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บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
ภาคนครหลวง 6 ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความมัน่คงในงาน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ 
พนักงานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 327 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 21) หาค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 327 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

295 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 มีอาย ุ26-35 ปี จ  านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54 มีสถานภาพโสด จ านวน 

228 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 ประสบการณ์การท างานอยู่ที่ช่วง 6 -10 ปี จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.70 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ี่ 15,000-30,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80  

ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นที่อยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ดา้นนโยบายการบริหาร 

ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ตามล าดบั และดา้นที่มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ, พนกังาน, ธนาคารกรุงเทพ, ภาคนครหลวง 6  
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ABSTRACT 

 The objective is to study The Work Satisfaction of Staffs of Bangkok Bank, Metropolitan Region 

6 . The factors of research include Management Policy, Work Environment, Interpersonal Relationship, 

Compensation and Benefits, and Well-established. That are classified by Personal factors were including 

Sex, Age, Status, Work Experience, and Average monthly income. The population is Staffs  of Bangkok 

Bank, Metropolitan Region 6 . The samples used in this research amount of 327 peoples. The 

questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS Version 21 for Social 

Science Research. The statistics were frequencies, percentage, mean and standard deviation. 

 The research found that all respondents 327 peoples. Most are female 295 peoples representing 

90.20%. Most aged 26-35 years old 162 peoples representing 49.54%. Most status single 228 peoples 

representing 69.70%. Most Work Experience 6-10 years 169 peoples representing 51.70%. Most are 

average income per month 15,000-30,000 baht 189 peoples representing 57.80%. 

 The research found Work Satisfaction of Staffs of Bangkok Bank, Metropolitan Region 6. 

Overall is at the most level. Considering each side is the highest level of Management Policy, Well-

established, and Interpersonal Relationship respectively. The other side is moderate of Work 

Environment, Compensation and Benefits respectively. 

Keyword: Satisfaction, Employees, Bangkok Bank, Metropolitan Region 6 

บทน ำ 

 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินเป็นองค์กรที่มีความส าคญัอย่างยิ่งกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เป็นตวักลางดา้นการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา ดา้นการรับฝากเงิน โอนเงิน ช าระเงิน ฯลฯ ทุกธุรกิจกิจการ

ตอ้งมีการติดต่อกบัธนาคารเพื่อด าเนินธุรกิจ ปัจจุบนัธนาคารมีหลายธนาคาร โดยแต่ละธนาคารมีรูปแบบ

นโยบายที่แตกต่างกนัออกไป แต่มีส่ิงหน่ึงที่แต่ละธนาคารมีเหมือนกนัคือ เป้าหมายของธนาคาร ซ่ึงเป็น

ส่ิงที่ธนาคารตั้งเป้าหมายไว ้เพื่อให้ธนาคารไดก้ าไร สามารถด าเนินกิจการต่อไปไดใ้นอนาคต โดยมีการ

จ าหน่ายผลิตภณัฑท์างธนาคารของตนเอง เพื่อน าเสนอให้กบัผูม้ารับบริการ  

ปัจจุบนัน้ีธุรกิจธนาคารมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง แต่ละธนาคารจะงดักลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อแย่งชิง

ลูกคา้กนั เพื่อให้ลูกคา้มาใชบ้ริการที่ธนาคารของตนเองมากขึ้น นอกจากการแข่งขนัระหว่างธนาคารแลว้

ภายในองค์กรยังมีการแข่งขันกันระหว่างธนาคารสาขาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการกดดันภายในที่ท  างาน 

เน่ืองจากผูป้ฏิบตัิงานถูกบีบบงัคบัในการท างานภายใตเ้ป้าหมายที่ก าหนด แต่ถา้หากผูป้ฏิบตัิงานมีความพึง

พอใจในงานที่ท  าจะท าให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความสุขในการท างาน ไม่รู้สึกว่าถูกบีบบงัคบัในการท างาน 

เพราะตนเองมีความตั้งใจในการท างาน มีความสุขในการท างาน  
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 การที่จะท าให้พนักงานทุกคนท างานไดอ้ย่างเต็มความสามารถตอ้งเกิดจากการที่พนักงานเกิด

ความพึงพอใจในงานที่ตนเองท าอยู่ ณ ขณะนั้น ความพึงพอใจจะน าไปสู่การที่พนักงานจะมีการทุ่มเท

ให้กบังานอย่างเต็มที่  งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจในการ

ปฏิบตัิงานมีหลายดา้นที่เป็นตวัผลกัดันท าให้พนักงานหรือสมาชิกภายในองค์กรสามารถปฏิบตัิงานได้

อยา่งเต็มที่ 

ด้วยเหตุน้ีท าให้ผู ้ศึกษามีความสนใจในเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 เน่ืองจากเป็นองคก์รที่ผูศึ้กษาท างานอยู ่แต่ยงัมีบางสาขาที่ยงัไม่สามารถ

ด าเนินธุรกิจไดบ้รรลุเป้าหมายที่ถูกก าหนดไวไ้ด ้ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นว่าน่าจะมีเหตุผลบางประการที่ท  าให้

พนกังานไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มที่เท่าที่ควร จึงท าให้เกิดงานวิจยัศึกษาเล่มน้ีขึ้นมา เพื่อหลงัจาก

ที่ท  าการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผูศึ้กษาสามารถน าไปพฒันาองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ไปปรับปรุง แก้ไข

ส่ิงต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลต่อการ

ปฏิบตัิงานให้งานบรรลุเป้าหมาย และงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 

 

ขอบเขตของกำรวิจัย  
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

การศึกษาครั้ งน้ีผูศึ้กษามุ่งศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

ภาคนครหลวง 6 ในการศึกษาครั้ งน้ีมีตวัแปรดงัน้ี  

ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

ตัวแปรตำม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 

ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความมัน่คงในงาน  

 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ีคือ พนกังานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6  

 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

การศึกษาครั้ งน้ีระยะเวลาด าเนินการ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2565   
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1 . )  เพื่ อ ให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานธนาคารกรุง เทพ  

 ภาคนครหลวง 6  

2.) สามารถน าผลการศึกษาในครั้ งน้ีไปพฒันาองค์กรของตนเอง ไปปรับปรุง แก้ไขส่ิงต่าง ๆ 

เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน ให้งานบรรลุเป้าหมาย และการท างานมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   
       ตัวแปรอิสระ (X)                              ตัวแปรตำม (Y) 

  ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 

           ปัจจัยส่วนบุคคล                                                                      ของพนักงำนธนำคำรกรุงเทพ   

- เพศ                                       ภำคนครหลวง 6 

-อาย ุ   - ดา้นนโยบายการบริหาร 

- สถานภาพ    - ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 

- ระดบัการศึกษา    - ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

- ประสบการณ์การท างาน    - ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

-รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน      -ดา้นความมัน่คงในงาน 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors Theory)     

เฟรดเดอร์ริก เฮอร์สเบอร์ก (Frederick Herzberg) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี 2 ปัจจยั ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่มี 2 

ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัทัง่สองไดแ้ก่  ปัจจยัจูงใจ 

(Motivation Factors) และปัจจัยสุขอนามัย หรือปัจจัยค ้ าจุน (Hygiene Factors)  (ประพันธ์ , 2532 :  

หนา้ 67-69 อา้งอิงใน บุญมัน่ วงศสุ์นพรัตน์, 2542 : หนา้ 31-33)  
1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน และความ

ตั้งใจที่จะท างาน เป็นส่ิงที่ท  าให้พนกังานเกิดความตอ้งการที่จะท างาน  
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2. ไดร้ับการยอมรับนบัถือ (Recognition) คือ การช่ืนชม ให้ก าลงัใจ จากคนภายในองคก์ร  
3. ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ (Work Itself) คือ มีความน่าตื่นเตน้ น่าลอง 
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความพอใจในการมีสิทธิในการตดัสินใจ 
5. ความก้าวหน้าในต าแหน่งการท างาน (Advancement) เป็นการเปลี่ยนแผนก และไดเ้ขา้รับ

การอบรมและพฒันา 
ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors)   เป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่  

1. เงินเดือน  คือ การไดร้ับค่าตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ  

2.    ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน คือ เป็นมิตร พูดคุย ช่วยเหลือกนั 

3. สถานะของอาชีพ  คือ มีเกียรติ มีช่ือเสียง   

4.   นโยบายการบริหารงาน คือ นโยบายการท างานในองคก์ร 

5. สภาพการท างาน คือ บรรยากาศภายในที่ท  างาน เคร่ืองมือ  ที่ใชป้ฏิบตัิงาน   

6. ความมีชีวิตส่วนตวั หมายถึง สถานการณ์ในงานบางครั้ งกระทบกบัความเป็นอยูส่่วนตวั  

7. ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดี เป็นความรู้สึกที่มีต่อความมัน่คงใน

งานที่ท  าและองคก์ร  

8. การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล หมายถึง ผู ้บงัคบับญัชามีการด าเนินงานดว้ยความเท่า

เทียมในการแบ่งและกระจายงานของผูบ้งัคบับญัชา  

9. โอกาสความกา้วหนา้ หมายถึง ไดร้ับแต่งตั้งเลื่อน ขั้น - ต าแหน่งภายในหน่วยงาน 

 นอกจากน้ีไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า องคป์ระกอบทั้งสองดา้นตอ้งมีค่าเป็นบวกทั้งสอง  จึงท าให้บุคคล

เกิดความพึงพอใจในงานที่ท  า และเกิดความตั้งใจในการท างาน และน ามาสู่งานมีประสิทธิภาพ 1 

 จากทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้น้ี ทฤษฎีสองปัจจยัเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึง

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการการปฏิบตัิงาน

จะตอ้งเกิดความพึงพอใจจากปัจจยัภายในเป็นองค์ประกอบ ท าให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบตัิอยู่ 

และส่งผลให้งานที่ปฏิบติัมีประสิทธิภาพ โดยปัจจยัทั้ง 2 ดา้นที่กล่าวมาตอ้งเป็นบวกทั้งสองดา้น จึงจะท า

ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบติัอยู่ ณ ขณะนั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาและน าไปสู่การศึกษา

หัวขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 ฉบบัน้ี  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  
 ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารขนาดใหญ่อนัดบั 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็น

ธนาคารพาณิชยท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเม่ือพิจารณาจากสินทรัพยร์วม นับตั้งแต่ธนาคารเร่ิม

กิจการในปี 2487 ธนาคารยืนหยดัสร้างความเช่ือมัน่และสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนให้สามารถ

 
1 บุญมั่น วงศ์สุนพรัตน์,2542.ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนต้อนรับบนเคร่ืองบินบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน). หลักสูตรปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.(สืบคน้เมื่อ 24 มกราคม 2565) 
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จดัการดา้นการเงินไดอ้ย่างเหมาะสมเท่าทนักบัสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารกรุงเทพจ ากดั 

(มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัที่ 1 ธนัวาคม 2487 และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในปี 2518  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพยร์วม 3,822,960 ลา้นบาท เงินให้

สินเช่ือรวม 2,368,238 ลา้นบาท เงินรับฝากรวม 2,810,863 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของ 449,014 ลา้น

บาท ความส าเร็จจากการด าเนินงานในปี 2563 ท าให้ธนาคารไดร้ับรางวลัหลายดา้น เช่น ธนาคารแห่งปี 

2563 จากวารสารการเงินธนาคาร “Best Bank  in Thailand”  
 ธนาคารยึดมัน่ในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้น” เคียงขา้งลูกคา้และสังคมไทย
มาตลอดกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารจึงให้ความส าคญักบัการเป็นเพื่อนคู่คิดในการด าเนินธุรกิจของ
ลูกคา้และพฒันาความสัมพนัธ์อย่างจริงใจและยาวนานตลอดหลายทศวรรษจากรุ่นสู่รุ่น  การมีฐานลูกคา้
จ านวนมากและความสัมพนัธ์ที่ยาวนาน เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จของธนาคาร และท าให้
ธนาคารสามารถขยายธุรกิจควบคู่ไปกับความตอ้งการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกคา้ ด้านการบริหาร
กิจการ ธนาคารจ าแนกการด าเนินธุรกิจเป็นสายลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ สายลูกคา้ธุร กิจรายกลาง สายลูกคา้
ธุรกิจรายปลีก สายลูกคา้บุคคล กิจการธนาคารต่างประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ ธนาคารมีบริษทัย่อย
ที่ส าคัญประกอบด้วยกิจการในเครือที่อยู่ต่างประเทศ 3 บริษัทคือ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด   ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน) จ  ากดั และธนาคารพีทีเพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ซ่ึงเป็นธนาคารที่จด
ทะเบียนในประเทศมาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง 
จ ากดั (มหาชน) ด าเนินกิจการดา้นธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ธุรกิจวานิชธนกิจ และธุรกิจจดัการ
กองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ด าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจดัการ
กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพให้บริการ
ทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรส าหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อธุรกิจของธนาคาร ประกอบดว้ยสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาว สินเช่ือ
การคา้ระหว่างประเทศ สินเช่ือเพื่อเงินทุนหมุนเวียน หนังสือค ้าประกนั รวมถึงผลิตภณัฑ์และบริการทาง
การเงินอื่น ๆ เช่น บริการเงินรับฝาก โอนเงิน บริหารประกนัชีวิต และประกนัวินาศภยั bancassurance 
บริการวานิชธนกิจ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น บริการเหล่าน้ีช่วยสร้างรายไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคารนอกจากน้ีธนาคารยงัพฒันาบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ  

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาคน้พบว่ามีผูท้  าการศึกษาวิจยัในหัวขอ้ใกลเ้คียงกบัการ

ศึกษาวิจยัครั้ งน้ี ดงัน้ี  

สุขสม โล่สุวรรณ์ (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้ ากบัความ
พึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน ธ.ก.ส จงัหวดัชัยภูมิ 1.) ระดบัความพึงพอใจของพนักงานธ.ก.ส 
จังหวดัชัยภูมิ ต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�= 4.29) เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ (�̅�= 4.34) 
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และภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน (�̅�= 4.23) 2.) ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน ธ.ก.ส จงัหวดัชยัภูมิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.18) เรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นการยอมรับของ
สังคม (�̅�= 4.32) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัพนักงาน (�̅�= 4.30) ดา้นลกัษณะของงาน 
(�̅�= 4.27) ดา้นนโยบายและการบริหาร (�̅�= 4.23) ดา้นเงินเดือน (�̅�= 4.21) ดา้นโอกาสก้าวหน้า (�̅�= 
4.21) ดา้นความรับผิดชอบ (�̅�= 4.17) ดา้นความส าเร็จในงาน (�̅�= 4.16) และดา้นสภาพแวดล้อมการ
ท างาน (�̅�= 3.91) ตามล าดบั  

ชาญชัย ช านิธุรการ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ส่วนบริการลูกคา้จงัหวดัสตูล บริษทั  ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)  พบว่า ในภาพรวมพนกังานมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีความพึงพอใจในดา้นความมัน่คง อนัดบั
แรก รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นสภาพทางสังคม ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนบริการลูกคา้จังหวดัสตูล บริษัท  ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) 
จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ระดบัการปฏิบตัิงานและเงินเดือน พบว่า 
พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ระดับการปฏิบตัิงานและเงินเดือน
ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั  

วิริยา มณีวรรณ (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสินในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติ ง านของพนักงานพบว่ า  พนักงานเพศชาย มีความพึ งพอใจในการปฏิบัติ ง านสูงกว่า  
เพศหญิงพนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าผู ้ที่มีสถานภาพโสด 
พนักงานที่มีภูมิล  าเนาในการปฏิบตัิงานที่ไม่ไดป้ฏิบตัิงานตามภูมิล าเนาของตนมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานสูงกว่าพนกังานที่ไดป้ฏิบติังานตามภูมิล าเนาของตน พนกังานที่มีระดบัชั้นต าแหน่งระดบัผูช่้วย
ผูจ้ดัการ/หัวหน้าหน่วยฯมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานสูงกว่าพนักงานที่มีระดบัปฏิบตัิการ (ระดบั 2-
7)  พนักงานที่มีอายุ 41 - 50 ปี พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี พนักงานที่มีประสบการณ์
ท างานมากกว่า 10 ปี และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานมากกว่าดา้นอื่น ๆ  

ชไมพร คงโพ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 10 ด้าน โดย

จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา สายการปฏิบตัิงาน และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานของบุคลากรที่

แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ส่วนอายุและหน่วยงานสังกดัในการปฏิบตัิงานของบุคลากรที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 2) 

คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน และผล

ดงักล่าวสามารถตีความไดว้่าบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ 
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พิพฒัน์ มีเถือน (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั 

ฮนัน่ี เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ ( ประเทศไทย ) จ  ากดั พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน อยูใ่นระดบัมาก อนัดบั

แรกคือดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหน้าในอาชีพ รองลงมาคือดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นบงัคบั

บญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้ม การท างาน ดา้นรายไดส้วสัดิการ อนัดบัสุดทา้ยคือดา้นการยอมรับนับถือและ

ความรู้สึกใน ผลส าเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานที่มีเพศ 

อาย ุอายงุาน และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคัญ

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ระดบัการศึกษาและสถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบการ

ส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากเคร่ืองมือที่เรียกว่า แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 จ  านวน 1,384 คน  

(ที่มา : คุณวรัญญา อุมาวงสกุล เจ้าหน้าที่ประจ าภาคนครหลวง 6 ฝ่ายดูแลอัตราก าลังคน ณ วนัที่ 14 

มกราคม 2565) 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตวัอยา่งได ้5 % ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 311 คน เพื่อ

ป้องกนัการเกิดขอ้ผิดพลาดในการเก็บแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงจะเก็บแบบสอบถามเพิ่มอีก 5 % รวมเป็น

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 327 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability) ใช้วิธีสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) เลือกสาขาธนาคารกรุงเทพ ในภาคนครหลวง 6 มาทั้งหมด 19 สาขา จาก

ทั้งหมด 27 สาขา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือในการศึกษาในครั้ งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน   

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 5 ดา้น  

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ  

สร้างแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุง เทพ  

 ภาคนครหลวง 6 และตรวจสอบเน้ือหา จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม 
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วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี  

1. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.5 – 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้ ง น้ี  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นพนักงานธนาคารก รุง เทพ  

 ภาคนครหลวง 6 ที่ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่าง โดยการแจกแบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Social 

Network อาทิเช่น ไลน์ ,Facebook เป็นตน้  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผ่านการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (�̅�), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 มี
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 327 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 
และเพศชาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ  านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.53 รองลงมาคือ อาย ุ36-45 ปี จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 27.83,อาย ุ46 ปี ขึ้นไป จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.13,อายไุม่เกิน 25 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
โสด จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 รองลงมาสถานภาพสมรส จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 
และ สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การ
ท างานอยู่ที่ช่วง 6-10 ปี จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาประสบการณ์การท างานอยูท่ี่ช่วง 
1-5 ปี จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และล าดับสุดทา้ยผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การ
ท างานอยู่ที่ช่วง มากกว่า 10 ปี จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ี่ 
15,000-30,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมาคือ 45,001-60,000 บาท จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.90  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001-45,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ี่ 60,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั  

ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนธนำคำรกรุงเทพ ภำคนครหลวง 6  
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นที่อยู่ในระดบัมากที่สุดคือ ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นความ
มัน่คงในงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ตามล าดบั และดา้นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามล าดบั 
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ด้ำนนโยบำยกำรบริหำร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน ผูบ้ริหารมีการประชุม ช้ีแจงนโยบายแนว

ทางการปฏิบติังานสม ่าเสมอ การมอบหมายงานและสั่งการที่สอดคลอ้งกบันโยบาย และนโยบายในการ

บริหารงานมีความชดัเจนสามารถปฏิบตัิงานไดต้ามล าดบั 

ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มากคือ ความเหมาะสมของอุณหภูมิ เคร่ืองปรับอากาศ และแสงสว่าง ที่ท  างานมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจน 

ง่ายต่อการท างาน สถานที่ท  างานสะอาด สะดวก เหมาะแก่การปฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัปานกลางคือ วสัดุ อุปกรณ์ มีความทนัสมยั สะดวกต่อการปฏิบตัิงาน และขอ้ค าถามที่มี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยคือ ความปลอดภยัในชีวิตขณะท างาน ตามล าดบั  

ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุดคือ การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในเร่ืองต่าง ๆ ความสัมพนัธ์กับผูใ้ต้บงัคับบญัชา/

พนักงานรุ่นน้อง และเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกัน รวมถึงการได้รับค าชมเชยในโอกาสต่าง ๆ  

ตามล าดบั ขอ้ค าถามที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากคือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานแผนกอื่น และ 

ขอ้ค าถามที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยคือ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั 

ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มากคือ สวสัดิการเงินกู้ยืมต่าง ๆ  (ค่าเล่าเรียนบุตร,ค่ากูซ้ื้อบา้น, ฯลฯ) จ านวนวนัลาพกัร้อน ลากิจ ลาป่วย 

ลาคลอด ต่อปี ตามล าดบั ขอ้ค าถามที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางคือ อตัราเงินเดือนที่ไดร้ับใน

ปัจจุบนั เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ตามล าดบั  

ด้ำนควำมมั่นคงในงำน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุดคือ ธนาคารกรุงเทพ เป็นสถาบนัทางการเงินที่มีช่ือเสียง มีการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงาน และ

เป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป รู้สึกมีความมัน่คงในการปฏิบตัิงาน ตามล าดบั ในส่วนขอ้ค าถามที่มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมากคือ การเลื่อนต าแหน่ง ระดบัชั้นในการท างาน 
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สรุปผลกำรวิจัย 

ผลการวิจยัพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 327 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

295 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 มีอาย ุ26-35 ปี จ  านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54 มีสถานภาพโสด จ านวน 

228 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 ประสบการณ์การท างานอยู่ที่ช่วง 6 -10 ปี จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.70 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ี่ 15,000-30,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80  

ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นที่อยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ดา้นนโยบายการบริหาร 

ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ตามล าดบั และดา้นที่มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

 

อภิปรำยผล 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที่อยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ดา้นนโยบายการ

บริหาร ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ตามล าดบั และดา้นที่มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยมี

ประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี  

ด้ำนนโยบำยกำรบริหำร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน ผูบ้ริหารมีการประชุม ช้ีแจงนโยบายแนว

ทางการปฏิบติังานสม ่าเสมอ การมอบหมายงานและสั่งการที่สอดคลอ้งกบันโยบาย และนโยบายในการ

บริหารมีความชัดเจนสามารถปฏิบตัิงานได ้ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิพฒัน์ มีเถือน 

(2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั ฮนัน่ี เวลล ์อิเล็คทรอนิค 

แมธิเรียลส์ ( ประเทศไทย ) จ  ากดั พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรกคือดา้นความมัน่คงและ

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ รองลงมาคือดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

การท างาน ด้านรายได้และสวสัดิการและอันดับสุดท้ายคือด้านการยอมรับนับถือและความรู้สึกใน 

ผลส าเร็จ อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานที่มีเพศ อาย ุอายงุาน 

และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ระดบัการศึกษาและสถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั 
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ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากคือ ความเหมาะสมของอุณหภูมิ เคร่ืองปรับอากาศ และแสงสว่าง ที่ท  างานมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจน 
ง่ายต่อการท างาน สถานที่ท  างานสะอาด สะดวก เหมาะแก่การปฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลางคือ วสัดุ อุปกรณ์ มีความทนัสมยั สะดวกต่อการปฏิบตัิงาน และขอ้ค าถามที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อยคือ ความปลอดภยัในชีวิตขณะท างาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุขสม 
โล่สุวรรณ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น ากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงาน ธ.ก.ส จงัหวดัชัยภูมิ พบว่า 1.) ระดบัความพึงพอใจของพนักงานธ.ก.ส จงัหวดั
ชัยภูมิ ต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅�= 4.29) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ (�̅�= 4.34) และภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบตัิงาน (�̅�= 4.23) 2.) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
ธ.ก.ส  จงัหวดัชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.18) เรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นการยอมรับของสังคม 
(�̅�= 4.32) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัพนักงาน (�̅�= 4.30) ดา้นลกัษณะของงาน (�̅�= 
4.27) ดา้นนโยบายและการบริหาร (�̅�= 4.23) ดา้นเงินเดือน (�̅�= 4.21) ดา้นโอกาสก้าวหน้า (�̅�= 4.21) 
ดา้นความรับผิดชอบ (�̅�= 4.17) ดา้นความส าเร็จในงาน (�̅�= 4.16) และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 
(�̅�= 3.91) ตามล าดบั  

ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุดคือ การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในเร่ืองต่าง ๆ ความสัมพนัธ์กับผูใ้ต้บงัคับบญัชา/
พนักงานรุ่นน้อง และเพื่อนร่วมงานในแผนกเดียวกัน รวมถึงการได้รับค าชมเชยในโอกาสต่าง ๆ  
ตามล าดบั ขอ้ค าถามที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากคือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานแผนกอื่น และ 
ข้อค าถามที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยคือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ  ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย ช านิธุรการ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานส่วนบริการลูกคา้จงัหวดัสตูล บริษทั  ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)  ในภาพรวมพนกังาน
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีความพึงพอใจในดา้น
ความมัน่คง อนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นสภาพทางสังคม ผล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานส่วนบริการลูกคา้จงัหวดัสตูล บริษทั   ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ระดบัการปฏิบตัิงานและ
เงินเดือน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ระดบัการปฏิบตัิงาน
และเงินเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั  
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ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มากคือ สวสัดิการเงินกู้ยืมต่าง ๆ  (ค่าเล่าเรียนบุตร ,ค่ากูซ้ื้อบา้น, ฯลฯ) จ านวนวนัลาพกัร้อน ลากิจ ลาป่วย 

ลาคลอด ต่อปี ตามล าดบั ขอ้ค าถามที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางคือ อตัราเงินเดือนที่ไดร้ับใน

ปัจจุบนั เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ตามล าดบั  ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับงานวิจยัของ ชไมพร คงโพ (2559) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 10 ดา้น 

โดยจ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา สายการปฏิบตัิงาน และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานของบุคลากรที่

แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ส่วนอายุและหน่วยงานสังกดัในการปฏิบตัิงานของบุคลากรที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 2) 

คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน และผล

ดงักล่าวสามารถตีความไดว้่าบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ 

ด้ำนควำมมั่นคงในงำน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุดคือ ธนาคารกรุงเทพ เป็นสถาบนัทางการเงินที่มีช่ือเสียง มีการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงาน และ
เป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป รู้สึกมีความมัน่คงในการปฏิบตัิงาน ตามล าดบั ในส่วนขอ้ค าถามที่มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากคือ การเลื่อนต าแหน่ง ระดบัชั้นในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญชัย 
ช านิธุรการ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานส่วนบริการลูกคา้
จงัหวดัสตูล บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน)  ในภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานอยูใ่น
ระดบัมากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจในดา้นความมั่นคง เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นสภาพทางสังคม ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนบริการลูกคา้จังหวดัสตูล บริษัท   ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) 
จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ระดบัการปฏิบตัิงานและเงินเดือน พบว่า 
พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ระดับการปฏิบตัิงานและเงินเดือน
ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั  
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย  

จากการศึกษาในครั้ งน้ีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัไดด้งัน้ี  
1.ดา้นนโยบายการบริหาร ในภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด แต่ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง

คือเน่ืองดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัส โควิด – 19 ท าให้พนักงานธนาคารเขา้พบลูกคา้ยากล าบาก
มากขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถแนะน าผลิตภณัฑท์างธนาคารให้กบัลูกคา้ไดดี้เท่าที่ควร  

2.ดา้นสภพาแวดลอ้มในการท างาน พบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่ิงที่
ตอ้งปรับปรุง ในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิต ควรมีการท าประกนัชีวิตขณะท างาน ในวงเงินที่มากพอ เผ่ือ
เกิดเหตุไม่คลาดฝันเงินจ านวนน้ีจะสามารถเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่ยงัมีชีวิตอยูไ่ด ้ 

3.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่ิงที่ควร
ปรับปรุงคือ ควรมีการจดักิจกรรมอาทิเช่น ไปเที่ยวต่างจงัหวดั ไปทานขา้วร้านอาหาร เพื่อให้พนักงาน
ภายในองคก์รเกิดความสัมพนัธ์กนั  

4.ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง
การเบิกค่ายานพาหนะ ค่ารักษาพยาบาลควรเบิกไดต้ามจ่ายจริงทั้งหมด 

5.ดา้นความมัน่คงในงาน พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ส่ิงที่ควรปรับปรุงคือ ควรมี
การปรับเลื่อนต าแหน่งประจ าปี โดยไม่ใช้การเลื่อนต าแหน่งโดยใช้เกณฑ์การท าผลงานมาประกอบ  
เน่ืองจากพนกังานบางท่านมีความช านาญในการท างาน แต่ไม่ช านาญทางดา้นการขาย  

 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป มีดังนี้  

ควรมีการเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร

กรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และควรมีการปรับเปลี่ยนตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่แตกต่าง รอบ

ดา้นมากขึ้น 
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