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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง แรงจงูใจในการท างานและวฒันธรรมองคก์ารที่มีความสมัพนัธ ์
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานและความพงึพอใจ 
ของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่  
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อาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารย ์ดร. วสนัต ์สกลุกิจกาญจน ์ 

  
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและ

วฒันธรรมองคก์ารที่มีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านกังานใหญ่ มีกลุ่มตวัอย่างเป็น พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ จ านวน 420 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะหค์่าความ
แปรปรวนทางเดียว และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรส์นั การวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติทัง้หมดใชโ้ปรแกรม 
SPSS for Windows Version 23 ช่วยค านวณค่าสถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 26-35 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี มีรายไดต้อ่เดือน 30,001-40,000 บาท ต าแหนง่พนกังานระดบั
ปฏิบตัิการหรอืเทียบเทา่ มีอายงุาน 6-10 ปี  ผลการวิจยัพบวา่ 1. พนกังานธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ มีอาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาปฏิบตัิงาน มีความพงึพอใจของพนกังานโดยรวมแตกตา่งกนั ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  2. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีรายได  ้
ระยะเวลาปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05  3. 
แรงจูงใจในการท างานดา้นความส าเร็จในงาน ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้น
สวัสดิการและผลตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันและมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัสงูที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 4. วฒันธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์
ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว มีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานใน
ทิศทางเดียวกนั และมีระดบัความสมัพนัธต์  ่า ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 5. ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  และมีระดับ
ความสมัพนัธป์านกลาง ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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The purpose of this research is to study the factors of motivation and organizational 

culture associated with the working efficiency and satisfaction of employees working in the Bank of 
Ayudhya Public Company Limited (Head Office).The sample group in this research consisted of 420 
employees of Bank of Ayudhya Public Company Limited (Head Office).The tool used in this research 
was a questionnaire.The statistical methods used for data analysis included percentage, mean, 
standard deviation, a t-test, One-Way Analysis of Variance, the Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient and the SPSS program for Windows Version 23 was used for the statistical analysis.The 
research revealed that most of the sample group were male, aged 26-35 years, holding a Bachelor's 
degree, an income of 30,001-40,000 Baht, worked as Operations Officers and a working duration of 
six to ten years.The research results are as follows: (1) the personal data in terms of  age, education 
and working duration had different overall job satisfaction, with a statistical significance of 0.05; (2) the 
personal data of the employees  with different income and working duration, had different levels of 
overall job satisfaction, with a statistical significance of 0.05; (3) the motivation factors correlated with 
the efficiency performance of the employees with a 0.05 level of significance, indicating a moderately 
significant relationship; (4) the aspect of organization culture correlated with employee satisfaction with 
operations at a 0.05 level of significance, indicating a considerably significant relationship at a level of 
0.05; and (5) the levels of employee satisfaction correlated with the efficient performance of employees 
at a 0.05 level of significance, indicating that the relationship was moderately significant. 
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สารนิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดร้บัความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
อาจารยด์ร.วสนัต ์สกุลกิจกาญจน ์ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนั
เป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งแก่ผูว้ิจยั ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ ท่ีนีด้ว้ย 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุในความอนเุคราะหข์องผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุเชษฐ์ มงคล
และอาจารย  ์ดร.เพชรรตัน  ์จินตน์ุพงศ ์ท่ีกรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ ตรวจ
แบบสอบถามและใหค้  าแนะน าตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง นบัเป็น
ประโยชนต์อ่การท าสารนิพนธฉ์บบันีส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารยใ์นคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม  มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใ้หค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนประสบการณท่ี์ดีแก่
ผูว้ิจยั อีกทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด(มหาชน)ส านักงานใหญ่ ท่ีให้ความ
รว่มมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา เพ่ือการวิจยัครัง้นี ้

ขอกราบพระคณุบิดา มารดา ท่ีไดเ้ลีย้งดแูละอบรมสั่งสอนผูว้ิจยัใหเ้ป็นคนดี ขยนั อดทน 
ซ่ือสตัย ์มีคณุธรรม และมอบโอกาสการศึกษาเป็นวิชาความรูต้ิดตวั เพ่ือทดแทนคณุต่อสงัคมและ
ประเทศชาต ิ

สุดทา้ยนี ้คณุประโยชนแ์ละความดีอนัพึงจากสารนิพนธฉ์บบันี ้ ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครื่อง
บูชาพระคุณบิดามารดา ญาติบูรพคณาจารยท์ุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอน  ชีแ้นะแนวทางท่ีดีและมี
คณุคา่ตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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บทที ่1 
บทน า 

 ภูมิหลัง  
ในทกุองคก์ารปัญหาท่ีมกัจะเกิดขึน้อยู่เสมอคือ ปัญหาการลาออกจากงานของพนกังาน 

ในบางฝ่ายงานมีการโยกยา้ยงานสายงาน การท างานจะใหส้  าเรจ็ได ้คนสว่นใหญ่มกัจะนึกถึงเรื่อง
ของค่าตอบแทนและสวัสดิการ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองคก์าร เรื่องโอกาส
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเรื่องของสภาพแวดลอ้มในองคก์าร ท าใหพ้นกังานขาดความ
รว่มมือรว่มใจกนั ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ้จะท าใหข้าดประสิทธิภาพและผลเสียตอ่บริษัท การท างาน
ในองคก์ารท่ีมีพนกังานในองคก์ารมาก ตอ้งอาศยัการท างานท่ีมีเป้าหมายร่วมกันนั่นคือ การใช้
กฎเกณฑแ์ละระเบียบตา่งๆ เพ่ือท าใหง้านบรรลเุปา้หมาย สว่นพนกังานท่ีเขา้มาท างานในองคก์าร
แตล่ะคนยอ่มมีความตอ้งการส่วนบคุคลตดิมาดว้ย เม่ือพนกังานเขา้มารบัต าแหนง่ก็หวงัท่ีจะไดร้บั
ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจและท างานอยู่ต่อไปตราบเท่าท่ียังมีความพอใจ ซึ่งการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ
พนกังานทกุระดบั มีความส าคญัตอ่ท่ีจะท าใหธุ้รกิจนัน้มีความเจริญกา้วหนา้และมั่นคง ซึ่งการใช้
จิตวิทยาจูงใจใหพ้นกังานทุกระดบัปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ จะอ านวยประโยชนใ์หอ้งคก์ารเจรญิกา้วหนา้ได ้  

ปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานก็คือ แรงจูงใจ พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานท่ี
เกิดขึน้จากตวัเอง มีผลต่อการท างานเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ แตถ่า้องคก์ารใดก็ตาม พนกังาน
ภายในองคก์ารไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ท าใหผ้ลการการท างานมีคณุภาพงานท่ีลดลง ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่าแรงจงูใจมีผลท่ีจะส่งผลตอ่ความพึงพอใจ และเกิดประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานภายในองคก์าร 

องคก์ารจะท าบรรลุวัตถุประสงคท่ี์ได ้ตอ้งรูจ้ักใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพนกังาน เพราะเป็นสิ่งท่ีมีคา่มากท่ีสุดในองคก์าร คณุคา่ของคนจะเป็นปัจจยักลยทุธท่ี์
จะน าไปสู่การแข่งขนั ดงันัน้ การจัดการองคก์ารท่ีดี จึงตอ้งสามารถดูแลและรกัษาบุคลากรท่ีมี
ความรูค้วามสามารถไวใ้นองคก์ารใหม้ากท่ีสดุ 

วฒันธรรมองคก์ารมีความส าคญัต่อพฤติกรรมของพนกังานภายในองคก์ร และมีอิทธิพล
โดยตรงต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดระเบียบองคก์าร การตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารในองคก์ารและสิ่งส าคญัคือ วัฒนธรรมองคก์ารมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ
พนกังาน และท าใหมี้ศกัยภาพในการท างาน โดยมีการพฒันาบคุลากรภายในองคก์ารใหมี้การรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์ารอยา่งถกูตอ้ง ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2545) 
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ผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุ้คลากรปฏิบัติงานและทุ่มเทกับ
องคก์ารอย่างเต็มความสามารถ และน าพาองคก์ารใหส้  าเร็จ มีการพฒันาเปล่ียนแปลงให้ดีขึน้
ตลอดเวลา ปัจจยัในการพฒันาองคก์ร คือ บคุลากรถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุ และเป็นผูส้ามารถ
สรา้งคณุคา่ของระบบการบริหารงาน สรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูป้ฏิบตัิงาน เป็นส่วนหนึ่งของการ
พฒันาสิ่งจูงใจ พฒันาขีดความสามารถของการด าเนินงาน ของบุคคลเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
องคก์รและเพื่อใหเ้กิดสมรรถนะของหนว่ยงาน 

การท่ีบคุคลจะท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึน้อยู่กบัความรว่มมือรว่มใจกนั ความ
รว่มมือรว่มใจมีหลายประการ คือ ความพอใจของพนกังาน จะเป็นแรงผลกัดนัใหท้  างานดว้ยการ
เรียนรูอ้ย่างรวดเร็ว มีความเต็มใจในท างาน ท าใหอ้งคก์ารบรรลเุปา้หมายตามท่ีไดต้ัง้ไว ้ความพึง
พอใจในงาน มีความส าคญักับพนกังานทกุคน ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสนใจ และน ามาเป็นแนว
ทางการก าหนดการบรหิารงานบคุคล เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  

องคก์ารมีหนา้ท่ีดแูลพนกังานใหมี้ความพงึพอใจท่ีจะท างานใหก้บัองคก์ารอยา่งเต็มท่ีโดย
การสรา้งแรงจูงใจ (Motivation)ในการท างาน พนกังานเกิดความพอใจในงาน มีความตัง้ใจท่ีจะ
ปฏิบตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ พนกังานท่ีไดร้บัความพงึพอใจในการท างานจะท างานเต็มท่ีกบั
ความสามารถเพ่ือใหง้านออกมาดีท่ี และไดรู้ส้ึกว่าไดเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร (รุง่รตัน ์ศรีวรรณ
ทิพย ์2547) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2488 และได้
เขา้หลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจบุนัมีส านกังาน
ใหญ่รวมทัง้หมด 2 ท่ีไดแ้ก่ ส  านักงานใหญ่พระราม 3 และส านักงานใหญ่เพลินจิต มีสาขารวม
ทัง้สิน้ 660 สาขาและมีจ านวนพนกังานโดยประมาณ 15,139 คน (ขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารทรพัยากร
บุคคล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562) ปัจจุบนัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศในดา้นสินทรพัย ์และยงัเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิ
ชิ ยเูอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรือ(MUFG)  เป็นกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น และเป็น
หนึ่งในกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดระดบัโลก ธนาคารและบริษัทในเครือมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงอยู่สินทรัพย ์ครอบคลุมลูกค้าทุก
กลุ่มเปา้หมายส าคญัไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย รวมไปถึงธุรกิจญ่ีปุ่ น บริษัท
ขา้มชาต ิและกลุม่ธุรกิจลกูคา้รายยอ่ย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) เป็นธนาคารท่ีให้ความส าคัญกับการวางแนว
ทางการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานและการจดัการท่ีดี ไดท้  าการปรบัปรุงโครงสรา้ง
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การบริหาร โดยการพฒันาโครงสรา้งจดักลุ่มบริการระบบการท างาน การเตรียมบุคลากรบริการ
ชอ่งทางและจดุขาย เพ่ือใหไ้ดฐ้านขอ้มลูลกูคา้ท่ีไดม้าตรฐาน ความพรอ้มในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้
อยา่งครอบคลมุทกุระดบั และรองรบัความตอ้งการท่ีซบัซอ้นของลกูคา้ท่ีมากขึน้ การเป็นผูน้  าธุรกิจ
รายย่อยเป็นแผนงานหนึ่งในการปรบัปรุงศกัยภาพในการท าธุรกิจ เพ่ือขยายฐานลูกคา้ เน่ืองจาก
กลุ่มลกูคา้รายย่อยถือว่าเป็นฐานของกลุ่มลกูคา้ขนาดใหญ่ของธนาคารมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตมาก
ขึน้และเป็นฐานท่ีสามารถสรา้งรายได ้โดยการขายผลิตภัณฑแ์ละบริการในจ านวนมากขึน้ ทัง้นี ้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังไดพ้ัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบของสินคา้ คุณภาพของการ
ใหบ้ริการและปรบัปรุงรูปแบบของจุดใหบ้ริการและจุดขายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับวิถีชีวิตของลูกคา้
ในปัจจบุนั โดยน าสินคา้และบริการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสรา้งและพัฒนาสาขาซึ่งเป็นจุดขายและเป็นฐานในการสร้าง
รายไดท่ี้ส าคญัของธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) จงึไดท้  าการปรบัปรุงรูปโฉมของ
สาขาใหม่ ให้มีความโดดเด่นทันสมัย เพ่ือความพร้อมบริการท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมี
เป้าหมายหลกัในการเพิ่มผลก าไรของธนาคารและตอบสนองความตอ้งการใหม่ ๆ ของผูบ้ริโภค
ผ่านทางช่องทางการขายสินคา้หรือสาขา รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการ
ท างาน การอบรมพนกังานใหมี้ความรูค้วามสามารถเพ่ือมีมาตรฐานการใหบ้รกิารท่ีสงูขึน้ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) จึงตอ้งมีการปรบักลยุทธป์รบัโครงสรา้งองคก์าร 
และปรบัเปล่ียนภาพลกัษณ ์พฒันาบคุลากร รวมทัง้สรา้งความแตกตา่ง หรือน าเทคโนโลโลยีใหม่ๆ 
เขา้มาในธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน)ถือเป็นองคก์รขนาดใหญ่ มีพนักงาน
จ านวนมากและมีสาขาตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งความแตกต่างทางดา้น
บุคลากร ซึ่งในแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานท่ีไม่เท่ากันและมีปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม
องคก์ารไมเ่ทา่กนั ปัจจยัทัง้หมด จะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานและความพงึพอใจ 

ดงันัน้ ความส าคญัของแรงจงูใจในการท างานและวฒันธรรมองคก์าร ท่ีกล่าวขา้งตน้นัน้ 
ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษา แรงจงูใจในการท างานและวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน)ส านักงาน
ใหญ่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ และปัจจัยด้าน
วฒันธรรมองคก์าร มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือน า
ขอ้มลูและผลวิจยัท่ีไดค้รัง้นี ้มาเป็นแนวทางในการสรา้งแรงจงูใจ และมีก าลงัใจในการท างานเพิ่ม
สงูขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้จดุมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้
ต าแหนง่งานและอายงุาน ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้
ต าแหน่งงานและอายุงาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน ท่ีมีความสมัพนัธต์่อความพึงพอใจ
ของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

4. เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

5. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีความสมัพนัธต์่อความพึงพอใจของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

6. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจในการท างาน ท่ีมีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. สามารถน าผลการวิจยัไปใช ้เพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัผูบ้ริหารในการสรา้งแรงจงูใจใน

การท างานกบัพนกังาน  
2. เพ่ือน าผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการ

พฒันาการท างานของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ไป 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของพนกังานได ้  
4. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัผูว้ิจยัในดา้นนีต้อ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี ้  ได้ศึกษาเก่ียวกับ แรงจูงใจในการท างานและ

วัฒนธรรมองคก์าร ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ ซึ่งมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 8,099 คน (ขอ้มลูจากฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคล ณ วนัท่ี 
1 สิงหาคม 2562) 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี ้ คือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน)ส านกังานใหญ่ ในกลุ่มการบริหารงาน จ านวน 20 กลุ่มงาน มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 8,099
คน โดยการค านวณจากการใชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane 1967) กลุ่มตวัอย่างประมาณ 
400 คน  ผูว้ิจยัท าการส ารองแบบสอบถาม เพ่ือปอ้งกนัความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ ้นจากความ
ไม่ครบถว้นสมบรูณข์องการตอบแบบสอบถามจ านวน 5% รวมแลว้ไดจ้  านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 420 
คน  

 
ข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง 

ข้ันตอนที่ 1 สุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดย
การแบง่ประชากรจากกลุม่การบรหิารงานทัง้หมด 20 กลุม่ โดยใชเ้กณฑก์ารแบง่ขนาดตามสดัส่วน
ของจ านวนพนกังานในแตล่ะฝ่ายดงันี ้

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั
(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 
 

ฝ่าย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ธุรกิจลกูคา้ธุรกิจ                                                       986 51 

กลุม่งานลกูคา้ธุรกิจ SME                                                707 37 

กลุม่งานลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่                                                219 11 

กลุม่ธุรกิจลกูคา้รายยอ่ยและลกูคา้บคุคล             
กลุม่งานธุรกิจลกูคา้รายยอ่ยและเครือข่ายการขาย              

795 
864 

41 
45 
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ตาราง (ตอ่) 
 

  

ฝ่าย 
 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่สนบัสนนุธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุม่งานปฏิบตักิาร 
กลุม่งานกฎหมาย                                                            

458 
473 

1,084 
230 

         24 
         25 
         56 
         12 

กลุม่งานกลยทุธแ์ละวางแผนธุรกิจองคก์ร    392 20 

กลุม่งานตรวจสอบภายใน 205 11 

กลุม่งานธุรกรรมการเงิน 271 14 

กลุม่งานบรหิารความเส่ียง 403 21 

กลุม่งานพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือ 263 14 

กลุม่ธุรกิจพาณิชยเ์ก่ียวกบัญ่ีปุ่ น 188 9 

กลุม่เทคโนโลยีนวตักรรม 54 4 

กลุม่งานโกลบอลมารเ์ก็ตส ์ 120 6 

กลุม่งงานการเงิน 169 8 

กลุม่งานทรพัยากรบคุคล 188 9 

กลุม่งานวาณิชยธนกิจ 30 2 
รวมท้ังสิน้ 8,099 420 

ท่ีมา: ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ข้ันตอนที่ 2 น าการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา มาท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยสะดวก 
(Convenient Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยใชก้ารแจกแบบสอบถามใหก้ับพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ท่ีอยู่ในกลุ่มการบริหารงานทัง้หมด 420 คน 
เพ่ือใหไ้ดก้ลุม่ตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ  
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ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
1.1.1   เพศ 

1.1.1.1   ชาย 
1.1.1.2   หญิง 

1.1.2   อาย ุ 
1.1.2.1   ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25 ปี 
1.1.2.2   26-35 ปี 
1.1.2.3   36-45 ปี 
1.1.2.4   46 ปีขึน้ไป 

1.1.3   ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1   ปรญิญาตรหีรือเทียบเทา่ 
1.1.3.2   สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.1.4   รายไดต้อ่เดือน 
1.1.4.1   10,001 - 20,000 บาท 
1.1.4.2   20,001 - 30,000 บาท 
1.1.4.3   30,001 - 40,000 บาท 
1.1.4.4   40,001 - 50,000 บาท 
1.1.4.5   มากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป 

1.1.5   ต  าแหนง่งาน 
1.1.5.1   พนกังานระดบัปฏิบตักิาร หรือเทียบเทา่ 
1.1.5.2   พนกังานระดบัหวัหนา้งาน หรือเทียบเทา่ 

1.1.6   ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 
1.1.6.1   ต  ่ากวา่ 5 ปีหรือเทียบเทา่ 
1.1.6.2    6 - 10 ปี 
1.1.6.3   11 - 15 ปี 
1.1.6.4   มากกวา่ 15 ปีขึน้ไป 
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1.2   ปัจจยัดา้นแรงจงูใจในการท างาน 
1.2.1   ความส าเรจ็ในงาน 
1.2.2   ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตั ิ 
1.2.3   ความกา้วหนา้ในต าแหนง่  
1.2.4   ดา้นสวสัดกิารและผลตอบแทนท่ีพงึจะไดร้บั 

1.3   ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 
1.3.1   ลกัษณะการสรา้งสรรค ์(Constructive styles) 
1.3.2   ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา (Passive / Defensive styles) 
1.3.3   ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว (Aggressive Defensive styles) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
2.1   ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 

2.1.1   ดา้นคา่ตอบแทน 
2.1.2   ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ 
2.1.3   ดา้นหวัหนา้งาน 
2.1.4   ดา้นเพ่ือนรว่มงาน 

2.2   ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั 
        (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การศกึษาครัง้นี ้ไดน้ิยามศพัทเ์พ่ือก าหนดความหมายเพ่ือการท าความเขา้ใจรว่มกนั ดงันี ้
1.   ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังาน หมายถึง คณุสมบตัพืิน้ฐานของพนกังาน ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดต้อ่เดือน ต าแหนง่งาน และระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 
2.   แรงจงูใจ หมายถึง ปัจจยัในการท างาน มีผลตอ่แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ไดแ้ก่  
2.1   ความส ารจ็ในงาน หมายถึง บคุลากรท่ีมีความสามารถในการท างานตามหนา้ท่ี

ท่ีไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ และสามารถป้องกันและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆท่ีอาจ
เกิดขึน้ได ้รวมทัง้สง่ผลถึงความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานดว้ย 

2.2   ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ หมายถึง การออกแบบและการส่งเสริมแรงจูงใจใน
พนกังาน คือลกัษณะงานตอ้งมีความเป็นเอกภาพมีระดบัความยากง่าย เป็นงานท่ีมีความส าคญัท่ี
สามารถขบัเคล่ือนองคก์ร มีความเป็นอิสระใหพ้นกังานก าหนดวิธีการท างานเองได ้



  9 

2.3   ความกา้วหนา้ในต าแหนง่ หมายถึง โอกาสท่ีจะไดด้  ารงต าแหนง่ท่ีมีความส าคญั
โอกาสท่ีจะไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถ และความช านาญจากงานท่ีไดป้ฏิบตัิอยู่ วดัได้
จาก  

-   งานท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ มีคณุคา่และความส าคญั 
-   งานท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ  
-   โอกาสการไดเ้ล่ือนต าแหนง่ 
-   โอกาสท่ีจะไดท้  างานท่ีมีความช านาญ  

3.   สวสัดิการและผลประโยชน ์หมายถึง เงินหลงัเกษียณอายุและสวสัดิการตา่งๆ การลา
หยดุงานในกรณีตา่งๆ เชน่ ลาป่วย ลากิจ ลาพกัผอ่น เงินชดเชย เป็นตน้ 

4.   ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน หมายถึง คณุสมบติพืน้ฐานของพนกังาน อนัไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดต้อ่เดือน ต าแหนง่งาน และระยะเวลาในการปฏิบตังิาน  

5.   วฒันธรรมองคก์าร หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมบคุคลในองคก์ารท่ีพฒันาขึน้โดย
สมาชิกขององคก์ารเพ่ือรว่มแกปั้ญหาในการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและ
การประสานงานภายในองคก์าร เพ่ือให้สมาชิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารเกิดความเข้าใจ
สามารถรบัรู ้รบัทราบแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสม พรอ้มรบัในการเปล่ียนแปลงและแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ไดS้chein Edgar H (1994) 

6.   ลักษณะการสรา้งสรรค ์หมายถึง องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก 
โดยมุ่งเนน้ความพึงพอใจของพนกังาน ใหพ้นกังานมีความสมัพนัธซ์ึ่งกันและกัน มีลกัษณะการ
ท างานสง่ผลใหพ้นกังานภายในองคก์ารประสบความส าเรจ็  

7.   ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา หมายถึง องคก์ารท่ีมีคา่นิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ถึงลกัษณะผูน้  าท่ีมุ่งเนน้บุคคล เนน้การคลอ้ยตามความคิดของผูบ้ริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบ
แผนและพยายามหลีกเล่ียงหรือการกระท าท่ีตอ้งรบัผิดชอบ 

8.   ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว หมายถึง องคก์ารท่ีมีคา่นิยมและพฤตกิรรมการแสดงออก
ถึงลกัษณะผูน้  าท่ีมุ่งเนน้งาน การท างานมุ่งเนน้อ านาจ มีความคิดเห็นตรงกนัขา้ม มีการแข่งขนัชิง
ดีชิงเดน่ ตอ่ตา้นและมุง่การท างานท่ีตอ้งสมบรูณแ์บบเสมอ 

9.   ความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย จากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนรว่มงาน โดยท่ีบคุลากรนัน้มีอ านาจในการรบัผิดชอบอย่าง
เตม็ท่ี  
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10.   การท างานเป็นทีม หมายถึง การรว่มกนัท างานของพนกังานท่ีมีมากกวา่ 1 คน โดยท่ี
พนกังานทกุคนจะตอ้งมีเปา้หมายเดียวกัน การท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ  าเป็น ในการเพิ่มศกัยภาพ
ในการท างานเป็นทีม เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของกลุ่มสมาชิก
เป็นอยา่งด ี

11.   ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรูส้ึกท่ีมีต่อองคก์ารว่ามีความมั่นคงและ
เช่ือถือได ้เป็นท่ียอมรบัจากผูอ่ื้นและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัของบคุคลทั่วไป 

12.   ความพงึพอใจ หมายถึง ความรูส้กึชอบ หรือรกัตอ่บคุคล ท่ีมีการปฏิบตัิตอ่งานอย่าง
เต็มท่ี ท าให้บุคคลปฏิบัติงานด้วยความรักมีความสุขท่ีไดท้  างานจนท าให้งานนั้นส าเร็จตาม
วตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้ 

13.   ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน หมายถึง การท างานท่ีไดผ้ลงานมีคณุภาพมีความ
ถกูตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเรว็ ประหยดั ส าเรจ็ตรงเวลา คุม้คา่กบัผลตอบแทน มีความสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคเ์กิดประโยชนส์งูสดุและผลลพัธท่ี์ไดมี้ทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
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ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร   
 - ลกัษณะการสรา้งสรรค ์  
 - ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา 
 - ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว  

(Cook & Lafferty,1989) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศกึษาวิจยั เรื่อง แรงจงูใจในการท างานและวฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่

ประสิทธิภาพในการท างานและความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 

ส านกังานใหญ่  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)        

             ตัวแปรตาม   

      ( Dependent Variable) 

    

  
    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
 - เพศ   
 - อาย ุ   
 - ระดบัการศกึษา 
 - รายไดต้อ่เดือน  
 - ต  าแหนง่งาน  
 - อายงุาน                     
(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2548) 

ปัจจยัดา้นแรงจงูใจในการท างาน  
 -  ความส าเรจ็ในงาน        
 -   ลักษณะของงาน ท่ีป ฏิบัติ  
 -   ความก้าวหน้าในต าแหน่ง
 -  ดา้นสวสัดิการและผลประโยชน ์         
    ท่ีจะไดร้บั 
(Herzberg,1959) 

ความพงึพอใจในการท างาน 

 -   ดา้นคา่ตอบแทน    

 -   ดา้นโอกาสและความ    

     กา้วหนา้  

 -   ดา้นหวัหนา้งาน 

 -   ดา้นเพ่ือนรว่มงาน             

(Smith et al, 1969) 

 

) 

 ประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 

(Mike Woodcoh, 1989) 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1.  ลักษณะประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกัน อันไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้

ต าแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน มีผลตอ่ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2.  ลักษณะประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกัน อันไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้
ต าแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน มีผลตอ่ความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

3.  แรงจูงใจในการท างาน อันได้แก่ ความส าเร็จจากงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
ความกา้วหนา้ สวสัดกิารและผลตอบแทนอ่ืน ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

4.  วัฒนธรรมองคก์าร อันไดแ้ก่ ลักษณะการสรา้งสรรค ์ ลักษณะการตัง้รับ-เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

5.  วัฒนธรรมองคก์าร อันไดแ้ก่ ลักษณะการสรา้งสรรค ์ลักษณะการตัง้รับ -เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

6.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสและ
ความก้าวหนา้งาน ดา้นหัวหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเรื่อง “ แรงจูงใจในการท างานและวัฒนธรรมองคก์าร ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนกังานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ” ผูว้ิจยัไดท้  างานศกึษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

1.ความหมายและประเภทของแรงจงูใจ 
2.แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจ 
3.ความหมายและความส าคญัของวฒันธรรมองคก์าร  
4.แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์าร  
5.แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน 
6.แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน  
7.ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 
8.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความหมายและความส าคัญของแรงจูงใจ 
ความหมายของแรงจูงใจ 

การประกอบกิจกรรมหรือการกระท าใดของคน ท่ีเกิดจากการจูงใจทัง้สิน้ในองคก์ร
ทั่ วไป ได้มองถึงความส าคัญในการกระตุ้นให้ทุกคนท างานอย่างเต็มความสามารถ ส่วน
ผูป้ฏิบตัิงานก็ท าเพ่ือสนองความตอ้งการของตวัเอง เหตผุลท่ีตา่งกนัเพ่ือผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน
ซึ่งสามารถน าไปใช้หรือสิ่ ง อ่ืนท่ีไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น ความพอใจหรือการยอมรับโดย
นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจไวด้งันี ้ 

Loudon and Della Bitta, 1993, อา้งถึงใน  กิตตยิา ยทุธนาปกรณ ์(2558, น. 12) ให้
ความหมายแรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอยู่ภายในตวั เป็นพลงัท าใหร้่างกายมีการเคล่ือนไหวใน
เป้าหมายท่ีตัง้ไว ้จากความหมายจะเห็นไดว้่า แรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกับองคป์ระกอบส าคญั 2 
ประการ  

1.   กลไกลท่ีไปกระตุน้รา่งกาย เพ่ือใหเ้กิดการกระท า 
2.   แรงบงัคบัใหก้บัรา่งกาย เพ่ือใหเ้กิดการกระท าอยา่งมีรูปแบบ 
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ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2542) ความส าคญัของแรงจงูใจ หมายถึง การท่ีผลผลิตของงาน
ออกมาไดต้ามเป้าหมายวัตถุประสงคเ์สร็จทันเวลา มีคุณภาพของงานท่ีดี ตอ้งใชท้ักษะความ
เช่ียวชาญและความสามารถของพนักงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หาก
พนกังานไม่สามารถน าศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัเองออกมาได ้องคก์รจึงตอ้งมีแรงจูงใจในการท่ีจะ
กระตุน้หรือผลักดนัเพ่ือใหพ้นักงานแสดงศกัยภาพของตนเองออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 

สมยศ นาวีการ (2543) ใหค้วามหมายของแรงจงูใจ หมายถึง กระบวนการจิตวิทยาท่ี
ให้ความมุ่งหมายหรือทิศทางแก่พฤติกรรม หรือแรงจูงใจ คือ สิ่งท่ีให้พลังก ากับ ควบคุมและ
สนบัสนนุ พรอ้มทัง้รกัษาพฤติกรรมไว ้ท าใหผู้เ้รียน เคล่ือนไหว ชีท้ิศทางท่ีตอ้งการและควบคมุให้
ด  าเนินตอ่ไป 

หลกัส าคญัของเรื่องการจงูใจขึน้อยู่กบัความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ 
ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ เพราะความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ อาจมาจากเป็นสิ่ง
เรา้หรือสิ่งจูงใจ (Incentive) ซึ่งเป็นเป้าหมาย (goal) ท่ีพนกังานแสวงหาในองคก์ร สิ่งจูงใจหรือ
เปา้หมายอาจจะเป็นสิ่งจงูใจหรือเปา้หมายในทางบวก (positive) เช่น การยกย่องชมเชย การขึน้
เงินเดือนหรือสิ่งจงูใจในทางลบ (negative) เชน่การถกูตกัเตือน การไดร้บัการลงโทษ พนกังานควร
หลีกเล่ียงโดยไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีจะน าไปสูเ่ปา้หมายในทางลบ  

ผูบ้ริหารหรือผูน้  าในองคก์รมกัจะกล่าวถึงปัญหาแรงจงูใจอยู่เสมอ ปัญหานีม้กัจะมา
ในรูปแบบ เช่น การขาดความกระตือรือรน้ การขาดงานบอ่ยๆ และความเฉ่ือยชา ความไม่เต็มใจ
ปฏิบตัิงานใหบ้รรลหุรือส าเร็จตามก าหนดเวลา สิ่งท่ีท าใหปั้ญหาของแรงจงูใจแตกตา่งจากปัญหา
ของการปฏิบตัิงานคือ การท่ีผูบ้ริหารคิดว่าผลของการปฏิบตัิงานท่ีไม่ดีไม่ไดข้ึน้อยู่กับการขาด
ความรูค้วามสามารถของพนกังาน แตข่าดความปรารถนาความตัง้ใจท่ีจะใชค้วามรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

แรงจงูใจ จงึหมายถึง ความเตม็ใจท่ีมาจากความพยายาม เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของ
องคก์รโดยจะตอ้งใหร้างวลัเป็นส่วนใหญ่ เชน่ การเพิ่มเงินเดือน คา่ตอบแทนอ่ืนพิเศษ เป็นตน้ โดย
ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามเขา้ใจพลงัท่ีกระตุน้พฤติกรรมเหล่านี ้โดยตอ้งพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีจะ
ใชป้ระโยชนอ์ยา่งมากมายท่ีอยูภ่ายในของแตล่ะคน หนา้ท่ีท่ีส  าคญัส าหรบัผูบ้รหิารนัน้คือการสรา้ง
และพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีบคุคลจะถกูจงูใจใหมี้ผลปฏิบตังิานท่ีสงูขึน้ 

การจูงใจจึงเป็นเรื่องหรือรากฐานเพ่ือใหเ้กิดการท าความเขา้ใจพลงัท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบตัิงาน ผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลจะถกูก าหนดโดยแรงจงูใจท่ีสรา้ง
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ความปรารถนาท่ีจะปฏิบตังิานเต็มความสามารถ รวมถึงสภาพแวดลอ้มของงานดว้ย ดงันัน้การจงู
ใจจะมีความส าคญั เพราะว่าการจูงใจจะกระทบต่อผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งผลการปฏิบตัิงานจะ
ขึน้อยูก่บัปัจจยั 3 อยา่งคือ (1) ความสามารถ (2) สภาพแวดลอ้ม (3) แรงจงูใจ 

บคุคลผูใ้ดท่ีมีความรูค้วามสามารถ ผูบ้ริหารจะตอ้งสนบัสนนุ จะท าใหพ้วกเขาไดร้บั
โอกาสท่ีดีท่ีจะบรรลุเปา้หมายของตนเอง เนตรพ์ณัณา ยาวิราช (2546)กล่าวสรุปไดว้่า การจงูใจ
ถือเป็นสิ่งท่ีส  าคญั เพราะการท่ีพนกังานจะปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ีไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัแรงจงูใจในการ
ท างาน การจงูใจใหพ้นกังานปฏิบตังิานดว้ยความเตม็ใจจงึจ  าเป็นตอ้งรูถ้ึงความตอ้งการของแตล่ะ
บุคคลก่อน ซึ่งความตอ้งการของบุคคลแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ความตอ้งการทางธรรมชาติ(natural 
needs) และความตอ้งการท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากการมีประสบการณ ์(acquired needs) อาจจะ
เหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งท าความเขา้ใจในเรื่องความตอ้งการ (needs) ของแตล่ะ
บุคคลท่ีแตกต่างกัน ผูบ้ริหารจะตอ้งสรา้งความเขา้ใจในพฤติกรรมของบุคคล  เพ่ือใหพ้นักงาน
ท างานได ้อยา่งเตม็ความสามารถและตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดอี้กดว้ย 

 
ประเภทของแรงจูงใจ 

แรงจงูใจ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
            1.   แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ แรงจูงใจท่ีเกิดขึน้จากภายในตวัของ

บุคคลท่ีมองเห็นคณุค่าของการท ากิจกรรมต่าง ๆ ว่ามีประโยชนแ์ละมุ่งมั่นตัง้ใจ  ความส าเร็จใน
การท ากิจกรรมหรือท างานจะก่อใหเ้กิดความภาคภมูิใจ 

             2.   แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือ แรงจงูใจท่ีเกิดจากการคาดหวงัสิ่ง
ตา่ง ๆท่ีอยู่รอบขา้งตวับคุคล เช่น รางวลั เกียรติยศช่ือเสียง ค าชมเชย หรือสิ่งล่อใจอ่ืน ๆ โดยไม่ได้
กระท าเพ่ือความส าเร็จ ถา้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจ ดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ี
ตอ้งการสิ่งตอบแทนเทา่นัน้ (พยอม วงศส์ารศรี 2532) 

 
ประโยชนข์องแรงจูงใจ 

กฤษณา ศกัดิศ์รี (2534) ไดก้ลา่วถึงประโยชนข์องแรงจงูใจ คือ 
1.   เสริมสรา้งพลังบวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและพนักงานภายใน

องคก์าร เป็นการสรา้งพลงัรว่มกนัของแตล่ะฝ่ายงาน 
2.   สง่เสรมิและเสรมิสรา้งความสามคัคีภายในหมูค่ณะ 
3.   สรา้งก าลงัใจในการปฏิบตังิาน 
4.   สรา้งความจงรกัภกัดี และเขา้ใจเปา้หมายขององคก์ารอยา่งแทจ้รงิ 
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5.   ชว่ยควบคมุการด าเนินงานไปดว้ยความราบร่ืนและมีระเบียบวินยั 
6.   จงูใจใหพ้นกังานเกิดความคดิสรา้งสรรคใ์นการท ากิจการตา่งๆ 
7.   เกิดความเช่ือมั่นในองคก์ารท่ีตนเองปฏิบตังิานอยู่ 
8.   การจงูใจก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
9.   ถ้าคนเราเกิดความพึงพอใจแลว้ งานท่ีท าผลงานจะออกมาดี โดยไม่ตอ้ง

ควบคมุ 
10.   เกิดความร่วมมือระหว่างเพ่ือนร่วมงานดว้ยกัน จึงท าใหเ้กิดพลงัร่วมของ

กลุม่ขึน้ในองคก์ารซึ่งเป็นสิ่งท่ีองคก์ารตอ้งการมากท่ีสดุ 
11.   มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่ นนการท างานของตัวเองอย่างเต็ม

ความสามารถ 
12.  เกิดความสนใจพอใจในงานและมีความพงึพอใจกบัหวัหนา้งานและมีความ

ศรทัธาตอ่หวัหวัหนา้งานอยา่งแทจ้รงิ 
13.  การปรบัทกุขจ์ะมีนอ้ยลง และไมมี่การนินทาหวัหนา้งาน 
14.  การควบคมุงานหรือการใชร้ะเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆขององคก์ารด าเนินไปดว้ย

ความราบรื่น 
15.  ช่วยให้เกิดการประหยัดค่าจ้างแรงงานลงอีกเพราะประสิทธิภาพของ

พนกังานเดมิมีมากพออยูแ่ลว้ 
16.  ช่วยส่งเสริมการสรา้งแรงจงูใจและความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานท าใหผ้ล

ผลิตนัน้สงูขึน้ 
 

แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน  
ทฤษฎีแรงจงูใจเป็นสิ่งส  าคญักบัผูบ้รหิารทกุองคก์ารโดเฉพาะอยา่งยิ่ง การใหค้วามส าคญั

กบัทรพัยากรมนษุยใ์นองคก์าร และเป็นท่ียอมรบัว่าทรพัยากรมนษุยเ์ป็นทรพัยากรท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การท่ีจะพฒันาองคก์รน าไปสู่เป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไว ้โดยท่ีจะสามารถมีทรพัยากรแตกต่างกันจาก
ทรพัยากรอ่ืน เพราะมนษุยอ์าจไดร้บัการจงูใจโนม้นา้วใหท้  างานมีประสิทธิภาพ การจงูใจโนม้นา้ว
ใหผู้ป้ฏิบตัิงานและหวัหนา้งานท างานอย่างร่วมมือรว่มใจ เพ่ือสรา้งผลผลิตและน าไปสู่เปา้หมาย
ขององคก์รท่ีตัง้ไว ้

เน่ืองดว้ยในการศึกษาแรงจูงใจในการท างาน เป็นกลุ่มแนวคิดของเนือ้หาการจูงใจซึ่ง
ทฤษฎีแรงจงูใจ เป็นสิ่งท่ีผูบ้ริหารใชท้  าการวิเคราะหแ์รงจงูใจว่า ระบบการจงูใจขององคก์ารท่ีมีอยู่



  17 

นัน้เหมาะสมกับความตอ้งการของหัวหนา้งานนัน้หรือไม่ เน่ืองจากหัวหนา้งานแต่ละคนลว้นมี
สภาวะอารมณ ์ความรูส้ึกนึกคิด ความเห็น และความคาดหวงัตา่งๆท่ีแตกตา่งกัน ฉะนัน้แรงจงูใจ
ในการท างานสามารถน ามาวิเคราะหถ์ึงความพึงพอใจของพนักงานได ้แรงจูงใจจะเป็นภาพ
สะทอ้นท่ีส าคญัท าใหพ้นกังานแสดงพฤตกิรรมออกมาในรูปแบบทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ 

 
ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy Of needs) 

จากการท่ีไดท้ราบความหมายของแรงจงูใจ ประเภทของแรงจงูใจและประโยชนข์อง
แรงจงูใจ แรงจงูใจจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันไปส าหรบัแตล่ะคนและเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีผูบ้ริหารควร
จะรูว้า่แรงจงูใจหรือความตอ้งการของพนกังานในองคก์ารวา่มีรูปแบบอยา่งไรบา้ง ความรูใ้นเรื่องนี ้
ไดร้บัการศกึษาอยา่งถกูตอ้งจนกระทั่งตัง้เป็นทฤษฎีทั่วไป (General Theory) เก่ียวกบัการจงูใจคน 
ผูต้ัง้ทฤษฎีนีคื้อ A.H.Maslow (Maslow Abraham, 1970) ซึ่งไดต้ัง้สมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรม
มนษุยไ์ด ้ดงันี ้

1. ทกุความตอ้งการมีอยู่เสมอ แตค่วามตอ้งการของคนนัน้ขึน้อยู่กับว่ามีอยู่แลว้
หรือไม่ เม่ือความตอ้งการของคนไดร้บัแลว้ ความตอ้งการอ่ืนก็เขา้มาแทนท่ี แตก่ระบวนการนีไ้มมี่
วนัสิน้สดุโดยจะเริ่มตัง้แตเ่กิดจนตาย 

2. เม่ือความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองแลว้ สิ่งนัน้จะไมเ่ป็นแรงจงูใจของอีก แต่
ความตอ้งการท่ีไมไ่ดร้บัการตอบสนองเทา่นัน้ จะเป็นสิ่งจงูใจของพฤตกิรรม 

3. เม่ือความตอ้งการของคน มีลกัษณะเรียงจากต ่าไปหาสงู เม่ือมีความตอ้งการ
ตา่งๆในระดบัแรกไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัสงูจะตอ้งตอบสนองทนัที 

มาสโลว ์เป็นผูท่ี้ช่ือเสียงในการศกึษาคน้ควา้เรื่องความตอ้งการของมนษุย ์(Human 
Needs) ในทฤษฎีความตอ้งการนีไ้ดเ้สนอลักษณะการจูงใจไวว้่า การจูงใจจะเป็นไปตามล าดบั
ของความต้องการอย่างมีระเบียบ ความต้องการนี ้คือ “Hierarchy of Needs” มี 5 ขั้นและ
เรียงล าดบัจากความตอ้งการพืน้ฐานเพ่ือการอยู่รอด ไปจนถึงความต้องการทางสงัคม คือ ความ
ตอ้งการความรกั ความตอ้งการจากการยอมรบันับถือ และการพัฒนาตนเองใหก้้าวหนา้ยิ่งขึน้ 
มาสโลวถื์อว่าความตอ้งการมีความส าคญัโดยคนท่ีมีความตอ้งการอยู่ในระดบัสงูๆ เม่ือไดร้บัการ
ตอบสนองแลว้ 

 
จากทฤษฎีความต้องการของมาสโลวส์ามารถอธิบายได้ดังนี ้

1. ความตอ้งการทางรา่งกาย อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการทางปัจจยัส่ี เป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีใช้
ในการด ารงชีวิต ท าใหท้กุคนจ าเป็นตอ้งใฝ่หาสิ่งเหลา่นีม้าเพ่ือตอบสนองก่อน สิ่งอ่ืนใดดว้ยเหตผุล
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ดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการตอบสนองความตอ้งการของร่างกาย ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งท่ีจงูใจให้คนเราได ้
ส่วนสิ่งท่ีเก่ียวกับจิตใจหรือความนึกคิดจะมีอิทธิพลก็ต่อเม่ือความตอ้งการทางร่างกายไดร้บัการ
ตอบสนองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้เท่านัน้ ความจ าเป็นทางดา้นร่างกายเป็นความตอ้งการล าดบัแรกท่ี
คนจะตอ้งมีเป็นพืน้ฐานก่อนจงึจะมีความตอ้งการในล าดบัขัน้ตอ่ไป 

2. ความตอ้งการมั่นคงและความปลอดภัย เม่ือคนไดร้ับการตอบสนองทางดา้น
รา่งกายแลว้ คนก็จะตอ้งการในขัน้ท่ีสงูขึน้อีก ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมั่นคงในชีวิต
และทรพัยส์ิน เช่น ความมั่นคงในหนา้ท่ีการงาน และเพ่ือนร่วมงานจะตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิอย่าง
ยตุธิรรม เม่ือเจ็บป่วยก็มีคนรกัษาพยาบาลใหไ้ดร้บัการเอาใจใส่ดแูลและเม่ือออกจากงานก็จะตอ้ง
ไดร้บับ าเหน็จบ านาญเป็นการตอบแทน ในฐานะท่ีผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานจ าเป็นตอ้งสนองสิ่ง
ต่างๆ เพ่ือใหเ้ขามีความรูส้ึกว่า งานท่ีท าอยู่มีความมั่นคงและปลอดภัยท าใหร้ะดบัความร่วมมือ
รว่มใจในการปฏิบตังิานสงูยิ่งขึน้ 

3. ความตอ้งการทางสงัคมหรือตอ้งการความเป็นเจา้ของ สิ่งท่ีมนษุยมี์ความตอ้งการ
ในขัน้นี ้คือความรกั ความตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในองคก์ารต่างๆ ผูบ้ริหารสามารถ
ตอบสนองด้วยการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจัดกลุ่มควบคุมคุณภาพจัดบริหารโดยยึด
วตัถปุระสงค ์ความตอ้งการคบหาสมาคมกบับคุคลอ่ืนตลอดทัง้จะไดร้บัมิตรภาพและความเห็นใจ
จากกลุม่เพ่ือน เป็นตน้ การท่ีคนเราสามารถเขา้สมาคมหรือเขา้กลุม่เพ่ือนฝงูไดจ้ะตอ้งท าตวัใหเ้ป็น
ท่ียอมรบัของสมาชิกหรือหมู่คนในสงัคม ความตอ้งการทางดา้นสงัคมนีป้กติจะมาอยู่ในรูปของ
ความตอ้งการใหเ้กิดความรูส้ึกเป็นคนส าคญัตอ่สงัคม สงัคมกลุ่มนีแ้ละมีบคุคลตา่งๆ ใหค้วามรกั
ความชอบอาจกลา่วไดว้า่ความตอ้งการในขัน้นีเ้ป็นความตอ้งการดา้นจิตใจมากขึน้ 

4. ความตอ้งการยอมรบันบัถือทางสงัคม ความตอ้งการดา้นนีจ้ะมีความตอ้งการสูง
กว่าความตอ้งการดา้นสงัคม คือนอกเหนือจากมีเพ่ือนร่วมกลุ่มในสงัคมแลว้ยงัตอ้งการให้ตนมี
ฐานะเดน่ในสงัคมนัน้ดว้ย โดยเป็นท่ียอมรบัของบคุคลอ่ืน และมีบคุคลอ่ืนสรรเสริญ นบัหนา้ถือตา
และน่ีคือความตอ้งการท่ีจะมีความมั่นใจเช่ือมั่นในเรื่องของความรูค้วามสามารถของตนและ
ความส าคญัของตนเองมากขึน้ เม่ือบุคคลใดไดร้บัการยกย่องว่ามีความส าคญัในกิจกรรมต่างๆ
แลว้ เขาผูน้ัน้ก็จะเกิดความภาคภมูิใจเม่ือจะชกัชวนใหท้ าสิ่งใดก็มกัจะรว่มมือดว้ยเสมอ 

5. ความตอ้งการท่ีจะไดร้บัความส าเร็จ คือ ความตอ้งการแสวงหาความกา้วหนา้ให้
ตนเอง สรา้งความสมบูรณใ์หแ้ก่ชีวิต เป็นความส าเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามความคิด เช่น ความ
ตอ้งการท่ีจะไดร้บัช่ือเสียงในฐานะตา่งๆ อยากไดร้บัเลือกเป็นนายก หรืออยากประสบความส าเร็จ
ในธุรกิจของตนเองหรืออยากชว่ยเหลือทางสงัคมเพื่อใหไ้ดร้บัความสขุทางใจ เป็นตน้  
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Basic needs or Physiological Needs 

Security and safety needs 

Social or Love and Belonging needs 

Esteem needs or Status needs 

Self Actualization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงล าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์
 

 
แนวคิดทฤษฎี X และทฤษฎี Y ได้ดังนี ้  

ทฤษฎี X  เป็นแนวความคิดแบบดัง้เดิมเป็นการมองคนในแง่รา้ยโดยยึดถือความเช่ือ
ว่าบุคลากรมีความขีเ้กียจ ไม่ชอบท างาน ชอบหลีกเล่ียงความรบัผิดชอบ ขาดความกระตือรือรน้ 
แต่กลวัตกงาน ผูบ้ริหารท่ียึดถือแนวความคิดนีจ้ะใชว้ิธีบงัคบัขู่เข็ญลงโทษเพ่ือใหท้  างาน และใช้
สิ่งจงูใจท่ีเป็นตวัเงินเพ่ือจงูใจใหบ้คุลากรเต็มใจท่ีจะท างาน ทฤษฎี Yเป็นแนวความคิดการจดัการ
สมยัใหม่มองคนในแง่ดีโดยยึดถือความเช่ือว่าบุคลากรเต็มใจท างานมีความรบัผิดชอบสามารถ
ควบคมุก ากบัตนเองในการท างานได ้และเช่ือวา่ความคิดท่ีสรา้งสรรคก์ระจายอยูท่ั่วไปในบคุลากร
ทกุระดบัในองคก์าร ผูบ้รหิารหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ียดึถือแนวความคดินีจ้ะใชว้ิธีมอบหมายงาน โดย
ใหบ้คุลากรควบคมุตวัเอง เพ่ือเปิดโอกาสใหส้ามารถเลือกวิธีการท างานของเขาเองไดร้วมทัง้ใหเ้ขา
มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่ความส าเรจ็ในองคก์ารรว่มกนั 

จากทฤษฎีนีอ้งคก์ารต้องท าความเขา้ใจเก่ียวกับความตอ้งการและธรรมชาติของ
มนุษยว์่าแต่ละคนมีความตอ้งการและธรรมชาติท่ีต่างกัน ดงันัน้องคก์ารควรใหค้วามส าคญักับ
มนษุยส์มัพนัธก์บัตวับคุคล และควรเสริมสรา้งทกัษะในการสรา้งมนุษยส์มัพนัธใ์หก้ับบุคคล หาก
บคุคลใดสามารถสรา้งมนษุยส์มัพนัธไ์ด ้และเกิดเป็นระบบขององคก์ารขึน้แลว้ก็จะเกิดประโยชน์
แก่การด ารงชีวิต และการท างานของบคุคลรวมถึงองคก์ารได ้  
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ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Two-Factor Theory) 
ทฤษฎีจงูใจของ Herzberg มีช่ือเรียกคือ ทฤษฎีปัจจยัจงูใจ-ปัจจยัอนามยั ทฤษฎีการ

จูงใจภายนอก ผู้บริหารควบคุมสิ่งท่ีท าให้เกิดความพอใจและความไม่พอใจงาน เฮอรเ์บิรก์ 
Herzberg, 1959, อา้งถึงใน รุ่งรตัน ์ศรีวรรณวิทย ์(2547, น. 17) ไดพ้ัฒนาทฤษฎีของเขาดว้ย
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจในงานกับประสิทธิภาพ โดยมุ่งคน้หาว่าสิ่งใดท่ีท า
ใหค้นพอใจหรือไมพ่อใจในงาน ค าตอบท่ีไดส้ามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้ 

Herzberg (1959 อ้างถึงใน สุขกมล ทรัพย์ดีมงคล , 2553, น. 113-115) กล่าวว่า
แรงจงูใจในการท างาน ระบถุึงความตอ้งการของคนในองคก์าร เพราะพนกังานทกุคนลว้นตอ้งการ
ความสขุจากการท างาน  โดยสาเหตมุาจากปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ ดงันี ้

1. ปัจจัยจูงใจ เป็นสิ่งกระตุ้นสิ่งให้เกิดประสิทธิภาพ โดยพนักงานจะใช้ความ
พยายามทางกาย เพ่ือใหไ้ดผ้ลงาน ประกอบดว้ย 

1.1   ความส าเร็จ บุคคลท างานได้เสร็จ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ปอ้งกนัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ท าใหมี้ก าลงัใจจะท างานอ่ืนตอ่ไป 

1.2   ลกัษณะของงาน เชน่ งานประจ างาน โดยความรูค้วามสามารถของตนเอง  
1.3   การยอมรับ หัวหน้างานหรือเพ่ือนร่วมงานในสังคม ให้ความส าคัญกับ

ความสามารถและช่ืนชม เม่ือท างานท่ีสรา้งความประทบัใจใหก้บัองคก์าร  
1.4   ความกา้วหนา้ การเล่ือนต าแหนง่หนา้ท่ีการงาน โดยมีการขึน้เงินเดือน เป็น

สิ่งกระตุน้ใหพ้นกังานตัง้ใจท างานมากย่ิงขึน้ 
1.5   ความรบัผิดชอบ พนกังานไดร้บัมอบหมายความรบัผิดชอบ โดยมีโอกาสใน

การท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไมมี่การควบคมุ  
 2. ปัจจยัค า้จนุ เป็นสิ่งท่ีชีว้า่พนกังานจะพอใจหรือไมพ่อใจ หากพนกังานไดร้บัความ

ตอ้งการ ความไม่พอใจจะไม่เกิด ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานไม่ไดร้ับความตอ้งการ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 

2.1   นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง นโยบาย ท่ีมีผลตอ่ความเติบโตของ
และใหค้วามมั่นคงกบัพนกังาน  

2.2   เงินเดือนและผลตอบแทน หมายถึง เงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีไดร้บัจาก
การปฏิบตังิาน พิจารณาไดจ้ากความเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม  

2.3   ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล หมายถึง ความรูส้กึในการติดตอ่ส่ือสาร แสดง
ถึงความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งผูห้วัหนา้งานและลกูนอ้ง 
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2.4   สภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงบรรยากาศท าเลท่ีตัง้และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างาน 

2.5   ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความยั่งยืนของอาชีพ ท าใหรู้ส้กึมีความมั่นคง 
ในงาน 

2.6   เทคนิคการควบคุมดูแล หมายถึง ความรู ้ความสามารถ ท่ีผู้บริหารใชใ้น
การบรหิารจดัการ  

 
ปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นัน้ เม่ือปัจจยัจงูใจลดลง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การท างานก็จะลดลงไป แตใ่นทางตรงกนัขา้ม เม่ือใดปัจจยัค า้จลุดลงกวา่ท่ีควรจะเป็น จนท าใหท้  า
ใหพ้นกังานตอ้งมีการโยกยา้ยงานหรือลาออก ผูบ้รหิารจะตอ้งหาสิ่งใหมเ่ขา้มาภายในองคก์าร เพ่ือ
เป็นการสรา้งแรงจงูใจและความไม่พอใจออก ท าใหพ้นกังานมีความรว่มมือรว่มใจกนัท างานเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้บัองคก์าร 

นอกจากนี ้Herzberg อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องคป์ระกอบทางดา้นการจงูใจจะตอ้งมี
คา่เป็นบวก ถึงจะท าใหบ้คุคลมีความพอใจในการท างาน แตถ่า้หากว่ามีคา่เป็นลบจะท าใหบ้คุคล
ไม่พอใจในงาน ปัจจยัทัง้สองนีค้วรจะตอ้งมีในในทางบวก ถึงจะท าใหเ้สริมสรา้งแรงจงูใจในการ
ท างานของพนักงานเพิ่มขึน้จะส่งผลในการปฏิบัติงานของพนักงานใหมี้ประสิทธิภาพและรูส้ึก
ผกูพนักบัองคก์ารเพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องหน่วยงานเปา้หมายของการจงูใจเนน้
ให้การท างานของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด การจูงใจจึงมีหลักการว่าจะต้องพยายาม
ตอบสนองความตอ้งการของคนงานอยูเ่สมอ 

ผูบ้ริหารตอ้งใชส้ิ่งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินมาใช้ตอบสนองสิ่งจูงใจของคนได้
แตกตา่งกนัไป คนจะเขา้มาท างานดว้ยเหตผุลหลายประการ เชน่ นอกจากจะตอ้งการเงินแลว้ การ
ตอ้งการมีฐานะในอาชีพ การตอ้งการสังคมกับอ่ืน ก็เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
เชน่เดียวกนั สิ่งท่ีเขา้ใจเสียใหมไ่ดใ้นท่ีน่ีก็คือ ทกุคนจะมีเปา้หมายหรือความตอ้งการหลายๆ อยา่ง
พรอ้มกนัไดเ้สมอในการสรา้งแรงจงูใจในการ ท างานแก่ขา้ราชการหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผู้บริหาร
จะมีโอกาสเลือกใชส้ิ่งต่างๆ หรือส่ือไดห้ลายอย่างแตกต่างกัน การตอบสนองโดยใหส้ิ่งท่ีผิดจาก
ความตอ้งการของเดิมท่ีมีอยู่ผลงานก็จะไม่ดีขึน้ ถ้าหากตอบสนองไดถู้กตอ้ง ความพอใจย่อม
เกิดขึน้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมในการปฏิบตัิหนา้ท่ีก็จะแสดงออกในทางท่ีดีและมีผลท า ให้
ผลงานโดยรวมดีขึ ้นด้วย ปัญหาของผู้บริหารจึงอยู่ ท่ีว่าจะต้องสามารถทราบให้ได้ว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก าลงัมีปัญหาหรือมีความตอ้งการท่ีตอ้งการจะใหต้อบสนองอะไรบา้ง และมีอยู่ก่ี
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ประเภทและสิ่งใดมีความส าคญัเรง่ดว่นมากกว่ากนั ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารในฐานะสิทธิในฝ่าย
ผูใ้หผ้ลประโยชนต์อบแทน ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเลือกใชส่ื้อหรือเลือกสิ่งท่ีใหก็้จะตอ้งมีความสามารถ
เลือกใชต้อบสนองไดถ้กูตอ้งตรงกันโอกาสท่ีจะมีการจงูใจอย่างไดผ้ลจึงจะเกิดขึน้ในการจงูใจนัน้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถเลือกใชเ้ครื่องมือท่ีใชต้อบสนองไดแ้ละใชใ้หถู้กตอ้งกับชนิดของความ
ตอ้งการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอยู่ สิ่งตอบแทนต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไปหลายอย่าง จะตอ้ง
เลือกมีองคป์ระกอบของสิ่งจงูใจหลายอยา่ง อยา่งเหมาะสม  

จากการศกึษาทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg สามารถกลา่วไดว้า่ ทฤษฎีสองปัจจยั
ของ Herzberg เป็นทฤษฎีท่ีพยายามคน้หาวา่ ความพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจในการปฏิบตังิานของ
บคุคลนัน้เกิดขึน้เน่ืองจากสาเหตใุด โดยทฤษฎีนีพ้ยายามดงึคณุลกัษณะของมลูเหตขุองความไม่
พงึพอใจออกมาเป็น 2 ปัจจยัซึ่งหากเปรียบเทียบกบัทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัพบว่ามีความ
สอดคลอ้งกนั กลา่วคือ   

ทฤษฎีล าดับความต้องการของ Maslow มีความคล้ายกับทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Herzberg กล่าวคือ ปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัอนามยัซึ่งไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงาน เงินเดือน
และผลตอบแทน สภาพแวดลอ้มการท างาน ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล ความมั่นคงในงาน และ
เทคนิคการควบคมุดแูล เปรียบไดก้ับความตอ้งการของร่างกาย ความมั่ นคง และความตอ้งการ
ทางสงัคมของ Maslow  ส่วนปัจจยัจงูใจ อนัไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลกัษณะของงาน การไดร้บั
การยอมรบั ความกา้วหนา้ในงาน ความรบัผิดชอบ เปรียบไดก้ับความตอ้งการเป็นท่ียอมรบั ยก
ยอ่งจากสงัคมและความตอ้งการความส าเรจ็ในชีวิตของ Maslow 

ทฤษฎีความตอ้งการของ McClelland มีความคลา้ยคลึงกับทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Herzberg กล่าวคือ ปัจจัยค า้จุน ก็คือการก าหนดนโยบายและการบริหารงาน เงินเดือนและ
ผลตอบแทน สภาพแวดล้อมการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมั่นคงในงานและ
เทคนิคการควบคมุดแูล เปรียบไดก้บัความตอ้งการทางสงัคม ส่วนปัจจยัจงูใจ คือความส าเร็จใน
งาน ลกัษณะงาน การไดร้บั การยอมรบั ความกา้วหนา้ในงาน และความรบัผิดชอบในงานเปรียบ
ไดก้ับความตอ้งการบรรลุความส าเร็จ และความตอ้งการอ านาจตามทฤษฎีความตอ้งการของ 
McClelland 

โดยสรุปทฤษฎีการจงูใจวา่ดว้ยเนือ้หา ความส าเรจ็ของงานอยู่ท่ีการสรา้งแรงจงูใจให้
บคุลากรในองคก์าร โดยใชปั้จจยัเพ่ือจงูใจใหบ้คุลากรปฏิบตัิงานตามท่ีองคก์ารตอ้งการ และมอง
ว่าความต้องการพืน้ฐานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีเป็นแรงจูงใจในการท างานดังนั้นผู้บริหารหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสรา้งแรงจงูใจในการท างานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหทุ้่มเทความรู ้ความสามารถ
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ในการปฏิบตังิานใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุและในการสรา้งแรงจงูใจนีเ้องผูบ้รหิารหรือผูบ้งัคบับญัชา
ตอ้งศกึษาถึงความตอ้งการพืน้ฐานและความตอ้งการในดา้นตา่งๆ เพ่ือจะไดต้อบสนองใหต้รงกับ
ความตอ้งการซึ่งน ามาเพ่ือประสิทธิภาพในการท างานตามท่ีองคก์ารตอ้งการตอ่ไป 

ส าหรบัทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (1959) สรุปไดว้า่ปัจจยัทัง้ 2 ดา้นนี ้เป็นสิ่งท่ี
องคก์ารตอ้งค านงึถึงเพราะเป็นแรงจงูใจ ท่ีท าใหพ้นกังานเกิดความสขุในการท างาน โดยมีแนวคิด
ท่ีว่า เม่ือบุคลากรไดร้บัการตอบสนองดว้ยปัจจยั 2 ดา้นนีแ้ลว้ จะเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มมากขึน้ ผลท่ี
ตามมาก็คือพนกังานเกิดความพงึพอใจในการท างาน สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สว่น
ปัจจยัค า้จนุ ปอ้งกนัไม่ใหพ้นกังานเกิดความไม่พอใจขึน้ และมีส่วนช่วยท าใหบ้คุลากรเปล่ียนเจต
คตติอ่งาน สู่ความพรอ้มท่ีจะท างานเพ่ือใหอ้งคก์ารบรรลเุป้าหมายและประสบความส าเร็จต่อไป 
ดงันัน้ในการบริหารงานเพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการท างานใหก้ับบุคลากร ผูบ้งัคบับญัชาควรเนน้
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานมากขึน้ ส่วนปัจจยัค า้จุน ก็ควรใหค้วามสนใจดว้ย เพ่ือ
ปอ้งกนัไม่ใหพ้นกังานเกิดความไม่พอใจ จากเหตผุลขา้งตน้ส าหรบัการศกึษาในครัง้นีผู้ศ้กึษาจึงมี
ความสนใจท่ีจะน าทฤษฎีของ Herzberg (1959) มาเป็นทฤษฎีหลกัเพราะถือวา่ทฤษฎีนีมี้ตวัแปรท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับการท างานขององคก์าร และเป็นแนวคิดท่ีไดร้ับความนิยมจากผู้
ศกึษาวิจยัโดยทั่วไปเก่ียวกบัการ เสรมิสรา้งแรงจงูใจในการท างาน 

 
 
ความเกี่ยวพันระหว่างทฤษฎีของ Maslow McGregor และ Herzberg 

ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow McGregor และ Herzberg ลว้นแต่เป็นแนวทางของ
การจงูใจท่ีมาจากทศันะตา่งๆ ทฤษฎีเหล่านีอ้าจจะเปรียบเทียบระหว่างกนัไดค้วามตอ้งการระดบั
ต ่าทั้ง 3 ประเภทในทฤษฎีของ Maslow ความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภัยและความ
ตอ้งการทางสังคม อาจจะเปรียบเทียบไดก้ับบทบาทของปัจจัยอนามัยในทฤษฎีการจูงใจของ 
Herzberg ในทางตรงกนัขา้มความตอ้งการระดบัสงู คือความตอ้งการมีช่ือเสียงและความตอ้งการ
ความสมหวงัของชีวิตเปรียบเสมือนตวัจงูใจตามแนวความคดิ Herzberg 

ทฤษฎี Y ของ McGregor เปรียบเทียบได้กับทฤษฎีการจูงใจของ Maslow และ 
Herzberg  ทฤษฎี Y มีขอ้การตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไวว้่า บุคคลตอ้งการตอบสนอง
ความตอ้งการระดบัสูง ความรบัผิดชอบ การควบคุม และบุคคลมีความคิดริเริ่มในการท างาน 
ดงันัน้ความตอ้งการระดบัสงูตามทฤษฎีของ Maslow และปัจจยัตวักระตุน้ของ Herzberg จะใชข้อ้
สมมตฐิานอยา่งเดียวกนัตามทฤษฎี Y ผูบ้รหิารสามารถเลือกใชค้วามตอ้งการระดบัสงู ปัจจยัจงูใจ
ตามทฤษฎี Y ในการจงูใจผูบ้รหิารได ้
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานดังกล่าวมา
ข้างต้น 

ผูว้ิจัยไดใ้ชแ้นวคิดของเฮอรซ์เบิรก์ Herzberg (1959) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจในการ
ท างานของบคุคล พนกังานตอ้งการความสขุจากการท างาน ความสขุท่ีไดจ้ากการท างานนัน้ เกิด
มาจากความพอใจหรือความพอใจในนัน้ ไม่ไดม้าจากกลุ่มเดียวกันแต่มีสาเหตมุาจากปัจจยัสอง
กลุม่คือ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ   

 

ความหมายและความส าคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคก์าร 
ความหมายของวัฒนธรรมองคก์าร  

ความหมายของวัฒนธรรมองคก์ารไว้หลายความหมาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้   
(ขนิษฐา ทรงงาม, 2549) ไดใ้หค้วามหมายของวัฒนธรรมองคก์ารว่า ค่านิยม ความเช่ือ ความ
เขา้ใจพฤตกิรรมของสมาชิกภายในองคก์ารท่ียดึถือปฏิบตัริว่มกนั 

สุนทร วงศไ์วศยวรรณ (2540) ใหน้ิยามวัฒนธรรมองคก์ารว่า ทุกสิ่งประกอบดว้ย 
แบบแผนพฤติกรรม บรรทดัฐาน ความเช่ือ และขอ้สมมติพืน้ฐานของคนจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่
มาจากคนภายในองคก์าร 

รอบบินส ์Robbins, 1994, อา้งถึงใน จตพุร จุย้ใจงาม (2554, น.14) ใหค้วามหมาย
วฒันธรรมองคก์ารว่า ระบบของความหมายร่วมกันท่ีเกิดจากสมาชิกขององคก์าร ท าใหส้ามารถ
แยกความแตกตา่งขององคก์ารหนึ่งออกจากองคก์ารอ่ืนๆ ได ้ 

ฮอฟสเ์ทด Hofstede, 1997, อ้างถึงใน จตุพร จุ้ยใจงาม (2554, น. 15) ไดใ้ห้ค  า
นิยามวฒันธรรมองคก์ารวา่ เป็นแบบแผนความคิดความรูส้กึของสมาชิกท่ีไดร้บัการก าหนดร่วมกนั
ภายในองคก์าร ซึ่งมีผลใหส้มาชิกขององคก์ารนัน้แตกตา่งไปจากสมาชิกองคก์ารอ่ืน 

จากความหมายของวัฒนธรรมองคก์ารท่ีไดก้ล่าวมา พบว่ามีผูใ้หค้  านิยามแตกตา่ง
กนัออกไป โดยสรุปจะเห็นว่าในการใหค้  านิยามวฒันธรรมองคก์าร สว่นมากหมายถึงสว่นประกอบ
ตา่งๆดงันี ้

1. องคป์ระกอบของวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ วิถีชีวิต ความเช่ือ ทศันคต ิคา่นิยม และ
ความหมายรว่มกนั 

2. การปฏิบตัริว่มกนัภายในองคก์าร 
3. การถ่ายทอดโดยวิธีตา่งๆ 
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จากองคก์ารประกอบของความหมายข้างตน้ท่ีไดก้ล่าวมา สรุปไดว้่า วัฒนธรรม
องคก์าร หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือ ความเขา้ใจ พฤติกรรมของสมาชิกภายในองคก์ารท่ียึดถือ
ปฏิบตัริว่มกนั และมีการถ่ายทอดสูส่มาชิกใหมข่ององคก์าร 

 
ลักษณะของส าคัญของวัฒนธรรมองคก์าร  

วฒันธรรมองคก์ารเป็นเรื่องคอ่นขา้งท่ีจะเป็นนามธรรม เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัคา่นิยม 
และความเช่ือของคนเป็นสิ่งท่ีจะสงัเกตไดย้าก เขา้ใจถึงคณุลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือจะ
ช่วยใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจนขึน้ มีนกัวิชาการมีความเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร
ดงันีคื้อ 

(รอบบินส ์Robbins, 1994, อา้งถึงใน จตพุร จุย้ใจงาม, 2554, น. 15) ไดศ้ึกษาถึง
คณุลกัษณะส าคญัขององคก์ารท่ีส าคญัมีอยู ่10 ประการดว้ยกนัคือ 

1.   ความรบัผิดชอบแบบมีอิสรภาพ 
2.   ความอดทน อนัไดแ้ก่ พนกังานท่ีถกูใหก้า้วรา้ว และชอบลองความเส่ียง 
3.   การก าหนดทิศทาง อนัไดแ้ก่ ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน 
4.   การประสานและการรว่มกนั อนัไดแ้ก่ หนว่ยงานตา่งๆ ในองคก์ารรว่มมือกนั 
5.   การสนบัสนนุทางการจดัการ อนัไดแ้ก่ การช่วยเหลือและสนบัสนนุเรื่องการ

ตดิตอ่ส่ือสารท่ีชดัเจน 
6.   การควบคุม อันไดแ้ก่ จ  านวนของข้อกฎระเบียบ น ามาใช้ในการควบคุม

พฤตกิรรมของพนกังาน 
7.   เอกลกัษณ ์อนัไดแ้ก่ สมาชิกสรา้งเอกลกัษณใ์หแ้ก่องคก์าร ในฐานะสว่นรวม

มากกวา่ของกลุม่การท างาน  
8.   การใหร้างวลั อนัไดแ้ก่ การขึน้เงินเดอืน การเล่ือนขัน้ต  าแหนง่  
9.   ความขดัแยง้ อนัไดแ้ก่ การท่ีพนกังานไดร้บัการกระตุน้จากลกัษณะท่ีปรากฎ

ของความขดัแยง้ 
10.   แบบแผนของการติดตอ่ส่ือสาร อนัไดแ้ก่ การติดตอ่ส่ือสารในองคก์าร ท่ีถกู

จ ากดัโดยระดบัของค าสั่งตามผูบ้รหิารสายงาน 
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สนุทร วงศไ์วศยวรรณ (2540, น. 14-20) เห็นว่าคณุลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร
มีดงันี ้

1.   ค่านิยมความเช่ือ เป็นปรากฎการณข์องกลุ่มคนจ านวนหนึ่งในหน่วยงาน 
ไม่ใช่เกิดการกระท าของคนๆ เดียว วฒันธรรมองคก์าร จึงเป็นความคิดความเช่ือ ท่ีหลายคนน าไป
ปฏิบตั ิจนสามารถคาดคะเนพฤตกิรรมของคนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนัได ้

2.   สิ่งท่ีตอ้งใชเ้วลาในการสั่งสม ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม เพราะการเวลา
แห่งการทดสอบและพิสจูนจ์นเป็นท่ียอมรบัร่วมกันแลว้ว่าสามารถช่วยแกปั้ญหาและสนองความ
ตอ้งการของหนว่ยงานได ้

3.   การติดตอ่สมัพนัธก์ับบุคคลอ่ืน วฒันธรรมองคก์ารไม่ไดเ้กิดขึน้จากสญัชาติ
ญาณของมนษุยห์รือการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม แตเ่ป็นสิ่งท่ีสมาชิกองคก์ารคอ่ยๆ เรียนรูต้ัง้แตเ่ริ่ม
เขา้ท างานในหน่วยงานนัน้ พนกังานใหม่เรียนรูว้ฒันธรรมองคก์ารโดยหัวหนา้งานจะคอยชีแ้จง
แนะน าวิธีคิดวิธีการท างาน วฒันธรรมองคก์ารยงัเรียนรูไ้ดจ้ากการฝึกอบรมขององคก์ารและการ
เรียนรูด้ว้ยตวัเอง สามารถอยูร่ว่มและเป็นท่ียอมรบัของคนอ่ืนในหนว่ยงานได ้

4.   เป็นสิ่งท่ีไม่คอ่ยพดูถึง หลงัจากท่ีวฒันธรรมองคก์ารไดผ้่านการเวลาแห่งการ
ทดสอบจนเป็นท่ียอมรบัจากคนในองคก์ารจ านวนหนึ่ง สิ่งท่ีคิดหรือท ากลายเป็นสามัญส านึกท่ี
สมาชิกองคก์ารท าไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้คิดถึงการมีอยู่ของธรรมเนียมบรรทัดฐานของ
วฒันธรรม 

5.   การส่ือสารถึงวฒันธรรมองคก์ารพึ่งพาโดยใชส้ญัลกัษณ ์หมายถึง สิ่งท่ีใชส่ื้อ
ความหมายถงึอีกสิ่งหนึ่ง สญัลกัษณท่ี์หนว่ยงานนิยมใชไ้ดแ้ก่ ภาษา พิธีการ เรื่องเลา่ เพลงประจ า
หน่วยงาน การใชส้ญัลักษณเ์น่ืองจากสิ่งท่ีหน่วยงานพยายามถ่ายทอดใหแ้ก่พนักงานใหม่ เช่น 
คา่นิยม ความเช่ือ สว่นสญัลกัษณเ์ห็นไดช้ดัเจนกวา่สิ่งท่ีหนว่ยงานพยายามส่ือความหมาย  

6. สิ่งท่ีปรบัตวัเปล่ียนแปลงได ้วฒันธรรมองคก์ารตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาการ
จนเกิดกลุ่มยอมรับ ช่วยแก้ปัญหาและสนองความตอ้งการของกลุ่ม อย่างไรก็ตามวัฒนธรรม
องคก์ารเป็นสิ่งท่ีไม่หยุดนิ่งสามารถปรบัตวัเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณท่ี์
เปล่ียนแปลงไป 

รอบบินส ์Robbins, 1994, อ้างถึงในจตุพร จุ้ยใจงาม (2554, น. 18)ไดก้ล่าวถึง 
วฒันธรรมเขม้แข็งว่าเป็นรูปแบบของวฒันธรรมแกนหรือวฒันธรรมหลกั ท่ีประกอบดว้ยค่านิยม
หลกั (Core values) ท่ีสมาชิกยอมรบัและกระจายไปทั่วองคก์าร สมาชิกในองคก์ารยอมรบัค่านิยม
หลักเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติด้วยความพร้อมใจ ซึ่งรอบบินส ์(Robbins) กล่าวว่า 
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วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็ง จะสามารถสงัเกตไดจ้ากอตัราการลาออก (Turnover) ของพนกังาน
วา่จะมีสดัสว่นท่ีนอ้ยมาก 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองคก์าร   
จากขอบเขตการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้ น าไปสู่การศึกษาผลงานวิจยั

ตามทศันะของนกัวิชาการตา่งๆ ผูว้ิจยัจะไดน้  าเสนอตามท่ีมีการรวบรวมไวด้งันี ้
 
1. การศึกษาวัฒนธรรมองคก์ารตามแนวความคิดของ Cooke และ Lafferty (1989) 

การศกึษาวฒันธรรมองคก์ารตามแนวความคิด Cooke& Lafferty, 1989, อา้งถึงใน 
จตพุร จุย้ใจงาม (2554, น. 19) ไดส้  ารวจถึงลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร โดยวดัการรบัรูข้อง
บคุคลในองคก์าร พฤติกรรมการแสดงออก การปฏิบตัิงานของสมาชิกในองคก์าร ท่ีน ามาจากแนว
ทฤษฎีแบบแผนการด าเนินชีวิตรว่มกบัทฤษฎีสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลกบัการท างาน และทฤษฎี
แรงจงูใจตามความตอ้งการของบุคคลของมาสโลวแ์ละแม็คเซลแลนด ์(Maslow; & McClelland) 
ท่ีตอ้งการความพอใจสงู คือ ดา้นความส าเร็จ ความตอ้งการดา้นความสมหวงั ความคาดหวงัตาม
ความนึกคิดของตนรวมทัง้ตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืนยอมรบัและเห็นคณุค่าของตนเอง ในทางตรงกัน
ขา้มความมุ่งเนน้ไปในทางปกปอ้งตนเองในแนวทางหลีกเล่ียง และตอ่ดา้นหรือมุ่งเนน้อ านาจของ
(Cooke; & Lafferty.1989) ไดน้  าแนวความคิดของ Katz. Maceoby. Morse(1959) และ Stoggill 
(1963) ท่ีแบ่งผู้น  าออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบมุ่ง เน้น “ บุคคล” และมุ่งเน้น “ งาน ” จาก
แนวความคิดของทฤษฎีนีป้ระกอบกนัเป็นลกัษณะการด าเนินชีวิตของบคุคลในองคก์ารดงักลา่วมี
คา่นิยมความเช่ือแนวทาง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองคก์ารนัน้ หมายถึงวฒันธรรม
องค์การ (organizational culture) จากการศึกษา(Cooke; & Lafferty.1989) ได้น าความคิด
ดงักล่าวขา้งตน้ มาเป็นกรอบแนวความคิดในการวดัลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารได ้3 ลกัษณะ
คือ 

1. ลกัษณะสรา้งสรรค ์หมายถึง การท่ีใหค้วามส าคญัของคา่นิยมในการท างาน โดย
มุ่งเน้นท่ีความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์ารคือ ความตอ้งการความส าเร็จ ตอ้งการไมตรี
สัมพันธ์ มีความรักต่อกัน และลักษณะของการท างาน ส่งผลให้บุคลากรในองคก์ารประสบ
ความส าเรจ็ในการท างานสามารถแบง่ได ้4 มิต ิคือ 

1.1   มิติเนน้ความส าเร็จ คือ องคก์ารท่ีเกิดภาพรวมในลกัษณะของการท างานท่ี
ดี มีพฤติกรรมการแสดงออกในการท างานของพนกังาน มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันพฤติกรรมการ
ท างานของทุกคนในองคก์ารเป็นลักษณะของการมีเหตุมีผล มีหลักการ เป็นนักวางแผนท่ีมี
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ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน้ มีความสขุและความสนกุกบัการท างาน รูส้ึกว่างานมีความทา้
ทายและมีความหมายอยู่ตลอดเวลา ลกัษณะเดน่คือ พนกังานมีความกระตือรือรน้และรูส้กึว่างาน
มีความทา้ทายความสามารถอยูต่ลอดเวลา 

1.2  มิติเน้นสัจการแห่งตน คือ องค์การท่ีมีค่านิยม การแสดงออกในทาง
สรา้งสรรค ์เนน้ความตอ้งการของบคุคลในองคก์ารตามความนึกคิดและความคาดหวงั เปา้หมาย
ของการท างานอยู่ท่ีคณุภาพมากกว่าปริมาณงานท่ีได้รบัการมอบหมาย รวมทัง้ความส าเร็จของ
งาน ท่ีมาพรอ้มกบัความกา้วหนา้ของพนกังานทุกคน พนกังานมีความภาคภมูิใจในงานของตวัเอง 
สามารถพฒันางานของตนเองอยา่งอิสระและเปา้หมายการท างานของตนสอดคลอ้งกับเปา้หมาย
ขององคก์าร ลกัษณะเดน่คือ เป็นบคุคลท่ีมีความยึดมั่นผกูพนักบังาน และมีบคุลิกภาพท่ีพรอ้มใน
การท างานสงู 

1.3   มิติเนน้บคุคลและการกระตุน้ คือ องคก์ารท่ีมีคา่นิยม ความพฤติกรรมการ
ท างานการบรหิารแบบมีส่วนรว่มและมุง่เนน้บคุคลเป็นศนูยก์ลาง วา่ทรพัยากรท่ีมีคณุคา่มากท่ีสดุ
ขององคก์าร ไดร้บัการสนบัสนนุความกา้วหนา้จากการท างาน เป็นสิ่งส  าคญัท่ีสดุขององคก์าร 

1.4   มิตเินน้ไมตรีสมัพนัธ ์ คือ องคก์ารท่ีมีคา่นิยมและพฤตกิรรมการแสดงออกท่ี
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พนักงานในองคก์ารมีความเป็นกันเอง 
เปิดเผย และรบัรูถ้ึงความรูส้ึกของเพ่ือนร่วมงาน การแสดงออกของพนกังานจะเนน้การท างานใน
ลกัษณะความอบอุ่น ใหก้ารยอมรับมีการแบง่ปันเขา้ใจความรูส้ึกซึ่งกนัและกนัในการท างานแบบ
เอาใจเขามาใสใ่จเรา  

 2. ลกัษณะตัง้รบั-เฉ่ือยชา หมายถึง องคก์ารมีคา่นิยมและพฤตกิรรมการแสดงออกท่ี
มุง่เนน้ความตอ้งการความมั่นคงของพนกังาน และลกัษณะของผูน้  าท่ีมุง่เนน้บคุคล การคลอ้ยตาม
ความคิดของผูบ้ริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผนพึ่งพาผูบ้ริหารและพยายามหลีกเล่ียงงานตอ้ง
รบัผิดชอบ ผูบ้รหิารพนกังานมุง่เนน้สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลในลกัษณะปกปอ้งตวัเอง และตัง้รบั
แนวทางท่ีท าใหม้ั่นคงปลอดภยั คือ 

2.1   มิติเน้นการเห็นพ้องด้วย คือ ค่านิยม การแสดงออกของบุคคลให้การ
ยอมรบัซึ่งกนัและกนั หลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึน้พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งคือ พยายามเห็นดว้ย 
และคลอ้ยตามความคิดเห็นการปฏิบัติตวัเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในองคก์าร ลักษณะของการ
คลอ้ยตามเป็นไปในรูปแบบท่ีบุคคลในองคก์ารพึงพอใจ ลกัษณะเด่นคือ ตอ้งการปฏิบตัิงานให้
เหมือนกบัคนอ่ืนๆ ในองคก์ารการเห็นดว้ยกบัแนวคิดของผูบ้รหิารและผูร้ว่มงาน 
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2.2  มิติเน้นการกฎระเบียบ คือ องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดง
ออกแบบอนุรกัษน์ิยมยึดธรรมเนียมแบบแผนการปฏิบตัิท่ีมีการควบคมุดว้ยกฎระเบียบ พนกังาน
ในองคก์ารตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีวางไวอ้ย่างเคร่งครดั และมีความรูส้ึกท่ีดีต่อระเบียบและ
กฎ จะขดัตอ่กฎระเบียบไมไ่ดมี้คา่นิยมของระบบอาวโุสและอนรุกัษน์ิยมเชน่เดียวกบัระบบราชการ 
ลกัษณะเด่น คือระบบอนุรกัษ์นิยมและมีการยึดกฎระเบียบปฏิบตัิเป็นบรรทดัฐานในการท างาน
อยา่งเครง่ครดั 

2.3  มิตเินน้การพึ่งพา คือ คา่นิยมและการแสดงออก สะทอ้นถึงการบงัคบับญัชา
ศนูยร์วมของจดัการ การตดัสินใจอยู่ท่ีผูน้  ากลุ่ม ซึ่งทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามการตดัสินใจ และเช่ือว่า
การตดัสินใจนัน้ถกูตอ้ง มุง่ปกปอ้งตวัเอง โดยปฏิบตัติามผูบ้ริหารหรือสายการบงัคบับญัชาแนะน า 
ลกัษณะเดน่ คือ ทกุคนเป็นผูต้ามท่ีดีและมีความระมดัระวงัตวัอย่างสงูสดุในการปฏิบตังิาน 

2.4  มิติเนน้การหลีกเล่ียง คือ ค่านิยมและการแสดงออกท่ีเนน้การลงโทษ เม่ือ
เกิดความผิดพลาดในการท างาน ท าใหผู้้ปฏิบตัิงานพยายามกระจายความรับผิดชอบการท างาน
ในลกัษณะท่ีเท่าๆกนั กบับคุคลอ่ืน และพยายามหลีกเล่ียงการกระท าตา่งๆ ท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
ผิดพลาดการท างานและการถูกต าหนิ หลีกเล่ียงการท างานและปฏิบตัิตวัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ และความผิดต่างๆเก่ียวกับเหตกุารณท่ี์ตอ้งตดัสินใจพยายามหลีกเล่ียงใหผู้ร้่วมงานหรือ
ผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจ ลกัษณะเดน่คือ หลีกเล่ียงการตดัสินใจ พยายามท างานท่ีมีการเส่ียงนอ้ย
ท่ีสดุ 

3. ลักษณะตัง้รบั-ก้าวรา้ว คือ องคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกถึง
ลกัษณะผูน้  าท่ีมุ่งเนน้งาน และเนน้ความมั่นคงของพนกังาน ลกัษณะการท างานมุ่งเนน้อ านาจ มี
ความคิดเห็นตรงกันขา้ม มีการแข่งขนัชิงดีชิงเด่นต่อดา้น และมุ่งการท างานท่ีตอ้งสมบูรณแ์บบ
เสมอ สามารถแบง่ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารรูปแบบนีไ้ดเ้ป็น 4 มิต ิคือ  

3.1   มิติเนน้การเห็นตรงกันขา้ม คือ ค่านิยมและการแสดงออกในลกัษณะการ
เผชิญหนา้อย่างมาก มีค่านิยมในการบริหารท่ีเนน้การเจรจาต่อรอง พนกังานจะรูส้ึกว่ามีคณุค่า
หากไดแ้ก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ ไม่มีการว่างแผนล่วงหนา้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้กับบุคคลอ่ืนเสมอพนกังานแสดงถึงความขดัแยง้ไม่ไว้วางใจบุคคลอ่ืนแสดงอาการ
ต าหนิ และตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลงท าใหข้ดัแยง้กนัเองเป็นประจ า 

3.2   มิติเนน้อ านาจ คือ ค่านิยมและการแสดงออกโดยมีโครงสรา้งการบริหาร
แบบไม่มีส่วนร่วม เนน้ท่ีอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละคน รางวัลท่ีไดร้บัจากหน่วยงานคือ การเล่ือน
ต าแหน่งท่ีสงูขึน้ ท าใหก้ารควบคมุพนกังานท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า การไดม้าซึ่งอ านาจหนา้ท่ีเป็นตวั
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บง่บอกถึงความมั่นคงในการท างาน โดยมุ่งเนน้ท่ีผลงานและการใชอ้  านาจหนา้ท่ี ชอบเป็นผูน้ิเทศ
และสอนงานเพ่ือนร่วมงาน ลักษณะเด่นคือ ชอบการควบคุมผู้อ่ืนและมีความเช่ือในเรื่องการ
ผลกัดนัเหตกุารณต์า่งๆ ใหเ้กิดขึน้ในองคก์าร 

3.3   มิติเนน้การแข่งขนั คือ ค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน 
ในลกัษณะของการแข่งขนัท่ีตอ้งมีการแพ้-ชนะ พนกังานตอ้งชนะและดีกว่าคนอ่ืนท าใหทุ้กคนมุ่ง
การแขง่ขนักนั เพ่ือรกัษาความรูส้ึกถึงการมีคณุคา่ของตนเองจากการแบง่ระดบัในการท างาน และ
เป็นการวดัผลของการท างานท่ีมากกว่าและดีกว่าผูร้่วมงานคนอ่ืน พนกังานทุกคนยอมรบัและมี
ความเช่ือวา่การท างานตอ้งมีการแข่งขนั จงึจะประสบความส าเร็จลกัษณะเดน่คือ ชอบการแข่งขนั 
และการท างานทกุสิ่งทกุอยา่งตอ้งมีลกัษณะทา้ทายใหเ้กิดการแขง่ขนัในการท างาน 

3.4  มิติเนน้ความสมบูรณ์แบบ คือ ค่านิยมและการแสดงออกถึงลักษณะเจ้า
ระเบียบ มีความพิถีพิถันในการท างาน เนน้การท างานอย่างหนกัและยึดมั่นในระบบการท างาน
มาก แต่ไดผ้ลงานและผลผลิตตามเป้าหมายขององคก์ารนอ้ยมาก พนกังานมีความตัง้ใจในการ
ท างานสูง ท างานอย่างละเอียดถ่ีถว้นและใชเ้วลาในการท างานนานมาก เนน้การท างานท่ีตอ้งมี
ความสมบรูณแ์ละมีความละเอียดลกัษณะเดน่คือ เนน้ความสมบรูณค์วามละเอียดของการท างาน 
และจะต าหนิความผิดพลาดของตวัเอง 

 
จากการศึกษาถึงรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของคุ๊กและลาฟเฟอร์ตี Cooke & 

Lafferty (1989) พบว่า วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสรา้งสรรคแ์สดงถึงวฒันธรรมองคก์ารทางบวก 
(excellent organization) ในการใหป้ระสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์าร คือวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
สรา้งสรรคใ์หค้วามส าเร็จกบัความพึงพอใจของสมาชิกในองคก์าร ภายใตบ้รรยากาศการท างาน
แบบระบบเปิดใหส้นบัสนนุและประสานงานซึ่งกนัและกนัในการปฏิบตัิงาน น ามาซึ่งความพอใจ
และประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของสมาชิก และรวมถึงผลผลิตท่ีมีคณุภาพในท่ีสดุในทางตรงกนั
ขา้มวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตัง้รบั-เฉ่ือยชา และลกัษณะตัง้รบั-กา้วรา้ว ใหค้วามส าคญัอยู่ท่ี
ความคงท่ีขององคก์าร กล่าวคือเป็นไปในลกัษณะการต่อตา้นหรือไม่ยอมรบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ ดว้ยลกัษณะและรายละเอียดทัง้สองรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจัยและเหตุผลให้
สมาชิกในองคก์ารยึดติดอยู่กบักฎระเบียบหรือแบบแผนท่ีมีอตัราการเส่ียงตอ่การผิดพลาดใหน้อ้ย
ท่ีสุด เพ่ือความกา้วหนา้และมั่นคงในอาชีพการงาน รวมถึงการยอมรบัการเป็นสมาชิกในระบบ
สังคมนัน้ รูปแบบวัฒนธรรมองคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรรมการแสดงออกตามวัฒนธรรม
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องคก์ารลกัษณะตัง้รบั - เฉ่ือยชา และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตัง้รบักา้วรา้ว อาจเป็นอปุสรรค
ตอ่การปรบัเปล่ียนพฒันาองคก์ารและบคุลากรไดย้ากกวา่วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสรา้งสรรค ์

โดยสรุปจากการศึกษาถึงรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารของคุ๊กและลาฟเฟอรตี์ Cooke 
& Lafferty (1989) กล่าวไดว้่า วัฒนธรรมองคก์ารมีปัจจัยหลายปัจจัยท่ีขึน้อยู่กับรูปแบบและ
ลักษณะของวัฒนธรรมองคก์ารท่ีปรากฏในแต่ละองคก์าร กรณีท่ีมีวัฒนธรรมองคก์ารลักษณะ
เขม้แข็งคือ อยู่ในทิศทางบวกเป็นพฤติกรรมท่ีสรา้งสรรคแ์ละมีจดุมุ่งหมายเช่น การท างานเป็นทีม 
การยึดวัตถุประสงคร์่วมกัน เป็นตน้ นบัเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่การปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของพนกังานรวมถึงผลผลิตท่ีมีคณุภาพดว้ยเช่นกัน ในทางตรงกันขา้มถา้วฒันธรรม
องคก์ารมีลกัษณะอ่อนแอ หรือเป็นไปในทิศทางลบ เช่นมีการแข่งขนัต่อตา้นและไม่ไวว้างใจกัน
เป็นตน้ ปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุให้ความรูส้ึกส่วนรวมและตรงกันของค่านิยมระดับสมาชิกใน
องคก์าร ไม่สอดคลอ้งกันเป็นผลใหเ้กิดความสับสนและความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและ
คณุภาพงานลดลงได ้

ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการท างานและวัฒนธรรม
องคก์ารท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่จึงเลือกตามแนวความคิดทาง Cooke & Lafferty (1989) ซึ่ง
สามารถใชใ้นการศกึษาถึงลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารไดอ้ย่างชดัเจนและท าความเขา้ใจง่าย  
และตรงกบัลกัษณะทั่วไปของหนว่ยงานตา่งๆ ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังาน
ใหญ่  

 
2. การศึกษาวัฒนธรรมองคก์ารตามแนวความคิด Schein 

การศึกษาวัฒนธรรมองคก์ารตามแนวความคิดของเซ็น (Schein) Schein. n.d., 
1992, อ้างถึงในจตุพร จุ้ยใจงาม (2554 , น. 27) ได้ท าการเลือกมิติส  าคัญ 5 มิติท่ีเก่ียวกับ
วฒันธรรมองคก์าร ซึ่งเป็นคตฐิานเบือ้งตน้ท่ีเกิดขึน้ในองคก์าร โดยมีรายละเอียดของมิตติา่งๆดงันี ้

3.1  ความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อธรรมชาติ  โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องคก์ารกับสภาพแวดลอ้มว่ามีลกัษณะใด เป็นความสมัพนัธใ์นลกัษณะอยู่ภายใตห้รืออยู่เหนือ
อิทธิพลของสิ่งแวดลอ้ม หรือปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มดว้ยการหาแนวทางท่ีเหมาะสม 

3.2   ลกัษณะของความจริงและความถกูตอ้ง การก าหนดและการคน้หาความจริงนี ้
จะเก่ียวขอ้งสมัพนัธร์ะหว่างมนษุยต์อ่ธรรมชาติโดย เซ็น (Schein) ไดแ้บง่ระดบัของความเป็นจริง
ออกเป็น 3 กลุม่คือ 
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3.2.1 ความเป็นจริงภายนอก เก่ียวขอ้งกับสิ่งท่ีพิสูจนห์รือพิจารณาไดจ้ากสิ่งท่ี
เป็นรูปธรรมหรือสามารถพิสจูนไ์ดโ้ดยหลกัการทางวิทยาศาสตร ์

3.2.2 ความเป็นจรงิทางสงัคม (Social reality) เป็นสิ่งท่ีสมาชิกของกลุ่มเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัยอมรบัในสิ่งนัน้ เช่น คติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของสมาชิกในองคก์ารวิถีชีวิตขององคก์าร
นัน้ เป็นความเช่ือของสมาชิกในกลุม่ 

3.2.3 ความจริงของแตล่ะบคุคล เป็นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูข้องแตล่ะบคุคล มา
จากประสบการณแ์ตล่ะคนรบัรูม้า 

3.3   ลกัษณะของธรรมชาตมินษุย ์โดยศกึษาถึงสญัชาติญาณพืน้ฐานและพฤติกรรม
ของสมาชิกในองคก์าร “ลกัษณะธรรมชาติของมนุษย”์ หมายถึง การมองถึงลกัษณะของสมาชิก
และผูบ้ริหารว่ามีลักษณะอย่างไร และควรจะมีลักษณะอย่างไร การรบัรูเ้ก่ียวกับลักษณะของ
สมาชิกในองคก์าร พิจารณาลกัษณะโดยพืน้ฐานในฐานะคนดีท่ีมีความรบัผิดชอบ หรือในฐานะคน
เลวท่ีตอ้งไดร้ับการควบคุมและอาจพิจารณาถึงความตอ้งการของสมาชิกเป็นสิ่งจูงใจให้เกิด
พฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนั 

3.4   ลกัษณะของการกระท าของมนษุย ์การกระท าของมนษุยท่ี์แตกตา่งกนั เป็นผล
มาจากวฒันธรรมท่ีมีจดุเนน้กบัการกระท าของมนษุยใ์น 3 ลกัษณะดงันี ้

3.4.1 เนน้การกระท า เช่ือว่ามนุษยเ์ป็นผูก้ระท า มีอ านาจเหนือธรรมชาติและ
สามารถควบคมุหรือจดัการธรรมชาตไิด ้

3.4.2 เนน้สภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เช่ือว่าธรรมชาติมีอ านาจเหนือการกระท า
ของมนษุย ์มนษุยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงอิทธิพลของธรรมชาติและตอ้งยอมรบัตามสภาพท่ีเป็นอยู่
ในปัจจบุนัยอมรบัในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

3.4.3 เนน้การกระท าท่ีก าลังจะเกิดขึน้ เช่ือว่ามนุษยส์ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
ธรรมชาต ิซึ่งบคุคลจะตอ้งมีการสมัผสั มีสมาธิและควบคมุสิ่งตา่งๆ แนวคดินีเ้นน้การพฒันาตนเอง 
การบรรลถุึงศกัยภาพของบคุคลอาจกล่าวไดว้า่เป็นการเนน้ถึงกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมท่ีมีเปา้หมาย
ในตวัเอง พฒันาตวัเองดว้ยวิธีการตา่งๆในลกัษณะท่ีผสมผสานสิ่งทัง้หลายเขา้ดว้ยกนั 

3.5   ลกัษณะของสมัพนัธภาพระหวา่งมนษุย ์สมัพนัธภาพระหวา่งสมาชิดในองคก์าร
นับเป็นสิ่งส าคัญ เพราะสมาชิกในองคก์ารในฐานะมนุษย์ย่อมมีความต้องการความมั่นคง
ปลอดภยั และความรกัความผกูพนั 
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การประเมินลักษณะวัฒนธรรมองคก์าร 
Robbins & Coulter, 2002, อา้งถึงใน จตพุร จุย้ใจงาม (2554, น. 58-59) ไดก้ลา่วไว้

ว่า ผลจากกการวิจยัพบว่าวฒันธรรมองคก์ารมีองคป์ระกอบท่ีเป็นสาระส าคญัอยู่ 7 ดา้นดว้ยกัน 
การใชอ้งคป์ระกอบท่ีส าคญัของวฒันธรรมทัง้ 7 ดา้นในการประเมินองคก์าร จะท าใหเ้ห็นภาพของ
วฒันธรรมองคก์ารประกอบกบัรูปแบบและบคุลลิกลกัษณะขององคก์ารและวิถีท่ีสมาชิกในองคก์ร
ถือปฏิบตัิอยู่ O’Reillz Chatman and Caldwell (1991) ไดพ้ัฒนาเครื่องมือส าหรบับ่งชีล้ักษณะ
วฒันธรรมองคก์าร 7 ดา้นเรียกวา่ โครงรา่งวฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture Profile) 

1. วฒันธรรมท่ีเนน้รายละเอียด (Attention to detail) หมายถึง ความคาดหวงัท่ีมี
ต่อพนกังานในดา้นการแสดงออกถึงความถูกตอ้ง แม่นย า การวิเคราะห ์ตลอดจนการเอาใจใส่
รายละเอียดของงาน 

2. วัฒนธรรมท่ีเน้นผลงาน (Outcome Orientation) หมายถึง การท่ีองคก์รให้
ความส าคญัตอ่ผลการปฏิบตังิานมากกวา่ท าอยา่งไรใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการปฏิบตังิาน 

3.  วัฒนธรรมท่ีเน้นบุคลากร (People Orientation)  หมายถึง  การน าเอา
ผลกระทบตอ่พนกังานภายในองคก์รมาใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจในระดบับรหิาร 

4. วัฒนธรรมท่ีเนน้การปฏิบตัิงานเป็นทีม (Team Orientation) หมายถึง ชอบ
บรหิารจดัการในลกัษณะของการท างานเป็นทีม มากกวา่การใหค้วามส าคญัในดา้นบคุคล 

5.  วัฒนธรรม ท่ี เน้นการแข่ งขันและการ เอาชนะคู่ แ ข่ ง ขันทางธุ ร กิจ 
(Aggressiveness) หมายถึง การท่ีองคก์ารมีการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมุ่งไปสู่การ
เอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจแบะสรา้งให้มีการแข่งขันในการปฏิบัติงานในองคก์ารมากกว่าการ
ท างานแบบประสานความรว่มมือ 

6. วฒันธรรมท่ีเนน้ความมั่นคง (Stability) หมายถึง การตดัสินใจและวิธีปฏิบตัิ
ขององคก์าร 

7. วฒันธรรมท่ีเนน้นวตักรรมและการยอมรบัความเส่ียง (Innovation and Risk 
Taking) หมายถึง พนกังานไดร้บัการกระตุน้และสนบัสนนุใหมี้การปรบัปรุง เปล่ียนแปลง และการ
ยอมรบัความเส่ียง  

 
จากกการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองคก์ารดังกล่าวมา

ข้างต้น  
ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดของ Cooke; & Lafferty (1989) พบว่า วัฒนธรรมองคก์าร

ลักษณะสร้างสรรคแ์สดงถึงวัฒนธรรมองค์การทางบวก (excellent organization) ในการให้
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ประสิทธิผลสงูสดุแก่องคก์าร คือวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสรา้งสรรคใ์หค้วามส าเร็จกบัความพงึ
พอใจของสมาชิกในองคก์ารภายใต้บรรยากาศการท างานแบบระบบเปิด ให้สนับสนุนและ
ประสานงานซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานเพ่ือท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายท่ีไดร้่วมกันตัง้ไว้ การ
ยอมรบัความคิด ปรบัเปล่ียนรูปแบบองคก์ารใหมี้สภาพสอดคลอ้งเหมาะสมไดอ้ย่างดี น ามาซึ่ง
ความพึงพอใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคก์าร และรวมถึงผลผลิตท่ีมี
คณุภาพในท่ีสดุ ในทางตรงกนัขา้มวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตัง้รบั-เฉ่ือยชา และลกัษณะตัง้รบั-
ก้าวรา้ว ให้ความส าคัญอยู่ท่ีความคงท่ีขององคก์าร คือเป็นไปในลักษณะการต่อตา้นหรือไม่
ยอมรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ดว้ยลกัษณะและรายละเอียดทัง้สองรูปแบบวฒันธรรมองคก์าร
เป็นปัจจยัและเหตผุลใหส้มาชิกในองคก์ารยึดตดิอยูก่บักฎระเบียบหรือแบบแผนท่ีมีอตัราการเส่ียง
ตอ่การผิดพลาดใหน้อ้ยท่ีสดุ เพ่ือความกา้วหนา้และมั่นคงในอาชีพการงาน รวมถึงการยอมรบัการ
เป็นสมาชิกในระบบสงัคม รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรรมการแสดงออก
ตามวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตัง้รบั-เฉ่ือยชา และวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตัง้รบักา้วรา้วอาจ
เป็นอปุสรรคตอ่การปรบัเปล่ียนพฒันาองคก์ารและบคุลากรไดย้ากกว่าวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
สรา้งสรรค ์

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน 
Smith, 1955, อา้งถึงใน เกศนี คงนก (2552, น. 21) กล่าวว่า ความพอใจในการ

ท างานเป็นผลทางจิตวิทยา สรีวิทยา และสิ่งแวดลอ้ม กล่าวไดอ้ย่างจริงใจว่ามีความพอใจในการ
ท างาน  

Vroom W.H. (1964) กลา่วไวว้า่ ทศันคตใินงาน และความพงึพอใจในการท างานนัน้
สามารถทดแทนกนัได ้เพราะหมายถึงการมีสว่นรว่มในงานจะแสดงใหเ้ห็นถึงความพงึพอใจในการ
ท างาน และทศันคตดิา้นลบจะแสดงใหเ้ห็นถึงความไมพ่งึพอใจในงาน  

Yoder, 1958, อา้งถึงใน เกศนี คงนก (2552, น. 21)กลา่วว่า ความพงึพอใจในงานท่ี
ท า ปฏิบตัสิ  าเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์ององคก์าร คนมีความรูส้กึพอใจก็ตอ่เม่ืองานนัน้มีผลประโยชน์
ตอบแทน 

สงคราม เสง่ียมพักตร ์ (2533) สรุปว่า ความพึงพอใจในงานเป็นความรูส้ึกหรือ
ทศันคติท่ีบคุคลมีความพึงพอใจในงานปฏิบตัิมีความพรอ้ม ความตัง้ใจ ความเต็มใจปฏิบตัิงานท่ี
ไดร้บัมอบหมายจากองคก์าร โดยองคก์ารจะตอ้งจดัผลประโยชนต์อบแทน แก่บคุคลนัน้ทางดา้น
วตัถแุละจิตใต เพ่ือสนองความตอ้งการผูป้ฏิบตังิานอนัน าไปสูค่วามพงึพอใจ 
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ทฤษฎีความพงึพอใจของ Gilmer (1966) 
องคป์ระกอบท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจ ไว ้10 ประการดงันี ้
1.  ความปลอดภยั อนัไดแ้ก่ ความปลอดภยัในท่ีท างาน 
2.  โอกาสความก้าวหนา้ อันไดแ้ก่ โอกาสเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่งสูงขึน้ และการมี

โอกาสไดร้บัสิ่งตอบแทนจากความสามารถในงานท่ีท า 
3. คา่จา้ง หมายถึง ผูป้ฏิบตังิานมีความพงึพอใจในคา่จา้งและสิ่งตอบแทนนัน้ 
4.  ความพอใจในการจดัการ อนัไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงานท่ีท า ความพึงพอใจต่อ

สถานท่ีท างาน และความพงึพอใจในการจดัการ 
5.  ลกัษณะงานท่ีท า หมายถึง ผูป้ฏิบตัิงานมีความพอใจในงาน หากไดท้  างานท่ีตรง

กบัความถนดัของตนเอง 
6.  การบงัคบับญัชา อนัไดแ้ก่ เทคนิค วิธีการและความสามารถในการบงัคบับญัชา 

การมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา  
7.  ลักษณะทางสังคม หมายถึง พนักงานสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนไดอ้ย่างมี

ความสขุ  
8.  การคมนาคมและการส่ือสาร อนัไดแ้ก่ สภาพ ลกัษณะของการติดต่อส่ือสารใน

และนอก การตดิตอ่ส่ือสารมีความส าคญัและมีสว่นช่วยใหเ้กิดความพงึพอใจตอ่การท างาน  
9.  สภาพการท างาน อนัไดแ้ก่ สภาวะสิ่งแวดลอ้มในการท างาน มีส่วนช่วยใหเ้กิด

ความพงึพอใจในงาน 
10.  สิ่งประโยชนอ่ื์นๆ อนัไดแ้ก่ เงินบ าเหน็จ หรือผลตอบแทนเม่ือออกจากงาน การ

รกัษาพยาบาล สวสัดกิาร ก็มีสว่นใหเ้กิดความพงึพอใจในงานได ้
Smith et al. (1969) เสนอแนวคิดเ ก่ียวกับความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจมี

องคป์ระกอบ 5 ดา้นดงันี ้ 
1.  ลักษณะของงาน หมายถึง ความพึงพอใจต่อลักษณะงานท่ีตนรับผิดชอบ 

และเล็งเห็นวา่งานท่ีท าเป็นงานท่ีนา่สนใจ รวมทัง้เป็นงานท่ีท าใหบ้รรลตุามเปา้หมาย  
2.  ค่าตอบแทน หมายถึง ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนท่ีไดร้บัต่อเดือน หรือ

ผลประโยชนอ่ื์น มีความเหมาะสมกบัความสามารถและมีความเท่าเทียมและยตุธิรรมกบับคุคลอ่ืน
ภายในองคก์าร  

3. โอกาสและความกา้วหนา้ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการไดร้บัโอกาส
ในการฝึกอบรมเพิ่มความรู ้และบคุคลมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในงานตามล าดบัขัน้   
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4. หวัหนา้งาน หมายถึง ความพงึพอใจตอ่หวัหนา้งาน หวัหนา้งานจะตอ้งเป็นผูท่ี้
มีความสามารถ คอยใหค้วามชว่ยเหลือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบงัคบับญัชาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง ความพึงพอใจในบรรยากาศของการท างานร่วมกัน
เป็นทีม ไดร้บัการยอมรบัจากเพ่ือนรว่มงาน ไดร้บัความชว่ยเหลือจากเพ่ือนรว่มงาน 

 
 

ทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของแมคเคลแลนด ์ (McClelland 's Achievement 
Motivation Theory) 

แมคเคลแลนด ์(McClelland) มีความเช่ือว่าความตอ้งการของคนเป็นผลมาจากการ
เรียนรูม้ากกวา่อยา่งอ่ืน ความตอ้งการท่ีเกิดจากการเรียนรู ้มีอิทธิพลจงูใจใหค้นแสดงหรือประพฤติ
ปฏิบตัิ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของเขา ความตอ้งการในชีวิตของแตล่ะคนจะแตกตา่งกนั เน่ืองจาก
ความแตกตา่งในสิ่งแวดลอ้มทัง้ครอบครวั ท่ีท างาน ตลอดจนประเพณีวฒันธรรม ไดก้ลา่วถึงความ
ตอ้งการ  3 ประการคือ หลยุ จ าปาเทศ (2533)  

1. ความตอ้งการประสบความส าเร็จ เป็นความตอ้งการมีผลงานและบรรลเุปา้หมาย
ท่ีพงึปรารถนา คณุลกัษณะของคนท่ีมีความตอ้งการประสบความส าเรจ็ ไดแ้ก่  

1.1 คนท่ีมีความรบัผิดชอบ จะหาวา่ปัญหาจะถกูแกไ้ดโ้ดยวิธีใดหรืออยา่งไร  
1.2 คนท่ีตัง้เปา้หมายไดส้งูกวา่ปกตแิละเส่ียงกบัเปา้หมาย 
1.3 ประเมินหรือก าหนดตวัชีว้ดั   

2. ความตอ้งการมิตรสมัพนัธเ์ป็นความตอ้งการท่ีจะส่งเสริมและรกัษาสมัพนัธภาพ
อนัอบอุน่ เพ่ือความเป็นมิตรกบัผูอ่ื้น บคุคลท่ีมีความตอ้งการมิตรสมัพนัธ ์มีลกัษณะดงันี ้ 

2.1.  มีความเช่ือมั่นสงู 
2.2.  ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น 
2.3.  เขา้ใจความรูส้กึของคนอ่ืน  

3. ความตอ้งการอ านาจ เป็นการตอ้งการความมีอิทธิพลและครอบง าผู้อ่ืนบุคคล 
ดงันี ้

3.1.  ความปรารถนาตอ่ผูอ่ื้น 
3.2.  ความปรารถนาเหนือการควบคมุ 
3.3.  ความสนใจการรกัษาสมัพนัธภาพ ตอ้งมีเป็นผูน้  าและผูต้าม 

ในทฤษฎีความตอ้งการของ McClelland ท าใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะแตล่ะอย่าง
ของความตอ้งการแตล่ะระดบัแตกตา่งกนั ความช่ืนชอบหรือความพอใจใน โดยตอ้งการผลสงู จะมี
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ความชอบท างานโดยคนเดียว มีเป้าหมายท่ีแน่นอน หากมีปรบัตวับุคคลใหเ้กิดแนวทางความ
ตอ้งการเพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเรจ็ในงานตา่ง ๆ 

ทฤษฎีพืน้ฐานความตอ้งการ จะมุ่งไปท่ีความตอ้งการระดบัล่าง ซึ่งเป็นแรงจงูใจต่อ
การปฏิบตัิงานของพนกังาน ตามทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขัน้ของ Maslow จะสรา้งความ
พอใจในระดบัล่างก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงไปเรื่อย ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg จะเนน้ถึงก าจดั
ความไม่พอใจออกไป และสร้างแรงจูงใจต่อพนักงาน McClelland ได้อธิบายถึง การจูงใจท่ี
แตกต่าง ขึน้อยู่กับความตอ้งการของพวกเขาในการท างานทฤษฎีความเสมอค่าของ Stancy 
J.Adams เสนอว่าพนักงานจะเปรียบดว้ยกันเอง เช่น เงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง หรือความ
พยายามในการท างานและประสบการณห์รือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนดว้ย 
 

ทฤษฎีความพงึพอใจของ (Gilmer, 1966) 
องคป์ระกอบท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจในงานไว ้10 ประการดงันี ้

1.  ความปลอดภัย อนัไดแ้ก่ ความมั่นคงในงาน การไดท้  างานหนา้ท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ  

2.  โอกาสกา้วหนา้ในงาน อนัไดแ้ก่ การมีโอกาสเล่ือนต าแหน่งสงูขึน้ และการมี
โอกาสไดร้บัสิ่งตอบแทนจากความสามารถในงานท่ีท า 

3.  ความพอใจในการจดัการ อนัไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงานท่ีท า ความพึงพอใจ
ตอ่สถานท่ีท างาน และความพงึพอใจในการจดัการ 

4.  คา่จา้ง หมายถึง ผูป้ฏิบตังิานมีความพงึพอใจในคา่จา้งและสิ่งตอบแทนนัน้ๆ 
5.  ลกัษณะงานท่ีท า หมายถึง ผูป้ฏิบตังิานมีความพอใจในงานท่ีท า 
6.  ผูบ้งัคบับญัชา อนัไดแ้ก่ หาเทคนิค หรือวิธีการและในการบงัคบั 
7.  ลกัษณะทางสงัคม หมายถึง ผูป้ฏิบตัิงานสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนๆ ได้

อยา่งมีความสขุ 
8.  การคมนาคมและการส่ือสาร อนัไดแ้ก่ สภาพลกัษณะของการติดต่อส่ือสาร

ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน 
9.  สภาพการท างาน อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีส่วนช่วยใหเ้กิด

ความพงึพอใจในงาน 
10.  ประโยชนเ์กือ้กลูหรือสิ่งตอบแทนตา่งๆ อนัไดแ้ก่ ผลตอบแทนตา่งๆ เม่ือออก

จากงาน การรกัษาพยาบาล สวสัดกิาร ก็มีสว่นใหเ้กิดความพงึพอใจในงานได ้
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างาน
ดังกล่าวมาข้างต้น  

ผู้วิจัยตอ้งการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงทฤษฎีของ
Smith et al. (1969) โดยตอ้งการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในงานท่ีจะน าไปสู่ค่าตอบแทนท่ีดีขึน้ 
การมีโอกาสและความก้าวหนา้ในการท างาน การมีหัวหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานท่ีดี เพ่ือเพิ่ม
ผลงานในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ เพ่ือน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน 

องคก์รจะเจริญเติบโตและสูก้บัคู่แข่งขนัได้ องคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีคณุภาพในการ
ผลิตชิน้งานท่ีมีคณุภาพออกมา จึงตอ้งมีพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานสูงย่อมน าไปสู่
ความส าเรจ็ขององคก์ร ทัง้ในสว่นของรายไดท่ี้เพิ่มขึน้ จงึมีผูท่ี้ท  าการศกึษาในเรื่องประสิทธิภาพใน
การท างานอยู่หลายดา้น และไดอ้ธิบายความหมายของประสิทธิภาพในการท างานว่า เป็นเรื่อง
ของการเปรียบเทียบผลการท างานของพนกังานกบัเปา้หมายท่ีไดต้ัง้ไว ้แลว้ดผูลงานวา่เป็นไปตาม
เปา้หมายหรือไม่ ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาความหมายประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งมีอยู่หลายดา้น 
ดงันี ้ 

Certo and Certo, 2006, อา้งถึงใน กิติยา ยุทธนาปกรณ ์(2558, น. 18)ไดอ้ธิบาย
ความหมายของประสิทธิภาพในการท างานว่าเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้สิน้เปลือง
ทรพัยากรนอ้ยท่ีสดุ โดยการใหแ้รงจงูใจในการท างาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานท่ีเร็ว
ขึน้และไดป้รมิาณมากขึน้  

จากการศึกษาของขจรศกัดิ์ นามบวันอ้ย (2548) ศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการ
ท างานเป็นความพยายาม ความพรอ้ม ความสามารถ ความคล่องแคล่วในการท างาน เพ่ือใหก้าร
ท างานไดผ้ลดี มีความรวดเรว็ มีคณุภาพ ไดผ้ลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้

ตลุา มหาพสธุานนท ์(25544, น. 49) ทรพัยากรท่ีน าเขา้กบัผลผลิตท่ีได ้ถา้ผลผลิตท่ี
ไดอ้อกมามากกว่าทรพัยากรท่ีน าเขา้ หมายความว่า องคก์รไดเ้พิ่มประสิทธิภาพขึน้ จึงสรุปไดว้่า 
การจดัการจะคน้หาวิธีการใช้ตน้ทุนทางทรพัยากรใหน้อ้ยท่ีสดุ วิธีหาประสิทธิภาพสามารถเขียน
เป็นสมการไดด้งันี ้  
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E = (O – I) + S  
เม่ือ  

 E       =     ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 O      =     ผลผลิตท่ีไดร้บั (Output) 
  I       =     ทรพัยากรท่ีน าเขา้ (Input) 
 S       =     ความพงึพอใจ (Satisfaction) 
จากความหมายทัง้หมดขัน้ตน้ ผูว้ิจยัขอสรุปว่าประสิทธิภาพ คือ ด าเนินงานใหต้รง

ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใชท้รพัยากรต ่าท่ีสุดมีการจัดสรรทรพัยากร เพ่ือใหเ้กิดความ
สิน้เปลืองนอ้ยท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัผลผลิตท่ีองคก์รไดร้บั 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 

ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2545)  กลา่วถึงแนวความคดิของ Harrington Emerson 
ประสิทธิภาพขององคก์รวา่ Harrington Emerson (ปี 1853-1931) เป็นท่ีปรกึษาทางดา้นวิศวกรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเนน้การจัดสรรทรพัยากร และขจดัความสูญเปล่า โดยยอมรบัการจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์และให้ความส าคัญท่ีโครงสร้างและเป้าหมายขององค์การ แสดงหลัก
ประสิทธิภาพ 12 ประการ ซึ่งสะทอ้นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและการจดัการท่ีมีระบบ โดย
มุง่เนน้ท่ีการท างานใหเ้หมาะสมและง่ายขึน้ ซึ่งจะลดความสิน้เปลืองในดา้นตา่งๆ 

1.  ก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ผูบ้ริหารตอ้งทราบถึงสิ่งท่ีตอ้งการเพ่ือลดความ
คลมุเครือ  

2.  หลกัเหตผุลทั่วไปท่ีผูบ้รหิารตอ้งพฒันาความสามารถ สรา้งความแตกตา่งโดย
ใหค้วามรูห้รือค าแนะน าใหม้ากเทา่ท่ีจะท าได ้ 

3.  ค าแนะน า ผูบ้รหิารตอ้งการค าแนะน าจากบคุคลอ่ืนๆ 
4.  วินยั ผูบ้รหิารควรก าหนด เพ่ือใหพ้นกังานเช่ือถือตามกฎและวินยัตา่งๆ   
5.  ความยตุธิรรม ผูบ้รหิารควรใหค้วามยตุธิรรมและความเหมาะสม 
6.  ขอ้มูลเช่ือถือไดแ้ละเป็นปัจจุบนั ผูบ้ริหารควรจะมีขอ้เท็จจริง เพ่ือใชใ้นการ

ตดัสินใจ 
7.  ความรวดเรว็ของการจดัสง่ ผูบ้รหิารควรใชก้ารวางแผนตามหลกัวิทยาศาสตร ์

ส าหรบัแตล่ะหนา้ท่ีเพ่ือใหอ้งคก์ารท าหนา้ท่ีบรรลจุดุมุง่หมาย 
8.  มาตรฐานและตารางเวลา ผูบ้ริหารตอ้งพฒันาหาวิธีและก าหนดเวลาท างาน

ในแตล่ะหนา้ท่ีนัน้ 
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9.  สภาพมาตรฐาน ผูบ้รหิารควรรกัษาสภาพแวดลอ้มอยา่งดี 
10. การปฏิบตัิตามมาตรฐาน ผูบ้ริหารควรรกัษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการ

ปฏิบตัท่ีิดี  
11.  ค  าสั่งการปฏิบตังิานโดยมีมาตรฐานระบไุว ้ผูบ้รหิารตอ้งใส่ระบกุารท างานท่ี

มีระบบถกูตอ้ง และเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
12.  การให้รางวัล ผู้บริหารควรให้รางวัลพนักงาน ส าหรับการท างานของ

พนกังานท่ีเรียบรอ้ยสมบรูณ ์ 
 
Mike Woodcoch (1989) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั การท างานใหมี้ประสิทธิภาพวา่ท างาน

อยา่งไรท่ีจะแสดงออกถึงลกัษณะส าคญั 11 ประการท่ีเรียกวา่ “Building blocks”  
1. วางเปา้หมายใหช้ดัเจน คือ จดุมุ่งหมายของการปฏิบตัิงาน เป็นแนวทางการ

ปฏิบตังิานขององคก์ารท่ีตอ้งการท าใหอ้งคก์รบรรลผุลส าเรจ็  
2. การแกไ้ขปัญหา จะช่วยกันแกไ้ขปัญหาอย่างเต็มใจ สามารถพูดคยุ แลว้ไม่

เกิดปัญหาตอ่ตนเอง  
3.  การสนบัสนุนและความไวใ้จต่อกัน การสนบัสนนุและความไวใ้จ มนัจะตอ้ง

ไปดว้ยกนั เพราะถา้ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ่งแลว้ ก็ไมส่ามารถไดร้บัความส าเรจ็  
4.  ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ ไดร้บัมอบหมายใหท้ างานร่วมกันเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคดิเห็นซึ่งกนัและกนั 
4.1 สรา้งความรว่มมือกบัผูอ่ื้นเพ่ือความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั  
4.2 แกไ้ขปัญหาของความขดัแยง้ในการท างานรว่มกนั 

5. การท างานและการตดัสินใจ ท างานใหมี้ประสิทธิภาพ โดยคิดถึงผลงานเป็น
อนัดบัแรก จดุมุง่หมายควรมีความชดัเจน  

การตดัสินใจขึน้อยู่กับการตดัสินใจ หมายความว่า ผูร้่วมงานตอ้งรบัฟังและเข้าใจ 
หากในทีมสามารถแบง่ปัญหาเพ่ือท่ีจะรกัษาความเป็นหนึ่งเดียวกนัของทีมงาน โดยทกุคนจะตอ้ง
พอใจในการมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 

6.  ภาวะผูน้  าทีม ไม่มีทีมงานไหน ตอ้งการผูน้  าท่ีถาวรหน่วยงานท่ีพฒันาแลว้จะ
ถกูเปล่ียนผูน้  า  

7.  การตรวจสอบผลและวิธีในการท างาน  
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8.  การพฒันาตนเอง การท างานใหมี้ประสิทธิภาพพฒันาทกัษะจะไดผ้ลดีขึน้ ใน
ขณะเดียวกนัทีมจะมีประสิทธิภาพมากขึน้  

9.  ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่ม ในการท างานร่วมกัน เพ่ือนร่วมงานจะมี
ลกัษณะแบไมป่กต ิก็อยา่ขาดความสมัพนัธใ์นกลุม่จะท าใหง้านมีอปุสรรค  

9.1   การท าและการตดัสินใจของทีม ไดร้บัการส่ือสารความเขา้ใจ  
9.2   เพ่ือนร่วมงานในทีม เขา้ใจความคิดเห็นของคนอ่ืน รวมทัง้ปัญหาและ

อปุสรรค  
9.3   คน้หาวิธีท างานท่ีมีประสิทธิภาพรว่มกบักลุม่งานอ่ืนอยา่งตอ่เน่ือง  
9.4   น าความคดิเห็นของผูอ่ื้นในทีมมาพิจารณา เพ่ือใหเ้กิดประโยชน ์
9.5   ความเขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละคน พยายามใชป้ระโยชนจ์าก

ความแตกตา่ง 
10. ก าหนดหนา้ท่ีของแตล่ะคน จะตอ้งมีความเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนเอง แบง่ปัน

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการท ากิจกรรมตา่งๆขององคก์ร  
11.  การติดต่อ ส่ือสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย 

(Openness) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่ือความหรือแลกเปล่ียนข่าวสารซึ่งกันและกัน การ
ตดิตอ่ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญั ในการบรหิารงานใหเ้กิดมนษุยส์มัพนัธ ์
 

จากแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานข้างต้นน้ัน 
ท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศกึษาประสิทธิภาพในการท างานโดยผูว้ิจยัขออา้งอิงทฤษฎี

ของ (Mike Woodcoch, 1989) โดยต้องการท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
พนกังานตอ้งมีการท างานท่ีรว่มมือกนั ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี โดยจะน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพในท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
สรุปแนวคิดและทฤษฎีทีน่ ามาใช้ในงานวิจัย 

แนวคดิและทฤษฎีท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้นัน้ ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวคดิและทฤษฎีดงัต่อไปนี ้
เป็นหลกัในการสรา้งแบบสอบถาม และกรอบแนวความคดิในการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
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1. จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชากรศาสตร ์ดังกล่าวมา
ข้างต้นน้ัน 

ท าให้ผู้วิจัยไดใ้ช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2548) กล่าวไว้ว่า ในองคก์ารจะ
ประกอบไปดว้ยพนกังานตา่งระดบั พนกังานแตร่ะดบัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกัน พฤติกรรมการ
แสดงออกของบคุคลท่ีแสดงออกแตกตา่งกนันี ้มีสาเหตมุาจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา รายไดต้อ่เดือน ต าแหนง่งาน และ ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน เป็นตน้  
 

2. จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน ดังกล่าว
มาข้างต้นน้ัน  

ท าใหผู้ว้ิจัยไดใ้ชแ้นวคิดของเฮอรเบิรก์ Herzberg (1959) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจใน
การท างานของบุคคล คนเราตอ้งการอะไรจากงาน คือความสุข ความสุขอาจเกิดมาจากความ
พอใจหรือไม่พอใจในงาน ซึ่งอาจท าใหพ้นกังานในธนาคาร ฯ มีสาเหตหุลกัท่ีมาจากแรงจูงใจใน
การท างาน สาเหตมุาจากปัจจยัสองกลุ่มคือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจยัค า้จุน
หรือปัจจยัอนามยั (Hygience Factors) 

 
3. จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองคก์ารดังกล่าวมา

ข้างต้น  
ท าใหผู้ว้ิจัยไดใ้ชแ้นวคิดของ Cooke & Lafferty (1989) พบว่า วัฒนธรรมองคก์าร

ลักษณะสร้างสรรค ์แสดงถึงวัฒนธรรมองคก์ารทางบวก (excellent organization) ในการให้
ประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์าร กล่าวคือ วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสรา้งสรรคใ์หค้วามส าเร็จกับ
ความพงึพอใจของสมาชิกในองคก์ารภายใตบ้รรยากาศการท างานแบบระบบเปิดใหส้นบัสนุนและ
ประสานงานซึ่งกันและกัน ในการปฏิบตัิงานจะบรรลุถึงเป้าหมายท่ีไดร้่วมกันตัง้ไว ้การยอมรบั
ความคิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเป็นการสรา้งสรรค ์ปรบัเปล่ียนองคก์ารใหมี้สภาพ
สอดคลอ้งเหมาะสมไดอ้ยา่งดี น ามาซึ่งความพงึพอใจและประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของสมาชิก
ในองคก์าร และรวมถึงผลผลิตท่ีมีคณุภาพในท่ีสุด ในทางตรงกนัขา้มวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะ
ตัง้รบั-เฉ่ือยชา และลกัษณะตัง้รบั-กา้วรา้วใหค้วามส าคญัอยู่ท่ีความคงท่ีขององคก์ารเป็นไปใน
ลกัษณะการตอ่ตา้นหรือไม่ยอมรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ดว้ยลกัษณะและรายละเอียดทัง้สอง
รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัและเหตผุลใหส้มาชิกในองคก์ารยึดติดอยู่กบักฎระเบียบหรือ
แบบแผนท่ีมีอตัราการเส่ียงตอ่การผิดพลาดใหน้อ้ยท่ีสดุ เพ่ือความกา้วหนา้และมั่นคงในอาชีพการ
งาน รวมถึงการยอมรบัการเป็นสมาชิกในระบบสงัคม รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีค่านิยมและ
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พฤติกรรรมการแสดงออกตามวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะตัง้รบั - เฉ่ือยชาและวฒันธรรมองคก์าร
ลกัษณะตัง้รบักา้วรา้ว อาจเป็นอปุสรรคตอ่การปรบัเปล่ียนพฒันาองคก์ารและบคุลากรไดย้ากกว่า
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสรา้งสรรค ์
 
 

4. จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างาน 
ดังกล่าวมาข้างต้นน้ัน  

ผู้วิจัยตอ้งการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงทฤษฎีของ
Smith et al(1969) โดยตอ้งการท่ีจะศกึษาความพงึพอใจในงานท่ีจะน าไปสูค่า่ตอบแทนท่ีดีขึน้ การ
มีโอกาสและความกา้วหนา้ในการท างาน การมีหวัหนา้งานและเพ่ือนรว่มงานท่ีดี เพ่ือเพิ่มผลงาน
ในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ เพ่ือน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับความพึง
พอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

5. จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังกล่าวมา
ข้างต้นน้ัน  

ท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศกึษาประสิทธิภาพในการท างานโดยผูว้ิจยัขออา้งอิงทฤษฎี
ของ Mike Woodcoch (1989) โดยตอ้งการท่ีจะศกึษาประสิทธิภาพท างานรว่มกนั พนกังานมีการ
ท างานท่ีร่วมมือกันร่วมใจกันจนเกิดประสิทธิภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี โดยจะน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั มหาชน ซึ่งเป็นธนาคารท่ีมีความเก่าแก่ และมีช่ือเสียง เป็น 

ธนาคารพาณิชยช์ัน้น า 1 ใน 5 อนัดบัสงูสดุของประเทศไทย มีสาขาทั่วประเทศ มีพนกังานมากกวา่ 
10,000 คน มีคา่นิยมองคก์รหลายขอ้ ท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างาน คือมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลิศ กา้วทนัความเปล่ียนแปลง และกา้วสูเ่วทีระดบัโลก แรงจงูใจก็เป็นสิ่งส  าคญัท่ีจะท าใหส้ามารถ
ก้าวไปสู่จุดนั้นได ้สถาบันการเงินในปัจจุบันนั้น มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงและมี
เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึน้มากมายในเรื่องเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน ท่ีจะท าใหผู้้ใชบ้ริการ
สะดวกสบาย และท าธุรกรรมไดร้วดเร็วมากยิ่งขึน้ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนในธนาคารตอ้ง
ปรบัตวั เรียนรู ้และตามใหท้นัเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านีด้ว้ยเพ่ือท่ีจะน าเทคโนโลยี และความรูม้า
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สรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ในการพฒันาการใหบ้รกิารท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ไดมี้การเปล่ียนผูถื้อ
หุน้ใหญ่มาหลายราย เชน่ กลุม่รตันรกัษจี์อี มนัน่ีซึ่งเป็นสถาบนัการเงินเพ่ือรายยอ่ย  ชัน้น าของโลก 
และปัจจบุนัไดแ้ก่ ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิยเูอฟเจ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชยช์ัน้
น าอันดับ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น ซึ่งมีการควบรวมกิจการตั้งแต่วันท่ี 5 มกราคม 2558 โดยการ
เปล่ียนแปลงเหลา่นีท้  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากภายในองคก์ร ทัง้ในเรื่องของกลุม่ผูบ้รหิาร 
บุคลากร และวัฒนธรรม เพราะผู้ถือหุน้รายใหญ่แต่ละรายนัน้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
คอ่นขา้งมาก เช่นกลุ่มรตันรกัษ ์ผูบ้ริหารเป็นคนไทย ก็จะเป็นวฒันธรรมแบบไทยคือล าดบัขัน้การ
บงัคบับญัชาสงูเป็นการท างานในแบบเดิมตามท่ีเคยปฏิบตัิมาไม่ชอบความเปล่ียนแปลงหรือการ
พฒันาอะไรใหม่ๆ  ไม่ชอบความขดัแยง้ บริษัท จีอี มนัน่ี เป็นวฒันธรรมแบบตะวนัตก คือรวดเร็ว มี
ความยืดหยุ่นสงู กลา้ไดก้ลา้เสีย ส่วนธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจก็เป็นวฒันธรรมแบบ
ญ่ีปุ่ น คือมีวฒันธรรมการท างานท่ีเนน้กฎระเบียบสงู การตดัสินใจในเรื่องตา่งๆ ตอ้งมีการใหค้วาม
เห็นชอบจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วน ท าใหอ้งคก์รตอ้งมีการปรบัตวัเป็นอย่างมากในแต่ละช่วงเวลา
การเรียนรูท่ี้ไม่หยุดนิ่ง เรียนรูต้ลอดเวลา จึงเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็น ในการท่ีจะท าใหอ้งคก์รสามารถก้าว
ผ่าน ช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงไปได ้หากบคุลากรในองคก์รไม่เรียนรูเ้พ่ือท่ีจะปรบัตวัและกับ
ความเปล่ียนแปลงองคก์รก็จะไมส่ามารถด ารงอยู่ได ้เพราะบคุลากรเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งใน
การขบัเคล่ือนองคก์รใหก้า้วผา่นความเปล่ียนแปลงและมุง่สูเ่ปา้หมายตามวิสยัทศันข์ององคก์รได  ้ 

 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
1. ความสัมพันธด์้านประชากรศาสตรแ์ละความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

-  ฐานิตา รกัไทย (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัจงูใจ ท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

-  ชนิสร วีระกลุ (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ความพงึพอใจในสวสัดกิาร มีความสมัพนัธก์บั
ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษิัทเอกชน ในเขต 

-   จารญั ซาตนั (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
นิคมอตุสาหกรรมบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  
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2.  ความสัมพันธด์้านประชากรศาสตรแ์ละประสิทธิภาพในการท างาน 
-  กิตติยา ยุทธนาปกรณ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี

ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบรษิัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน 
-  มนัสวิน พรสุทธิสินธุ์  (2558)  ได้ศึกษาเรื่ อง  แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานรา้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร  
-  สมพร พันธุบรรยงก์ (2558)  ได้ศึกษาเรื่ อง  การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนนุงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

3. ความสัมพันธด์้านแรงจูงใจและความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
-  ดารนิ ปฏิเมธีภรณ ์(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจในการปฏิบตังิานมีความสมัพนัธ์

กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  

-  มนสัชยั ศรีมนตรีกลุ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน
บรษิัท พี.ที.อี. อินเตอรก์รุ๊ป จ ากดั  

-  ฐปนลกัษณ ์อินชวนจิ๋ว (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ความรูส้กึเป็นสขุและแรงจงูใจในการ
ท างานท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการท างานของบคุลากรในสงักดักรมอาชีวศกึษา  

 
4. ความสัมพันธด์้านวัฒนธรรมองคก์ารและความพงึพอใจ 

-  สชีุรา เฉลิมพฒุิพงศ ์(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง วฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสมัพันธ์กับ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ 

 -  ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์เขตนครสวรรค ์ 

-  กมัพล พนัธเ์กษมสขุ (2548) ไดศ้กึษาเรื่อง วฒันธรรมองคก์รบคุลิกภาพและการจงู
ใจท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจโดยรวมในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท TRUE  

 
5. ความสัมพันธด์้านวัฒนธรรมองคก์ารและประสิทธิภาพ 

-  สิรกิร สขุสดุไพศาล (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง วฒันธรรมองคก์รและแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร 
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 -  หทยัรตัน ์ตนัสุวรรณ (2550) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ความ
จงรกัภักดีต่อองคก์าร และบรรยากาศในองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยส านกังานใหญ่  

-   พัชรธรณ์ พุกพบสุข (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง  วัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานบรษิัท ระยองเพียวรฟิายเออร ์จ  ากดั (มหาชน)



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศึกษาเรื่อง “ แรงจูงใจในการท างานและ
วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการท างานและความพงึพอใจของพนกังาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research method) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยนี ้ คือ พนักงานประจ าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 8,099 คน (ขอ้มลูจากแผนกทรพัยากรบคุคล ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 
2562)  

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน)ส านักงานใหญ่ทัง้เพศชายและเพศหญิง โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็น
ตวัแทนของประชากรใชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967:580-581) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 
95% 

            สตูร           𝑛 =
N

1+Nⅇ2 
 

                 โดยท่ี     n       แทน          ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
                              N      แทน           ขนาดของประชากร 
                              e       แทน           ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง 
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               ค  านวณไดด้งันี ้

                       n    =          
8,099

1+8,099(0.05)2 

 

                                               ≈         400 
 

จากการค านวณตามสตูรจะไดต้วัแทนของกลุม่ประชากรเทา่กบั 400 คน และบวกเพิ่มอีก 
5% อนัเน่ืองมาจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบรูณ ์หรือ จ  านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาไม่
ครบ ดงันัน้จ  านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการวิจยัครัง้นีร้วมทัง้สิน้เทา่กบั 420 คน 

 
ข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยก าหนด

ขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้
ข้ันตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือพนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่  
ข้ันตอนที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการแบ่ง

ประชากรกลุ่มการบริหารงานออกเป็น 20 กลุ่ม โดยใชเ้กณฑก์ารแบง่ขนาดตามสตูรทาโรยามาเน 
ไดด้งันี ้

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั
(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 
 

     ฝ่าย     ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ธุรกิจลกูคา้ธุรกิจ 986 51 

กลุม่งานลกูคา้ธุรกิจ SME 707 37 

กลุม่งานลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ 219 11 

กลุม่ธุรกิจลกูคา้รายยอ่ย และลกูคา้บคุคล 795 41 

กลุม่งานธุรกิจลกูคา้รายยอ่ยและเครือข่ายการขาย 864 45 
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ตาราง 3 (ตอ่)  
 

     ฝ่าย       ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่สนบัสนนุธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 458 24 

กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 473 25 

กลุม่งานปฏิบตักิาร 1,084 56 

กลุม่งานกฎหมาย 230 12 

กลุม่งานกลยทุธแ์ละวางแผนธุรกิจองคก์ร 392 20 

กลุม่งานตรวจสอบภายใน 205 11 

กลุม่งานธุรกรรมการเงิน 271 14 

กลุม่งานบรหิารความเส่ียง 403 21 

กลุม่งานพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือ 263 14 

กลุม่ธุรกิจธนพาณิชยเ์ก่ียวกบัญ่ีปุ่ น 188 9 

กลุม่เทคโนโลยีนวตักรรม 54 3 

กลุม่งานโกลบอลมารเ์ก็ตส ์ 120 6 

กลุม่งานการเงิน 169 8 

กลุม่งานทรพัยากรบคุคล 188 9 

กลุม่งานวาณิชธนกิจ 30 3 
รวมท้ังสิน้ 8,099 420 

ท่ีมา: ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ข้ันตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้การแจกแบบสอบถามใหก้ับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ท่ีอยูใ่นกลุม่การบรหิารงานทัง้หมด 420 คน เพ่ือใหไ้ดก้ลุม่ตวัอยา่งตามท่ี
ตอ้งการ  
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ เพ่ือศกึษาถึง “แรงจงูใจใน

การท างานและวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานและความพึง
พอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่” โดยแบง่ออกเป็น 5 สว่น 
ดงันี ้ 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ โดยเป็นค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple 
Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลือกเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 

 
ขอ้ท่ี 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ใหเ้ลือก

ดงันี ้
1.  ชาย  
2.  หญิง 

 
ขอ้ท่ี 2  อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จากขอ้มูล

ทรพัยากรบคุคล พนกังานตัง้แตร่ะดบัปฏิบตัิการจนถึงระดบับริหารมีอายุตัง้แต ่ 25 – 60 ปี ดงันัน้ 
การวิจยัจงึใชช้ว่งอายดุงักลา่วเป็นเกณฑใ์นการก าหนดชว่งอาย ุโดยแบง่ออกเป็น 4 ชว่งดงันี ้

 

       ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ −ขอ้มลูที่มคี่าต ่าสดุ 

จ านวนชัน้
 

 

              ชว่งอาย ุ    =    
60−25

4
 

 
                                            =     8.75           คดิประมาณ  9  

จากการค านวณชว่งอายขุา้งตน้ สามารถแบง่ชว่งอายขุองกลุม่ตวัอยา่งไดด้งันี ้  
1   ต  ่ากวา่ 25 ปีหรือเทียบเทา่  
2.  26 ปี  – 35 ปี 
3   36 ปี – 45 ปี  
4.  46 ปีขึน้ไป 
 



  51 

  
ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

ใหเ้ลือกดงันี ้
1. ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตรี หรือ เทียบเทา่ 
2. สงูกวา่ปรญิญาตรี 
 

ขอ้ท่ี 4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นระดบัการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) 

1. 10,001 – 20,000 บาท 
2. 20,001 – 30,000 บาท 
3. 30,001 – 40,000 บาท 
4. 40,001 – 50,000 บาท 
5. มากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป 

 
ขอ้ท่ี 5 ระดบัต าแหนง่งาน เป็นขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

1. พนกังานระดบัปฏิบตักิาร หรือเทียบเทา่ 
2. พนกังานระดบัหวัหนา้งาน หรือเทียบเทา่ 
 

ขอ้ท่ี 6  ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน เป็นขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1.  ต ่ากวา่ 5 ปี หรือเทียบเทา่ 
2.  6 -10 ปี 
3.  11-15 ปี 
4.  15-20 ปี 
5. มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2  เป็นการสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ ตามแนวคดิของเฮอรเ์บริก์ แบง่ค  าถามในดา้นตา่งๆดงันี ้

 
1. ดา้นความส าเรจ็                                             5    ขอ้ 
2. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ                          5    ขอ้ 
3. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหนง่                         5    ขอ้ 
4. ดา้นสวสัดกิารและผลตอบแทนท่ีพงึจะไดร้บั      5   ขอ้ 

 
แบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scales โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ โดย

ผูต้อบสามารถเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็น เกณฑก์ารใหค้ะแนนในแบบสอบถาม ดงันี ้
 
ระดับความคิดเหน็                                    การให้คะแนน  

 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                            5                                                     
 เห็นดว้ย                                        4                                                 
 ไมแ่นใ่จ                                        3                                            
 ไมเ่ห็นดว้ย                                  2                                           
 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                       1                                               

 
การอธิบายผลของการรวบรวมข้อมูลตามลักษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวัด

ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด 2535) ใน
การอธิบายผล ดงันี ้ 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ 

จ านวนชัน้ท่ีตอ้งการแบ่ง
 

 

                                              =    
5−1

5
        =       0.8 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนความคิดเห็นตอ่ปัจจยั
ดา้นแรงจงูใจ ไวด้งันี ้ 
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คะแนนเฉล่ีย ระดับของความคิดเหน็ 
4.21 - 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
3.41 - 4.20 เห็นดว้ย 
2.61 - 3.40 ไมแ่นใ่จ 
1.81 - 2.60 ไมเ่ห็นดว้ย 
1.00 - 1.80 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ ลักษณะการสรา้งสรรค ์

ลักษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา และลักษณะการตัง้รบั-ก้าวรา้ว โดยลักษณะของแบบสอบถามจะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Likert Scale Question) โดยครอบคลุมวฒันธรรมองคก์ารของ
องคก์ร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1.1  ลกัษณะการสรา้งสรรค ์  จ านวน   5  ขอ้ 
 1.2 ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา จ านวน   5  ขอ้   
 1.3 ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว จ านวน  5  ขอ้  

 
ซึ่งเป็นระดบัการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale) ผูว้ิจัยไดท้  าการให้

ระดบัของความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 
        
          ระดับความคิดเหน็                   การให้คะแนน 

       เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                                  5   
                เห็นดว้ย                                                                 4   
     ไมแ่นใ่จ                                                                 3   
                ไมเ่ห็นดว้ย                                                             2   
                ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                                                 1   
    

การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามนี ้ผูว้ิจัยใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการ
อภิปรายผล ซึ่งสามารถค านวณจากสตูร ดงัตอ่ไปนี ้

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =  
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

ช่วงคะแนน
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 =  
5−1

5
  =    0.80 

 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนตามระดับของวัฒนธรรมองค์การของ

พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

              คะแนนเฉล่ีย   ระดับของความคิดเห็น 

     4.21 - 5.00   มากท่ีสดุ 
     3.41 - 4.20   มาก 
     2.61 - 3.40   ปานกลาง 
     1.81 - 2.60   นอ้ย 
     1.00 - 1.80   นอ้ยท่ีสดุ 

 

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ ดา้นคา่ตอบแทน 
ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ด้านหัวหน้างาน และด้านเพ่ือนร่วมงาน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นแบบ Semantic Differential Scale ซึ่งมีระดบัการใหค้ะแนนก าหนดไวต้ัง้แต่ 
1 ถึง 5 โดย 5 จะเป็นตัวเลขท่ีแทนความหมายของความพอใจอย่างมาก และตัวเลขท่ีแทน
ความหมายของความไม่พอใจอย่างมากจะเป็นตวัเลข 1 ซึ่งการวดัระดบัความพึงพอใจขา้งตน้นี ้
จะเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภท Interval Scale ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแบบสอบถาม ดงันี ้ 

 
 การอธิบายผลของการรวบรวมขอ้มูลตามลักษณะของแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดั

ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียความพงึพอใจในการอธิบายผล 
ดงันี ้

 ระดับความพงึพอใจ              การให้คะแนน      
            พอใจอยา่งมาก               5     
            พอใจคอ่นขา้งมาก              4 
            พอใจปานกลาง               3 
            ไมค่อ่ยพอใจ                2 
            ไมพ่อใจอยา่งมาก              1 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนตามระดบัของความพึงพอใจของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
ส่วนที่ 5  เป็นการสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน แบบสอบถามเป็น

แบบ Rating scales โดยมีระดบัการประมาณค่าเป็น 5 ระดบัโดยผูต้อบสามารถเลือกตอบตาม
ระดบัการปฏิบตังิาน เกณฑก์ารใหค้ะแนนในแบบสอบถาม มีดงันี ้

 
     ระดับพฤตกิรรม               การให้คะแนน      
            พอใจอยา่งมาก              5     
            พอใจคอ่นขา้งมาก               4 
            พอใจปานกลาง                3 
            ไมค่อ่ยพอใจ                 2 
            ไมพ่อใจอยา่งมาก               1 
 

การอธิบายผลของการรวบรวมขอ้มูลตามลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียระดบัประสิทธิภาพในการ
อธิบายผล ดงันี ้

 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประสิทธิภาพ 

4.21 - 5.00 มีประสิทธิภาพในระดบั  ดีมาก 
3.41 - 4.20 มีประสิทธิภาพในระดบั  มาก 

2.61 - 3.40 มีประสิทธิภาพในระดบั  ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความพงึพอใจ 

4.21 - 5.00 มีความพงึพอใจในระดบัอยา่งมาก 
3.41 - 4.20 มีความพงึพอใจในระดบัมาก 

2.61 - 3.40 มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 ไมพ่งึพอใจในระดบัมาก 
1.00 - 1.80 ไมพ่งึพอใจในระดบัอยา่งมาก 
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1.81 - 2.60 มีประสิทธิภาพในระดบั  ไม่ดี 
1.00 - 1.80 มีประสิทธิภาพในระดบั  ไม่ดีอย่างมาก 

 
2. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ ์และคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบั
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

3. น าแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรกึษาและคณะกรรมการสารนิพนธ ์

4. น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษาเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สุดทา้ยก่อนน าไป
ทดลองใช ้(Try Out)  

5. ทดสอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขไปทดสอบเบือ้งตน้ (Try 
Out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน เพ่ือน ามาหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α-Coeffcient) สูตร (Cronbach) ค่าอัลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึง

ระดบัความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งคา่ท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก 
แสดงวา่ มีความเช่ือมั่นสงูโดยก าหนดคา่ความเช่ือมั่นท่ียอมรบัไดไ้ม่ต  ่ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถาม
มีคา่ความเช่ือมั่น ซึ่งใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีคา่ความเช่ือมั่นสงู ซึ่งแบบสอบถามชดุนีมี้คา่ความ
เช่ือมั่นเทา่กบั หมายความวา่มีความเช่ือมั่นสงู หากพิจารณารายดา้น จะไดผ้ลดงันี  ้

 
ลกัษณะประชากรศาสตร ์       

  เพศ         
  อาย ุ         
  ระดบัการศกึษา        
  รายไดต้อ่เดือน        
  ต าแหนง่งาน        
  อายงุาน     

ปัจจยัดา้นแรงจงูใจในการท างาน     
ความส าเรจ็ในการงาน       
 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตังิาน     
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 ความกา้วหนา้ในต าแหนง่      
  ดา้นสวสัดกิารและผลประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีพงึจะไดร้บั 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร       
  ลกัษณะการสรา้งสรรค ์       
  ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา      
  ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว 

ความพงึพอใจในการท างาน 
 ดา้นคา่ตอบแทน        

  ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้      
  ดา้นหวัหนา้งาน        
  ดา้นเพ่ือนรว่มงาน 

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีฯ 

วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูของผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ จากหนงัสือ 
บทความ วิทยานิพนธ ์วารสาร เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตเพ่ือ
ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มลูจาก
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 420 ตวัอยา่ง 

การจัดท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
การจัดท าข้อมูล 

เม่ือไดแ้จกแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการ ดงันี ้
1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณใ์นการตอบ

แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะท่ีสมบรูณเ์ทา่นัน้ 
2. การลงรหสั (Coding) ขอ้มลู โดยแบง่เป็นกลุม่ตามตวัแปรท่ีท าการศกึษา และ

น าขอ้มูลบนัทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรเ์พ่ือการประมวลผลขอ้มูล ซึ่งใชโ้ปรแกรมสถิติส  าเร็จรูป 
SPSS for Window เพ่ือวิเคราะหส์ถิต ิ

3. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนิการตามขัน้ตอน 
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4. การวิเคราะหข์อ้มลู  
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์

ของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545) 
1.1 หาค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรบัวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 

ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดต้อ่เดือน ต าแหนง่งาน และ
ระยะเวลาปฏิบตังิาน 

1.2 หาคา่เฉล่ีย (Mean: �̅�) ส าหรบัวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ปัจจยั
ด้านแรงจูงใจในการท างานโดยรวมและรายด้านของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน)ส านกังานใหญ่ แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารและรายดา้นของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน)ส านกังานใหญ่ แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ความพึง
พอใจของพนกังานและรายดา้นของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 
และแบบสอบถามส่วนท่ี 5 ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด
(มหาชน)ส านกังานใหญ่   

1.3 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ปัจจัยดา้นแรงจูงใจในการท างานโดยรวมและรายดา้นของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ารและรายดา้นของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 
แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน)ส านักงานใหญ่ แบบสอบถามส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจของพนักงานและรายดา้นของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่  

 
2. สถติเิชิงอนุมาน (Inferential statistic)  

สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้
2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้

วิธีทดสอบค่า (T-Test) เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 จ าแนกไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดต้่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบตัิงาน ต่อความพึงพอใจในการท างานโดยรวม
และรายดา้นของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่  
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2.2 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพ่ือใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 1 จ  าแนกไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต้่อเดือน ต าแหน่งงานและ
ระยะเวลาปฏิบตัิงาน ต่อความพึงพอใจในการท างานโดยรวมและรายดา้นของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 

2.3 สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product    
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
เพ่ือใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจงูใจในการท างาน ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 
ประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจในการท างานโดยรวมและรายดา้นของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 
 

การทดสอบสมมตฐิาน โดยใชส้ถิตสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา (2545) 

 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงาน มีผลต่อความพึงพอใจของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานท่ี 2 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นแรงจงูใจในการท างานมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารมีความสมัพันธ์ต่อความพึงพอใจของพนักงาน
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานท่ี 5 ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานท่ี 6 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  
1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

การใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกใชส้ถิติโดย
พิจารณาถึงวตัถุประสงคแ์ละความหมายของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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โดยใชล้กัษณะประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน)ส านักงานใหญ่  น ามาวิเคราะหด์ว้ยค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

  1.1  ค่าสถิติร ้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มูล (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2545, 
น. 36) 

P      =
f

n
x100 

 
 เม่ือ  P แทน คา่รอ้ยละ    

    f แทน ความถ่ีของคะแนน   
    n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส าหรับการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มลู (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545, น. 39) 

เม่ือ  x̅     แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

           Σxi แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

            n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพ่ือให้ทราบถึง
ลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มลู (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545)  
 

    S.D.   =     √
n ∑ x 2−(∑ x )2

n(n−1)
   

  
เม่ือ    S.D.  แทน    คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

                         (Standard Deviation) 

           ∑ x 2   แทน    คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 
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        (∑ x )2   แทน    คา่คะแนนเฉล่ีย 
   n  แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample Size) 
 
2. สถติทิีใ่ช้ทดสอบค่าความเชื่อถอืได้ของเคร่ืองมือ (Reliability of the test)  

โดยใชว้ิธีหาค่าครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2545) 
โดยมีสตูรดงันี ้   

     ∝         =   
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

 

เม่ือ ∝  แทน ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
   k  แทน จ านวนค าถาม 

covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค าถาม 
     ตา่งๆ 

variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
 

3. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถติเิชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ประกอบด้วย 
1.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยวิธี

ทดสอบคา่ (T-Test) Independent (ชศูรี วงศร์ตันะ 2541) 
      
    กรณีท่ี       S2

1 = S2
2 

 

  สตูร   t  =  
X̅1−X̅2

√
(n1−1)S1

2+(n2−1)S2
2

n1+n2−2
[

1

n1
+

1

n2
]

 

 
      โดยท่ี    Degree of freedom (df) = n1+n2-2 
      
         กรณีท่ี             S2

1  S2
2 
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    t         =          
x̅1−x̅2

√
S  1  + 

2

n1

S  2
2

n2

 

โดยท่ี Degree of freedom     (df)  =          
[

S1
2

n1
+

S2
2

n2
]

2

[
S1

2

n1
]

2

n1−1
+

[
S2

2

n2
]

2

n2−1

 

 
                 เม่ือ   t แทน    คา่สถิตใิชพ้ิจารณาใน t-distribution  

                   x̅1      แทน    คา่เฉล่ียของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1   

           x̅2 แทน    คา่เฉล่ียของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2   

          s   1
2  แทน    คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

           s  2
2    แทน    คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 

           n1 แทน    ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1    

           n2 แทน    ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2    
            df            แทน   ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 

 
4. การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (Oneway analysis of variance)  

ใชค้่า F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 
2545) มีสตูรดงันี ้

 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
 

แหลง่ความแปรปรวน             df    SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ (B) k-1    SS(B) 
MS(B    = 

( )

1

BSS

k −  ( )

( )

B

W

MS

MS            ภายในกลุม่ (W)              n-k    SS(W) 
MS(W)  =  

( )

1

WSS

k −  
 รวม (T)             n-1     SS(T)   
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  F    =       
MSB

MSW
 

 
เม่ือ  F แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
  df    แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1) และ 
    ภายในกลุม่ (n - k) 

k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 
n  แทน จ านวนตวัอยา่งท่ีทัง้หมด 

   SS(B)    แทน  ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่   
      (Between sum of square) 

SS(W)     แทน  ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of square) 

   MS(B)    แทน   คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
        (Mean square between groups) 

MS(W)    แทน   คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
        (Mean square within groups) 

   n – k    แทน        ชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of  
         freedom) 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิ ธี  Fisher’s least 
significant difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545) 

 

 LSD  =     t1−∝

2

; N − k√MSE [
1

Ni
+

1

Nj
] 

        
 โดยท่ี    Ni – Nj  

   Df    =   N-k 
         โดยท่ี        1 jn n=    
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เม่ือ    LSD      แทน      ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบัประชากร กลุม่ท่ี I และ  
        j 

1 ;
2

n k
t 
− −        แทน    ค่าท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ีระดับ

ความเช่ือมั่น 95% และชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ (= n – k) 
     
  MSE        แทน      คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 

             n1      แทน      จ  านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 

             nj      แทน      จ  านวนตวัอยา่งของกลุม่ j 

                  แทน      คา่ความคลาดเคล่ือน 
 
5. สถติ ิBrown-Forsythe (B)  

การทดสอบความแตกตา่งระหว่างตวัแปรท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545, น. 314) มีสตูรดงันี ้

 

          B = β =
MS(B)

MS(W)
       

 

 โดยคา่ MS(W) = ∑ [1 −
nj

N
]k

i=j S1
2 

 

  เม่ือ     B  แทน   คา่สถิตมีิใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

  MS(B) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
      (Mean Square Between Group) 

  MS(W) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
      (Mean Square Within groups)  

                                                              ส  าหรบั Brown-Forsythe 
   k   แทน  จ านวนกลุม่ของตวัอยา่ง 
  nj  แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุม่  
             N  แทน  ขนาดของประชากร 
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         S1
2   แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง  

  
กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิจะท าการทดสอบเป็นรายคู่

เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนัโดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545) มีสตูรดงันี ้
   

t =
x̅i − x̅j

MS(W) [
1
ni

+
1
nj

]
 

 

เม่ือ   t  แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

 MS(W)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่                                                                
    (Mean Square Within groups) 

ส าหรบั Brown-Forsythe 

  x̅i  แทน      คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง i 

  x̅j  แทน      คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง j   

   ni   แทน      จ  านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

  nj  แทน      จ  านวนตวัอยา่งกลุม่ท่ี j  
 
6. การวิเคราะหโ์ดยใช้ค่าสถติสิหสัมพันธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) 

 ใชใ้นการหาความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนัโดยท่ีแต่ละตวัมีระดบั
การวัดของข้อมูลในระดับอันตรภาค ( Interval scale) ขึน้ไปใช้สูตรดังนี ้(กัลยา วานิชยบ์ัญชา 
2545) 
 

r =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√(n ∑ X2 − (∑ X)2)(n ∑ Y2 − (∑ Y)2)
 

 

 เม่ือ   r  แทน  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

  ∑ 𝑋     แทน  ผลรวมของคะแนน x 
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  ∑ 𝑌  แทน  ผลรวมของคะแนน y 

  ∑ 𝑋2  แทน  ผลรวมคะแนนชดุ x แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  ∑ 𝑌2  แทน  ผลรวมคะแนนชดุ y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  ∑ 𝑋𝑌  แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y ทกุคู ่

     N  แทน  จ  านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 

โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของค่า r 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545) คือ 

1. ถา้ r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกันขา้มคือถา้ X 
เพิ่ม Y จะลดถา้   X ลด Y จะเพิ่ม 

2. ถ้า r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือถ้า X 
เพิ่ม Y จะเพิ่มดว้ยถา้ X ลด Y จะลดลงดว้ย 

3. ถา้ r มีคา่เขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัและ
มีความสมัพนัธก์นัมาก 

4. ถา้ r มีคา่เขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม
และมีความสมัพนัธก์นัมาก 

5. ถา้ r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธก์นัเลย 
6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธก์นันอ้ยลง 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธด์งันี ้
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์  ความหมาย 
0.81 – 1.00                                            มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก  
0.61 – 0.80     มีความสมัพนัธร์ะดบัสงู   
0.41 – 0.60     มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
0.21 – 0.40     มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า   
0.01 – 0.20     มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก  
0.00                                                      ไมมี่ความสมัพนัธก์นั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผลการวิจยัเรื่อง แรงจงูใจในการท างานและวฒันธรรมองคก์าร 
ท่ีมีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของตวัแปรท่ีศึกษา 
ดงันี ้
 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
N  แทน จ านวนพนกังานในกลุม่ตวัอยา่ง 
M  แทน คา่เฉล่ีย 
S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
t แทน คา่สถิตท่ีิใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงที 
F แทน คา่สถิตท่ีิใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงเอฟ 
MS แทน คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน 
df แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ 
Sig แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
H0 แทน สมมตฐิานหลกั 
H1 แทน สมมตฐิานรอง 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยแบง่การน าเสนอออกเป็น

2 ตอนตามล าดบัดงันี ้ 
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ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได ้ต าแหนง่งาน และระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 

 1.2  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตั ิ
ความกา้วหนา้ในต าแหนง่งาน ดา้นสวสัดกิารและผลตอบแทน 

 1.3  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั -เฉ่ือย
ชา ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว 

 1.4  การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความพึงพอในในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทน ด้านโอกาสและ
ความกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนรว่มงาน 

 1.5  การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

ตอนที ่2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 2.1  ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน และอายุงาน มีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 2.2     ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ ต  าแหน่งงาน และอายุงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 2.3  แรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลักษณะของงานท่ี
ปฏิบตัิ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน มีความสมัพนัธต์อ่ความพงึ
พอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 2.4  วัฒนธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ ลักษณะการสรา้งสรรค ์ลักษณะการตัง้รบั -
เฉ่ือยชา ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ท่ีมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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 2.5 วัฒนธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ ลักษณะการสรา้งสรรค ์ลักษณะการตัง้รับ-
เฉ่ือยชา ลักษณะการตัง้รบั-ก้าวรา้ว ท่ีมีความสัมพันธป์ระสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
 2.6  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานอนัไดแ้ก่ ดา้นคา่ตอบแทน ดา้นโอกาส

และความกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนรว่มงาน มีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของลักษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได ้
ต าแหน่งงาน และอายุงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นี ้มีทัง้หมด 420 คน แสดงผล
การวิเคราะหจ์  าแนกตามตวัแปร ดงันี ้

 
ตาราง 4 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

            เพศ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ชาย                  241 57.38 
หญิง     179 42.62 

รวม     420            100.00 

 
จากตาราง 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลดา้นประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้จ  านวน 420 คน จ าแนกตามตวัแปรได ้ดงันี ้
 เพศ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 241 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 57.38 และ

เพศหญิง จ านวน 179 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 42.62 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

         อาย ุ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25 ปี                  52 12.38 
26-35 ปี 
36-45 ปี 
46 ปีขึน้ไป 

    152 
    142 
     74 

36.19 
33.81 
17.62 

รวม     420            100.00 

 
จากตาราง 5 พบว่า อายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี จ  านวน 152 คน โดยคิดเป็น

รอ้ยละ 36.19 รองลงมาคือ อาย ุ36 - 45 ปี จ  านวน 142 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 33.81 อายมุากกว่า 
46 ปี จ  านวน 74 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 17.62 และอายุต  ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 52 คน โดยคิดเป็น
รอ้ยละ 12.38 ตามล าดบั 

ตาราง 6 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

         ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปรญิญาตร ี
สงูกวา่ปรญิญาตรี 

                 2 
               384 
                34 

 0.48 
91.43 
 8.09 

รวม    420            100.00 

 
จากตาราง 6  พบว่าระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ  านวน 384 

คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 91.43 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 34 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 
8.09 และต ่ากวา่ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่ จ  านวน 2 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 0.48 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้

         รายได ้ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
มากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป 

                 21 
               111 
               170 
                66 
                52 

 5.00 
26.43 
40.48 
15.71 
12.38 

รวม    420            100.00 

 

จากตาราง 7 พบว่า รายไดส้่วนใหญ่ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 170 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 40.48 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 111 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 26.43 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 66 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 15.71 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
52 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 12.38 และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 21 คน 
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 

ตาราง 8 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหนง่งาน 

         ต  าแหนง่งาน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
พนกังานระดบัปฏิบตักิาร หรือเทียบเทา่                  383 91.19 
พนกังานระดบัหวัหนา้งาน หรือเทียบเทา่      37  8.81 

          รวม     420            100.00 

 
จากตาราง 8 พบว่า ต าแหน่งงานส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ 

หรือเทียบเท่า จ  านวน 383 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 91.19 และพนักงานระดับหัวหน้างาน หรือ
เทียบเทา่ จ  านวน 37 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 8.81 
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ตาราง 9 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบตังิาน 

ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ 5 ปีหรือเทียบเทา่                   72 17.14 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
มากกวา่ 15 ปี 

    171 
    117 
     60 

40.71 
27.86 
14.29 

รวม     420            100.00 

 
จากตาราง 9 พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาเวลา 6 – 10 ปี 

จ  านวน 171 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 40.71 รองลงมาคือ ระยะเวลา 11 – 15 ปี จ  านวน 117 คน โดย
คดิเป็นรอ้ยละ 27.86 ระยะเวลาต ่ากวา่ 5 ปีหรือเทียบเทา่ จ  านวน 72 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 17.14 
และระยะเวลามากกวา่ 15 ปี จ  านวน 60 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 14.29 ตามล าดบั 
 

1.2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับแรงจงูใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ อันไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบตัิ 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน โดยแสดงค่าเฉล่ีย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 10 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน เก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างานของ
พนกังาน 

แรงจงูใจในการท างาน x̄    S.D.  แปลผล 

1. ความส าเรจ็ในงาน    3.99 0.379    มาก 
2. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตั ิ    4.40 0.323 มากท่ีสดุ 
3. ความกา้วหนา้ในต าแหนง่   4.24 0.324 มากท่ีสดุ 
4. สวสัดกิารและผลประโยชนอ่ื์นๆท่ีจะไดร้บั   4.19 0.316    มาก 
                รวมระดบัแรงจงูใจ   4.20 0.234    มาก 
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จากตาราง 10 พบว่า ระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัแรงจงูใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ 

 1. ความส าเร็จในงาน โดยรวมมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.99 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ในการท างานต่าง ๆ ท่านไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถของท่านไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.59 ท่านท างานไดส้  าเร็จตามท่ีไดร้บั
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 ท่านสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่การปฏิบตังิาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.38 เม่ือมีปัญหาตา่ง ๆ เกิดขึน้ในท่ีท างาน ทา่น
สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ไดเ้สมอ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 และท่านคิดว่าการท างานใน
บรษิัทนีห้าความกา้วหนา้ไดง้่าย โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.06 ตามล าดบั 

 2. ลักษณะของงานท่ีปฏิบตัิ โดยรวมมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจงูใจ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันีง้านท่ีท่านไดร้บัมอบหมาย 
ช่วยเพิ่มประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละทกัษะความช านาญ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.48 ลกัษณะงาน
ท่ีท า  ตรงกับความรูค้วามสามารถ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 งานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนัส่งเสริมให้
ทา่นมีการพฒันาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถมากขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.44 ทา่นรูส้กึชอบ
และสนกุกบังานท่ีท าอยู่ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.43 และ ท่านรูส้ึกว่างานท่ีท่านท ามีความทา้ทาย
อยูเ่สมอ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20 ตามล าดบั 

 3. ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง โดยรวมมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้การพิจารณาการเล่ือน
ต าแหนง่ มีความเป็นธรรมและโปรง่ใส โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.48 การมีโอกาสศกึษาตอ่ท าใหท้่าน
มีความรูค้วามสามารถยิ่งขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.30 งานในหนา้ท่ีของท่านมีโอกาสท่ีจะเล่ือน
ต าแหน่งสูงขึน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานจาก
ความสามารถของตนเอง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนับสนุนการเล่ือน
ต าแหนง่เม่ือมีโอกาส โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.07 ตามล าดบั 

 4. สวสัดิการและผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีไดร้บั โดยรวมมีแรงจงูใจในการท างานอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 เ ม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจงูใจ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้เงินเดือนท่ี
ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ปริมาณ
สวสัดิการครอบคลุมและเพียงพอต่อการใชง้านของท่าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 สวสัดิการมี
คณุคา่และตอบสนองความตอ้งการของท่าน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.16 ท่านคิดว่าสวสัดิการต่าง 
ๆ ท่ีบรษิัทจดัใหน้ัน้มีความเหมาะสมกบัต าแหนง่งาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.12 และ ทา่นไดร้บัคา่
ล่วงเวลาและคา่ตอบแทนอย่างอ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น คา่เบีย้เลี ้ยง คา่เดินทาง โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.06 ตามล าดบั 

 
1.3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั -เฉ่ือย
ชา ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว โดยแสดงคา่เฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้
 
ตาราง 11 แสดงจ านวนค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน เก่ียวกับวัฒนธรรมองคก์ารของ
พนกังาน 

 

วฒันธรรมองคก์าร x̄    S.D.  แปลผล 

1. ลกัษณะการสรา้งสรรค ์    4.35 0.286 มากท่ีสดุ 
2. ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา    3.39 0.400 ปานกลาง 
3. ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว    3.83 0.420   มาก 
               รวมระดบัวฒันธรรมองคก์าร    3.86 0.248   มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดบัวฒันธรรมองคก์ารของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบวา่โดยภาพรวมมีระดบัวฒันธรรมองคก์าร
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.86 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ 

1. ลกัษณะการสรา้งสรรค ์โดยรวมวฒันธรรมองคก์ารมีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.35 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับวฒันธรรมองคก์าร โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ท่านท างานไดส้  าเร็จตามท่ี
ไดร้บัมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 ในการท างานต่าง ๆ ท่านไดใ้ช้
ความรูค้วามสามารถของท่านไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.42 ท่านสนใจเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 
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ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตังิาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40 เม่ือมีปัญหาตา่ง ๆ เกิดขึน้ในท่ีท างาน 
ทา่นสามารถแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้ไดเ้สมอ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.30 และทา่นคดิวา่การท างานใน
บรษิัทนีห้าความกา้วหนา้ไดง้่าย โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.15 ตามล าดบั 

2. ลักษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา โดยรวมวัฒนธรรมองคก์ารมีอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ทา่นยอมรบัท่ีจะปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบท่ีวางไว ้โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.59 ทา่นมกัหลีกเล่ียงการโตแ้ยง้กบัหวัหนา้งานหรือ
ผูท่ี้มีอาวโุสกว่าในหน่วยงาน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.07 หลกัการท างานองท่านคือการคลอ้ยตาม
ความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเท่านัน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.90 ท่านสามารถตดัสินใจท างาน
ไม่ไดอ้ย่างอิสระ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 2.87 และท่านชอบปฏิบตัิตามสิ่งท่ีผูอ่ื้นประพฤติปฏิบตัิมา
ก่อน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.53 

3. ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว โดยรวมระดบัวฒันธรรมองคก์าร อยูใ่นระดบัมาก โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.86 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ท่านเช่ือว่าการเล่ือนต าแหน่ง 
คือ การประสบความส าเร็จในการท างาน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.41 การท างานทกุอย่างของท่าน
มีการวางแผนไวอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.38 ทา่นมีความตอ้งการเล่ือนต าแหน่ง
งานใหส้งูขึน้และผลตอบแทนมากขึน้เสมอ มีโดยคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.04 ลกัษณะส าคญัในงานของ
ทา่นคือการเผชิญหนา้กบัปัญหา โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.28 และทา่นเช่ือวา่ลกัษณะการท างานท่ีดี 
คือการแขง่ขนักนัท างาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.02 
 

1.4 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความพึงพอในในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ อันได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสและ
ความกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนรว่มงาน 
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ตาราง 12 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน เก่ียวกบัความพงึพอใจในการท างาน
ของพนกังาน 

ความพงึพอใจในการท างาน x̄    S.D.  แปลผล 

1. ดา้นคา่ตอบแทน    4.10 0.470    มาก 
2. ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้    4.31 0.389 มากท่ีสดุ 
3. ดา้นหวัหนา้งาน    4.24 0.370 มากท่ีสดุ 
4. ดา้นเพ่ือนรว่มงาน    4.17 0.360    มาก 
         รวมระดบัความพงึพอใจในการท างาน    4.21 0.308  มากท่ีสดุ 

      
จากตาราง 12  พบว่าระดับความพึงพอในในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่าโดยภาพรวมมีระดับ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่าแตล่ะดา้นผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ โดยรวมความพึงพอในใน
การท างานมีอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.31 ดา้นหวัหนา้งาน โดยรวมความพึงพอ
ในในการท างานมีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 ดา้นเพ่ือนร่วมงาน โดยรวม
ความพึงพอในในการท างานมีอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ด้านค่าตอบแทน 
โดยรวมความพงึพอในในการท างานมีอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10 
 

1.5 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ตาราง 13 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังาน 

 ประสิทธิภาพในการท างาน x̄    S.D.  แปลผล 

         รวมระดบัประสิทธิภาพในการท างาน    4.09 0.387    มาก 
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จากตาราง 13 พบวา่ระดบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคดิเห็น พบวา่โดยภาพรวมมีระดบัประสิทธิภาพ
ในการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ แตล่ะขอ้
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไป
นอ้ยดงันี ้ผลงานของทา่นเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.43 ทา่นมีความ
ตัง้ใจและยินดีท่ีจะเรียนรูร้ะบบงานใหม่ๆท่ีจะช่วยใหก้ารท างานของงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 ท่านเขา้รบัการฝึกอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับงานของท่านเพ่ือเพิ่มทกัษะ
ความรู ้โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.17 ท่านริเริ่มสรา้งสรรคแ์นวทางใหม่ๆในการปฏิบตัิงาน มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.07 ท่านสามารถท างานร่วมกับทีมงานอ่ืนภายนอกองคก์รและส าเร็จตามเป้าหมาย มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.04 บรรยากาศในการท างานเป็นกนัเอง ไม่ตงึเครียด โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.89 
และทา่นมีการทบทวนและแกไ้ขปรบัปรุงการท างาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.86                     
 

ตอนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกต่างกัน อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา รายได ้ต าแหนง่งาน และอายงุาน มีผลตอ่ความพงึพอใจและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมติฐานท่ี 1.1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกัน อนัไดแ้ก่ เพศ 
มีผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกต่างกัน อนัไดแ้ก่ เพศ ไม่มี
ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

     𝐻1 = ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกต่างกัน อนัไดแ้ก่ เพศ มีผล
ตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่ความแปรปรวน
ของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่โดยใชส้ถิต ิLevene’s test ผลการทดสอบพบว่า คา่ความแปรปรวนของทัง้ 
2 กลุ่มไม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05) จะใชค้า่ t-test กรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั 
(Equal Variances Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกตา่งของเพศกบัความพงึพอใจในโดยรวม
ของพนักงานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มแต่หากผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม
แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05) จะใชค้า่ t-test กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั (Equal 
Variances not Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของเพศกับความพึงพอใจโดยรวมของ
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พนกังานในกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ ผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศ
ทัง้ 2 กลุม่ดว้ยสถิต ิLevene’s test 

ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของเพศกบัความพงึพอใจโดยรวมของพนกังาน 

            เพศ 
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
          ความพงึพอใจของพนกังานโดยรวม          5.231            0.023 

  
จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของ

พนกังานโดยแยกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของพนกังานมีคา่ 
Sig. เท่ากับ .023 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงใช้ค่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal Variances 
Assumed) ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชส้ถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตวัอยา่ง (Independent Samples t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมตฐิาน 
ดงันัน้ จะยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบัทางสถิติ Sig 
(2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้  

 
ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจในการท างานของกลุ่มตวัอย่างระหวา่งเพศชาย
และเพศหญิง 
 

    
     ตวัแปรท่ีจะศกึษา 

 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄     S.D.    t df  Sig. 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
พนกังานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด(มหาชน)
ส านกังานใหญ่ 

ชาย  4.22 0.279 1.453 428 0.147 
หญิง  4.18 0.339    
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จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหแ์สดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจของพนกังาน จ าแนก
ตามเพศ โดยใชค้่าความเป็นอิสระของสองกลุ่มตวัอย่าง ( Independence t-test) ท่ีระดบัความ
เช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.155 มีคา่มากกวา่ 0.05 

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ของพนักงานท่ีมีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
 

สมมติฐานท่ี 1.2 ลักษณะส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกัน อันไดแ้ก่ อายุ มีผลต่อ
ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

𝐻0 = ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ อาย ุไมมี่ผลตอ่ความ
พงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่   

𝐻1 = ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ อาย ุมีผลตอ่ความพึง
พอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในขั้นแรกจะท าการทดสอบความ
แตกตา่งระหว่างคา่ความแปรปรวนของแตล่ะอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test หากผลการทดสอบ
พบว่าคา่ความแปรปรวนของแตล่ะอายไุม่แตกต่างกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05) จะใชค้า่สถิติ 
F-test ส าหรบัทดสอบความแตกตา่งของความพึงพอใจของพนกังานจ าแนกตามอาย ุหากผลการ
ทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละอายุแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05) จะใช้
ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของพนักงานจ าแนก
ตามอายุ ถ้าสมมติฐานขอ้ใด ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมี
คา่เฉล่ียอย่างนอ้ยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดย
ใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียราย
คูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของอายกุบัความพงึพอใจโดยรวมของพนกังาน 

            อาย ุ
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
         ความพงึพอใจของพนกังานโดยรวม          6.588           0.000 
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จากตาราง 16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความพึงพอใจของพนกังานจ าแนก
ตามอายุ โดยใช้ Levene’s test พบว่าความพึงพอใจของพนักงานจ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มอายแุตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดงัตาราง 

ตาราง 17 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานกับขอ้มูลจ าแนกตามอายุโดยใช ้
Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic d1    df2      Sig. 
  ภาพรวมของความพงึพอใจในงาน  4.901  3 198.155   0.003 

  
โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-

way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งหากผล
การทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 
0.05) จะใชค้า่สถิติ F-test  ส  าหรบัทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของพนกังานจ าแนก
ตามอาย ุหากผลการทดสอบพบว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มอายแุตกตา่งกนั (คา่ Sig. มี
คา่นอ้ยกวา่ 0.05) จะใชค้า่สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของความพงึพอใจ
ของพนกังาน จ าแนกตามอาย ุดงันัน้จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็
ต่อเม่ือค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 18  แสดงผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจในการท างานของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั 
 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df   SS MS    F  Sig. 

             อาย ุ ร ะ ห ว่ า ง
กลุม่ 

 3 1.526 0.509 5.548* 0.001 

ภายในกลุม่ 426 39.059 0.092   

รวม 429 40.585    

* มีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 
 

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบอายุของพนกังานเก่ียวกับความพึงพอใจใน
การท างาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เทา่กบั 0.001 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีมีอายตุา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพ่ือใหท้ราบว่า อายุของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ กลุ่มอายใุดบา้งท่ีมีความแตกต่างกนั จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างคา่เฉล่ีย
เป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 ปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของพนกังานกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกันของ
พนกังานสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานโดยรวม 

อาย ุ x̄  
ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 25 ปี 

26- 35 ปี 36-45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25 ปี 4.05        -  
 

    - 
 

-0178* 
 (0.02) 

 -0.197* 
  (0.01) 
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ตาราง (ตอ่)  
 

     

อาย ุ x̄  
ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 25 ปี 

26- 35 ปี 36-45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

26 -35ปี 
 
36-45 ปี 

4.21 
 
4.24 

      -  
  
   0.178* 
   (0.02) 

   - 
 
  -  

   - 
 
   - 

    - 
 
   -  
 

46  ปีขึน้ไป 4.26    0.197* 
   (0.01) 

   -    -    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05   
 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของ

พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี มีความแตกตา่งจากความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีอายุ
ระหว่าง 36 - 45 ปี และพนักงานท่ีมีอายุ 46 ปีขึน้ไป และค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการท างาน
โดยรวมของพนกังานท่ีมีอาย ุ36-45 ปี  มีความแตกตา่งจากความพงึพอใจของพนกังานท่ีมีต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 25 ปี และคา่เฉล่ียความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของพนกังานท่ีมีอาย ุ46 ปีขึน้
ไป มีความแตกต่างจากความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 1.3 ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันไดแ้ก่ ระดับ

การศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด(มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ 

𝐻0 = ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา 
ไมมี่ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

𝐻1 = ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา มีผล
ตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใช้ทดสอบการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว            
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
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การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากัน ใหท้ดสอบสมมติฐาน ดว้ยF-test และถ้า
ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ใหท้ดสอบสมมตฐิานดว้ย Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0)  มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 และถา้สมมตฐิานขอ้ใดปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอยา่งนอ้ยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่งกนัจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของระดบัการศกึษากับความพึงพอใจโดยรวม
ของพนกังาน 

            ระดบัการศกึษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
         ความพงึพอใจของพนกังานโดยรวม          0.004           0.996 

 
โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-

way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐานหาก ดงันัน้
จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
Sig (2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนั 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df   SS  MS    F  Sig. 

ระดบัการศกึษา ร ะ ห ว่ า ง
กลุม่ 

 2 0.046 0.023 0.237* 0.789 

ภายในกลุม่ 418 40.233 0.096   

รวม 419 40.279    
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จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดบัการศกึษาของพนกังานเก่ียวกบัความพึง
พอใจในการท างาน โดยใชส้ถิติในการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เทา่กบั 0.789 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.05 

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ส่วนประชากรศาสตรล์ของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 1.4 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกัน อนัไดแ้ก่ รายได ้มี

ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ รายได ้ไม่มีผล
ตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 𝐻1= ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกต่างกนั อนัไดแ้ก่ รายได ้มีผลตอ่
ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในขั้นแรกจะท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละรายได ้โดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการ
ทดสอบพบว่าคา่ความแปรปรวนของแตล่ะรายไดไ้ม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05) จะ
ใชค้า่สถิต ิF-test ส าหรบัทดสอบความแตกตา่งของความพึงพอใจของพนกังานจ าแนกตามรายได ้
หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละรายไดแ้ตกตา่งกัน (คา่ Sig. มีคา่นอ้ยกว่า 
0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
พนกังานจ าแนกตามรายได ้ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบรายคู ่Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียรายคูใ่ดบา้งแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของรายได้กับความพึงพอใจโดยรวมของ
พนกังาน 

            รายได ้
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
         ความพงึพอใจของพนกังานโดยรวม          8.108           0.000 

 
โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-

way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig 
(2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

ตาราง 23 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความพงึพอใจของพนกังานกบัขอ้มลูจ าแนกตามรายไดโ้ดยใช ้
Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic d1    df2      Sig. 
  ภาพรวมของความพงึพอใจในงาน  6.485  4  85.455   0.000 

 
จากตาราง 23  ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายไดข้องพนกังานเก่ียวกบัความพงึพอใจใน

การท างาน โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบว่ามีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่
นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีมีรายไดต้า่งกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจของพนกังานอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ดังนั้นจึงทดสอบเพิ่มเติมเพ่ือศึกษาว่า กลุ่มรายได้ใดบ้างท่ีมีความแตกต่างกันด้วย
วิธีDunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียรายคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องพนกังานกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต้า่งกนัของ
พนกังานสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานโดยรวม 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน x̄  

10,001-
20,000 
 บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 - 
50,000 
บาท 

ม า ก ก ว่ า 
50,001 
บาท ขึน้ไป 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ  
25,000 บาท 

3.91     -    - 
 

-0.340* 
(0.036) 

    - 
    

 -0397* 
(0.012) 

25,001 -  35,000 
บาท 

4.15     -    -     - 
 

    - 
 

 -0.150* 
(0.028) 

35,001 -  45,000 
บาท 

4.25   0.340* 

 (0.036) 

   -     -     -      - 
 

45,001 -  55,000 
บาท 

4.22     -    -     -     -     - 
 

55,001 บาท ขึน้ไป 
                                           

4.30 

 

  0.397*.   

(0.063) 

0.150*  
(0.028) 

    -     -     - 

  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของ

พนกังานท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท มีความแตกต่างจากความพึงพอใจของพนักงานท่ีมี
รายไดร้ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท และพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 50,001 บาทขึน้ไป และ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของพนักงานท่ีมีรายได ้ 20,001 – 30,000 บาท มี
ความแตกตา่งจากความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 50,001 บาทขึน้ไปและคา่เฉล่ีย
ความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของพนักงานท่ีมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีความ
แตกตา่งจากความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีรายได้10,001-20,000 บาทขึน้ไป  และคา่เฉล่ียความ
พงึพอใจในการท างานโดยรวมของพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป มีความแตกตา่ง
จากความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีรายได ้10,001-20,00 บาท และ 20,001-30,000 บาทขึน้ไป
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1.5 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกัน อนัไดแ้ก่ ต  าแหน่ง
งาน มีผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกต่างกัน อนัไดแ้ก่ ต  าแหน่งงาน 
ไมมี่ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ ต  าแหนง่งาน มี
ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

โดยสถิติ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่ความแปรปรวนของต าแหน่ง
งานทัง้ 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทัง้    
2 กลุ่มไม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05) จะใชค้า่ t-test กรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั 
(Equal Variances Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของต าแหน่งงานกับความพึงพอใจ
ในโดยรวมในกลุ่มต าแหน่งงานทัง้ 2 กลุ่มแต่หากผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของทัง้ 2 
กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05) จะใชค้่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน 
(Equal Variances not Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของต าแหน่งงานกับความพึง
พอใจโดยรวมของพนักงานในกลุ่มระดบัการศึกษาทัง้ 2 กลุ่มซึ่งผลการทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่ระดบัการศกึษาทัง้ 2 กลุม่ดว้ยสถิต ิLevene’s test 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของต าแหน่งงานกบัความพงึพอใจโดยรวมของ
พนกังาน 

            ต  าแหนง่งาน 
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
         ความพงึพอใจของพนกังานโดยรวม          0.217           0.642 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม

ตวัอยา่ง (Independent Samples t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมตฐิาน 
ดงันัน้จะยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิSig (2-tailed) มีคา่มากกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจในการท างานของกลุม่ตวัอย่างระหวา่งต าแหน่ง
งาน 

    
     ตวัแปรท่ีจะศกึษา 

 
ต าแหน่ ง  
งาน 

t-test of Equality of Means 

x̄     S.D.    t df  Sig. 

ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
พนกังานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด(มหาชน)
ส านกังานใหญ่ 

ระดบั
ปฏิบตัิการ 

 4.20 0.308 -1.724 428 0.085 

ระดบั
หวัหนา้
งาน 

 4.29 0.283    

      

  
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหแ์สดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจของพนกังาน จ าแนก

ตามต าแหน่งงาน โดยใชค้า่ความเป็นอิสระของสองกลุ่มตวัอย่าง ( Independence t-test) ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.085 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.05 

 
นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ

ประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีมีต าแหนง่งานตา่งกนั ไมมี่ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึใช ้F-Test ในการทดสอบสมมตฐิาน  
 

สมมตฐิานท่ี 1.6 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ อายงุาน มี
ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกต่างกัน อนัไดแ้ก่ อายงุาน ไม่มี
ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = ลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ อายงุาน มีผล
ตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  
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โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ดว้ยสถิต ิF-test หรือ Brown-Forsythe test การ
ทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มเท่ากนั ใหท้ดสอบสมมติฐาน ดว้ย F-test และถา้ความ
แปรปรวนแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั ใหท้ดสอบสมมติฐานดว้ย Brown-Forsythe test เม่ือมีคา่นอ้ยกว่า 
0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอย่างนอ้ยหนึ่งคู่
ท่ีแตกต่างกันจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดท่ีแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของระยะเวลาในการปฏิบตัิงานกับความพึง
พอใจโดยรวมของพนกังาน 

  ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
         ความพงึพอใจของพนกังานโดยรวม         20.860           0.000 

 
จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มอายงุานในการท างานในองคก์ร 

พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-

way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิSig                 
(2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจในการท างานของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาใน
การปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df   SS  MS    F  Sig. 

ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน ร ะ ห ว่ า ง
กลุม่ 

 3 4.031 1.344 15.661 0.000 

ภายในกลุม่ 426 36.553 0.086   

รวม 429 40.585    

 
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบอายงุานของพนกังานเก่ียวกับความพึงพอใจ

ในการท างาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เทา่กบั 0.000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลักษณะส่วน
บคุคลของพนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจของพนกังานอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ดังนั้นจึงทดสอบเพิ่มเติมเพ่ือศึกษาว่า กลุ่มระยะเวลาในการท างานใดบา้งท่ีมีความ

แตกตา่งกนั ดว้ยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  91 

ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของพนกังานกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุงานต่างกัน
ของพนกังานสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานโดยรวม 

อาย ุ x̄  
ต ่ากว่า 5 ปี
หรือเทียบเทา่ 

 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

ต ่ากวา่ 5 ปีหรือเทียบเทา่ 4.01        -  
 

 -0.186* 
 (0.000) 

-0.288* 
(0.000) 

   -0.239* 
   (0.000) 

6 - 10 ปี 4.21    0.186* 
  (0.000) 

    - 
 

-0.102* 
(0.003) 

       - 
 

11 - 15 ปี 4.31    0.288* 
  (0.000) 

  0.102* 
 (0.003) 

   - 
 

       - 
 

มากกวา่ 15 ปี 4.26    0.239* 
  (0.000) 

   -    -    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของ
พนกังานท่ีมีอายงุานต ่ากวา่ 5 ปีหรือเทียบเท่า มีความแตกตา่งจากความพงึพอใจของพนกังานท่ีมี
อายุงาน 6 - 10 ปี พนกังานท่ีมีอายุงาน 11 - 15 ปี และพนกังานท่ีมีอายุงานมากกว่า 15 ปี และ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของพนกังานท่ีมีอายุงาน 6 - 10 ปี มีความแตกต่าง
จากความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีอายุงาน ต ่ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า และพนกังานท่ีมีอายงุาน 
11 - 15 ปี และคา่เฉล่ียความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของพนกังานท่ีมีอายงุาน 11-15 ปี มี
ความแตกตา่งจากความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีอายงุานต ่ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า และพนกังาน
ท่ีมีอายุงาน 6-10 ปี และค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีอายุงานมากกว่า 15 ปี มีความ
แตกตา่งจากความพึงพอใจในการท างานของพนกังานท่ีมีอายงุานต ่ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 1.7 ลกัษณะส่วนบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน และอายุงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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สมมติฐานท่ี 1.8 ลกัษณะส่วนบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ มีความผล
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ เพศ ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ เพศ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง  ค่าความ

แปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าคา่ความ
แปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกวา่ 0.05) จะใชค้า่ t-test กรณีคา่ความ
แปรปรวนเท่ากัน (Equal Variances Assumed) ส าหรับทดสอบความแตกต่างของเพศกับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มแตห่ากผลการทดสอบพบว่าความ
แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05) จะใชค้่า t-test กรณีค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากนั (Equal Variances not Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกตา่งของเพศกับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มซึ่งผลการทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ดว้ยสถิต ิLevene’s test 

ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของเพศกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานโดยรวม 

             เพศ 
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
       ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม         4.898           0.027 

  
จากตาราง 30 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานโดยแยกตามเพศโดยใช ้Levene’s test พบว่าประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของ
พนกังานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.027 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าคา่ความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงแตกตา่งกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงใช้ค่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal 
Variances Assumed) ส าหรบัสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห ์ใชส้ถิตกิารทดสอบคา่ความเป็นอิสระของ
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สองกลุ่มตวัอย่าง (Independent Samples t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
ตอ่ไปนี ้

ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มตวัอย่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง 

    
     ตวัแปรท่ีจะศกึษา 

 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄     S.D.    t     df  Sig. 

ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่  

ชาย  4.22 0.279 1.418 359.102 0.157 
หญิง  4.18 0.339    

      

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหแ์สดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังาน จ าแนกตามเพศ โดยใชค้า่ความเป็นอิสระของสองกลุ่มตวัอย่าง ( Independence t-test) 
ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.157 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.05 

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ส่วนบคุคลของพนกังานท่ีมีเพศตา่งกันไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 1.9 ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อนัไดแ้ก่ อายุ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันไดแ้ก่ อายุ ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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 𝐻1 = ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ อายุ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในขั้นแรกจะท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการ
ทดสอบพบว่าคา่ความแปรปรวนของแตล่ะอายไุม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05) จะใช้
คา่สถิติ F-test ส าหรบัทดสอบความแตกตา่งของประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานจ าแนก
ตามอายุ หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละอายุแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05) จะใชค้า่สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานจ าแนกตามอายุ ถ้าสมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอยา่งนอ้ยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรื อ 
Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียรายคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของอายุกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานโดยรวม 

            อาย ุ
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
       ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม         2.238           0.083 

  
จากตาราง 32 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานจ าแนกตามอายุ โดยใช ้Levene’s test พบว่าประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.083 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มอายแุตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะ
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ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิSig 
(2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df   SS  MS    F  Sig. 

               อาย ุ ร ะ ห ว่ า ง
กลุม่ 

 3 0.915 0.305 2.055* 0.106 

ภายในกลุม่ 426 63.297 0.149   

รวม 429 64.213    

  * มีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 
 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบอายขุองพนกังานเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยใชส้ถิติในการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ท่ี
ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เทา่กบั 0.106 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.05 

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ส่วนบคุคลของพนกังานท่ีมีอายตุา่งกนั ไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 1.10 ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ ระดับ
การศกึษา มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากัด(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา ไมมี่
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด(มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ 

𝐻1 = ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา มีผล
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ  F-test หรือ  Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มเท่ากัน ใหท้ดสอบสมมติฐาน ดว้ยF-test และถา้ความ
แปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0)  มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 และถา้สมมตฐิานขอ้ใดปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียอยา่งนอ้ยหนึ่งคูท่ี่แตกตา่งกนัจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’sLeast Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของระดบัการศึกษากับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานโดยรวม 

        ระดบัการศกึษา 
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
       ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม         1.284           0.278 

  
โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-

way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิSig 
(2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนั 
 

                              แหลง่ความแปรปรวน       df           SS             MS           F           Sig. 
ระดบัการศกึษา          ระหวา่งกลุม่               2          0.566         0.283      1.899      0.151 
                                 ภายในกลุม่              457        63.647       0.149  
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ตาราง (ตอ่)  
 

                             แหลง่ความแปรปรวน          df            SS           MS           F           Sig.     
    รวม                      64.213       429   

 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.151 ซึ่งมีค่า
มากกวา่ 0.05 

นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สมมตฐิานท่ี 1.11 ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ รายได ้มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันไดแ้ก่ รายได ้ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ รายได้ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
  

โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในขั้นแรกจะท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละรายได ้โดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการ
ทดสอบพบว่าคา่ความแปรปรวนของแตล่ะรายไดไ้ม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05) จะ
ใชค้า่สถิต ิF-test ส าหรบัทดสอบความแตกตา่งของความพึงพอใจของพนกังานจ าแนกตามรายได ้
หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละรายไดแ้ตกตา่งกัน (คา่ Sig. มีคา่นอ้ยกว่า 
0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
พนกังานจ าแนกตามรายได ้ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
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Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบรายคู ่Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียรายคูใ่ดบา้งแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดก้ับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานโดยรวม 

        รายได ้
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
       ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม         2.548           0.039 

  
โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-

way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig 
(2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

ตาราง 37 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานกับรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน
โดยใช ้Brown-Forsythe  

Robust Tests of Equality of Means Statistic d1    df2      Sig. 
  ภาพรวมของประสิทธิภาพในการท างาน  3.652  4 137.570   0.002 

  * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายไดข้องพนกังานเก่ียวกับประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เทา่กบั 0.002 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีรายไดต้่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ดงันัน้จึงทดสอบเพิ่มเติมเพ่ือศึกษาว่ากลุ่มรายไดใ้ดบา้งท่ีมีความแตกต่างกัน ดว้ยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
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ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องพนกังานกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต้า่งกนัของ
พนกังานมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 

รายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน x̄  

10,001-
20,000 
 บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 - 
50,000 
บาท 

ม า ก ก ว่ า 
50,001 
บาท ขึน้ไป 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ  
25,000 บาท 

3.86      - -0.209* 
(0.021) 

-0278* 
(0.002) 

    - 
    

 -0.346* 
 (0.000) 

25,001 -  35,000 
บาท 

4.07  0.209* 
(0.021) 

   -     - 
 

    - 
 

 -0.136* 
 (0.032) 

35,001 -  45,000 
บาท 

4.14  0.278* 
(0.002) 

   -     - 0.109* 
(0.046) 

     - 
 

45,001 -  55,000 
บาท 

4.02     -    - -0.109* 
(0.046) 

    -  -0.177* 
 (0.012) 

55,001 บาท ขึน้ไป 
                                           

4.10 

 

 0.346* 

(0.000) 

0.136*  
(0.032) 

    - 0.177* 
(0.012) 

    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของ
พนกังานท่ีมีรายได ้10,001 – 20,000 บาท มีความแตกต่างจากประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 20,001 -30,000 บาท พนักงานท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 30,001-40,000 
บาทและพนักงานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 50,001 บาทขึน้ไป ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวมของพนกังานท่ีมีรายได ้20,001 - 30,000 บาท มีความแตกต่างจากประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,001 – 20,000 บาท และพนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 
50,001 บาทขึน้ไป ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานท่ีมีรายได ้30,001 - 
40,000 บาท มีความแตกต่างจากประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานท่ีมีรายได ้10,001 – 
20 ,000 บาท และพนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 40,001- 50,000 บาท และค่าเฉล่ียความ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานท่ีมีรายได ้40,001 - 50,000 บาท มีความแตกตา่ง
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จากประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาทขึน้ไป และพนกังานท่ี
มีรายไดม้ากกว่า 50,001 บาทขึน้ไปและค่าเฉล่ียความประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของ
พนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 50,001 บาทขึน้ไป มีความแตกต่างจากประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาทขึน้ไปและพนกังานท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท
ขึน้ไป และพนกังานท่ีมีรายได ้40,001-50,000 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมตฐิานท่ี 1.12 ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ ต  าแหนง่งาน มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด(มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ 

𝐻0 = ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ ต  าแหนง่งาน ไมมี่ผล
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ ต  าแหนง่งาน มีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหน์ัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า

ความแปรปรวนของต าแหนง่งานทัง้ 2 กลุม่โดยใชส้ถิต ิLevene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า
คา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกวา่ 0.05) จะใชค้า่ t-test กรณี
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal Variances Assumed) ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ
ต าแหนง่งานกบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานในกลุม่ต  าแหนง่งานทัง้ 2 กลุม่แต่
หากผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มแตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่นอ้ยกว่า 0.05) 
จะใช้ค่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal Variances not Assumed) ส าหรับ
ทดสอบความแตกตา่งของต าแหนง่งานกบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานในกลุ่ม
ระดบัการศกึษาทัง้ 2 กลุ่มซึ่งผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มระดบั
การศกึษาทัง้ 2 กลุม่ดว้ยสถิต ิLevene’s test 
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ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของต าแหน่งงานกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานโดยรวม 
 

        ต  าแหนง่งาน 
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
       ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม         3.151           0.025 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์ ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม

ตวัอยา่ง (Independent Samples t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมตฐิาน 
ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิSig (2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้  

ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มตวัอย่างระหว่างต าแหนง่
งาน 

    
     ตวัแปรท่ีจะศกึษา 

 
ต าแหน่ ง  
งาน 

t-test of Equality of Means 

x̄     S.D.    t df  Sig. 

ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน)
ส านกังานใหญ่  

ระดบั
ปฏิบตัิการ 

 4.08 0.385 -0.797 428 0.426 

ระดบั
หวัหนา้
งาน 

 4.14 0.408    

      

  
จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหแ์สดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้ค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่มตัวอย่ าง 
(Independence t-test) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.426 ซึ่งมีค่า
มากกวา่ 0.05 
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นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 1.13 ลกัษณะส่วนบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ อายงุาน มีผล
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = ลกัษณะส่วนบคุคลของพนกังานท่ีแตกต่างกนั อนัไดแ้ก่ อายงุาน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันไดแ้ก่ อายุงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
โดยสถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One- Way Analysis of Variance) ด้วยสถิติ  F-test หรือ  Brown-Forsythe test การทดสอบ
สมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อน ถา้ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กนั ใหท้ดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ใหท้ดสอบสมมติฐานดว้ย Brown-Forsythe test เม่ือมีค่านอ้ยกว่า 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ี
แตกตา่งกนัจะนาไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดท่ีแตกต่างกันท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

ตาราง 41 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
จ าแนกตามอายงุาน 

        อายงุาน 
Levene’s test for Equality of Variances 

            F Sig. 
       ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม         3.151           0.025 

 
จากตาราง 41 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะกลุ่มอายงุานในการท างานในองคก์ร 

พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบั
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั  ส าหรบัสถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิSig (2-tailed) มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 42 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานกับระยะเวลาในการ
ปฏิบตังิานโดยใช ้Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic d1    df2      Sig. 
  ภาพรวมของประสิทธิภาพในการท างาน  4.527  3 300.88   0.004 

  
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายไดข้องพนกังานเก่ียวกับประสิทธิภาพใน

การท างาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig เทา่กบั 0.002 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีรายไดต้่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ดังนั้นจึงทดสอบเพิ่มเติมเพ่ือศึกษาว่า กลุ่มระยะเวลาในการท างานใดบา้งท่ีมีความ
แตกตา่งกนั ดว้ยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
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ตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคูข่องพนกังานกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบตังิานตา่งกนัของพนกังานสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 

อาย ุ x̄  
ต ่ากว่า 5 ปี
หรือเทียบเทา่ 

 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

ต ่ากวา่ 5 ปีหรือเทียบเทา่ 3.95        -  
 

     - 
  

-0.204* 
(0.007) 

       - 
    

6 - 10 ปี 4.10       - 
   

     - 
 

    - 
 

       - 
 

11 - 15 ปี 4.16    0.204* 
  (0.007) 

     - 
  

    - 
 

       - 
 

มากกวา่ 15 ปี 4.12       - 
   

     -     -        - 

 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของ

พนกังานท่ีมีอายงุานต ่ากวา่ 5 ปีหรือเทียบเทา่ มีความแตกตา่งจากประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานท่ีมีอายงุาน 11- 15 ปี และคา่เฉล่ียประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานท่ีมี
อายงุาน 11-15 ปี มีความแตกตา่งจากประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานท่ีมีอายงุานต ่ากว่า 
5 ปีหรือเทียบเทา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการท างาน อนัไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบตัิ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน มีความสมัพนัธต์อ่ความพงึ
พอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻0 = แรงจูงใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จในงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
ความกา้วหนา้ในต าแหนง่งาน ดา้นสวสัดกิารและผลตอบแทน ไมมี่ความสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจ
ในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = แรงจูงใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จในงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน มีความสมัพนัธต์่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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ส าหรบัสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้า่สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพียร
สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่
ระดบันัยส าคัญทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง ตอ่ไปนี ้

ตาราง 44 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการท างานกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังาน 

แรงจงูใจในการท างาน 

        ความพงึพอใจ 
      ในการปฏิบตังิาน  ทิศทางความสมัพนัธ ์

ระดบั

ความสมัพนัธ ์
    r    Sig. 

ความส าเรจ็ในงาน  0.324**   0.000    ทิศทางเดียวกนั                ต  ่า 
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตั ิ  0.418**   0.000    ทิศทางเดียวกนั    ปานกลาง 
ความกา้วหนา้ในต าแหนง่  0.485**   0.000    ทิศทางเดียวกนั    ปานกลาง 
สวสัดกิารและผลประโยชนอ่ื์นๆ  0.528**   0.000    ทิศทางเดียวกนั    ปานกลาง 
             รวม  0.623**   0.000                ทิศทางเดียวกนั                      สงู 

  ** มีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.01 
 

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการท างานกับความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยใชค้า่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า แรงจงูใจโดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า แรงจงูใจในการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เท่ากบั 0.623 มีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธส์ูง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือ
พนักงานมีความคิดเห็นในเรื่องแรงจูงใจในการท างานในภาพรวมดีขึน้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานก็เพิ่มขึน้ในระดบัสงู สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
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1. ดา้นความส าเร็จในงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ดา้นความส าเร็จในงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.324 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

2. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.418 มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้ 

3. ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน มีคา่ Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานมีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.485 มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้ 

4. ดา้นสวัสดิการและผลตอบแทนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ดา้นสวัสดิการและผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.528 มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้ 

 
สมมติฐานท่ี 3 วฒันธรรมองคก์าร อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั -

เฉ่ือยชา ลักษณะการตัง้รบั-ก้าวรา้ว ท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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  สมมตฐิานท่ี 3.1 

𝐻0 = วฒันธรรมองคก์าร เช่น ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือย
ชา ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ไม่มีความสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = วฒันธรรมองคก์าร เช่น ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือย
ชา ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว มีความสมัพนัธต์่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้า่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่ นร้อยละ 95 ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่
ระดบันัยส าคัญทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง ตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 45 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน 
 

วฒันธรรมองคก์าร 

        ความพงึพอใจ 
      ในการปฏิบตังิาน  ทิศทางความสมัพนัธ ์

ระดบั

ความสมัพนัธ ์
    r    Sig. 

ลกัษณะการสรา้งสรรค ์  0.486**   0.000    ทิศทางเดียวกนั                ต  ่า 
ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา  0.031**   0.522         ไมเ่ป็นไป 

 ในทิศทางเดียวกนั 
   ไมมี่ความ 
  สมัพนัธก์นั 

ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว  0.238**   0.000    ทิศทางเดียวกนั    ปานกลาง 
             รวม  0.340**   0.000                ทิศทางเดียวกนั                      ต  ่า 

             ** มีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.01  
 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน 
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(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า แรงจงูใจโดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า วฒันธรรมองคก์ารโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.340 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือ
พนกังานมีความคิดเห็นในเรื่องวฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมดีขึน้ จะท าใหค้วามพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
 

1. ลักษณะการสรา้งสรรคก์ับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ลักษณะการสรา้งสรรคมี์ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.486 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

2. ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชากับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน มีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.522 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.01 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชาไม่มีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เทา่กบั 0.031  

3. ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้วกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน มีคา่ Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้วมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.238 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 
 

สมมตฐิานท่ี 3.2 

𝐻0= วฒันธรรมองคก์าร เช่น ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ไม่มีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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𝐻1= วฒันธรรมองคก์าร เช่น ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้า่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั
ตาราง ตอ่ไปนี ้

ตาราง 46 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองคก์ารกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน 

วฒันธรรมองคก์าร 

        ประสิทธิภาพ 
        ในการท างาน  ทิศทางความสมัพนัธ ์

ระดบั

ความสมัพนัธ ์
    r    Sig. 

ลกัษณะการสรา้งสรรค ์  0.354**   0.000    ทิศทางเดียวกนั                ต  ่า 
ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา  0.011**   0.818         ไมเ่ป็นไป 

 ในทิศทางเดียวกนั 
   ไมมี่ความ 
  สมัพนัธก์นั 

ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว  0.383**   0.000    ทิศทางเดียวกนั    ปานกลาง 
             รวม  0.362**   0.000                ทิศทางเดียวกนั                      ต  ่า 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.01 
 
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพ

ในการท างานของพนกังาน โดยใชค้า่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า แรงจูงใจโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
มีคา่นอ้ยกวา่ 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า 
วัฒนธรรมองคก์ารโดยรวมมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมี
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นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.362 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้และสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

1. ลกัษณะการสรา้งสรรคก์บัประสิทธิภาพในการท างาน มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึ่ง
มีคา่นอ้ยกวา่ 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า 
ลักษณะการสร้างสรรคมี์ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.354 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

2. ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชากบัประสิทธิภาพในการท างาน มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.818 
ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.01 นัน้คือ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
วา่ ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชาไมมี่ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เทา่กบั 0.011  

3. ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้วกบัประสิทธิภาพในการท างาน มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 
ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
ว่า ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้วมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.383 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานท่ี 4 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน อนัไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นโอกาส

และความกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนรว่มงาน มีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

𝐻0= ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทน โอกาสและความก้าวหน้า 
หัวหนา้งาน และเพ่ือนร่วมงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

𝐻1 = ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทน โอกาสและความก้าวหน้า 
หวัหนา้งาน และเพ่ือนรว่มงาน มีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้า่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ คา่
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง ตอ่ไปนี ้

ตาราง 47 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน 

ความพงึพอใจใน 
ในการปฏิบตังิาน 

        ประสิทธิภาพ 
        ในการท างาน  ทิศทางความสมัพนัธ ์

ระดบั

ความสมัพนัธ ์
    r    Sig. 

ดา้นคา่ตอบแทน  0.354**   0.000    ทิศทางเดียวกนั                ต  ่า 
ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ 
ดา้นหวัหนา้งาน 

 0.011** 
 0.383** 

  0.000 
  0.000 

   ทิศทางเดียวกนั 
   ทิศทางเดียวกนั 

        ต  ่า 
   ปานกลาง 

ดา้นเพ่ือนรว่มงาน  0.495**   0.000    ทิศทางเดียวกนั    ปานกลาง 
             รวม  0.513**   0.000                ทิศทางเดียวกนั                  ปานกลาง 

        ** มีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั 0.01 
 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ

พนกังานกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยใชค้า่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่าง
ง่ายของเพียรสนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า แรงจูงใจโดยรวม 
มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่นอ้ยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เทา่กบั 
0.513 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

1. ดา้นค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
นอ้ยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความดา้น
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คา่ตอบแทน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่ r เทา่กบั 0.281 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์  ่า 
ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่า ความพึงพอใจ
ดา้นคา่ตอบแทนดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

2. ดา้นโอกาสและความก้าวหนา้กับประสิทธิภาพในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความดา้นโอกาสและความก้าวหนา้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.351 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือ
พนักงานมีความคิดเห็นว่า ความพึงพอใจด้านโอกาสและความก้าวหน้าดีขึ ้น จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

3. ดา้นหวัหนา้งานกับประสิทธิภาพในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
นอ้ยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความดา้น
หวัหนา้งาน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.499 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัความสัมพันธ์
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นว่า ความ
พงึพอใจดา้นหวัหนา้งานดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

4. ดา้นเพ่ือนรว่มงานกบัประสิทธิภาพในการท างาน มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึ่งมีคา่
นอ้ยกว่า 0.01 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความดา้น
เพ่ือนร่วมงาน มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.495 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความ
คิดเห็นว่า ความพึงพอใจดา้นเพ่ือนร่วมงานดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานท่ีแตกต่างกัน 

อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได ้ต าแหน่งงาน และอายงุาน มีผลตอ่ความพึงพอใจของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 
ตาราง 48 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  
 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะส่วนบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา รายได ้ต าแหนง่งาน และอายงุาน มีผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจัย 
ความพงึพอใจในการท างาน 

ของพนักงาน 
สถติทิี่ใช้ 

เพศ ไม    สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้               T-test 

อาย ุ   สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 

ระดบัการศกึษา ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตตฐิานท่ีตัง้ไว ้ One-way ANOVA 

รายไดต้อ่เดือน   สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 

ต าแหนง่งาน 
ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
   สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

              T-test   
Brown-Forsythe 

 สมมตฐิานที ่2 ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานท่ีแตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
รายได ้ต าแหน่งงาน และอายงุาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจัย ประสิทธิภาพในการท างาน       สถติทิีใ่ช้ 

  เพศ               ไมส่อดคลอ้งกบัสมตตฐิานท่ีตัง้ไว ้                T-test 
  อาย ุ    ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้       One-way ANOVA 
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ตาราง (ตอ่)  
 

สมมตฐิานการวิจัย 
    
    ประสิทธิภาพในการท างาน  

สถติทิีใ่ช้ 

 
ระดบัการศกึษา                          ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้      One-way ANOVA 
รายไดต้อ่เดือน                             สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้           Brown-Forsythe 
ต าแหนง่งาน                               ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้            T-test 
ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน           สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้           Brown-Forsythe 
 
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง สวสัดิการและผลตอบแทน มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจัย 
ความพงึพอใจในการท างาน 

ของพนักงาน 
         สถติทิีใ่ช้ 

ความส าเรจ็ในงาน   สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้     Pearson Correlation 

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ   สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้     Pearson Correlation 

ความกา้วหนา้ในต าแหนง่ 
สวสัดกิารและผลตอบแทน 

  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

    Pearson Correlation  
    Pearson Correlation 

สมมติฐานที่ 4 วฒันธรรมองคก์าร อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา 
ลักษณะการตัง้รบั-ก้าวรา้ว ท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

สมมตฐิานการวิจัย 
ความพงึพอใจในการท างาน 

ของพนักงาน 
       สถติทิีใ่ช้ 

ลกัษณะการสรา้งสรรค ์   สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้     Pearson Correlation 
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ตาราง (ตอ่)  
 

 

สมมตฐิานการวิจัย 
 

 

ความพงึพอใจในการท างาน 

ของพนักงาน 
 

        สถติทิีใ่ช้ 

ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว 

 ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

    Pearson Correlation  
    Pearson Correlation 

 สมมติฐานที่ 5 วฒันธรรมองคก์าร อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจัย 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

ของพนักงาน 
       สถติทิีใ่ช้ 

ลกัษณะการสรา้งสรรค ์   สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้     Pearson Correlation 

ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

    Pearson Correlation  
    Pearson Correlation 

 สมมติฐานที่ 6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสและ
ความกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนร่วมงาน มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจัย 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

ของพนักงาน 
         สถติทิีใ่ช้ 

ดา้นคา่ตอบแทน   สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้     Pearson Correlation 

ดา้นโอกาสและ
ความกา้วหนา้ 

  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้     Pearson Correlation 

ดา้นหวัหนา้งาน 
ดา้นเพ่ือนรว่มงาน 

  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
  สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

    Pearson Correlation  
    Pearson Correlation 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

จากศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานและวัฒนธรรมองค์การท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ไดน้  าผลการวิเคราะหข์้อมูล มาสรุป อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้

ความมุ่งหมายการวิจัย 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1.เพ่ือศกึษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได ้
ต าแหนง่งาน และอายงุาน มีผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังาน 

 2.  เพ่ือศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร ์อันไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได ้ต าแหนง่งาน และอายงุาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพของพนกังาน 

 3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยดา้นแรงจูงใจในการท างาน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจของพนกังาน 

 4. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยดา้นวฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจ
ของพนกังาน 

5. เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพของ
พนกังาน 

 6. เพ่ือศกึษาถึงความพึงพอใจของพนกังาน ท่ีมีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

ความส าคัญการวิจัย 
จากการศกึษาวิจยั จะท าใหผู้บ้ริหารสามารถน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชนส์  าหรบับริษัท ดงันี ้

1. การวิจยัท่ีไดจ้ากครัง้นี ้สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลู เพ่ือหาแนวทางส าหรบัผูบ้ริหาร
ในการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานธนาคารฯ 

 2. เพ่ือใชข้อ้มลู ในการประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการพฒันาการท างาน
ของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ไป 
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3. เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของพนกังานได ้  
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจยัตอ่ไป 

สมมตฐิานในการวิจัย 
 1.  ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อความพึงพอใจของ
พนกังาน  

2.  ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา รายได ้ต าแหนง่งานและระยะเวลาในการปฏิบตังิาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพของพนกังาน 

3.  แรงจูงใจในการท างาน อันได้แก่ ความส าเร็จในงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
ความกา้วหนา้ในต าแหนง่งาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ความพึงพอใจ
ของพนกังาน  

4.  วัฒนธรรมองคก์าร อันไดแ้ก่ ลักษณะการสรา้งสรรค ์ลักษณะการตัง้รับ -เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจในของพนกังาน 

5.  วัฒนธรรมองคก์าร อันไดแ้ก่ ลักษณะการสรา้งสรรค ์ลักษณะการตัง้รับ -เฉ่ือยชา 
ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพของพนกังาน 

6.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้างาน ดา้นหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของ
พนกังาน 
 

สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างานและวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความสัมพันธต์่อ

ประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ สรุปผลไดด้งันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน ของลกัษณะประชากรศาสตรข์องพนกังาน ดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน รอ้ยละ ดงันี ้

       เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเป็น เพศชาย เป็นจ านวน 241 คน โดยคิดเป็น
รอ้ยละ 57.38 และเพศหญิง เป็นจ านวน 179 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 42.62 
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อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ โดยมีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี มีจ  านวน 152 คน 
โดยคิดเป็นรอ้ยละ 36.19 รองลงมาอายุ 36 - 45 ปี มีจ  านวน 142 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.81 อายุ
มากกว่า 46 ปี มีจ  านวน 74 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 17.62 และอายตุ  ่ากว่า 25 ปี มีจ  านวน 52 คน 
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 12.38 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มี
จ  านวน 384 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 91.43 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี มีจ  านวน 34 คน โดย
คิดเป็นรอ้ยละ 8.09 และต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ  านวน 2 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 0.48 
ตามล าดบั 

รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 30,001 – 
40,000 บาท มีจ านวน 170 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 40.48 รองลงมารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 111 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 26.43 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
40,001 – 50,000 บาท มีจ านวน 66 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 15.71 รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี
มากกว่า 50,001 บาทขึน้ไป มีจ านวน 52 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 12.38 และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 21 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 

ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ต าแหน่งงานเป็นพนักงานระดับ
ปฏิบตัิการ หรือเทียบเท่า มีจ  านวน 383 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 91.19 และพนกังานระดบัหวัหนา้
งาน หรือเทียบเทา่ มีจ  านวน 37 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 8.81 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงาน 6 – 10 ปี มีจ  านวน 171 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 40.71 รองลงมาคือ ปฏิบตัิงาน 11-15 
ปี มีจ  านวน 117 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 27.86 ปฏิบตัิงานต ่ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า มีจ  านวน 72 
คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 17.14 และปฏิบตัิงานมากกว่า 15 ปี มีจ  านวน 60 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 
14.29 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ อันได้แก่ ความส าเร็จในงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน สวสัดิการและผลตอบแทนฯ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย 
และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจงูใจโดยรวม อยู่
ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20 โดยแบง่เป็นรายดา้นได ้ดงันี ้
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1. ความส าเรจ็ โดยรวมแรงจงูใจในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.99 

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แต่ละดา้นมูลมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ 
ดงันี ้ท่านไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถท่านไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.59 ท่านท างานได้
ส  าเร็จตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 ท่านสนใจเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่ๆ     ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิงาน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.38 เม่ือมีปัญหาตา่ง ๆ เกิดขึน้
ในท่ีท างาน ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ไดเ้สมอ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.45 และท่านคิดว่า
การท างานในบรษิัทนีห้าความกา้วหนา้ไดง้่าย โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.06 ตามล าดบั 

2. ลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิโดยรวมมีแรงจงูใจในการท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40 

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจงูใจ ดงันี ้
งานท่ีทา่นไดร้บัมอบหมายชว่ยเพิ่มประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละทกัษะความช านาญ โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ ลกัษณะงานท่ีท่านท าตรงกับความรูค้วามสามารถท่าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 งาน
ท่านท าอยู่ในปัจจุบนัส่งเสริมใหท้่านมีการพฒันาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถมากขึน้ โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.44 ท่านรูส้ึกชอบและสนกุกับงานท่ีท าอยู่ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.43 และ ท่าน
รูส้กึวา่งานท่ีทา่นท ามีความทา้ทายอยูเ่สมอ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20 ตามล าดบั 

3. ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง โดยรวมมีแรงจงูใจในการท างาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.24  

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจงูใจ ดงันี ้
การพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง มีความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 การมี
โอกาสศึกษาต่อท าใหท้่านมีความรูค้วามสามารถยิ่งขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.30 งานในหนา้ท่ี
ทา่นมีโอกาสท่ีจะเล่ือนต าแหนง่สงูขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 ทา่นไดร้บัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงานจากความสามารถตนเอง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.16 ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนการ
เล่ือนต าแหนง่เม่ือมีโอกาส โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.07 ตามล าดบั 

4. สวสัดิการและผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีไดร้บั โดยรวมมีแรงจูงใจในการท างาน อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.19 

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจงูใจ ดงันี ้
เงินเดือนท่ีท่านไดร้ับมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 
ปริมาณสวสัดิการครอบคลมุและเพียงพอตอ่การใชง้านท่าน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.22 สวสัดิการ
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มีคณุคา่และตอบสนองความตอ้งการท่าน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.16 ท่านคิดว่าสวสัดิการต่าง ๆ 
ท่ีบริษัทจัดให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 และท่านไดร้ับค่า
ล่วงเวลาและคา่ตอบแทนอย่างอ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น คา่เบีย้เลีย้ง คา่เดินทาง โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.06 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูวฒันธรรมองคก์ารพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา ลกัษณะ
การตัง้รบั-กา้วรา้ว ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.86 ซึ่ง
สามารถจ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

1. ลกัษณะการสรา้งสรรค ์โดยรวมวฒันธรรมองคก์าร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.35 

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แต่ละดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรม
องคก์าร  ดงันี ้ทา่นท างานไดส้  าเร็จตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.48 ในการท างานตา่ง ๆ ท่านไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถท่านไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.42 ทา่นสนใจเรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตังิาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40 เม่ือมี
ปัญหาตา่ง ๆ เกิดขึน้ในท่ีท างาน ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ไดเ้สมอ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.30 และท่านคิดว่าการท างานในบริษัทนีห้าความก้าวหนา้ไดง้่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 
ตามล าดบั 

2. ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา โดยรวมวฒันธรรมองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.39  

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แต่ละดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรม
องคก์าร ดงันี ้ท่านยอมรบัท่ีจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีวางไว ้โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.59  ท่านมกั
หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้กับหวัหนา้งานหรือผูท่ี้มีอาวุโสกว่าในหน่วยงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 
หลกัการท างานองท่านคือการคลอ้ยตามความคิดเห็นผูบ้งัคบับญัชาเท่านัน้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
2.90 ทา่นสามารถตดัสินใจท างานไมไ่ดอ้ยา่งอิสระ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.87 และทา่นชอบปฏิบตัิ
ตามสิ่งท่ีผูอ่ื้นประพฤตปิฏิบตัมิาก่อน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.53 

3. ลักษณะการตัง้รบั-ก้าวรา้ว โดยรวมวัฒนธรรมองคก์าร อยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.86  
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เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แต่ละดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรม
องคก์าร ดงันี ้ทา่นเช่ือวา่การเล่ือนต าแหนง่คือการประสบความส าเรจ็ในการท างาน โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.41 การท างานทุกอย่างท่านมีการวางแผนไวอ้ย่างละเอียดถ่ีถว้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.38 ท่านมีความตอ้งการเล่ือนต าแหน่งงานใหส้งูขึน้และผลตอบแทนมากขึน้เสมอ โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.04 ลกัษณะส าคญัในงานท่านคือการเผชิญหนา้กับปัญหา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 
และทา่นเช่ือวา่ลกัษณะการท างานท่ีดี คือการแขง่ขนักนัท างาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.02 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความพงึพอในในการท างานพนกังานธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ อนัไดแ้ก่ คา่ตอบแทน โอกาสและความกา้วหนา้ หวัหนา้
งาน และเพ่ือนรว่มงาน ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา อนัไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัความพงึพอในในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.21 ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

1. ดา้นค่าตอบแทน โดยรวมความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10  

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้ท่านพึงพอใจตอ่เงินเดือนท่ีท่านไดร้บัจากการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 ท่านไดร้บัเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดร้บัผิดชอบ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.15 ท่านพอใจกับค่าตอบแทนหรือเงินท่ีไดร้บั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 ท่านไดร้บัค่า
ล่วงเวลาและค่าตอบแทนอย่างอ่ืนอย่างเหมาะสม เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99 และสวสัดิการท่ีท่านไดร้บัสามารถช่วยเหลือครอบครวัท่านได ้ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.97 

2. ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ โดยรวมความพึงพอในในการท างาน อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.31  

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิาน ดงันี ้ทา่นมีโอกาสในการรว่มปฏิบตังิานกบัผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหท้า่นไดเ้รียนรูแ้ละมี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 ท่านมีโอกาสได้รับการพัฒนาในงานท่ี
รบัผิดชอบอย่างเต็มท่ี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 ท่านไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
เสมอ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 ผลงานทา่น สง่ผลใหท้า่นมีการเปล่ียนสถานะท่ีดีขึน้ในหน่วยงาน 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และท่านไดร้บัการยอมรบัผลการท างานท่านจากหัวหนา้งาน โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.03 
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3. ดา้นหวัหนา้งาน โดยรวมความพึงพอในในการท างาน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.24 

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้หวัหนา้งานมีความเป็นกันเองกับลูกนอ้ง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.62 ท่าน
ไดร้บัค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา เม่ือพบปัญหาและอปุสรรคในการท างาน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.37 หวัหนา้ท่านท างานแบบมีแผนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.10 หวัหนา้
งานท่านมีการมอบหมายงานให้ทกุคนท าอย่างยตุิธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.07 และหวัหนา้งานสรา้งก าลงัใจในการปฏิบตังิานใหท้า่นอยูเ่สมอ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.05 

4. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมความพึงพอในในการท างาน อยู่ในระดบัมากโดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17  

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า แตล่ะดา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้ทกุคนในทีมท่านใหค้วามรว่มมือในการท างาน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.58 
เม่ือมีปัญหาในการท างาน ท่านจะแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 เพ่ือนรว่มงาน
สามารถปฏิบตัิงานแทนท่านไดเ้ม่ือท่านไมอ่ยู่ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.01 เพ่ือนรว่มงานยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นท่าน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 และท่านสามารถเขา้กับเพ่ือนร่วมงานไดดี้ โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.99 

 
ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห ์เก่ียวกบัประสิทธิภาพของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา อันได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.21 

เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ แตล่ะดา้นมีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ท างาน ดงันี ้ผลงานท่านเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.43 ท่านมีความ
ตัง้ใจและยินดีท่ีจะเรียนรูร้ะบบงานใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารท างานของ่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 ท่านเขา้รบัการฝึกอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับงานท่านเพ่ือเพิ่มทกัษะ
ความรู ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ท่านริเริ่มสรา้งสรรคแ์นวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิงาน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 ท่านสามารถท างานร่วมกับทีมงานอ่ืนภายนอกองคก์รและส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 บรรยากาศในการท างานเป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และท่านมีการทบทวนและแกไ้ขปรบัปรุงการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.86 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

รายได ้ต าแหน่งงาน และอายุงาน มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน ฯ ผลจากการทดสอบ
สมมตฐิานพบวา่ 

พนักงาน ท่ีมีเพศแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

พนกังาน ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

พนักงาน ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนักงาน ท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

พนกังาน ท่ีมีต  าแหนง่งานแตกตา่งกนั ไมมี่ผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนักงาน ท่ีมีอายุงานแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
 

สมมตฐิานท่ี 2 ลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
รายได ้ต าแหนง่งาน และอายงุาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานพนกังานฯ 

พนักงาน ท่ีมีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนักงาน ท่ีมีอายุต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนกังาน ท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั ไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานพนกังาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนักงาน ท่ีมีรายไดต้่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

พนักงาน ท่ีมีต  าแหน่งงานต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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พนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

 
สมมติฐานท่ี 3 แรงจงูใจในการท างาน อนัไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

ความกา้วหนา้ในต าแหนง่งาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน ท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ความพึงพอใจ
ของพนกังานฯ 

ผลการวิจยั พบว่า แรงจงูใจในการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.623 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สอง มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธส์งู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว ้โดยวิเคราะหร์ายดา้นไดด้งันี ้

ความส าเร็จในงาน มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.324 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ มีความสมัพันธก์บัความพึงพอใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.418 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน มีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.485 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้

สวสัดิการและผลตอบแทน มีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.528 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้

สมมติฐานท่ี 4 วฒันธรรมองคก์าร อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-
เฉ่ือยชา ลักษณะการตัง้รบั-ก้าวรา้ว ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองคก์ารโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.340 แสดงว่า ตวั
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แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  ในระดับความสัมพันธ์ต  ่า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยวิเคราะหร์ายดา้นไดด้งันี ้

ลกัษณะการสรา้งสรรค ์มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ทา่กบั 0.486 แสดงวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา ไม่มีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.031 แสดงวา่ ความคดิเห็นในเรื่อง
ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา ไมส่มัพนัธก์บัความพงึพอใจ 

ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว มีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.238 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานท่ี 5 วฒันธรรมองคก์าร อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลักษณะการตัง้รบั-

เฉ่ือยชา ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจยั พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.362 แสดงว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์  ่า หมายความว่า เม่ือพนกังานมี
ความคิดเห็นในวฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยสามารถวิเคราะหร์ายดา้นไดด้งันี ้

ลกัษณะการสรา้งสรรค ์มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.354 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา ไมมี่ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากับ 0.031 หมายความว่าความคิดเห็นใน
เรื่องลกัษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา ไมส่มัพนัธก์บัประสิทธิภาพ 

ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.383 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธ ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐาน 6 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน อนัไดแ้ก่ ดา้นคา่ตอบแทน ดา้นโอกาสและ

ความกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนร่วมงาน มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการ
ท างานพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.513 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 
หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความพึงพอใจในภาพรวมดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยสามารถวิเคราะหร์ายดา้นไดด้งันี ้

ดา้นคา่ตอบแทน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.281 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต  ่า หมายความว่า  เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นในดา้น
ค่าตอบแทนดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดับต ่า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.351 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธต์  ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ดา้นหวัหนา้งาน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.499 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นใน
หวัหนา้งานดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ดา้นเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.495 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

การอภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั เรื่อง แรงจงูใจในการท างานและวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

ประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ อภิปรายผลผลไดด้งันี ้
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สมมตฐิานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
รายได ้ต าแหนง่งาน และอายงุาน มีผลตอ่ความพงึพอใจของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั ไมมี่ผลตอ่ความพึงพอใจของพนกังานอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานของพนักงานทัง้เพศชายและหญิงต่างมี
ลกัษณะประสานรว่มกนั ซึ่งไม่ไดค้  านึงถึงเรื่องเพศเป็นหลกั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมัรินทร ์
ศภุเศรษฐศิริ.  (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากดั (มหาชน) สายสินเช่ือรายย่อยภูมิภาคภาคกลาง พบว่า พนกังานเพศชายและหญิงมี
ความพงึพอใจมีความพงึพอใจโดยรวม อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากพนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 สว่นใหญ่พึ่งส  าเรจ็การศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตรี มีรายไดน้อ้ยกวา่ พนกังานท่ีอาย ุ25 ขึน้ไป และเพิ่งสมัผสักบัการปฏิบตังิานย่อม
มีความกระตือรือรน้ และตอ้งการงานท่ีทา้ทายความสามารถ นอกจากนีพ้นกังานท่ีมีอายมุากจะมี
คา่นิยมในการทุ่มเทเพ่ือองคก์ร ไม่เปล่ียนงานบอ่ย และมีความภคัดีต่อองคก์ร ดงันัน้ท่ีมีอายุของ
พนกังานท่ีแตกต่างกันจึงมีผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของมณัฑนา นินทนา
วงศา (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต์่อความพึงพอใจในงานของพนกังานแผนก
บญัชีและการเงินของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตปทุมวนั พบว่าพนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกันมี
ความพงึพอใจแตกตา่งกนัออยา่งมีนยัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจะเน่ืองมาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ให้
ความส าคญักับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากกว่าวุฒิการศึกษา นอกจากนีภ้าระงานและ
ความรบัผิดชอบของพนกังานแตล่ะคนยงัมีความแตกตา่งอนัเน่ืองมาจากทกัษะ และประสบการณ์
ของพนกังานแตล่ะคนเหมาะสมกับหนา้ท่ีตา่งกนั ระดบัการศกึษาจึงเป็นเพียงคณุสมบตัิเบือ้งตน้
ในการสมคัรงานซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสพุิชญา อรุเคนทรเ์นตร (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักการคลังและสินทรัพย์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน บคุลากรท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความพึงพอใจโดยรวม
และรายดา้นแตกตา่งกนั อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจของพนกังานอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 เน่ืองจากรายไดส้ง่ผลตอ่การด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย ์หากพนกังาน
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มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัภาระค่าใชจ้่าย และไม่สมัพนัธก์บัภาระงานท่ีไดร้บั ย่อมส่งผลใหม้นษุยไ์ม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการในความส าเร็จตามล าดบัขัน้ของชีวิตได ้สอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของฐิติมา เสริมวิวฒันว์งศ ์(2557) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของบคุลาฝ่ายบญัชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลงังาน พบว่าอพบว่าพนกังานท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั ไม่มีผลตอ่ความพึงพอใจของพนกังานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 เน่ืองจากต าแหนง่งานเป็นเพียงการก าหนดภาระหนา้ท่ีท่ีพนกังาน
แตล่ะคนจะตอ้งรบัผิดชอบ แตล่ะต าแหน่งงานจึงมีความรบัผิดชอบท่ีแตกต่างกนั พนกังานทกุคน
จึงตอ้งปฏิบตัิงานตามกรอบความรับผิดชอบ ใหส้อดประสานกนั เพ่ือใหอ้งคก์รขบัเคล่ือนตอ่ไปได ้
ซึ่งไม่ว่าต าแหน่งใดลว้นแต่มีความส าคญัต่อองคก์รทัง้สิน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  วงเดือน 
เรืองรองหิรญั (2560) ไดศ้กึษาวฒันธรรมองคก์รวิถีบ  ารุงราษฎรท่ี์มีความสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจ
ในการท างานของพนกังานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์พบว่า  พนกังานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรท่ี์มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   

พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของ
พนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ผล เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายงุานมากกว่าย่อมมี
ความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่า ดว้ยองคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของ
ชีวิตได้อย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดการยอมรับและท าให้พนักงานตัดสินใจท างานในองคก์รต่อ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ปฐมพร พึ่งสขุพระกาฬ (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ภาวะผูน้  าและความพึง
พอใจในงานของพนกังานบริษัทรบัจา้งผลิต พบว่าระยะเวลาการท างานมีความสมัพนัธต์่อความ
พงึพอใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สมมตฐิานท่ี 2 ลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์แตกตา่งกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

รายได ้ต าแหน่งงาน และอายงุาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรี
อยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากการรบัพนกังานเขา้ท างานนัน้ ไดร้บัการประเมิน
ความสามารถโดยการพิจารณาจากประสบการณใ์นการท างาน ทกัษะวิชาชีพ ทศันคต ิและความรู้
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ประกอบกบัมีการพฒันาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรมนุษยผ์่านกระบวนการจดัการความรู้
อย่างตอ่เน่ือง สอดคลอ้งกับงานวิจยังานวิจยัของวรรณภา รงัสิมาวงศส์กลุ (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง 
กระบวนการบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจากพนักงานในทุกช่วงอายุมีความท้าทายท่ี
หลากหลาย เพ่ือนร่วมงานท่ีมีอายุหลากหลายจึงช่วยเติมเต็มส่วนท่ีตนไม่ถนัด หรือขาดตก
บกพร่อม ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานพนักงานทุกช่วงอายุไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพตัรา ปรางบาง (2559) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกัน ไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเน่ืองมาจากพนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโทท าให้ไม่มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากนัก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนกานต ์ชาวะหา  (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง กลยทุธใ์นการด าเนินงานท่ีมี
ผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม พบว่าพนักงานในนิคม
อตุสาหกรรมท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากแต่ละต าแหน่งงานมีความรบัผิดชอบท่ีแตกต่าง
กนั การปฏิบตัิงานแตล่ะต าแหน่งงานจงึมีลกัษณะตา่งกนั ในแตล่ะต าแหน่งงานจงึมีประสิทธิภาพ
ในขอบข่ายงานตนสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพชรวรรณ ประพธันกุลู (2556) ไดศ้กึษาเรื่องทักษะ
ของพนกังานและการยอมรบัในเทคโนโลยีใหม่ ท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลในการท างานของ
พนักงานบริษัทหลักทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่าพนักงานท่ีมี
ต าแหน่งงานตา่งกนั ไม่มีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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พนักงานท่ีมีรายไดต้่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่า เน่ืองจากพนกังานมีความอ่อนไหวต่อผลตอบแทน ดงันัน้
หากรายไดต้อ่เดือนไมส่มัพนัธก์บัภาระงานท่ีรบัผิดชอบอาจจะท าใหรู้ส้ึกวา่ไมจ่  าเป็นจะตอ้งท างาน
ใหมี้ประสิทธิภาพเทียบเทา่ผูมี้รายไดส้งู สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตรลดา โสภาไฮ (2554) ศกึษา
เรื่อง ลกัษณะประชากรศาสตร ์แรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานวิเทศ
พาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทยพบว่า พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีประสิทธิภาพ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานต่างกัน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองมาจากพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า
ปฏิบตัิงานมานานมากกว่าพนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกว่าท าใหมี้ความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงาน
มากกว่าพนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ย ท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมีมากกว่าพนกังานท่ีมีอยู่
งานน้อยกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร พันธุบรรยงก์ (2558) ได้ศึกษา การเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบว่าพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพใน การท างาน
โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจงูใจในการท างาน อนัไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน มีความสมัพนัธต์่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจงูใจในการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธต์อ่
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน และแรงจูงใจในการท างานรายดา้นไดแ้ก่ ความส าเร็จในงาน ลกัษณะงานท่ี
ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง และสวัสดิการและผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีจะไดร้ับ ทุกดา้นมี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสัชยั ศรีมนตรีกลุ (2553) ไดศ้กึษา
เรื่อง แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน บรษิัท พี.ที.อี. อินเตอรก์รุ๊ป จ ากดั มีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 4 วฒันธรรมองคก์าร อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-
เฉ่ือยชา ลักษณะการตัง้รบั-ก้าวรา้ว ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัฒนธรรมองคก์ารโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน และวฒันธรรมองคก์ารรายดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์และลกัษณะการตัง้รบั -
กา้วรา้ว มีความสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 

ลกัษณะการสรา้งสรรค ์มีความสมัพนัธต์อ่ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานพนกังาน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของณัฐธิดา ชูเจริญพิพฒัน(์2555) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์เขตนครสวรรคพ์บว่า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ระดบัสงูและเป็นไปในท่ีทางเดียวกนัท่ีระดบั 0.01 

ลักษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา ไม่มีความสมัพนัธต์่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเชาวนี พนัธุล์าภะ (2560) ไดศ้กึษาวิจยัเรื่อง วฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลตอ่สมรรถนะ
หลกัของบคุลากร สถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกลุ มหาวิทยาลยัมหิดล ไมมี่ความสมัพนัธก์บัความ
พึงพอใจของบุคลากรสถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 

ลักษณะการตั้งรับ-ก้าวร้าว มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วรินร  าไพ รุ่งเรืองจิตต ์(2562) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง แรงจูงใจในการท างานวฒันธรรม
องคก์รและความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ท่ีมีผลตอ่ความจงรกัภกัดีตอ่องคก์รของพนกังานระดบั
ปฏิบตัิการกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y บริษัท มหาชน จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วฒันธรรม
องคก์รมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
สมมติฐานท่ี 5 วฒันธรรมองคก์าร อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ลกัษณะการตัง้รบั-

เฉ่ือยชา ลกัษณะการตัง้รบั-กา้วรา้ว ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัฒนธรรมองคก์ารโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั และวฒันธรรมองคก์ารรายดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะการสรา้งสรรค ์และลกัษณะการ
ตัง้รบั-กา้วรา้ว มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 

ลกัษณะการสรา้งสรรค ์มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของณัฐธิดา ชูเจริญพิพฒัน(์2555) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์เขตนครสวรรค ์มีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในระดบัสูง
และเป็นไปในท่ีทางเดียวกนัท่ีระดบั 0.01 

ลักษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  เน่ืองจาก
ลักษณะการตัง้รบั-เฉ่ือยชา องคก์ารมีค่านิยมและการแสดงออกท่ีผูน้  ามุ่งเนน้บุคคล ยึดถือกฎ 
ระเบียบแบบแผน พนกังานสว่นใหญ่จงึมีความคิดเห็นคลอ้ยตาม ท าใหบ้รรยากาศในท่ีท างานไม่มี
การแข่งขนั และลกัษณะการท างานท่ีมีความคิดเชิงบวก ความเช่ือมั่นใจตนเอง กลา้แสดงออก มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ลักษณะวัฒนธรรมองคก์รท่ีมีลักษณะการตัง้รับ-เฉ่ือยชาจึงไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและลกัษณะนิสัยของพนักงานในองคก์รได ้สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ
เชาวนี พันธุ์ลาภะ (2560) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อสมรรถนะหลักของ
บคุลากร สถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกลุ มหาวิทยาลยัมหิดล ไมมี่ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
ของบุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

ลักษณะการตั้งรับ-ก้าวร้าว มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธใ์นทิศทาง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วรนิร  าไพ รุง่เรืองจิตต ์(2562) ไดศ้กึษาวิจยัเรื่อง แรงจงูใจในการท างาน วฒันธรรมองคก์รและ
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานท่ีมีผลตอ่ความจงรกัภกัดีตอ่องคก์รของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ
กลุ่มเจนเนอเรชั่น Y บริษัท มหาชน จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วัฒนธรรมองคก์รมี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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สมมติฐานท่ี 6 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน อนัไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นโอกาส
และความกา้วหนา้ ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนรว่มงาน มีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพในการ
ท างานพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม มี
ความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ด้านหัวหน้างาน และด้านเพ่ือนร่วมงาน มี
ความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับทฤษฎีความตอ้งการความส าเร็จ McClelland 
ความตอ้งการท่ีเกิดจากการเรียนรูมี้อิทธิพลจงูใจใหค้นแสดงปฏิบตั ิโดยความตอ้งการมี 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการประสบความส าเรจ็ คา่ตอบแทน โอกาสและความกา้วหนา้ ความตอ้งการมิตร
สัมพันธ์ในเพ่ือนร่วมงาน และความต้องการอ านาจในด้านหัวหน้างาน เม่ือบุคคลได้รับการ
ตอบสนองตามความตอ้งการ จะท าใหเ้กิดความพงึพอใจในการท างาน และมีความตอ้งการท างาน
ใหส้  าเร็จตามความตอ้งการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ดาริน ปฏิเมธี
ภรณ ์(2556) ไดศ้ึกษา แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังาน บรษิัท ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแหง่หนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัจงูใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานอยู่ในระดบัสงูมากและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหแ์รงจูงใจในการปฏิบตัิงานท่ีมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการ

ท างานและความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ มีขอ้เสนอแนะดงันี ้

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ควรจะใหค้วามส าคญักับ
พนกังานท่ีมีอายุงานต ่ากว่า 5 ปี และมากกว่า 10 ปีขึน้ไปโดยกิจกรรมท่ีเสนอแนะ ควรมีการจัด
กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานดีเด่นใหพ้นักงานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดีเพ่ือเป็นขวญัและก าลังใจ
ให้แก่พนักงานและเพ่ือนพนักงานดว้ย อีกทั้งยังเป็นการกระตุน้พนักงานท่ีมีอายุงานมากใหมี้
ประสิทธิภาพและความพงึพอใจในการท างานท่ีดีขึน้ 

2. ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานท่ีไม่ยากจนเกินไป แต่ทั้งนีท้ั้งนั้นก็ท้าทาย
ความสามารถของพนักงานเช่นเดียวกัน เพ่ือใหพ้นักงานไดพ้ัฒนาทักษะเพิ่มขึน้และควรมีการ
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กล่าวช่ืนชมเม่ือพนกังานปฏิบตัิงานไดส้  าเร็จและผูบ้งัคบับญัชาควรส่งเสริมใหไ้ดร้บัการฝึกอบรม
และศกึษาดงูานอย่างเหมาะสมเพ่ือพฒันาความรูแ้ละน าปรบัใชใ้หก้ารท างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ และยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง นอกจากนีค้วรด าเนินการพิจารณา
เล่ือนต าแหนง่อยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

3. ผูบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามไวว้างใจและเช่ือถือและความีอิสระในการท างาน เช่น 
การเปิดโอกาสพนักงานไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกับการท างานในหน่วยงานอย่างเต็มท่ีให้
พนกังานไดมี้สว่นรว่มในการก าหนดนโยบายในการท างาน แสดงความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ท่ี
โดยการใหค้วามเช่ือมั่ นในตัวพนักงานและมอบอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจเพ่ือใหเ้กิดความ
รวดเรว็ในการท างาน 

4. ผูบ้ริหารควรช่ืนชมพนกังานท่ีใหค้วามเช่ือเหลือกัน อาจจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสมัพนัธภ์ายในบริษัท หรือผูบ้ริหารควรแจง้หลกัเกณฑใ์นการเล่ือนต าแหน่งและเปา้หมายท่ี
ชัดเจน ขอ้ดีและจุดท่ีควรปรับปรุงหรือยังสามารถพัฒนาไดอี้ก เพ่ือใหพ้นักงานทราบแนวทาง
ชดัเจนว่าตอ้งท าอย่างไรจึงจะไดร้บัความกา้วหนา้ในอนาคต ขณะเดียวกนัควรใหโ้อกาสพนกังาน
ไดร้ว่มงานกบัผูเ้ช่ียวชาญท าใหไ้ดเ้รียนรูแ้ละมีโอกาสกา้วหนา้ในอนาคต 

5. ผูบ้งัคบับญัชาควรสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิาน ใหค้วามสนใจแนะน า สอน
งาน และช่วยเหลือเสมอ เม่ือตอ้งการค าปรึกษาปฏิบัติอย่างไม่มีอคติและให้ความส าคัญต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งการแนะน า สอนงานจะช่วยใหพ้นกังานรูว้ิธีการ
ท างาน หรือวิธีแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่งจะท าใหก้ารท างานของพนกังานมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป   
จากการศกึษาวิจยัเรื่อง  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. ควรศกึษาถึงตวัแปรดา้นท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในการท างานของ
พนักงาน เพ่ือใหเ้ห็นและทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงและหาวิธีป้องกันไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ
เหล่านัน้ รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกจากงานของพนกังาน เพ่ือน าผลท่ีไดม้าวิเคราะหแ์ละ
หาแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป 

2. ควรศกึษาถึงความตอ้งการอ่ืน เช่น คา่นิยมขององคก์าร ท่ีจะสมัพนัธต์อ่พนกังาน
ภายในองคก์าร และคาดหวงัวา่จะท าใหก้ารท างานของพนกังานภายในองคก์ารมีการปรบัปรุงและ
แก้ไขเพ่ือให้ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีขึน้ และน าไปสู่ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อ
องคก์าร   
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3.  การศกึษาครัง้ตอ่ไปอาจขยายกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั โดยเลือกตัวแทนกลุม่
ในสาขากลางหรือสาขาภูมิภาคของธนาคาร เน่ืองจากความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
แตล่ะภมูิภาคและส านกังานใหญ่ อาจมีความท่ีตอ้งการแตกตา่งกนั  
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งานวิจยัเรื่อง แรงจงูใจในการท างานและวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพใน

การท างานและความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเก่ียวกับแรงจงูใจในการท างานและ

วัฒนธรรมองคก์ารท่ีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจในการ

ท างานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ประกอบไปดว้ย 5 ส่วน 

ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัแรงจงูใจในการท างาน 

สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

สว่นท่ี 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 

ส่วนท่ี 5 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

(มหาชน) ส านกังานใหญ่  

ผูว้ิจยัขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้นทกุขอ้ และตอบใหต้รงกบัสภาพความ

เป็นจริงท่ีสดุ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบ

ใด ๆ ตอ่ การประกอบอาชีพของทา่น และน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือการศกึษาวิจยัเทา่นัน้ 

 

  ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี ้

      ผูว้ิจยั 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1.  เพศ 

  (  ) ชาย     (  ) หญิง 

 2.  อาย ุ

  (  ) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25 ปี  (  ) 26 – 35 ปี   

  (  ) 36 – 45 ปี    (  ) 46 ปีขึน้ไป 

 3.  ระดบัการศกึษา 

  (  ) ต ่ากวา่ปรญิญาตรี    (  ) ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่ 

  (  ) สงูกวา่ปรญิญาตรี 

 4.  รายไดต้อ่เดือน 

  (  ) 10,001 – 20,000 บาท  (  ) 20,001 – 30,000 บาท 

  (  ) 30,001 - 40,000 บาท  (  ) 40,001 - 50,000 บาท 

  (  ) มากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป  

 5.  ต าแหนง่งาน 

  (  )  พนกังานระดบัปฏิบตักิาร หรือเทียบเทา่     

  (  ) พนกังานระดบัหวัหนา้งาน หรือเทียบเทา่ 

 4.  ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 

  (  ) ต ่ากวา่ 5 ปีหรือเทียบเทา่  (  ) 6 – 10 ปี 

  (  ) 11 – 15 ปี    (  ) มากกวา่ 15 ปี 
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 ส่วนที่ 2  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 

           ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องวา่งที่เห็นวา่ตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุ 

 
 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วยอยา่ง

ยิง่ 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1.  ความส าเร็จในงาน  

1.1 ทา่นท างานไดส้  าเรจ็ตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชา  

     

1.2 ทา่นสนใจเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิงาน      

1.3 ในการท างานตา่งๆทา่นไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของ
ทา่นไดอ้ยา่งเต็มที ่

     

1.4 เมื่อมีปัญหาตา่งๆเกิดขึน้ในที่ท างานทา่นสามารถแกไ้ข
ปัญหาเหลา่นัน้ไดเ้สมอ 

     

1.5 ทา่นคดิวา่การท างานในบรษัิทนีห้าความกา้วหนา้ไดง้า่ย      

2.  ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ  

2.1 ลกัษณะงานท่ีทา่นท าตรงกบัความรูค้วามสามารถของ
ทา่น 

     

2.2 ทา่นรูส้กึชอบและสนกุกบังานท่ีท าอยู ่      

2.3 งานท่ีทา่นท าอยูใ่นปัจจบุนัสง่เสรมิใหท้า่นมกีารพฒันา
ตนเองใหม้ีความรูค้วามสามารถมากขึน้ 

     

2.4 งานท่ีทา่นไดร้บัมอบหมาย ชว่ยเพิม่ประสบการณก์าร
เรยีนรูแ้ละทกัษะความช านาญ 

     

2.5 ทา่นรูส้กึวา่งานท่ีทา่นท ามีความทา้ทายอยูเ่สมอ      

3.  ความก้าวหน้าในต าแหน่ง  

3.1 การพิจารณาการเลือ่นต าแหนง่ มีความเป็นธรรมและ
โปรง่ใส 

     

3.2 ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนนุการเลือ่นต าแหนง่เมื่อมี
โอกาส 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน (ต่อ)  

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วยอยา่ง

ยิง่ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3.3 ทา่นมคีวามตอ้งการเลือ่นต าแหนง่งานใหส้งูขึน้และ
ผลตอบแทนมากขึน้เสมอ 

     

3.4 ทา่นเช่ือวา่ลกัษณะการท างานท่ีดี คือการแขง่ขนักนั
ท างาน 

     

3.5 การท างานทกุอยา่งของทา่นมีการวางแผนไวอ้ยา่ง
ละเอียด   ถ่ีถว้น 

     

4. สวัสดกิารและผลประโยชนอ์ื่นๆที่จะได้รับ  

4.1 เงินเดือนที่ทา่นไดร้บัมีความเหมาะสมกบัต าแหนง่งานท่ี
ท าในปัจจบุนั 

     

4.2 ทา่นไดร้บัคา่ลว่งเวลาและคา่ตอบแทนอยา่งอื่นไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเช่นคา่เบีย้เลีย้ง คา่เดินทาง 

     

4.3 สวสัดิการมีคณุคา่และตอบสนองความตอ้งการของทา่น      

4.4 ปรมิาณสวสัดิการครอบคลมุและเพียงพอตอ่การใชง้าน
ของทา่น 

     

4.5 ทา่นคดิวา่สวสัดิการตา่งๆ ท่ีบรษัิทจดัใหน้ัน้มีความ
เหมาะสมกบัต าแหนง่งาน 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน 

           ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องวา่งที่เห็นวา่ตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุ 

 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ
อยา่ง
มาก 

ค่อน ข้าง
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

ไม่พอใจ
ข้างมาก 

ไม่
พอใจ
อยา่ง
มาก 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. ด้านค่าตอบแทน  
- ทา่นพงึพอใจตอ่เงินเดือนที่ทา่นไดร้บัจากการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนั 

     

- ทา่นไดร้บัคา่ลว่งเวลาและคา่ตอบแทนอยา่งอื่นอยา่งเหมาะสม 
เช่น คา่เบีย้เลีย้ง คา่เดินทาง 

     

- ทา่นพอใจกบัคา่ตอบแทนหรอืเงินท่ีไดร้บั      

- ทา่นไดร้บัเงินเดือนเหมาะสมกบัปรมิาณงานท่ีไดร้บัผิดชอบ      

- สวสัดิการท่ีทา่นไดร้บัสามารถชว่ยเหลอืครอบครวัของทา่นได ้      

2. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า   
- ทา่นมีโอกาสในการรว่มปฏิบตัิงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหท้า่นได้
เรยีนรูแ้ละมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 

     

- ผลงานของท่าน ส่งผลใหท้่านมีการเปลี่ยนสถานะที่ดีขึน้ใน
หนว่ยงาน 

     

- ทา่นมีโอกาสไดร้บัการพฒันาในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งเต็มที่      

- ทา่นไดร้บัการสนบัสนนุใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเสมอ      

- ทา่นไดร้บัการยอมรบัผลการท างานของทา่นจากหวัหนา้งาน      

3. ด้านหัวหน้างาน  

- หวัหนา้งานมคีวามเป็นกนัเองกบัลกูนอ้ง      
- ทา่นไดร้บัค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา เมื่อพบปัญหาและ
อปุสรรคในการท างาน 

     

- หวัหนา้งานสรา้งก าลงัใจในการปฏิบตัิงานใหท้า่นอยูเ่สมอ      

-  หวัหนา้งานของทา่นมกีารมอบหมายงานใหท้กุคนท าอยา่ง 
ยตุิธรรมและมีประสทิธิภาพ 

     

-  หวัหนา้ของทา่นท างานแบบมแีผนการท างานอยา่งเป็นระบบ      
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ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ
อยา่ง
มาก 

ค่อน ข้าง
มาก 

พอใจ
ปาน
กลาง 

ไม่พอใจ
ข้างมาก 

ไม่
พอใจ
อยา่ง
มาก 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4. ด้านเพื่อนร่วมงาน  

-  ทกุคนในทีมของทา่นใหค้วามรว่มมือในการท างาน      

-  เมื่อมีปัญหาในการท างาน ทา่นจะแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง      

-  ทา่นสามารถเขา้กบัเพื่อนรว่มงานไดด้ี      

-  เพื่อนรว่มงานสามารถปฏิบตัิงานแทนทา่นไดเ้มื่อทา่นไมอ่ยู่      

-  เพื่อนรว่มงานยอมรบัฟังความคิดเห็นของทา่น      
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ส่วนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีฯ 

           ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องวา่งที่เห็นวา่ตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุ 
 

 
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารฯ 

ระดับการปฏิบัตกิาร 

ตลอด 
เวลา 

บ่อย 
คร้ัง 

บางคร้ัง 
นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ทา่นมีการทบทวนและแกไ้ขปรบัปรุงการท างาน      

2. ทา่นเขา้รบัการฝึกอบรมในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบังานของทา่น
เพื่อเพิ่มทกัษะและความรู ้

     

3. ทา่นมีความตัง้ใจและยินดีที่จะเรยีนรูร้ะบบงานใหม่ๆ ทีจ่ะชว่ย
ใหก้ารท างานของทา่นมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

     

4. บรรยากาศในการท างานเป็นกนัเอง ไมต่งึเครยีด      

5. ทา่นรเิริม่สรา้งสรรคแ์นวทางใหม ่ๆ ในการปฏิบตังิาน      

6. ทา่นสามารถท างานรว่มกบัทีมงานอื่นภายนอกองคก์รและ
ส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

     

7. ผลงานของทา่นเป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้      
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

 รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

1. ผศ. ดร.กลุเชษฐ์ มงคล   อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย ์ดร.เพชรรตัน ์จินตน์พุงศ ์  อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
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จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 12 ซอยศาลธนบรุี 19 แยก6   
แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ  
กรุงเทพมหานคร 10160   
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