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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและวัฒนธรรมองค์การที่มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 420 คน ใช้แบบสอบถาม            
เป็นเครื่องมือในการวิจัย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน              
การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า             
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
ต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า มีอายุงาน 6-10 ปี ผลการวิจัยพบว่า  1. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ             
มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจของพนักงานโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
2. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ มีรายได้ ระยะเวลาปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 3. แรงจูงใจในการท างานด้านความส าเร็จในงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า                    
ในต าแหน่งงาน ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และ          
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 4. วัฒนธรรมองค์การได้แก่ ลักษณะการสร้างสรรค์ ลักษณะ            
การตั้งรับ-เฉื่อยชา ลักษณะการตั้งรับ-ก้าวร้าว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และ             
มีระดับความสัมพันธ์ต่ า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญ               
ทางสถิติ 0.01 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ 
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2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ABSTRACT 
 

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. 
 
Keywords: Motivation, Organizational Culture, Satisfaction, Efficiency 
 

บทน า 
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติงานก็คือ แรงจูงใจ พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานที่เกิดขึ้นจากตัวเอง มีผลต่อการ

ท างานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าองค์การใดก็ตาม พนักงานภายในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้ผลการ
การท างานมีคุณภาพงานท่ีลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจมีผลที่จะสง่ผลต่อความพึงพอใจ และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานภายในองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญต่อพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กร และมีอิทธิพล
โดยตรงต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดระเบียบองค์การ การตัดสินใจของผู้บริหารในองค์การ และสิ่งส าคัญ
คือวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของพนักงาน และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยจะต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรภายในองค์การให้มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การอย่างถูกต้องการที่บุคคลจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจกัน ความร่วมมือร่วมใจมีหลายประการ คือ ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน จะเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลท างานด้วยการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มีความเต็มใจในท างาน ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ 
ความพึงพอใจในงาน มีความส าคัญกับพนักงานทุกคน ผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจและน ามาเป็นแนวทางการก าหนดการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเกิดประโยชน์สูงสุด  
องค์การมีหน้าที่ดูแลพนักงานให้มีความพึงพอใจที่จะท างานให้กับองค์การอย่างเต็มที่โดยการสร้างแรงจูงใจ (Motivation)           
ในการท างาน พนักงานเกิดความพอใจในงาน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พนักงานที่ได้รับความ            
พึงพอใจในการท างานจะท างานเต็มที่กับความสามารถเพื่อให้งานออกมาดีที่ และได้รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ปรับโครงสร้างองค์การ และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ พัฒนา



3 
 

บุคลากร รวมทั้งสร้างความแตกต่างโดยการน าเทคโนโลโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)
ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานจ านวนมากและมีสาขาตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งความแตกต่างทางด้าน
บุคลากร ซึ่งในแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานท่ีไม่เท่ากันและมีปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมองค์การไม่เท่ากัน ปัจจัยทั้งหมด
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนักงาน ดังนั้นจากความส าคัญของแรงจูงใจในการท างานและ
วัฒนธรรมองค์การที่กล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา แรงจูงใจในการท างานและวัฒนธรรมองค์การที่มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน)ส านักงาน
ใหญ่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานและ
ความพึงพอใจของพนักงานมากน้อยเพียงใด เพื่อน าข้อมูลและผลวิจัยที่ได้ครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ และ             
มีก าลังใจในการท างานเพิ่มสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์และประสิทธิภาพในการท างานและปัจจัยความพึงพอใจ

ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานกับความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพในการท างานและความพึงพอใจ

ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการท างานกับความพึงพอใจของพนักงานธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งงานและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่  

2. ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

3. แรงจูงใจในการท างาน อันได้แก่ ความส าเร็จในงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน   
ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด  
(มหาชน) ส านักงานใหญ่  

4. วัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ ลักษณะการสร้างสรรค์ ลักษณะการตั้งรับ -เฉื่อยชา ลักษณะการตั้งรับ-ก้าวร้าว                
ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

5. วัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ ลักษณะการสร้างสรรค์ ลักษณะการตั้งรับ -เฉื่อยชา ลักษณะการตั้งรับ-ก้าวร้าว              
ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสและความก้าวหน้างาน ด้านหัวหน้างาน
และเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542) ความส าคัญของแรงจูงใจ หมายถึง การที่ผลผลิตของงานออกมาได้ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เสร็จทันเวลา มีคุณภาพของงานที่ดี ต้องใช้ทักษะความเช่ียวชาญและความสามารถของพนักงาน เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพนักงานไม่สามารถน าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาได้ องค์กรจึงต้องมีแรงจูงใจ  
ในการที่จะกระตุ้นหรือผลักดันเพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างเต็มที ่
 สมยศ นาวีการ (2543) ได้ให้ความของแรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการจิตวิทยาที่ให้ความมุ่งหมายหรือทิศทางแก่
พฤติกรรม หรือแรงจูงใจ คือ สิ่งที่ให้พลังก ากับ ควบคุมและสนับสนุน พร้อมทั้งรักษาพฤติกรรมไว้ ท าให้ผู้เรียน เคลื่อนไหว           
ช้ีทิศทางที่ต้องการและควบคุมให้ด าเนินต่อไป 

Herzberg (1959) ศึกษาท าการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคคล ได้ท าศึกษาถึงการวิจัยเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการท างานของบุคคลถึงความต้องการของคนในองค์การหรือการจูงใจจากการท างานโดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษา
ว่าคนเราต้องการอะไรจากงาน ค าตอบก็คือ บุคคลต้องการความสุขจากการท างาน สรุปได้ว่า ความสุขจากการท างานนั้น เกิด
มาจากความพอใจหรือไม่พอใจในงานที่ท า โดยความพอใจหรือความไม่พอใจในงานที่ท านั้น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มี
สาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) 

ส าหรับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) สรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้ เป็นสิ่งที่องค์การต้องค านึงถึงเพราะ
เป็นแรงจูงใจ ที่ท าให้พนักงานเกิดความสุขในการท างาน โดยมีแนวคิดที่ว่า เมื่อบุคลากรได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัย 2 ด้าน
นี้แล้ว จะเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือพนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานขึ้น และมีส่วนช่วยท าให้
บุคลากรเปลี่ยนเจตคติต่องาน สู่ความพร้อมที่จะท างานเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จต่อไป 
 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ  
 สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (2540) ได้ให้นิยามวัฒนธรรมองค์การว่า เป็นสิ่งต่างๆ ประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ แบบแผน
พฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ และข้อสมมติพื้นฐานของคนจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่           
มาจากคนภายในองค์การ 
 Robbins, 1994, อ้างถึงในจตุพร จุ้ยใจงาม (2554 , น.14) ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การว่า ระบบของ
ความหมายร่วมกันที่เกิดจากสมาชิกขององค์การ ท าให้สามารถแยกความแตกต่างขององค์การหนึ่งออกจากองค์การอื่นๆได้  

Hofstede (1997) ได้ให้ค านิยามวัฒนธรรมองค์การว่า เป็นแบบแผนความคิดความรู้สึกของสมาชิกที่ได้รับการ
ก าหนดร่วมกันภายในองค์การ ซึ่งมีผลให้สมาชิกขององค์การนั้นแตกต่างไปจากสมาชิกองค์การอื่น 
            การศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามแนวความคิดCooke& Lafferty ได้ส ารวจถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ               
โดยวัดการรับรู้ของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมการแสดงออก การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ ท่ีน ามาจากแนวทฤษฎี
แบบแผนการด าเนินชีวิตร่วมกับทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับการท างาน และทฤษฎีแรงจูงใจตามความต้องการของ
บุคคลของ (Maslow; & McClelland) ที่ต้องการความพอใจสูงสุด คือด้านความส าเร็จ ความต้องการด้านความสมหวัง            
ความคาดหวังตามความนึกคิดของตนรวมทั้งต้องการให้บุคคลอื่นยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเอง     
           การศึกษา (Cooke; & Lafferty.1989) ได้น าความคิดทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นมาเป็นกรอบแนวความคิดในการวัด
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การได้ 3 ลักษณะ คือ 
            1. ลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive styles) หมายถึงองค์การที่ให้ความส าคัญของค่านิยมในการท างาน               
โดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การคือ ความต้องการความส าเร็จ ต้องการไมตรีสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความรักต่อกัน และลักษณะของการท างานท่ีส่งผลให้บุคลากรในองค์การ
ประสบความส าเร็จในการท างาน 
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            2. ลักษณะตั้ งรับ-เฉื่อยชา (Passive / Defensive styles) หมายถึง องค์การที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่มุ่งเน้นความต้องการความมั่นคงของพนักงาน และลักษณะของผู้น าที่มุ่งเน้นบุคคล การคล้อยตามความคิดของ
ผู้บริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผนพึ่งพาผู้บริหารและพยายามหลีกเลี่ยงงานต้องรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจาก
ผู้บริหารพนักงานมุ่งเน้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในลักษณะปกป้องตัวเอง 
            3. ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (Aggressive / Defensive styles) คือ องค์การที่มีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ถึงลักษณะผู้น าที่มุ่งเน้นงาน และเน้นความมั่นคงของพนักงาน ลักษณะการท างานมุ่งเน้นอ านาจ มีความคิดเห็นตรงกันข้าม             
มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นต่อด้าน และมุ่งการท างานท่ีต้องสมบูรณ์แบบเสมอ 
             จากการศึกษาถึงรูปแบบวัฒนธรรมองค์การของคุ๊กและลาฟเฟอร์ตี Cooke & Lafferty (1989) พบว่า วัฒนธรรม
องค์การลักษณะสร้างสรรค์แสดงถึงวัฒนธรรมองค์การทางบวก (excellent organization) ในการให้ประสิทธิผลสูงสุดแก่
องค์การ คือวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ให้ความส าเร็จกับความพึงพอใจของสมาชิกในองค์การ ภายใต้บรรยากาศ
การท างานแบบระบบเปิดให้สนับสนุนและประสานงานซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ร่วมกัน
ตั้งไว้ การยอมรับความคิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นการสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนองค์การให้มีสภาพสอดคล้อง
เหมาะสมได้อย่างดี น ามาซึ่งความพึงพอใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ และรวมถึงผ ลผลิตที่มี
คุณภาพในที่สุดในทางตรงกันข้ามวัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ให้ความส าคัญอยู่ที่
ความคงท่ีขององค์การ 
              ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 
              Smith, 1955, อ้างถึงในเกศนี คงนก (2552, น.21) กล่าวว่าความพึงพอใจในการท างานเป็นผลทางจิตวิทยา             
สรีวิทยา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นกล่าวได้อย่างจริงใจว่ามีความพึงพอใจในการท างาน  
              Vroom W.H. (1964) กล่าวว่า ทัศนคติในงาน และความพึงพอใจในการท างานนั้นสามารถทดแทนกันได้ เพราะ
ค าทั้งสองนี้จะหมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานที่คนท า ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงความ              
พึงพอใจในการท างาน ทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจในงาน  
  สงคราม เสง่ียมพักตร์ (2533) สรุปว่า ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่บุคคลมีความพึงพอใจ             
ในงานปฏิบัติมีความพร้อม ความตั้งใจ ความเต็มใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ โดยองค์การจะต้องจัด
ผลประโยชน์ตอบแทน แก่บุคคลนั้นทางด้านวัตถุและจิตใต เพื่อสนองความต้องการผู้ปฏิบัติงานอันน าไปสู่ความพึงพอใจ 
             Smith et al. (1969) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจมีองค์ประกอบ 5 ด้านดังนี้  
            1.  ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึงลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความพึงพอใจต่อลักษณะงาน            
ที่ตนรับผิดชอบ และเล็งเห็นว่างานที่ท าเป็นงานที่น่าสนใจ รวมทั้งเป็นงานที่ท าให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ ความรับผิดชอบ 
ความยากง่ายของงาน การใช้ความรู้ความสามารถ ความท้าทายในงาน ความภาคภูมิใจในงาน การเปิดโอกาสในการเรียนรู้
และการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน 
            2.  ค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับต่อเดือน หรือผลประโยชน์อื่น มีความ
เหมาะสมกับความสามารถและมีความเท่าเทียมและยุติธรรมกับบุคคลอื่นภายในองค์การ ได้แก่ ผลตอบแทนหรือสวัสดิการ
อื่นๆ โดยค่าตอบแทนที่ได้รับจะถูกเปรียบเทียบระหว่างค่าตอบแทนกับความพยายามในการท างาน หรือน าไปเปรียบเทียบกับ
บุคคลอื่นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
           3. โอกาสและความก้าวหน้า (Promotion Opportunity) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับโอกาสในการ
ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ และบุคคลมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในงานตามล าดับขั้น เมื่อพิจารณาตามความสามารถและความยุติธรรม  
           4. หัวหน้างาน (Supervisor) หมายถึง ความพึงพอใจต่อหัวหน้างาน หัวหน้างานจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ            
คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม 
           5. เพื่อนร่วมงาน (Coworker) หมายถึง ความพึงพอใจในบรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทีม ได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานให้ค าแนะน าปรึกษากัน 
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           ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
            Cento and Certo, 2006, อ้างถึงในกิติยา ยุทธนาปกรณ์ (2558, น.18) ได้อธิบายความหมายของประสิทธิภาพ          
ในการท างานว่าเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยท่ีสุด โดยการให้แรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีเร็วข้ึนและได้ปริมาณมากขึ้น 
            ขจรศักดิ์  นามบัวน้อย (2548) ศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการท างานเป็นความพยายาม ความพร้อม 
ความสามารถ ความคล่องแคล่วในการท างาน เพื่อให้การท างานได้ผลดี มีความรวดเร็ว มีคุณภาพ ได้ผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
            ตุลา มหาพสุธานนท์ (2544) ทรัพยากรที่น าเข้ากับผลผลิตที่ได้ ถ้าผลผลิตที่ได้ออกมามากกว่าทรัพยากรที่น าเข้า 
หมายความว่า องค์กรได้เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการจะเกี่ยวกับการค้นหาวิธีการใช้ต้นทุนทาง
ทรัพยากรที่น้อยที่สุดหรือการกระท าสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม เมื่อน ามารวมกับความพึงพอใจของของลูกค้าย่อม หมายถึง 
คุณภาพในผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสซื้อซ้ าหรือบอกต่อลูกค้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
           ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงแนวความคิดของ Harrington Emerson ประสิทธิภาพขององค์กรว่า 
Harrington Emerson (ปี 1853-1931) เป็นท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency engineering) โดยเน้น
การจัดสรรทรัพยากร และขจัดความสูญเปล่า โดยยอมรับการจัดการแบบวิทยาศาสตร์และให้ความส าคัญที่โครงสร้างและ
เป้าหมายขององค์การ (Organization’s structure and its goals) แสดงหลักประสิทธิภาพ 12 ประการ ซึ่งสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการจัดการที่มีระบบ โดยมุ่งเน้นท่ีการท างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น 
          Mike Woodcoch (1989) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการท างานที่มีประสิทธิภาพว่า การท างานร่วมกันจะต้องมีความ
พฤติกรรมในการท างาน แสดงออกถึงลักษณะส าคัญ 11 ประการที่เรียกว่า “Building blocks” คุณลักษณะ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้  คือ พนักงานประจ าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่                 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวนรวมทั้งสิ้น 8,099 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นี้ คือ พนักงาน ทั้งเพศชายและ            
เพศหญิง  โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967)              
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 420 คน 
            การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างมี 2 ขั้นตอน ดังนี ้
            ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
(มหาชน)ส านักงานใหญ่ 
           ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการแบ่งประชากรกลุ่มการบริหารงานออกเป็น 
20 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดตามสูตรทาโรยามาเน  
            การเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 5 ส่วน คือ 
            ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
            ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน  
            ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ  

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยสถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. สถิติIndependent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของ 2 กลุ่มตัวอย่าง 
2. สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง 

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
           3. สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ แรงจูงใจในการท างานและวัฒนธรรมองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานและความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่”  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา        
            ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
            ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 57.38 และเพศหญิง จ านวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 42.62 ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 36.19 รองลงมา
คืออายุ 36-45 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 33.81 อายุมากกว่า 46 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62 และอายุ
ต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 384 คน        
คิดเป็นร้อยละ 91.43 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.09 และต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 ด้านรายได้ ส่วนใหญ่ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 
170 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48 รองลงมาคือรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,001-30,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 26.43 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 21 คน               
คิดเป็นร้อยละ 5.00 ด้านต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า จ านวน 383 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.19 และพนักงานระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 8.81 ด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71 รองลงมาคือปฏิบัติงาน  
11-15 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 27.86 ปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 
และปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ระดับแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  
1. ความส าเร็จในงาน โดยรวมมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณา         

รายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ในการ
ท างานต่าง ๆ ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านได้อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ท่านท างานได้ส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ท่านสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในท่ีท างาน ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และท่าน
คิดว่าการท างานในบริษัทนี้หาความก้าวหน้าได้ง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 ตามล าดับ 
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2. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ีงาน
ที่ท่านได้รับมอบหมาย ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะความช านาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ลักษณะงานที่ท า   
ตรงกับความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันส่งเสริมให้ท่านมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ท่านรู้สึกชอบและสนุกกับงานที่ท าอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และ ท่านรู้สึกว่า
งานท่ีท่านท ามีความท้าทายอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามล าดับ 

3. ความก้าวหน้าในต าแหน่ง โดยรวมมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การพิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง มีความเป็นธรรมและโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 การมีโอกาสศึกษาต่อท าให้ท่านมีความรู้
ความสามารถยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 งานในหน้าที่ของท่านมีโอกาสที่จะเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน
การเลื่อนต าแหน่งเมื่อมีโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ตามล าดับ 

4. สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ โดยรวมมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ปริมาณสวัสดิการ
ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 สวัสดิการมีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของท่าน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านคิดว่าสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้นั้นมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
และ ท่านได้รับค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนอย่างอื่นได้อย่างเหมาะสม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 
ระดับวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
1. ลักษณะการสร้างสรรค์ โดยรวมวัฒนธรรมองค์การมีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านท างานได้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ในการท างานต่าง ๆ ท่านได้ใช้
ความรู้ความสามารถของท่านได้อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ท่านสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในท่ีท างาน ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 และท่านคิดว่าการท างานในบริษัทนี้หาความก้าวหน้าได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ตามล าดับ 

2. ลักษณะการตั้งรับ-เฉื่อยชา โดยรวมวัฒนธรรมองค์การมีอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ท่านมักหลีกเลี่ยงการโต้แย้งกับหัวหน้างาน
หรือผู้ที่มีอาวุโสกว่าในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 หลักการท างานองท่านคือการคล้อยตามความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาเท่านั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ท่านสามารถตัดสินใจท างานไม่ได้อย่างอิสระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 และท่าน
ชอบปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติมาก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 

3. ลักษณะการตั้งรับ-ก้าวร้าว โดยรวมระดับวัฒนธรรมองค์การ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านเชื่อว่าการเลื่อนต าแหน่ง คือ การประสบความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 การท างานทุกอย่าง
ของท่านมีการวางแผนไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ท่านมีความต้องการเลื่อนต าแหน่งงานให้สูงขึ้นและ
ผลตอบแทนมากขึ้นเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ลักษณะส าคัญในงานของท่านคือการเผชิญหน้ากับปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.28 และท่านเชื่อว่าลักษณะการท างานท่ีดี คือการแข่งขันกันท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 
ระดับความพึงพอในในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ เมื่อพิจารณา

ความคิดเห็น พบว่าโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าแต่ละด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโอกาสและความก้าวหน้า โดยรวมความพึงพอในในการท างานมีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านหัวหน้างาน โดยรวมความพึงพอในในการท างานมีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
ด้านเพื่อนร่วมงาน โดยรวมความพึงพอในในการท างานมีอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ด้านค่าตอบแทน โดยรวม
ความพึงพอในในการท างานมีอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

ส่วนที่ 5 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ระดับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ เมื่อพิจารณา

ความคิดเห็น พบว่าโดยภาพรวมมีระดับประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ ผลงานของท่านเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ท่านมีความตั้งใจและยินดีที่จะเรียนรู้ระบบงาน
ใหม่ๆที่จะช่วยให้การท างานของงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ท่านเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานของท่านเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ท่านริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆในการปฏิบัติงาน              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ท่านสามารถท างานร่วมกับทีมงานอื่นภายนอกองค์กรและส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 
บรรยากาศในการท างานเป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และท่านมีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงการท างาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 

1. พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ 0.05            
 2. พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและและไม่มีผลต่อประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05            

3. พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05            

4. พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.05            
 5. พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05             

6. พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.623 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ 
ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง หมายความว่า เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่องแรงจูงใจในการท างาน           
ในภาพรวมดีขึ้น จะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.340 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ 
ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ต่ า หมายความว่า เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นในวัฒนธรรมองค์การในภาพรวมดีขึ้น  
จะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.513 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสอง              
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง หมายความว่า เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมดีขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 
1. พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            

ที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานท้ังเพศชายและหญิงต่างมีลักษณะประสานร่วมกัน ซึ่งไม่ได้ค านึงถึง
เรื่องเพศเป็นหลัก หากแต่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เป็นส าคัญ ประกอบกับยอมรับ             
ในบทบาทของพนักงานทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน        

2. พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากพนักงานในทุกช่วงอายุมีความท้าทายท่ีหลากหลาย 
เพื่อนร่วมงานท่ีมีอายุหลากหลายจึงช่วยเติมเต็มส่วนท่ีตนไม่ถนัด        

3. พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อาจะเนื่องมาจากธนาคารฯ ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าวุฒิการศึกษาและ
พนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและระดับปริญญาโทท าให้ไม่มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากนัก 

4. พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05 หากรายได้ต่อเดือนไม่สัมพันธ์กับภาระงานที่รับผิดชอบอาจจะท าให้รู้สึกว่าไม่จ าเป็นจะต้องท างานให้มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าผู้มีรายได้สูงกว่า          

5. พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานทุกคนจึงต้องปฏิบัติงานตามกรอบความรับผิดชอบ ให้สอดประสานกัน เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อน
ต่อไปได้                

6. พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล เนื่องจากพนักงานที่มีอายุงานมากกว่าย่อมมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าด้วยองค์กร
สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของชีวิตได้อย่างเพียงพอ 

สมมติฐานที่ 2 
แรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และแรงจูงใจในการท างานรายด้านได้แก่ ความส าเร็จในงาน ลักษณะงาน              
ที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง และสวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับ ทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน    

 
 
 
 



11 
 

สมมติฐานที่ 3 
วัฒนธรรมองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงานและประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และวัฒนธรรมองค์การรายด้าน 
ได้แก่ ลักษณะการสร้างสรรค์ และลักษณะการตั้งรับ-ก้าวร้าว มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  

สมมติฐานที่ 4 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรายด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน  
ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ด้านหัวหน้างาน และด้านเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ควรจะให้ความส าคัญกับพนักงานที่มีระยะเวลาในการท า
ต่ ากว่า 5 ปี และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยกิจกรรมที่เสนอแนะ ควรมีการจัด
กิจกรรมมอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานและเพื่อน
พนักงานด้วย อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นพนักงานท่ีมีอายุงานมากให้มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการท างานท่ีดีขึ้น 

2. ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่ไม่ยากจนเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ท้าทายความสามารถของพนักงาน
เช่นเดียวกัน เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นและควรมีการกล่าวช่ืนชมเมื่อพนักงานปฏิบัติงานได้ส าเร็จและ
ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาความรู้และน าปรับใช้ให้การท างาน            
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง นอกจากนี้ควรด าเนินการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้  

3. ผู้บังคับบัญชาควรให้ความไว้วางใจและเช่ือถือและความีอิสระในการท างาน เช่น การเปิดโอกาสพนักงานได้เสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานในหน่วยงานอย่างเต็มที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการท างาน แสดง
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่โดยการให้ความเชื่อมั่นในตัวพนักงานและมอบอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการท างาน 

4. ผู้บริหารควรช่ืนชมพนักงานที่ให้ความเชื่อเหลือกัน อาจจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในบริษัท หรือ
ผู้บริหารควรแจ้งหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งและเป้าหมายที่ชัดเจน ข้อดีและจุดที่ควรปรับปรุงหรือยังสามารถพัฒนาได้อีก 
เพื่อให้พนักงานทราบแนวทางชัดเจนว่าต้องท าอย่างไรจึงจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ขณะเดียวกันควรให้โอกาสพนักงาน
ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญท าให้ได้เรียนรู้และมีโอกาสก้าวหน้าในอนาคต 

5. ผู้บังคับบัญชาควรสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอยู่เสมอ ให้ความสนใจแนะน า สอนงาน และ
ช่วยเหลือเสมอ เมื่อต้องการค าปรึกษาปฏิบัติอย่างไม่มีอคติและให้ความส าคัญต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ซึ่งการแนะน า สอนงานจะช่วยให้พนักงานรู้วิธีการท างาน หรือวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท าให้การท างานของพนักงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงตัวแปรด้านที่คาดว่าจะส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในการท างานของพนักงาน เพื่อให้เห็นและทราบถึง

สาเหตุที่แท้จริงและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจเหล่านั้น รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกจากงานของพนักงาน 
เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และหาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
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2. ควรศึกษาถึงความต้องการอื่นเช่น ค่านิยมขององค์การ ที่จะสัมพันธ์ต่อพนักงานภายในองค์การ และคาดหวังว่า
จะท าให้การท างานของพนักงานภายในองค์การมีการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้ประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น และน าไปสู่
ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ   

3. การศึกษาครั้งต่อไปอาจขยายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยเลือกตัวแทนกลุ่มในสาขากลางหรือสาขาภูมิภาค
ของธนาคาร เนื่องจากความพึงพอใจในการท างานของพนักงานแต่ละภูมิภาคและส านักงานใหญ่ อาจมีความที่ต้องการ
แตกต่างกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์  ดร.วสันต์               

สกุลกิจกาญจน์ ที่ได้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี่ด้วย 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่าน           
ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา 
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