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 ศศิกาญจน ์สามคัคีนนท:์ ความคาดหวงัและความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทาํงาน 

ตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 3. อาจารยท่ี์ปรึกษา  

การคน้ควา้อิสระ: ผศ. ดร. พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  112 หนา้. 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพการทาํงานตามสรรถนะหลกั (Core Competency) ของพนักงานธนาคารออมสิน   

ภาค 3 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือ พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

จาํนวน 270 คน เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพ่ือประมวลผลขอ้มลู 

 ผลการศึกษาพบว่า 

1. พนกังานธนาคารออมสินภาค 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยมี

อายรุะหว่าง 26 – 30  ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งพนกังาน 

ปฏิบติัการ 4 – 5 มีระดบัเงินเดือน 15,001 – 25,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 5  ปี  

2. จากการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทาํงานตาม
สมรรถนะหลกั (Core Competency) ของพนกังานธนาคารออมสินภาค 3 ไดแ้ก่ ดา้นการบริการดว้ย

ใจ ดา้นการยดึมัน่ในคุณธรรม ดา้นการใส่ใจ ใฝ่รู้ ดา้นการบูรณาการทีม ดา้นมุ่งผลลพัธ์ และดา้น

ความเช่ียวชาญผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมพบว่า พนักงานมีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

3. จากการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ
ทาํงานตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) ของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 พบว่า ระดบั

ความคาดหวงัและความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 The purpose of this independent study is to study the expectation and satisfaction 
of job efficiency with core competency: A case study of employees of Government Saving Bank 
Regional Office 3. It is quantitative research and the sample group consisted of 270 people who 
responded to the questionnaires. The data were analyzed by using SPSS, a software package, 
which evaluated the results as follows:   

1. General Data – The majority of the sample group are female; Respondents were in 
the 26 - 30 year-old range, having a single status, graduated in a bachelor’s degree, holding a 
position operation levels 4 – 5, receiving remuneration in the range of 15,001 -  20,000 baht per 
month and had been working for a period of between 1 - 5 years. 

2. Employee’s expectations and satisfaction – The results of the analysis showed that 
the level of employee’s expectation of job core competency in terms of the service mild, integrity, 
passion to learn, teamwork, results- oriented and product knowledge of the employees, were highest 
and the level of satisfaction in all items were high. 

3. The result of comparing the level of expectations and satisfaction showed that 
the level of expectation was different the level of satisfaction without statistical significance.  
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 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ไดรั้บความอนุเคราะห์และความ

กรุณาอยา่งยิง่จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดส้ละ

เวลาอนัมีค่าในการใหค้าํปรึกษาและไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้ฉบบั

น้ีเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท์ ประธานกรรมการและ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด กรรมการในการสอบการค้นคว้าอิสระคร้ังน้ี ท่ีได้ช่วย

ตรวจทานความถกูตอ้ง และคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ท่ีมีค่ายิง่แก่ผูว้ิจยั 

ขอขอบพระคุณพ่ีๆ นอ้งๆ พนกังานธนาคารออมสินภาค 3 ทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์

สนับสนุนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย  อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  และ

ขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและให้ขอ้มูล

อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณพ่อใหญ่ พ่ีอาร์ม ท่ีเป็นกาํลงัใจสําคญัท่ีช่วย

สนับสนุนให้การศึกษาสําเร็จลุล่วงด้วยดีทุกคร้ังมา ขอบคุณอ๊ีดท่ีคอยห่วงใยกันตลอดมาและ

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ MPPM5 โดยเฉพาะอย่างยิ ่งพ่ีเซ็ท พ่ีติ่ง พ่ีกอ้ยและเพ่ือนๆ ในกลุ่ม ท่ีช่วยเหลือ

ดูแลใหค้าํปรึกษาดา้นต่างๆ ตลอดมา และผูมี้พระคุณอีกหลายท่านท่ีช่วยเหลือแต่มิไดก้ล่าวนามไว้

ในท่ีน้ี  

 


