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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาค่านิยมองค์การและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 384 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1. พนักงานที่
มีเพศ อายุ ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่แตกต่างกัน โดยพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่ไม่แตกต่างกัน 2. ค่านิยมองค์การมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 3. ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง 4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง 5.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง 6.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ: ค่านิยมองค์การ แรงจูงใจ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to study the factors of corporate values and motivation associated with 
the satisfaction and work efficiency of employees in Kiatnakin Bank Public Company Limited. The 
sample consisted of 384 employees. The data were collected through the use of questionnaires and 
analyzed by applying descriptive and inferential statistics, including percentage, mean, standard 
deviation, an independent sample t-test, One-way ANOVA and the Pearson Correlation Coefficient. 
The results of the research were as follows: (1) employees of different ages, gender, position, and 
monthly  income  had  differences in terms of work efficiency and with a 0.05 level of significance, 
while employees with different educational levels did not have differences in terms of efficiency;               
(2) the corporate  values  correlated  with  the  efficient  performance  of   Kiatnakin Bank employees 
with a 0.05  level  of  significance,  indicating  that  their  relationship  was considerably significant;  
(3) the corporate values correlated with the satisfaction of the employees of Kiatnakin  Bank, and 
with a 0.05  level  of  significance,  indicating  that  the relationship  was  considerably  significant;               
(4)  the  factor of performance  motivation  correlated  with  the  work efficiency  of  Kiatnakin  Bank  
employees, with  a  0.05  level  of significance,  indicating  that  the  relationship  was  considerably  
significant;  (5)  the  performance motivation with  the satisfaction of employees  of Kiatnakin  Bank, 
with a 0.05  level  of  significance,  indicating  that  the  relationship  was  considerably  significant; 
and (6)  the levels of employee satisfaction  correlated  with  work  efficiency  of Kiatnakin  Bank  
employees, with a 0.05 level of significance, indicating that the relationship was considerably 
significant. 
 
Keywords: Corporate Values, Motivation Satisfaction, Work efficiency 
 

บทน า 
 ปัจจุบันสังคมทั่วโลกเข้าสู่ภาวะสูงวัยและกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์มีมากขึ้นอีกทั้งมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบวกและลบต่อกระบวนการผลิต การท างาน รวมถึงการด าเนินชีวิต ท าให้เกิด
การแข่งขันในภาคธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลให้แต่ละธนาคารสร้างความได้เปรียบทาง บุคลากร
ภายในองค์การถือเป็นทรัพยากรส าคัญ สามารถสร้างความได้เปรียบและการประสบความส าเร็จให้แก่องค์การ โดยมีการ
เชื่อมโยงบุคลากรกับองค์การด้วยค่านิยมขององค์การ เพื่อให้พนักงานผูกพันต่อองค์การ ซึ่งค่านิยมองค์การแสดงออกมา
ในรูปของวัฒนธรรมองค์การ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2556) ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การว่า คือ แนวทางที่ได้
ยึดถือปฏิบัติกันในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ ประกอบด้วย 
ทัศนคติ ค่านิยม บรรทัดฐานในด้านพฤติกรรม ความคาดหวัง ท่ีก าหนดร่วมกันกับสมาชิกขององค์การ ธนาคารพาณิชย์
ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังคนของ
องค์การที่ถูกจ ากัดลดน้อยลง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างาน และผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้สวัสดิการ
และผลตอบแทนที่ได้รับน้อยลง ท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรตามที่ต้องการ 
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ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อย่างไรก็ตาม องค์การสามารถแก้ไขปัญหาให้ส าเรจ็ได้ด้วยทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและคุณภาพ รวมถึงมีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จทั้งตนเองและองค์การ ธนาคารได้ผลจัดอันดับที่ 8 ของธนาคารแห่งปี 2562 (วารสาร
การเงินธนาคาร, 2562) โดยธนาคารให้ความส าคัญสูงสุดกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นก าลังส าคัญขององค์การ เป็นปัจจัย
หลักในการร่วมขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานไม่เพียงแต่เป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่ใกล้ชิดที่สุด หากยังเป็นสมาชิกของธนาคารด้วย อีกทั้งตระหนักในการสร้างความเข้าใจในค่านิยมองค์การร่วมกัน
ได้อย่างท่ัวถึง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. พนักงานที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน  

2. ค่านิยมองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่  

3. ค่านิยมองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่  

4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

5. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

6. ความพึงพอใจในการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายและทฤษฎีลักษณะที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) อธิบายว่าลักษณะ             

ด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะที่ลักษณะ
ด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ 
การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ ใช้บ่อยมากในการแบ่งส่วนตลาด ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและ              
มีประสิทธิภาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 

ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมองค์การ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2545, 50) ได้กล่าวไว้ว่า การก าหนด
ค่านิยมขององค์การนี้สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ 
  1. ด้านคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และมีราคายุติธรรม 

2. ด้านลูกค้าโดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเลิศ  
3. ด้านพนักงาน ให้ความเชื่อมั่นในคุณค่าทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาและการธ ารงรักษาเขาเหล่านั้น

เอาไว้  
4. ด้านความเป็นเลิศในการบริหาร  
5. ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคมและประเทศชาติ  โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมจรรโลงวัฒนธรรม  และ

ประเพณีไทย ร่วมพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสังคมไทย 
ค่านิยมองค์การ คือแนวทางการปฏิบัติ ข้อก าหนดร่วมกันเป้าหมายสูงสุดขององค์การหรือจุดมุ่งหมายที่ทุกคน

รับรู้ร่วมแรงร่วมใจกันยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยแบ่งออกเป็น
ดังนี ้

ด้านรอบรู้ในงาน (Professional) หมายถึง มีความรอบรู้ในงาน มีใจใฝ่รู้ มุ่งการพัฒนาศักยภาพตัวบุคคล              
อยู่เสมอ เคร่งครัดต่อกฎระเบียบเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ ในการท างานมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถน าสิ่งใหม่ ๆ มาปรับใช้ในงาน โดยมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน หมั่นติดตามผลงาน เพื่อให้ผลงานท่ีตรงตาม
เวลาและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยอมรับในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นจากผู้อื่นบนพ้ืนฐานของเหตุผล 

ด้านรับผิดชอบในทุกมิติ (Accountability) หมายถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าขององค์การ การมีจิตส านึก
ในการท างานร่วมกัน เพื่อมุ่งท างานให้ลุล่วง ตรงตามเวลาที่ก าหนดและแนะแนวทางการแก้ไขเมื่อปฏิบัติตามก าหนดไม่ได้
ค ามั่นสัญญาที่ให้ รวมถึงสร้างความสามัคคีภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ด้านท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึงการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการเปิดใจรับฟัง 
และยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน การประสานแนวคิดที่มีความแตกต่างให้ยุติ เพื่อความส าเร็จเป้าหมายเดียวกัน              
โดยยึดแนวคิดว่าความส าเร็จขององค์การ ขึ้นอยู่กับพนักงานทุกคน 

ด้านสุจริต มีจริยธรรม (Integrity) หมายถึงการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อองค์การและสาขาอาชีพของ
ตน ทุกกระบวนการของการปฏิบัติงานมีประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีวิธีการท างานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
รวมทั้งมีความยุติธรรมต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

ด้านมองกว้างไกล ยึดในเป้าหมาย (Visioning) หมายถึงการท างานอย่างมีแบบแผนก าหนดเป้าหมายระยะสั้น
และยาวของงานอย่างชัดเจน การปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนดและมีการติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปรับปรงุข้อบกพร่อง
เสมอ ยึดมั่นในหลักการและค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การระยะยาว มีการคิดนอกกรอบ และสร้างสรรค์งานเชิงรุก 
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ด้านใจรักบริการ (Excellence Service) หมายถึงมีความเอื้อเฟื้อ อาสาเสนอความช่วยเหลือ หรือช่วยแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารข้อมูลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ มีการบริการอย่าง
จริงใจ และทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างความประทับใจกับเพื่อนร่วมงาน 
 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ทฤษฎีการจูงใจของ David McClelland เน้น
อธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระท าการเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการความส าเร็จมิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระท า
ของเขา หากองค์การใดที่มีพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จ านวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตเร็ว (อ้างถึงใน ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์, 2539: 369) ซึ่งความต้องการความส าเร็จนี้ในแง่การท างาน หมายถึง ความต้องการที่จะท างานให้ดีที่สุดและ  
ท าให้เสร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อตนท าอะไรส าเร็จได้ก็จะมีแรงกระตุ้นให้ท างานอื่นส าเร็จต่อไป ในช่วงปี ค.ศ. 1940s 
นักจิตวิทยาช่ือ  David I. McClelland ได้ท าการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ ของบุคคล  (Thematic 
Apperception Test: TAT)) เพื่อวัดความต้องการของมนุษย์โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการน าเสนอภาพต่าง ๆ 
แล้วให้บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์                
มีความต้องการ 3 ประการ ที่ได้รับจากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเช่ือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะเข้าถึงพฤติกรรมของ
บุคคลได้ ดังนี ้ 

1. ความต้องการอ านาจ เป็นความต้องการอ านาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือคนอื่น บุคคลที่มีความต้องการอ านาจสูง 
จะแสวงหาวิถีทางเพื่อให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่าท างานให้มีประสิทธิภาพ  

2. ความต้องการความผูกพัน เป็นความต้องการความรัก ความเป็นพวกพ้อง ความปรารถนาเพื่อความเป็น
มิตรภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ที่สนิทชิดชอบกัน เป็นความต้องการเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นการ
ยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูง 
จะชอบสถานการณ์ความร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ            
บุคคลอื่น  

3. ความต้องการความส าเร็จ เป็นความต้องการที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มที่และดีที่สุด เพื่อความส าเร็จ เป็นแรง
ขับเพื่อที่จะให้ท างานนั้นประสบความส าเร็จที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เป็นแรงขับเพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ 
หรือแรงจูงใจท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ดีกว่าและมปีระสทิธิภาพสงูกว่า และมีผลส าเร็จตามความมุ่งหมายจากการวิจัย
ของ McClelland พบว่า บุคคลที่ต้องการความส าเร็จ จะมีลักษณะชอบแข่งขัน ชอบท างานที่ท้าทาย และต้องการได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความช านาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล้าที่จะเผชิญ
ความล้มเหลว 
 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของฮาร์เล Thomas Willard Harrell (1972: 260 - 274 อ้างอิงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2535 : 145-152) 
กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ และปัจจัยเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือบ่งช้ีถึงปัญหา           
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีปัจจัยอยู่ 3 ประการ ดังนี้  

1. ปัจจัยด้านบุคคล  
2. ปัจจัยด้านงาน  
3. ปัจจัยด้านการจัดการ  
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ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542: 130) ได้ให้
ความหมายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นคือการลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุ บุคลากรลง ในขณะที่พยายามเพิ่มความเร็วและความราบเรียบ             
ซึ่งไม่แตกต่างจากกรณีของ ปีเตอร์สัน และ โพวแมน (Plowman & Peterson, 1989, หน้า 325 อ้างถึงใน กชกร              
เอ็นดูราษฎร์ , 2547, หน้า 11) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harrington Emerson โดยตัดทอนบางข้อลงและสรุป
องค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ  

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ 
  2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน  

3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและ
ทันสมัย  

4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะต้องลงทุนน้อยกว่า
และได้ก าไรมากท่ีสุด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เนื่องจาก
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นสามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง ของ Taro Yamane            
โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลือ่นร้อยละ 5 ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ เท่ากับ 384 คน 
 ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างคือ  
  1. การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random sampling) โดยก าหนดสัดส่วน (Proportionate) ของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 15 สายงาน  
  2. การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากขั้นตอนที่ 1 รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 384 คน  

3. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการก าหนดสัดส่วนของพนักงานธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตามสัดส่วนของประชากรที่จะให้ข้อมูล การเก็บข้อมูล  โดยใช้แบบสอบถาม             
เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจนครบจ านวน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นแบบสอบถาม ซึ่ งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึงลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ค่านิยมองค์การ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่  1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์  ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมองค์การ ส่วนที่  3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนท่ี 5  
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการในสร้างเครื่องมือวิจัย ดังต่อไปนี้  

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
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2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ค่านิยมองค์การ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกัน 

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ค่านิยม
องค์การ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สารนิพนธ ์

6. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม 2 ท่าน ในการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ 
(Try Out) 
 การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวม
ได้มาด าเนินการ ดังนี้  

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและคัดแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น  

2. ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน าข้อมูลบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations)  
5. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 

 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ เพศหญิง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 ตามล าดับ                  
อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 29 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมา คือ อายุ 
40 – 49 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และอายุ 50 ปี
ขึ้นไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดับ ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 254 คน   คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  
113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และ   ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามล าดับ ต าแหน่ง พบว่า               
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งระดับปฏิบัติการ จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมา คือ                
รองผู้อ านวยการ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ผู้อ านวยการ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และผู้จัดการ 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน  35,001 บาท ขึ้นไป 
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จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และรายได้ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.4 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมองค์การ มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.210 พบว่า ด้านสุจริต มีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ด้านมองกว้างไกล  ยึดในเป้าหมาย  ด้านการรอบรู้ในงาน ด้านความรับผิดชอบในทุกมิติ ด้านการท างานเป็นทีม และ  
ด้านใจรักบริการ ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.234 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการความผูกพัน 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความต้องการความส าเร็จ และด้านความต้องการอ านาจ 
ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.269 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านงาน และด้านการจัดการ ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.234 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ย 
สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านปริมาณ ด้านค่าใช้จ่าย และด้านคุณภาพ ตามล าดับ 
 

สรุปผลการและอภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะ ฟูวิวัฒนาการกูร (2549) ได้
ศึกษาเรื่อง ค่านิยมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทก้ามปู จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
พนักงานบริษัทก้ามปู จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยเพศหญิง             
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย พนักงานท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า
พนักงานที่มี  20 – 29 ปี 30 – 39 ปี และพนักงานที่มีอายุ 40 – 49 ปี เนื่องจากพนักงานมีประสบการณ์ท างาน                 
และมีทักษะการท างานมากกว่า รวมถึงการจัดการปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
วรรณภา รังสิมาวงศ์สกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการงานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานที่มีอายุและระยะเวลาการ
ท างานที่แตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชา ยันตรปกรณ์ 
(2548) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ปัจจัยด้านรายได้ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านการฝึกอบรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และด้านการบริหารจัดการ 
นอกจากนี้เพศและระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นีรนุช หนุนภักดี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลต าบลสามโก้ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ ต าแหน่ง/หน้าท่ีการงาน รายได้
ต่อเดือน  ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม 
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(2549) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย ของข้าราชการส านักโยธาธิการ
กลาโหม  พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีย์ เอมดวงดี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่า วัฒนธรรมองค์การที่ให้
ความส าคัญกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์การที่เน้นการท างานเป็นทีม และวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งผลลัพธ์ของงานจะท าให้
การบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพมากกว่าวัฒนธรรมองค์การที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรน้อย ส่วนวัฒนธรรม
องค์การที่มุ่งรักษาสถานภาพเดิมขององค์การ จะท าให้การบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพมากกว่าวัฒนธรรม
องค์การที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจินตนา คุ้มภัย (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย  พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การอย่างชัดเจน คือ วัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จ (Achievement Oriented) 
ซึ่งผลส าเร็จประเมินจากการบรรลุเป้าหมายที่ องค์การก าหนดไว้ และเป้าหมายต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ              
กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ และพบว่า รัฐวิสาหกิจ ส. และรัฐวิสาหกิจ ก.                     
มีวัฒนธรรม องค์การมุ่งผลส าเร็จ (Achievement) หรือผลลัพธ์ (Result) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) ขององค์การรวมทั้งมีกลยุทธ์อย่างชัดเจน พนักงานรับทราบและเข้าใจกลยุทธ์ของ  องค์การ มีค่านิยมและ
พฤติกรรมมุ่งผลส าเร็จ คือ ท างานหนัก เสียสละอุทิศตนแก่องค์การ ท าให้องค์การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคนิจ ศรัทธา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในฝ่ายธุรกิจ ขายตรง บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ในด้านเป้าหมายและในด้านเวลาของพนักงานในฝ่ายขายตรง บริษัท ยูนิลีเวอร์
ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับต่ า  และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรธรณ์ พุกพบสุข (2551) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ลักษณะวัฒนธรรม
องค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและ             
ในทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานที่ 3 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมพล พันธ์เกษม (2548) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์การ
บุคลิกภาพและการจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท TRUE พบว่า ปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยทางด้านการจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานไป              
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่ค่าอ่ืนคงที่แต่ความพึงพอใจทางด้านวัฒนธรรมองค์การเปลี่ยนไป 1 จะท าให้
ความพึงพอใจโดยรวมเปลี่ยนไป 0.142 หน่วย  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ (2555)  ได้ศึกษา
เรื่อง วัฒนธรรมในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ พบว่า วัฒนธรรมที่
เน้นรายละเอียดมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหารงานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สลิลดา ปิ่นสุวรรณ
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพของ
พนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า อ านาจในการพยากรณ์การรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ ได้แก่ 
ค่านิยมภายในงาน บุคลิกภาพแบบเปิดตัว บุคลิกภาพแบบมีสติ บรรยากาศองค์การด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การ 
บรรยากาศด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บรรยากาศองค์การด้านการเอาใจใส่ต่อพนักงาน บรรยากาศองค์การ              
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ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และบรรยากาศด้านการสนับสนุน สามารถร่วมพยากรณ์การับรู้ความส าเร็จในอาชีพ
ของพนักงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ค่านิยมองค์การ ได้แก่ ด้านสุจริต มีจริยธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ในทิศทางตรงกันข้ามกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน คุณภาพ
ชีวิตในการท างาน การรับรู้คุณค่าของงานและความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ของบุคลากร  สายวิชาการ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเครียดในการท างาน  ด้านความสัมพันธ์               
ด้านลักษณะงาน ด้านโครงสร้างนโยบายและบรรยากาศขององค์การ ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ               
ซึ่งความเครียดในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้บุคลากร มีความเครียดในระดับที่สูง อันมาจากหลายสาเหตุก่อตัวในปริมาณ                   
ที่น้อยจนเพิ่มมากข้ึน เช่น ปัจจัย ด้านการท างาน ปริมาณงานท่ีมากเกินไป หรือปริมาณงานท่ีมากกว่าความสามารถของ
บุคลากร ความสับสนและความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ งานที่จะต้องมีความรับผิดชอบในระดับสูง  ซึ่งสอดคล้องกับ              
สิริอร วิชชาวุธ (2553) ได้กล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียด คือ ความกังวล ตนเองจะไม่ได้รับในสิ่งที่ตนไม่สามารถ
ท ากิจกรรมที่รับผิดชอบอยู่นั้นได้ส าเรจ็ ความกังวลกลัวว่าตนจะไม่ได้รับในสิ่งท่ีตนปรารถนาเนื่องจากงานท่ีท าน้ันมากเกิน
ก าลังหรือเกินความสามารถก าลังถูกประเมินค่าของการกระท าหรือค่าความเป็นคน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่ตนไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียแก่ตน มีความสับสนขัดแย้งในบทบาทที่ตนจะต้องท าไม่สามารถ
ตัดสินใจว่าตน จะต้องท าอย่างไรจึงจะถูกต้องเป็นผลดีแก่ตนดังนั้นจึงก่อให้เกิดความเครียดในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ 
รัตนาพร พนพิเชษกุล (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งกระทบต่อความเครยีดในการท างานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครยีด 
ได้แก่ ลักษณะงานที่ไม่ดี การขาดโอกาสในอาชีพ สัมพันธภาพที่ไม่ดี  ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้นโยบาย
โครงสร้างขององค์กรที่ไม่ดีดังที่กล่าวมาจึงแสดงถึงปัจจัย ที่ส่งผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ 

สมมติฐานที่ 4 มีความสอดคล้องกับ เนตรทราย กาญจนอุดมการ (2552) ซึ่งพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในภาพรวมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวก ยกเว้นด้านประหยัดคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับต่ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร ทรงเกียรติ (2554) ได้ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านภูมสิารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) 
จังหวัดลพบุรี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการท างานพบว่าความสัมพันธ์ไป           
ในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบในงานกับประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนางสาวปัญญาพร ฐิติพงศ์   ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท
ก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคช่ัน จ ากัด พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยแร งจูงใจกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านรวม พบว่า แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบและดา้นการนิเทศงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ บุคลากร สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมได้ ร้อยละ 73.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา เสริมวิวัฒน์ วงศ์(2557,บทคัดย่อ)ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย บัญชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน ปัจจัยค้ าจุน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ผลตอบแทน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน 

สมมติฐานที่ 5 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญฤทัย นาคดี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า แรงจูงใจท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมพยากรณ์ความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาคิดเป็นร้อยละ 68.20 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัชณี กลั่นสอน (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พบว่า บุคลากสายสนับสนุนวิชาการมีแรงจูงใจในการท างาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพนักงานทุกคนเกิดความพึงพอใจในการท างาน ก็จะสามารถท างานได้อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายขององค์การทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชาญฤทธ์ิ แตงอ่อน (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศ
ยาน สุวรรณภูมิ พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านสภาพ
การท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01.ในทิศทางเดียวกัน             
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศนันท์ อ่อนสันทัด (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและแรงจูงใจที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ 
ได้แก่ อายุ ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจ ระยะเวลาการท างานส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาพรวมและรายได้ทั้ง               
ด้านปัจจัยจูงใจ และด้านปัจจัยค้ าจุน รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานด้านปัจจัยจูง ใจ และปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอในในการท างาน ได้แก่ ระยะเวลาการท างาน และรายได้ต่อเดือน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
เรณู  สุขฤกษกิจ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน                    
บริษัทท่าอากาศยานไทยจ ากัด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไป                 
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าาจุน  พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับความ                
พึงพอใจ โดยปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานมี ความสัมพันธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความส าเร็จ และปัจจัยค้ าจุน
ด้านเงินเดือนและ สวัสดิการมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานะ             
ทางอาชีพ 

สมมติฐานที่ 6 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรินทิพย์ คล่องพยาบาล (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความ              
พึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบริหารสินเช่ือ
รายย่อย พบว่า ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ ในระดับปานกลาง 
และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีความพึงพอใจชีวิตความ  เป็นอยู่ในภาพรวม ก็จะท าให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างาน สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อ  พนักงานมีความพึงพอใจในงานแล้วที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ปัจจัยทีส าคัญอีกประการหนึ่ งคือ ปัจจัย ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งถ้าพนักงานมีความ
ประทับใจในองค์กร มีความผ่อนคลายใน  การท างาน ไม่ซีเรียสเกินไปนัก มีความกระตือรือร้นที่จะท างาน มีความ
เพลิดเพลินและมีความสุข ในการท างาน พนักงานก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง จอห์น ดี.มิลเล็ท 
(เทพ ศักดิ์บุญยัตน์พันธ์. 2536 : 14-15 ; อ้างอิงจาก Jon D. Millet. 1972 ได้กล่าวไว้ว่าประสิทธิภาพ เกิดจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นิสรา รอดนุช 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่  4 แห่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ เชิงบวก คือ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านเงินเดือน และสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส และ
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน และปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานส่งผลเชิงลบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  นิรุจ อยู่พานิช (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในงานของบุคลากรกรมพัฒนาพลังงาน
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ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน พบว่าปัจจัยด้านลักษณะปัจจัยการบังคับบัญชา และปัจจัยสถานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.169 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันที่ระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมดีขึ้นจะมีประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานดีขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความ                
พึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่าย ค่าตอบแทน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.194 และ 0.159 แสดงว่า                
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับต่ ามาก กล่าวคือ ถ้าความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่าย 
ค่าตอบแทน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานดีขึ้นจะมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานดีขึ้นเล็กน้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากผลวิจัยพบว่า ค่านิยมองค์การด้านสุจริต มีจริยธรรม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ผู้บริหารให้การสนับสนุน รวมถึงการกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักในค่านิยม
องค์การด้านสุจริต มีจริยธรรม ซึ่งสามารถส่งเสริมให้พนักงานตะหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการท างาน 
โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในกระบวนการและวิธีการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีความยุติธรรม
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน อันจะท าให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ  

2. เนื่องจากผลวิจัยพบว่า ค่านิยมองค์การด้านสุจริต มีจริยธรรม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ผู้บริหารส่งเสริมทั้งทางด้านสุขภาพจิตและความเครียดของพนักงาน โดยการจัดท า
โครงการรับฟังปัญหาของพนักงานผ่าน application online ซึ่งจะท าให้พนักงานสามารถสบายใจต่อการเข้า
ปรึกษาหารือ รวมถึงสะดวกต่อการใช้งาน และทางผู้บริหารสามารถได้รับข้อมูลและน าไปประมวลผลในการแก้ไข ป้องกัน 
รวมถึงให้ค าแนะน า เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี 

3. เนื่องจากผลวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการความส าเร็จ ด้านความต้องการความ
ผูกพัน และด้านความต้องการอ านาจ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ควรมีการส่งเสริมให้พนักงาน              
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ โดยมีการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจให้กับ
พนักงานเช่น หุ้นของบริษัทฯ วันหยุดพิเศษ เงินพิเศษ หรือโล่รางวัล ให้กับพนักงานท่ีมีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้ท าความ
ดีปิดทองหลังพระแต่ก็ยังมีคนเห็นและให้ความส าคัญ และควรมีการจัดอบรมในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านคุณธรรมและ จริยธรรมมาเป็นวิทยากรในการอบรม 

4. เนื่องจากผลวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการความส าเร็จ ด้านความต้องการความ
ผูกพัน และด้านความต้องการอ านาจ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหารในแต่ละสายงาน ควรมี
แนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถได้เต็มที่ รวมถึงมีการแบ่งงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยการจัด
ประชุมพูดคุยเฉพาะกลุ่มในทุกเช้าวันจันทร์ก่อนเข้างาน เช่น Morning Talk เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาที่พบ 
ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในทีมเดียวกัน  
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.
วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ในการค าแนะน าช่วยเหลือ ช้ีแนะแนวทาง 
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งถึงความกรุณาและความเมตตาที่มี
แก่ผู้วิจัยตลอดมา และขอขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน                
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสั่งสอนประสบการณ์ที่ดี อันน ามาซึ่งความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือและความเมตตาด้วยดีเสมอมา 
 ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดา ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้การสนับสนุน 
ทั้งยังช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า น ามาซึ่งก าลังใจที่ดีในการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ตลอดจนท าให้ผู้วิจัย
ประสบความส าเร็จในวันน้ี 
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