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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ บุคลากรธนาคารออมสิน 
ส านกังานใหญ่ มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรธนาคารออม
สิน ส านักงานใหญ่ จ าแนกตาม ปัจจยัประชากรศาสตร์  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการ
ปฏิบติังาน กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยใชว้ธีิการวิจยัเชิงปริมาณ เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่
ค  านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก 
(Convenience sampling) บุคลากรธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ จ านวน 000 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม (SD – scale คะแนน 0 – 10) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่างสอง
กลุ่มท่ีอิสระจากกัน (Independent Sample t – test) ) สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
มากกวา่สองกลุ่มข้ึนไปใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOWA) สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงานกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s r Coefficient Correlation) 
 



 ผลการวิจยัพบว่าประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (Mean = 9.2000 SD = .18826) อายุระหวา่ง 31-00 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อย
ละ 01.5 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (Mean = 9.2019 SD =.19317) สถานภาพโสด จ านวน 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (Mean = 9.2818 SD =.17037) จบการศึกษาระดบัสูง
กว่าปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่สุด 
(Mean = 9.2297 SD = .19380 ) รายได ้15,000 - 30,000 บาท จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (Mean = 9.2205 SD =.18189 )  เป็นพนกังานปฏิบติัการจ านวน 301 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด (Mean = 9.2303 SD = .19081 ) อายุงาน 6-10 ปี จ  านวน 
173 คน คิดเป็นร้อยละ 03.3 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (Mean = 9.2019 SD =.19826)   

พบว่าโดยภาพรวมประชากรมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานอยู่ในระดับสูงที่สุด 
(Mean = 9.2281 SD = .18997)  กลุ่มท่ีมีอายุการท างาน มากกว่า 20 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
(Mean = 9.2981 SD = .20700 ) กลุ่มท่ีมีสถานภาพ หมา้ย มีค่าเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน (Mean = 9.1255 
SD = .18309) พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ สถานภาพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มี
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่า (α) เท่ากบั .05    

พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการปฏิบติังาน กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยูใ่น
ระดบัต ่าท่ีสุดถึงต ่ามาก (มีค่า Pearson’s r Coefficient ระหว่าง-.002 ถึง -.057) โดยความสัมพนัธ์ระหว่าง
สัมพนัธ์ภาพในที่ท  างาน กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานในทิศทางเดียวกนั (ค่าเป็นบวก) 
ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะงาน ปริมาณงาน นโยบายการบริหารงาน และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 
กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในทิศทางตรงขา้ม อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า 
เท่ากบั 0.01 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี องคก์รควรให้ความส าคญักบัการสร้างขวญัก าลงัใจ ปรับปรุงรายได ้ให้ทุน
ศึกษาต่อ หาความรู้ ฝึกอบรมทกัษะการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ มีการประเมินผล
การปฏิบติังานและเกณฑ์การวดัผลในการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้
เกิดความเช่ือมัน่และเตม็ใจปฏิบติังาน และพฒันาปรับปรุงระบบการส่ือสารและเทคโนโลย ีต่างๆให้มีความ
ทันสมัยและตอบสนองต่อการท างานของพนักงานให้สะดวกต่อการท างานและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเพื่อรักษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
A Study of factors affecting Job satisfaction of head office personnel Government Savings Bank, 

the objectives were 1 )  to study the level of satisfaction of head office personnel Government Savings 
Bank classify by demographic factors.  2) to compare the levels of importance of hygiene factors  
3) to study the relationship between hygiene factors and the level of satisfaction. Using quantitative research 
methods, 400 samples from head office personnel  of Government Savings Bank were selected by 
Non-Probability Sampling, Convenience sampling. To collect data using questionnaires (SD – scale, score 
0-10), the statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation, independent samples 
(t - test), One-Way ANOWA F-test, and Pearson's r Coefficient Correlation.   

The results showed that the majority of the population was female of 261, 65.3% which were 
satisfied at the highest level (Mean = 9.2440 SD = .18826). The most of population were age between 31-
40 years, 166 peoples, 41.5%, were satisfied at the highest level (Mean = 9.2419 SD = .19317), single status 
of 211 peoples, 52.8%, were satisfied at the highest level (Mean = 9.2818 SD = .17437), postgraduate, 215 
peoples, 53.8% were satisfied at the highest level (Mean = 9.2297 SD = .19384).  
Income 15,000 -30,000 baht, 203 peoples, 50.7 %, were satisfied at the highest level (Mean = 9.2205 
SD = .18189). Operating workers, 301 peoples, 75.3%, were satisfied at the highest level (Mean = 9.2303 
SD = .19081), working age 6-10 years, 173 peoples, 43.3% were satisfied at the highest level 
(Mean = 9.2019 SD = .19826). 

Overall, the population had the highest level of satisfaction on the job (Mean = 9.2281 
SD = .18997). The group with working age more than 20 years had the mean more than the other group 
(Mean = 9.2981 SD. = .20704), the widowed group had a mean less than the other group (Mean = 9.1255 
SD = .18349), found that the demographic factors of gender, status and average monthly income were 
different, the level of satisfaction were different, and significantly at alpha (α) of .05. 

Found that the correlation between hygiene factors and the level of satisfaction were the lowest to 
very low level (Pearson's r Coefficient between -.002 and -.057), personal relationship was in the same 
direction (positive value), work characteristics, workload, management policy and working environment 
were inverse direction, statistically was not significant at alpha level of 0.01. 

From the results of this study the organization should focus on building morale, improve income, 
provide scholarships and work skills training, transparency performance assessments, improve 
communication systems and technology in order to maintain the level of satisfaction 

 



บทน า 
การบริหารงานในองคก์ารจะท าให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้น เป็นส่ิงจ าเป็นในการ

ผสมผสานปัจจยัดา้นต่างๆ ของการบริหารงานอยา่งเหมาะสม ทั้งปัจจยัในดา้นเงินทุน ดา้นวธีิการ ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ และส่ิงส าคญัคือ ปัจจยัเร่ืองของบุคลากร ซ่ึงบุคลากรท่ีท าให้องค์การสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพสูง เหมาะกบัลกัษณะงาน และรู้จกัการ
ท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ โดยเฉพ าะงานบริการ ย่อมข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิภาพของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในองคก์รนั้นๆ ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถร่วมกนัปฏิบติังานให้เขา้ได้
กบัคน และสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดจากบุคคลไดอ้ยา่งเป็นท่ีน่าพอใจของทุกๆฝ่าย การท่ีบุคคลจะปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างดีนั้น บุคคลจะตอ้งมีความสามารถในการท างาน และเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นๆดว้ย การท่ีคนจะ
ปฏิบติังานอย่างเต็มใจนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีแรงจูงใจ และความพึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยั
ปฏิบติังานอยูก่บัธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
บุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ว่ามีความพึงพอใจในระดบัใด มีปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นใดท่ี
ส าคญั และมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของบุคลากรในระดบัใด เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน าเสนอ
ผูบ้ริหารเป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพิ่มความพึงพอใจในการท างานให้กบับุคลากร จะส่งผลให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งตวัพนกังานและธนาคาร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ บุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 

จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่ง และ

อายงุาน 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความส าคญัปัจจยัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ปริมาณงาน 

สัมพนัธ์ภาพในท่ีท างาน นโยบายการบริหารงาน และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ท่ีส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของ บุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ปริมาณงาน สัมพนัธ์

ภาพในท่ีท างาน นโยบายการบริหารงาน และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน กบัระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของ บุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่  

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่าง

กนั 



สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ แตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 0 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านต าแหน่ง แตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุงาน แตกต่างกันระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน  

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัในการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน 

สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัในการปฏิบติังาน ดา้นสัมพนัธ์ภาพในท่ีท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

สมมติฐานท่ี 12 ปัจจยัในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1. ธนาคารสามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันา ปรับปรุง ให้เกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคคลากรท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ท าใหท้ราบขอ้มูลเพื่อน าไปปรับปรุงแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรของธนาคาร 

3. เพื่อน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร และเป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายในการพฒันาองคก์รต่อไป 



เอกสาร แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานกรณีศึกษา 

บุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ โดยในส่วนของแนวคิด ทฤษฎี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาหาขอ้มูลจาก

บทความวจิยั เอกสารทางวชิาการ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยใหท้ราบถึงความหมายองคป์ระกอบปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความเก่ียวขอ้งของปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นองคค์วามรู้พื้นฐานท่ี

ผูท้  าวิจยัจ  าเป็นตอ้งศึกษาให้ทราบแนวทางก่อนเร่ิมการด าเนินงานทางวิจยั รวมถึงหวัขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นการอา้งอิงงานวจิยัของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นส่วนช่วยสนบัสนุนแนวคิดอีกประการหน่ึงของการก าหนดตวั

แปรท่ีเก่ียวขอ้งในการท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลว ์ 

(Maslow, 1970 อา้งถึงใน รังสรรค์ฤทธ์ิผาด, 2550, หน้า 23) มาสโลว  ์(Maslow) ท่ีอธิบายว่าท าไม

คนจึงถูกผลกัดนัโดยความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมาก

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกย่องนบัถือ

จากผูอ่ื้น ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไป

ถึงน้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ  ไดเ้รียงล าดบัส่ิงจูงใจ หรือ

ความตอ้งการของมนุษยไ์ว้ 5 ระดบั โดยเรียงล าดบัขั้นของความตอ้งการไวต้ามความส าคญั ดงัน้ี ความ

ตอ้งการทางกาย ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการการยกยอ่ง และความ

ตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ  

ทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factor Theory)  
เป็นทฤษฎีท่ี Herzberg et al. (1967, อา้งถึงใน วราภรณ์ ตุ่นยอด, 2561) ไดศึ้กษาทาการวิจยัเก่ียวกบั

แรงจูงใจในการท างานของบุคคล  ซ่ึงได้ศึกษาความตอ้งการของบุคคล  แรงผลกัดนัหรือการจูงใจในการ
ท างาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาวา่ คนเราตอ้งการอะไรจากงานท่ีท า และเพื่อพิสูจน์สมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยั
ท่ีจะน าไปสู่ทศันคติในทางบวกและปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ทศันคติในทางลบในการปฏิบติังานแตกต่างกัน
ค าตอบก็คือการท างานของบุคคลนั้นยอ่มตอ้งการความสุข ซ่ึงสรุปไดว้า่ ซ่ึงการท างานจะมีความสุขไดน้ั้น 
ย่อมเกิดมาจากความพึงพอใจในงานท่ีท าอยู่ ซ่ึงการท่ีบุคคลจะมีความพึงพอใจในงานท่ีท า หรือไม่นั้น มี
สาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม  คือ  ปัจจัยจูงใจ  (Motivational Factors) และปัจจัยค ้ าจุน  (Maintenance or 
Hygiene Factors) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ีคือ  



1) ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เป็นตวักระตุน้ให้บุคคล
ชอบและรักงานท า ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจงานและในองคก์ร เกิดการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการภายในของบุคคลไดด้ว้ย  

2) ปัจจัยค ้ าจุน (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง  ปัจจัยท่ีจะสามารถค ้ าจุนกระตุ้นให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการทางานอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีปัจจยัค ้าจุนน้ี อาจส่งผลให้เกิด ความไม่ชอบงานข้ึน 
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอกตวับุคคล  

งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
นางสาวธญัพร สินพฒันพงค์ (2560) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงจงัหวดักรุงเทพมหานคร งานวจิยัน้ีจึงมี วตัถุประสงคเ์พื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ไปเป็นแนวทางในการวางแผนจดัสรรงบประมาณท่ีมี ผลต่อระดบัความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน
การไฟฟ้านครหลวงท่ีปฏิบติังานในเขตและสาขายอ่ย ท่ีอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยไม่จ  ากดัเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และ ระยะเวลาในการท างาน และไดน้ าแนวคิดและปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั ความพึงพอใจ และแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวเิคราะห์ผล  

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา บุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 

เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และระเบียบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพื่อพิสูจน์เพื่อทราบว่าระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ บุคลากรธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
            กลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้แทนประชากรกลุ่มเป้าหมาย ค านวณโดยวิธีการใชสู้ตรของ Yamane ไดเ้ท่ากบั 
373 คน โดยผูว้ิจยัเลือกแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพื่อให้ได้ค่าสถิติท่ีดี ดงัน้ี (อา้งถึงในวิจยั. ดร. 
เกษม สวสัดี. 2556: 101) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นบุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ โดย
มีจ านวนพนักงานทั้งส้ิน 5,583 คน (อา้งอิงขอ้มูลจากส่วนค่าตอบแทนและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ขอ้มูลบุคลากรพนกังานและลูกจา้ง ปี 2563 ณ 1 ธนัวาคม 2563) 

            สูตรค านวณ Yamane                n    =   
N

1+N(𝑒)2
 

โดย n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง, N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา, e = ความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได ้ท่ีระดบั 0.05 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วนของ
แบบสอบถามปลายปิดผูว้จิยัมีตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบและในส่วนแบบสอบถาม
ปลายเปิดผูว้จิยัจะก าหนดเฉพาะค าถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได ้
            ใหร้ะดบัความส าคญัทั้งหมด 10 ระดบั ระดบัการวดัส าหรับตวัแปรอิสระของการวจิยัในคร้ังน้ีโดยใช้
มาตรวัด SD-scale (Semantic Differential Scale) เพื่อว ัดระดับการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบจากนอ้ยท่ีสุดให้คะแนนเท่ากบั 0 คะแนน และมากท่ีสุดให้คะแนนเท่ากบั 
10 คะแนน เพื่อให้ผูต้อบมีจุดอา้งอิง(Reference Point) เหมือนกนัทุกคน ไปในทิศทางสอดคลอ้งกนั (Inter-
personal Consistency) และก่อให้เกิดความสอดคล้องภายในแต่ละข้อรายการ (Inter-item Consistency) 
ผูต้อบแต่ละคนจะเข้าใจความหมายของคะแนนท่ีตนให้ว่าอยู่ตรงไหน และความห่างกันของคะแนน
สอดคลอ้งกนัและสม ่าเสมอกนัทุกช่วงคะแนน (Intra-item Consistency)  (อา้งถึงในวิจยั. ดร. เกษม สวสัดี. 
2556: 112-113) 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล สร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีและผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดการวจิยั 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
            ผูว้ิจ ัยด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเช่ือถือโดยใช้การตรวจหาค่า
สัมประสิทธ์ิ Cronbach's Coefficient Alpha ไดเ้ท่ากบั .971 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

แบบจ าลองเชิงประจักษ์และวิธีการทางสถิติ 
             จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีความพึงพอใจของพนกังานมีปัจจยัในการปฏิบติังานมาเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงสามารถก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน บุคลากร
ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ ไดใ้นสมการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงไดก้ าหนดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
(Performance satisfaction) เป็นตวัแทนความพึงพอใจในการปฏิบติังาน บุคลากรธนาคารออมสิน ส านกังาน
ใหญ่ ใช้สัญลกัษณ์ PER เท่ากบัฟังก์ชั่นของ ปัจจยัในการปฏิบติังาน (Performance : PFM) ประกอบด้วย 
ดา้นลกัษณะงาน (Job description : JOB) ดา้นปริมาณงาน(Workload : WOR) ดา้นสัมพนัธ์ภาพในท่ีท างาน
(Relationship at work : REL) ด้านนโยบายการบริหารงาน(Management policy : MAN) และด้าน
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน(Working environment : ENV) ซ่ึงเขียนสมการไดด้งัน้ี 
 PER = f (JOB, WOR, REL, MAN, ENV)       

 

 



เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลู 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่ง และอายงุาน โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัปัจจยัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ปริมาณ
งาน สัมพันธ์ภาพในท่ีท างาน ความก้าวหน้าในอาชีพ นโยบายการบริหารงานผลตอบแทน และ
สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปร
ท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน และดา้นผลตอบแทน ของ บุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ โดย
ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง
ปริมาณ 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
1. ใช้สถิติ t-test ในการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบความแตกต่างทางด้านลักษณะปัจจัย

ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ท่ีเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัค่าตวัแปรเพียง 2 กลุ่ม 
2. ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA, F-test เพื่อความทดสอบแตกต่างทางดา้นลกัษณะ

ปัจจยัประชากรศาสตร์ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต าแหน่ง และอายุงานของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัค่าตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ Least Significant Difference (LSD) 
    3. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน โดยใชร้ะดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
แอลฟา (α) ระดบั .05 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามทีละตวั โดยใช้
สถิติ Pearson’s r Coefficient เพื่อจะดูว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามแบบใดหรือ
ทิศทางใด เชิงบวกหรือเชิงลบ และมีอตัราความสัมพนัธ์กบั ตวัแปรตามมากน้อยเพียงใด ซ่ึงดูได้จากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (อา้งถึงใน. ดร. เกษม สวสัดี. 2556: 132) 

 

 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ท่ี1) พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.3 มีค่าเฉล่ีย

ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2440  มีค่า Standard Deviation: S.D. เท่ากบั .18826 อายุอยู่
ระหวา่ง 31 - 40 ปี ร้อยละ 41.5 มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2419  
มีค่า Standard Deviation: S.D. เท่ากบั .19317 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52.8 มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2818 มีค่า Standard Deviation: S.D. เท่ากบั .17437 การศึกษาอยูใ่นระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรีข้ึนไปร้อยละ 53.8 มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2297 มีค่า Standard 
Deviation: S.D. เท่ากบั .19384โดยมีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท ร้อยละ50.7 มีค่าเฉล่ียระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2205 มีค่า Standard Deviation: S.D. เท่ากบั .18189  ต  าแหน่งงาน
ในระดบั พนกังานปฏิบติัการ ร้อยละ 75.3 มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั  9.2303 
มีค่า Standard Deviation: S.D. เท่ากบั .19081  และมีอายุงานอยู่ในช่วงระหว่าง  6 – 10 ปี ร้อยละ 43.3 
มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2019 มีค่า Standard Deviation: S.D. เท่ากบั .19826 

ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคท่ี์ 2) จากผลการวิจยัระดบัความส าคญัปัจจยัในการปฏิบติังานของกลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถสรุปขอ้มูลปัจจยัในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ีพิจารณาจากทั้ง 29 ค  าถาม พบวา่ 
ปัจจยัด้านสัมพนัธ์ภาพในท่ีท างาน ในเร่ืองท่านสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานได้ มี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ขอ้ค าถามอ่ืน เท่ากบั 9.50 อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั .776 และ 
ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ในเร่ืองงานท่ีท่านท าอยูต่อ้งใชท้กัษะและความช านาญเป็นอย่างมาก มีค่าเฉล่ียนอ้ย
กว่าขอ้ค าถามอ่ืน เท่ากบั 9.01 อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั .947นอกจากน้ี เม่ือ
พิจารณาในแต่ละปัจจยัการปฏิบติังาน พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (JOB) มีระดบัคะแนนเฉล่ียน้อยกว่า
ปัจจยัการปฏิบติังานอ่ืน เท่ากบั 9.1254 อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั .37319 ดา้น
นโยบายการบริหารงาน (MAN) มีระดบัคะแนนเฉล่ียมากกว่าปัจจยัการปฏิบติังานอ่ืน เท่ากบั 9.4171 อยูใ่น
ระดับสูงท่ีสุด โดยมีค่า Standard Deviation เท่ากับ .24497 แสดงว่าปัจจยัการปฏิบติังาน โดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัสูงท่ีสุด 

ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ท่ี 3) พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันโดยไม่ค  านึงถึง
เคร่ืองหมายของตวัแปรอิสระ 5 ตวั (JOB WOR REL MAN ENV) พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการ
ปฏิบติังาน กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดถึงต ่ามาก (มีค่า Pearson’s r Coefficient 
ระหวา่ง-.002 ถึง .057)  

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน แตกต่างกนั 

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 2) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั  



ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 3) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพ แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั   

ขอ้คน้พบตามตามสมมติฐานท่ี 0) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา แตกต่างกนัระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั  

ขอ้คน้พบตามตามสมมติฐานท่ี 5) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนัระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั  

ขอ้คน้พบตามตามสมมติฐานท่ี 6) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นต าแหน่ง แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั    

ขอ้คน้พบตามตามสมมติฐานท่ี 7) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุงาน แตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั    

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานที่ 8) ความสัมพนัธ์ระหว่างด้านลกัษณะงานกบัระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเป็นลบ
เท่ากบั -.029 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่าท่ีสุด อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอล
ฟ่า เท่ากบั 0.01  

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานที่ 9) ความสัมพนัธ์ระหว่างด้านปริมาณงานกบัระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเป็นลบ
เท่ากบั -.002 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่าท่ีสุด อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอล
ฟ่า เท่ากบั 0.01 

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานที่ 10) ความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นสัมพนัธ์ภาพในที่ท  างาน กบัระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบวา่ ค่า r ท่ีค  านวณได้
มีค่าเป็นลบเท่ากบั .005 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าท่ีสุด อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานที่ 11) ความสัมพนัธ์ระหว่างด้านนโยบายการบริหารงานกบัระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบวา่ ค่า r ท่ีค  านวณได้
มีค่าเป็นลบเท่ากบั -.057 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่าท่ีสุด อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

ขอ้คน้พบตามสมมติฐานท่ี 12) ความสัมพนัธ์ระหว่างด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างานกบัระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบวา่ ค่า r ท่ีค  านวณได้
มีค่าเป็นลบเท่ากบั -.057 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่าท่ีสุด อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

 



การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของ บุคลากรธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่ง และอายุงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 
65.3 มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2000 อายอุยูร่ะหวา่ง 31 - 00 ปี ร้อยละ 01.5  

มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2019 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52.8 มีค่าเฉล่ียระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2818 การศึกษาอยู่ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไปร้อยละ 53.8 
มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2297 โดยมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,000 – 30,000 บาท 
ร้อยละ50.7 มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2205 ต าแหน่งงานในระดบั พนกังาน
ปฏิบติัการ ร้อยละ 75.3 มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั  9.2303 และมีอายุงานอยู่
ในช่วงระหวา่ง  6 – 10 ปี ร้อยละ 03.3 มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเท่ากบั 9.2019  
 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรินทร์ จงมีสุข (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโตลี้ส จ ากดั(มหาชน) 
(กรุงศรี ออโต)้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงมีอายุอยู่ ในช่วง 31 - 00 ปี มีรายได้ เฉล่ียต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาท เป็นพนกังานระดบัตน้ และการศึกษาของ นางสาวธญัพร สินพฒันพงค์ (2560) เร่ือง 
ปัจจัย ท่ีส่ง ผลต ่อค ว ามพ ึงพอใ จ ในก า รท า ง านขอ งพน ัก ง านก า รไฟ ฟ้ านครหลว ง จ งัหว ดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด ระดบัรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,000-
30,000 บาท 

การอภิปรายผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ปัจจยัด้านลกัษณะงาน กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ีย
ระดบัคะแนนในเร่ืองท่านมีอิสระในการตดัสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.32 
(ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) ปัจจยัดา้นปริมาณงาน กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองปริมาณงานใน
หน่วยงานท่านมีความสมดุลกบัจ านวนคน ในระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.29 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด)  
ปัจจยัด้านสัมพนัธ์ภาพในท่ีท างาน กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองท่านสามารถแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานได้ ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.50 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด) ปัจจยัด้าน
นโยบายการบริหารงาน กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองหน่วยงานของท่านไดว้างนโยบายและ
ระเบียบต่างๆไวอ้ย่างเหมาะสม และ หน่วยงานของท่านมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน 
ในระดบัสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.08 (ระดบัคะแนนสูงที่สุด) และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในบริเวณท่ีท างานมีแสงสวา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.33 (ระดบัคะแนนสูงท่ีสุด)  

สอดคล้องกบังานวิจยัของปรียารัตน์ ธัญญะกิจ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  แอล แอนด์ เอส ชิบาคอน (ประเทศไทย) จ ากดั 



พบว่าความคิดเห็นในการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า มีความคิดเห็นในระดบัมากทุกด้าน คือด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน ดา้นสภาพการปฏิบติังาน และดา้นความอิสระในการปฏิบติังาน และ การศึกษาของ เจนจิราพร 
รอนไพริน (2558) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จงัหวดั
สระแกว้พบวา่ความคิดเห็นในการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวเิคราะห์เป็นราย
ดา้นพบวา่ มีแรงจูงใจในระดบัมาก คือ ดา้นความมัง่คงในงานดา้นลกัษณะงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ และ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

การอภิปรายผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันโดยไม่
ค  านึงถึงเคร่ืองหมาย ของตวัแปรอิสระ 5 ตวั (JOB WOR REL MAN ENV) พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัในการปฏิบติังาน กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยู่ในระดับต ่าท่ีสุดถึงต ่ามาก (มีค่า 
Pearson’s r Coefficient ระหว่าง-.002 ถึง -.057) โดยความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธ์ภาพในท่ีท างาน (REL) 
กบัระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกัน (ค่าเป็นบวก) ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะงาน ปริมาณงาน นโยบายการบริหารงาน และสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ( JOB, WOR,  MAN, 
ENV) กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในทิศทางตรงขา้ม 

ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวธัญพร สินพฒันพงค์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยัส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน ปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
การท างาน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน และปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มพนักงานท่ีมีสถานภาพหมา้ยและสมรส, กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท, กลุ่มและระดบั

การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน และพบวา่กลุ่มท่ีมีสถานภาพต่างกนั และ
รายไดต่้างกนั ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร ผูบ้ริหารควรให้ความส าคัญสร้างขวญัก าลังใจ ปรับปรุงรายได้ ให้ทุนศึกษาต่อหาความรู้ 
ฝึกอบรมทกัษะการปฏิบติังานและโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ มีการประเมินผลการปฏิบติังานและเกณฑ์
การวดัผลในการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการใหเ้หมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และเต็มใจ
ปฏิบติังาน ยกระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน       
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