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บทคัดย่อ 
 
  การศึกษาครั้งมีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ
ความรู้ และประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์การท างาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของ พนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลการจัดการความรู้ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารของ
รัฐแห่งหนึ่ง 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งสถิติในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย Multiple regression ผลการศึกษาพบว่า   
  1)  พนักงานของธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ที่มี ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2) การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 3) การจัดการความรู้ ประกอบด้วย การน าความรู้ไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงความรู้ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study are as follows: 1) To study behaviors that are related to corporate 
culture perception. Knowledge management and performance of state bank employees by demographic 
data including gender, age, status, educational level, income and work experience. 2) To study the effect 
of organizational cultural perception on the performance of and 3) To study the influence of knowledge 
management on the performance of state bank employees. The sample used for this study was 4 0 0 
employees of a state bank, using a questionnaire as a research tool. The statistics in this study were 
number, percentage, mean, standard deviation. And test the hypothesis with Multiple regression. The 
study found that;  
 1) State bank employees with different work experience have different performance in their work. 
Statistically significant at a level of 0.05.  
 2 ) Corporate culture perception Has no influence on work efficiency statistically significant at a 
level of 0.05,  
 3 ). Knowledge management consisted of applying knowledge. Assessment and improvement of 
knowledge Influence on work efficiency statistically significant at a level of 0.05. 
 
Keywords: Corporate Culture, Knowledge Management, Operational Efficiency 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดขึ้นตลอดเวลาและรวดเร็ว เทคโนโลยีมีการพัฒนา อย่างไม่มีขีดจ ากัด โดย
ความรู้ใหม่ๆได้ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นและน ากลับไปใช้ใหม่ ในยุคปัจจุบันนั้น เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ การที่องค์กรจะสามารถด ารงอยู่
ได้นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายประการ อย่างเช่น โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมเนื่องจากทุกองค์กรต้องการให้
ธุรกิจของตน เติบโดและได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด าเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายตามที่
ต้องการ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและสามารถสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กรโดย 
การเช่ือมโยงบุคลากรให้เข้ากับองค์กรด้วยค่านิยม องค์กรเพื่อให้พนักงานผูกพันต่อองค์กร ซึ่งค่านิยมนี้จะแสดงออกมาใน
รูปแบบของวัฒนธรรม องค์กร ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการท างานให้บรรลุเป้าหมายของ 
องค์กรด้วยความผูกพันต่อความเช่ือและค่านิยมองค์กรที่มีร่วมกัน ผู้น าองค์กรจะต้องรู้และเข้าใจ วัฒนธรรมองค์กรอย่างลึกซึ้ง 
ซึ่งวัฒนธรรมในองค์กรต่าง ๆ สามารถท าให้องค์กรประกอบกิจการ รุ่งเรืองหรือเสื่อมลงก็ได้ทั้งสองด้าน (สิทธิโชค วรานุสันติกุล
, 2547) ในทางกลับกันถ้าผู้น ารู้วิธีสร้าง และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรก็จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ
เจริญงอก งาม กล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการท างานให้บรรลุเป้าหมายของ องค์กรด้วยความ
ผูกพันต่อความเชื่อและค่านิยมที่มีร่วมกัน 
 การปฏิรูปการท างานในสังคมปัจจุบันเป็นไปโดยรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 
การให้บริการ การรับรู้ข่าวสาร และการแข่งขันท าให้คนในสังคม ต้องด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบในแต่ละวันเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว โดยโลกยุค ปัจจุบันในเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และนวัตกรรมการ
จัดการความรู้มี ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทั้งในตัวบุคคลและองค์กร (Bhatt, 2001) ในขณะปฏิบัติงานที่ ใช้ความรู้ 
จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วย การท างานท่ีใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิผลผู ้ปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยตลอดเวลา การ
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เรียนรู้กลายเป็นความท้าทาย เช่นเดียวกับที่เป็น กระบวนการตลอดชีวิต เนื่องจากต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันการ จัดการความรู้จะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่สามารถถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร องค์กรก็จะ 
สามารถก้าวตามทันการเรียนแปลงในระบบเศรษฐ์กิจ การใช้วิธีการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ อาจก้าวไม่ทันยุคโลกาภิวัตน์ 
จึงจ าเป็นที่องค์กรต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบเพื่อ ช่วยให้คนในองค์กรอยู่รอดได้อย่างมีความสุข สะดวก 
สบายและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าท่ีจะ ผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์กรมีการปรับกระบวนการในการบรหิาร
จัดการด้วย การสะสมทุนมนุษย์ อย่างเช่น การสะสมองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ทักษะ ประสบการณ์ของคนที่ กระจายอยู่ท่ัว
องค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้การจัดการความรู้นั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทุก ๆ ด้านมากยิ่งข้ึน การ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะต้องค านึงถึงความรู้ ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและจากองค์กร (Darroch, 2005) ซึ่งมีอยู่ในรูปแบบ
นามธรรมและรูปธรรมคือ นามธรรมเป็นความรู้ที่ไมไ่ดม้ีการจดัการให้เป็นระบบ และความรู้รูปแบบรูปธรรม คือ ความรู้ที่มีการ 
จัดระบบระเบียบแล้ว การที่องค์กรมีการจัดการความรู้จะท าให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลไกในการ แข่งขัน ป้องกันการสูญหาย
ของความรู้และการปรับปรุงวิธีการจัดการอยู่ตลอดเวลาจะท าให้ องค์กรสามารถบริหารงาน บริหารคน ให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด องค์กรความมีการวางแผนในการ ด าเนินงาน ซึ่งวิธีการจัดการความรู้ที่ดีต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากบุคลากรและ
องค์กร ปรับตัว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (Lettieri, Borga, & Savoldelli, 2014) การจัดการ ความรู้จะท า
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกันได้ภานในองค์กร องค์กรก็จะสามารถ ก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ น าไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการท างานของ พนักงานและผลการด าเนินงานขององค์กร เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในการท างาน เพื่อส่งผลให้ผลการด าเนินงานขององค์กร
เพิ่มสูงขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขององค์กร 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้ และประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ และประสบการณ์การท างาน 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ พนักงานธนาคารของรัฐ               
แห่งหนึ่ง 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลการจัดการความรู้ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ธนาคารของรัฐแห่งหน่ึง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. บุคลลากรพนักงานของธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และ
ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน 
  2. การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติบุคคล การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติ
กลุ่ม การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติงาน  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
  3. การจัดการความรู้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การจัดระเบียบความรู้ การแบ่งปันความรู้ การน าความรู้ไปใช้
การประเมินและการปรับปรุงความรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะด้าน ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะ
ที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาด เป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรูส้ึก ของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผล
ต่อการก าหนดตลาด เป้าหมาย  

จึงสามารถสรุปได้ว่าคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จาก 
ปัจจัยดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และ ประสบการณ์ท างาน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารของรัฐ 

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร 
ธงชัย สันติวงศ์ (2535) กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ 3 มิติ คือ 
1. มิติบุคคล หมายถึง ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ อันส่งผลให้คนในองค์กรเกิดแบบ แผนการประพฤติปฏิบัติที่ให้

ความส าคัญต่อคน ซึ่งเป็นผู้ท างานให้กับองค์กร โดยเช่ือว่าถ้าหากบุคคล มีอิสระในการท างาน และได้รับการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการท างานที่ดีพอ พวกเขาจะ สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด และส่งผลต่อความส าเร็จของ               
องค์กรด้วย 

2. มิติกลุ่ม หมายถึง ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ อันส่งผลให้องค์กรเกิดผลการปฏิบัติ โดยเน้นการประสานงาน 
ความร่วมมือกันท างาน และการจะประสบผลจากการท างานร่วมกันได้นั้น ข้ึนอยู่กับขั้นตอนการท างาน วิธีการท างานของกลุ่ม
ตลอดจนการให้รางวัลตามที่กลุ่มต้องการ ส่งผล ให้เกิดพฤติกรรมตามที่องค์กรต้องการ 

3. มิติงาน หมายถึง ค่านิยม ความคิด ความเช่ือ อันส่งผลให้คนในองค์กรมีแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ให้
ความส าคัญต่อภารกิจ (Mission) ที่เขาได้รับมอบหมาย ซึ่งถือว่ามิติการ ท างานเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่ถือเป็นหลักขององค์กร 
คือ การกิจหรืองานที่จึงต้องกระท าเสร็จนั้นเอง งานต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นงานที่องค์กรจะต้องท าให้ลุล่วงหมดสิ้นไป 
เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงสามารถสรุปได้ว่าประพฤติปฏบิัติรว่มกันของคนในองค์กร รวมถึง ค่านิยม ความคิด รวมทั้งความเชื่อที่มีผลกับการ
แสดงออกของคนในองค์กร โดยค่านิยม ความเชื่อ ความคิดเหล่านั้นมีผลมาจากการเรียนรู้และพัฒนาในอดีต และถ่ายทอด
มายังสมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ มิติบุคคล มิติงาน มิติกลุ่ม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารของรัฐ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
ธิตินันธ์ุ ชาญโกศล (2557) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ 
1. การสร้ างความรู้  เกิดจากการมองหา หรือ  รวบรวมและก็พัฒนาความรู้  ที่ อ งค์ความรู้  ทั้ งแหล่ ง  

การได้รับความรู้จากภายนอก และการได้รับความรู้จากภายใน เช่น วิจัย การพัฒนาต่างๆ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน หรือ 
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

2. การจัดระเบียบความรู้ ก็เป็นหนึ่งในความส าคัญในการที่จะเพิ่มคุณค่า ของการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรลักษณะ
เฉพาะเจาะจงของความรู้ ถูกมองข้ามไปไม่ได้เลย ในกระบวนการนี้ เพราะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การจัด
ระเบียบความรู้ กิจกรรมพวกนี้ก็ควรที่จะยืดหยุ่น  

3. การแบ่งปันความรู้ มันคือ วิธีการที่เราจะส่งต่อความรู้ในระหว่างกลุ่มบุคคล โดยใช้การสื่อสารระหว่างองค์กร ซึ่ง
จะเป็นกระบวนการที่มีการเกี่ยวข้องทั้งในการแลกเปลี่ยนความรู้ตัวบุคคลคน และ กลุ่มบุคคล 
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4. การน าความรู้ไปใช้ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่เรา เอาความรู้ไปประยุกต์กับการวางแผนกลยุทธ์ การควบคุม
การท างาน บริหารภายในองค์กรใหญ่ ด้วยของงานปฏิบัติหรืองานธุรการ ซึ่งสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ได้โดยที่อยู่ในรูปแบบ
ของสถานการณ์ เอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  

5. การประเมินและการปรับปรุงความรู้ ควรด าเนินการทั้งก่อนและหลังปฏิบัติเพื่อประเมินความก้าวหน้าของ
กิจกรรมความรู้และผลผลิตความรู้ในด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การทบทวนการประเมินการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรม 
ประโยชน์จาการประเมิน และการรปับปรุงความรู้ และสถานะปัจจุบันความคืบหน้าและผลกระทบของการจัดการความรู้ 

จึงสามารถสรุปได้ว่าการจัดการความรู้ประกอบด้วย เช่น การสร้างความรู้ การจัดระเบียบความรู้ การแบ่งปันความรู้ 
การน าความรู้ไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงความรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่จะท าให้องค์กร ได้จัดการความรู้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

อนันท์  งามสะอาด (2551) อธิบายว่ า ประสิทธิภ าพ  (Efficiency) หมายถึ งกระบวนการ ด า เนิ น งาน  
ที่มีลักษณะดังนี้  

1. ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา 
(Time) 

2. เสร็จทันตามก าหนดเวลา (Speed) ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ มีการ คัดสรรอย่างดี              

มีกระบวนการด าเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ที่ดี และมีผลผลิต (Output) ที่ดี ดังนั้น การมีประสิทธิภาพจึงต้อง
พิจารณากระบวนการด าเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซึ่งเป็น กระบวนการด าเนินงานทั้งหมด  จึงสามารถ
สรุปได้ว่าประสิทธิภาพการท างานโดยรวม หมายถึง การท างานให้บรรลุผลส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไ ว้ โดยการน า
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและ
การจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารของรัฐ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ พนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง  มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 3,255 คน 
(แหล่งท่ีมา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานธนาคารของรัฐแห่งหน่ึง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2563) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เป็นพนักงานของธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ซึ่ง ผู้ท าวิจัยทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวนของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่
ร้อยละ 5 จากการค านวนได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 356.22 คน หรือประมาณ 400 คน โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหน่ึงตามขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากธนาคารของรัฐแห่ง
หนึ่ง ตามสายงานต่างๆ ภายในองค์กรธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งดังนี้ คือ กลุ่มกรรมการ กลุ่มงานสาขา กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานตลาด กลุ่มงานสินเช่ือ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มปฎิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี เพื่อให้
ประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในช้ันภูมิเดียวกัน (แหล่งที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานธนาคารของรัฐแห่งหน่ึง ณ 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563) 
  ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งประชากรออกตามสายงานต่าง ๆ สามารถ
ค านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสายงานได้ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจก
แบบสอบถามตามสัดส่วนท่ีค านวนได้ในข้ันตอนท่ี 2 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน  จ านวนท้ังหมด 7 ข้อ   
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ได้แก่ การรับรู้
วัฒนธรรมองค์กรในมิติบุคคล การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติกลุ่ม  และการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติงานซึ่งค าถามเป็นแบบ 
Likert Scale ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) จ านวนทั้งหมด 15 ข้อ   
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการจัดการความรู้ การท างานของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ได้แก่ การสร้าง
ความรู้ การจัดระเบียบความรู้ การแบ่งปันความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการประเมินและการปรับปรุงความรู้ซึ่งค าถามเป็น
แบบ Likert Scale ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) จ านวนทั้งหมด 35 ข้อ  
  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง  โดยใช้ระดับการระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) จ านวนทั้งหมด            
2 ข้อ 
  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต าราและงานวิจัย รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้
วัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้และประสิทธิภาพการท างานด้านคุณภาพงานของพนักงานธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย และการสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
  2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยก าหนกขอบเขตให้ครอบคลุมกับเนื้อหาการวิจัย เพื่อให้
สอดคล้องตามความมุ่งหมายของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะโดยเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
  3. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและขอค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แบบสอบถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และสมมติฐานของงานวิจัย 
  4. น าแบบสอบถามที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบและน าไปแก้ไขก่อนน าไปใช้ 
  5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ ใกล้เคียงกับกลุ่ม           
ตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เพื่อน าไปหาค่าความน่าเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) ซึ่งค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่

ของค าถาม โดยจะมีค่า ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมั่นสูง โดยงานวิจัยนี้ค่าความเช่ือมั่น
จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นและได้คุณภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของ พนักงานธนาคารของรัฐ

แห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยขอความร่วมมือจากพนักงานธนาคาร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจะด าเนินการส่งแบบสอบถาม พร้อมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ
ท างานงานวิจัย ตลอดจนลักษณะแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้
กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
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2. ท าการเก็บรวมรวบข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง 
3. ผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถาม โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้องค าถามก่อนท าการเก็บ และบันทึก

ข้อมูลด้วยตนเอง 
4. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และท าการคัดแบบสอบถามที่ไม่

สมบูรณ์ออก 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลในการ

บรรยาย โดยน าเสนอข้อมูลแบบแจกแจงความถี่พ้ืนฐานประกอบด้วย  
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง 

  2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูล            
ต่าง ๆ 

3. ค่าสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
2 ตัวแปร อยู่ในมาตราอันตราภาคหรือมาตราอัตราส่วน 
 

ผลการวิจัย 
  จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  พนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 184 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 46.0 และมีประสบการณ์ท างาน 16 ปีข้ึนไป จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 
จากการศึกษา ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

1. ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติ บุคคล โดยรวมอยู่ ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่ว่างไว้ อยู่ใน
ระดับมาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .02 รองลงมา  ได้ รับอิ ส ระ ในการตั ดสิน ใจท าในสิ่ งที่ เลื อก  อยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และได้รับการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

2. ด้านการรับรู้ วัฒนธรรมองค์กร ด้านการรับรู้ วัฒนธรรมองค์กรในมิติกลุ่ม  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การท างานเป็นทีมเป็นสิ่ งส าคัญที่สุด  อยู่ ในระดับมาก  
มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 3.83 รองลงมา การปฏิบัติ งานพียงคนเดียวสามารถนาไปสู่ ความส าเร็จได้  อยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และสมาชิกในองค์กรร่วมกันอย่างทุ่มเทเพื่อเพื่อสร้างผลงานแก่องค์กร อยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 

3. ด้ านการรับรู้ วัฒนธรรมองค์กร ด้านการรับรู้ วัฒนธรรมองค์กรในมิติ งาน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า แม้งานที่ ง่ายที่สุดก็ควรท าอย่างดีที่สุด อยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมา ควรท าภารกิจในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงก่อนภารกิจส่วนตัว อยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และกฎระเบียบข้อบังคับในการท างานมีความจ าเป็นที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ อยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

จากการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี ้
1. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อจ าแนกเป็นราย

ข้อแล้ว พบว่า องค์กรมีการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.78 รองลงมา  องค์กรมีการสนับสนุนให้พนักงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือการเกิดองค์ความรู้
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ใหม่ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และองค์กรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานในแต่ละต าแหน่ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 

2. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการจัดระเบียบความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า องค์กรมีการจัดฝึกอบรมสัมมนาท่ีให้ความรู้พื้นฐานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกันส่งผลให้คน
ในองค์กรท าไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมา  การจัดระเบียบความรู้องค์กรส่งผลให้งาน
มีคุณค่าและเกิดความส าเร็จ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และองค์กรมีการจัดระบบความรู้ที่เป็นระบบส่งผลให้การ
ท างานมีความยืดหยุ่นและเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 

3. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า องค์กรมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ท างาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมา  องค์กรมีการสนับสนุนให้มีระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน แบบตัวต่อตัวจากผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้แก่พนักงานงานใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจาก
การอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้มาใช้ในการปรบัปรุง สร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 

4. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในด้านการฝึกอบรม การสัมมนา มาประยุกต์ใช้ได้เกิดผลส าเร็จ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมา  สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อแก้ปัญหาในงานที่เกิดขึ้น 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 

5. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการประเมินและการปรับปรุงความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผลงานเมื่อได้รับการประเมินผลแล้วสามารถเป็นที่ยอมรับ จากผู้บังคับบัญชาได้ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา  การวัดผลองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และจากผลการประเมินส่งผลให้ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 

จากการศึกษา ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.72 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จได้ตามปริมาณงานทันตามเวลาที่ก าหนด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมา  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและได้คุณภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 บุคลลากรพนักงานของธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และ

ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน พบว่า บุคลลากรพนักงานของธนาคารของรัฐ           
แห่งหนึ่ง ที่มี ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติบุคคล การรับรู้วัฒนธรรม
องค์กรในมิติกลุ่ม การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  พบว่า การรับรู้วัฒนธรรม
องค์กร ประกอบด้วยการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติบุคคล การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติกลุ่ม การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรใน
มิติงาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

สมมติฐานที่ 3 การจัดการความรู้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การจัดระเบียบความรู้ การแบ่งปันความรู้ การน า
ความรู้ไปใช้การประเมินและการปรับปรุงความรู้ มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการท างาน พบว่า การจัดการความรู้ 
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ประกอบด้วย ด้านการน าความรู้ไปใช้ และด้านการประเมินและการปรับปรุงความรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

สรุปผลอภิปรายผล 
จากการศึกษา ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร สามารถอภิปรายผลแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี ้
1. ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า 

พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่ว่างไว้ อีกทั้งได้รับอิสระในการตัดสินใจท าในสิ่งท่ีเลือก และได้รับ
การกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือรน้ในการปฏิบัตงิาน อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนกระบวนการที่ให้พนักงาน
ปฏิบัติร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันได้ ซึ่งเป็นข้อดีหากพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามวัฒนธรรรมองค์กรจนได้งานท่ีส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ (2555) ได้ศึกษาวัฒนธรรมในองค์กรที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน
ในระดับมาก คือ วัฒนธรรมที่เน้นความมั่นคง นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ระดับมาก คือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และพบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับ การปฏิบัติงานของ
พนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร สุขสุดไพศาล และคณะ (2556) ได้
ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนด 

2. ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติกลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า การ
ท างานเป็นทีมเป็นสิ่งส าคัญที่สุด อีกทั้งการปฏิบัติงานพียงคนเดียวสามารถน าไปสู่ความส าเร็จได้ และสมาชิกในองค์กรร่วมกัน
อย่างทุ่มเทเพ่ือเพื่อสร้างผลงานแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด พบว่า พนักงานที่สามารถท างานเป็นทีมได้ และร่วมกันทุ่มเท
เพื่อเพื่อสร้างผลงานแก่องค์กรได้ดี ท าให้งานออกมาประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา ชูเจริญ
พิพัฒน์ (2555) ได้ศึกษาวัฒนธรรมในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมาก คือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และพบว่าวัฒนธรรม
องค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับ การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การท างานในลักษณะเป็นทีมจะท าให้การปฏิบัติก้าวหน้า และท าให้พนักงานปฏิบัติตามเป็นวัมนธรรมองค์กรที่ดี 

3. ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในมิติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า แม้งานที่
พนักงานได้รับจะมีความง่ายที่สุดก็ควรท าอย่างดีที่สุด  อีกทั้งควรท าภารกิจในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงก่อนภารกิจส่วนตัว 
และกฎระเบียบข้อบังคับในการท างานมีความจ าเป็นที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา ชูเจริญ
พิพัฒน์ (2555) ได้ศึกษาวัฒนธรรมในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมาก คือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และพบว่าวัฒนธรรม
องค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับ การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบว่า พนักงานสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลางได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 
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จากการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ สามารถอภิปรายผลแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า องค์กรมีการส่งเสริมให้พนักงาน

เสนอแนวคิด เพื่อปรับปรุงการท างาน อีกทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
เพื่อการเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งนี้องค์กรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานในแต่ละต าแหน่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวาอากาศโทอทิต พลจันทึก (2556) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่า ระดับการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับ
ประสิทธิผลด้านการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับ ประสิทธิผลด้าน
การศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก และ 4) การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ด้านการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้
ท านายการมีประสิทธิผลด้านการศึกษาจากความสามารถใน การผลิตผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถใน
การพัฒนาทัศนคติทางบวกของ ผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาและความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ (2554) ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่องการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบว่า การจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ท าให้การจัดการความรู้
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นการจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการเรียนรู้ ส่ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการจัดระเบียบความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า องค์กรมีการจัดฝึกอบรม
สัมมนาที่ให้ความรู้พื้นฐานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกันส่งผลให้คนในองค์กรท าไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมีการ
จัดระเบียบความรู้องค์กรส่งผลให้งานมีคุณค่าและเกิดความส าเร็จ และองค์กรมีการจัดระบบความรู้ที่เป็นระบบส่งผลให้การ
ท างานมีความยืดหยุ่นและเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาได้รับการองรมสัมมนาให้มี
ความรู้พื้นฐานในการท างาน จึงสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ 
(2556) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์ เนช่ันแนลจ ากัด พบว่า โดยรวมอยู่ใน           
ระดับมาก เนื่องจาก บริษัทมีการจัดอบรมการให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างประสิทธิภาพ 

3. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า องค์กรมีการจัดเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ท างาน อีกทั้งองค์กรมีการสนับสนุนให้มีระบบพี่เลี้ยง             
การสอนงาน แบบตัวต่อตัวจากผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้แก่พนักงานงานใหม่ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้มาใช้ในการปรับปรุง สร้างสรรค์ผลงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร์ 
สุวรักษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบว่า การจัดการความรู้ในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 
และประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 2) การจัดการความรู้
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 3) การจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้ และด้านการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม ร้อยละ 53 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ             
นาวาอากาศโท อทิต พลจันทึก (2556) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ พบว่า ระดับการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิผลด้านการศึกษาในภาพรวมอยู่ใน             
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ระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับ ประสิทธิผลด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก และ 4) การ
จัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ด้านการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้ท านายการมีประสิทธิผลด้านการศึกษาจาก
ความสามารถใน การผลิตผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของ ผู้ เรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาและความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .01 

4. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า พนักงานสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้ในด้านการฝึกอบรม การสัมมนา มาประยุกต์ใช้ได้เกิดผลส าเร็จ อีกท้ังยังสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การท างานเพื่อแก้ปัญหาในงานที่เกิดขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบว่า การจัดการความรู้
ในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการปฏิบั ติอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.93 2) การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก พนักงานสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ ในการท างาน เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ            
มากยิ่งข้ึน 

5. ด้านการจัดการความรู้ ด้านการประเมินและการปรับปรุงความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า ผลงานของ
พนักงานเมื่อได้รับการประเมินผลแล้วสามารถเป็นท่ียอมรับ จากผู้บังคับบัญชาได้ อีกท้ังการวัดผลองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานเป็นธรรม และจากผลการประเมินส่งผลให้ปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวาอากาศโท อทิต พลจันทึก (2556) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้าน
การศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่า ระดับการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิผลด้าน
การศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับ ประสิทธิผลด้านการศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวก และ 4) การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ด้านการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้ท านายการมีประสิทธิผล
ด้านการศึกษาจากความสามารถใน การผลิตผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก
ของ ผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาและความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก บริษัทมีการวัดผลการท างานอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนมีเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกด้วย 

จากการศึกษา ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า 
พนักงานได้รับการเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม อีกท้ังมีการน าทรัพยากรที่ใช้แล้ว มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
และสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบภายหลังตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร์ สุวรักษ์ 
(2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.66 และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 2) การจัดการ
ความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .01 3) การจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้ดา้นการเข้าถึงความรู้ และด้านการเรียนรู ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม ร้อยละ 53 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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อัครเดช ไม้จันทร์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง
เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการท างาน คือ สภาพแวดล้อมใน
การท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นด้านความรู้และความเข้าใจในงานท่ีท า ความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน ขวัญและก าลังใจในการท างาน แล ะความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างานในระดับมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ
ความมั่นคงก้าวหน้าในงานมีนัยส าคัญที่ 0.048 ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบควรให้ความส าคัญใน การปรับปรุงปัจจัยในการ
ท างานเพื่อทาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการพิจารณาปรับต าแหน่ง ปรับเงินเดือน ตามผลงานและความรูค้วามสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าในการท างานจากผลงานท่ีปฏิบัติและเห็นถึงความส าเร็จในงานท่ีเกิดขึ้น 
 2. ควรมีการยอมรับ ยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณกับผลงารที่ออกมาดี เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความสุขในการท างานเพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรมีการปรับปรุงพัฒนา องค์การให้ความสะดวก ให้ค าปรึกษาแก่  ผู้ใต้บังคับบัญชาการบริหารงานภายใน
หน่วยงานเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนองค์การท างานตามล าดับขั้นของการบังคับบัญชาแบ่งแยกงานเป็นหน่วย 
มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม วิเคราะห์ปัญหา อย่างเป็นระบบเพื่อหาจุดบกพร่องเนื่องจากพบว่า รายด้านดังกล่าว ควรให้
ความส าคัญกับ วัฒนธรรมองค์การในทุก ๆ ด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ 
 4. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการท างานของพนักงาน ให้เกิดก าลังในและความสุขในการท างาน อีกท้ังผู้ที่มีผลงานดี 
ควรมีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการ 
   ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลเชิงลึก อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้
เข้าใจการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารมากยิ่งข้ึน ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม 
 2. ควรท าการศึกษา เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ในการวิจัย ท่ีอาจส่งผลต่อการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนขึ้น และสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
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