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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4โดยจ าแนกตามปัจจัยบุคคล กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการวิจัยครั้งน้ีคือพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 นวน  242 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามซึ่งทดสอบความเช่ือมั่นโดยวิธี  หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน

บาค (Cronbach’s Alpha)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติ ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้

สถิติการทดสอบแบบ t-test, สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 
ท่ีมีปัจจัยด้านประชากร ด้านสถานภาพสมรส ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 

 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4ท่ีมีปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ 
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านเงินเดือน ด้านอายุงานในธนาคารต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไม่ต่างกัน 

ค าส าคญั :ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน; พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน)
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ABSTRACT 
The purpose of this research is (1) to study employee satisfaction of Bangkok 

Bank Public Company Limited in Central region of Thailand, Area 4; (2) to compare 

employee satisfaction of Bangkok Bank Public Company Limited in Central region of 

Thailand, Area 4 classified by personal factors. Samples of this study are 242 staffs of 

Bangkok Bank Public Company Limited in the Central region of Thailand, Area 4. 

Cronbach’s Alpha was used to collect the data by using questionnaires. The statistic 

that was used for data analysis is percentage, mean, standard deviation, t-test, and 

One-Way Anova. 

  The result of hypothesis test showed that the employee satisfaction of each 

staff in Bangkok Bank Public Company Limited in the Central region of Thailand, Area 

4 is different based on married status, but the difference in gender, age, education 

level, salary and years’ experience does not affect the employee satisfaction. 

Keywords:Satisfaction of Employees; staffs of Bangkok Bank Public Company Limited 

 
บทน า 

ธนาคารพาณิชย์เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจใน

แต่ละด้านน้ันดังน้ันล้วนต้องใชเงินทุน ธนาคารพาณิชย์เป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคัญของประเทศ ธนาคาร

พาณิชย์จึงต้องปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยู่กับการ

บริหารจัดการทรัพยากรๆ ท่ีมีอยู่ภายในองค์กร ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดน้ันคือ “คน” เพราะ

ปัจจุบันธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ท้ังธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และสถาบัน

การเงินจากต่างประเทศท่ีเข้ามาลงทุน ในประเทศ ปัจจุบันมีรูปแบบท่ีเป็นการบริการด้านการเงินท่ีครบวงจร

การท างานภายในองค์กรการเงินการธนาคารจึงเปิดกว้างมากข้ึนประเทศไทยมีสถาบันการเงินในรูปแบบของ

ธนาคารพาณิชย์จ านวน 18 แห่ง และสถาบันการเงินในรูปของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จ านวน 39 แห่ง 

“คน” จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การ

พัฒนาพนักงานจึงถือเป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะคนถือเป็นช้ินส่วนหน่ึงในการ

พัฒนาองค์กร เพราะหากพนักกงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีจะส่งผลเสียต่อองค์กรในหลายๆด้าน 

เช่นการขาดงาน ย้ายงานและลาออก ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรน้ันสูญเสียงบประมาณเป็นอย่างในการสรรหา

บุคคลากรใหม่เพื่อมาทดแทน 
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 ปัจจุบันเพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ีเพิ่มมากข้ึนองค์กรจ าเป็นต้อง

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้มากขึ้น ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจท่ีส าคัญ

ท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการบริหารบุคคลเพื่อท าให้พนักงานมีการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่ตลอดเวลา และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ซึ่ง

สิ่งน้ีจะเกิดข้ึนได้ถ้าพนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร รู้สึกพึงพอใจในการท างานให้กับองค์กร รู้สึกถึง

ความส าคัญของตนเองและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความรักความผูกพันกับองค์กรซึ่งท าให้ผู้ศึกษามี

ความสนใจท่ีจะศึกษาระดับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) และกลุ่ม

ประชากรท่ีผู้ศึกษา ขอแบ่งออกเป็นกลุ่มศึกษาตัวอย่าง คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ี

ภาคกลาง 4 อันเน่ืองมาจากผู้จัดท าต้องการทราบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตพื้นท่ี

ภาคกลาง 4 ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงาน เกิดการเจริญเติบโตขององค์กรบรรลุผลส าเร็จท่ีได้หวังไว้อนาคต 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขต

พื้นท่ีภาคกลาง 4 

 2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 

4โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ขอบเขตงานวิจัย 

 1. ประชากรและตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 

จ านวนท้ังหมด 613 คน (ข้อมูลอ้างอิง จาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) วันท่ี 20 

พฤษภาคม 2562) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 242คน 

 2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคกรุงเทพ จ ากัด

(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยมุ่งหมายวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 8 ด้านได้แก่ ด้าน

ลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านนโยบายการบริหาร และด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน และอายุงานใน
ธนาคาร 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ 
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ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านนโยบาย
การบริหาร และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ใน
เขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 
 2. .เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ใน

เขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข่ิง ผู้วิจัยได้แยกความพึงพอใจในการปฏิบัติงานออกเป็น 8 

ด้านดังน้ี 

ด้านลักษณะของงาน  
บุญเลิศ จันทร์โท (2555) ได้กล่าวว่าลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึงงานท่ีน่า 

สนใจงานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท้าทายให้ต้องลง มือท าหรือเป็นงานท่ีมีลักษณะสามารถท า 
ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดได้โดยล าพังผู้เดียว 

จรัญ ซาตัน (2560) ลักษณะของประชากรศาสตร์ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรม บางพลีจังหวัด
สมุทรปราการจ าแนกเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพและประสบการณ์ในการ
ท างานแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติพบว่า 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีระดับความพึงพอใจท่ีมากที่สุดในข้อลักษณะของงานมีความท้าทายให้ต้อง 
ลงมือท า ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) ได้กล่าวว่าลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (The 
Work Itself) หมายถึงงานท่ีน่าสนใจงานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือ
เป็นงานท่ีมีลักษณะสามารถท าต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุด ได้โดยล าพังผู้เดียว 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงาน หมายถึง มี
ลักษณะงานท่ีมีความเป็นอิสระ มีความท้าทายในงานสามารถใช้ความรู้ความสารถได้อย่างเต็มท่ี และไม่
ยากจนเกินความสามารถ 

ด้านการยอมรับนับถือ 
นิติพล ภูตะโชติ (2556) กล่าวว่า การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้มา

ขอค าปรึกษา หรือบุคคลในหน่วยงาน โดยการยอมรับน้ีอาจอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดี 
การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอื่น ๆ ท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อท างานอย่างหน่ึงอย่าง
ใดประสบความส าเร็จ 

จรัญ ซาตัน (2560) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพบว่าในด้าน การได้รับการยกย่องนับถือพบว่าความ
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับ ความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดในข้อน้ีได้รับการยอมรับใน
ความสามารถเมื่อได้ปฏิบัติอย่างใด อย่างหน่ึงบรรลุผลส าเร็จเสร็จสิ้น 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การ
ได้รับค าชมเชย ให้ก าลังใจหรือแสดงความยินดี จากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือได้รับความยกย่องนับ
ถือจากบุคคลรอบข้าง 

ด้านความรับผิดชอบ  
สุธานิธิ์นุกลูอึ้งอารี(2555) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้าน

ความรู้รับผิดชอบไว้ว่าการเสริมสร้างความเป็นอิสระในการท างาน และความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความรู้รับผิดชอบ ความอิสระเป็นอย่างมาก ซึ่งก็แสดงว่าเมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจพนักงานจะท างาน
ด้วยความเป็นตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องมีพัฒนาการต่าง ๆ มาควบคุม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์  หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องจ้างหรือซื้อมาก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

จรัญ ซาตัน (2560) ด้านความรู้รับผิดชอบพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีระดับความพึงพอใจท่ีมาก ท่ีสุดในข้อมีอ านาจในการรับผิดชอบ
งานท่ีปฏิบัติอย่างเต็มท่ีโดยการเสริมสร้างความเป็นอิสระในการท างานและความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อ
ความรู้รับผิดชอบความอิสระเป็นอย่างมากซึ่งก็แสดงว่าเมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจพนักงานจะท างาน
ด้วย ความเป็นตัวเองไม่จ าเป็นต้องมีพัฒนาการต่าง ๆมาควบคุมไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์  หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องจ้างหรือซื้อมาก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน ความรับผิดชอบ หมายถึง การ
ได้รับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งานในปัจจุบัน และแสวงหาความรู้เพิ่มท่ีจะท าให้งานท่ีได้รับ
ประสบความส าเร็จมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
บลัม และเนย์เลอร์ (Blum; &Naylet. 1968: 364) ให้ความเห็นว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

เป็นทัศนคติท่ีเป็นผลมาจากงานและปัจจัยแวดล้อม เช่น ค่าจ้าง สถานภาพ โอกาศก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา และความเหมาะสมของปริมาณงาน เป็นต้น 

สุรเชษฐ์ ผการัตน์สกุล (2552) เสนอองค์ประกอบท า ให้เกิดความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน หมายถึง โอกาสท่ีผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ การพิจารณาความดีความชอบการเลื่อน
เงินเดือนการเลื่อนต าแหน่งการศึกษาต่อการดูงานและฝึกอบรมรวมถึงความมั่นคงท่ีได้รับความคุ้มครองจาก
กฎหมาย 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน หมายถึง 
การได้รับโอกาสในการเข้ารับฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถอยู่เสมอหรือโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และมีโอกาสการปรับเลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน 
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ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เอดวิน เอ.ล็อค (Locke 1976, 1302 อ้างถึงใน เรณูสุขกฤกษกิจ ,2554) ได้เสนอองค์ประกอบท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท่ีเขาได้ท าการศึกษาวิจัยในปี ค.ศ.1976 ไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านสภาพการท างาน ได้แก่ ช่ัวโมงการท างาน ช่วงเวลาพักเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน 
อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ท าเล ท่ีต้ัง และรูปแบบการกอ่สร้าง ของอาคารสถานท่ีท างาน 

บุญเลิศ จันทร์โท (2555) กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สินภายหลังจากท่ีร่างกายได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะเริ่มคิดถึงความปลอดภัยและความ
มั่นคง เช่น มนุษย์อยากจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในรูปของค ามั่นสัญญาจาก ฝ่ายนายจ้างท่ีจะจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนให้ในระยะยาว 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง การมีสภาพแวดล้อมในการท างานดีในการท างาน ท้ังภายนอกและภายในองค์กรท้ังในด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ความสะอาดในองค์กร ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ท่ีจอดรถ 

ด้านความม่ันคงในงาน 
ทิพวารินท์กลิ่นโชยสุคนธ์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ในด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินเป็นสิ่งจูงใจท่ีตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจ เช่น ความมั่นคงในงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

จรัญ ซาตัน (2560) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีระดับความพึง พอใจด้านความมั่นคงในงานพบว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับ ความพึงพอใจมากที่สุดในข้อวงการมีความมั่นคงในการ
ด าเนินงานซึ่งองค์ประกอบของ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินเป็นสิ่งจูงใจท่ี
ตอบสนอง ต่อความต้องการทางจิตใจเช่นความมั่นคงในงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการท างาน 
หมายถึง ความมั่นคงในต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติงาน และเสถียรภาพขององค์กรมีความมั่นคง มีความเป็นธรรม
ก าหนดมาตรการบทลงโทษไว้ชัดเจน  

ด้านนโยบายการบริหาร 

Gilmer (1971) กล่าวว่าการควบคุมบังคับบัญชา มีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ท างานมีความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจต่องานได้การควบคุมท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันหน่ึงท่ีท างานให้ย้ายงานและลาออกจากงาน 

สุธานิธิ์นุกูลอึ้งอารี (2555)ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของ พนักงานบริษัทการบิน
ไทยจ ากัด (มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยส านักงานใหญ่ ได้มีการสรุปไว้ดังน้ี ด้านนโยบายและ
การบริหารของบริษัทผลการศึกษาพบว่าพนักงาน มีความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับปาน
กลางท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการบริหารงานยังไม่เป็นไปตาม กลยุทธ์ท่ีบริษัทก าหนดไวการบริหารจัดการยังคง 
ไม่ค่อยมี ระบบหรือข้ันตอนตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ 
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ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านนโยบายการบริหาร หมายถึง 
การท่ีองค์กรมีการบริหารงานท่ีชัดเจนมีการก าหนดระเบียบค าสั่งต่างขององค์กร มีการเผยแพร่อย่างท่ัวถึงใน
ทุกระดับช้ันขององค์ และมีการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก 

 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

แฮมเมอร์(Hammer.1971:3373-A)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในการท างานของครูสอน
พิเศษในรัฐไอโอวา โดยใช้ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบท่ีท าให้ครูพอใจในการ
ท างานได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าในการท างาน การยอมรับนับถือส่วนองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจ คือ การควบคุมบังคับบัญชา ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการ
บริหาร ความเป็นอยู่ส่วนตัว เงินเดือน และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

จรัญ ซาตัน (2560) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีระดับความพึง พอใจมากท่ีสุดในข้อได้รับความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีดีจากเพื่อนร่วมงานซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ แมคคลีแลนด์ (McClelland) ท่ี
กล่าวว่าบุคคลมีความต้องการความผูกพันเป็นความต้องการท่ีจะรักษาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิดู
และเป็น มิตรบุคคลท่ีมีความต้องการข้อน้ีสูงจะพอใจจากการเป็นท่ีรักและมีแนวโน้มจะ เรียงความเจ็บปวด
จากการต่อต้านโดยสมาชิกกลุ่มสังคมเขาจะรักษาความสัมพันธ์อันดี ในสังคมเพราะใจในการให้ความร่วมมือ
มากกว่ากันแย่งชิงพยายามสร้างและรักษา สัมพันธภาพกับคนอื่นต้องการสร้างความเข้าใจอันดีจากสังคมท่ี
เขาเป็นสมาชิกอยู่ 

ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานหมายถึงความผูกพันต่อเพื่อน ร่วมงานต่อการให้
ความร่วมมือช่วยเหลือสามารถปรึกษากันได้ท้ังในด้านการปฏิบัติงานและเร่ืองส่วนตัว 

ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
หมายถึง การมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มีการ
ช่วยเหลือและแก้ไขข้อผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แฮมเมอร์  (Hammer.  1971 : 3373-A)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในการท างานของครู
สอนพิเศษในรัฐไอโอวา โดยใช้ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบท่ีท าให้ครูพอใจในการ
ท างานได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าในการท างาน การยอมรับนับถือส่วนองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจ คือ การควบคุมบังคับบัญชา ความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการ
บริหาร ความเป็นอยู่ส่วนตัว เงินเดือน และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

รมย์ชลี สุวรรณชัยรักษ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของ พนักงาน
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าปาง พบว่า นักงานธนาคารมหารไทยไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดล าปาง มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษารายละเอียด เป็นรายด้านพบว่า 
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ความพึงพอใจทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการท างานจ าแนกตาม
เพศพบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มความพึงพอใจในการท างานสูงกว่าเพศชาย ส่วนอายุในการท างานพบว่า 
พนักงานท่ีมีอายุในการท างานต่ ากว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการท างานสูงสุด และพนักงานท่ีมีอายุงาน 5-
10 ปี มีความพึงพอใจต่ าท่ีสุด 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษาตาม
สภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัว แปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง
เพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทางสถิติ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 

4 จ านวน ท้ังสิน 613 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562) 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาค
กลาง 4 โดย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณด้วยสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับ 
ความเช่ือมัน 95%ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับ 0.05 จากประชากร ท้ังหมด 613 คน
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 242 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น  3 
ส่วนดังต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับ
การศึกษา สถานภาพ เงินเดือนอายุในงานธนาคาร และระดับช้ันในธนาคาร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)  
 ส่วนท่ี 2 เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปัจจัยท่ี
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านนโยบาน
การบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รวมท้ังสิ้น 24 ข้อแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับดังน้ี5 
คะแนน = ระดับความพึงพอใจมากที่สุด,4 คะแนน= ระดับความพึงพอใจมาก, 3 คะแนน = ระดับความพึง
พอใจปานกลาง,2 คะแนน= ระดับความพึงพอใจน้อย, 1 คะแนน = ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิด 1 ข้อ 
 เกณฑ์การตีความหมายของค่าเฉลี่ย กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ก าหนดให้4.21 - 5.00= ระดับความพึงพอใจมากที่สุด, 
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3.41 - 4.20 = ระดับความพึงพอใจมาก, 2.61 - 3.40 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง, 1.81 - 2.60 = 

ระดับความพึงพอใจน้อย, 1.00 - 1.80 = ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1.สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1.1 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายตัวแปรลักษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน และอายุงานในธนาคาร 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)ในการ
อธิบายตัวแปรด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับ
ถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านสภาพแวดล้อมในหน้าท่ีการงาน ด้าน
ความมั่นคงในงาน ด้านนโยบายการบริหาร และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  2.1 ใช้สถิติt-testในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท่ีจ าแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล คือด้านเพศ และสถานภาพสมรส 
  2.2 ใช้สถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท่ี
จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล คือด้านอายุ ด้านเงินเดือน ด้านระดับการศึกษา และด้านอายุงานในธนาคาร
หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4โดยภาพรวมมีระดับพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาค
กลาง 4 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะของงาน และด้านความมั่นคงในงาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี 
  2.1 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4ท่ีมีปัจจัยด้าน
ประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านเงินเดือน ด้านอายุงานในธนาคารต่างกัน ท าให้ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน 
  2.2 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4ท่ีมีปัจจัยด้าน
ประชากร ด้านสถานภาพการสมรส ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 
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อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 1.ผลการศึกษาผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.1 ด้านลักษณะของงาน ของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขต
พื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ งาน
ท่ีได้รับมีความท้าทาย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ี
ภาคกลาง 4มีความคิดเห็นว่า งานท่ีได้รับควรท่ีจะมีลักษณะท่ีมีความท้าทายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญ
เลิศ จันทร์โท (2555) ได้กล่าวว่าลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึงงานท่ีน่า สนใจงานท่ีต้อง
อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท้าทายให้ต้องลง มือท าหรือเป็นงานท่ีมีลักษณะสามารถท า ต้ังแต่ต้นจน
สิ้นสุดได้โดยล าพังผู้เดียว 

 1.2 ด้านการยอมรับนับถือ ของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขต
พื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ได้
รับค าเชยชมหรือแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนัก งานพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4มีความคิดเห็นว่าเมื่อประสบความส าเร็จในการ
ท างานแต่ละช้ินควรจะได้รับการยอมรับยกย่องจากเพื่อนร่วมงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิติพล ภูตะ
โชติ (2556) กล่าวว่า การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้มาขอค าปรึกษา หรือ
บุคคลในหน่วยงาน โดยการยอมรับน้ีอาจอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ 
หรือการแสดงออกอื่น ๆ ท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อท างานอย่างหน่ึงอย่างใดประสบ
ความส าเร็จ 

 1.3 ด้านความรับผิดชอบ ของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขต
พื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4มีความคิดเห็นว่า การท่ีพนักงานมีความรู้
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง สามารถรับรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีความรู้รับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจนและ
สามารถท างานได้ตามบทบาทหน้าท่ีความรู้รับผิดชอบและหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จะ
ส่งผลให้บุคคลพึงพอใจการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับแนวคิดของจันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากร วิทยาลัยอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองมาจากปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้พยายามคิดหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้
งานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้และมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
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 1.4 ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ของพนักงานพนักงานธนาคารกรุง เทพ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในงานซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4มีความคิดเห็นว่าพนักงานมีโอกาสได้เข้า
ประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์  หลักเกณฑ์  ในการเลื่อนต าแหน่งและปรับ
เงินเดือนตามความสามารถและผลงานอีกท้ังธนาคารสนับสนุนให้ท่านศึกษาต่อเพื่อเพิ่มเติมคุณวุฒิ 
หลักเกณฑ์การโยกย้ายต าแหน่งและการย้ายสังกัดของพนักงานธนาคารมีความยุติธรรม  อีกด้วย จาก
ผลการวิจัยท่ีค้นพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด ของณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์(2551 : 98) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทัศนคติเกี่ยว กับ
งานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทนโอกาสในการ
เลื่อนต าแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล
 1.5 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ใน
เขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 
ความปลอดภัยในสถานท่ีท างานซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ใน
เขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 งานกับสภาพแวดล้อม และองค์กรกับสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจมากน้อยของ คนท างานโดยตรง และด้านสภาพแวดล้อมในการท างานได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานห้องอาหาร ห้องสุขา ช่ัวโมงการท างาน ท่ีจอดรถและสิ่งอ านวยความสะดวก 
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ จันทร์โท (2555) กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการทางด้านความปลอดภัย
หรือความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินภายหลังจากท่ีร่างกายได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะเริ่มคิดถึงความ
ปลอดภัยและความมั่นคง เช่น มนุษย์อยากจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในรูปของคา มั่นสัญญาจาก ฝ่าย
นายจ้างท่ีจะจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนให้ในระยะยาว 

 1.6 ด้านความมั่นคงในงาน ของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขต
พื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มี
มาตราการบทลงโทษไว้ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ใน
เขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ด้านความมั่นคงในงานธนาคารควรมีมาตรการในการลงโทษท่ีชัดเจน มีล าดับข้ึนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิพวารินท์กลิ่นโชยสุคนธ์ (2552) ได้
กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบั ติงาน ในด้านสิ่งจูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินเป็นสิ่งจูงใจท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจ เช่น ความมั่นคงในงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

 1.7 ด้านนโยบายการบริหาร ของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ใน
เขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 
ความชัดเจนของระเบียบค าสั่งในองค์กรซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 มีความเห็นด้านนโยบายการบริหารว่า ผู้บริหารควรมีการช้ีแจงและ
ปรับปรุงเกี่ยวกับเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของ Gilmer (1971) กล่าวว่าการควบคุมบังคับบัญชา มีความส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ท างานมีความรู้สึก
พอใจหรือไม่พอใจต่องานได้การควบคุมท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันหน่ึงท่ีท างานให้ย้ายงานและลาออกจากงาน 

 1.8 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ของพนักงานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ การช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงานในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 มีความเห็นด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกันความบกพร่องและผิดพลาดจะส่งผลให้พนักงานมี
สุขภาพจิตท่ีดีรวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในการท างาน และเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของแฮมเมอร์ (Hammer.  1971 : 3373-A) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ท างานของครูสอนพิเศษในรัฐไอโอวา  โดยใช้ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบท่ีท าให้
ครูพอใจในการท างานได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าในการท างาน การยอมรับนับถือส่วนองค์ประกอบท่ีท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจคือ การควบคุมบังคับบัญชาความมั่นคงในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
นโยบายและการบริหารความเป็นอยู่ส่วนตัว  เงินเดือน และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ใน
เขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
เงินเดือน และอายุงานในธนาคารสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 2.1 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ท่ีมีเพศ ต่างกัน ท า
ให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะของ
งาน ด้านความรับผิดชอบและด้านนโยบายการบริหารต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีความละเอียดรอบคอบ
มากกว่าผู้ชายสอดคล้องกับแนวคิดของรมย์ชลี สุวรรณชัยรักษ์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจใน
การท างานของ พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าปาง พบว่า นักงานธนาคารมหารไทย
ไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดล าปาง มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษารายละเอียด 
เป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจทุก ๆด้านอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการ
ท างานจ าแนกตามเพศพบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มความพึงพอใจในการท างานสูงกว่าเพศชาย 

 2.2 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ท่ีมีอายุต่างกัน ท า
ให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พบว่าความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ท้ัง 8ด้าน ไม่ต่างกันซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจเป็นเพราะสวัสดิการต่างๆท่ีพนักงานจะได้รับ มีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกระดับอายุ 
ความพึงพอใจต่อองค์กรจึงไม่ต่างกันสอดคล้องกับแนวคิดของ Ghiselli และBrown (1955) อายุมีท้ังส่วน
สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

 2.3 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พบว่า
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท้ัง 8ด้าน ไม่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ลักษณะงาน ความรับผิดชอบหน้าท่ี
ต่างๆคล้ายคลึงกัน จึงท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Harrell 
(1972) การศึกษามักไม่แสดงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับระดับ การศึกษา แต่
มักจะข้ึนอยู่กับงานท่ีท าว่า เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานหรือไม่ ในงานวิจัยหลายช้ิน 
พบว่า นักวิชาการแพทย์วิศวกร มีความพึงพอใจในงานมากยิ่งกว่าพนักงาน โดยท่ัวไป 

 2.4 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ท่ีมีสถานภาพ
สมรสต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การยอมรับนับถือด้านความรับผิดชอบด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและด้านนโยบายการบริหาร
ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันจะให้ความสนใจในเร่ืองของความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และการยอมรับนับ
ถือจากบุคคลรอบข้างต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของจรัญ ซาตัน (2560) ได้สรุปจากการวิจัยความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการระบุว่าลักษณะของ 
ประชากรศาสตร์ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจ าแนก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 2.5 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ท่ีมีเงินเดือน
ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พบว่าด้าน
ลักษณะของงาน และด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ควรท่ีจะระดับรายได้ท่ีเหมาะสมกับลั กษณะของงานและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับ ย่อมจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Harrell (1972) ระดับเงินเดือนจากผลการวิจัยพบว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความพึงพอใจใน การ
ท างานเงินเดือนท่ีมากเพียงพอต่อการครองชีพจะท าให้คนมีความพึงพอใจในการท างานสูงกว่า คนท่ีมีระดับ
เงินเดือนต่ า 

 2.6 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ท่ีมีอายุงานใน
ธนาคารต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
พบว่าด้านลักษณะของงานต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ในเขต
พื้นท่ีภาคกลาง 4ท่ีมีอายุงานท่ีมากข้ึนจะมีหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี และได้รับการอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้างท าให้เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานได้แตกต่างกันไปสอดคล้องกับแนวคิดของเรณู สุขกฤกษกิจ  (2554) จากการ
เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึง พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยาน
ไทยจ ากัด (มหาชน) ด้านรายได้ต่อเดือนพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระหว่างกลุ่มท่ีมี 
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 
มีปัจจัยด้านประชากรได้แก่ สถานภาพสมรส ต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ต่างกัน ดังน้ันหากผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) ต้องการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้มากข้ึนควรให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคล
ข้างต้น ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน และอายุงาน ท่ีต่างกันมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน 
 2. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 

มีปัจจัยด้านประชากรได้แก่ สถานภาพสมรส ต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 ต่างกัน หากต้องการสร้างความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานให้มากขึ้นต้องมีนโยบายการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลากรท่ีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน 

ปัจจัยความความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 1. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 
มีความพึงพอใจในด้านความมั่นคงในงานมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) เป็น
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ มีเสถียรภาพจึงท าให้พนักงานภายในองค์กรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มาก 
 2. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 4 
มีความพึงพอใจในด้านโอกาสก้าวหน้าในงานน้อยท่ีสุดดังน้ันองค์กรจึงต้อง เร่งพัฒนาด้านความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน ควรมีการจัดอบรมสัมมนา ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในด้านต่างๆ เพื่อเกิ ดประสิทธิภาพใน
ผลงาน มีการสนับสนุนให้บุคคลากรของธนาคารเกิดแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้งานขององค์กรเป็นตามเป้าหมาย 
การได้รับการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมและทักษะเฉพาะทางในงาน พิจารณาการให้รางวัลหรือเลื่อนต าแหน่ง
งานในผู้ท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการพิจารณา ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึน อีกท้ังผู้บริหารควรให้การสนับสนุนเพื่อให้
งานน้ันออกมาส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย 
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