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บทคดัย่อ 
ความเป็นมาของการวิจยั 
 ในปจัจบุนัพบว่าองคก์ารส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบับทบาทสตรใีนการปฏบิตังิานค่อนขา้ง
น้อย ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้พบว่า พนกังานสตรมีศีกัยภาพในการท างานเท่าเทยีมกบัพนกังานชาย   
ถา้ผูบ้รหิารละเลยความส าคญัในประเดน็เหล่านี้ จะมผีลต่อประสทิธภิาพโดยรวมขององคก์าร  
ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรตระหนักและยอมรบัถงึบทบาทของสตร ีโดยพจิารณาถงึความคาดหวงัทีม่สี่วน
รว่มในการท างานเกี่ยวกบับทบาทดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และบทบาทดา้นการบรหิารทีพ่นกังาน
สตรจีะไดร้บั เพื่อน าไปสู่การพฒันาการปฏบิตังิานของพนกังานสตรทีีม่ต่ีอองคก์ารในโอกาสต่อไป 
 
ระเบียบวิธีการวิจยั 
 วธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัน้ี คดัเลอืกมาจากพนกังานสตรรีะดบัหวัหน้า
จ านวน 209 คน และระดบัปฏบิตักิารจ านวน 300 คน ทีท่ างานในธนาคารพาณชิยไ์ทย เฉพาะ
ส านกังานใหญ่ จ านวน 11 แห่ง ส าหรบัเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการ
ตรวจสอบในดา้นเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒแิลว้ วธิกีารทางสถติทิีใ่ชแ้ละสรปุผลขอ้มลูคอื ค่าเฉลีย่ ค่า
รอ้ยละ การทดสอบค่าท ีและการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (one-way ANOVA) โดย
ทดสอบทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัพบว่า พนกังานสตรรีะดบัหวัหน้ากบัพนกังานสตรรีะดบัปฏบิตักิารให้
ความส าคญักบับทบาทของคุณลกัษณะ ต่อระดบัความคาดหวงัทีจ่ะประสบความส าเรจ็แตกต่างกนั
ในทุกประเดน็ ในส่วนของบทบาทของศกัยภาพการบรหิารพบว่า มรีะดบัความคาดหวงัทีจ่ะประสบ
ความส าเรจ็แตกต่างกนัเช่นเดยีวกนั แต่มเีพยีงบทบาทการควบคุมในประเดน็เกีย่วกบัความตอ้งการ
หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลทีส่มเหตุสมผล ซึง่ประเมนิประสทิธภิาพการท างานตามความเป็นจรงิ  
และความตอ้งการใหอ้งคก์ารตระหนกัถงึผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากคุณภาพของงานทีท่ าได้ 
 จากการทดสอบเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างคุณสมบตัขิองผูต้อบแบบสอบถาม กบับทบาท
ของพนกังานทัง้สองระดบัทีม่ต่ีอระดบัคาดหวงัทีจ่ะประสบความส าเรจ็ พบว่าอายแุละต าแหน่ง
ปจัจบุนัมคีวามสมัพนัธก์บับทบาทคุณลกัษณะส่วนบุคคล และบทบาทศกัยภาพการบรหิารใน 
ทุกประเดน็ ในส่วนของระดบัการศกึษา รายได ้และระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์าร มี
ความสมัพนัธก์บับทบาทคุณลกัษณะส่วนบุคคล และบทบาทศกัยภาพการบรหิารในเกอืบทุก
ประเดน็ทีศ่กึษา 
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Abstract 
 

BACKGROUND OF STUDY  
 Many organizations presently paid less attention to female’ roles. Actually, there 
were no significant differences between male’s and female’s work performances.  
Management should recognize of female’s work performances in work participation both in           
self – charactered roles and managerial roles. In addition, female’s workers should be 
considered as the important factors to strengthen organizational effectiveness. 
 
METHOD   
 The sample were selected from eleven Thai commercial banks at their headquarters 
to respond distributed questionnaires. A total of five hundred and nine usable participants 
were obtained by two hundred and nine female supervisors and three hundred operating 
employees. The contents of questionnaires were verified and approved by professors. The 
statistical methods to analyze and conclude the data were mean, percentage, t-test, and 
one-way ANOVA. 
 
RESULTS   
 There were significant differences between the mean responses of supervisors and 
operating employees to self – charactered roles and managerial roles. However, there were 
no significant differences to criteria of personal appraisal and rewards on managerial roles.  
It was found that there were relationships between respondents’ age and work status and 
their self – charactered roles and managerial roles. Moreover, there were strong 
relationships between respondents’ level of education, income and their work experiences. 
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