to 30 years old, had single status, held bachelor’s degrees, had salaries of 20,001-
25 ,000 baht, and took positions of customer service employees with the working period of 2 to 5 
years. The factors most affecting resignation of employees were economic factors, social factors 
and individual key performance index (KPI), respectively. All three factors affected resignation of 
employees at a high level. Regarding the result from testing the difference between sex, age, 
education level, income and factors affecting bank employees’ resignation in Mueang district, 
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Lampang province, it was revealed that different age, education level, and income affected 
different opinions about economic factors, social factors and personal key performance index 
(KPI). However, different sex represented no difference in opinions about factors affecting the 
resignation trend of employees. 
 


