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บทคดัย่อ 
         การศึกษาเรื่องนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ที่ปฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านักงานเครอืข่าย
กรงุเทพฯ2 และจ าแนกประชากรตามระดบัความพงึพอใจในการท างาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด(มหาชน) ที่
ปฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านักงานเครอืข่ายกรุงเทพฯ 2 จ านวน 200 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน 1 เป็นแบบสอบถามในเรื่อง
ทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อายุการท างาน รายได้ และต าแหน่งงาน โดยมลีกัษณะแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน อ้างอิงแนวคิดทาง
ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการ 5 ขัน้ของมาสโลว์ คือ ด้านกายภาพ ด้านความปลอดภยัและ
มัน่คง การมสี่วนรว่มในสงัคม การยอมรบันบัถอื และการบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ 
 ผลการศกึษาพบว่า พนักงานมรีะดบัความพงึพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายกลุ่ม ระดบัความพงึพอใจด้านกายภาพ ด้านความปลอดภยัและมัน่คงอยู่ใน
ระดบัน้อย ส่วนระดบัความพงึพอใจด้านการมสี่วนร่วมในสงัคม และการยอมรบันับถือ อยู่ใน
ระดบัมาก ซึง่ระดบัความพงึพอใจการบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
         ปจัจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ และการศกึษา ไม่มผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน ในขณะทีเ่งนิเดอืน และ
ต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
ที่ผ่านมาประเทศไทยมสีถาบนัการเงนิในรปูแบบของธนาคารพาณิชยจ์ านวน 15 แห่ง 

และสถาบนัการเงนิในรูปของบรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัยจ์ านวน 33 แห่ง ซึ่งธนาคารพาณิชย์ใน
ปจัจบุนัไดม้รีปูแบบการบรกิารดา้นการเงนิแบบครบวงจร เช่น  เงนิฝาก ประกนัชวีติ ประกนัภยั 
กองทุน สินเชื่อต่างๆ โดยสถาบันการเงนิมหีน้าที่เป็นสื่อกลางทางด้านการเงนิในการระดม
เงนิทุน จากนักลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สถาบนัการเงนิจงึต้องมกีารพฒันาและ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์การแข่งขนัในปจัจุบนัและในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้รโิภคเพื่อความอยู่รอดและเตบิโตขององคก์รต่อไป ดงันัน้ สถาบนัการเงนิในรปูแบบของ
ธนาคารพาณิชย์จึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจรญิเตบิโตสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้ ปจัจุบนัธนาคารพาณิชยทุ์กธนาคารต่างน ากล
ยทุธท์างดา้นการแข่งขนัเพื่อการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็และทนัสมยัมาใชเ้พื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความ
พึงพอใจสูงสุด ดังนัน้ทรพัยากรบุคคลจึงถือว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กร บุคลากรจะสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้บรโิภค และเป็นแหล่งให้ความรูข้้อมูลต่างๆ  โดยเฉพาะบุคลากรที่มี
ความรูค้วามสามารถและความช านาญเฉพาะด้านถอืเป็นบุคลากรที่มคีวามส าคญั เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตัง้ไว้ ธนาคาร
พาณิชยจ์งึควรใหค้วามส าคญัของระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน เนื่องจากเมื่อ
องค์กรมขีนาดใหญ่ขึน้ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอนและสายการบงัคบับญัชาก็ย่อมมมีากขึน้ 
ภายใต้สภาวการณ์แข่งขนัอย่างต่อเนื่อง การรกัษาทรพัยากรบุคคลเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้
ความส าคญัเป็นล าดบัแรกของธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิ เพื่อป้องกนัการสูญเสยีพนักงาน
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท างานใหก้บัองคก์รอื่น  

ธนาคารธนชาต จ ากดั มหาชน เป็นธุรกิจประเภทสถาบนัการเงนิ ที่ให้บรกิารรูปแบบ
การเงนิแบบครบวงจร โดยเป้าหมายหลกัของทางธนาคารธนชาตคือ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์
ความเป็นเลศิทางด้านการบรกิารและพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
การเงนิของกลุ่มลูกค้าและบรกิารให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งมอบ
บรกิารทีเ่ลศิใหก้บัลูกคา้ ปจัจุบนัธนาคารก าลงัเตบิโตในธุรกจิสถาบนัการเงนิโดยจากเดมิม ี356 
สาขาทัว่ประเทศ และหลงัจากธนาคารไดท้ าการซือ้กจิการธนาคารนครหลวงไทย ท าใหธ้นาคาร
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ธนชาต มสีาขาทัง้สิน้ 629 ทัว่ประเทศ ดงันัน้ ทรพัยากรบุคคลจงึเป็นหวัใจหลกัทีส่ าคญั
ทีจ่ะเป็นแรงขบัเคลื่อนใหธ้นาคาร เตบิโต มัน่คง และไปถงึเป้าหมายสูงสุดของธนาคารเพื่อที่จะ
ประสบความส าเรจ็สูงสุด แต่ในช่วงตัง้แต่ปี 2554-2556 ที่ผ่าน มอีตัราการลาออกของพนักงาน
ที่ปฏบิตัิงานประจ าสาขาเป็นจ านวนมาก โดยอตัราการลาออกของสงักดัส านักงานเครอืข่าย
กรุงเทพฯ 2 มอีตัราการลาออกของพนักงานที่ปฏิบตัิงานประจ าสาขาสูงสุด และพนักงานที่
ลาออกเป็นพนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถและความช านาญในการท างาน ซึง่การลาออกของ
พนักงานนี้ส่งผลใหท้างธนาคารขาดทรพัยากรบุคคลเป็นจ านวนมากในการให้บรกิารลูกคา้ทีม่า
ใชบ้รกิารประจ าสาขาต่างๆ ท าใหลู้กคา้เกดิการรอ้งเรยีน ซึง่สาเหตุดงักล่าวส่งผลต่อภาพลกัษณ์ 
ความน่าเชื่อถอืขององค์กรและการที่จะสรรหาพนักงานที่มคีวามรูค้วามสามารถเขา้มาทดแทน
พนักงานที่ลาออกทางธนาคารก็ไม่สามารถท าได้โดยทนัที ดงันัน้การทราบถึงระดบัความพึง
พอใจในการท างานของพนกังานจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ เมือ่พนักงานมรีะดบัความพงึพอใจที่
สงู การขาดงาน การลางาน การมาท างานสาย จะไมเ่กดิขึน้ในหน่วยงานขององคก์ร    

ผูว้จิยัเป็นพนกังานของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สงักดัฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
จากทีไ่ดป้ฏบิตังิานกบัธนาคารธนชาต มาเป็นเวลา 6 ปี จากขอ้มลูการลาออกผูว้จิยัพบว่า 
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา มพีนกังานประจ าสาขาลาออกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพนกังานธนาคาร
ธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานของเครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2  
 
ตารางที ่1 แสดงเปอรเ์ซน็ต์ของอตัราการลาออกในแต่ละสงักดัของธนาคารธนชาต จ ากดั    

(มหาชน) 

สงักดั 2011 2012 2013 (Q1-Q3) 

 สงักดั ส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 1 (ตน้สน) 11.41 14.93 12.98 

 สงักดั ส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 2 (มาบญุครอง) 36.92 27.6 29.79 

 สงักดั ส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 3 (รชัดาภเิษก) 12.08 15.26 11.51 

 สงักดั ส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 4 (บางนา) 12.75 13.96 14.45 

 สงักดั ส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 5 (งามวงศว์าน) 13.42 14.29 15.05 

 สงักดั ส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 6 (ธนบุร)ี 13.42 13.96 16.22 

ยอดรวม 100 100 100 

ทีม่า: ฝา่ยทรพัยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 



3 
 

จากสาเหตุการลาออกดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึระดบัความพงึพอใจ
ในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ที่ปฏิบตัิงานประจ าสาขา สงักัด
ส านักงานเครอืข่ายกรุงเทพฯ 2 เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บรหิารในการปรบัปรุงการบรหิารงาน
บุคคล ของพนักงานธนาคาร ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัความพงึพอใจในการ
ท างานเพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดในการท างานและเพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลอืกบุคคล
กรเพื่อสอดคล้องกบัวฒันธรรมการด าเนินงานขององค์กร ทัง้นี้ เพื่อรกัษาพนักงานที่มคีวามรู้
ความสามารถในการท างานใหอ้ยูก่บัองคก์รเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาองคก์รต่อไป  

 
ภำพรวมในกำรประกอบธรุกิจ 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เปิดด าเนินการธนาคารพาณชิย ์ ตัง้แต่วนัที ่ 22 
เมษายน 2545 หลงัจากนัน้ ธนาคารแห่งโนวาสโกเทยี (สโกเทยีแบงค)์ ธนาคารทีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัโดยทัว่ไปว่าเป็นธนาคารทีม่คีวามมัน่คงอนัดบัต้นๆของโลก ไดเ้ขา้มารว่มถอืหุน้ธนาคาร
ธนชาตอยูร่อ้ยละ 49 เมือ่วนัที ่3 ก.พ.2552 และเมือ่วนัที่11 ม.ีค.53ธนาคารธนชาต ไดร้บัเลอืก
จากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ใหเ้ขา้ซือ้หุน้ธนาคารนครหลวงไทย จ านวน 1,005,330,950 หุน้ (47.58%) 
ในราคาหุน้ละ 32.50 บาท ซึง่ท าใหธ้นาคารธนชาตเป็นธนาคารพาณชิยอ์นัดบั 5 ของไทย มี
สนิทรพัย ์8.57 แสนลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารมสีาขารวม 629 สาขา (ไม่
รวมส านกัตน้สน ซึง่เป็นส านกังานใหญ่) ส านกังานแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศของธนาคาร  
มจี านวน 55 แห่ง แบ่งเป็น ส านกังานแลกเปลีย่นเงนิภายในทีท่ าการสาขา (Booth in Branch)
จ านวน 29 แห่ง และส านกังานแลกเปลีย่นเงนิภายนอกทีท่ าการสาขา (Stand Alone) จ านวน26 
แห่ง เครือ่งถอนเงนิสดอตัโนมตั ิ (Automatic Teller Machine: ATM) จ านวน 2,061 เครือ่ง 
เครือ่งฝากและถอนเงนิสดอตัโนมตั ิ (Recycling Machine) จ านวน 3 เครือ่ง เครือ่งฝากเงนิสด
อตัโนมตั ิ (Cash Deposit Machine) จ านวน 45 เครื่อง และเครือ่งบนัทกึรายการสมดุคู่ฝาก
อตัโนมตั ิ(Passbook Update Machine) จ านวน 122 เครือ่ง 

บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)เป็นบรษิทัแมข่องกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาตซึง่

บรษิทัในกลุ่มธนชาตจดัแบ่งประเภทการประกอบธุรกจิออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ธุรกจิทางการเงนิ 

ซึง่ประกอบดว้ย ธุรกจิธนาคารพาณชิย,์ ธุรกจิบรหิารสนิทรพัย,์ธุรกจิหลกัทรพัย,์ ธุรกจิประกนั, 

ธุรกจิใหเ้ช่าซือ้ และธุรกจิลสีซิง่ 2) ธุรกจิสนบัสนุน ซึง่ประกอบดว้ย ธุรกจิโบรกเกอร,์ ธุรกจิ

บรกิารและธุรกจิการพฒันาฝึกอบรม จงึถอืไดว้่าเป็นกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิทางการเงนิครบวงจร

โดยแยกธุรกจิและ การด าเนินงานอยา่งชดัเจนและด าเนินธุรกจิอยา่งส่งเสรมิซึง่กนัและกนัใน

ส่วนของช่องทางการใหบ้รกิารทางการเงนิของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครอืข่ายและช่องทางการ

บรกิารของธนาคารธนชาตจ ากดั (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” เป็นหลกั  
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เก่ียวกบัธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
 “การเป็นกลุ่มธุรกจิทีใ่หบ้รกิารทางการเงนิครบวงจรมุ่งเน้นการสรา้งสรรคค์วามเป็นเลศิ
ทางด้านการบรกิารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการ
ทางการเงนิของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายใต้ความร่วมมอืและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของ
ทุกหน่วยงาน” 
 

โดยวสิยัทศัน์ดงักล่าวไดถู้กสรา้งขึน้จาก 3 แนวคดิหลกัคอืการเป็นกลุ่มธุรกจิทีใ่หบ้รกิาร
ทางการเงินครบวงจร (UniversalBanking) และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรกิารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม  (Customer Centric) 
ตลอดจนการร่วมมอืและร่วมใจกนัของทุกหน่วยงานเพื่อส่งมอบบรกิารที่เป็นเลศิให้กบัลูกค้า 
(Synergy) 
 
พนัธกิจ (Mission) 
พนัธกิจต่อลูกค้ำ 
มุง่มัน่พฒันาคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิของแต่ละธุรกจิใหส้ามารถแขง่ขนัได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และสรา้งสรรคน์วตักรรมทางการเงนิทัง้ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีผ่นวก
รวมบรกิารทางการเงนิของต่างธุรกจิในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ และท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุดทัง้ดา้นคุณภาพและจรยิธรรม 
 
พนัธกิจต่อคู่แข่งขนั 
เคารพในการแข่งขนัอยา่งใสสะอาด โปรง่ใส และจะไม่ท าการแขง่ขนัโดยการใส่รา้ยคู่แขง่ขนั ไม่
ว่าจะดว้ยประการใดๆ รวมทัง้จะท าการแขง่ขนัอยา่งสรา้งสรรค ์และไมท่ าการสรา้งศตัรใูนทาง
ธุรกจิกบัคู่แขง่ขนั 
 
พนัธกิจต่อคู่ค้ำ 
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คา้และพนัธมติรทางธุรกจิ ผสมผสานประโยชน์ และด าเนินธุรกจิต่าง
ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม ปฏบิตัต่ิอกนัอยา่งใหเ้กยีรต ิและไมเ่อารดัเอาเปรยีบ เพื่อสรา้งใหเ้กดิ
ความเชื่อมัน่ทีจ่ะรว่มมอืกนั และเป็นพนัธมติรทางธุรกจิในระยะยาว 
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พนัธกิจต่อพนักงำน 
มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งสรรคท์ุกบรษิทัในกลุ่มใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาปรบัปรงุคุณภาพ
บุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง ทัง้ดา้นทกัษะ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการ
ปฏบิตังิาน เพื่อใหม้คีวามเป็นมอือาชพีในการใหบ้รกิารของแต่ละธุรกจิ อกีทัง้จะดูแลใหพ้นกังาน
หลกีเลีย่งการท ารายการใดๆทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆทีอ่าจเกดิขึน้กบัทัง้
ลกูคา้ และบรษิทั อกีทัง้จะดแูลและรกัษาพนกังานทีด่ ีมคีุณภาพ ไวก้บัองคก์รในระยะยาว 
 
พนัธกิจต่อผู้ถือหุ้น 
ใหค้วามส าคญัในเรือ่งผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในดา้นผลประกอบการและการบรหิารความ
เสีย่งใดๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และจะใหค้วามส าคญัในเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
อยา่งต่อเนื่อง 
 
พนัธกิจต่อสงัคม 
ยดึมัน่ในความเป็นองคก์รทีด่ใีนสงัคม เคารพในกฎระเบยีบของทางการ และกฎหมายต่างๆที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิอย่างเครง่ครดั รวมทัง้การใหค้วามรว่มมอืกบัทางการเพื่อสนับสนุนการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศ และใหค้วามรว่มมอืในการช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม 
 
กลยทุธ์ (Strategic Intents) 6 ประกำรดงัน้ี 
1. เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารทางการเงนิทีค่รบวงจรดว้ยคุณภาพทีด่เีลศิเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละกลุ่ม 
2. เรามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเพิม่ประสทิธผิลและความพงึพอใจของลูกคา้โดยเน้นการลงทุนทางดา้น
บุคลากรเพิ่มความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะการเป็นผู้น ารวมถึงพัฒนาระบบและ
กระบวนการท างาน 
3. เรามคีวามมุ่งมัน่ที่จะด ารงความเป็นที่หนึ่งในตลาดสนิเชื่อรถยนต์และขยายธุ รกิจในตลาด
สนิเชื่อรถมอืสองและธุรกจิรถแลกเงนิ 
4. เรามุง่มัน่ทีจ่ะขยายฐานลูกคา้เงนิฝากเพื่อสรา้งสภาพคล่องใหเ้พยีงพอต่อการเจรญิเตบิโต 
5. เรามุง่มัน่ทีจ่ะขยายและเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดธุรกจิสนิเชื่อในกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
6. เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเพิม่ปรมิาณและสดัส่วนรายไดท้างดา้นค่าธรรมเนียมใหอ้ยูใ่นระดบั
เดยีวกบัค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณชิย ์
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ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำร: ธนาคารไดด้ าเนินการปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑใ์ห้

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทีห่ลากหลายของลูกคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยมผีลติภณัฑ ์ 4 กลุ่ม

หลกั ดงันี้ 

กลุ่มท่ี 1: บริกำรด้ำนเงินฝำกให้บริกำรด้ำนเงินฝำกกบักลุ่มลูกค้ำทัง้ประเภท
บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล แบ่งบรกิารดา้นเงนิฝากออกเป็น 4 ประเภท คอื เงนิฝากออม
ทรพัย ์ (Saving Deposit) เงนิฝากประจ า (Fixed Deposit) เงนิฝากกระแสรายวนั (Current 
Deposit) และเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit 
กลยทุธก์ำรแข่งขนัดว้ยภาวการณ์แขง่ขนัทีร่นุแรงในการระดมเงนิฝาก โดยเฉพาะจากธนาคาร
รฐัและธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ธนาคารยงัคงเน้นการขยายฐานลกูคา้ขนาดเลก็และกลาง
เพิม่ขึน้ ธนาคารมกีารน าผลติภณัฑใ์หมอ่อกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ดว้ยผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
กบัลกูคา้ สอดคลอ้งกบัทศิทางอตัราดอกเบีย้ในระบบสถาบนัการเงนิ 

กลุ่มท่ี 2: บริกำรด้ำนเงินให้สินเช่ือ 
กลยทุธก์ำรแข่งขนัธนาคารไดม้กีารแบ่งลกูคา้ธุรกจิออกเป็นกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถ

เขา้ใจถงึความตอ้งการและน าเสนอผลติภณัฑข์องธนาคาร ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

กลุ่มท่ี 3: บริกำรด้ำนอิเลก็ทรอนิกสร์องรบักำรท ำธรุกรรมทำงกำรเงินของลูกค้ำ
ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ของธนาคาร ใหม้คีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เช่น บรกิาร
โอนเงนิรายใหญ่ระหว่างธนาคาร (BAHTNET), บรกิารโอนเงนิรายยอ่ยระหว่างธนาคาร (Bulk 
Payment System), บรกิารรบัช าระเงนิค่าสนิคา้หรอืบรกิาร (Bill Payment) เป็นตน้  

กลยทุธก์ำรแข่งขนัสามารถน าเสนอไดท้ัง้บรษิทัขนาดเลก็และขนาดใหญ่ โดยเน้นกล
ยทุธใ์นการขายผ่านช่องทางสาขาแบบ Cross Selling และ Up-selling ส าหรบักลุ่มลกูคา้บุคคล
ทีต่อ้งการความสะดวกรวดเรว็ในการท าธุรกรรม และตอ้งการความปลอดภยัในการโอนเงนิ เพิม่
รายการส่งเสรมิการขายใหด้งึดดูใจลกูคา้มากยิง่ขึน้ เน้นการเขา้ถงึ ความง่าย และสะดวก
รวดเรว็ของการใหบ้รกิาร และสามารถรบัเงนิไดภ้ายในวนัเดยีวกบัวนัทีส่ ัง่โอน โดยมสีาขาตัง้อยู่
ในศูนยก์ารคา้หรอืบรเิวณใกลเ้คยีงอาคารส านกังานเพื่อพรอ้มใหบ้รกิาร ธนาคารไดเ้ปิด
ใหบ้รกิารดงันี้กลุ่มที ่ 

กลุ่มท่ี 4: บริกำรด้ำนอ่ืนๆ เช่น บรกิารธุรกจิปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 
กลยุทธ์กำรแข่งขนัธนาคารได้มกีารขยายเครอืข่ายสาขาและส านักงานแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ ครอบคลุมการใหบ้รกิารแก่ธุรกจิและนักท่องเทีย่วไปยงัทัว่ประเทศ รวมถงึ
การปรบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยองิกบัการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศ
ในตลาดโลกเป็นส าคญั ท าใหล้กูคา้ของธนาคารไดร้าคาทีท่นัต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม 
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วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิาน
ประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ   2 

2. เพื่อแบ่งประชากรตามระดบัความพงึพอใจในการท างาน 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
1. ประชากร และ กลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้คอืพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ที่
ปฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2 จ านวน 50 สาขา มจี านวน
ประชากร 529 คน (ขอ้มลูจากทรพัยากรบุคคลกลาง ณ วนัที ่ 1 กนัยายน 2556) จะไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 226 คน แต่เนื่องดว้ยขอ้จดัดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัจงึได้ลด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอยา่ง 
 
2. ตวัแปรทีจ่ะศกึษา 

2.1 ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได ้
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างาน 

2.2 ความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน โดยใช้ทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของ
มนุษย ์(Hierarchy of Need Theory) โดยมาสโลว ์(Abraham H. Maslow)ไดแ้ก่  
ประกอบดว้ย 
2.2.1 ดา้นกายภาพ  
2.2.2 ดา้นความมัน่คงและปลอดภยั  
2.2.3 การมสี่วนรว่มในสงัคม  
2.2.4 การการยอมรบันบัถอื  
2.2.5 การบรรลุสิง่ทีต่ ัง้ใจและตัง้ใจ  

 
นิยำมศพัท ์

1. ดา้นกายภาพคอื เงนิเดอืน และสวสัดกิารทีเ่ป็นตวัเงนิ วนัหยดุ 
2. ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัหมายถงึ ความรูส้กึมัน่คง และแน่นอนในอาชพี

การท างาน และความกา้วหน้าในการท างาน 
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นิยำมศพัท ์(ต่อ) 
3. การมสี่วนรว่มในสงัคมคอื การมสีมัพนัธภาพทีด่ใีนหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
4. การการยอมรบันับถอืคอื ต าแหน่งงานการยอมรบัจากสงัคม ค าชมเชยการได้เป็น

พนกังานดเีด่น โล่รางวลัชมเชย 
5. ความต้องการบรรลุสิง่ทีต่ ัง้ใจและตัง้ใจคอื ไดร้บัการฝึกอบรม ได้รบัมอบหมายงาน

ทีท่า้ทาย สามารถตดัสนิใจ รบัผดิชอบไดด้ว้ยตนเอง ประสบความส าเรจ็ในงานทีท่ า 
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูบ้รหิารในการปรบัปรงุการบรหิารงานบุคคล ของพนักงานธนาคาร 
ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัความพงึพอใจในการท างานเพื่อก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุดในการท างาน 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลอืกบุคลากรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธก์ารด าเนินงานของ
องคก์ร 
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ประชำกรท่ีจะศึกษำ 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 กรอบแนวควำมคิดส ำหรบักำรวิจยัเพ่ือ “กำรแบ่งกลุ่ม” 
 

กลุ่มที ่1      กลุ่มที ่2 
 
 

กลุ่มที ่3 
 
 

 

พนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา 

สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ2  

 

ตวัแปรทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (เชงิปรมิาณ) 

ความพงึพอใจในการท างานโดยใชท้ฤษฎขีองมาสโลว ์(Abraham H. Maslow) 

1. ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ 

2. ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงและปลอดภยั 

3. ความตอ้งการมสี่วนรว่มในสงัคมคอื  

4. ความตอ้งการการยอมรบันับถอื 

5. ความตอ้งการบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ  



10 
 

บทท่ี2 
ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
  ในการวจิยัเรือ่งระดบัความพงึพอใจในการท างาน กรณศีกึษา พนกังานธนาคารธน

ชาต จ ากดั (มหาชน) ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขาสงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2 เพื่อให้

บรรลุวตัถุปะสงคข์องการวจิยัทีไ่ดก้ าหนดไว ้ ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอขอ้มลูออกเป็น 4 ส่วน

ดงัต่อไปนี้ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
3. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ขอ้มลู ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ 
 
จากแนวคดิทีว่่า ความพงึพอใจในการท างานมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คงของหน่วยงานใน
องคก์รนัน้ๆ ไดม้นีกัวชิาการและนกับรหิาร ใหแ้นวความคดิความและความหมายในการท างาน
ไวด้งัต่อไปนี้ 
 
วชิยั แหวนเพชร (2543: 136) ได้ให้ความหมายไว้ว่าสภาวะของอารมณ์ความรูส้กึและเจตคติ
ของบุคคลทีม่ต่ีองานทีเ่ขาปฏบิตังิานอยู่โดยแสดงออกมาเป็นความสนใจกระตอืรอืรน้เตม็ใจและ
สนุกร่าเรงิเป็นต้นดังนัน้เมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานที่ท าแล้วเขาก็จะมีความ
พยายามอุตสาหะมีความสุขกับงานที่ท ามคีวามรบัผิดชอบและมุ่งมัน่ จนงานนัน้ส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงค ์
 
พทิยา บวรวฒันา (2542: 34) ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจในการปฏบิตังิานว่าเป็นความรูส้กึ
ที่ดขีองคนที่มต่ีอประสบการณ์ในการท างานบางอย่างซึ่งเป็นผลมาจากลกัษณะงานที่ท ามกีาร
ก าหนดบทบาทความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนไม่คลุมเครอืลกัษณะขององคก์รที่มขีนาดอายุนานมาก
น้อยแค่ไหนภาวะผู้น าเป็นอย่างไรและลกัษณะเฉพาะของคนงานเช่นเพศอายุการศกึษารายได้
ประสบการณ์มมีากน้อยหรอืไม่ 
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ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 22) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความพึงพอใจในการท างานเป็น
ความรู้สกึรวมของบุคคลที่มต่ีอการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รบัผลตอบแทนคือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตอืรอืรน้มคีวามมุ่งมัน่ที่จะท างานมขีวญัและก าลงัใจสิง่เหล่านี้จะมผีลต่อประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการท างานรวมทัง้การส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ 
 
ทฤษฎีล ำดบัขัน้ควำมต้องกำรของมนุษย ์
 

ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Need Theory) โดยมาสโลว ์
(Abraham H. Maslow) เป็นนกัจติวทิยาทีม่ชีื่อเสยีงไดพ้ฒันาทฤษฎคีวามต้องการของบุคคลขึน้
โดยให้ความสนใจกับความต้องการของบุคคลซึ่งสร้างความกดดนัและแรงขบัในการแสดง
พฤตกิรรมโดย Maslow ไดต้ัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้3 ขอ้ 
 
1. มนุษยย์อ่มมคีวามตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มทีีส่ ิน้สุดเมื่อความตอ้งการใดความตอ้งการหนึ่ง
ไดร้บัการตอบสนองแลว้กจ็ะมคีวามตอ้งการใหมเ่กดิขึ้น 
 
2. ความตอ้งการทีไ่ดร้บัการตอบสนองแลว้จะไมท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมหรอืทีเ่รยีกว่า ลดแรงขบัต่อ
พฤตกิรรมลง (Drive Reduction) 
 
3. ความตอ้งการของมนุษยน์ัน้จะเรยีงล าดบักนัตามความส าคญัจากความตอ้งการระดบัต ่า 
(Lower Needs) ไปสู่ความตอ้งการระดบัสงู (Higher Needs) สามารถแบ่งล าดบัขัน้ความ
ตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัต่อไปนี้ 
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 ความตอ้งการการ 

       บรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจ 

         ความตอ้งการ 

การยอมรบันบัถอื 

ความตอ้งการมสี่วนรว่มในสงัคม 

 

ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั 

ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ 

 

      

ภาพที ่2 แสดงล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎขีองมาสโลว์ 
ทีม่า : ณฎัฐพนัธ ์ขจรนนัทน์. 2551: 84 

 
จากภาพอธบิายล าดบัขัน้ความตอ้งการตามแนวคดิของมาสโลวไ์ดด้งันี้ 
        ล าดับขัน้ที่ 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้
พื้นฐานของชีวติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รบัเพื่อด ารงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติได้แก่อาหารน ้ า
อากาศการพกัผ่อนและเสือ้ผา้เป็นต้นซึง่บุคคลจะตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานจากรายได้
ปกตทิีเ่ขาไดร้บัจากการท างาน 

 
ล าดบัขัน้ที่ 2 ความต้องการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety/Security Needs) มนุษย์

จะต้องการความมัน่คงแน่นอนและความปลอดภยัในชวีติทัง้ในด้านเศรษฐกิจและด้านอารมณ์
ความรู้สกึโดยบุคคลจะแสวงหาความมัน่คงให้แก่ตัวเองและครอบครวัดงัจะเห็นได้ว่ามนุษย์
พยายามสรา้งและสะสมหลกัประกนัในการด ารงชวีติในรปูแบบต่างๆโดยสมาชกิขององคก์ารจะ
พจิารณาความมัน่คงในงานต าแหน่งและสถานะขององคก์ารซึง่จะมผีลกระทบโดยตรงต่อรายได้
และการใชจ้า่ยของครอบครวัของเขา 
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ล าดบัขัน้ที่ 3 ความต้องการมสี่วนร่วมในสงัคม (Social Belonging Needs) มนุษยเ์ป็น
สตัวส์งัคมทีต่้องการมปีฏสิมัพนัธแ์ละความผูกพนักบับุคคลอื่นตลอดจนไดร้บัการยอมรบัว่าเ ป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคมดงันัน้เมื่อความต้องการขัน้พืน้ฐานในการด ารงชวีติไดร้บัการตอบสนองและ
ได้หลกัประกันว่าเขาสามารถจะด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยเขาก็จะเข้าเป็นสมาชิกในสงัคม
โดยเฉพาะการยอมรบัและการสนบัสนุนทางดา้นจติใจจากภายในองคก์ารซึง่นบัเป็นปจัจยัส าคญั
ทีท่ าใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึเป็นสมาชกิกลุ่ม 

 
        ล าดบัขัน้ที่ 4 ความต้องการการยอมรบันับถอื (Esteem Needs) เป็นความต้องการทีจ่ะมี
ความรู้สึกภาคภูมใิจในตนเองซึ่งเกิดจากการยกย่องและนับถือจากบุคคลอื่นโดยความรู้สึก
ภาคภูมใิจของบุคคลจะมาจากชื่อเสยีงเกยีรตยิศและการชื่นชมจากสงัคมดงัที่เราจะเหน็ได้จาก
บุคคลที่มหีน้าที่การงานและรายได้มัน่คงมตี าแหน่งหน้าที่และมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัของกลุ่ม
โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมเพื่อให้ได้รบัการยอมรบัและชื่นชมจากบุคคลอื่นซึ่งองค์การ
จะตอ้งจดัต าแหน่งงานในส านกังานหรอืความรบัผดิชอบในงานเพื่อใหบุ้คคลเกดิความภาคภมูใิจ 

 
ล าดบัขัน้ที่ 5 ความต้องการบรรลุในสิ่งที่ตัง้ใจ (Needs of Self Actualization) แต่ละ

บุคคลจะมคีวามต้องการที่จะกระท าในสิง่ที่ตนเองสนใจเพื่อให้ได้ใช้ศกัยภาพหรอืตระหนักถึง
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่อาจจะกล่าวได้ว่าความต้องการบรรลุในสิ่งที่ ตัง้ใจถือเป็นความ
ปรารถนาที่บุคคลอยากจะเป็นอย่างอื่นนอกจากที่เป็นอยู่เพื่อให้บรรลุถงึความพอใจและเขา้ใจ
ตนเอง” ซึง่จะเป็นความต้องการขัน้สุดทา้ยและสงูสุดของบุคคลจากแนวความคดิในทฤษฎลี าดบั
ขัน้ความต้องการของมาสโลวท์ี่ว่าความต้องการขัน้ต้นๆมาก่อนถ้ายงัไม่ได้สนองความต้องการ
ระดบัตน้ๆความตอ้งการระดบัสงูขึน้ไปจะยงัไมเ่กดิ 

 
ดงันัน้ผู้บรหิารจงึควรศกึษาท าความเขา้ใจพนักงานก่อนว่ามคีวามต้องการอยู่ในระดบั

ใดแล้วน าสิ่งที่ซึ่งสนองความต้องการดงักล่าวมาเป็นสิ่งจูงใจในการท างานซึ่งในแต่ละระดับ
ขัน้ตอนอาจมต่ีางๆกนัดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 2   แสดงล ำดบัขัน้ควำมต้องกำรของมนุษยต์ำมทฤษฎีของมำสโลว์ 
 
ล ำดบัขัน้ควำมต้องกำร ส่ิงท่ีต้องกำร ส่ิงจงูใจ 

1. ความตอ้งการทางกายภาพ อาหารน ้าการพกัผ่อน

อากาศเพศการขบัถ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าจา้ง เงนิเดอืน

วนัหยดุเวลาพกัสวสัดกิาร 

2. ความตอ้งการความมัน่คง  

และความปลอดภยั 

ความปลอดภยัความมัน่คง 

การคุม้ครอง 

เงนิสงเคราะหค์วามมัน่คงของ

งานเงือ่นไขของหน่วย งานใน

การรกัษาความปลอดภยัการ

ประกนัภยัประกนัชวีติ 

3. ความตอ้งการมสี่วนรว่มใน

สงัคม 

กลุ่มพวกพอ้งครอบครวัมี

ส่วนในสงัคมความรกัการ

เอาใจใส่ 

สมัพนัธภาพทีด่ใีนหน่วยงาน

การท างานเป็นทมีไมตรจีติของ

ผูร้ว่มงาน 

4. ความตอ้งการการยอมรบั

นบัถอื 

สถานะในสงัคม การยกยอ่ง

ชมเชย 

ต าแหน่งงานการยอมรบัจาก

สงัคม ค าชมเชยการไดเ้ป็น

พนกังานดเีด่น โล่รางวลัชมเชย 

5. ความตอ้งการบรรลุในสิง่ที่

ตัง้ใจ 

ความสามารถทกัษะ

ประสบการณ์ความคดิ

สรา้งสรรค ์

กจิกรรมฝึกอบรมงานทีท่า้ทาย

งานทีต่ดัสนิใจเองไดง้านที่

รบัผดิชอบเอง 

        ทีม่า: (ณฎัฐพนัธ ์ขจรนนัทน์. 2551: 84) 
 
งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
        นราธปิ ธรีธนาธร (2546) ได้เสนอรายงานการวจิยั เรื่องความพงึพอใจของพนักงานที่มี
ต่อปจัจยัในการ างาน กรณีศกึษา กลุ่มบรษิทัในเครอืเลนโซ่ ผลการวจิยัพบว่า พนักงานในกลุ่ม
กลุ่มบรษิัทในเครอื เลนโซ่ ให้ความส าคญัต่อปจัจยัในการท างาน เกี่ยวกบัปจัจยัจูงใจ ในเรื่อง
ของความกา้วหน้า เป็นอนัดบัแรก และเรือ่งความรบัผดิชอบ เป็นอนัดบัสุดทา้ย ส่วนปจัจยัค ้าจุน
นัน้ ให้ความส าคญัเรื่อง ค่าจา้งและความมัน่คงในการท างานเป็นอนัดบัแรกและเรื่องนโยบาย
บรษิัท เป็นอนัดบัสุดท้าย พนักงานกลุ่มบรษิัทในเครอื เลนโซ่ มคีวามพึงพอใจมากที่สุดต่อ
ปจัจยัค ้าจุนในด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และมคีวามพงึพอใจน้อยต่อปจัจยัจูงใจใน
ดา้นความก้าวหน้าและปจัจยัค ้าจุนในดา้นค่าจา้งและความมัน่คงในการท างาน โดยพบว่าเพศที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อปจัจัยจูงใจ และปจัจยัค ้าจุนไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ วุฒิ
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การศกึษาและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัจงูใจ และปจัจยัค ้าจุน
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนั กงานที่มีอายุต ่ ากว่า 25 ปี 
พนักงานที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรแีละพนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 
40,000 บาท มคีวามพงึพอใจสูงกว่าระดบัอื่น และเรื่องที่บรษิัทส่วนใหญ่ให้ความพงึพอใจใน
ระดบัมากที่สุด คอื เรื่องความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ส่วนเรื่องที่บรษิทัส่วนใหญ่ให้ความพงึ
พอใจในระดบัน้อยคอื เรือ่งค่าใชจ้า้งและความมัน่คงในการท างาน 

 
กชกร รพกีาญจน์ (2549) จากการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจในด้านสวสัดกิารต่างๆที่

ได้รบัที่พนักงานระดบัปฏิบตัิการของ บรษิัท ธานินทร์ เอลน่า จ ากดั มคีวามพอใจมากที่สุด
อนัดบัที ่1 ม ี2 สวสัดกิารสวสัดกิารแรกคอืความพงึพอใจในโรงอาหารทีข่ายอาหารราคาถูกและ
อกีสวสัดกิารคอืความพึงพอใจในชุดท างานมผีู้พอใจมากถึงมากที่สุดจ านวนอย่างละ  49 ราย
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32 อนัดบัที่ 2 คอืวนัหยุดตามเทศกาลวนัหยุดพกัรอ้นมผีู้พอใจมากถงึมาก
ทีสุ่ดจ านวน 33 รายหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22 อนัดบัที ่3คอืค่ารกัษาพยาบาลมผีู้พอใจมากถงึมาก
ที่สุดจ านวน 31 รายหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.66 ในส่วนของความพงึพอใจที่ที่พนักงานไม่พอใจ
เป็นอย่างยิง่อนัดบัที่ 1 ได้แก่ความพงึพอใจในห้องน ้าซึ่งมคีวามไม่พอใจมากที่สุดจ านวน  72 
รายหรอคดิเป็นร้อยละ 48 อนัดบัที่ 2 ได้แก่ความพึงพอใจในการจดัที่พกัอาศัยซึ่งมคีวามไม่
พอใจมากที่สุดจ านวน 64 รายหรอคดิเป็นรอ้ยละ 42.67 อนัดบัที่ 3ได้แก่ความพงึพอใจในด้าน
การศึกษาซึ่งมคีวามไม่พอใจมากที่สุดจ านวน  53 รายหรอคิดเป็นร้อยละ35.34กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคดิเหน็ว่าระดบัค่าจ่างและสวสัดกิารที่ที่ได้รบัจากบรษิัทในปจัจุบนันัน้มผีลต่อการ
ตดัสินใจที่จะยงัคงท างานอยู่กับบรษิัท 119 รายหรอืคิดเป็นร้อยละ 79.33และมผีู้แสดงความ
คดิเหน็ว่าระดบัค่าจ่างและสวสัดกิารที่ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัในปจัจุบนันัน้ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจที่
จะยงัคงท างานอยูก่บับรษิทั 31 รายหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.67 
 

        รมย์ชลี สุวรรณชยัรกัษ์ (2550) ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารทหารไทยจ ากัด 
(มหาชน) ในจงัหวดัล าปางมคีวามพึงพอใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความรบัผดิชอบ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.39) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสภาพการท างาน(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38) ดา้นลกัษณะงานทีท่ า 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32) ด้านความสมัพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา (ค่าเฉลี่ย 
3.30) ด้านการไดร้บัการยอมรบัยกย่อง (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26)ดา้นความส าเรจ็ (ค่าเฉลีย่ 3.13) 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (ค่าเฉลี่ย 2.70)ส่วนด้านสุดท้ายซึ่งมคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื
ดา้นเงนิเดอืนและความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.60) 
โดยทุกดา้นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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        ปรญิญา สตัยธรรม (2550) ไดเ้สนอรายงานการวจิยั เรือ่งความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานกรณีศึกษา : บรษิัท วายเอชเอสอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดย
ความพงึพอในในดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารอยูใ่นระดบัปานกลางมคีวามพงึพอใจลกัษณะงานที่
ท าอยู่ในระดับมากความพึงพอใจต่อสภาพการท างานอยู่ในระดับมากความพึงพอใจต่อ
ความก้าวหน้าในการท างานอยู่ในระดบัปานกลางความพงึพอใจต่อผู้บงัคบับญัชาอยู่ในระดบั
มากความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานและต่อความมัน่คงในการท างานอยู่ในระดบัมากเช่นกัน
การศกึษาครัง้นี้ท าใหบ้รษิทัวายเอชเอสอนิเตอรเ์นชัน่แนลจ ากดัไดท้ราบถงึระดบัความพงึพอใจ
ในการปฏบิตัิงานของพนักงานในปจัจุบนัส าหรบัใช้เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการภายใน
องคก์รในการสรา้งความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานทัง้หมดในองคก์รใหม้ากทีสุ่ดซึง่
เมื่อพนักงานทุกคนเกิดความพึงพอใจในการท างานก็จะสามารถท างานได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถส่งผลใหเ้กดิการพฒันาและบรรลุเป้าหมายขององคก์รทัง้ในดา้นประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลต่อไป 
 

กาญจนา ณ ล าพูน (2550) ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ปจัจยัด้านต าแหน่งงาน ด้านผลส าเรจ็ในการท างาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านความมัน่คงในการท างาน และด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั ส่วนปจัจยัด้านการยอมรบัในผลงานของผู้อื่น ด้านการได้รบัความ
รบัผิดชอบสูงขึ้นและการมอีิสระในการท างาน ด้านนโยบายและการบรหิารขององค์กร ด้าน
สภาพการท างาน ด้านค่าตอบแทน และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและโอกาสได้รบั
ความกา้วหน้าในอนาคตอยูใ่นระดบัน้อย 
 

วงศ์วรศิ สมฤทธิฐ์ติกุิล (2550) พบว่า พนกังานฝ่ายปฏบิตักิารพซิซ่าฮทับรษิทัยมัเรสเท
อรองตส์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดัมคีวามพงึพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก
และความพงึพอใจในการท างานของพนักงานจ าแนกตามเพศอายุสถานภาพระยะเวลาในการ
ท างานสาขาที่ปฏบิตัิงานจ านวนของผู้ปฏบิตัิงานในรา้นสาขาไม่แตกต่างกนัส่วนพนักงานที่มี
ระดบัการศกึษารายได้และประเภทของพนักงานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการท างานใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการท างานที่
มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานฝ่ายปฏบิตักิารพซิซ่าฮทัคอืปจัจยัดา้นการ
บรหิารจดัการปจัจยัดา้นลกัษณะงานและปจัจยัดา้นการบงัคบับญัชา 
 

ณัทฐา กรีหิร ัญ (2550) จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เกอืบทุกดา้นมคีวามพงึพอใจในในระดบัปานกลาง คอื 
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ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถอืด้านลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิด้าน
ความรบัผดิชอบ ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นนโยบาย/แผนและการบรหิารงานด้าน
เงนิเดอืนและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา ด้าน
สภาพการท างาน ยกเวน้ความมัน่คงในการท างานทีม่คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงู 
 
         อจัจมิา หอมระรื่น (2550) จากการวจิยัพบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการท างานใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง คอื ดา้นความมัน่คงในการท างานด้านนโยบายและการบรหิาร
ด้านการปกครองบังคับบัญชาด้านสวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและด้าน
ค่าตอบแทน และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากคอืดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อน
รว่มงานพนักงานทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลซึง่ประกอบดว้ยระดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ส่วนเพศอายุและระยะเวลาการปฏบิตังิานต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั 
 
         ประพาฬรศัมิ ์ลิม้สุคนธ ์(2553) จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ท างานของบุคลากรทางบญัชเีครอืโภคภณัฑ ์ ไดแ้ก่ปจัจยัดา้นลกัษณะของงานและการมสี่วน
รว่มในองคก์ร ปจัจยัดา้นเพื่อนรว่มงานและความมัน่คงในงาน ปจัจยัดา้นโอกาสในการเรยีนรู ้
พฒันาและความกา้วหน้าและปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่วนการส ารวจเกีย่วกบั
ความตอ้งการของบุคลากรทางบญัชทีีม่ต่ีอบรษิทันัน้ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการ 
การเพิม่ของอตัราเงนิเดอืน/โบนสั มากทีสุ่ด รองลงมา คอืความตอ้งการดา้นสวสัดกิาร การจดั
ใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพี มคี่าล่วงเวลา มวีนัลาพกัรอ้นเพิม่ขึน้ มหีุน้ปนัผลใหพ้นักงาน 
 

ณฐัพร สุมติรชัตานนท ์(2554) จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการ
ท างานของพนกังานของบรษิทัขนาดยอ่มและขนาดเลก็ (SMEs) มทีัง้สิน้ 8 ปจัจยัโดยเรยีงจาก
มากไปหาน้อยมดีงัน้ี ปจัจยัดา้นความมัน่คงในอาชพี ปจัจยัดา้นผลประโยชน์/ผลตอบแทน 
ปจัจยัดา้นฝึกอบรม ปจัจยัดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา ปจัจยัดา้นความสมัพนัธต่์อเพื่อน
รว่มงาน ปจัจยัดา้นการมสี่วนรว่ม ปจัจยัดา้นความหลากหลายของงาน และปจัจยัดา้นความ
ตัง้ใจและความทุ่มเทในการท างานในขณะทีป่จัจยัดา้นจ านวนงานทีเ่หมาะสมและหมนุเวยีนงาน 
และปจัจยัดา้นความมอีสิระ ไมม่คีวามส าพนัธต่์อความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงกำรสรปุส่ิงท่ีค้นพบจำกกำรทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

ช่ือผูแ้ต่ง 
ช่ือผลงำนหรือช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 
ผลงำนน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษำในรำยงำนตวัใด 
ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจำก

ผลงำนน้ี 
ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ จติวทิยาอุตสาหกรรม (2544) เงิน เดือน ความก้าวหน้า ความ

ปลอดภยั 
เงิน เดือน ความก้าวหน้า ความ
ปลอดภยั มผีลต่อความกระตอืรอืรน้
และความมุง่มัน่ในการท างาน 

พทิยา บวรวฒันา ทฤษฎอีงคก์ารสาธารณะ(2541) เพศ อาย ุรายได ้ประสบการณ์ เพศ อายุ รายได ้ประสบการณ์มผีล
ต่อความพงึพอใจการท างาน 

วชิยั แหวนเพชร ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ใน ก ารบ ริห า ร
อุตสาหกรรม: (2543) 

สมัพนัธภาพทีด่ใีนหน่วยงาน สภาวะ อารมณ์ ความรูส้กึ มผีลกบั
ความพงึพอใจในการท างาน 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงกำรสรปุส่ิงท่ีค้นพบจำกกำรทบทวนงำนวิจยั 

ช่ือผูแ้ต่ง 
ช่ืองำนวิจยัหรือ
ช่ือบทควำม 
(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์องกำร
ศึกษำวิจยั 

ของเขตกำร
ศึกษำวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 
ข้อค้นพบจำกงำนวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษำในรำยงำน 
นราธปิ ธรีธนาธร 

 
2546 

 
1.  เพื่อศกึษาความ
คดิเหน็ของพนกังานทีม่ ี
ต่อปจัจยัในการท างาน                                       
2.  เพื่อศกึษาความพงึ
พอใจของพนกังานทีม่ต่ีอ
ปจัจยัการท างาน 
 

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ จ ะ
ศึกษาเป็นพนักงาน
ของกลุ่มบรษิทัในเครอื
เ ล น โ ซ่  9 บ ริ ษั ท 
จ านวน 200 คน 
 

เก็ บ รว ม รว บ ข้ อ มู ล โด ย
แบบสอบถามจากนัน้น ามา
ประมวลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล และทดสอบค่าทาง
สถิติโดย ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  T-Test และ  F-
Test  

พนักงานกลุ่มบรษิัทเลนโซ่ให้
ความส าคัญ ต่อปจัจัย ด้าน
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น
ร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า 
ดา้นความมัน่คง ดา้นเงนิเดอืน 

กชกร รพกีาญจน์ 2549 
 

1.  เพื่อศึกษาถึงความพึง
พอใจของพนักงานบรษิัท 
ธานินทร ์เอลน่า ในระดบั
ค่าจ้าง และสวัสดิการที่
ไดร้บัจากบรษิทั 
2.  เพื่ อ ส า ร ว จป ัญ ห า 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของพนงังาน 

กลุ่มประชากรตวัอย่าง
ที่ ใช้ศึกษ าจากพนั ง
งานบริษัท ธานินทร ์
เอ ล น่ า โด ย ก ารสุ่ ม
ตัวอย่างจากพนักงาน
จ า ก แ ผ น ก ต่ า ง ๆ 
จ านวน 150 คน 

เก็ บ รว ม รว บ ข้ อ มู ล โด ย
แบบสอบถาม โดยการสุ่มจน
ครบ  150 คนและใช้ก าร
วเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี ่
ค่ าร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วน
เบี่ ย ง เบ นม าต รฐาน ก าร
ทดสอบค่าท ี(t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

เงนิเดือนและสวัสดิการ มีผล
ต่อระดบัความพงึพอใจในการ
ท างาน 
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ตารางท่ี 4  แสดงการสรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง 

ช่ืองำนวิจยั
หรือช่ือ
บทควำม 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์องกำร
ศึกษำวิจยั 

ของเขตกำรศึกษำวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั 
ข้อค้นพบจำกงำนวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร
ท่ีจะศึกษำในรำยงำน 

รมยช์ล ีสุวรรณชยัรกัษ์ 2550 1. ศกึษาความพงึพอใจใน
การท างานของพนักงาน
ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) จงัหวดัล าปาง 
2. เพื่อเปรยีบเทียบความ
พงึพอใจในการท างานของ 
พนักงานธนาคารทหาร
ไท ย  จ ากั ด  (มห าชน ) 
จงัหวดัล าปางจ าแนกตาม
ป ัจ จัย ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง
พนักงานและสถาบันเดิม
ของพนกังานก่อนการควบ
รวมกจิการ 

ขอบเขตด้านประชากรใน
การศึกษาได้แก่พนักงาน
ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน)ในจงัหวดัล าปาง
จ าน วน  4 ส าข าแ ล ะ  1 
หน่วยงานคือสาขาล าปาง
สาขาถนนฉัตรไชย สาขา
ห้างฉัตร สาขางาว และ
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่
ศูนย์ภาคธุรกิจล าปาง ใน
เดือน มกราคมพ.ศ. 2550 
จ านวน 62 คน 

เกบ็รวบรวมโดยใช้
แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 
สถิติที่ ใช้ วิเค ราะห์ห าค่ า
ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่ น ข อ ง
แบบ สอบถาม  (reliability 
analysis)โด ย ใช้ วิ ธี ห าค่ า 
alpha coefficient ต า ม
วิธีการของ Cronbach และ
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคอืค่าความถี่  ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า t 
และค่า F   

ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างเพื่ อนร่วมงาน, 
การได้รบัการยอมรบัยก
ย่อง, ด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่งงานและด้าน
เงนิเดอืนมผีลต่อความพงึ
พอใจในการท างาน 
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ตำรำท่ี 4 แสดงกำรสรปุส่ิงท่ีค้นพบจำกกำรทบทวนงำนวิจยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง 

ช่ืองำนวิจยั
หรือช่ือ
บทควำม 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์องกำร
ศึกษำวิจยั 

ของเขตกำรศึกษำวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั 
ข้อค้นพบจำกงำนวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษำในรำยงำน 

ปรญิญา สตัย
ธรรม 

2550 1.  เพื่อตอ้งการศกึษาถงึ
ระดบัความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานในแต่ละ
ดา้นของพนกังาน                         
2.  เพื่อน าผลการศกึษา
ในครัง้นี้ไปเป็นแนวทาง
ในการปรบัปรุงพฒันา
รปูแบบการด าเนินการ
ของบรษิทัฯใหม้คีวาม
เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ปจัจยัต่างๆเพื่อสรา้ง
ความพงึพอใจใหเ้กดิ
ขึน้กบัพนกังาน 

การศึกษาในครัง้นี้มุ่งศึกษา
ระดบัความพงึพอใจ ในการ
ปฏบิตังิานในแต่ละดา้น ของ
พนักงานบริษัท วาย เอช
เอส  อิน เต อร์เนชั น่ แน ล 
จ ากดั   
กลุ่มตัวอย่าง พนักงานใน
ระดับ ต าแห น่ ง ต่ างๆ ใน
บ ริษั ท  ว า ย  เอ ช  เอ ส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 
จ านวน 120 คน 

ศึกษาแบบงานวิจัยเชิง
ส า ร ว จ  ( Survey 
Research) ใ ช้
แบ บ สอบถ ามที่ ส ร้า ง
ขึ้นมาโดยใช้กลุ่ มกลุ่ ม
ตวัอย่าง พนักงานบรษิัท 
วาย  เอช  เอส  จ านวน 
120 คนและสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่ าค ว ามถี่  ค่ า ร้อ ย ล ะ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการทดสอบค่า
ที  ( t-test) แ ล ะ ก า ร
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดย
ความพึงพอในในด้านเงนิเดือน
และสวัสดิการอยู่ในระดับปาน
ก ล างมี  ค ว ามพึ งพ อ ใจ ต่ อ
ความก้าวหน้าในการท างานอยู่
ในระดับปานกลาง ความพึง
พอใจต่อเพื่อนร่วมงานและต่อ
ความมัน่คงในการท างาน อยู่ใน
ระดบัมาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงการสรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง 
ช่ืองานวิจยัหรือ
ช่ือบทความ 
(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์องการ
ศึกษาวิจยั 

ของเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี
ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาในรายงาน 

กาญจนา ณ 
ล าพนู 

2550 เพื่อศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่ผีล
ต่อความพึงพอใจในการ
ท า ง า น ข อ งพ นั ก ง า น
ธนาคารนครหลวงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในเขต 21 
(จงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย
และแมฮ่่องสอน) 

พนักงานที่ปฏบิตังิานใน
ธนาคารนครหลวงไทย
จ ากัด (มหาชน) ในเขต 
21 (จังห วัด เชีย งใหม ่
เ ชี ย ง ร า ย  แ ล ะ
แม่ฮ่ องสอน ) จ านวน 
121 คน 

เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้
แบบสอบถามและสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์องมูล
คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่ า เฉลี่ย  ค่ า เบี่ ย งเบน
ม าต ร ฐ าน  ค่ า ค ว า ม
แปรปรวน 

ปจัจัยด้านต าแหน่ งงาน 
ด้านผลความส าเรจ็ในการ
ท างานด้านความสัมพันธ์
กบัเพื่อนร่วมงานดา้นความ
มัน่คงในการท างานมผีลต่อ
ความพงึพอใจในระดบัมาก
ส่วนด้านค่าตอบแทน ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน มีความพึงพอใจในระดับ
น้อย 

 
 
 
 



23 
 

ตำรำงท่ี 4 แสดงกำรสรปุส่ิงท่ีค้นพบจำกกำรทบทวนงำนวิจยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง 

ช่ืองำนวิจยั
หรือช่ือ
บทควำม 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์องกำร
ศึกษำวิจยั 

ของเขตกำร
ศึกษำวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจำก
งำนวิจยัน้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะศึกษำ

ในรำยงำน 
วงศว์รศิ สมฤทธิฐ์ติกุิล 2550 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ในการท างานของพนักงาน
ฝา่ยปฏบิตักิารพซิซ่าฮทัเพื่อ
เปรยีบเทียบความพึงพอใจ
ใน ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
พนักงานจ าแนกตามข้อมูล
ทัว่ไป 
2.เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในการท างานที่มี
อทิธพิลต่อความพงึพอใจใน
การท างานของพนักงานฝา่ย
ป ฏิ บั ติ ก า ร พิ ซ ซ่ า ฮั ท
บริษัทยัม เรสเทอรองตส์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศ
ไทย)จ ากดั 

พ นั ก ง า น ฝ่ า ย
ปฏิบัติการพิซซ่าฮัท
บ ริษั ท ยัม เรส เท อ ร
องตส์อินเตอร์เนชัน่
แนล (ประเทศไทย )
จ ากัดที่ได้จากการสุ่ม
จ านวน 306 คน 

วิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire)วเิคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติในการหาค่าความถี่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 2 กลุ่มใช ้t-test การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 
กลุ่ มขึ้น ไปใช้  F-test และเมื่ อพบ
ความแตกต่างจึงเปรยีบเทียบเป็น
ร า ย คู่ โ ด ย วิ ธี ก า ร ข อ ง เช ฟ เฟ่ 
(Scheffe’) แ ล ะ ใ ช้ ค่ า ส ถิ ติ ก า ร
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ 
(Multiple – Regression) 

ดา้นความส าเรจ็ในการ
ท า ง า น ด้ า น
ความก้าวหน้าจากการ
ท างานดา้นความมัน่คง
ในการท างานและด้าน
ค่าตอบแทนมีผลต่อ
ระดบัความพงึพอใจใน
การท างาน 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงกำรสรปุส่ิงท่ีค้นพบจำกกำรทบทวนงำนวิจยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง 
ช่ืองำนวิจยัหรือ
ช่ือบทควำม 
(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์องกำร
ศึกษำวิจยั 

ของเขตกำรศึกษำวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั 
ข้อค้นพบจำกงำนวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร
ท่ีจะศึกษำในรำยงำน 

ณทัฐา กรหีริญั 2550 1.  ศึกษาความพึงพอใจในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
ด้านความส าเร็จในการท างาน 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
ดา้นเงนิเดอืน ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนรว่มงาน และดา้นความ
มัน่คงในงาน 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบัติ งานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยรวมและจ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ส า ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 

พนกังานมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวิโรฒทัง้สาย
วชิาการและสายสนับสนุน
วชิาการซึง่ก าลงัปฏบิตั ิ
งานอยู่ ในปีงบประมาณ
พ .ศ . 2547 (1 ตุ ล า ค ม 
2546 – 30 กั น ย า ย น 
2547) จ านวน 500 คน ใน 
27 หน่วยงาน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและวเิคราะห์
สถิติโดยใช้ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่ าคะแนนเฉลี่ย 
ค่าความ้บี่ยงเบนมตรฐาน 
ค่ า อ า น าจ จ า แ น ก ข อ ง
แบบสอบถามเป็นรายข้อ 
โดยการทดสอบ t-test ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 
Coefficient)ค่ า ค ว า ม
แ ป ร ป ร ว น  One-Way 
Analysis of Variance 

ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน ด้านการได้ร ับ
การยอมรับนับถือด้าน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น
ต า แ ห น่ ง ง า น ด้ า น
ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่ ว ม ง า น  ด้ า น
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น
ต าแหน่งงาน ความมัน่คง
ในการท างาน มีผลต่อ
ความพึ งพ อใจในการ
ท างาน 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงกำรสรปุส่ิงท่ีค้นพบจำกกำรทบทวนงำนวิจยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง 
ชื่องานวจิยัหรอื
ชื่อบทความ 
(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงคข์องการ
ศกึษาวจิยั 

ของเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั 
ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
อจัจมิา หอมระรื่น 2552 1. เพื่ อศึกษ าความพึ ง

พอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนกังานบรษิทั 
แ ค น น อ น ไ ฮ -เ ท ค 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ข อ งพ นั ก ง าน บ ริษั ท
แ ค น น อ น ไ ฮ -เ ท ค 
(ป ระ เท ศ ไท ย ) จ ากั ด
จ าแนกตามปจัจยัพืน้ฐาน 
ส่วนบุคคล 

พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท
แ ค น น อ น ไ ฮ -เท ค 
(ประเทศไทย) 
จ ากดัจ านวน 369 คน 

ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส า เร็จรูปทางสถิติ 
(SPSS) ซึง่สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูลคอืค่ารอ้ยละค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test และ
ค่าสถิติ F-test หรอืความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
ทดสอบค่าเฉลีย่ความ 
แตกต่างรายคู่ด้วยวธิี LSD ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างเพื่อนรว่มงาน 
ด้านความมัน่คงในการ
ท างาน ดา้นสวสัดกิาร 
ด้านค่าตอบแทนมผีลต่อ
ความพึ งพ อใจในการ
ท างาน 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงกำรสรปุส่ิงท่ีค้นพบจำกกำรทบทวนงำนวิจยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง 
ชื่องานวจิยัหรอื
ชื่อบทความ 
(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั ของเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั 
ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงาน 

ประพาฬรศัมิ ์ลิม้สุคนธ ์ 2553 1. เพื่ อศึกษาระดับความพึง
พอใจและปจัจยัที่มผีลต่อความ
พึงพอใจในการท างานของ
บุคลากรทางบญัช ี
2. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัสภาพการ
ท างานเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
บ ริ ษั ท ใ น ก า ร น า ไ ป เพื่ อ
พิจารณาแก้ไข ปรับ เปลี่ยน
นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล 

พนักงานในส านักงาน
ข อ งบ ริษั ท ใน เค รือ
เจรญิโภคภณัฑท์ี่ตัง้อยู่
ในเขตรุงเทพมหานคร 
โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 384 คน 
 
 
 

ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล โด ย ใช้
แบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง พ นั ก ง า น ใน
ส านักงานของบริษัท ใน
เค รือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ ที่
ตั ้ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต
กรงุเทพมหานครและ 
ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ได้ แ ก่  ค ว าม ถี่  ร้อ ย ล ะ 
ค่ามธัยฐาน ฐานนิยม ส่วน
เบี่ยงมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
เ ล ข ค ณิ ต   แ ล ะ 
Independent Sample T 
Test แ ล ะ  One-Way 
ANOVA 

ปจัจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน 
ค ว าม มั ่น ค ง ใน ง า น 
ความก้าวหน้า มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการ
ท างาน 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงกำรสรปุส่ิงท่ีค้นพบจำกกำรทบทวนงำนวิจยั (ต่อ) 
 

ชื่อผูแ้ต่ง 
ชื่องานวจิยัหรอื
ชื่อบทความ 
(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั ของเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั 
ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงาน 

ณฐัพร สุมติรชัตานนท์ 2554 เพื่ อ ศึกษ าว่ าป ัจจัย ใดบ้ างมี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงานของ
บรษิัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
(SME) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่ อ ให้ทราบถึงรูปแบบและ
ล าดับความส าคัญของปจัจัย
ดงักล่าวและใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบั
ผู้บริหารหรือผู้ที่สนใจในการ
ปรบัปรุงระดบัความพึงพอใจใน
การท างาน 

พนักงานของบริษัท
ขนาดกลางและขนาด
เล็ ก (SME) ใ น เข ต
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร 
จ านวน 364 คน 

เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้
แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ
วิคราะห์ค่าสถิติโดยใช้
ค่ า ค ว า ม ถี่  ร้ อ ย ล ะ 
ค่ ามัธยฐาน  ฐานนิ ยม 
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ ์
( Correlation) ค่ า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ถ์ ด ถ อ ย 
(Regression 
Coefficient) 

ปจัจัยด้านความมัน่คง
ในอ าชีพ  ป ัจจัยด้ าน
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ /
ผลตอบแทน ปจัจยัด้าน
สั ม พั น ธ ภ า พ ใ น
หน่วยงาน มผีลต่อความ
พงึพอใจ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

 
ในการวจิยัเรือ่ง “ระดบัความพงึพอใจในการท างาน กรณศีกึษา พนกังานธนาคาร 

ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ปฏบิตังิานประจ าสาขาสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2” 
ในบทน้ีจะไดน้ าเสนอวธิกีารด าเนินการตามขัน้ตอน ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 
 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรในการศกึษา 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การวจิยัจะด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถามเชงิส ารวจ (Survey Research) เพื่อหาระดบั

ความพึงพอใจในการท างานในแต่ละด้าน ของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ปฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2  
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานในธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ปฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2 จ านวนประชากร ทัง้หมด 529 คน 
(ขอ้มลูจากทรพัยากรบุคคลกลาง ณ วนัที ่1 กนัยายน 2556)  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
คอื พนกังานในธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา โดยสงักดัส านกังาน
เครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยตางรางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน 
(Krejcie and Morgan:1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 95% และมกีารคลาดเคลื่อน
เท่ากบั 0.05 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 226 คน แต่เนื่องดว้ยขอ้จดัดา้นเวลาในการ
รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัจงึไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 คน  
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คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารสภาพ

คล่องและอตัราดอกเบ้ีย 

คณะกรรมการพิจารณา

อนุมติัสินเช่ือ 

คณะกรรมการพิจารณา

การลงทุน 

คณะกรรมการบริหารความ

ปลอดภยัระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลย ี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานธุรกจิ กลุ่มงานสนับสนุน 

ธุรกิจลูกคา้รายใหญ่ 1-2 

ธุรกิจลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

พฒันาผลิตภณัฑลู์กคา้ธุรกิจและ SME 

วาณิชธนกิจ 

บริหารเงินและตลาดทุน 

ธุรกิจลูกคา้สถาบนั 

เครือข่ายลูกคา้รายยอ่ย 

ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย 

บริหารการลงทุน 

พฒันาสินทรัพย ์

ปฏิบติัการกลาง 

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

กลยทุธ์และการเงิน 

สนบัสนุนธุรกิจ 

ทรัพยากรบุคคลกลาง 

ส่ือสารและบริหารแบรนด์ 

บริหารค่าจา้งและผลตอบแทน 

ตรวจสอบ 

ก ำกบักฎระเบยีบ

และข้อบงัคับ 

บริหารความเส่ียง 

ส ำนกัประธำนกรรมกำรบริหำร

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

การพฒันาและ

เปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ 

บริษทัในเครือ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 3 โครงสร้ำงองคก์ร ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
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ตำรำงท่ี 5  แสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan 
ขนำด

ประชำกร 
ขนำด
ตวัอยำ่ง 

ขนำด
ประชำกร 

ขนำด
ตวัอยำ่ง 

ขนำด
ประชำกร 

ขนำด
ตวัอยำ่ง 

10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 100000 384 
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3.2 ตวัแปรในกำรศึกษำ 
ตารางที ่6  แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือ
วดัค่ำตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค ำตอบ ตวัเลือกถ้ำมี 

 
เพศ เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1 .ชาย   

      2. หญงิ 

  อายุ เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1. 20 - 25 ปี  

      2. 26 - 30  

      3.  31 - 40  

      4.  40 ปีขึน้ไป  

  สถานภาพ  เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1.  โสด 

      2.  สมรส 

      3.  หมา้ย 

      
4.  แยกกนัอยู ่/ หยา่
รา้ง 

  ระดบัการศกึษา เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1.  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  

      2.  ปรญิญาตร ี

      3.  ปรญิญาโท 

      4.  สงูกว่าปรญิญาโท 

  

ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1.  ต ่ากว่า 1 ปี 

      2.  1 – 5 ปี 

      3.  6 – 10 ปี 

      4.  10 ปีขึน้ไป 
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ตารางที ่6  แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือ
วดัค่ำตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือกถ้ำมี 

 
รายได ้ เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1. 10,000 – 20,000 บาท 

    
 

2.  20,001- 30,000 บาท 

    
 

3.  30,001- 40,000 บาท 
    

 
4.  40,001 บาทขึน้ไป 

  ต าแหน่งงานปจัจบุนั  เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1.  เจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ 

    
 

2.  เจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธ ์

    
 

3.  เจา้หน้าทีก่ารตลาด 

      4.  อื่นๆ 
 

 
โดยในแต่ละขอ้ค าถามมคี าตอบใหเ้ลอืกตอบ ตามล าดบั ความพงึพอใจ 5 ระดบั ใช ้

มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซึง่ใชว้ธิแีบบลเิคริท์ (Likert’s 
Scale) ค าตอบประเมนิในการวดัระดบัความพงึพอใจซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
  

1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
3 หมายความว่า  เฉยๆ 
4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่7  แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ  

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือวดัค่ำตวั

แปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือกถ้ำมี 

1. ควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำยภำพ 
 
 

1. ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบั
งานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบั
ปรมิาณงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3. การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4. การใหโ้บนสัทีผ่่านมา มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

5. สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่7   แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 

1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
 3 หมายความว่า  เฉยๆ 
 4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
 5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือวดัค่ำตวั

แปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือกถ้ำมี 

1. ควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำยภำพ 

6. จ านวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทั
ก าหนด 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ควำมพึงพอใจ
ด้ำนควำมมัน่คง 
และ ควำม
ปลอดภยั 

7. งานทีท่ ามคีวามมัน่คง มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

8. การเลื่อนต าแหน่งของท่าน
เป็นไปอย่างเหมาะและเป็น
ธรรม 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

9. บรษิทัใหค้วามส าคญัใน
เรือ่งความปลอดภยั 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่7 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 

1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
 3 หมายความว่า  เฉยๆ 
 4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
 5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือวดัค่ำตวั

แปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือกถ้ำมี 

2. ควำมพึงพอใจ
ด้ำนควำมมัน่คง 
และควำมปลอดภยั 

10. โอกาสเตบิโตและกา้วหน้า
ในสายงานในอนาคต   

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3. ควำมพึงพอใจ
กำรมีส่วนร่วมใน
สงัคม 

11.  มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั
เพื่อนรว่มงาน 
ภายในหน่วยงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

12. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั
เพื่อนรว่มงาน 
ภายนอกหน่วยงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

13. เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความ
คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ
ของท่าน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่7 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 

 1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
 3 หมายความว่า  เฉยๆ 
 4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
 5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ช่ือตวัแปรและประเภท
ของตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือวดัค่ำตวั

แปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือกถ้ำมี 

3. ควำมพึงพอใจด้ำน
กำรมีส่วนร่วมในสงัคม 

14. เมือ่ท่านเกดิปญัหาในการ
ปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะ
ช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

15. ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
รว่มงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

16. เพื่อนรว่มงานของท่านมี
ความรบัผดิในงานทีท่ า 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ควำมพึงพอใจด้ำน
กำรยอมรบันับถือ 

17. ไดร้บัการยกยอ่งและ
ชมเชย ในผลงานจากบรษิทั 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่7 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 

 1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
 3 หมายความว่า  เฉยๆ 
 4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
 5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ช่ือตวัแปรและประเภท
ของตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือวดั

ค่ำตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือกถ้ำมี 

4. ควำมพึงพอใจด้ำน
กำรยอมรบันับถือ 

18. ท่านรูส้กึว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้
บรษิทัประสบความส าเรจ็ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

19. งานทีท่่านท ามคีุณค่า
และก่อใหเ้กดิประโยชน์
แก่บรษิทั 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

5. ควำมพึงพอใจด้ำน
กำรบรรลุในส่ิงท่ีตัง้ใจ 

20. ไดร้บัโล่รางวลัชมเชย
เมือ่ปฏบิตังิานด ี

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

21.  งานของท่านได้ร ับ
การยอมรบั 
จากเพื่อนรว่มงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่7 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 

1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
 3 หมายความว่า  เฉยๆ 
 4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
 5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ช่ือตวัแปรและประเภท
ของตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือวดั

ค่ำตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือกถ้ำมี 

5. ควำมพึงพอใจด้ำน
กำรบรรลุในส่ิงท่ีตัง้ใจ 

22. ไดร้บัมอบหมายงานที่
ทา้ทาย 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

23. สามารถตดัสนิใจได้
ดว้ยตนเอง 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

24. ไดร้บัการคดัเลอืกให้
เขา้รว่มการฝึกอบรม
เกีย่วกบัความสามารถใน
การปฏบิตังิาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

25. ประสบความส าเรจ็ใน
หน้าทีก่ารงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่7 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 

1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
 3 หมายความว่า  เฉยๆ 
 4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
 5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ช่ือตวัแปรและประเภท
ของตวัแปร 

ค ำถำมท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถำมเพ่ือวดั

ค่ำตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค ำตอบ 

ตวัเลือกถ้ำมี 

5. ควำมพึงพอใจด้ำน
กำรบรรลุในส่ิงท่ีตัง้ใจ 

26. งานทีท่่านท าส่งผลให้
องคก์รประความส าเรจ็ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

27. ไดร้บัมอบหมายให้
แสดงศกัยภาพในการ
ท างานอย่างเตม็ที ่ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

28. งานทีท่ าตรงกบั
ความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 เฉยๆ 
4 เหน็ดว้ย 
5 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

อา้งองิโดย: ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน (อจัจมิา หอมระรืน่: 2552) และ  

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน (ปรญิญา สตัยธรรม: 2550) 
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โดยศกึษาทฤษฎคีวามพงึพอใจ ทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of 

Need Theory) โดย Maslow   

1. ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย (Physiological Needs)  
2. ความตอ้งการความปลอดภยัหรอืมัน่คง (Security of Safety Needs) 
3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social or Belongingness Needs) 
4. ความตอ้งการการยอมรบันับถอื (Esteem or Status Needs) 
5. ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็ในชวีติ (Self-actualization or Selfrealization 

Needs) 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ปฏบิตังิาน
ประจ าสาขา สงักดัส านักงานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2(มาบุญครอง) โดยผูว้จิยัสรา้งขึน้โดยรวบรวม
จากแนวคดิทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามในเรื่องที่ เกี่ยวกับลักษณะบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อายกุารท างาน รายได ้และต าแหน่ง
งาน โดยมลีกัษณะแบบสอบถามทีใ่หต้รวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ปฏบิตังิานประจ าสาขา ทีส่งักดัส านกังานเครอืข่ายกรุงเทพฯ 2 
(มาบุญครอง)  

 
โดยในแต่ละขอ้ค าถามมคี าตอบใหเ้ลอืกตอบ ตามล าดบั ความพงึพอใจ 5 ระดบั ใช ้

มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซึง่ใชว้ธิแีบบลเิคริท์ (Likert’s 
Scale) ค าตอบประเมนิในการวดัระดบัความพงึพอใจซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
  
  1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
  3 หมายความว่า  เฉยๆ 
  4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
  5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1  ผูว้จิยัเลอืกวธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซึง่เป็นการสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา 
สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 2  

 
ตารางที ่8   แสดงการสุ่มตวัอยา่งแบบแบบโควตา้ (Quota Sampling) 

ล ำดบั ช่ือสำขำ N (คน) n(คน) 

1 สาขาจามจรุ ีสแควร ์ 10 4 

2 สาขาจารเุมอืง 8 3 

3 สาขาเจรญิกรงุ 17 8 3 

4 สาขาเซน็ทรลัเวลิด ์ 30 11 

5 สาขาตลาดหมอชติ 10 4 

6 สาขาถนนบูรพา (พาหุรดั) 10 4 

7 สาขาถนนพระสุเมรุ (บางล าพ)ู 10 4 

8 สาขาถนนเพาะพานิช (ราชวงศ)์ 10 4 

9 สาขาถนนมงักร 8 3 

10 สาขาท่าพระจนัทร ์ 9 3 

11 สาขาเทยีนกวัเทยีน 7 3 

12 สาขานางเลิง้ 8 3 

13 สาขาบางล าพู 10 4 

14 สาขาบ ารงุเมอืง 11 4 

15 สาขาโบ๊เบ๊ 11 4 

16 สาขาโบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์ 11 4 

17 สาขาปากคลองตลาด 7 3 

18 สาขาพลบัพลาไชย 7 3 

19 สาขาพหลโยธนิ ซอย 6 10 4 

20 สาขาพหลโยธนิ ซอย 9 9 3 
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ตารางที ่8  แสดงการสุ่มตวัอยา่งแบบแบบโควตา้ (Quota Sampling) (ต่อ) 
 

ล ำดบั ช่ือสำขำ N (คน) n(คน) 

21 สาขาพาหุรดั 5 2 

22 สาขามนันี่ปารค์ 16 6 

23 สาขามาบุญครอง 16 6 

24 สาขาเยาวราช 10 4 

25 สาขาราชด าเนิน 9 3 

26 สาขาราชด าเนินกลาง 6 2 

27 สาขาราชด าร ิ 9 3 

28 สาขาราชวงศ ์ 8 3 

29 สาขาราชวตัร ์ 8 3 

30 สาขาโรงพยาบาลวชิยัยุทธ 8 3 

31 สาขาเล่งเน่ยยี ่ 7 3 

32 สาขาเวิง้นครเขษม 8 3 

33 สาขาสนามเป้า 7 3 

34 สาขาสยามดสิคฟัเวอรี ่ 9 3 

35 สาขาสยามพารากอน 16 6 

36 สาขาสยามสแควร ์ 10 4 

37 สาขาสวนลุมพนิี (ถนนสารสนิ) 10 4 

38 สาขาสะพานควาย 11 4 

39 สาขาสามยา่น 6 2 

40 สาขาสามแยก 8 3 

41 สาขาส าเพง็ 8 3 

42 สาขาสีก่ ัก๊พระยาศร ี 10 4 

43 สาขาสีแ่ยกเฉลมิบุร ี(เยาวราช) 10 4 
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ตารางที ่8  แสดงการสุ่มตวัอยา่งแบบแบบโควตา้ (Quota Sampling) (ต่อ) 
 

ล ำดบั ช่ือสำขำ N (คน) n(คน) 

44 สาขาสุทธสิาร 10 4 

45 สาขาอนุวงศ์ 10 4 

46 สาขาออลซซีัน่สเ์พลส 10 4 

47 สาขาอาคารสยามกติติ ์ 11 4 

48 สาขาอนิเดยี เอม็โพเรีย่ม 10 4 

49 สาขาเอม็บเีค เซน็เตอร ์ 16 6 

50 ส านกัสวนมะล ิ 43 16 

รวม 529 200 
 

2   ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
200 คน 

 3   เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 
 4   ตรวจดคูวามสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 5   น าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด มาท าการบนัทกึและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 

 
3.5 กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 เครือ่งมอืทางสถติทิีผู่ว้จิยัน ามาใชว้เิคราะหค์อื Cluster Analysis ม ีดงันี้ 

1 การก าหนดตวัแปรยอ่ยเชงิปรมิาณทีจ่ะใชใ้นการแบ่งกลุ่มเชงิปรมิาณพจิารณาค่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของค าถามในการวเิคราะหข์อ้มลู   
ถา้ผลทีไ่ดส้่วนใหญ่มคี่าใกลเ้คยีง 1 หมายความว่า การแจกแจงของขอ้มลูมลีกัษณะ
เป็นโคง้ปกต(ิSymmetry) ถอืว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนทีด่ ี  

2 การก าหนดวธิกีารวเิคราะหร์ะยะห่างระหว่างสิง่ทีต่อ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared  
Euclidean Distance)และแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน Z Score  เพื่อป้องกนั
ปญัหาการใชม้าตรวดัค าตอบทีต่่างกนัส าหรบัแต่ละค าถาม 

 
3 การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขัน้ตอนคอื Hierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มและตามดว้ย  

Partitioning  เพื่อจ าแนกคนลงในกลุ่มยอ่ยๆ 
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4 การอธบิายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มทีต่อ้งน าขอ้มลูส่วนตวัมาช่วยใน
การแปรผล รวมทัง้การตัง้ชื่อกลุ่มยอ่ย 

5 ปจัจัยพื้นฐานส่วนบุคคลท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 

(Percentage) 

6 วเิคราะหค์่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสงูสุด (Maximum) ค่าเฉลีย่ (Mean=X ̅) และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)ของระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน
ธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2 

7 การหาค่าสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) 

8 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านลักษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม  โดยใช้ตาราง 

Crosstab ไขว้กับข้อมูลส่วนบุคคล  (Bio) จ าแนกตาม เพศ  อายุ  สถานภาพ 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ระดบัการศึกษา เงนิเดอืน ต าแหน่งงานปจัจุบนัอายุ

งาน  และรายได้ แลว้ใชว้ธิกีารวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มดว้ยChi‐square 

Test   
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 

 
        การวจิยัเรือ่ง “ระดบัความพงึพอใจในการท างาน กรณศีกึษา พนกังานธนาคาร 
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ปฏบิตังิานประจ าสาขาสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 
ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ชุดใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) โดยสุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรแบบแยกกลุ่ม (Cluster Sampling) (ไดน้ าเสนอ 
2 ส่วน ดงันี้ 
 
ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัลกัษณะบุคคลของผูต้อบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อายกุารท างาน รายไดแ้ละต าแหน่งงาน  
 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ปฏบิตังิานประจ าสาขา ทีส่งักดัส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 2 (มาบุญครอง)  
  
     ผลกำรศึกษำ 
ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่ำง 

 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยปรากฏผลตามตารางดงัต่อไปนี้ 

ตารางที ่9 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคลของ (เพศ)   

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 88 44.00 

หญงิ 112 56.00 

Total 200 100.00 

ตารางที่9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานธนาคารทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขาส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

งานเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีพนักงานเพศหญิง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 

พนกังานเพศชาย จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 
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ตารางที ่10 จ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคลของ (อาย)ุ 
 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

 
20 - 29 ปี 88 44.00 

 
30 - 39 ปี 75 37.50 

 
40 - 49 ปี 28 14.00 

 
50 - 60 ปี 9 4.50 

 
Total 200 100.00 

 

ตารางที ่10   พบว่าอายุของกลุ่มตวัอย่างมอีายุระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

44 รองลงมาคอือายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 และอายรุะหว่าง 40 

– 49 ปี จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุดคอื อายุ 50 – 

60 ปี จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 

 

ตารางที1่1    จ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล (สถานภาพ) 
 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

 โสด 101 50.50 

 
สมรส 77 38.50 

 
หยา่รา้ง 14 7.00 

 
หมา้ย 8 4.00 

 
Total 200 100.0 

 

ตารางที1่1    พบว่าสถานภาพพนักงานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 101 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และ

สถานภาพหย่ารา้ง จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 โดยพนักงานกลุ่มตวัอย่างสถานภาพน้อย

สุดคอื หมา้ย จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 
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ตารางที1่2    จ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล (ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน) 
 

ระยะเวลำในกำรปฏิบติังำน จ ำนวน ร้อยละ 

 ต ่ากว่า 1 ปี 60 30.00 

 
1 – 5 ปี 74 37.00 

 
6 – 10 ปี 58 29.00 

 
10 ปีขึน้ไป 8 4.00 

 
Total 200 100.00 

 

ตารางที1่2    พบว่าระยะเวลาในการปฏบิตังิานของพนักงานกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มรีะยะเวลา

ในการท างาน ระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ ต ่ ากว่า1 ปี 

จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 และพนักงานทีป่ฏบิตังิานระยะเวลา 6 – 10 ปี จ านวน 58 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 29โดยพนักงานจ านวนน้อยสุดที่ปฏบิตังิานระยะเวลา10 ปีขึน้ไป จ านวน 8 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 4 

 

ตารางที1่3    แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล (การศกึษา) 

ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

 
ปรญิญาตร ี 128 64.0 

 
ปรญิญาโท 72 36.0 

 
Total 200 100.0 

 

ตารางที1่3    พบว่าพนักงานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 

128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64 รองคอืระดบัปรญิญาโท จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 

 
 
ตารางที1่4    จ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล (เงนิเดอืน) 
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เงินเดือน จ ำนวน ร้อยละ 

 10,000 – 20,000 บาท 52 26.00 

 
20,001- 30,000 บาท 91 45.50 

 
30,001- 40,000 บาท 42 21.00 

 
40,001 บาทขึน้ไป 15 7.50 

  Total 200 100.00 

 

ตารางที่14    พบว่าพนักงานกลุ่มตวัอย่างที่ปฏบิตังิานประจ าสาขาส่วนใหญ่ มรีะดบัเงนิเดอืน 

20,001 – 30,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ 10,000 – 20,000 

บาท จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26 และ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 26.00 โดยพนักงานที่จ านวนน้อยสุด คอื เงนิเดอืน 40,001 ขึ้นไป จ านวน 15 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 7.50 

 

ตารางที1่5    แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล (ต าแหน่งงาน
ปจัจบุนั) 
 

ต ำแหน่งปัจจบุนั จ ำนวน ร้อยละ 

 เจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ 69 34.50 

 
เจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธ ์ 63 31.50 

 
เจา้หน้าทีก่ารตลาด 45 22.50 

 
อื่นๆ 23 11.50 

  Total 200 100.00 

 

จากตาราง15  พบว่าต าแหน่งงานพนกังานส่วนใหญ่ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ จ านวน 69 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 รองลงมาคอืต าแหน่งเจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธ ์จ านวน 63 คน คดิเป็น
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รอ้ยละ 31.50 และต าแหน่งเจา้หน้าทีก่ารตลาดมจี านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 โดย
ต าแหน่งอื่นๆ มจี านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 
 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของค ำถำม 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม 200 ชุด พบว่าค าถามทีใ่ช้ในการแบ่งกลุ่ม

แต่ละขอ้มคี่า S.D. (Standard Deviation) หรอืส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งจะบอกถงึการเกาะ

กลุ่มกนัของขอ้มลู  ดงันี้ 

ตาราง16   แสดง Descriptive Statistics 
 

Descriptive Statistics 

 ควำมพึงพอใจดำ้นควำมต้องกำรพืน้ฐำน 5 ขัน้ N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 200 1 5 2.17 .803 
ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน 200 1 5 2.24 .834 
การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา 200 1 5 1.99 .916 
การใหโ้บนสัทีผ่่านมา 200 1 4 2.02 .683 
สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั 200 2 4 2.58 .760 
จ านวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทัก าหนด 200 1 4 2.53 1.177 
การเลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นไปอย่างเหมาะและ
เป็นธรรม 

200 1 3 2.05 .693 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยั 200 2 5 3.11 .801 
โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าในสายงานในอนาคต   200 1 4 2.27 .794 
มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงานภายใน
หน่วยงาน 

200 2 4 3.04 .712 

มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงานภายนอก
หน่วยงาน 

200 2 5 3.38 .853 

เพื่อนร่วมงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ
ต่างๆของท่าน 

200 2 4 3.27 .685 

เมื่อท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อนร่วมงาน
จะชว่ยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

200 2 5 3.38 .853 

ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน 200 2 4 3.27 .685 
เพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรบัผดิในงานทีท่ า 200 2 5 3.38 .853 
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ตาราง16   แสดง Descriptive Statistics (ต่อ) 
 

Descriptive Statistics 

ควำมพึงพอใจดำ้นควำมต้องกำรพืน้ฐำน 5 ขัน้ N 
Minimu

m 
Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

ไดร้บัการยกย่องและชมเชย ในผลงานจากบรษิทั 200 3 5 4.34 .571 

ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหบ้รษิทัประสบ
ความส าเรจ็ 

200 3 5 4.31 .483 

งานทีท่่านท ามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่
บรษิทั 

200 1 5 3.99 1.160 

ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานด ี 200 3 5 3.99 .610 

งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน 200 1 5 4.07 1.030 

ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย 200 3 5 3.85 .608 

สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 200 1 5 3.73 1.152 

ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเกีย่วกบั
ความสามารถในการปฏบิตังิาน 

200 1 5 3.60 1.178 

ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 200 1 5 3.90 1.044 

งานทีท่่านท าสง่ผลใหอ้งคก์รประความส าเรจ็ 200 1 5 3.71 1.146 

ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการท างานอย่าง
เตม็ที ่ 

200 3 5 3.96 .749 

งานทีท่ าตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ัง้ใจ 200 1 4 2.31 .659 

Valid N (listwise) 200         

 

จากตารางที1่6     พบว่าค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส่วนใหญ่มคี่าใกลเ้คยีง 1  ซึง่หมายความว่า 

การแจกแจงของขอ้มลูมลีกัษณะเป็นโคง้ปกติ(Symmetry) ถอืว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนทีด่ ีค่า

เบีย่งเบนมาตรฐานของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มในทีน่ี้มคี่าตัง้แต่ 0.483 – 1.178 

 

จ ำนวนกลุ่มท่ีเหมำะสม 

จากการท า Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มที่เหมาะสม ซึ่งดูได้จากค่า

ระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการรวบรวมขอ้มลูกลุ่มยอ่ยหลายรายการรวมเขา้อยูก่ลุ่มเดยีวกนั   
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ตารางที1่7   แสดงการท า  Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม  

  
Stage 

Cluster Combined 
Coefficients 

Stage Cluster First Appears 
Next Stage  

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
 

1 106 148 1.498 0 0 31 1.095935 
2 18 44 3.141 0 0 135 0.522886 
3 17 43 4.783 0 0 133 0.343352 
4 16 42 6.425 0 0 133 0.324081 
5 123 144 8.507 0 0 37 0.250398 
6 30 31 10.637 0 0 157 0.200255 
7 4 5 12.767 0 0 110 0.188529 
8 142 143 15.174 0 0 38 0.162412 
9 184 185 17.639 0 0 107 0.143294 
10 131 152 20.167 0 0 46 0.141947 
12 125 146 25.934 0 0 115 0.117526 
13 137 138 28.982 0 0 41 0.108448 
14 35 37 32.125 0 0 54 0.097838 
15 9 11 35.268 0 0 76 0.092615 
16 85 169 38.535 0 0 42 0.085124 
17 108 129 41.815 0 0 68 0.081243 
18 126 147 45.212 0 0 132 0.078914 
19 128 149 48.780 0 0 73 0.075372 
20 40 77 52.457 0 0 59 0.070719 
21 136 199 56.166 0 0 43 0.066422 
22 130 151 59.897 0 0 106 0.063956 
23 38 96 63.728 0 0 40 0.060276 
24 158 159 67.569 0 0 92 0.058582 
25 165 174 71.527 0 0 71 0.058207 
26 73 74 75.691 0 0 96 0.055186 
27 135 156 79.868 0 0 79 0.052891 
28 124 145 84.092 0 0 115 0.05033 
29 118 139 88.324 0 0 123 0.048052 
30 100 121 92.569 0 0 78 0.04787 
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ตารางที1่7   แสดงการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม (ต่อ)  

  
Stage 

Cluster Combined 
Coefficients 

Stage Cluster First Appears 
Next Stage  

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
 

31 106 127 97.000 1 0 42 0.045868 
32 63 64 101.449 0 0 77 0.046372 
33 163 164 106.153 0 0 107 0.046572 
34 132 153 111.097 0 0 101 0.045628 
35 171 192 116.166 0 0 146 0.043669 
36 87 150 121.239 0 0 68 0.041922 
37 111 123 126.322 0 5 62 0.040485 
38 122 142 131.436 0 8 78 0.040182 
39 161 173 136.717 0 0 137 0.039094 
40 38 95 142.062 23 0 92 0.038945 
41 117 137 147.595 0 13 56 0.038092 
42 85 106 153.217 16 31 85 0.03675 
43 136 157 158.847 21 0 144 0.036567 
44 51 67 164.656 0 0 158 0.035583 
45 46 62 170.515 0 0 130 0.034416 
46 131 140 176.383 10 0 143 0.033562 
47 83 104 182.303 0 0 155 0.033054 
48 175 196 188.329 0 0 126 0.032385 
49 52 68 194.428 0 0 114 0.031606 
50 79 80 200.573 0 0 147 0.030973 
51 29 36 206.786 0 0 152 0.03023 
52 167 168 213.037 0 0 63 0.029655 
53 90 134 219.354 0 0 74 0.029083 
54 28 35 225.734 0 14 152 0.028753 
55 110 119 232.224 0 0 94 0.028375 
56 116 117 238.814 0 41 93 0.02766 
57 76 81 245.419 0 0 135 0.027171 
58 54 75 252.087 0 0 82 0.026872 
59 40 98 258.862 20 0 113 0.026263 
60 82 103 265.660 0 0 136 0.02569 
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ตารางที ่17  แสดงการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม (ต่อ) 

  

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage  
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

 
61 189 190 272.485 0 0 142 0.02576 
62 102 111 279.504 0 37 116 0.025779 
63 166 167 286.710 0 52 151 0.025408 
64 19 45 293.994 0 0 104 0.025721 
65 172 193 301.556 0 0 146 0.025525 
66 78 99 309.253 0 0 125 0.025099 
67 178 179 317.015 0 0 121 0.024738 
68 87 108 324.858 36 17 168 0.024425 
69 162 177 332.792 0 0 141 0.023937 
70 195 200 340.758 0 0 160 0.0236 
71 165 176 348.800 25 0 117 0.02315 
72 50 66 356.875 0 0 90 0.023087 
73 107 128 365.114 0 19 148 0.022664 
74 90 180 373.389 53 0 101 0.022588 
75 84 105 381.823 0 0 132 0.022164 
76 9 12 390.286 15 0 118 0.022492 
77 48 63 399.064 0 32 105 0.022396 
78 100 122 408.002 30 38 98 0.022122 
79 114 135 417.028 0 27 156 0.022093 
80 60 61 426.241 0 0 130 0.021925 
81 120 141 435.586 0 0 119 0.021665 
82 53 54 445.023 0 58 96 0.021548 
83 181 186 454.612 0 0 95 0.021404 
84 182 194 464.343 0 0 121 0.02105 
85 22 85 474.117 0 42 153 0.02099 
86 58 59 484.069 0 0 139 0.020679 
87 133 155 494.079 11 0 138 0.020399 
88 183 198 504.158 0 0 141 0.020136 
89 88 109 514.310 0 0 106 0.020343 
90 24 50 524.772 0 72 154 0.019957 
91 55 56 535.245 0 0 114 0.020691 
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ตารางที ่17   แสดงการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม (ต่อ) 
 

Agglomeration Schedule 
 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage 
 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 1 Cluster 2 
 

92 38 158 546.320 40 24 144 0.020452 
93 115 116 557.493 0 56 162 0.020043 
94 97 110 568.667 0 55 123 0.0198 
95 181 197 579.927 83 0 145 0.019416 
96 53 73 591.186 82 26 128 0.019189 
97 170 191 602.531 0 0 126 0.019062 
98 100 101 614.016 78 0 147 0.018719 
99 32 86 625.510 0 0 124 0.018611 
100 1 27 637.151 0 0 183 0.018309 
101 90 132 648.816 74 34 157 0.018283 
102 69 70 660.679 0 0 163 0.018148 
103 26 39 672.669 0 0 140 0.018186 
104 19 20 684.902 64 0 136 0.017952 
105 47 48 697.197 0 77 167 0.017882 
106 88 130 709.664 89 22 122 0.0176 
107 163 184 722.155 33 9 170 0.017318 
108 91 112 734.661 0 0 138 0.017264 
109 7 33 747.344 0 0 182 0.017303 
110 4 6 760.276 7 0 161 0.017051 
111 187 188 773.239 0 0 142 0.016938 
112 3 10 786.337 0 0 150 0.016668 
113 40 89 799.443 59 0 140 0.01643 
114 52 55 812.578 49 91 158 0.016377 
115 124 125 825.886 28 12 151 0.016148 
116 102 113 839.223 62 0 165 0.016632 
117 160 165 853.180 0 71 137 0.01657 
118 2 9 867.317 0 76 159 0.016381 
119 41 120 881.525 0 81 156 0.016208 
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ตารางที1่7 แสดงการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม (ต่อ) 

  
Stage 

Cluster Combined 
Coefficients 

Stage Cluster First Appears 
Next Stage  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

 120 49 65 895.813 0 0 154 0.016124 
121 178 182 910.257 67 84 145 0.015944 
122 25 88 924.770 0 106 173 0.015915 
123 97 118 939.488 94 29 143 0.015759 
124 23 32 954.293 0 99 148 0.016263 
125 78 93 969.813 66 0 149 0.0165 
126 170 175 985.815 97 48 174 0.016486 
127 13 14 1002.067 0 0 150 0.016244 
128 53 71 1018.345 96 0 169 0.016468 
129 92 94 1035.115 0 0 163 0.016223 
130 46 60 1051.908 45 80 167 0.016569 
131 21 34 1069.336 0 0 164 0.016315 
132 84 126 1086.783 75 18 153 0.016328 
133 16 17 1104.528 4 3 170 0.01628 
134 8 15 1122.510 0 0 161 0.016387 
135 18 76 1140.904 2 57 171 0.016207 
136 19 82 1159.395 104 60 155 0.015958 
137 160 161 1177.897 117 39 166 0.015892 
138 91 133 1196.615 108 87 171 0.016133 
139 57 58 1215.920 0 86 169 0.016552 
140 26 40 1236.046 103 113 176 0.016799 
141 162 183 1256.810 69 88 174 0.016538 
142 187 189 1277.596 111 61 172 0.016627 
143 97 131 1298.838 123 46 173 0.016928 
144 38 136 1320.825 92 43 162 0.016776 
145 178 181 1342.983 121 95 160 0.016622 
146 171 172 1365.306 35 65 166 0.016656 
147 79 100 1388.047 50 98 180 0.016487 
148 23 107 1410.932 124 73 185 0.016287 
149 72 78 1433.912 0 125 179 0.016123 
150 3 13 1457.030 112 127 159 0.016147 
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ตารางที1่7   แสดงการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม (ต่อ) 

  
Stage 

Cluster Combined 
Coefficients 

Stage Cluster First Appears 
Next Stage  

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
 

151 124 166 1480.556 115 63 172 0.015966 
152 28 29 1504.194 54 51 175 0.015758 
153 22 84 1527.897 85 132 164 0.015913 
154 24 49 1552.210 90 120 168 0.016124 
155 19 83 1577.238 136 47 181 0.015997 
156 41 114 1602.469 119 79 179 0.016242 
157 30 90 1628.496 6 101 165 0.017096 
158 51 52 1656.337 44 114 176 0.017287 
159 2 3 1684.970 118 150 186 0.017133 
160 178 195 1713.839 145 70 184 0.017101 
161 4 8 1743.148 110 134 183 0.016919 
162 38 115 1772.641 144 93 175 0.01664 
163 69 92 1802.138 102 129 178 0.016473 
164 21 22 1831.824 131 153 181 0.0168 
165 30 102 1862.599 157 116 177 0.017336 
166 160 171 1894.888 137 146 184 0.017443 
167 46 47 1927.941 130 105 190 0.01829 
168 24 87 1963.203 154 68 185 0.018279 
169 53 57 1999.089 128 139 178 0.019696 
170 16 163 2038.463 133 107 180 0.019591 
171 18 91 2078.397 135 138 177 0.019915 
172 124 187 2119.788 151 142 188 0.019982 
173 25 97 2162.145 122 143 187 0.02164 
174 162 170 2208.933 141 126 189 0.021457 
175 28 38 2256.331 152 162 191 0.022355 
176 26 51 2306.770 140 158 192 0.021937 
177 18 30 2357.374 171 165 182 0.022435 
178 53 69 2410.262 169 163 190 0.022083 
179 41 72 2463.487 156 149 193 0.022019 
180 16 79 2517.731 170 147 193 0.022322 
181 19 21 2573.931 155 164 188 0.021973 
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ตารางที1่7   แสดงการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม (ต่อ) 

  
Stage 

Cluster Combined 
Coefficients 

Stage Cluster First Appears 
Next Stage  

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
 

182 7 18 2630.488 109 177 187 0.025003 
183 1 4 2696.259 100 161 186 0.027125 
184 160 178 2769.395 166 160 189 0.02698 
185 23 24 2844.115 148 168 194 0.027676 
186 1 2 2922.829 183 159 197 0.027278 
187 7 25 3002.558 182 173 191 0.0281 
188 19 124 3086.928 181 172 197 0.030516 
189 160 162 3181.128 184 174 198 0.031896 
190 46 53 3282.595 167 178 196 0.034161 
191 7 28 3394.732 187 175 192 0.045232 
192 7 26 3548.283 191 176 194 0.04449 
193 16 41 3706.148 180 179 195 0.051222 
194 7 23 3895.983 192 185 195 0.056189 
195 7 16 4114.894 194 193 196 0.072936 
196 7 46 4415.018 195 190 198 0.072279 
197 1 19 4734.130 186 188 199 0.079661 
198 7 160 5111.256 196 189 199 0.090143 
199 1 7 5572.000 197 198 0 

 
 
จากการท า Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มที่เหมาะสมในแบ่งกลุ่มจาก
ผลการวจิยัครัง้นี้มจี านวน 2 กลุ่ม โดยพิจารณาการแบ่งกลุ่มจาก Agglomeration Schedule 
แลว้น ามาค านวณหาอตัราการเปลีย่นแปลงของค่า Coefficients เพื่อใหไ้ดเ้กณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม 
โดยค านวณเปอรเ์ซน็ต์การเปลีย่นแปลงในแต่ละขัน้ที่มกีารยุบรวมกนั และเลอืกใช้จ านวนกลุ่ม
ในขัน้ทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อเทยีบกบัการยุบรวมตวักนัในขัน้อื่นๆ จงึได้
ค่าของเปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นอยูท่ี ่0.090143 
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ภำพท่ี 4 แสดง Dendrogram 
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จากรูปภาพที่ 4   Dendrogram  ซึ่งแสดงการยุบรวมขอ้มลูทุกรายการให้มกีลุ่มเป็นของตวัเอง  

และยุบขอ้มลู 2 รายการทีม่รีะยะห่างจากกนัน้อยทีสุ่ดใหเ้หลอืเพยีงกลุ่มเดยีวแต่เปลีย่นเป็นม ี2 

รายการอยู่ภายใน  และท าซ ้าเรื่อยๆจนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีว  พบว่ามคี่า

Agglomeration Coefficientอยูร่ะหว่าง 0-25 ดงัแสดงในตาราง  

 
 
ตาราง18   แสดง Number of Cases in each Cluster 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 125.000 62.50 

2 75.000 37.50 

Valid 200.000 100% 

Missing .000  

 

จากตารางที1่8   Number of Cases in each Clusterซึง่แสดงการท า Cluster Analysis 

ด้วยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มที่เหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 2 กลุ่ม  ซึ่งดูได้จากค่ า

ระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการรวบรวมขอ้มลูกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเขา้อยู่กลุ่มเดยีวกนั  โดยมี

เครื่องมอืที่ใช้ในการค านวณ คอื  Dendogram โดยกลุ่มที่ 1 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 125 คน  

คดิเป็น 62.50% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด  และกลุ่มที2่ มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 75 คน

คดิเป็น 37.50% จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 
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ตารางที ่19 แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทัง้ 2 กลุ่มซึง่ไดจ้ากการจ าแนกไดจ้ากประชากรตวัอยา่ง
ทัง้หมด 

ควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆ DepN N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ควำมพึงพอใจดำ้นกำยภำพ 

     ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ กลุ่ม 1 125 2.14 .800 .072 

กลุ่ม 2 75 2.21 .810 .094 

ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน กลุ่ม 1 125 2.22 .879 .079 

กลุ่ม 2 75 2.27 .759 .088 

การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา กลุ่ม 1 125 1.97 .915 .082 

กลุ่ม 2 75 2.01 .923 .107 

การใหโ้บนสัทีผ่่านมา กลุ่ม 1 125 1.96 .653 .058 

กลุ่ม 2 75 2.11 .727 .084 

สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั กลุ่ม 1 125 2.58 .743 .066 

กลุ่ม 2 75 2.57 .791 .091 

จ านวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทัก าหนด กลุ่ม 1 125 2.58 1.179 .105 

กลุ่ม 2 75 2.44 1.177 .136 

ควำมพึงพอใจดำ้นควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง    

งานทีท่ ามคีวามมัน่คง กลุ่ม 1 125 2.18 .730 .065 

กลุ่ม 2 75 2.17 .742 .086 

การเลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นไปอย่างเหมาะ
และเป็นธรรม 

กลุ่ม 1 125 2.02 .712 .064 

กลุ่ม 2 75 2.09 .661 .076 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยั กลุ่ม 1 125 3.19 .830 .074 

กลุ่ม 2 75 2.97 .735 .085 

โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าในสายงานในอนาคต   กลุ่ม 1 125 2.29 .801 .072 

กลุ่ม 2 75 2.24 .786 .091 
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ตารางที ่19 แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทัง้ 2 กลุ่มซึง่ไดจ้ากการจ าแนกไดจ้ากประชากรตวัอยา่ง
ทัง้หมด (ต่อ) 

ควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆ DepN N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ควำมพึงพอใจด้ำนกำรมีส่วนรว่มในสงัคม 

     มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงานภายใน
หน่วยงาน 

กลุ่ม 1 125 3.19 .656 .059 

กลุ่ม 2 75 2.77 .727 .084 

มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงานภายนอก
หน่วยงาน 

กลุ่ม 1 125 3.72 .725 .065 

กลุ่ม 2 75 2.80 .735 .085 

เพื่อนร่วมงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ
ต่างๆของท่าน 

กลุ่ม 1 125 3.10 .640 .057 

กลุ่ม 2 75 3.56 .663 .077 

เมื่อท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อนร่วมงาน
จะชว่ยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

กลุ่ม 1 125 3.72 .725 .065 

กลุ่ม 2 75 2.80 .735 .085 

ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน กลุ่ม 1 125 3.10 .640 .057 

กลุ่ม 2 75 3.56 .663 .077 

เพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรบัผดิในงานทีท่ า กลุ่ม 1 125 3.72 .725 .065 

กลุ่ม 2 75 2.80 .735 .085 

ควำมพึงพอใจดำ้นกำรยอมรบันับถือ 

 
    

ไดร้บัการยกย่องและชมเชย ในผลงานจากบรษิทั กลุ่ม 1 125 4.02 .430 .038 

กลุ่ม 2 75 4.87 .342 .040 

ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหบ้รษิทั
ประสบความส าเรจ็ 

กลุ่ม 1 125 4.10 .346 .031 

กลุ่ม 2 75 4.65 .479 .055 

งานทีท่่านท ามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่
บรษิทั 
 
ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานด ี
 
งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน 

กลุ่ม 1 125 3.82 1.201 .107 

กลุ่ม 2 75 4.28 1.034 .119 

กลุ่ม 1 125 3.73 .514 .046 

กลุ่ม 2 75 4.43 .498 .057 

กลุ่ม 1 125 3.89 1.026 .092 

กลุ่ม 2 75 4.37 .969 .112 



62 
 

ตาราง 19 แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทัง้ 2 กลุ่มซึง่ไดจ้ากการจ าแนกไดจ้ากประชากรตวัอยา่ง
ทัง้หมด (ต่อ) 

ควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆ DepN N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบรรลุในส่ิงท่ีหวงัและตัง้ใจ 

 
    

ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย กลุ่ม 1 125 3.60 .554 .050 

กลุ่ม 2 75 4.27 .445 .051 

สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง กลุ่ม 1 125 3.81 .956 .086 

กลุ่ม 2 75 3.59 1.415 .163 

ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเกีย่วกบั
ความสามารถในการปฏบิตังิาน 

กลุ่ม 1 125 3.42 1.124 .100 

กลุ่ม 2 75 3.88 1.219 .141 

ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน กลุ่ม 1 125 3.60 .942 .084 

กลุ่ม 2 75 4.39 1.025 .118 

งานทีท่่านท าสง่ผลใหอ้งคก์รประความส าเรจ็ กลุ่ม 1 125 3.53 1.021 .091 

กลุ่ม 2 75 4.01 1.279 .148 

ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการท างานอย่าง
เตม็ที ่ 

กลุ่ม 1 125 3.69 .640 .057 

กลุ่ม 2 75 4.41 .699 .081 

งานทีท่ าตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ัง้ใจ กลุ่ม 1 125 2.38 .681 .061 

กลุ่ม 2 75 2.17 .601 .069 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
ภาพที ่5 กราฟแสดงผลการวเิคราะหโ์ดยหาค่าสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One Way 
ANOVA) ของ ทัง้ 2 กลุ่ม ทีม่ลีกัษณะเฉพาะกลุ่ม  
 
ตารางที ่20  สรปุผลการวเิคราะหโ์ดยหาค่าสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One Way 
ANOVA) ของทัง้ 2 กลุ่ม ทีม่ลีกัษณะเฉพาะกลุ่ม ดงันี้ 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 
- มีความพึ งพอใจกับ เพื่ อนร่วมงานภายใน

หน่วยงาน โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.19 
- มีความพึงพอใจกับเพื่ อนร่วมงานภายนอก

หน่วยงาน โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.72 
- เพื่ อ น ร่ ว ม ง าน รับ ฟ ัง ค ว าม คิ ด เห็ น ห รือ

ขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.10 
- เมื่อท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อน

ร่วมงานจะชว่ยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ีโดยมี
ค่ำเฉล่ีย  3.72 

- มีความพึ งพอใจกับ เพื่ อนร่วมงานภายใน
หน่วยงาน โดยมีค่ำเฉล่ีย 2.77 

- มีความพึงพอใจกับเพื่ อนร่วมงานภายนอก
หน่วยงาน โดยมีค่ำเฉล่ีย 2.80 

- เพื่ อ น ร่ ว ม ง าน รับ ฟ ัง ค ว าม คิ ด เห็ น ห รือ
ขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.56 

- เมื่อท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อน
ร่วมงานจะชว่ยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ีโดยมี
ค่ำเฉล่ีย 2.80 
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ตารางที ่20   สรปุผลการวเิคราะหโ์ดยหาค่าสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One Way 
ANOVA) ของทัง้ 2 กลุ่ม ทีม่ลีกัษณะเฉพาะกลุ่ม ดงันี้ (ต่อ) 

        จากขอ้มลูในตารางที่20   ผูว้จิยัไดต้ัง้ชื่อกลุ่มทัง้ 2 กลุ่มเพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์
ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัต่อไป ดงันี้ 
กลุ่มที ่1 ชื่อ พนักงำนท่ีคิดว่ำตนเองเก่ง แต่ไม่สำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มได้  
กลุ่มที ่2 ชื่อ พนักงำนท่ีคิดว่ำตนเองเก่งและมีควำมสำมำรถ  

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 
- ได้รับการยอมรับจากเพื่ อนร่วมงาน  โดยมี

ค่ำเฉล่ีย 3.10 
- เพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรบัผดิในงานทีท่ า 

โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.10 
- ได้รับการยกย่องและชมเชย ในผลงานจาก

บรษิทั โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.02 
- ท่านรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บริษัท

ประสบความส าเรจ็ โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.10 
- งานทีท่่านท ามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่

บรษิทั โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.82 
- ได้รับโล่รางวัลชมเชยเมื่อปฏิบัติงานดี โดยมี

ค่ำเฉล่ีย 3.73 
- งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน 

โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.89  
- ได้รบัมอบหมายงานที่ท้าทาย  โดยมีค่ำเฉล่ีย 

3.60 
- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม

เกี่ยวกบัความสามารถในการปฏบิตัิงาน โดยมี
ค่ำเฉล่ีย 3.42 

- ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน  โดยมี
ค่ำเฉล่ีย 3.60 

- งานที่ท่านท าส่งผลให้องค์กรประความส าเร็จ 
โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.53 

- ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการท างาน
อย่างเตม็ที ่ โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.69 

- งานทีท่ าตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ัง้ใจ โดย
มีค่ำเฉล่ีย 2.38 

- ได้รับการยอมรับจากเพื่ อนร่วมงาน  โดยมี
ค่ำเฉล่ีย 3.10 

- เพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรบัผดิในงานทีท่ า  
โดยมีค่ำเฉล่ีย 2.80 

- ได้รับการยกย่องและชมเชย ในผลงานจาก
บรษิทั โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.87 

- ท่านรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บริษัท
ประสบความส าเรจ็ โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.65 

- งานทีท่่านท ามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่
บรษิทั โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.28  

- ได้รับโล่รางวัลชมเชยเมื่อปฏิบัติงานดี โดยมี
ค่ำเฉล่ีย 4.43 

- งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน 
โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.37 

- ได้รบัมอบหมายงานที่ท้าทายโดยมีค่ำเฉล่ีย 
4.27 

- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัความสามารถในการปฏบิตัิงาน โดยมี
ค่ำเฉล่ีย  3.88 

- ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน  โดยมี
ค่ำเฉล่ีย 4.39 

- งานที่ท่านท าส่งผลให้องค์กรประความส าเร็จ 
โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.01 

- ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการท างาน
อย่างเตม็ที ่โดยมีค่ำเฉล่ีย 4.41 

งานทีท่ าตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ัง้ใจ โดยมี
ค่ำเฉล่ีย 2.17 
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ตำรำงท่ี 21    กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในด้ำนควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 ขัน้ ตำม
ทฤษฎีมำสโลวโ์ดยใช้สถิติควำมแปรปรวนทำง เดียว (Analysis of Variance) One-way 
ANOVA 

ความพงึพอใจดา้น 
ความตอ้งการ 5 ขัน้พืน้ฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ควำมพึงพอใจดำ้นกำยภำพ           
ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานที่
ไดร้บัผดิชอบ 

ระหว่างกลุ่ม .225 1 .225 .349 .556 

ภายในกลุ่ม 127.995 198 .646   

รวม 128.220 199    

ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบั
ปรมิาณงาน 

ระหว่างกลุ่ม .085 1 .085 .122 .727 

ภายในกลุ่ม 138.395 198 .699   

รวม 138.480 199    

การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา ระหว่างกลุ่ม .096 1 .096 .114 .736 

ภายในกลุ่ม 166.859 198 .843   

รวม 166.955 199    

การใหโ้บนสัทีผ่่านมา 
 
 
 
สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั 
 
 
จ านวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทั
ก าหนด 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.008 1 1.008 2.171 .142 

ภายในกลุ่ม 91.947 198 .464   

รวม 92.955 199    

ระหว่างกลุ่ม .000 1 .000 .001 .981 

ภายในกลุ่ม 114.875 198 .580   

รวม 114.875 199    

ระหว่างกลุ่ม .972 1 .972 .700 .404 

ภายในกลุ่ม 274.848 198 1.388   

รวม 275.820 199    

 
 
ตำรำงท่ี 21   กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในด้ำนควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 ขัน้ ตำม
ทฤษฎีมำสโลวโ์ดยใช้สถิติควำมแปรปรวนทำง เดียว (Analysis of Variance) One-way 
ANOVA (ต่อ) 
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ความพงึพอใจดา้น 
ความตอ้งการ 5 ขัน้พืน้ฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ควำมพึงพอใจดำ้นควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง     
งานทีท่ ามคีวามมัน่คง ระหว่างกลุ่ม .000 1 .000 .001 .980 

ภายในกลุ่ม 106.875 198 .540   

รวม 106.875 199    

การเลื่อนต าแหน่งของท่าน
เป็นไปอย่างเหมาะและเป็นธรรม 

ระหว่างกลุ่ม .225 1 .225 .468 .495 

ภายในกลุ่ม 95.275 198 .481   

รวม 95.500 199    

บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่อง
ความปลอดภยั 

ระหว่างกลุ่ม 2.241 1 2.241 3.541 .061 

ภายในกลุ่ม 125.339 198 .633   

รวม 127.580 199    

โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าใน
สายงานในอนาคต   

ระหว่างกลุ่ม .108 1 .108 .171 .680 

ภายในกลุ่ม 125.312 198 .633   

รวม 125.420 199    

ควำมต้องกำรมีส่วนรว่มในสงัคม     
มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อน
ร่วมงานภายในหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 8.216 1 8.216 17.580 .000 

ภายในกลุ่ม 92.539 198 .467   

รวม 100.755 199    

มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อน
ร่วมงานภายนอกหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 39.675 1 39.675 74.673 .000 

ภายในกลุ่ม 105.200 198 .531   

รวม 144.875 199    

เพื่อนร่วมงานรบัฟงัความคดิเหน็
หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน 

ระหว่างกลุ่ม 10.092 1 10.092 23.980 .000 

ภายในกลุ่ม 83.328 198 .421   

รวม 93.420 199    

เมื่อท่านเกดิปญัหาในการ
ปฏบิตังิานเพื่อนร่วมงานจะ
ช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

ระหว่างกลุ่ม 39.675 1 39.675 74.673 .000 

ภายในกลุ่ม 105.200 198 .531   

รวม 144.875 199    
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ตำรำงท่ี 21   กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจในด้ำนควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 ขัน้ ตำม
ทฤษฎีมำสโลวโ์ดยใช้สถิติควำมแปรปรวนทำง เดียว (Analysis of Variance) One-way 
ANOVA (ต่อ) 

ความพงึพอใจดา้น 
    ความตอ้งการ 5 ขัน้พืน้ฐาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ควำมต้องกำรกำรบรรลุในส่ิงท่ีหวงัและตัง้ใจ 
 

    สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง ระหว่างกลุ่ม 2.296 1 2.296 1.738 .189 

ภายในกลุ่ม 261.579 198 1.321 
  

รวม 263.875 199 
   

ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมเกีย่วกบัความสามารถ
ในการปฏบิตังิาน 

ระหว่างกลุ่ม 9.747 1 9.747 7.243 .008 

ภายในกลุ่ม 266.448 198 1.346 
  

รวม 276.195 199 
   

ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่าร
งาน 

ระหว่างกลุ่ม 29.008 1 29.008 30.586 .000 

ภายในกลุ่ม 187.787 198 .948 
  

รวม 216.795 199 
   

งานทีท่่านท าสง่ผลใหอ้งคก์รประ
ความส าเรจ็ 

ระหว่างกลุ่ม 11.041 1 11.041 8.740 .003 

ภายในกลุ่ม 250.139 198 1.263 
  

รวม 261.180 199 
   

ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดง
ศกัยภาพในการท างานอย่าง
เตม็ที ่ 

ระหว่างกลุ่ม 24.661 1 24.661 56.114 .000 

ภายในกลุ่ม 87.019 198 .439 
  

รวม 111.680 199 
   

งานทีท่ าตรงกบัความสามารถ
และสิง่ทีต่ัง้ใจ 

ระหว่างกลุ่ม 2.080 1 2.080 4.885 .028 

ภายในกลุ่ม 84.315 198 .426 
  

รวม 86.395 199 
   

จำกตำรำงท่ี 21 สรปุได้ดงัน้ี 
ควำมพึงพอใจด้ำนกำยภำพ เมือ่พจิารณาแลว้ พบว่า 

เงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ มคี่า Sig=0.556 ซึง่มคี่ามากกว่าค่านัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่าไม่ผลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

ดา้นเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน มคี่า Sig=0.727 ซึง่มคี่ามากกว่าค่านยัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่าไม่ผลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 
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การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา มคี่าSig=0.738 ซึง่มคี่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

การใหโ้บนสัทีผ่่านมา มคี่า Sig=0.142 ซึง่มคี่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั มคี่า Sig=0.981 ซึง่มคี่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

จ านวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทัก าหนด มคี่า Sig=0.404 ซึง่มคี่ามากกว่าค่านยัส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

 
ควำมพึงพอใจด้ำนควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง 

งานทีท่ ามคีวามมัน่คง มคี่า Sig=0.980 ซึง่มคี่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

การเลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นไปอย่างเหมาะและเป็นธรรม มคี่า Sig=0.ซึง่มคี่า
มากกว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรือ่งความปลอดภยั มคี่า Sig=0.061 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าในสายงานในอนาคต มคี่า Sig=0.680 ซึง่มคี่ามากกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

  
ควำมพึงพอใจกำรมีส่วนร่วมในสงัคม 

มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงานภายในหน่วยงาน มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า
ค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอยา่งมนีัยส าคญั 

มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงานภายนอกหน่วยงาน มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อย
กว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอยา่งมี
นยัส าคญั 

เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน หน่วยงาน มคี่า 
Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจใน
การท างานอย่างมนียัส าคญั 

เมือ่ท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอยา่งด ีมคี่า 
Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจใน
การท างานอย่างมนียัส าคญั  

ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอย่างมนียัส าคญั  
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เพื่อนรว่มงานของท่านมคีวามรบัผดิในงานทีท่ า มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอยา่งมนียัส าคญั  
 
ควำมพึงพอใจในด้ำนกำรยอมรบันับถือ  
 ไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย ในผลงานจากบรษิทั มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอย่างมนียัส าคญั 
 ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็ มคี่า Sig=0.000 ซึง่มี
ค่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอย่าง
มนีัยส าคญั 
 งานทีท่่านท ามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั มคี่า Sig=0.006 ซึง่มคี่าน้อย
กว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอยา่งมี
นยัส าคญั 
 ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมือ่ปฏบิตังิานด ีมคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอย่างมนียัส าคญั 
 งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอยา่งมนียัส าคญั 
 
ควำมพึงพอใจกำรบรรลุในส่ิงท่ีหวงัและตัง้ใจ 
 ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอยา่งมนียัส าคญั 

สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง มคี่า Sig=0.189 ซึง่มคี่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 แสดงว่าไมผ่ลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างาน 

ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมเกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิาน มคี่า 
Sig=0.008 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจใน
การท างานอย่างมนียัส าคญั 

ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอย่างมนียัส าคญั 

งานทีท่่านท าส่งผลใหอ้งคก์รประความส าเรจ็ มคี่า Sig=0.003 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอยา่งมนียัส าคญั 

ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการท างานอย่างเตม็ที่ มคี่า Sig=0.000 ซึง่มคี่า
น้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอย่างมี
นยัส าคญั 
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งานทีท่ าตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจ มคี่า Sig=0.028 ซึง่มคี่าน้อยกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงว่ามผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการท างานอยา่งมนียัส าคญั 
 
         เมือ่วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย Chi-Square โดยการท าตารางไขวก้บัขอ้มลูส่วนบุคคล สามารถ
แปลผลในเรือ่งระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาตทีป่ฏบิตังิาน
ประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 ทัง้ 2 กลุ่ม ไดด้งันี้ 
   
ตารางที ่22  Crosstab (เพศ) และ Chi-Square 

Crosstab 

เพศ 
Cluster Number of 

Case Total 

1 2 
ชาย 57 31 88 

65% 35% 100% 

หญงิ 68 44 112 

61% 39% 100% 

Total 125 75 200 

63% 38% 100% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square .346 1 .556 
  

Continuity Correctionb .195 1 .659 
  

Likelihood Ratio .347 1 .556 
  

Fisher's Exact Test 
   

.659 .330 
Linear-by-Linear 
Association 

.345 1 .557 
  

N of Valid Cases 200 
    

จากตารางที่ 22   กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงานประจ าสาขา สังกัดส านักงาน
เครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานงานเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มพีนักงานเพศหญงิ 
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จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.00 พนักงานเพศชาย จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 
โดยกลุ่ม 1 มพีนกังานเพศหญงิ จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.00 พนักงานเพศชาย จ านวน 
57 คน คดิเป็นรอ้ยละ  65.00 กลุ่ม 2 พนักงานเพศหญิง จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 
พนักงานเพศชาย จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 และเมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ที่ระดบั
นัยส าคญั 0.05 พบว่าไดค้่า Chi-Square = 0.346, Asymp. Sig. (2-sided) 0.556 จงึสรุปได้ว่า เพศ
ทีต่่างกนัไมม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต ที่
ปฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 
 
ตารางที ่23  Crosstab (อาย)ุ และ Chi-Square Test 

Crosstab 

อาย ุ

Cluster Number of 
Case Total 

1 2 
20 - 29 ปี 60 28 88 

68% 32% 100% 

30 - 39 ปี 40 35 75 

53% 47% 100% 

40 - 49 ปี 20 8 28 

71% 29% 100% 

50 - 60 ปี 5 4 9 

56% 44% 100% 

Total 125 75 200 

63% 38% 100% 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.039 3 .169 
Likelihood Ratio 5.032 3 .169 

Linear-by-Linear Association .417 1 .518 

N of Valid Cases 200 
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จากตารางที่ 23  กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงานประจ าสาขา สังกัดส านักงาน
เครอืขา่ยกรุงเทพฯ 2 ส่วนใหญ่อายุของกลุ่มตวัอย่างมอีายรุะหว่าง 20-29 ปี จ านวน 88 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 44 รองลงมาคอือายรุะหว่าง 30-39 ปี จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 และอายุ
ระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยที่สุดคอื 
อายุ 50 – 60 ปี จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 โดยกลุ่ม 1 ช่วงอายุที่พนักงานมากทีสุ่ดคอื 
20 - 29 ปี จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.00 รองลงมาคอือายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 40 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 และอายรุะหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.00 โดย
อายกุลุ่มตวัอยา่งทีน้่อยทีสุ่ดคอื คอื อาย ุ50 – 60 ปี จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.00 ส าหรบั
กลุ่ม 2 อายุของกลุ่มตวัอย่างมากที่สุดคอื อายุ 30-39 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.00 
รองลงมอื อายุ 20-29 ปี จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 และอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 8 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 โดยกลุ่มตวัอย่างที่น้อยสุด คอือายุ 50 – 60 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 44.00 และเมื่อทดสอบความสมัพนัธท์ี่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าได้ค่า Chi-Square = 
5.039 , Asymp. Sig. (2-sided) 0.169 จงึสรุปได้ว่า อายุที่ต่างกันไม่มคีวามสมัพันธ์ต่อระดับ
ความพึงพอในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต ที่ปฏิบัติงานป ระจ าสาขา สังกัด
ส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 
 
ตารางที ่24  Crosstab (สถานภาพ) และ Chi-Square Test 

Crosstab 

สถานภาพ 

Cluster Number of 
Case 

Total 1 2 
โสด 71 30 101 

70% 30% 100% 

สมรส 42 35 77 

55% 45% 100% 

หย่ารา้ง 7 7 14 

50% 50% 100% 

หมา้ย 5 3 8 

63% 38% 100% 

Total 125 75 200 

63% 38% 100% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.632 3 .131 
Likelihood Ratio 5.643 3 .130 

Linear-by-Linear Association 3.229 1 .072 

N of Valid Cases 200 
  

 
จากตาราง24   กลุ่มตวัอยา่งพนกังานธนาคารทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังาน
เครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.50 
รองลงมามสีถานภาพสมรส จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 และสถานภาพหย่ารา้ง จ านวน 
14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 โดยพนกังานกลุ่มตวัอย่างสถานภาพน้อยสุดคอื หมา้ย จ านวน 8 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4 โดยกลุ่ม 1 มพีนกังานทีม่สีถานภาพโสดมากสุด จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
70.00 รองลงมาคอืมสีถานภาพสมรส จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.00 และมพีนกังานทีม่ ี
สถานภาพหย่ารา้ง จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 โดยพนกังานสถานภาพน้อยสุดคอื 
หมา้ย จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.00 ส าหรบักลุ่ม 2 พนกังานส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส 
จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมาคอื สถานภาพโสด จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
30.00 และพนกังานสถานภาพหย่ารา้ง จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 โดยพนักงานทีม่ ี
จ านวนน้อยสุดคอืสถานภาพ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 และเมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์
ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าไดค้่า Chi-Square = 5.632, Asymp. Sig. (2-sided) 0.131 จงึ
สรปุไดว้่า สถานภาพทีต่่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัความพงึพอใจในการท างานของ
พนกังานธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2 
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ตารางที ่25  Crosstab (ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน) และ Chi-Square Test 
Crosstab 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
Cluster Number of 

Case Total 
1 2 

ต ่ากว่า 1 ปี 36 24 60 

60% 40% 100% 

1 – 5 ปี 51 23 74 

69% 31% 100% 

6 – 10 ปี 33 25 58 

57% 43% 100% 

10 ปีขึน้ไป 5 3 8 

63% 38% 100% 

Total 125 75 200 

63% 38% 100% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2.238 3 .525 

Likelihood Ratio 2.258 3 .521 

Linear-by-Linear 
Association 

.087 1 .768 

N of Valid Cases 200     

 
จากตารางที ่25 กลุ่มตวัอยา่งพนกังานธนาคารทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังาน
เครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2  ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการท างาน ระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 74 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 37 รองลงมาคอื ต ่ากว่า1 ปี จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 และพนกังานที่
ปฏบิตังิานระยะเวลา 6 – 10 ปี จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29โดยพนกังานจ านวนน้อยสุดที่
ปฏบิตังิานระยะเวลา10 ปีขึน้ไป จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 โดยกลุ่ม 1 มพีนกังานที่
ปฏบิตังิานระยะเวลา ระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.00 รองลงมาคอื
ระยะเวลา ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 และระยะเวลา 6 – 10 ปี จ านวน 
33  คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.00 โดยพนกังานทีท่ างานน้อยสุดคอื ระยะเวลา 10 ปีขึน้ไป จ านวน 5 
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คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 ส าหรบักลุ่ม 2 พนกังานจ านวนมากสุดคอื ระยะเวลา 6 – 10  ปี 
จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.00 รองลงมาคอื ระยะเวลา ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 24 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 40.00 และระยะเวลา 1 - 5 ปี จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.00 โดยพนกังานที่
ปฏบิตังิานระยะเวลา 10 ปีขึน้มจี านวนน้อยสุด คอื 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 และเมือ่ทดสอบ
ความสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าไดค้่า Chi-Square = 2.238, Asymp. Sig. (2-sided) 
0.525 จงึสรปุไดว้่า ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีต่่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัความพงึ
พอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังาน
เครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 
 
ตารางที ่26  Crosstab (ระดบัการศกึษา) และ Chi-Square Test 

Crosstab 

ระดบัการศกึษา 
Cluster Number of 

Case Total 

1 2 

ปรญิญาตร ี
83 45 128 

65% 35% 100% 

ปรญิญาโท 
42 30 72 

58% 42% 100% 

Total 
125 75 200 

63% 38% 100% 

Chi-Square Tests 

  

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square .833 1 .361     
Continuity Correctionb .579 1 .447     
Likelihood Ratio .829 1 .363     
Fisher's Exact Test       .366 .223 

Linear-by-Linear 
Association 

.829 1 .363 
    

N of Valid Cases 200         
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 จากตารางที ่26  กลุ่มตวัอยา่งพนกังานธนาคารทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังาน
เครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2  ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 64 รองคอืระดบัปรญิญาโท จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 โดยกลุ่ม 1 พนกังานส่วนใหญ่
เรยีนจบระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.00 และระดบัปรญิญาโท จ านวน 42 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 ส่วนกลุ่ม 2 พนกังานส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 
45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 และระดบัปรญิญาโท จ านวน 30 คนคดิเป็นรอ้ยละ 42.00 และเมือ่
ทดสอบความสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าไดค้่า Chi-Square = 0.833, Asymp. Sig. 
(2-sided) 0. .223 จงึสรปุไดว้่า การศกึษาทีต่่างกนัไมม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัความพงึพอใจใน
การท างานของพนกังานธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่าย
กรงุเทพฯ 2  
 
ตารางที ่27 Crosstab (เงนิเดอืน) และ Chi-Square Test 
 

Crosstab 

เงนิเดอืน 
Cluster Number of 

Case Total 
1 2 

10,000 – 20,000 บาท 
29 23 52 

56% 44% 100% 

20,001- 30,000 บาท 
68 23 91 

75% 25% 100% 

30,001- 40,000 บาท 
22 20 42 

52% 48% 100% 

40,001 บาทขึน้ไป 
6 9 15 

40% 60% 100% 

Total 
125 75 200 

63% 38% 100% 

 
 
 
 
 



77 
 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 11.883 3 .008 

Likelihood Ratio 12.022 3 .007 

Linear-by-Linear 
Association 

1.571 1 .210 

N of Valid Cases 200     

 
จากตาราง27  พบว่าพนกังานกลุ่มตวัอยา่งทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขาส่วนใหญ่ มรีะดบัเงนิเดอืน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 รองลงมาคอื 10,000 – 20,000 
บาท จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26 และ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 26.00 โดยพนกังานทีจ่ านวนน้อยสุด คอื เงนิเดอืน 40,001 ขึน้ไป จ านวน 15 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 7.50 โดยกลุ่ม 1 พนักงานส่วนมากเงนิเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 68 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 75.00 รองลงมาคอืระดบัเงนิ 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
56.00 และระดบัเงนิเดอืน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.00 โดย
พนกังานทมีจี านวนน้อยสุด มเีงนิเดอืน 40,001 ขึน้ไป จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 ส่วน
กลุ่ม 2 พนกังานส่วนมากมรีะดบัเงนิเดอืน เงนิเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 23 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.00 รองลงมาคอื 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 
และ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ  48.00 โดยพนกังานทีจ่ านวนน้อย
สุด คอื เงนิเดอืน 40,001 ขึน้ไป จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 และเมือ่ทดสอบ
ความสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าไดค้่า Chi-Square = 11.883, Asymp. Sig. (2-
sided) 0. 008 จงึสรปุไดว้่า การศกึษาทีต่่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อระดบัความพงึพอใจในการ
ท างานของพนกังานธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ย
กรงุเทพฯ 2 ต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัที ่0.05 
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ตารางที ่28 Crosstab (ต าแหน่งงานปจัจบุนั) และ Chi-Square Test 
  

ต าแหน่งปจัจุบนั 
Cluster Number of 

Case Total 
1 2 

เจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ 
49 20 69 

71% 29% 100% 

เจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธ ์
31 32 63 

49% 51% 100% 

เจา้หน้าทีก่ารตลาด 
27 18 45 

60% 40% 100% 

อื่นๆ 
18 5 23 

78% 22% 100% 

Total 
125 75 200 

63% 38% 100% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.442 3 .024 
Likelihood Ratio 9.570 3 .023 

Linear-by-Linear Association .001 1 .971 

N of Valid Cases 200 
  

 
จากตารางที ่28  กลุ่มตวัอยา่งพนกังานธนาคารทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านักงาน
เครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2  ส่วนใหญ่ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
34.50 รองลงมาคอืต าแหน่งเจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธ ์จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 และ
ต าแหน่งเจา้หน้าทีก่ารตลาดมจี านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 โดยต าแหน่งอื่นๆ มจี านวน 
23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 โดยกลุ่ม 1พนกังานส่วนใหญ่ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ 
จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.00. รองลงมาคอืต าแหน่งเจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธจ์ านวน 31 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 และต าแหน่งเจา้หน้าทีก่ารตลาดมจี านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
60.00 โดยต าแหน่งอื่นๆ มจี านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.00 โดยกลุ่ม 2 พนกังานส่วนใหญ่
ต าแหน่งเจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธ ์จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 รองลงมาคอืต าแหน่ง
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เจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 และต าแหน่งเจา้หน้าทีก่ารตลาดมี
จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 โดยต าแหน่งอื่นๆ มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 
และเมือ่ทดสอบความสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าไดค้่า Chi-Square = 9.442, Asymp. 
Sig. (2-sided) 0.024 จงึสรปุไดว้่า ต าแหน่งงานทีต่่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อระดบัความพงึพอใจ
ในการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ย
กรงุเทพฯ 2 ต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัที ่0.05 
 
กำรวิเครำะหข้์อมลูควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของพนักงำนธนำคำรธนชำต จ ำกดั 
(มหำชน) ท่ีปฏิบติังำนประจ ำสำขำ สงักดัส ำนักงำนเครือข่ำยกรงุเทพฯ ซ่ึงประกอบด้วย 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนกำยภำพ ควำมต้องกำรด้ำนควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง 
ควำมต้องกำรมีส่วนร่วมในสงัคม ควำมต้องกำรกำรยอมนับถือ ควำมต้องกำรบรรลส่ิุงท่ี
หวงัและตัง้ใจ โดย 
 
         วเิคราะหค์่าต ่าสุด ค่าสงูสุดและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจในการ
ท างานของพนกังานในแต่ละดา้น 
ตารางที ่29    ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความพงึพอใจใน
การท างานของพนกังานในดา้นความตอ้งการดา้นกายภาพ 

ความพงึพอใจดา้นกายภาพ 
จ านวน = 200 

ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

 

1. เงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 1 5 2.17 .803  

2. เงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน 1 5 2.24 .834  

3. การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา 1 5 1.99 .916  

4. การใหโ้บนสัทีผ่า่นมา 1 4 2.02 .683  

5. สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั 2 4 2.58 .760  

6. จ านวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทัก าหนด 1 4 2.53 1.177  

รวม 7 27 2.25 0.86  
 
จากตารางที ่29 พนกังานธนาคารมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจในความตอ้งการทางดา้น
กายภาพทีป่ระกอบไปดว้ยในดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารอยูใ่นระดบัน้อย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.25 
และเมือ่พจิารณาองคป์ระกอบพบว่าพนกังานเหน็ว่าสวสัดกิารทีต่นเองไดร้บัเหมาะสมกบัวุฒิ
การศกึษามคี่าเฉลีย่มากสุดแต่อยูใ่นระดบัน้อย โดยเงนิเดอืนทีเ่หมาสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 
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เงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา การใหโ้บนสัทีผ่่านมา จ านวนวนั
ลาต่างๆทีบ่รษิทัก าหนด กม็คี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัน้อยเช่นกนั เช่นกนั 
 
ตารางที ่30    ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความพงึพอใจใน
การท างานของพนกังานในดา้นความตอ้งการดา้นความมัน่คงและปลอดภยั 
 

ความพงึพอใจดา้นความมัน่คง 
และ ความปลอดภยั 

จ านวน = 200 

ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

 

1. งานทีท่ ามคีวามมัน่คง 1 4 2.18 .733  

2. การเลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นไปอย่าง
เหมาะและเป็นธรรม 

1 3 2.05 .693  

3. บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยั 2 5 3.11 .801  

4. โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าในสายงานใน
อนาคต   

1 4 2.27 .794  

รวม 5 16 2.40 0.76  

 
จากตารางที่ 30 พนักงานมคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการท างานด้านความต้องการด้านความ
ความมัน่คงและปลอดภยั อยู่ในระดบัน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.40 และเมื่อพจิารณาองคป์ระกอบ
พบว่าพนักงานเห็นว่าการท างานในธนาคารของพนักงานที่ปฏบิตังิานประจ าสาขานี้บรษิัทให้
ความส าคญัในเรื่องของความปลอดภยัในการท างานมากสุด แต่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยองคป์ระกอบอื่นๆ เช่น งานทีท่ ามคีวามมัน่คง การเลื่อนต าแหน่งของงานเป็นไปอยา่งเหมาะ
และเป็นธรรม โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าในสายงานในอนาคตนัน้มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัน้อย 
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ตารางที ่31 ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความพงึพอใจใน
การท างานของพนกังานในดา้นความตอ้งการมสี่วนรว่มในสงัคม 
 

ความพงึพอใจดา้นการมสีว่นรว่มในสงัคม 
จ านวน = 200 

ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

 

1. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน
ภายในหน่วยงาน 

2 4 3.04 .712  

2. มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน
ภายนอกหน่วยงาน 

2 5 3.38 .853  

3. เพื่อนร่วมงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอื
ขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน 

2 4 3.27 .685  

4. เมื่อท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิาน
เพื่อนร่วมงานจะชว่ยเหลอืท่านไดเ้ป็น
อย่างด ี

2 5 3.38 .853  

5. ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน 2 4 3.27 .685  

6. เพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรบัผดิใน
งานทีท่ า 

2 5 3.38 .853  

รวม 12 27 3.28 0.77  

 
จากตารางที ่31  พนักงานธนาคารมรีะดบัความพงึพอในในการท างานดา้นความต้องการมสี่วน
ร่วมในสงัคม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 และเมื่อพจิารณาองค์ประกอบ 
พบว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ าสาขาเห็นว่าตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ภายนอกหน่วยงาน และเหน็ว่าเพื่อนร่วมงานมคีวามรบัผดิชอบในงานที่ท าอยู่ในระดบัมากสุด 
แต่ค่าเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบอื่น พนักงานเห็นว่า 
ความสมัพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานรบัฟงัความคิดเห็นหรอื
ขอ้เสนอแนะต่างๆเมื่อเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอยา่งด ี
มคี่าเฉลีย่นอยูน่ะดบัปานกลางเช่นกนั 
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ตารางที ่32   ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความพงึพอใจใน
การท างานของพนกังานในดา้นความตอ้งการการยอมรบันบัถอื 
 

ความพงึพอใจดา้นการยอมรบันบัถอื 
จ านวน = 200 

ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

 

1. ไดร้บัการยกย่องและชมเชย ในผลงาน
จากบรษิทั 

3 5 4.34 .571  

2 .ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งทีท่ าให้
บรษิทัประสบความส าเรจ็ 

3 5 4.31 .483  

3. งานทีท่า่นท ามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่บรษิทั 

1 5 3.99 1.160  

4. ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานด ี 3 5 3.99 .610  

5. งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจาก
เพื่อนร่วมงาน 

1 5 4.07 1.030  

รวม 11 25 4.14 0.77  

 
จากตารางที่ 32  พนักงานธนาคารมคี่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจในการท างานในด้านความ
ต้องการการยอรับนับถืออยู่ ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.14 และเมื่อพิจารณา
องคป์ระกอบ พบว่าพนักงานทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขาเหน็ว่าตนเองไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย
ในผลงานจากบรษิทันัน้มากทีสุ่ด และค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยเมื่อพจิารณาองค์ประกอบอื่น เช่น 
พนักงานรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็ มคี่าเฉลีย่รองลงมา แต่จดั
อยู่ในระดับมากที่สุดเหมือนกัน และพนักงานรู้สึกว่างานที่ท่านท ามีคุณค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บรษิัท ได้รบัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตัิงานดี งานของท่านได้รบัการยอมรบัจาก
เพื่อนรว่มงาน มคี่าแฉลีย่อยูม่ากและจดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่33    ค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความพงึพอใจใน
การท างานของพนกังานในดา้นความตอ้งการบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ 
 

ความพงึพอใจดา้นการบรรลุในสิง่ที่
หวงัและตัง้ใจ 

จ านวน = 200 

ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

 

1. ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย 3 5 3.85 .608  

2. สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 1 5 3.73 1.152  

3. ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมเกีย่วกบัความสามารถใน
การปฏบิตังิาน 

1 5 3.60 1.178  

4. ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่าร
งาน 

1 5 3.90 1.044  

5. งานทีท่่านท าสง่ผลใหอ้งคก์รประ
ความส าเรจ็ 

1 5 3.71 1.146  

6. ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพ
ในการท างานอย่างเตม็ที ่ 

3 5 3.96 .749  

7. งานทีท่ าตรงกบัความสามารถและ
สิง่ทีต่ัง้ใจ 

1 4 2.31 .659  

รวม 11 34 3.58 0.93  

 
จากตารางที่ 33  พนักงานธนาคารทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขามรีะดบัความพงึพอใจในการท างาน
ในดา้นความตอ้งการการบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
และเมื่อพจิารณาจากองค์ประกอบ พบว่าพนักงานเหน็ว่าได้รบัมอบหมายให้แสดงศกัยภาพใน
การท างานอย่างเต็มที่มคี่าเฉลี่ยมากสุด แต่จดัอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
อื่นๆ เช่น ได้รบัมอบหมายงานที่ท้าทาย สามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเอง ได้รบัการคดัเลอืกให้
เขา้ร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกบัความสามารถในการปฏบิตังิาน ประสบความส าเรจ็ในหน้าที่การ
งาน งานทีท่่านท าส่งผลใหอ้งคก์รประความส าเรจ็มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมากและพนักงานที่
ปฏบิตังิานประจ าสาขาเหน็ว่างานทีท่ าตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจอยูใ่นระดบัน้อยมาก 
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ตารางที ่34    สรปุค่าต ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัความพงึ
พอใจในการท างานของพนักงานธนาคารในดา้นต่างๆโดยรวม 
 

ความพงึพอใจดา้นความตอ้งการพืน้ฐาน 5 ขัน้ 

จ านวน = 200 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

 

1.ความตอ้งการดา้นกายภาพ 2.25 0.86  

2.ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง 2.40 0.76  

3. ความตอ้งการการมสีว่นร่วมในสงัคม 3.28 0.77  

4. ความตอ้งการการยอมรบันบัถอื 4.14 0.77  

5. ความตอ้งการบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ 3.58 0.93  

รวม 3.13 0.82  

 
ตารางที่ 34 พนักงานธนาคารที่ปฏบิตังิานประจ าสาขามคี่าเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจในความ
ตอ้งพืน้ฐาน 5 ขัน้ ตามทฤษฎมีาสโลวอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานมคีวามตอ้งการการยอมรบันบัถอืในระดบัความพงึพอใจที่
สูงสุด โดยอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 รองลงมาคอื ความต้องการบรรลุในสิง่ที่หวงั
และตัง้ใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่อยู่เท่ากบั 3.58 ส่วนความต้องการการมสี่วนร่วมในสงัคมอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 โดยความต้องการทางดา้นกายภาพและความต้องดา้น
ความปลอดภยัและความมัน่คงอยูใ่นระดบัน้อย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.25 และ 2.40 ตามล าดบั 
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บทท่ี 5 
สรปุผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

 
        การศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ2 มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  

1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ2  

2) จ าแนกประชากรตามระดบัความพงึพอใจในการท างาน  
 

        โดยประชากรกลุ่มตวัอยา่งทีท่ าการจ าแนกในงานวจิยัน้ีเป็นพนกังานธนาคารธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2 จ านวน 200 คน  

มกีารก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยตางรางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan 1996: 

607-10)  ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยสุ่มตวัอยา่งจากจ านวน

ประชากรแบบแยกกลุ่ม (Cluster Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคล 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) ปฏบิตังิานประจ าสาขา ทีส่งักดัส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ 2 โดยใชท้ฤษฎขีอง มาส

โลว ์อนัประกอบไปดว้ยล าดบัความตอ้งการของมนุษย ์5 ขัน้ ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้น

กายภาพ ความตอ้งทางดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง ความต้องการมสี่วนรว่มในสงัคม 

ความตอ้งการยอมรบันับถอื ความตอ้งการบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูดว้ย

ตนเองและวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลูคอื 1.ก าหนดตวัแปรย่อยเชงิปรมิาณทีจ่ะใชใ้นการแบ่งกลุ่มเชงิปรมิาณพจิารณาค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2.ก าหนดวธิกีารวเิคราะหร์ะยะห่างระหว่างสิง่ที่

ตอ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared  Euclidean Distance)และแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน Z Score  

เพื่อป้องกนัปญัหาการใชม้าตรวดัค าตอบทีต่่างกนัส าหรบัแต่ละค าถาม 3.การแบ่งกลุ่มแบบ 2 

ขัน้ตอนคอื Hierarchical เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มและตามดว้ย  Partitioning  เพื่อจ าแนกคนลงใน

กลุ่มยอ่ยๆ 4.การอธบิายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มทีต่อ้งน าขอ้มลูส่วนตวัมาช่วยใน
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การแปรผล รวมทัง้การตัง้ชื่อกลุ่มยอ่ย 5.ปจัจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้

ความถีแ่ละค่ารอ้ยละ (Percentage) 6.วเิคราะหค์่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสงูสุด (Maximum) 

ค่าเฉลีย่ (Mean=X ̅) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)ของระดบัความพงึพอใจในการท างานของ

พนกังานธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2  7.

ค่าสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) 8.วเิคราะหค์วามสมัพนัธด์า้นลกัษณะ

ส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม  โดยใชต้าราง Crosstab ไขวก้บัขอ้มลูส่วนบุคคล (Bio) จ าแนกตาม 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระดบัการศกึษา เงนิเดอืน ต าแหน่งงาน

ปจัจบุนัอายงุาน  และรายได ้แลว้ใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มดว้ยChi‐square 

Test สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

 
5.1   สรปุผลกำรวิจยั 
  
        1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  
 
กลุ่ม 1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานเพศหญงิ จ านวน 68 คน มชี่วงอายุระหว่าง 20 - 29 
ปี จ านวน 60 คนมสีถานภาพโสด จ านวน 77 คน โดยมอีายุงานระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 51 
คน จบการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 83 คน ซึ่งมีเงินเดือนในช่วง20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 68 คนและต าแหน่งงานปจัจบุนัเป็นเจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ จ านวน 49 คน 
 
กลุ่ม 2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานเพศหญงิ จ านวน 44 คน มชี่วงอายุระหว่าง อาย ุ30-
39 ปี จ านวน 35 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 35 คนโดยมีอายุงานระหว่าง 6 – 10  ปี 
จ านวน 25 คน จบการศกึษาจ านวน 45 คน ซึง่มเีงนิเดอืนในช่วง20,001 – 30,000 บาท จ านวน 
23 คน และต าแหน่งงานปจัจบุนัเป็นเจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธ ์จ านวน 32 คน 
 
ซึง่จากทดสอบทางสถติ ิพบว่า เพศ อาย ุระยะเวลาการปฏบิตังิาน การศกึษาทีต่่างกนัไม่มี
ความสมัพนัธต่์อระดบัความพงึพอใจในการท างาน ในขณะที ่เงนิเดอืน และต าแหน่งงานที่
ต่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต ที่
ปฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2 ต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัที ่0.05 
 
        2.  ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ปฏิบตัิงานประจ าสาขา ที่สงักัดส านักงานเครอืข่ายกรุงเทพฯ 2 พบว่าโดยภาพรวม มรีะดบั
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ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13 โดยระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 
อนัดบัแรก คอื ด้านการยอมรบันับถอืยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 รองลงมาคอื ด้าน
การบรรลุในสิง่ที่หวงัและตัง้ใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ เท่ากบั 3.58 และด้านการมสี่วนร่วม
ในสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 ส่วนด้านที่มรีะดบัความพงึพอใจน้อยที่สุด
คือ ด้านกายภาพและด้านความปลอดภัยและความมัน่คง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 และ 2.40 
ตามล าดบั เมือ่พจิารณาเป็นรายปจัจยัในแต่ละดา้น พบว่า  

2.1 ดา้นความตอ้งการทางกายภาพ ปจัจยัทีพ่นกังานมรีะดบัความพงึพอใจสงูสุดคอื
สวสัดกิารต่างๆทีพ่นกังานไดร้บั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.58 ในขณะทีร่ะดบัความพงึพอใจต ่าสุดคอื
การปรบัเงนิทีผ่่านมา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.99 

2.2 ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั ปจัจยัทีพ่นกังานมรีะดบัความพงึพอใจสงูสุด
คอื บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรือ่งของความปลอดภยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.1 ส่วนระดบัความพงึ
พอใจต ่าสุดคอืการเลื่อนต าแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.11  

       2.3 ดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคม มปีจัจยัทีพ่นกังานมรีะดบัความพงึพอใจสงูสุด
เท่ากนั 3 ปจัจยัคอื มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงานภายนอกหน่วยงาน, เมือ่ท่านเกดิปญัหา
ในการปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอยา่งด ีและเพื่อนรว่มงานของท่านมี
ความรบัผดิในงานทีท่ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 ส่วนระดบัความพงึพอใจต ่าสุดคอืมคีวามสมัพนัธ์
ทีด่กีบัเพื่อนรว่มงานภายในหน่วยงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.04 

   2.4 ดา้นการยอมรบันบัถอื ปจัจยัทีพ่นกังานมรีะดบัความพงึพอใจสงูสุดคอืไดร้บัการยก
ยอ่งและชมเชย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 ส่วนระดบัความพงึพอใจต ่าสุดม ี2 ปจัจยั คอื งานทีท่่าน
ท ามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั และไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมือ่ปฏบิตังิานด ีมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 

 
    2.5 ดา้นการบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ ปจัจยัทีพ่นักงานมรีะดบัความพงึพอใจสงูสุด

คอื ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการท างานอย่างเตม็ที่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 ส่วน
ระดบัความพงึพอใจต ่าสุด คอืงานทีท่ าตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั2.31 
 
5.2  กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 
        งานวจิยัในครัง้นี้ใชแ้นวคดิทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการ 5 ขัน้ของมาสโลว ์เป็นแนวทาง
ในการสรา้งเครือ่งมอืวดัระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต ที่
ปฏบิตังิานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครอืข่ายกรงุเทพฯ 2 โดยพจิารณา 5 ดา้น คอื ดา้น
กายภาพ, ดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง, การมสี่วนรว่มในสงัคม, การยอมรบันบัถอื และ
การบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
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          5.2.1 แมว้่าปจัจยัเรื่องเงนิเดอืน โบนัส สวสัดกิาร สทิธิว์นัลาต่างๆของพนักงานทัง้ 2 
กลุ่ม จะมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย แต่ปจัจยัดงักล่าวก็ไม่ไดส้่งผลต่อระดบัความพงึ
พอใจของพนักงาน เน่ืองจาก ลกัษณะคนในสงัคมปจัจุบนัเปลี่ยนไป เริม่มกีารให้ความส าคญั   
ในเรื่องของการยอมรบัทางด้านสงัคม ต าแหน่ง หน้าที่การงาน มากกว่าเรื่องของผลตอบแทน
และสวสัดกิาร ในขณะเดยีวกนัการจะยกระดบัความพงึพอใจทางด้านเงนิเดอืน และสวสัดกิาร
ต่างๆ ของทัง้ 2 กลุ่มก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากการปรบัเปลี่ยนผลตอบแทนของพนักงานใน
องค์กรขนาดใหญ่อย่างธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบันโยบายของ
องคก์ร 
 5.2.2 ความพงึพอใจในดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง พนกังานทัง้ 2 กลุ่ม มคีวาม
พงึพอใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อยเหมอืนกนั และปจัจยัดงักล่าวกไ็ม่ไดส้่งผลต่อระดบัความ
พึงพอใจในการท างานแต่อย่างใด เนื่องจากผู้วิจยัมองว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างที่มคีวามรูค้วามสามารถอยู่ในระดบัสูงอยู่แลว้ ความมัน่คงทางด้านหน้าที่การงานเป็น
สิง่ที่บุคคลเหล่าน้ีได้รบัอยู่แล้ว ดงันัน้ปจัจยัด้านน้ีจงึไม่ได้ส่งผลต่อระดบัความพงึพอใจในการ
ท างาน  
  5.2.3 สภาพแวดลอ้มทางการท างานมผีลต่อระดบัความพงึพอใจของคนทัง้ 2 กลุ่ม โดย
ทีก่ลุ่ม 1 มคีวามพงึพอในอยูใ่นระดบัมาก แสดงว่า บุคคลกลุ่มนี้มคีวามสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน
อยู่ในระดบัด ีในขณะทีพ่นักงานกลุ่ม 2 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัเรื่องการศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ของณัทฐา กรหีริญั (2550, บทคดัย่อ) ที่ระบุว่า ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมผีล
ต่อความพงึพอใจในในระดบัปานกลาง  
 5.2.4 การยอมรบันับถือส่งผลต่อระดบัความพงึพอใจของคนทัง้ 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่ม 1 
พนกังานมคีวามพงึพอใจในดา้นการยอมรบันับถอืในระดบัมาก เนื่องจากการท างานในสาขาของ
ธนาคาร การไดร้บัการยกย่องชมเชย การไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อร่วมงาน การไดร้บัโล่รางวลั 
ลว้นแต่เป็นสิง่ทีส่รา้งความพงึพอใจให้พนักงานไดใ้นระดบัมาก และกลุ่ม 2 พนักงานมคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนา ณ ล าพูน (2550, บทคดัย่อ) 
ทีร่ะบุว่า ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในมากในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ปจัจยัด้านต าแหน่งงาน 
ดา้นผลส าเรจ็ในการท างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน  
 5.2.5 การบรรลุในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจส่งผลต่อระดบัความพงึพอใจของคนทัง้ 2 กลุ่ม โดย
พนักงานกลุ่ม 1 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และพนักงานกลุ่ม 2 มคีวามพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามต้องการขัน้พืน้ฐานของมาสโลว์
ที่กล่าวว่า บุคคลจะมคีวามต้องการที่จะกระท าในสิง่ที่ตนเองสนใจเพื่อให้ได้ใช้ศกัยภาพหรอื
ตระหนักถงึศกัยภาพของตนอย่างเตม็ที ่หรอือาจกล่าวไดว้่าความต้องการบรรลุในสิง่ทีห่วงัหรอื
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ตัง้ใจ ถอืเป็นความปรารถนาขัน้สูงสุดทีบุ่คคลอยากจะเป็นนอกเหนือจากสิง่ทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 
ซึง่เป็นความตอ้งการขัน้สุดทา้ยของบุคคล 
 
5.3   ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรศึกษำครัง้น้ี 
 
กลุ่มท่ี 1 ช่ือ พนักงำนท่ีคิดว่ำตนเองเก่ง แต่ไม่สำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มได้ แนวทำงกำร
บริหำรจดักำรดงัน้ี 

1. การ Morning Talk เนื่องจากพนกังานในกลุ่มที ่1 มลีกัษณะชอบท างานคนเดยีว ไม่
ชอบท างานเป็นทมี  การ Morning Talk ในตอนเชา้เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมสี่วนรว่ม 
โดยทีทุ่กคนสามารถเป็นผูน้ าในการ Morning Talk เพื่อแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งราวที่
เกดิในแต่ละวนัทีผ่่านมา และยงัสรา้งความสามคัคใีนกลุ่มพนกังาน 

2. ทางองคก์รควรมกีารจดักจิกรรมทีส่รา้งความสมัพนัธข์องพนกังาน 
3. การเปิดกล่องรบัฟงัความคดิเหน็ของพนกังานในทุกสาขาของธนาคารเพื่อเป็นการรยัฟงั

เสยีงสะทอ้นการท างานของพนกังานในองคก์ร 
4. องคก์รควรจดัใหม้กีารหมุนเวยีนต าแหน่งการท างานเพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดเ้กดิการ

เรยีนรูง้านใหม่ๆ และยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนรว่มงานเน่ืองจาก
พนกังานกลุ่มนี้ไม่มลีกัษณะนิสยัทีไ่มส่ามารถท างานเป็นกลุ่มได้  

5. การคดัสรรบุคลากรเขา้มาท างานใหต้รงกบัวฒันธรรมของของเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายขององคก์ร ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน 

6. การโอนยา้ยพนกังานเพื่อความเหมาะสมของตวัพนกังาน เนื่องจากพนกังานกลุ่มที ่2 มี
ลกัษณะทีไ่มส่ามารถท างานเป็นกลุ่ม ประกอบกบักลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาเป็นพนกังาน
ธนาคารธนชาต ทีป่ฏบิตังิานประจ าสาขา ซึง่การท างานในสาขาตอ้งอาศยัความรว่มมอื
และท างานเป็นทมีจากพนกังานทุกคน 

กลุ่มท่ี 2 ช่ือ พนักงำนท่ีคิดว่ำตนเองเก่งและมีควำมสำมำรถ มีแนวทำงบริหำรกำรจดั
ดงัน้ี 

1. การ Morning Talk เพราะกลุ่มที ่2 มลีกัษณะเป็นคนทีค่ดิว่าตวัเองมคีวามสามารถและ
เพื่อนรว่มงานยอมรบัเพราะเพื่อนรว่มงานรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในระดบัดี
มาก แต่ตวัพนกังานเองกเ็ฉยๆกบัเพื่อนรว่มงานเพราะคดิว่าตวัเองเก่งอยูแ่ลว้ ดงันัน้ 
แนวทางนี้จงึสามารถแกไ้ขปญัหารว่มกนัได ้เพราะในทางปฏบิตั ิพนกังานประจ าสาขา
ทุกคนตอ้งคอยช่วยเหลอืกนั เน้นท างานเป็นทมี 

2. มกีจิกรรมทีส่รา้งความสมัพนัธข์องพนกังานและพนกังานกบัผูบ้รหิาร  
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3. มกีารมอบรางวลั ประกาศเกยีรตคิุณพนกังานทีท่ างาน 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรอืมากกว่า 
เพื่อเป็นการใหค้วามส าคญักบัพนกังานและเพิม่ระดบัความพงึพอใจใหพ้นกังานรูส้กึว่า
องคก์รขอบคุณพนกังานทีร่่วมงานกบัองคก์ร  

4. การคดัสรรบุคลากรเขา้มาท างานใหต้รงกบัวฒันธรรมของของเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายขององคก์ร  

 
5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรศึกษำครัง้ต่อไป 
 
1.  การศกึษาครัง้นี้เป็นการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามเพยีงอยา่งเดยีว ท าใหม้ขีอ้จ ากดั
ส าหรบัการวเิคราะห ์เพื่อใหไ้ดก้ารวเิคราะหท์ีถู่กตอ้งและครอบคลุมมากยิง่ขึน้และขอ้มลู
ใกลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด การวจิยัครัง้ต่อไปควรใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการ
สมัภาษณ์ควบคู่ไปกบัแบบสอบถาม 
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บรรณำนุกรม 

ภำษำไทย 

กาญจนา ณ ล าพนู .2550. กรณศีกึษาบรษิทัวายเอชเอสอนิเตอรเ์นชัน่แนลจ ากดัคณะพฒันา
ทรพัยากรมนุษยส์ถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

กชกร รพกีาญจน์.2549. การวจิยัความพงึพอใจในค่าจา้งและสวสัดกิารของพนกังานบรษิทั
ธานินทรเ์อลน่าจ ากดั,คณะเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ณทัฐา กรหีริญั. 2550. การศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ภาคนิพนธ ์ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติสาขาวชิาการอุดมศกึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ณฎัฐพนัธข์จรนันทน์. 2551.พฤตกิรรมองคก์ร.กรงุเทพ : บรษิทัซเีอด็ยเูคชัน่ 
ณฐัพร สุมติรชัตานนท.์ 2554. ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานบญัชี

ของบรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นราธปิ ธรีธนาธร. 2546. การวจิยัความพงึพอใจของพนกังานทีม่ต่ีอปจัจยัในการท างาน 
กรณศีกึษา กลุ่มบรษิทัในเครอื เลนโซ่ สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์.2544.จติวทิยาอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร: ศูนยส์ื่อเสรมิกรงุเทพ, 
ณฎัฐพนัธ ์ขจรนนัทน์. 2551: 84 

ปรญิญา สตัยธรรม. 2550. การวจิยัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
ประพาฬรศัมิ ์ลิม้สุคนธ.์2553. การวจิยัปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการท างานของบุคลากร

ทางบญัช ีกรณศีกึษาในเครอืโภคภณัฑ ์ภาคนิพนธ ์คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ฝา่ยทรพัยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
พทิยา บวรวฒันา.2542. ทฤษฎอีงคก์ารสาธารณะ.กรงุเทพมหานคร : จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
รมยช์ล ีสุวรรณชยัรกัษ์. 2550. ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารทหารไทย  

จ ากดั (มหาชน)จงัหวดัล าปาง ภาคนิพนธ ์สาขาการจดัการทัว่ไปมหาวทิยาลยัราชภฏั
ล าปาง 

วชิยั แหวนเพชร. 2543. มนุษยส์มัพนัธใ์นการบรหิารอุตสาหกรรม.กรงุเทพมหานคร 
  : ธรรกมล.
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บรรณำนุกรม (ต่อ) 

วงศว์รศิ สมฤทธิฐ์ติกุิล.2550. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนกังานฝา่ย
ปฏบิตักิารพซิซ่าฮทับรษิทัยมัเรสเทอรองตสอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั
ภาคนิพนธส์าขาการจดัการทัว่ไปมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

อจัจมิา หอมระรื่น.2552. การวจิยัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัแคนนอน 
ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
แบบสอบถำม 

 

                                                  

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง 

ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีปฏิบติังานประจ าสาขาสงักดัส านักงานเครือข่ายกรงุเทพฯ 2 

 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

การตอบแบบสอบถามชุดน้ีตอ้งการทราบถงึระดบัความพงึพอใจในการท างานของ
พนกังาน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในระดบัใด ซึง่ในการตอบแบบสอบถามนี้จะไมม่ผีลกระทบต่อ
หน้าทีก่ารงาน ความรบัผดิชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด เนื่องจากแบบสอบถามนี้
ใชเ้พื่อการวจิยัเท่านัน้ ขอ้มลูทีท่่านกรณุาตอบจะเป็นข้อมลูลบัและปกปิด ดงันัน้จงึใครข่องความ
กรณุาจากผูต้อบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ความเป็นจรงิ โดยไมต่อ้ง
ระบุชื่อผูต้อบ  ผลจากการวจิยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการศกึษา และ ผูศ้กึษาจะน า
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็ของท่านไปใชป้ระโยชน์ในการวจิยัเท่านัน้ การวจิยัในครัง้นี้เป็นส่วน
หนึ่งของการท าภาคนิพนธข์องนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 
 
การศึกษาในครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจในการท างาน แบบสอบถาม
ชุดน้ี 
แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 
ส่วนท่ี  1   ขอ้มลูทัว่ไปของพนกังานผูต้อบแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี  2    เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ทีส่งักดัส านกังานเครอืขา่ยกรงุเทพฯ 2 (มาบุญครอง) 

 
 
          ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ทีท่่านไดใ้หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ 
ส่วนท่ี  1 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความท่ีท่านเหน็ว่าเหมาะสมและตรง
กบัความเป็นจริงของตวัท่านมากท่ีสดุ 
 
1. เพศ      (1) ชาย     (2) หญงิ 
 
2. อาย ุ     (1) 20 - 29 ปี     (2) 30 - 39 ปี 

 (3) 40 - 49 ปี    (4) 50 - 60 ปี 
 
3.สถานภาพ    (1) โสด    (2) สมรส 

(3) หมา้ย   (4) หมา้ย 
 
4. ระยะเวลาการปฏิบติังาน (1) ต ่ากว่า 1 ปี   (2) 1 – 5 ปี 

(3)  6 – 10 ปี   (4) 10 ปีขึน้ไป 
 
 
5. ระดบัการศึกษา   (1) ปวส. / อนุปรญิญา  (2) ปรญิญาตร ี

(3) ปรญิญาโท    (4) ปรญิญาโท   
 
6. เงินเดือน    (1) 10,000 – 20,000 บาท  (2) 20,001- 30,000 บาท  

(3) 30,001- 40,000 บาท (4) 40,001 บาทขึน้ไป 
 
 
7. ต าแหน่งปัจจบุนั   (1) เจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ (2) เจา้หน้าทีล่กูคา้สมัพนัธ ์
    (3) เจา้หน้าทีก่ารตลาด  (4) อื่นๆ 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
 
ค าช้ีแจง : ขอใหท้่านพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้ว่าท่านมคีวามคดิเหน็เป็นอยา่งไรต่อขอ้ความ
เหล่านัน้ มากน้อยเพยีงใด โดยใหท้่านเลอืกระดบัเดยีวต่อหนึ่งค าถาม และขดีเครือ่งหมาย / ใน
ช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

 
1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

  2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
  3 หมายความว่า  เฉยๆ 
  4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
  5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ค ำถำม 

ระดบัควำมพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

ควำมต้องกำรทำงกำยภำพ 
1. ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ      
2. ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน      
3. การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา      
4. การใหโ้บนสัทีผ่า่นมา      
5. สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั      
6. จ านวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทัก าหนด      

ควำมต้องกำรควำมมัน่คง และ ควำมปลอดภยั 
7. งานทีท่ ามคีวามมัน่คง      
8. การเลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นไปอย่างเหมาะ
และเป็นธรรม 

     

9. บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยั      
10. โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าในสายงานใน
อนาคต   
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แบบสอบถาม (ต่อ) 
 

1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
  3 หมายความว่า  เฉยๆ 
  4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
  5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ค ำถำม 

ระดบัควำมพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

ควำมต้องกำรมีส่วนรว่มในสงัคม 
11.  มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน 
ภายในหน่วยงาน 

     

12. มีค วามสัมพัน ธ์ที่ ดีกับ เพื่ อน ร่วม งาน 
ภายนอกหน่วยงาน 

     

13. เพื่ อน ร่วมงานรับฟ ังความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน 

     

14. เมื่อท่านเกิดปญัหาในการปฏิบัติงานเพื่อน
ร่วมงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

     

15. ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน      
16. เพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรบัผดิในงานที่
ท า 

     

ควำมต้องกำรกำรยอมรบันับถือ 
17. ไดร้บัการยกย่องและชมเชย ในผลงานจาก
บรษิทั 

     

18. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ งที่ท าให้
บรษิทัประสบความส าเรจ็ 

     

19. งานที่ ท่ านท ามีคุณ ค่ าและก่ อ ให้ เกิด
ประโยชน์แก่บรษิทั 

     

20. ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานด ี      
21.  งานของท่านไดร้บัการยอมรบั 
จากเพื่อนร่วมงาน 
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แบบสอบถาม (ต่อ) 
 

1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  2 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ย 
  3 หมายความว่า  เฉยๆ 
  4 หมายความว่า  เหน็ดว้ย 
  5 หมายความว่า  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ค ำถำม 

ระดบัควำมพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

ควำมต้องกำรบรรลุในส่ิงท่ีตัง้ใจ 
22. ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย      
23. สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง      
24. ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการฝึกอบรม
เกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิาน 

     

25. ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน      
26. งานทีท่่านท าสง่ผลใหอ้งคก์รประความส าเรจ็      
27. ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการ
ท างานอย่างเตม็ที ่ 

     

28. งานทีท่ าตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ัง้ใจ      
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ประวติัผูศึ้กษำ 

นางสาววภิาพร บุญนาค เกดิเมื่อวนัที่ 10 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2522 ส าเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการเงนิ เมือ่ปีการศกึษา 

2545 และได้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาการจดัการ บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2555 ปจัจุบนัท างานที่ธนาคารธนชาต 

จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ทรพัยากรบุคคลอาวุโส ตัง้แต่ปี ปี 2549 

จนถงึปจัจบุนั   

 


