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บทคดัย่อ 

 
        การศึกษาวิจัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1 .) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานระดบับรหิาร และ พนกังานระดบัปฏบิตักิาร กรณีศกึษา ธนาคารอสิลาม
แห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) 2. ) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกับ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน โดยกลุ่มตวัอยา่ง คอื พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ทีป่ระจ าส านักงานใหญ่ ในสายงานธุรกจิรายย่อย สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ และสายงาน
สนับสนุนธุรกจิ จ านวน 160 คน เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น    
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็นความถึงพอใจในการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะในการ
ปฏบิตัิงาน  โดยใช้มาตรวดัประเมนิแบบ Likert และใช้การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
โดยใช้เครื่องมือค านวณทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบแบบท ี(t-test) แบบ One-Way ANOVA  
          จากการศกึษาพบว่า 1) พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานใหญ่  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับปานกลาง                     
2) พนักงานธนาคารอิสลามที่ม ีเพศ ศาสนา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน               
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั 3) พนักงานธนาคารอสิลามที่ม ีอายุ ต าแหน่ง 
และสายงาน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั

 



จ 
 

สถติ ิ0.05 4) พนักงานทีม่อีายุ 36 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากกว่า พนักงาน
ทีม่อีายุ 26-30 ปี 5) พนักงานต าแหน่งเจา้หน้าที่วชิาชพี P3 มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
มากกว่าต าแหน่งเจา้หน้าที ่C1-C3 6) พบว่าพนักงานสายงานสนับสนุนธุรกจิ มคีวามพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานมากกว่าสายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ และสายงานธุรกจิรายยอ่ย ตามล าดบั  
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ความกรุณาแนะน า ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหาตลอดจนให้ก าลงัในการท าศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
        ขอขอบคุณ พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่เสยีสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามให้เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณเจา้หน้าที่บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย ที่ให้ความช่วยเหลอืตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และพี่ๆเพื่อนนักศึกษาปรญิญาทุก
ท่านทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและความช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
        ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ผูเ้ป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัเสมอมา คุณค่าและประโยชน์
อันเกิดจากงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้  ผู้วิจยัขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ตลอดจนผู้มพีระคุณทุกท่านที่มสี่วนร่วมในการช่วยเหลอื และขอน้อมบูชาท่านบูรพาจารยท์ุก
ท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาความรูด้ว้ยความรกัและเมตตา 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

       ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ด าเนิน

ธุรกรรมทางการเงนิที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของกฎหมายอสิลาม (ชะรอีะห)์ โดยใช้หลกัการหุ้นส่วน 

ปราศจากดอกเบีย้ แต่เป็นรปูแบบของการแบ่งปนัผลก าไรขาดทุน  

       ธนาคารอสิลาม” จดัตัง้ตามพระราชบญัญตัธินาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545 

ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีคณะที่ปรกึษาด้านศาสนา ให้ค าแนะน า 

ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารด าเนินงานถูกต้องตามหลกัศาสนาอิสลาม โดยธนาคารมฐีานะเป็น

รฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงการคลงั เริม่เปิดด าเนินกจิการครัง้แรกเมื่อวนัที่ 12 มถุินายน 2546 

ส านักงานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยู่ที่คลองตัน จากนัน้ก็เริม่ทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯ         

และพืน้ทีภ่าคใต้ ในระยะเริม่แรกการด าเนินการของธนาคารมุ่งเน้นเป้าหมายคอืชาวไทยมุสลมิ 

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ แต่ธนาคารได้ตระหนักเสมอว่าจะต้องสนองความต้องการของ

ประชาชนทัว่ไป ยนิดีต้อนรบัลูกค้าทุกชาติและทุกศาสนา ดงันัน้ธนาคารจงึมุ่งเน้นการออก

ผลติภณัฑ์และบรกิารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทัง้ยงัปรบัปรุงภาพลกัษณ์             

ให้ทนัสมยั และให้บรกิารโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้หลกัคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ดงันัน้ธนาคารอิสลามจงึเป็นธนาคารทางเลอืกใหม่ให้แก่ประชาชนโดยไม่จ ากดั

เชื้อชาตแิละศาสนา  ปจัจุบนัธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่เลขที่ 66        

อาคาร ควิเฮา้สอ์โศก ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

และมสีาขาทัง้หมดรวม 120 สาขา ครอบคลุมทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ  
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วิสยัทศัน์ 

 

          “เป็นธนาคารอิสลามชัน้น าในภูมิภาค ที่ให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ ์      

โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บรกิารทางการเงินพื้นฐานเพื่อชาวไทยมุสลิมอย่างทัว่ถึง                 

มบีรกิารทีต่อบสนองความต้องการของชาวมุสลมิทีเ่ดนิทางเขา้ออกประเทศไทย และเป็นแหล่ง

เงนิทุนให้กบัลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกจิ” (ที่มา: วารสารของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย

 

พนัธกิจ 

        1.  ใหบ้รกิารทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งตามหลกัชะรอีะห์

 2.  เป็นช่องทางใหช้าวไทยมสุลมิเขา้ถงึระบบการเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

3.  เป็นกลไกของรฐับาลในการสรา้งโอกาสใหล้กูคา้รายยอ่ยสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 

4.  มคีวามหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ

    ของลกูคา้ 

5.  เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนธุรกจิโดยเป็นแหล่งเงนิทุนใหก้บัลกูคา้รายยอ่ย ธุรกจิ             

     SMEs และธุรกจิขนาดใหญ่ 

6.  เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกบัสถาบนัการเงนิในกลุ่มประเทศมสุลมิ 

7.  มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance & Compliance Excellence) 

8.  สนองตอบนโยบายรฐัโดยค านึงถงึฐานะการเงนิของธนาคาร (Government Agency    

     & Stakeholder Benefit) 

 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 

       สนิเชื่อ 

1.  สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

2.  สนิเชื่อวงเงนิอเนกประสงคแ์บบมหีลกัประกนั 

3.  สนิเชื่อวงเงนิอเนกประสงคแ์บบมหีลกัประกนั 

4.  โครงการความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรทัธา 

5.  สนิเชื่อจลุภาค 
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6.  สนิเชื่อเพื่อการศกึษา กยศ. 

7.  ระบบงาน E-Student loan (กองทุนใหย้มืเพื่อการศกึษา) 

        เงนิฝาก 

 1.  บญัชเีดนิสะพดัวะดอีะฮ์ 

2.  บญัชเีงนิฝากมดุอรอบะฮ ์

3.  บญัชอีอมทรพัยว์ะดอีะฮ์ 

4.  บญัชเีงนิฝากมดุอรอบะฮป์ลอดภาษี 

5.  บญัชเีงนิฝากผูส้งูอายุ 

6.  บญัชเีงนิฝากอลั-อะมนี 

7.  บญัชเีงนิฝาก อลั – ฮจัญ ์

8.  บญัชเีงนิฝากอุ่นใจวยัเรยีน 

 โครงการสนบัสนุนนโยบายรฐับาล 

1.  โครงการสนิเชื่อส่งเสรมิผูป้ระกอบอาชพีใหบ้รกิารรถสาธารณะ 

2.  โครงการยิม้สูฟ้ื้นฟูอาชพีฯ 

3.  โครงการยกระดบัความเป็นอยูฯ่ 

        บรกิารทางการเงนิ 

1.  สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

2.  สนิเชื่อวงเงนิอเนกประสงค ์

3.  โครงการความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรทัธา 

4.  iBank Family Member (iFM) 

5.  บรกิารหกับญัชชี าระสนิคา้และบรกิาร 

6.  บรกิารโอนเงนิรายยอ่ย 

7.  บรกิารจดัการซะกาตจากบญัชซีะกาต 

        บรกิารการคา้ระหว่างประเทศ 

1.  ดา้นสนิคา้เขา้ / สนิคา้ออก 

2.  ดา้นในประเทศและการค ้าประกนั 

3.  ดา้นปรวิรรตเงนิตรา 

 

http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=6&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=3&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=28&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=2&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=97&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=4&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=5&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=103&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=5&ID=116&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=5&ID=127&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=5&ID=138&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=21&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=108&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=156&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=126&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=20&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=22&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=117&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=4&ID=45&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=4&ID=121&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=4&ID=58&Customer=Main
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โครงสร้างองคก์ร 

 

       ทัง้หมด 4 สายงาน คอื สายงานธุรกจิรายยอ่ย สายงานธุรกจิรายใหญ่และ SMEs สายงาน

บรหิารคุณภาพสนิเชื่อ และ สายงานสนับสนุนธุรกจิ แบ่งออกเป็น 14 กลุ่มงาน 45 ฝา่ย 9 ส านกั 

(ตามปรากฏดา้นล่าง) 
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ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร  

        ในช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมา ธนาคารประสบกับวิกฤตและปญัหาอย่างรุนแรง                   

ซึง่มสีาเหตุมากจากภายในองคก์รเกดิการเปลีย่นแปลงหลายดา้น คอืดา้นผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้น 

นโยบายบรหิาร ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นการสบัเปลีย่นต าแหน่งและหน้าทีภ่ายในองคก์ร 

เนื่องจากผู้จดัการธนาคารหมดวาระและเกษียณอายุงาน ทางธนาคารจงึได้สรรหาผู้จดัการ

ธนาคารคนใหม่มาด ารงต าแหน่งแทน และหลงัจากนัน้ผู้จดัการธนาคารคนใหม่ได้รือ้ระบบงาน

เดมิที่ผู้จดัการธนาคารคนก่อนวางไว้ ท าให้เกดิความไม่พงึพอใจต่อพนักงานหลาย ๆ ท่านใน

องคก์ร จงึเกดิแรงต่อต้านในการท างานและส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง เกดิความ

ล่าชา้ในการปฏบิตังิานทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  

นอกจากนี้ธนาคารยงัประสบกับปญัหาหน้ี NPF (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) เพิ่มขึ้นสูง

อย่างรวดเรว็ส่งผลให้ธนาคารประสบปญัหาขาดทุน กองทุนส่วนของผู้ถือหุ้น และอตัราส่วน

เงนิกองทุนต่อทรพัย์สนิติดลบ ส่งผลให้ธนาคารต้องชะลอการปล่อยวงเงนิสนิเชื่อทุกประเภท

และจะต้องเร่งเพิม่ทุนในปี 2556 อย่างโดยด่วน ซึ่งปญัหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

ของธนาคารในด้านลบอย่างรุนแรงต่อทัง้บุคคลภายนอก และบุคคลภายในองค์กร อีกทัง้

พนักงานยงัขาดความเชื่อมัน่ต่อองค์กร ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พนักงานขาดความ         

พงึพอใจในการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ เพราะหากพนักงานมคีวามพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานก็จะส่งผลต่อความส าเรจ็ของงาน เนื่องจากทรพัยากรมนุษย์ เป็นปจัจยัส าคญัใน

การขบัเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็และบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายตามทีอ่งคก์รได้

ตัง้ไว้นัน้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่องค์กรมพีนักงานที่มคีวามสามารถ มคีวามช านาญในสายงาน 

และมปีระสบการณ์การท างาน รวมถงึพนักงานมคีวามพงึพอใจและมคีวามสุขในการปฏบิตังิาน     

ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัในธุรกิจได้  ดงันัน้ ถ้าหากองค์กร

ประสบกบัปญัหาพนักงานทีม่คีวามสามารถและประสบการณ์ ลาออกอย่างต่อเน่ือง เพราะไม่พงึ

พอใจในการปฏบิตังิานก็จะส่งผลให้องคก์รสูญเสยีพนักงานที่มคีวามสามารถและความช านาญ

การในสายงาน องค์กรยงัจะต้องสูญเสยีค่าใชจ้่ายในการสรรหาพนักงานและฝึกอบรมพนักงาน

ใหมอ่กีดว้ย 

ในการท าวจิยัครัง้น้ีเพื่อคน้หาสาเหตุและปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ของพนกังานภายในองคก์ร เพื่อน ามาป้องกนัและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว ซึง่จะเป็น

ประโยชน์ในดา้นการบรหิารงานของผูบ้รหิารและผูท้ีม่สี่วนรว่มในองคก์รต่อไป 
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ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองคก์ร  
        1.  พนกังานปฏบิตังิานอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ 
 2.  พนกังานมคีวามรูส้กึไม่มัน่คงในอาชพี  
 3.  พนกังานเกดิทศันคตทิีไ่มด่ต่ีอการปฏบิตังิาน 
 4.  พนกังานลาออก 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

        1.  เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานระดบับรหิาร และ   

            พนกังานระดบัปฏบิตักิาร กรณศีกึษาธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย(ส านกังานใหญ่) 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

  

ขอบเขตของการศึกษา 

 

        1.  ขอบเขตประชากรที่จะศกึษา  พนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน

ใหญ่ จ านวน 1, 141 คน  (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2556 เป็นพนักงานระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตักิาร 

        2.  ขอบเขตของธุรกิจที่จะศึกษา ศึกษาเฉพาะพนักงานที่อยู่ในสายงานธุรกิจรายย่อย 

สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ และสายงานสนบัสนุนธุรกจิ เนื่องจากเป็นสายงานหลกัทีม่หีน้าที่

รบัเป้าหมายในการท าผลก าไรใหก้บัธนาคาร รวมถงึสายงานทีส่นบัสนุนดา้นงานขาย ซึง่ต้องรบั

ภาวะแรงกดดนัจากบุคคลภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายสนิเชื่อรายย่อย 

ฝา่ยสนิเชื่อโครงการรายยอ่ย ฝ่ายเงนิฝากและค่าธรรมเนียม ฝ่ายพนัธมติรธุรกจิ ฝ่ายกลัน่กลอง

สนิเชื่อ 5 ฝ่ายพิธกีารสนิเชื่อรายย่อย ฝ่ายปฏบิตัิการและบรหิารสารสนเทศ และฝ่ายพฒันา

ระบบสารสนเทศ 

        3.  ขอบเขตของชุดขอ้มลู 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร ์

 1.  เพศ 

 2.  ศาสนา 

 3.  อาย ุ

 4.  ต าแหน่งงาน 
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 4.1 ระดบับรหิาร 

 4.1.1  ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป 

 4.1.2  ผูช้่วยผูจ้ดัการ / เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P3 

 4.2  ระดบัปฏบิตักิาร 

  4.2.1  เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P 1 – P 2  

  4.2.2  เจา้หน้าที ่C 1 – C 3 

 5.  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

 6.  สายงาน  

 6.1  สายงานธุรกจิรายยอ่ย 

 6.2  สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 

 6.3  สายงานสนบัสนุนธุรกจิ 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน โดยใช ้ทฤษฏขีอง Hertzberg’s Two 

Factor Theory 

  ปจัจยัจงูใจ 

 1.  ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 

 2.  ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

 3.  ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

 4.  ดา้นความรบัผดิชอบ 

 5.  ดา้นความกา้วหน้า 

  

ปจัจยัค ้าจุน 

 1.  ดา้นเงนิเดอืน 

 2.  ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

 3.  ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

 4.  ดา้นสภาพการท างาน 

 5.  ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

 6.  ดา้นสถานะทางอาชพี 

 7.  ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
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ค านิยามศพัท์ 

  

        1.  เพศ หมายถงึเพศของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่เพศชายและ

หญงิ 

 2.  อาย ุหมายถงึ ช่วงหรอืกลุ่มของอายขุองประชากรทีต่อบแบบสอบถาม 

     3.  ศาสนา หมายถงึ ลทัธคิวามเชื่อและ ความศรทัธา 

 4.  ต าแหน่งงาน หมายถงึ ระดบัต าแหน่งของพนกังาน 

 5.  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน หมายถงึ จ านวนปีทีท่ างานทีธ่นาคารอสิลามของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 6.  สายงาน หมายถงึ สงักดัทีพ่นกังานด ารงต าแหน่งอยู่ 

        7.  พนกังานระดบับรหิาร หมายถงึ พนกังานต าแหน่งผูช้่วยผูจ้ดัการ / เจา้หน้าทีว่ชิาชพี 

P3 ขึน้ไป    

     8.  พนกังานระดบัปฏบิตักิาร หมายถงึ พนกังานต าแหน่ง เจา้หน้าที ่C1 ถงึ เจา้หน้าที่

วชิาชพี P2 

        9.  ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึในเชงิบวกหรอืเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานของตนใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

       10.   ความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถท างานไดเ้สรจ็

สิน้และประสบความส าเรจ็อยา่งด ีเป็นความสามารถในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ การรูจ้กัป้องกนั

ปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่ผลงานส าเรจ็จงึเกดิความรูส้กึพงึพอใจและปลาบปลืม้ในผลส าเรจ็ของงาน

นัน้ ๆ  
11.  การได้รับการยอมรับนบัถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนบัถือไมว่า่จากผู้บงัคบับญัชา การยอมรับนี ้

อาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สอ่ ให้เหน็ถึงการ

ยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอยา่งหนึง่อยา่งใดบรรลผุลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บั

ความส าเร็จในงานด้วย 

12.  ลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศยัความคดิรเิริม่

สรา้งสรรคท์า้ทายใหต้้องลงมอืท า หรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะสามารถกระท าไดต้ัง้แต่ต้นจนจบโดย

ล าพงัแต่ผูเ้ดยีว  
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13.  ความรบัผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รบัมอบหมายให้

รบัผดิชอบงานใหม่ ๆ และมอี านาจในการรบัผดิชอบไดอ้ย่างด ีไม่มกีารตรวจหรอืควบคุมอย่าง

ใกลช้ดิ  

14.  ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รบัการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคคลในองค์การ        

มโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิหรอืไดร้บัการฝึกอบรม  

  15.  เงนิเดอืน หมายถึง เงนิเดอืนและการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน้ ๆ  เป็นที่

พอใจของบุคลากรในการท างาน  

16.  ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง  การ

ตดิต่อไปไม่ว่าเป็นกริยิา หรอืวาจาที่แสดงถงึความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั สามารถท างานร่วมกนัมี

ความเขา้ใจซึง่กนัและกนัอยา่งด ี 

17.  สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนัน้เป็นที่ยอมรบันับถือของสังคมที่มี

เกยีรต ิและศกัดิศ์ร ี 

18.  นโยบายและการบรหิารงาน หมายถึง การจดัการและการบรหิารองค์การ  การ

ตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร  

19.  สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสยีง อากาศ 

ชัว่โมงการท างาน รวมทัง้ลกัษณะของสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืต่างๆ \ 

20.  ความมัน่คงในการท างาน หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลที่มต่ีอความมัน่คงในการ

ท างาน ความยัง่ยนืของอาชพี หรอืความมัน่คงขององคก์าร  

21.  วธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถงึ ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาใน

การด าเนินงานหรอืความยตุธิรรมในการบรหิาร  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

 1.  เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชก้ารบรหิาร 

ทรพัยากรบุคคล เพื่อน ามาปรบัเปลีย่นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานทีม่ปีจัจยั 

ส่วนบุคคลทแีตกต่างกนั 

 2.  เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดก้ าหนดวางแผนในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัพนกังานธนาคาร 

เพื่อใหม้คีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานสูงสุด 
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กรอบแนวความคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อ “การศกึษาความสมัพนัธ์ 

     ตวัแปรตน้ทีต่อ้งกาจะศกึษา                            ตวัแปรตามทีจ่ะศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูเชิงลกัษณะ 

1.เพศ 

2.ศาสนา 

3.อายุ 

4.ต าแหน่งงาน 

4.1 ระดบับริหาร 

4.1.1 ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป 

4.1.2 ผูช้่วยผูจ้ดัการ / เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P3 

4.2 ระดบัปฏิบติัการ 

4.2.1 เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P 1 – P 2      เจา้หน้าที ่C 1 – C 3 

4.2.2 เจา้หน้าที ่C 1 – C 3 

5.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

6.สายงาน 

6.1 สายงานธรุกิจรายย่อย 

6.2 สายงานบริหารคณุภาพสินเช่ือ 

6.3 สายงานสนับสนุนธรุกิจ 

 

 

 

 

 

ข้อมลูเชิงปริมาณ 

ปัจจยัจงูใจ 

1.ความส าเรจ็ในการท างาน 

2.การได้รบัการยอมรบันับถือ 

3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

4.ความรบัผิดชอบ 

5.ความก้าวหน้า 

ปัจจยัค า้จนุ 

1.เงินเดือน 

2.นโยบายและการบริหาร 

3.ความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา     

   ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

4.สภาพการท างาน 

5.วิธีการปกครองของผู้บงัคบับญัชา 

6.สถานะทางอาชีพ 

7.ความมัน่คงในการท างาน 

                                                         (Herzberg) 



 
 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

       การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานกบั พนักงาน

ระดับบริหาร และ พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ส านกังานใหญ่ ผูว้จิยัไดศ้กึษา แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

 2.1  แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 2.2  ทฤษฏเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 2.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

 

       ความพงึพอใจในการปฏบิตัขิองบุคลากร มผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีอ่งคก์รตัง้ไว ้                 

ทัง้นี้ รวมถึงความสุขของผู้ท างานด้วย หากบุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิาน กจ็ะเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหก้ารปฏบิตังิานขาดประสทิธภิาพ และคุณภาพของงานลด

ต ่าลง นอกจากนี้ยงัส่งผลต่อการขาดงาน และลาออกจากงานในที่สุด แต่ในทางกลบักนัหาก

บุคลากรมคีวามพงึพอใจในการท างานนัน่หมายความว่าองคก์รจะสามารถด าเนินกจิกรรมต่างๆ 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่ ัง้ไวไ้ด ้เพราะหากบุคลากรมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กจ็ะมี

ทศันคตทิี่ดต่ีอการท างาน รวมถงึความตัง้ใจ ร่วมมอื ร่วมใจกนัเพื่อให้งานมปีระสทิธภิาพ และ

บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รอกีดว้ย 

มนีักวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน

ออกไป ดงันี้ 

        Vroom (1964: 99) ได้ให้ทศันะว่า เจตคตต่ิองานมทีัง้ทางบวกและทางลบ ทางบวกก็คอื 

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานส่วนทางลบกค็อื ไมพ่งึพอใจในการปฏบิตังิาน 

        Gilmer (1971: 114) กล่ าวว่ า ทัศนคติที่ ก่ อ ให้ เกิดความพึงพอใจในการท างาน

เช่นเดยีวกบัความพงึพอใจย่อมก่อใหเ้กดิขวญัด ีความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจะเกีย่วขอ้งกบั

องคป์ระกอบภายใน ไดแ้ก่ การจงูใจ และองคป์ระกอบภายนอก ไดแ้ก่ รางวลัทีไ่ดร้บั 
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 Good (1973: 373-374) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน          

2 ลกัษณะ ดงันี้คอื 

        1.  เจตคติและความรู้สกึเกี่ยวกับหน้าที่ความรบัผิดชอบเป้าหมายผู้บงัคบับัญชาและ

เพื่อนรว่มงาน 

         2.  สถานภาพของคนที่มต่ีองาน อาจได้รบัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ เช่น ความพงึพอใจ

ของรายได้ การลาป่วย สถานการณ์ให้ออกจากงาน การให้บ าเหน็จบ านาญ การบรหิาร การมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การมีโอกาสก้าวหน้า และทางด้านสติปญัญาคือ ให้มกีาร

สรา้งสรรคง์านทีเ่กดิจากการควบคุมการปฏบิตังิาน 

         Locke (1976: 160) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน หมายถึง ความรู ้ความ

เข้าใจ (Cognitive) ความรู้สึก  (Affective) และการประเมินปฏิกิริยาโต้ตอบ  (Evaluative 

Reaction) ของบุคคลแต่ละคนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของตน 

         Robbins (1982: 78) กล่าวว่า การที่จะเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของบุคลากร

คอื การจงูใจ ซึง่เป็นแนวทางทีจ่ะท าใหบุ้คลากรเกดิความพงึพอใจในการท างาน ผูม้คีวามพอใจ

ในการท างานสงูเท่าใดแสดงว่าบุคคลนัน้มทีศันคตทิีด่ต่ีอการท างานสงูขึ้นเท่านัน้ 

         Muchinsky (1983: 127) กล่าวไวว้่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เป็นการตอบสนอง

ตามอารมณ์ และความรูเ้กี่ยวกบัความชอบและไม่ชอบ กล่าวคอืเป็นระดบัของความรูส้กึชอบ 

พอใจ และยนิดทีีค่นไดร้บัจากงาน ความพงึพอใจในงานนี้ เป็นการตอบสนองทีเ่ป็นเรื่องของแต่

ละบุคคลซึง่แตกต่างจากขวญั (Morale) เป็นการตอบสนองทีเ่กดิขึน้กบัคนทัง้กลุ่ม 

         Davis and Newstrom (1985: 112) กล่าวถงึ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน หมายถงึ 

ความพึงพอใจหรอืไม่พึงพอใจของผู้ปฏบิตัิงาน เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัของ

ผูป้ฏบิตังิานทีม่ต่ีองานกบัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 

         Anold and Feldman (1986: 86) ได้ให้ความหมาย ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานว่า 

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นความรูส้กึรวมๆ ที่แต่ละบุคคลมต่ีองานของตน เช่น ความ

ชื่นชอบ ค่านิยม และความรูส้กึในทางบวก เป็นตน้ 

         สมยศ นาวกีาร (2533: 222–224) กล่าวถึงความพอใจในการท างานคอื ความรู้สกึที่ดี

โดยส่วนรวมของคนต่องานของพวกเขา เมื่อเราพูดว่าคนมีความพึงพอใจในงานสูงเรา          

จะหมายถงึ สิง่ทีค่นชอบและใหคุ้ณค่ากบังานของเขาสงูและมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีองานของเขาดว้ย 



13 
 

 

        วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535: 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ 

ภาวการณ์มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้นจากการประเมินประสบการณ์ในงานของบุคคล             

ความพอใจในการปฏบิตัิงานจะส่งผลถึงขวญัของบุคคล อนัเป็นพลงัผลกัดนัต่อการท างานใน

อนาคต 

        ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 24) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของบุคคลเป็น

ทศันะคตคิวามพงึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจ หรอืเป็นความแตกต่างระหว่างรางวลัของแรงงานที่

ได้รบั และจ านวนรางวลัที่เขาเชื่อว่าเขาควรจะได้รบั บุคคลที่เกิดความพึงพอใจจะมผีลผลิต

มากกว่าบุคคลที่ไม่พงึพอใจ และยงัเกี่ยวขอ้งกบัการขาดงาน หรอืการลาออกจากงานด้วยจงึ

อาจกล่าวไดว้่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจะสะทอ้นถงึทศันคตมิากกว่าพฤตกิรรม  

        ธนียา ปญัญาแก้ว ( 2541 : 12 ) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจที่

เกีย่วกบัลกัษณะของงาน ปจัจยัเหล่าน้ีน าไปสู่ความพอใจในงานทีท่ า ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ การยก

ย่อง ลกัษณะงาน ความรบัผดิชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปจัจยัเหล่าน้ีอยู่ต ่ากว่า จะท าให้เกดิ

ความไมพ่อใจงานทีท่ า ถา้หากงานใหค้วามกา้วหน้า ความทา้ทา้ย ความรบัผดิชอบ ความส าเรจ็

และการยกย่องแก่ผู้ปฏบิตังิานแลว้ พวกเขาจะพอใจและมีแรงจงูใจในการท างานเป็นอย่างมาก     

  คณิต ดวงหสัด ี(2537) ไดส้รุปแนวคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจว่า หมายถงึ ความรูส้กึชอบ 

หรอืพอใจของบุคคลที่มีต่อการท างานและองค์ประกอบหรอืสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถ้างานที่ท าหรอื

องค์ประกอบเหล่านัน้ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้บุคคลนัน้ จะเกดิความพงึพอใจใน

งานขึ้นจะอุทศิเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทัง้สติปญัญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวตัถุประสงค์

อย่างมคีุณภาพ สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมอืกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา

รวบรวมและสรปุมดีงันี้ 

       1.  สิ่งจูงใจที่เป็นวตัถุ (Material inducement) ได้แก่ เงนิ สิ่งของหรอืสภาวะทางกายที่

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิกรรมต่างๆ  

       2.  สภาพทางกายที่พงึปรารถนา (Desirable physical condition) คอื สิง่แวดล้อมในการ

ประกอบกจิกรรมต่างๆซึง่เป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่งอนัก่อใหเ้กดิความสุขทางกาย 

       3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่สนองความ

ตอ้งการของบุคคล 
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       4.  ผลประโยชน์ทางสงัคม (Association attractiveness) คอื ความสมัพนัธฉ์ันทม์ติรกบัผู้

รว่มกจิกรรมอนัจะท าใหเ้กดิความผกูพนัความพงึพอใจและสภาพการเป็นอยู่รว่มกนัเป็นความ

พงึพอใจของบุคคลในดา้นสงัคมหรอืความมัน่คงในสงัคม ซึง่จะท าใหรู้ส้กึมหีลกัประกนัและมี

ความมัน่คงในการประกอบกจิกรรม 

       จากความหมายของความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดงัทีก่ล่าว สรปุไดว้่า ความพงึพอใจ

หรอืต่อการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากน้อยเพยีงใด ส่วนหนึ่งมาจาก

บุคคลากรในองคก์รว่าไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการเพยีงใด 
 

2.2 ทฤษฏีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 

ท ฤ ษ ฎี ก า ร จู ง ใ จ ข อ ง  Herzberg (ส ม ย ศ  น า วี ก า ร , 2540, ห น้ า  148-150)  

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่  (Hertzberg’s Two 

Factor Theory) ซึ่งสรุปว่ามปีจัจยัส าคญั 2 ประการ ที่สมัพนัธ์กบัความชอบหรอืไม่ชอบในงาน

ของแต่ละบุคคล กล่าวคอื  

ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factor)  

ปจัจยัจูงใจเป็นปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบังานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรกังานปฏบิตั ิ

เป็นการกระตุ้นใหเ้กดิความพงึพอใจใหแ้ก่บุคคลในองคก์าร ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ เพราะปจัจยัทีส่ามารถสนองตอบความตอ้งการภายในบุคคลไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่  

1. ความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถท างานไดเ้สรจ็สิ้น

และประสบความส าเรจ็อย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกัน

ปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่ผลงานส าเรจ็จงึเกดิความรูส้กึพงึพอใจและปลาบปลืม้ในผลส าเรจ็ของงาน

นัน้ ๆ  

2. การได้ร ับการยอมรับนับถือ หมายถึงการได้ร ับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก

ผูบ้งัคบับญัชา การยอมรบันี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยนิดี การให้ก าลงัใจหรอื

การแสดงออกอื่นใดทีส่่อ ใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ เมื่อไดท้ างานอย่างหนึ่งอย่างใด

บรรลุผลส าเรจ็ การยอมรบันบัถอืจะแฝงอยูก่บัความส าเรจ็ในงานดว้ย 

3. ลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดรเิริม่

สรา้งสรรคท์า้ทายใหต้้องลงมอืท า หรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะสามารถกระท าไดต้ัง้แต่ต้นจนจบโดย

ล าพงัแต่ผูเ้ดยีว  
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4. ความรบัผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รบัมอบหมายให้

รบัผดิชอบงานใหม่ ๆ และมอี านาจในการรบัผดิชอบไดอ้ย่างด ีไม่มกีารตรวจหรอืควบคุมอย่าง

ใกลช้ดิ  

5. ความก้าวหน้า หมายถงึ ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งสูงขึน้ของบุคคลในองคก์ารมโีอกาส

ไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิหรอืไดร้บัการฝึกอบรม  

 

ปัจจยัค า้จนุ (Maintenance Factor)  

ปจัจยัค ้าจุนหรอือาจเรยีกว่า ปจัจยัสุขอนามยั หมายถึง ปจัจยัที่จะค ้าจุนให้แรงจูงใจในการ

ท างาน ของบุคคลมอียู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มหีรอืมใีนลกัษณะไม่สอดคล้องกบับุคคลในองค์การ 

บุคคลในองคก์ารจะ เกดิความไมช่อบงานขึน้ และปจัจยัทีม่าจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่  

1.  เงนิเดอืน หมายถึง เงนิเดอืนและการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน้ ๆ  เป็นที่

พอใจของบุคลากรในการท างาน  

2. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หมายถงึ การตดิต่อ

ไปไม่ว่าเป็นกริยิา หรอืวาจาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สามารถท างานร่วมกนัมคีวาม

เขา้ใจซึง่กนัและกนัอยา่งด ี 

3.  สถานะของอาชพี อาชพีหมายถงึ อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบันับถอืของสงัคมทีม่เีกยีรต ิ

และศกัดิศ์ร ี 

4.  นโยบายและการบรหิารงาน หมายถึง การจดัการและการบรหิารองค์การ  การ

ตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร  

5.  สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน  เช่น แสงเสียง อากาศ 

ชัว่โมงการท างาน รวมทัง้ลกัษณะของสิง่แวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืต่าง ๆ อกี

ดว้ย 

6.  ความมัน่คงในการท างาน หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลที่มต่ีอความมัน่คงในการ

ท างาน ความยัง่ยนืของอาชพี หรอืความมัน่คงขององคก์าร  

7.  วธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถงึ ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ

ด าเนินงานหรอืความยตุธิรรมในการบรหิาร  

ดังนั ้นในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นการศึกษา

เพื่อที่จะท าให้ทราบถงึปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างานนัน้ม ี2 ปจัจยัคอืปจัจยัจูงใจ
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และปจัจยัค ้าจุน ซึง่ทฤษฎทีี่สามารถจดัองคป์ระกอบแรงจงูใจไดอ้ย่างชดัเจนและครอบคลุม คอื 

ทฤษฎแีรงจงูใจของเฮอรซ์เบอรก์ ซึ่งทางกลุ่มผูว้จิยัมคีวามสนใจและใชท้ฤษฎนีี้เป็นแนวทางใน

การศึกษา เน่ืองจากเมื่อบุคคลเกดิความพงึพอใจในปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีแล้วก็จะท าให้พวกเขา

เกดิแรงจงูใจในการท างาน ซึง่เมื่อเกดิแรงจงูใจในการท างานแลว้พวกเขากจ็ะท างานโดยไม่เหน็

แก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งเมื่อพวกเขาเกิด

ความรูส้กึเหล่านี้แลว้ก็จะกลายเป็น ความรูส้กึจงรกัภกัดแีละสัง่สมจนกลายเป็นความผูกพนัต่อ

องคก์รต่อไปจนไมค่ดิทีจ่ะลาออกไปท างานทีอ่ื่น  

ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการไว้ 5 ขัน้ตอน มาสโลว ์ (Maslow) (ที่มา: วริชั สงวนวงศ์

วาน. 2550: 210-211) ดงันี้  

1.  ความต้องการทางกายภาพ  (Physiological  Needs)  เป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน

ของมนุษยเ์ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการด ารงชวีติ ไดแ้ก่ อาหาร  อากาศ  ทีอ่ยูอ่าศยั  เครื่องนุ่งห่ม  ยา

รกัษาโรคความตอ้งการพกัผ่อน  และความตอ้งการทางเพศ  เป็นตน้ 

          2.  ความต้องการความมัน่คงและปลอดภัย   (Safety  Needs  and  Needs for 

Security)  ถ้าต้องการความมัน่คง  ปลอดภยัในชวีติ  ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต  ต้องการความ

เป็นธรรมในการท างาน  ความปลอดภัยในเงนิเดอืนและการถูกไล่ออก  สวสัดกิารด้านที่อยู่

อาศยัและการรกัษาพยาบาล  รวมทัง้ความเชื่อในศาสนา  และเชื่อมัน่ในปรชัญา  ซึง่จะช่วยให้

บุคคลอยูใ่นโลกของความเชื่อของตนเอง  และรูส้กึมคีวามปลอดภยั 

3.  ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม  (Social Belonging Needs) เมื่อความต้องการ

ทางด้านร่างกาย และความปลอดภยัได้รบัการตอบสนองแล้ว ความต้องการทางด้านสงัคม              

กจ็ะเริม่เป็นสิง่จงูใจที่ส าคญัต่อพฤตกิรรมของบุคคล เป็นความต้องการทีจ่ะใหส้งัคมยอมรบัตน

เป็นสมาชกิต้องการได้รบัการยอมรบัจากคนอื่น ๆ ได้รบัความเป็นมติรและความรกัจากเพื่อน

รว่มงาน 

4.  ความต้องการยกย่องนับถือ  (Esteem Needs) ความต้องการด้านนี้ เป็นความ

ตอ้งการระดบัสงู ทีเ่กีย่วกบัความอยากเด่นในสงัคม ต้องการใหบุ้คคลอื่นยกย่อสรรเสรญิ รวมถงึ

ความเชื่อมัน่ในตนเอง ในเรือ่งความรูค้วามสามารถ ความเป็นอสิระและเสรภีาพ 

5.  ความต้องการบรรลุในสิง่ที่ตัง้ใจ (Need for Self Actualization) เป็นความต้องการ

ระดบัสงูสุด ซึง่เป็นความตอ้งการทีอ่ยากจะใหเ้กดิความส าเรจ็ในทุกสิง่ทุกอยา่งตามความนึกคดิ

ของตนเอง เป็นความตอ้งการทีย่ากแก่การไดม้า 
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           1.  มนุษยท์ุกคนมคีวามตอ้งการ ความตอ้งการทีม่นุษยน์ี้จะอยูใ่นตวัมนุษยต์ลอดไป ไม่

มทีีส่ ิน้สุด เมือ่สนใจในความตอ้งการหนึ่งแลว้ กย็งัตอ้งการในระดบัทีส่งูขึน้ 

           2.  อิทธพิลใด ๆ ที่จะมผีลต่อความต้องการของมนุษย์ อยู่ในความต้องการล าดบัขัน้

นัน้ ๆ เท่านัน้ หากความต้องการล าดบัขัน้นัน้ไดร้บัการสนองใหพ้อใจแลว้ความต้องการนัน้กจ็ะ

หมดอทิธพิลไป แต่ความตอ้งการล าดบัต่อไป 

           3. ความต้องการของมนุษย์ จะมลี าดบัขัน้จากต ่าไปหาสูง เมื่อความต้องการขัน้ต ่ า

ได้รบัการตอบสนองเป็นที่พอใจแลว้ ความต้องการล าดบัสูงขึน้ไปก็ตามมา แสดงให้เหน็ล าดบั

ความต้องการว่าได้มีการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการ   ขึ้นพื้นฐานสู่ความต้องการ

ระดบัสูง  คอื  ในขณะที่ความต้องการทางร่างกายยงัมอียู่มากบุคคลจะปฏบิตัตินเพยีงเพื่อมุ่ง

สนองความต้องการพืน้ฐานเท่านัน้ความต้องการประเภทอื่น  ๆ  จะมบีทบาทน้อยมาก  แต่เมื่อ

บุคคลนัน้ไดร้บัการตอบสนองใหเ้กดิความพงึพอใจตามความต้องการระดบันี้แลว้ความต้องการ

ความมัน่คงและความปลอดภยัชวีติ จงึจะมคีวามส าคญัต่อตนเพิม่ขึ้นและตราบใดทีบุ่คคล  ยงัไม่

รูส้กึปลอดภยัหรอืมัน่คงความต้องการด้านอื่น  ๆ  ที่สูงขึน้ไป  ก็ยงัไม่มอีทิธพิลมากนักแต่เมื่อ

บุคคลไดร้บัการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐาน  และความมัน่คงปลอดภยัแลว้ บุคคลจะเกดิ

ความต้องการทางด้านสงัคมมากขึ้น  เมื่อเวลาปฏิบตัิงานใด  ๆ  จะพยายามหาทางให้กลุ่ม

ยอมรบัตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  และเมื่อได้รบัการตอบสนองความต้องการแล้ว  บุคคลก็มี

ความต้องการทีจ่ะรบัการยกย่องจากกลุ่มต่อไป  และเมื่อไดร้บัการยกย่องว่าปฏบิตัตินไดด้เีด่น

แล้ว  ในขัน้นี้จะเกิดความรูส้กึว่าตนเป็นผู้มปีระโยชน์ต่อผู้อื่น   ตนเองสามารถมอี านาจเหนือ

บุคคลอื่น  ๆ บุคคลประเภทน้ีจะเป็นผูม้คีวามมัน่ใจในตนเอง  รูส้กึว่าตนเองมศีกัดิศ์ร ี ตระหนัก

ถึงความเป็นจรงิในตนเอง  มากขึ้นและในที่สุดจะแสดงความสามารถในการท างานให้บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามทีต่อ้งการได ้

 

2.3  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ปรญิญา สตัยธ์รรม (2550) : เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้กบัพนักงานกลุ่มตวัอยา่ง

ทีใ่นการศกึษาครัง้นี้ คอื พนักงาน บรษิทั วาย เอช เอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั จ านวน 120 

คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการศกึษาพบว่า พนักงานมี

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยความพงึ
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พอใจในดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง มคีวามพงึพอใจลกัษณะงานทีท่ าอยูใ่น

ระดบัมาก ความพงึพอใจต่อสภาพการท างานอยู่ในระดบัมาก ความพงึพอใจต่อความกา้วหน้าใน

การท างานอยู่ในระดบัปานกลาง ความพงึพอใจต่อผู้ บงัคบับญัชาอยู่ในระดบัมาก ความพึง

พอใจต่อเพื่อนรว่มงาน และต่อความมัน่คงในการท างานอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

    

 เสกชยั ชมภูนุช (2548) : ศึกษาและเปรยีบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ จ าแนกต าแหน่งการปฏบิตังิาน เพศ ระยะเวลาใน

การปฏบิตังิาน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผู้บรหิารและผู้ปฏบิตังิานของธนาคารดอยซ์

แบงก ์สาขากรงุเทพฯ จ านวน 130 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตรวดั

ความแตกต่างทางภาษา มคี่าความเชื่อมัน่ .96 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีผลวจิยัพบว่า  

 1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายได้พบว่า อยู่ในระดบัมาก 1 ด้าน 

คือ ด้านเพื่อนร่วมงาน และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย        

3 ดา้นคอื ดา้นเพื่อนรว่มงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ และ ดา้นงานทีท่ าในปจัจบุนั 

 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

จ าแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 

.05 โดยผูบ้รหิารมคีวามพงึพอใจมากกว่าผูป้ฏบิตังิาน 

 3.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้น

ผูบ้งัคบับญัชาขัน้ต้นและดา้นเพื่อนรว่มงานแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิที่ระดบั .05 

โดยเพศหญงิมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากว่าเพศชาย 

 4.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติิ 

 รมยช์ล ีสุวรรณชยัรกัษ์ (2550) : ศกึษาความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคาร

ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัล าปาง และเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างานของ

พนักงานธนาคารทหารไทยจ ากัด (มหาชน) จงัหวดัล าปางจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลของ



19 
 

 

พนักงานและสถาบันเดิมของพนักงานก่อนการควบรวมกิจการขอบเขตด้านประชากรใน

การศึกษาครัง้นี้ได้แก่พนักงานธนาคารทหารไทยจ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัล าปางจ านวน 4 

สาขาและ 1 หน่วยงาน คือ สาขาล าปาง สาขาถนนฉัตรไชย สาขาหางฉัตร สาขางาว และ

พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ภาคธุรกิจล าปางในเดือนมกราคมพ.ศ. 2550 จ านวน 62 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ ผู้ศึกษาสร้างขึ้นและได้รบัการตรวจสอบจาก

ผูเ้ชีย่วชาญ และหาค่าความเชื่อมัน่โดยรวมทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.840 โดยแบ่งเป็น 3 ตอนคอืตอนที ่

1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจใน 8 ด้าน คือด้านสุขภาพการท างาน ด้านลกัษณะงานที่ท า ด้านการ

ได้รบัการยอมรบัยกย่องด้านความรบัผิดชอบ ด้านความสมัพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและ 

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงนิเดอืนและความมัน่คงในการท างาน ดา้นนความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

ด้านความส าเรจ็และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลคือ 

ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบ

ค่าเอฟ (F-test) ผลการศกึษาพบว่าพนักงานธนาคารทหารไทยจ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัล าปาง

ความพงึพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเมื่อศกึษารายละเอยีดเป็นรายดา้นพบว่าความพงึ

พอใจทุกๆ ด้านอยู่ในระดบัปานกลางและเมื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างานจ าแนก

ตามเพศพบว่าเพศหญิงมแีนวโน้ม ความพงึพอใจในการท างานสูงกว่าเพศชายส่วนอายุในการ

ท างานพบว่าพนักงานที่มอีายุในการท างานต ่ากว่า 5 ปีมคีวามพงึพอใจในการท างานสูงสุดและ

พนกังานทีม่อีายงุาน 5 – 10 ปีมคีวามพงึพอใจต ่าสุด 

 มณีรตัน์ เกิดผลวฒันา (2549) : ศึกษาความพึงพอใจต่อปจัจยัจูงใจในการท างานของ

พนักงานธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

จากพนักงานธนาคารออมสนิในจงัหวดัเชียวใหม่จ านวน 266 คน โดยศึกษาตามทฤษฏีสอง

ปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ ขอ้มลูน ามาประมวลผลโดยใชค้่าความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ผลการศกึษา

พบว่าพนักงานให้ความส าคญัและมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัจูงใจในการท างานโดยรวมในระดบั

มาก ในรายละเอียดของปจัจยัพบว่า ปจัจยัจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างานที่พนักงานให้

ความส าคญัและมคีวามพึงพอใจในระดับมาก เรยีงตามล าดับดังนี้  อันดับ 1 ให้ความส าคัญ        

ดา้นลกัษณะและขอบเขตงาน แต่มคีวามพงึพอใจดา้นการยอมรบันบัถอื อนัดบั 2 ใหค้วามส าคญั

ดา้นความรบัผดิชอบแต่มคีวามพงึพอใจด้านลกัษณะและขอบเขตงานและดา้นความรบัผดิชอบ
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เท่ากนั อนัดบั 3 ให้ความส าคญัด้านการยอมรบันับถือ อนัดบั 4 ให้ความส าคญัด้านความพึง

พอใจด้านผลส าเรจ็ของงาน ปจัจยัที่พนักงานให้ความส าคญัในระมาก แต่มคีวามพึงพอใจใน

ระดบัปานกลาง เรยีงตามล าดับดังนี้ อันดบัที่ 5 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปจัจยั

บ ารงุรกัษาทีพ่นักงานใหค้วามส าคญัและมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเรยีงตามล าดบัดงันี้ อนัดบั 

1 ด้านความมัน่คงในการท างาน อนัดบั 2 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน อนัดบั 3 ด้าน

ค่าตอบแทน ปจัจยัที่พนักงานให้ความส าคญัในระดบัมากแต่มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

เรียงตามล าดับดังนี้  อันดับ 4 ด้านการปกครองบังคับบัญชา อันดับ 5ด้านนโยบายและ         

การบรหิารงานของธนาคาร อนัดบั 6 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

       ร าไพนภา พงษ์ธรรม (2555) : การศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในจงัหวดัเชยีงใหม่โดยมวีตัถุประสงค์ 3 ประการ คอื 1. เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในจงัหวดั
เชยีงใหม่ 2.เพื่อศึกษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทยในจงัหวดัเชยีงใหม่ 3.เพื่อศกึษาปญัหาและขอ้เสนอแนะในการท างาน
ของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ในจงัหวดัเชยีงใหม่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
ใช้แบบสอบถามจากการสุ่มประชากรพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในจงัหวัด
เชียงใหม่ 75 คน 5 สาขา ส านักงานเขตและส านักงานภาค และท าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ความถี่ รอ้ยละ ก าหนดหนดระดบัความ
พึงพอใจอาศัยมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) 
วเิคราะห์ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยในการท างานโดยใช้การวเิคราะห์สมา
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และวเิคราะห์ปญัหาในการท างานโดยจดัเรยีงล าดบั
ของปญัหา (Ranking) 
 ผลการศกึษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มประชากรพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 75 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 21 -30 ปี 
สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า นับถือศาสนาพุทธ 
ต าแหน่งระดบัปฏบิตักิาร มรีะยะเวลาการปฏบิตังิานอยู่ในช่วง 1-2 ปี และระดบัรายไดอ้ยูใ่นช่วง 
15, 000 – 20,000 บาท  
 ผลการศกึษาความพงึพอใจในการท างานของพนกังานของพนักงานธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทยในจงัหวดัเชยีงใหม่ กลุ่มประชากรมคีวามพงึพอใจในด้านนโยบายและการบรหิาร
เป็นอันดับหนึ่ง อันดับสอง คือ ด้านการจูงใจในการท างาน อันดับสาม คือ ด้านรายได้และ
ค่าตอบแทน และอนัดบัสุดทา้ยคอืดา้นสวสัดกิารของพนกังาน 
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 ผลการวเิคราะห์ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทย ในจงัหวดัเชยีงใหม่ตวัแปรทีม่ผีลกระทบต่อระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ใน
การท างานมอียู่ 2 ตัวแปร คือ 1.ระยะเวลาในการท างานของพนักงาน 2. อายุของพนักงาน 
ประมาณการความพงึพอใจเฉลีย่ในการท างานของกลุ่มประชากรเท่ากบั 5.90 ยทูลิ หรอืคดิเป็น 
59 % 
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ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี 

 

ชื่อ 

ผูแ้ต่ง 

ชื่อ 

ผลงานหรอื 

ชื่อหนงัสอื  

(ระบุปี 

ทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงานตวั

แปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

สมยศ           

นาวกีาร 

พฤตกิรรม

องคก์าร 

(2540) 

 

 

ความพงึพอใจ ทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg 

-  ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factor)  

ปจัจยัจงูใจเป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานโดยตรง

เพื่อจูงใจให้คนชอบและรกังานปฏบิตัิ เป็นการ

กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน

องค์การ ให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ เพราะปจัจยัที่สามารถสนองตอบความ

ตอ้งการภายในบุคคลไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่  

1.  ความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล  

2.  การไดร้บัการยอมรบันบัถอื  

3.  ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ 

4.  ความรบัผดิชอบ  

5.  ความกา้วหน้า  

-  ปจัจยัค ้าจนุ (Maintenance Factor)  

ปจัจยัค ้าจุนหรอือาจเรยีกว่า ปจัจยัสุขอนามยั 

หมายถึง ปจัจยัที่จะค ้าจุนให้แรงจูงใจในการ

ท างาน ของบุคคลมอียูต่ลอดเวลา ถา้ไมม่หีรอืมี

ในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ 

บุคคลในองค์การจะ เกิดความไม่ชอบงานขึ้น 

และปจัจยัทีม่าจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่  
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ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อ 

ผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอื

ชื่อหนงัสอื  

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงานตวั

แปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

   1.  เงนิเดอืน  

2.  ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา  

3.  สถานะของอาชพี  

4.  นโยบายและการบรหิารงาน  

5.  สภาพการท างาน  

6.  ความมัน่คงในการท างาน  

7.  วธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

วริชั 

สงวน

วงศว์าน 

การจดัการและ

พฤตกิรรม

องคก์าร 

(2550) 

ความพงึพอใจ ท ฤ ษ ฎี ล า ดั บ ขั ้น ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ไ ว้  5 

ขัน้ตอน มาสโลว ์ (Maslow)  

1. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ก า ย ภ า พ 

(Physiological  Needs)  เป็นความต้องการขัน้

พื้นฐานของมนุษย์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการ

ด ารงชีวิต   ได้แ ก่   อาหาร  อากาศ   ที่อยู่

อาศัย   เครื่อ ง นุ่ งห่ ม   ยารักษ าโรคความ

ต้องการพักผ่อน   และความต้องการทาง

เพศ  เป็นตน้ 

 2. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม มั ่น ค ง แ ล ะ

ปลอดภัย   (Safety  Needs  and  Needs for 

Security)  ถ้าต้องการความมัน่คง  ปลอดภัย

ในชีวิต  ทัง้ในปจัจุบันและอนาคต  ต้องการ

ความเป็นธรรมในการท างาน  ความปลอดภยั

ในเงนิเดอืนและการถูกไล่ออก  สวสัดกิารดา้น  
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ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อ 

ผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอื

ชื่อหนงัสอื  

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงานตวั

แปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

   ที่อยู่อาศัยและการรกัษาพยาบาล   รวมทัง้ 

ความเชื่อในศาสนา และเชื่อมัน่ในปรชัญา   

ซึง่จะช่วยใหบุ้คคลอยูใ่นโลกของความเชื่อของ 

ตนเอง และรูส้กึมคีวามปลอดภยั 

3. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น

สังคม  (Social Belonging Needs) เมื่ อความ

ต้องการทางด้านร่างกาย และความปลอดภัย

ได้ ร ับการตอบสนองแล้ว  ความต้องการ

ทางด้านสงัคมก็จะเริม่เป็นสิง่จูงใจที่ส าคญัต่อ

พฤตกิรรมของบุคคล เป็นความต้องการทีจ่ะให้

สงัคมยอมรบัตนเป็นสมาชกิต้องการได้รบัการ

ยอมรบัจากคนอื่น ๆ ได้รบัความเป็นมติรและ

ความรกัจากเพื่อนรว่มงาน 

4. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ย ก ย่ อ ง นั บ

ถอื (Esteem Needs) ความต้องการด้านนี้เป็น

ความต้องการระดบัสูง ที่เกี่ยวกับความอยาก

เด่นในสังคม  ต้องการให้บุคคลอื่นยกย่อง

สรรเสริญ  รวมถึงความเชื่อมัน่ในตนเอง ใน

เรื่องความรูค้วามสามารถ ความเป็นอสิระและ

เสรภีาพ 

5. ความต้องการบรรลุในสิ่งที่ตัง้ใจ (Need 

for Self Actualization) เป็นความตอ้งการ 
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ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อ 

ผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงานหรอื

ชื่อหนงัสอื  

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

ผลงานนี้

เกีย่วขอ้งกบัตวั

แปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงานตวั

แปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

   ระดบัสูงสุด ซึง่เป็นความตอ้งการทีอ่ยากจะให้

เกดิความส าเรจ็ในทุกสิง่ทุกอย่างตามความนึก

คดิของตนเอง เป็นความต้องการที่ยากแก่การ

ไดม้า 

 

ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

ปรญิญา 

สตัยธ์รรม 

ความพงึพอใจใน

การปฏิบัติ งาน

ข อ งพ นั ก ง า น 

ก รณี ศึ ก ษ า  : 

บริษัท วาย เอช 

เอ ส  อิ น เต อ ร์

เนชัน่แนล จ ากัด 

(2550) 

 - เพื่ อต้องการ

ทราบถึ งระดับ

ความพงึพอใจใน

การปฏิบัติงาน

ในแต่ละดา้นของ

พนกังาน   

 - เ พื่ อ น า ผ ล

การศกึษาในครัง้

นี้ ไ ป เ ป็ น

- ศึ ก ษ า

ระดับความ

พึ ง พ อ ใ จ         

ใ น ก า ร

ปฏิบัติงาน

ใ น แ ต่ ล ะ

ด้ า น  ข อ ง

พ นั ก ง า น 

บริษัท วาย 

โ ด ย ใ ช้

แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมอื

มี ค่ า ค ว า ม

เชื่อมัน่   .96 

ใน ก า ร เก็ บ

ร ว บ ร ว ม

ขอ้มลู 

ผลวจิยัพบว่า

พ นั ก ง าน มี

ความคิดเห็น

เ กี่ ย ว กั บ

ค ว า ม พึ ง

พอใจในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น 

ในภาพรวม

อยู่ ใน ระดับ
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

แนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนา

รู ป แ บ บ ก า ร

ด าเนินการของ

บ ริษั ท ฯ  ให้ มี

ความเหมาะสม

ส อ ด ค ล้ อ งกั บ

ปจัจยัต่างๆ เพื่อ

ส ร้า งความพึ ง

พ อ ใ จ ใ ห้ เ กิ ด

ขึน้กบัพนกังาน 

เอช เอสอิน

เต อ ร์ แ น ล

จ ากดั 

- ก ลุ่ ม

ตั ว อ ย่ า ง

พนักงานใน

ร ะ ดั บ

ต า แ ห น่ ง    

ต่ า ง ๆ  ใ น

บริษัท วาย 

เ อ ช  เ อ ส 

อิ น เ ต อ ร์

เนชัน่ 

แนลจ ากัด 

จ านวน 120 

คน 

- ระยะเวลา

ศึ ก ษ า

ในช่วงเดอืน 

มีนาคม ถึง

พฤษภาคม 

2550 

ม า ก  โ ด ย

ค ว า ม พึ ง

พอใจในด้าน

เงนิเดือนและ

สวัสดิการอยู่

ในระดับปาน

กลาง   

มี ค ว า ม พึ ง

พอใจลกัษณะ

งานที่ ท าอยู่

ในระดับมาก 

ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ ต่ อ

ส ภ า พ ก า ร

ท า ง า น            

อ ยู่ ใน ระดับ

ม าก  ค ว าม

พึงพอใจต่อ

ความกา้ว 

ห น้ าใน ก าร

ท างานอยู ่

ในระดบั 
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

 

 

ป า น ก ล า ง          

ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ ต่ อ ผู้

บงัคบั 

บัญชาอยู่ ใน

ร ะ ดั บ ม า ก 

ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ ต่ อ

เ พื่ อ น

ร่วมงาน และ

ต่ อ ค ว า ม

มัน่คงในการ

ท างานอยู่ใน

ร ะ ดั บ ม า ก

เช่นกนั 

เสกชยั  

ชมภนุูช 

(2548) 

ความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน

ของบุคลากร

ธนาคารดอยซ์

แบงก ์สาขา

กรงุเทพฯ 

1 . เพื่ อ ศึ ก ษ า

ความพงึพอใจใน

การปฏิบัติงาน

ข อ งบุ ค ล า ก ร

ธนาคารดอยซ์

แ บ ง ก์ ส า ข า 

กรงุเทพฯ 

ผู้ บ ริ ห า ร

แ ล ะ

ผูป้ฏบิตังิาน

ของธนาคาร

ดอยซ์แบงก ์

ส า ข า

ก รุ ง เท พ ฯ 

1.  แบบสอบ 

ถามมาตรวัด

ความแตกต่าง

ทางภาษ า มี

ค่ า ค ว า ม

เชื่อมัน่  .96  

- สถิติที่ ใช้ ใน

1 .ค ว าม พึ ง

พอใจในการ

ปฏบิตั ิ

ง า น ข อ ง

บุ ค ล า ก ร

ธ น า ค า ร

ดอยซ์แบงก ์



28 
 

 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

2.เพื่อเปรยีบ 

เทียบความพึง

พ อ ใ จ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรธนาคาร

ด อ ย ซ์ แ บ ง ก์

สาขา กรุงเทพฯ 

จ า แ น ก ต า ม 

ส ถ า น ภ า พ 

ต าแห น่ ง  เพ ศ 

และระยะเวลา

การปฏิบัติงาน

แ ต ก ต่ า ง กั น

หรอืไม ่

จ านวน 130 

คน   

การวิเคราะห์

ข้ อ มู ล ไ ด้ แ ก่ 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย      

ค่ า เบี่ ย ง เบ น

มาตรฐาน การ

ทดสอบค่าท ี

 

ส า ข า

ก รุ ง เ ท พ ฯ 

โดยรวมและ

รายด้ านอยู่

ในระดับปาน

กลาง   

เมื่อพิจารณา

รายได้พบว่า 

อ ยู่ ใน ระดับ

มาก 1 ด้าน 

คอืด้านเพื่อน

ร่วมงาน และ

อยู่ ใน ระดับ

ปานกลาง 5 

ดา้นเรยีง 

 ล า ดั บ

ค่าเฉลี่ยมาก

ไปหาน้อย  

3 ดา้นคอื  

ด้ า น เพื่ อ น

รว่มงาน  

ดา้นผูบ้งัคบั 
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

บัญชาขัน้ต้น 

และ ด้านงาน

ทีท่ าใน 

ปจัจบุนั 

 2.  ความพึง

พอใจในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น

ของบุคลากร

ธ น า ค า ร

ดอยซ์แบงก ์

สาขา 

ก รุ ง เ ท พ ฯ 

จ าแนกตาม

ส ถ าน ภ าพ

การปฏบิตั ิ

งาน โดยรวม

แตกต่างกัน

อ ย่ า ง ไ ม่ มี

นัยส าคญัทาง

สถติ ิ 

เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน 
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

พบว่า  

ด้ า น เพื่ อ น

ร่ ว ม ง า น 

แตกต่างกัน

อ ย่ า ง มี

นัยส าคญัทาง

สถิติที่ ระดับ 

. 0 5  โ ด ย

ผู้ บ ริ ห า ร มี

ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ

ม า ก ก ว่ า

ผูป้ฏบิตังิาน 

 3.ความพึ ง

พอใจในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น

ของบุคลากร

ธ น า ค า ร

ดอยซแ์บงก ์

สาขา 

ก รุ ง เ ท พ ฯ 

โ ด ย ร ว ม
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

แตกต่างกัน

อ ย่ า ง มี

นัยส าคญัทาง

สถิติที่ ระดับ 

. 0 5  เ มื่ อ

พิจารณาเป็น

ร า ย ด้ า น

พบว่ า  ด้ าน

ผู้บังคับบัญช

าขั ้นต้นและ

ด้ า น เพื่ อ น

ร่ ว ม ง า น

แตกต่างกัน

อ ย่ า ง ไ ม่ มี

นัยส าคญัทาง

สถิติ ที่ระดับ 

.05 โดยเพศ

หญิงมีความ

พึ งพ อ ใจ ใน

การปฏบิตั ิ

งาน ม าก ว่ า

เพศชาย 
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

4 .ค ว าม พึ ง

พอใจในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น

ของบุคลากร

ธ น า ค า ร

ดอยซ์แบงก ์

สาขา 

ก รุ ง เ ท พ ฯ 

จ าแนกตาม

ระยะเวลาใน

การปฏบิตั ิ

งาน โดยรวม

แตกต่างกัน

อ ย่ า ง ไ ม่ มี

นัยส าคญัทาง

สถติ ิ

 

รมยช์ล ี

สุวรรณชยั

รกัษ์ 2550 

 

ความพงึพอใจใน

การท างานของ

พนกังานธนาคาร

ทหารไทย จ ากดั 

(มหาชน)  

1. เพื่อศึกษาถึง

ระดับความพึง

พ อ ใ จ ใ น ก า ร

ท า ง า น ข อ ง

พ นั ก ง า น

ข อ บ เ ข ต

ดา้น 

ประชากร 

ประชากรที่

ใชใ้น 

1.แบบสอบ 

ถ า ม แ ล ะ

ไ ด้ ร ั บ ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ

จาก 

ผลการศึกษา

พบว่า 

พ นั ก ง า น

ธนาคารทหาร

ไ ท ย จ า กั ด 
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

จงัหวดัล าปาง ธนาคารทหาร

ไทย จ ากดั 

(มหาชน)  

ในจงัหวดัล าปาง 

2.เพื่อเปรยีบ 

เทียบความพึง

พ อ ใ จ ข อ ง

พนักงานที่ เคย

ปฏิบัติงานจาก

สถาบันการเงิน

เดมิทัง้สาม 

สถาบนั คอื 

ธนาคารทหาร

ไ ท ย จ า กั ด 

(ม ห า ช น ) 

ธนาคารดีบีเอส

ไทยท นุ  จ ากัด 

(มหาชน) และ 

บรรษัท เงินทุน

อุ ต ส าห ก ร ร ม

แห่งประเทศไทย 

จงัหวดัล าปาง 

การศึกษ า

ค รั ้ ง นี้ คื อ 

พ นั ก ง า น

ธ น า ค า ร

ทห ารไท ย 

จ า กั ด

(มหาชน) 

ทีป่ฏบิตั ิ

งานประจ า

ส า ข า  ใ น

จั ง ห วั ด

ล า ป า ง

ทั ้ ง ห ม ด 

โดยไม่รวม

ผู้ จ ั ด ก า ร

ส า ข า แ ล ะ

ผู้ ช่ ว ย

ผู้ จ ั ด ก า ร

สาขา 

ประกอบ 

ดว้ย  

4 สาขา คือ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 

แ ล ะ ห า ค่ า

ความเชื่อมัน่

โด ย รวมทั ้ง

ฉบับ เท่ากับ 

0.840 

2.สถติทิี่ใช้ใน

การวิเคราะห์

ข้ อ มู ล  คื อ 

ค่าความถี่ ค่า

ร้ อ ย ล ะ 

ค่าเฉลี่ย ส่วน

เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

การทดสอบค่า

ที (t-test) และ

การทดสอบค่า

เอฟ (F-test) 

(มหาชน) ใน

จงัหวดัล าปาง

ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ 

โดยรวมอยู่ใน

ร ะ ดั บ ป า น

ก ล า ง เ มื่ อ

ศึ ก ษ า

รายละเอียด

เป็นรายด้าน

พบว่ าความ

พงึพอใจทุกๆ

ด้ า น อ ยู่ ใ น

ร ะ ดั บ ป า น

กลางและเมื่อ

เปรียบเทียบ

ค ว า ม พึ ง

พอใจในการ

ท า ง า น

จ าแนกต าม

เพ ศ พ บ ว่ า

เพ ศ ห ญิ ง มี
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

3.เ พื่ อ ศึ ก ษ า

ปญัหาอุปสรรค

ความพงึพอใจใน

การท างานของ

พนกังาน 

ธนาคาร 

ทหารไทย 

จ ากดั ( มหาชน) 

จงัหวดัล าปาง 

สาขาล าปาง 

สาขาถนน

ฉั ต ร ไ ช ย 

ส าข าห้ า ง

ฉัตร สาขา

ง า ว  แ ล ะ

พนกังาน 

ศู น ย์ ภ า ค

ธุ ร กิ จ 

จ านวน  62 

คน ซึ่งเป็น

การส ารวจ

แบบเจาะจง 

ข อ บ เ ข ต

ดา้นเน้ือหา 

การศึกษ า

ค รั ้ ง นี้

มุ่ ง เ น้ น

การศึกษ า

ค ว า ม พึ ง

พอใจในการ

ท า ง า น

แ น ว โ น้ ม 

ค ว า ม พึ ง

พอใจในการ

ท างานสูงกว่า

เพศชายส่วน

อ า ยุ ใน ก า ร

ท างานพบว่า

พนักงานที่มี

อ า ยุ ใน ก า ร

ท างานต ่ากว่า 

5 ปีมคีวามพงึ

พอใจในการ

ท างานสูงสุด

และพนักงาน

ที่มอีายุงาน 5 

– 1 0  ปี มี

ค ว า ม พึ ง

พอใจต ่าสุด 
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

ภ า ย ห ลั ง

ก า ร ค ว บ

รวม 

ของ 

พ นั ก ง า น

ข อ ง ทั ้ ง  3 

ส ถ า บั น

การเงินที่มี

ค ว า ม

แตกต่างทัง้

ร ะบ บ ก า ร

ท างานและ

วัฒ นธรรม

ภายใน 

ขอ งแ ต่ ล ะ

องค์กรของ

พ นั ก ง า น

ธ น า ค า ร

ทห ารไท ย 

จ า กั ด 

(ม ห า ช น ) 

ภายในพืน้ที่
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

จั ง ห วั ด

ล าปาง 

ข อ บ เ ข ต

พืน้ที ่

ธ น า ค า ร

ทห ารไท ย 

จ า กั ด 

(ม ห า ช น ) 

ภ า ย ใ น

จั ง ห วั ด

ล าปาง 

ข อ บ เ ข ต

ระยะเวลา 

การศึกษ า

ค รั ้ ง นี้ ไ ด้

ก า ห น ด

ระย ะ เว ล า

เกบ็รวบ 

รวมข้อมู ล

ร ะ ห ว่ า ง

วันที่ 15-28 

ม ก ร า ค ม 
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

พ.ศ. 2550 

รวมระยะ 

เวลา 

ทั ้งห ม ด  2 

สปัดาห ์

มณรีตัน์ 

 เกดิผล

วฒันา  

ศกึษาความพงึ

พอใจต่อปจัจยัจงู

ใจในการท างาน

ของพนกังาน

ธนาคารออมสนิ

ในจงัหวดั

เชยีงใหม(่2549) 

เพื่อศกึษาความ

พงึพอใจต่อ

ปจัจยัจงูใจใน

การท างานของ

พนกังาน

ธนาคารออมสนิ

ในจงัหวดั

เชยีงใหม่ 

พ นั ก ง า น

ธ น า ค า ร

อ อ ม สิ น

จ าแนกเป็น

ผู้ จ ั ด ก า ร 

ผู้ ช่ ว ย

ผู้ จ ั ด ก า ร 

พ นั ก ง า น

ปฏิบัติการ

ระดั บ  2 -7 

สั ง กั ด

ธ น า ค า ร

ออมสิน 24 

ส า ข า  ใ น

จั ง ห วั ด

เชยีงใหม ่

ศึกษาระดบั

ใชแ้บบ 

สอบถามใน

การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้

ส ถิ ติ เ ชิ ง

พ ร ร ณ น า 

ประกอบด้วย 

ค่าความถี่ ค่า

ร้อ ย ล ะแ ล ะ

ค่าเฉลีย่ 

พนัก งานให้

ความส าคัญ

และมีค วาม

พึงพอใจต่อ

ปจัจยัจูงใจใน

ก ารท า ง าน

โด ย รว ม ใน

ระดบัมาก ใน

รายละเอียด

ข อ ง ป ั จ จั ย

พบว่า ปจัจยั

จู ง ใจ ที่ เ ป็ น

ตัวกระตุ้นใน

การท างานที่

พนัก งานให้

ความส าคัญ

และมีค วาม
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

ก า ร ใ ห้

ความส าคญั

แ ล ะ ร ะดั บ

ค ว า ม พึ ง

พ อ ใจข อ ง

พนักงานต่อ

ปจัจัยจูงใจ

ใ น ก า ร

ท างาน 

พึ งพ อ ใจ ใน

ร ะ ดั บ ม า ก 

เ รี ย ง

ต า ม ล า ดั บ

ดังนี้  อันดับ  

1 ใหค้วาม 

ส า คั ญ ด้ า น

ลักษณะและ

ขอบเขตงาน 

แต่มคีวามพึง

พ อ ใ จ ด้ า น

การยอมรับ

นั บ ถื อ  

อันดับ  2 ให้

ความส าคัญ

ด้ า น ค ว า ม

รบัผดิชอบแต่

มี ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ ด้ า น

ลักษณะและ

ขอบเขตงาน

แ ล ะ ด้ า น
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

ค ว า ม

รับ ผิ ด ช อ บ

เ ท่ า กั น 

อันดับ  3 ให้

ความส าคัญ

ด้ า น ก า ร

ยอมรบันบัถอื 

อันดับ  4 ให้

ความส าคัญ

ด้านความพึง

พ อ ใ จ ด้ า น

ผลส าเรจ็ของ

งาน ปจัจัยที่

พนัก งานให้

ความส าคัญ

ในระมาก แต่

มี ค ว า ม พึ ง

พอใจในระดบั

ป า น ก ล า ง 

เ รี ย ง

ต า ม ล า ดั บ

ดงันี้ อนัดบัที ่
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

5  ด้ า น

ความก้าวหน้

า ใ น ห น้ า ที่

ก า ร ง า น 

ป ั จ จั ย

บ ารุงรกัษาที่

พนัก งานให้

ความส าคัญ

และมีค วาม

พึ งพ อ ใจ ใน

ร ะ ดั บ ม า ก

เ รี ย ง

ต า ม ล า ดั บ

ดงันี้ อนัดบั 1 

ด้ า น ค ว า ม

มัน่คงในการ

ท า ง า น 

อนัดบั 2 ดา้น

ความสมัพนัธ์

ร ะ ห ว่ า ง

ผู้ ร่ ว ม ง า น 

อนัดบั 3 ดา้น
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

ค่าตอบแทน 

ป ั จ จั ย ที่

พนัก งานให้

ความส าคัญ

ในระดับมาก

แต่มคีวามพึง

พอใจในระดบั

ป า น ก ล า ง 

เ รี ย ง

ต า ม ล า ดั บ

ดงันี้ อนัดบั 4 

ด้ า น ก า ร

ป ก ค ร อ ง

บังคับบัญชา 

อนัดบั 5 ดา้น 

นโยบาย 

บ ริห า ร งาน

ของธนาคาร 

อนัดบั 6  

ดา้นสภาพ 

แวดลอ้ม  
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

ร าไพนภา 

พงษ์ธรรม  

การศึกษาความ

พึงพอใจในการ

ท า ง า น ข อ ง

พนักงานธนาคาร

อิ ส ล า ม แ ห่ ง

ประเทศไทยใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2555) 

1 . เพื่ อ ศึ ก ษ า

ความพงึพอใจใน

การท างานของ

พ นั ก ง า น

ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

ใ น จั ง ห วั ด

เชยีงใหม ่ 

2 . เพื่ อ ศึ ก ษ า

ปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่ อ ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ ใ น ก า ร

ท า ง า น ข อ ง

พ นั ก ง า น

ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

ใ น จั ง ห วั ด

เชยีงใหม ่ 

3 . เพื่ อ ศึ ก ษ า

ป ั ญ ห า แ ล ะ

ข้อเสนอแนะใน

การท างานของ

พ นั ก ง า น

ธ น า ค า ร

อิสลามแห่ง

ป ร ะ เ ท ศ

ไ ท ย  ใ น

จั ง ห วั ด

เชี ย ง ใ ห ม ่

7 5  ค น  5 

ส า ข า 

ส านั ก ง าน

เ ข ต แ ล ะ

ส านั ก ง าน

ภาค 

ใชแ้บบสอบ 
ถาม โดยใช้
ส ถิ ติ เ ชิ ง
พ ร ร ณ น า 
ไดแ้ก่ 
 ค่ า เ ฉ ลี่ ย 
ความถี่  ร้อย
ล ะ  ก าห น ด
ห น ด ร ะ ดั บ
ค ว า ม พึ ง
พ อ ใจอ าศัย
มาตรวดัแบบ
ประเมนิค่า 
Rating Scale 
ตามแนวคิด
ของลิเคอรท 
Likert
วิ เ ค ร า ะ ห์
ป ั จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิพ ล ต่ อ
ระดับ ค วาม
พึ ง พ อ ใ จ
เฉลี่ยในการ
ท างานโดยใช้
การวิเคราะห์
ส ม า ก า ร

ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่ม 
ป ระช าก รมี
ค ว า ม พึ ง
พอใจในด้าน
นโยบายและ
ก ารบ ริห า ร
เ ป็ น อั น ดั บ
หนึ่ ง  อันดับ
สอง คอื ด้าน
การจูง ใจใน
ก ารท า ง าน 
อั น ดั บ ส า ม 
คื อ  ด้ า น
ร าย ได้ แ ล ะ
ค่าตอบแทน 
แ ล ะ อั น ดั บ
สุ ด ท้ า ย คื อ
ดา้น 
ส วั ส ดิ ก า ร
ของพนกังาน 
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ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวจิยัหรอื 

ชื่อบทความ 

(ระบุปีทีพ่มิพ)์ 

วตัถุประสงค ์

ของการศกึษา

วจิยั 

ขอบเขต 

ของการ 

ศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิี

วจิยั 

ขอ้คน้พบจาก

งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาใน

รายงาน 

พ นั ก ง า น

ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย 

ใ น จั ง ห วั ด

เชยีงใหม ่

ถ ด ถ อ ย
พ หุ คู ณ 
Multiple 
Regression 
และวิเคราะห์
ปญัหาในการ
ท า ง าน โด ย
จดัเรยีงล าดบั
ข อ งป ัญ ห า 
(Ranking) 
 



 
 

 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

       การศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา โดยก าหนด

วตัถุประสงคใ์นการศกึษา คอื 1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน

ระดับบรหิาร และ พนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(ส านักงานใหญ่) 2.เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  โดยที่ระเบียบวิธีศึกษาได้ด าเนินการตามขั ้นตอนกระบวนการศึกษาโดยมี

รายละเอยีด ดงันี้ 

  3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  3.2  ตวัแปรในการศกึษา 

 3.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

  3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  3.5  การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอืพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน

ใหญ่ จ านวน 1, 141 คน (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2556 เป็นพนักงานระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตักิารพนักงานทีป่ฏบิตังิานในสายงานธุรกจิรายย่อย สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 

และสายงานสนบัสนุนธุรกจิ  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั พนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการพนักงานที่

ปฏบิตังิานในสายงานธุรกจิรายยอ่ย สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ และสายงานสนบัสนุนธุรกจิ 

เน่ืองจากเป็นสายงานหลกัที่มหีน้าที่รบัเป้าหมายในการท าผลก าไรให้กบัธนาคาร รวมถงึสาย

งานที่สนับสนุนด้านงานขาย ซึ่งต้องรบัภาวะแรงกดดนัจากบุคคลภายนอกและภายในองค์กร  



45 
 

 

ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายสินเชื่อโครงการรายย่อย ฝ่ายเงินฝากและ

ค่าธรรมเนียม ฝ่ายพนัธมติรธุรกิจ ฝ่ายกลัน่กลองสนิเชื่อ 5 ฝ่ายพิธกีารสนิเชื่อรายย่อย ฝ่าย

ปฏบิตัิการและบรหิารสารสนเทศ และฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ จ านวน 273 คน พจิารณา

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie,  R.V.,  and  Morgan, D.W. เป็นจ านวน 160 คน 

 

3.2 ตวัแปรในการศึกษา 

 

ตารางแจกแจงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง 

ในแบบสอบถาม 

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตวัแปรตน้ 

ต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1.ระดบับรหิาร 

1.1 ผูอ้ านวยการ

บรหิารขึน้ไป 

1.2 ผูจ้ดัการบรหิาร

ขึน้ไป                                  

1.3 เจา้หน้าที่

วชิาชพี P3 

2.ระดบัปฏบิตักิาร 

2.1 เจา้หน้าที่

วชิาชพี P1 -P2  

2.2 เจา้หน้าทีC่1-C3 

ตวัแปรตน้ 

เพศ 

เพศ เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1. ชาย 

2. หญงิ 

ตวัแปรตน้ 

อายุ 

อายุ เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1.  20 – 25 ปี        

2.  26 – 30 ปี     

3.  31 -35  ปี  

4.  36 – 40 ปี        
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ตารางแจกแจงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง 

ในแบบสอบถาม 

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

5.  41 ปีขึน้ไป 

ตวัแปรตน้ 

ระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 

2. ปรญิญาตร ี 

3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

ตวัแปรตน้ 

อายกุารท างาน 

อายกุารท างาน เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 1. น้อยกว่า 1 ปี   

2. 1-3 ปี  

3. 3-5 ปี  

4. 5 ปี ขึน้ไป 

 

 

 

ตารางแจกแจงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน) 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง 

ในแบบสอบถาม 

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตวัแปรตาม 

ดา้นความส าเรจ็

ในการท างาน 

1.ท่านสามารถท างาน

ประสบความส าเรจ็ไดเ้ป็น

อยา่งด ี

2.ท่านสามารถแกไ้ขปญัหา

ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการ

ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ี

3.ท่านพงึพอใจในผลส าเรจ็

ของงานเสมอ 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4. เหน็ดว้ย   

3. เฉย ๆ 

2. ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ตวัแปรตาม 1.ท่านไดร้บัการยอมรบันบั มาตรวดัแบบ Likert- ม ี5 ระดบั  
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ตารางแจกแจงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน) 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง 

ในแบบสอบถาม 

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื 

 

ถอืจากเพื่อนรว่มแผนก 

2.ท่านไดร้บัค าชมเชยใน

ผลส าเรจ็ของงาน จาก

ผูบ้งัคบับญัชาเสมอ 

3.ท่านไดร้บัการยอมรบั

ความสามารถ   ในการ

ปฏบิตังิานจาก

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน

รว่มงานเสมอ 

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ตวัแปรตาม 

 

ดา้นลกัษณะของ

งานทีป่ฏบิตั ิ

1.ท่านพงึพอใจงานทีป่ฏบิตัิ

อยูใ่นปจัจบุนั 

2.ท่านคดิว่างานทีป่ฏบิตัอิยู่

ตรงกบัความสามารถ ความ

ถนดัและทกัษะของท่าน 

3.ท่านพอใจกบังานทีท่ าอยู่

เพราะมโีอกาส ไดค้ดิรเิริม่ 

และสรา้งทกัษะใหม่ๆ  

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ตวัแปรตาม 

 

ดา้นความ

รบัผดิชอบ 

1.ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บั

มอบหมายงานใหม่ๆ  อยู่

เสมอ 

 2.ท่านพงึพอใจต่ออ านาจ

และหน้าที ่ทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

3.ท่านพงึพอใจต่อความ

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ตารางแจกแจงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน) 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง 

ในแบบสอบถาม 

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

เหมาะสมและสม ่าเสมอของ

การกระจายงาน 

ตวัแปรตาม 

 

ดา้น

ความกา้วหน้า 

1.ท่านพงึพอใจต่อการ

พจิารณาการเลื่อนต าแหน่ง

ในปจัจบุนัทีม่คีวาม

เหมาะสม 

2.งานทีท่่านท าอยูส่ามารถ

กา้วไปสู่ต าแหน่งงานที่

สงูขึน้ได ้

3.ธนาคารฯ ใหก้ารส่งเสรมิ

ใหพ้นกังานศกึษาต่อ 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ตวัแปรตาม 

 

ดา้นเงนิเดอืน 

1.ท่านพงึพอใจเงนิเดอืนที่

ไดร้บัในปจัจบุนั 

2.ท่านพงึพอใจการพจิารณา

ปรบัฐานเงนิเดอืนประจ าปี 

ทีผ่่านมาหรอืไม่ 

3.ท่านพงึพอใจในสวสัดกิาร

ทีไ่ดร้บัว่ามคีวามเหมาะสม

และยตุธิรรม 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ตวัแปรตาม 

ดา้นนโยบาย

บรหิาร 

1.ท่านพงึพอใจการจดั

โครงสรา้งองคก์รในปจัจบุนั 

2.ท่านพงึพอใจนโยบายและ

ระบบการบรหิารของ

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  
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ตารางแจกแจงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน) 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง 

ในแบบสอบถาม 

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ไทย ในปจัจุบนั 1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ตวัแปรตาม 

ดา้น

ความสมัพนัธต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 และเพื่อน

รว่มงาน 

1.ท่านพงึพอใจ ในการไดร้บั

ความช่วยเหลอืจาก

ผูบ้งัคบับญัชา  

2.ท่านและเพื่อนรว่มงาน 

ปฏบิตังิานและอยู่รว่มกนั

อยา่งมคีวามสุข 

3.ท่านและเพื่อนรว่มงาน ให้

ความเป็นกนัเอง 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ตวัแปรตาม 

สถานะทางอาชพี 

1.ท่านพงึพอใจในต าแหน่ง

งานปจัจบุนั  ว่าไดร้บัการ

ยอมรบัจากสงัคม 

2.ท่านมคีวามภูมใิจ ทีไ่ด้

ปฏบิตังิานในธนาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ตวัแปรตาม 

ดา้นวธิกีาร

ปกครองของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

1.ท่านพงึพอใจ ที่

ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วาม

ช่วยเหลอืและรบัฟงัความ

คดิเหน็ 

2.ท่านพงึพอใจที ่

ผูบ้งัคบับญัชามคีวาม

ยตุธิรรม 

3.ท่านพงึพอใจ ที่

ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็น

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ตารางแจกแจงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน) 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง 

ในแบบสอบถาม 

เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของค าตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

กนัเองแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ตวัแปรตาม 

ดา้นความมัน่คง

ในการท างาน 

 

1.ท่านพงึพอใจในต าแหน่ง

งานปจัจบุนั  ว่าไดร้บัการ

ยอมรบัจากสงัคม 

2.ท่านมคีวามภูมใิจ ทีไ่ด้

ปฏบิตังิานในธนาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย 

มาตรวดัแบบ Likert-

Scale 

ระดบัความเหน็ดว้ย 

ม ี5 ระดบั  

5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4.เหน็ดว้ย   

3.เฉย ๆ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย  

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

แหล่งอา้งองิ : แบบสอบถามชุดน้ี ดดัแปลงมาจาก 

       1.  แบบสอบถามความพงึพอในแบบสอบถาม เรื่อง ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

บุคลากร สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก

http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-

53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0

%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B

9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B

3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf  

        2.  แบบสอบถามความพึงพอใจและความสุขในการท างานของบุคลากรสาธารณสุข

จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่  1 (ตุลาคม 2551- มีนาคม 2552) ประจ าปีงบประมาณ 2552 

[ออนไลน์].เขา้ถงึไดจ้ากhttp://pdc.obec.go.th/UserFiles/File/Q-happy%20(healthy).pdf 

 

 

 

 

 

http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://pdc.obec.go.th/UserFiles/File/Q-happy%20(healthy).pdf
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3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

       เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ ไดใ้ช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสรา้งขึน้จาก

การศกึษาแนวคดิและทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานงานของพนกังาน รวมทัง้ดดัแปลงจากแบบสอบถามของผลงานวจิยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

       ส่วนที ่1 : ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบ 

(Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกบั เพศ ศาสนา อาย ุต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการ ท างาน และ

สายงาน 

       ส่วนที ่2 : ค าถามความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน โดยวดัระดบัแต่ละดา้น 

ดงันี้ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในรา้น ดา้นเงนิเดอืนและ

สวสัดกิาร ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในการท างาน และ

ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน 

 

ผูว้จิยัก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน ดงันี้ 

       

          5 หมายความว่า เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

4 หมายความว่า เหน็ดว้ย 

3 หมายความว่า เฉย ๆ 

2 หมายความว่า ไมเ่หน็ดว้ย 

1 หมายความว่า  ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ส่วนที ่3 : ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ส าหรบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

       การเลอืกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) พนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศ

ไทย ส านักงานใหญ่ จ านวน 1,141 คน (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2556 เป็นพนักงานระดบั

บรหิารและระดบัปฏิบตัิการพนักงานที่อยู่ในสายงานธุรกิจรายย่อย สายงานบรหิารคุณภาพ

สนิเชื่อ และสายงานสนับสนุนธุรกจิ เน่ืองจากเป็นสายงานหลกัทีม่หีน้าที่รบัเป้าหมายในการท า

ผลก าไรให้กบัธนาคาร รวมถงึสายงานที่สนับสนุนด้านงานขาย ซึ่งต้องรับภาวะแรงกดดนัจาก

บุคคลภายนอกและภายในองคก์ร ซึ่งประกอบไปดว้ยฝ่ายสนิเชื่อรายย่อย ฝ่ายสนิเชื่อโครงการ

รายย่อย ฝ่ายเงนิฝากและค่าธรรมเนียม ฝ่ายพนัธมติรธุรกิจ ฝ่ายกลัน่กลองสนิเชื่อ 5 ฝ่ายพธิี

การสนิเชื่อรายย่อย ฝ่ายปฏิบัติการและบรหิารสารสนเทศ และฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ 

พจิารณาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie,  R.V.,  and  Morgan, D.W. เป็นจ านวน 160 คน 

 

ฝา่ยงาน จ านวนพนกังาน (คน) 
สายงานธุรกจิรายยอ่ย 

ฝา่ยสนิเชื่อรายยอ่ย 23 
ฝา่ยสนิเชื่อโครงการรายยอ่ย 36 
ฝา่ยเงนิฝากและค่าธรรมเนียม 24 
ฝา่ยพนัธมติรธุรกจิ 12 

สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 
ฝา่ยกลัน่กลองสนิเชื่อ 3-5 107 
ฝา่ยพธิกีารสนิเชื่อรายยอ่ย  25 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 
ฝา่ยปฏบิตักิารและบรหิารสารสนเทศและฝา่ยพฒันาระบบสารสนเทศ 46 

รวมทัง้หมด 273 

 

โดยท าการส่งแบบสอบถามเพื่อส ารวจและเกบ็ขอ้มลู จากนัน้น าขอ้มลูมาท าการตรวจสอบความ

สมบรูณ์จากแบบสอบถามทุกฉบบั เพื่อท าการประมวลผลขอ้มลู 
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ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู 

วนัที ่ ฝา่ยงาน เวลา 
จ านวน

แบบสอบถาม 

2  ธนัวาคม 2556 ฝา่ย IFM 9.00 น. -12.00 น. 10 

17 ธนัวาคม 2556 ฝา่ยสนิเชื่อโครงการรายยอ่ย 9.00 น. -16.00 น. 23 

18 ธนัวาคม 2556 ฝา่ยสนิเชื่อรายยอ่ย 9.00 น. -16.00 น. 25 

19 ธนัวาคม 2556 ฝา่ยกลัน่กรองสนิเชื่อ 9.00 น. -16.00 น. 45 

20 ธนัวาคม 2556 ฝา่ยพธิกีารสนิเชื่อ 9.00 น. -16.00 น. 25 

23 ธนัวาคม 2556 
ฝา่ยเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 
9.00 น. -16.00 น. 32 

รวมทัง้หมด 160 
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3.5  การวิเคราะหข้์อมลู 

 

       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

       น าขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลและวเิคราะหด์ว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูทางสถติิ 
โดยใชว้ธิทีางสถติทิีน่ ามาใชว้เิคราะหข์อ้มลูดงันี้  
 1.  ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) จะเป็นการเปรยีบเทียบ 
รอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ ศาสนา อายุ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏบิตักิารปฏบิตังิาน 
สายงาน  
 2.  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวเิคราะห์
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่  
 3.  ค่า t test ใช้เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปรอิสระที่แบ่งเป็น      

2 กลุ่มโดยใชค้่า t test ในการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง ดา้นเพศ 

 4.  ค่า One Way ANOVA ใชใ้นการหาค่าเฉลีย่เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง 

3 กลุ่มขึน้ไป โดยใชค้่า One Way ANOVA ในการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรต้น 

ดา้นอายุ ดา้นศาสนา ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และดา้นสายงาน จบัคู่

ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม ความพงึพอใจรายดา้น โดยมนียัส าคญัทางสถติคิ่าเท่ากบั 0.05   
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

       การศกึษาเรื่อง “การศกึษาความสมัพนัธ ์ปจัจยัทีด่า้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

พนกังานระดบับรหิารและพนักงานระดบัปฏบิตักิาร กรณีศกึษา ธนาคารอสิลามส านักงานใหญ่” 

โดยมวีตัถุประสงค ์1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานระดบับรหิาร 

และ พนักงานระดบัปฏบิตักิาร กรณีศกึษา ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่)   

2.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน เป็น

การศึกษาเชงิส ารวจโดยใช้วธิสีุ่มตวัอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานธนาคาร

อสิลาม ในสายงานธุรกจิรายย่อย, สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ และสายงานสนับสนุนธุรกจิ 

จ านวน 160 ชุด 

 

4.1 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัลกัษณะบคุคล 

 

        การศกึษาวจิยัขอ้มูลลกัษณะบุคคล ของพนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการของ

พนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยส านักงานใหญ่ ได้ศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามจ านวน 160 ชุด ประกอบไปด้วย เพศ ศาสนา อายุ ต าแหน่งงาน ระยะเวลา

ปฏบิตังิาน และสายงาน โดยใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยสถติคิ่าความถี ่และค่ารอ้ยละ พบว่า 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังาน จ านวน รอ้ยละ 

1.  เพศ 
  

ชาย 78 48.8 

หญงิ 82 51.3 

รวม 
 

       160 100 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล (ต่อ) 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังาน  จ านวน รอ้ยละ 

2.  ศาสนา    

พุทธ  111 69.4 

อสิลาม  45 28.1 

อื่น ๆ  4 2.5 

รวม  160 100 

3.  อาย ุ    

20 – 25 ปี  15 9.4 

26 – 30 ปี  58 36.3 

31 – 35 ปี  46 28.8 

36 ปีขึน้ไป  41 25.6 

รวม  160 100 

4.  ต าแหน่งงาน    

ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ/เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P3 

 5 

20 

5.0 

20.0 

เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P1-P2  41 25.6 

เจา้หน้าที ่C1-C3  79 49.4 

รวม  160 100 

5.  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน    

น้อยกว่า 1 ปี  2 1.3 

1-3 ปี  101 63.1 

4-5 ปี  38 23.8 

5 ปี ขึน้ไป  19 11.9 

รวม  160 100 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล (ต่อ) 

6.สายงาน 
  

สายงานธุรกจิรายยอ่ย  58 36.3 

สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ  70 43.8 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ  32 20.0 

รวม  160 100 

 

1.  เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง จ านวน 82 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 และเพศชาย จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.8 

2.  ศาสนา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาพุทธ 

จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.4 รองลงมานับถอืศาสนาอสิลาม จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 28.1 รองลงมานบัถอืศาสนาอื่น ๆ จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั 

3.  อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทีม่อีายรุะหว่าง 26 – 30 ปี มจี านวน 58 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 รองลงมากลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ 31 – 35 ปี มจี านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

28.8 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายุ 36 ปีขึน้ไป มจี านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.6 รองลงมา

กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายรุะหว่าง 20-25 ปี มจี านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.4ตามล าดบั 

4.  ต าแหน่งงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่ง เจา้หน้าที ่C1-C3 จ านวน 

79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.4 รองลงมาคอืต าแหน่งเจา้หน้าที่วชิาชพี P1-P2 จ านวน 41 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 25.6 รองลงมาคอืต าแหน่งผู้ช่วยผู้จดัการ/เจา้หน้าที่วชิาชพี P3 จ านวน 35คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 20.0 รองลงมาต าแหน่งผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป ตามล าดบั 

5.  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมอีายงุานระหว่าง 1-3 

ปี จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.1 รองลงมามอีายุงานระหว่าง 4-5 ปี จ านวน 38 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 23.8 รองลงมามอีายุงาน 5 ปีขึน้ไป จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.9 รองลงมามี

อายงุาน น้อยกว่า 1ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 ตามล าดบั 

6.  สายงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ในสายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อ 

จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 รองลงมาอยู่ในสายงานธุรกจิรายย่อย จ านวน 58 คน คดิ

เป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาสายงานสนับสนุนธุรกิจ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 

ตามล าดบั 
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4.2   การวิเคราะหค่์าเฉล่ียปัจจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
_ 

S.D. 
x 

1. ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล 3.43 0.80 

2.ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน 3.38 0.82 

3. ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 3.29 0.78 

4. ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ 3.21 0.87 

5.ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 3.20 0.95 

6.ดา้นความรบัผดิชอบ 3.19 0.85 

7.ดา้นสถานะทางอาชพี 3.15 0.88 

8.   ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

9.  ดา้นสภาพการท างาน 

3.06 0.95 

0.88 2.87 

10. ดา้นความกา้วหน้า 2.64 0.70 

11.ดา้นนโยบายการบรหิาร 2.60 0.77 

12. ดา้นเงนิเดอืน 2.18 0.79 

รวม 3.01 0.84 

  

       จากตารางที่  2 พบว่า ระดับความคิด เห็นด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน              
โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมคี่าเฉลีย่รวม 3.01  เมือ่พจิารณาถงึดา้น คอื ดา้นความส าเรจ็
ในการท างานของบุคคล มีความคิดเห็นเฉลี่ย 3.43 รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ต่อ
ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน มคีวามคดิเห็นโดยเฉลี่ย 3.38  ด้านการ
ไดร้บัการยอมรบันบัถอืความคดิเหน็โดยเฉลีย่ 3.29 ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัมิคีวามคดิเหน็
โดยเฉลีย่ 3.21 ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา มคีวามคดิเหน็โดยเฉลีย่ 3.20 ดา้นความ
รบัผดิชอบ มคีวามคดิเหน็โดยเฉลีย่ 3.19 ดา้นสถานะทางอาชพี มคีวามคดิเหน็โดยเฉลี่ย 3.15 
ด้านความมัน่คงในการท างาน มคีวามคดิเห็นโดยเฉลี่ย 3.06 ด้านสภาพการท างาน มคีวาม
คดิเห็นโดยเฉลี่ย 2.87  ด้านความก้าวหน้า มคีวามคดิเห็นโดยเฉลี่ย 2.64 ด้านนโยบายการ
บรหิาร มคีวามคดิเหน็โดยเฉลีย่ 2.60 และ ดา้นเงนิเดอืน มคีวามคดิเหน็โดยเฉลีย่ 2.18 
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4.3 การวิเคราะหปั์จจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 
       ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ประกอบด้วย 12 หวัขอ้
ดงันี้คอื  ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล, ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื,ดา้นลกัษณะ
ของงาน,ดา้นความรบัผดิชอบ,ด้านความก้าวหน้า,ดา้นเงนิเดอืน,ดา้นนโยบายการบรหิาร ,ดา้น
ความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน ,ดา้นสภาพการท างาน,ดา้น
วธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา,ดา้นสถานะทางอาชพี,และดา้นความมัน่คงในการท างาน โดย
แบ่งเป็น 5 ระดบัคือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ,ไม่เห็นด้วย ,เฉย ๆ ,เห็นด้วย ,เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
แสดงไว้ตามตารางที่ 4.3.1 – 4.3.12 วิเคราะห์ด้วยสถิติ Descriptive Statistics  หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ตารางที ่3 ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  ดา้นความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล 

ดา้นความส าเรจ็ 

ในการท างานของบุคคล 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาต่าง 

ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิาน

ไดเ้ป็นอย่างด ี

3 20 47 82 8 3.45 0.85 

1.9 12.5 29.4 51.3 5.0 

ท่านสามารถท างานประสบ

ความส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ี

5 23 43 77 12 3.43 0.94 

3.01 14.4 26.9 48.1 7.5   

ท่านพงึพอใจในผลของงาน

เสมอ 

3 20 55 70 12 3.43 

 

0.87 

 1.9 12.5 34.4 43.8 7.5 

รวม 3.43 0.88 

 

       จากตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านความส าเร็จในการท างานของ

บุคคล  มคี่าเฉลี่ยรวม 3.43  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านสามารถแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ที่
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เกดิขึน้ในการปฏบิตังิานได้เป็นอย่างดมีคี่าเฉลีย่ 3.45  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบมาก

ที่สุดที่ระดบัเห็นด้วย  จ านวน 82  คน  คดิเป็นร้อยละ 51.รองลงมาคือ ท่านสามารถท างาน

ประสบความส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่ 3.43  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดที่

ระดบัเห็นด้วย จ านวน 77 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 48.1 และ ท่านพงึพอใจในผลของงานเสมอ มี

ระดับในระดับมาก โดยเฉลี่ย 3.43  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่เห็นด้วย

จ านวน 70 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 

 

ตารางที่ 4 ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  ด้านการได้รบัการ

ยอมรบันบัถอื  

ดา้นการไดร้บั 

การยอมรบันบัถอื 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านไดร้บัการยอมรบันับถอื

จากเพื่อนรว่มแผนก 

3 20 48 77 12 3.47 0.88 

1.9 12.5 30 48.1 7.5   

ท่านไดร้บัการยอมรบั

ความสามารถ  ในการ

ปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชา

และเพื่อนรว่มงานเสมอ 

4 23 67 62 4 3.24 0.82 

2.5 14.4 41.9 38.8 2.5 

ท่านไดร้บัค าชมเชยใน

ผลส าเรจ็ของงาน จาก

ผูบ้งัคบับญัชาเสมอ 

3 28 73 51 5 3.17 0.82 

1.9 17.5 45.6 31.9 3.1   

รวม      3.29 0.84 

  

       จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านการได้รบัการยอมรบันับถือมี

ค่าเฉลีย่รวม 3.29  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านไดร้บัการยอมรบันับถอืจากเพื่อนร่วมแผนก 
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มคี่าเฉลี่ย 3.47  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดที่ระดบัเหน็ด้วย  จ านวน 77  คน  

คดิเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ ท่านได้รบัการยอมรบัความสามารถในการปฏิบตัิงานจาก

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเสมอ มคี่าเฉลีย่ 3.24  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมาก

ทีสุ่ดทีร่ะดบัเฉย ๆ  จ านวน 67 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 41.9  และ ท่านไดร้บัค าชมเชยในผลส าเรจ็

ของงาน จากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ มคี่าเฉลีย่ 3.24  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดที่

ระดบัเฉย ๆ  จ านวน 73 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 45.6 

 

ตารางที ่5 ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  ดา้นลกัษณะของงานที่

ปฏบิตั ิ  

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านคดิว่างานทีป่ฏบิตัอิยูต่รง

กบัความสามารถ ความถนัด

และทกัษะของท่าน 

8 26 51 66 9 3.26 0.97 

5.0 16.3 31.9 41.3 5.6 
  

ท่านพอใจกบังานทีท่ าอยู่

เพราะมโีอกาส ไดค้ดิรเิริม่ และ

สรา้งทกัษะใหม่ๆ  

6 28 58 63 5 3.21 0.89 

3.8 17.5 36.3 39.4 3.1 

ท่านพงึพอใจงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่น

ปจัจบุนั 

9 29 55 59 8 3.18 0.98 

5.6 18.1 34.4 36.9 5.0   

รวม 3.21 0.95 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.21  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านคดิว่างานที่ปฏบิตัอิยู่ตรงกบัความสามารถ 
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ความถนัดและทกัษะของท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.26  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดที่

ระดบัเหน็ดว้ย  จ านวน 66  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 ระดบัความคดิเหน็รองลงมาคอื ท่านพอใจ

กบังานที่ท าอยู่เพราะมโีอกาส ได้คดิรเิริม่ และสร้างทกัษะใหม่ๆ มคี่าเฉลี่ย 3.21  โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดที่ระดบัเห็นด้วย  จ านวน 63 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 39.4ระดบั

ความคดิเหน็ที่มคี่าน้อยที่สุดคอื ท่านพงึพอใจงานที่ปฏบิตัอิยู่ในปจัจุบนั มคี่าเฉลี่ย 3.18  โดย

ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัเหน็ดว้ย  จ านวน 59 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 36.9 

 

ตารางที ่6 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบ  

ดา้นความรบัผดิชอบ 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บั

มอบหมายงานใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  

5 27 53 67 8 3.29 0.92 

3.1 16.9 33.1 41.9 5.0   

ท่านพงึพอใจต่ออ านาจและ

หน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

9 19 68 56 8 3.22 0.92 

5.6 11.9 42.5 35 5.0 

ท่านพงึพอใจต่อความ

เหมาะสมและสม ่าเสมอของ

การกระจายงาน 

9 28 75 40 8 3.06 0.92 

5.6 17.5 46.9 25.0 5.0   

รวม 3.19 0.92 

  

 จากตารางที่ 6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ดา้นความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่รวม 

3.19  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านพงึพอใจที่ไดร้บัมอบหมายงานใหม่ๆ อยู่เสมอมคี่าเฉลี่ย 

3.29  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัเหน็ดว้ย  จ านวน 67  คน  คดิเป็นรอ้ย

ละ 41.9 รองลงมาคอื ท่านพงึพอใจต่ออ านาจและหน้าที่ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย มรีะดบัความคดิเหน็
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ในระดบัปานกลางโดยเฉลี่ย 3.22  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดที่ระดบัเฉยๆ  

จ านวน 68 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 และ ท่านพงึพอใจต่อความเหมาะสมและสม ่าเสมอของการ

กระจายงาน มคี่าเฉลีย่ 3.06  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัเฉย ๆ  จ านวน 

75 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 46.9 

 

ตารางที ่7 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความก้าวหน้า  

ดา้นความกา้วหน้า 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านพงึพอใจต่อการพจิารณา

การเลื่อนต าแหน่งในปจัจบุนัที่

ความเหมาะสม 

20 63 52 25 - 2.51 0.90 

12.5 39.4 32.5 15.6 - 
  

งานทีท่่านท าอยูส่ามารถกา้ว

ไปสู่ต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ได้ 

9 47 68 34 2 2.83 0.87 

5.6 29.4 42.5 21.3 1.3 

ธนาคารฯ ใหก้ารส่งเสรมิให้

พนกังานศกึษาต่อ 

16 59 65 16 4 2.58 0.89 

10.0 36.9 40.6 10.0 2.5   

รวม 2.64 0.89 

  

       จากตารางที ่7 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ด้านความก้าวหน้ามคี่าเฉลีย่รวม 2.64  

เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า งานที่ท่านท าอยู่สามารถก้าวไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึน้ได้ มคี่าเฉลี่ย 

2.83  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัเฉยๆ  จ านวน 68  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 

42.5 รองลงมาคอื ธนาคารฯ ให้การส่งเสรมิให้พนักงานศึกษาต่อ มคี่าเฉลี่ย 2.58  โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดทีร่ะดบัเฉยๆ  จ านวน 65 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 40.6 และ ท่าน
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พงึพอใจต่อการพจิารณาการเลื่อนต าแหน่งในปจัจุบนัที่ความเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย 2.51 โดย

ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัไมเ่หน็ดว้ยจ านวน 63คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.4 

 

ตารางที ่8 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นเงนิเดอืน  

ดา้นเงนิเดอืน 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ธนาคารฯ ใหก้ารส่งเสรมิให้

พนกังานศกึษาต่อ 

30 60 59 10 1 2.33 0.87 

18.8 37.5 36.9 6.3 0.6   

ท่านพงึพอใจเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั

ในปจัจบุนั 

47 66 32 13 2 
2.11 0.96 29.4 41.3 20.0 8.1 1.3 

ท่านพงึพอใจในการพจิารณา

ปรบัฐานเงนิเดอืนประจ าปี ที่

ผ่านมาหรอืไม่ 

46 66 35 13 - 
2.09 .910 

28.8 41.3 21.9 8.1 -   

รวม 2.18 0.91 

 

 จากตารางที่ 8 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นด้านเงนิเดอืนมคี่าเฉลี่ยรวม 2.18  

เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ธนาคารฯ ให้การส่งเสรมิใหพ้นักงานศกึษาต่อ มคี่าเฉลีย่ 2.33  โดย

ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัไม่เหน็ดว้ย  จ านวน 60 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 

รองลงมาคอื ท่านพงึพอใจเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในปจัจบุนั มคี่าเฉลีย่ 2.11  โดยผูต้อบแบบสอบถาม

เลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัไม่เห็นดว้ย  จ านวน 66 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 และ ท่านพงึพอใจ

ในการพิจารณาปรบัฐานเงินเดือนประจ าปี ที่ผ่านมาหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย 2.09  โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน 66 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 
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ตารางที ่9 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน   

ดา้นนโยบายการบรหิาร 

ดา้นนโยบายการบรหิาร 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านพงึพอใจการจดัโครงสรา้ง

องคก์รในปจัจบุนั 

13 55 70 22 - 2.63 0.82 

8.1 34.4 43.8 13.8 -   

ท่านพงึพอใจนโยบายและ

ระบบการบรหิารของธนาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย ใน

ปจัจบุนั 

13 56 77 14 - 

2.58 0.76 
8.1 35.0 48.1 8.8 - 

รวม 2.60 0.79 

 

 จากตารางที่ 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเห็นด้านนโยบายการบรหิาร มคี่าเฉลี่ย

รวม 2.60  เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า ท่านพงึพอใจการจดัโครงสรา้งองคก์รในปจัจบุนัมคี่าเฉลีย่ 

2.63  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัเฉยๆ  จ านวน 70 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 

43.8 รองลงมาท่านพงึพอใจนโยบายและระบบการบรหิารของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ในปจัจุบนั มคี่าเฉลีย่ 2.58  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดที่ระดบัเฉยๆ  จ านวน 

77 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 48.1  
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ตารางที ่10 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน   

ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน   

ดา้นความสมัพนัธต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา               

และเพื่อนรว่มงาน 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านและเพื่อนรว่มงาน ให้

ความเป็นกนัเอง 

2 25 40 70 23 3.54 0.96 

1.3 15.6 25.0 43.8 14.4   

ท่านและเพื่อนรว่มงาน 

ปฏบิตังิานและอยู่รว่มกนัอย่าง

มคีวามสุข 

2 24 53 65 16 
3.43 

 

0.91 

 1.3 15.0 33.1 40.6 10.0 

ท่านพงึพอใจ ในการไดร้บั

ความช่วยเหลอืจาก

ผูบ้งัคบับญัชา 

6 30 60 61 3 3.16 .880 

3.8 18.9 37.5 38.1 1.9   

รวม 3.38 0.92 

 

       จากตารางที่ 10 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ ด้านความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา 

ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลี่ยรวม 3.38 เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า ท่านและ

เพื่อนรว่มงาน ใหค้วามเป็นกนัเอง มคี่าเฉลีย่ 3.54  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ด

ที่ระดบัเห็นด้วย  จ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ ท่านและเพื่อนร่วมงาน 

ปฏบิตัิงานและอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข มคี่าเฉลี่ย 3.43 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบ

มากทีสุ่ดทีร่ะดบัเหน็ดว้ย  จ านวน 65 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 40.6 และ ท่านพงึพอใจ ในการไดร้บั

ความช่วยเหลอืจากผูบ้งัคบับญัชา มคี่าเฉลีย่ 3.16 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดที่

ระดบัเหน็ดว้ย  จ านวน 61 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 38.1 
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ตารางที ่11 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นสภาพการท างาน 

ดา้นสภาพการท างาน 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านพงึพอใจในบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 

12 34 63 42 9 3.01 1.003 

1.3 5.6 25.0 43.8 14.4   

ท่านพงึพอใจ ในความพรอ้ม

ของสิง่อ านวยความสะดวกใน

การท างานเช่นอุปกรณ์

ส านกังาน  

14 37 71 34 4 2.86 0.94 

8.8 23.1 44.4 21.3 2.5 

ท่านพงึพอใจในระบบความ

ปลอดภยัของสถานทีท่ างาน 

20 41 65 30 4 
2.73 0.98 

12.5 25.6 40.6 18.8 2.5   

รวม 2.87 0.98 

 

 จากตารางที่ 11 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นด้านสภาพการท างาน มคี่าเฉลี่ย

รวม 2.87 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านพงึพอใจในบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 

มคี่าเฉลี่ย 3.01  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดที่ระดบัเฉยๆ  จ านวน 63คน  คดิ

เป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคอื ท่านพึงพอใจในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท างาน มี

ค่าเฉลีย่ 2.86  โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัเหน็ดว้ย  จ านวน 77 คน  คดิ

เป็นรอ้ยละ 44.4 และ ท่านพงึพอใจในระบบความปลอดภยัของสถานที่ท างาน มคี่าเฉลีย่ 2.73 

โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัเฉย ๆ  จ านวน 65 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 40.6 
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ตารางที ่12 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  

ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา   

ดา้นวธิกีารปกครองของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านพงึพอใจ ทีผู่บ้งัคบับญัชา

ใหค้วามช่วยเหลอืและรบัฟงั

ความคดิเหน็ 

7 29 52 63 9 3.24 0.96 

4.4 18.1 32.5 39.4 5.6   

ท่านพงึพอใจ ทีผู่บ้งัคบับญัชา

ใหค้วามเป็นกนัเองแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

10 27 54 57 12 3.21 1.018 

6.3 16.9 33.8 35.6 7.5 

ท่านพงึพอใจที ่ผูบ้งัคบับญัชา

มคีวามยตุธิรรม 

10 32 49 62 7 3.15 0.99 

6.3 20.0 30.6 38.8 4.4   

รวม 3.20 0.99 

 

 จากตารางที่  12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านวิธีการปกครองของ

ผูบ้งัคบับญัชา มคี่าเฉลีย่รวม 3.20 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านพงึพอใจ ทีผู่บ้งัคบับญัชาให้

ความช่วยเหลอืและรบัฟงัความคดิเหน็ มคี่าเฉลีย่ 3.24 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมาก

ที่สุดที่ระดับเห็นด้วย จ านวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.4  รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจ ที่

ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นกนัเองแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา มคี่าเฉลี่ย 3.21 โดยผูต้อบแบบสอบถาม

เลอืกตอบมากทีสุ่ดที่ระดบัเหน็ดว้ย  จ านวน 57 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 และ ท่านพงึพอใจที่ 

ผู้บงัคบับญัชามคีวามยุติธรรม มคี่าเฉลี่ย 3.15 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดที่

ระดบัเหน็ดว้ย  จ านวน 57 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 
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ตารางที ่13 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ดา้นสถานะทางอาชพี  

ดา้นสถานะทางอาชพี 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านมคีวามภูมใิจ ทีไ่ด้

ปฏบิตังิานในธนาคารอสิลาม

แห่งประเทศไทย 

9 23 56 60 3 3.23 0.96 

7.5 18.1 35.0 37.5 1.9   

ท่านพงึพอใจในต าแหน่งงาน

ปจัจบุนั  ว่าไดร้บัการยอมรบั

จากสงัคม 

 

8 30 68 50 4 3.08 0.89 

5.0 18.8 42.5 31.3 2.5 

รวม 3.15 0.93 

  

       จากตารางที ่13  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ดา้นสถานะทางอาชพี มคี่าเฉลีย่รวม 

3.15 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมีความภูมิใจ  ที่ได้ปฏิบัติงานในธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย 3.23 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วย 

จ านวน 60 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  รองลงมาคอื ท่านพงึพอใจในต าแหน่งงานปจัจุบนั  ว่า

ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมมคี่าเฉลีย่ 3.08 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดที่ระดบั

ปานกลาง  จ านวน 68 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 42.5  
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ตารางที ่14 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ดา้นความมัน่คงในการท างาน  

ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

 

ระดบัความคดิเหน็ 

x   SD 

ไม่

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

เฉยๆ 
เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ท่านพงึพอใจทีจ่ะท างานกบั

ธนาคารฯ เพราะรูส้กึมัน่คงใน

อาชพี 

 

12 29 56 60 3 3.08 .965 

7.5 18.1 35.0 37.5 1.9   

ท่านพงึพอใจทีจ่ะปฏบิตังิานจน

เกษยีณอายุ 

 

15 33 57 42 13 3.03 1.084 

9.4 20.6 35.6 26.3 8.1 

รวม 3.06 1.02 

 

 จากตารางที่ 14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านความมัน่คงในการท างาน           

มคี่าเฉลี่ยรวม 3.15 เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า ท่านมคีวามภูมใิจ ที่ได้ปฏิบตัิงานในธนาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย มคี่าเฉลีย่ 3.23 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบัเหน็

ด้วย จ านวน 60 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  รองลงมาคอื ท่านพงึพอใจในต าแหน่งงานปจัจุบนั  

ว่าได้รบัการยอมรบัจากสงัคม มคี่าเฉลี่ย 3.08 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบมากที่สุดที่

ระดบัปานกลาง  จ านวน 68 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 
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4.4  การทดสอบสมมติฐาน 

 

       สมมุตฐิานขอ้ที่ 1 พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ

ไทย ส านักงานใหญ่ที่มีปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกนั  

H0 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั  
H1 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
โดยแบ่งกลุ่มเพศ ดงันี้  
ชาย  
หญงิ  
       ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ จะใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ประชากร 

2 กลุ่ม ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent-Sample T-Test) โดยระดบัความเชื่อมัน่ 95 ดงันัน้ จะ

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็นส าหรบันัยส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า 

0.05 และเมื่อสนับสนุนสมมตฐิานหลกัจะต้องท าการพจิารณาค่า Sig (2-tailed) เพื่อหาค่าความ

แตกต่างดา้นเพศทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 

ตารางที ่15 ค่าเฉลีย่ความความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามเพศ 

 ความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน 
เพศ N Mean 

Std. 

Deviation 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig.     

(2-tailed) 

โดยรวม ชาย 78 3.04 0.71 0.39 158.00 0.696 

หญงิ 82 3.01 0.54 0.39 144.04 0.698 

        



72 
 

 

 ความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน 
เพศ N Mean 

Std. 

Deviation 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig.     

(2-tailed) 

ดา้นความส าเรจ็ใน 

การท างานของ

บุคคล 

ชาย 78 3.43 0.84 -0.03 158.00 0.979 

หญงิ 82 3.43 0.75 -0.03 153.74 0.979 

ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื 

ชาย 78 3.25 0.80 -0.66 158.00 0.513 

หญงิ 82 3.33 0.77 -0.65 156.61 0.514 

ดา้นลกัษณะของ

งานทีป่ฏบิตั ิ

ชาย 78 3.25 0.92 0.53 158.00 0.596 

หญงิ 82 3.18 0.82 0.53 153.97 0.597 

ดา้นความ

รบัผดิชอบ 

ชาย 78 3.20 0.91 0.10 158.00 0.920 

หญงิ 82 3.18 0.80 0.10 153.11 0.920 

ดา้นความกา้วหน้า ชาย 78 2.73 0.68 1.57 158.00 0.118 

หญงิ 82 2.56 0.71 1.57 157.99 0.118 

ดา้นเงนิเดอืน ชาย 78 2.27 0.77 1.54 158.00 0.127 

หญงิ 82 2.08 0.81 1.54 158.00 0.126 

ดา้นนโยบายการ

บรหิาร 

ชาย 78 2.59 0.73 -0.21 158.00 0.830 

หญงิ 82 2.62 0.80 -0.22 157.75 0.830 

ดา้นความสมัพนัธ์

ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ชาย 78 3.35 0.86 -0.47 158.00 0.641 

หญงิ 82 3.41 0.78 -0.47 154.54 0.642 
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 ความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน 
เพศ N Mean 

Std. 

Deviation 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig.     

(2-tailed) 

ดา้นสภาพการ

ท างาน 

ชาย 78 2.91 0.96 0.61 158.00 0.545 

หญงิ 82 2.83 0.81 0.60 151.35 0.546 

ดา้นวธิกีารปกครอง

ของผูบ้งัคบับญัชา 

ชาย 78 3.21 1.04 0.12 158.00 0.904 

หญงิ 82 3.19 0.87 0.12 149.82 0.904 

ดา้นสถานะทาง

อาชพี 

ชาย 78 3.16 1.02 0.10 158.00 0.921 

หญงิ 82 3.15 0.73 0.10 139.21 0.921 

ดา้นความมัน่คงใน

การท างาน 

ชาย 78 3.08 1.02 0.27 158.00 0.789 

หญงิ 82 3.04 0.89 0.27 152.83 0.790 

 

       จากตารางที่ 15 แสดงว่าบุคลากรที่มปีจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั เนื่องจากค่า Sig โดยรวมทีไ่ดม้คี่าเท่ากบั .696 และ .698 และเมื่อ

พจิารณารายด้าน พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่

แตกต่างกนั ได้แก่ด้านความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล , ด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื, 

ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ, ด้านความรบัผดิชอบ, ด้านความก้าวหน้าด้านเงนิเดอืน, ด้าน

นโยบายการบรหิาร, ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา, ด้านสภาพการท างาน, ด้านวธิกีาร

ปกครองของผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คงในการท างาน  
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        สมมุตฐิานขอ้ที ่2 พนกังานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานใหญ่ ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นศาสนาต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
แตกต่างกนั 
H0 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั  
H1 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
โดยแบ่งกลุ่มศาสนาดงันี้  
พุทธ  
อสิลาม 
อื่น ๆ   
       ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Variance) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) กต่็อเมือ่ค่าความน่าจะเป็นส าหรบันยัส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า 0.05   

 

ตารางที ่16 ค่าเฉลีย่ความความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามศาสนา 

ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน 

พุทธ 

N = 111 

อสิลาม 

N = 45 

อื่น ๆ 

N = 4 F Sig. 

x   SD x   SD x   SD 

โดยรวม 3.06 0.57 2.92 0.76 3.12 0.53 0.88 0.419 

ดา้นความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล 
3.49 0.70 3.27 0.95 3.83 1.26 1.76 0.176 

ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื 
3.26 0.68 3.32 0.99 3.92 0.63 1.39 0.251 

ดา้นลกัษณะของงานที่

ปฏบิตั ิ
3.26 0.79 3.07 1.06 3.50 0.58 0.96 0.385 

ดา้นความรบัผดิชอบ 3.23 0.74 2.99 1.04 4.17 0.79 4.12 0.018 
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ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน 

พุทธ 

N = 111 

อสิลาม 

N = 45 

อื่น ๆ 

N = 4 
F Sig. 

ดา้นความกา้วหน้า 2.71 0.67 2.44 0.73 3.00 0.82 3.05 0.050 

ดา้นเงนิเดอืน 2.16 0.78 2.22 0.86 2.08 0.63 0.13 0.881 

ดา้นนโยบายการ

บรหิาร 
2.65 0.74 2.47 0.84 2.75 0.50 1.02 0.362 

ดา้นความสมัพนัธต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชา 
3.41 0.78 3.31 0.91 3.25 0.69 0.28 0.760 

ดา้นสภาพการท างาน 2.91 0.79 2.81 1.06 2.17 1.00 1.49 0.228 

ดา้นวธิกีารปกครอง

ของผูบ้งัคบับญัชา 
3.27 0.87 3.07 1.11 2.58 1.13 1.56 0.213 

ดา้นสถานะทางอาชพี 3.17 0.78 3.10 1.12 3.25 0.50 0.13 0.880 

ดา้นความมัน่คงในการ

ท างาน 
3.15 0.91 2.84 1.03 2.75 0.96 1.93 0.149 

  

       จากตาราง 16 แสดงว่าบุคลากรทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นศาสนาต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่าดา้นความรบัผดิชอบ, ดา้น

ความกา้วหน้า มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 

       ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงใน 

ตารางที ่17  
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ตารางที ่17 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ด้านความรบัผดิชอบ จ าแนก

ตามศาสนา 

 

ศาสนา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

อสิลาม 45 2.9926 
 

พุทธ 111 3.2342 
 

อื่นๆ 4 
 

4.1667 

Sig. 
 

.802 1.000 

 

 

 
แผนภูมทิี ่1 

       จากตารางที ่17 และแผนภูมทิี ่1 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานทีน่บัถอืศาสนาอื่น ๆ มี

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความรบัผดิชอบ มากกว่า พนกังานทีน่บัถอืศาสนาพุทธ

และอสิลาม ตามล าดบั 
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 สมมตุฐิานขอ้ที่ 3 พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ

ไทย ส านักงานใหญ่ ที่มปีจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุต่างกนั มคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน

แตกต่างกนั 

H0 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั  
H1 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
โดยแบ่งกลุ่มอายดุงันี้  
20-25 ปี  
26-30 ปี  
31-35 ปี  
36 ปี ขึน้ไป 
 ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดยีว (One Way Variance) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) กต่็อเมือ่ค่าความน่าจะเป็นส าหรบันยัส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า 0.05   
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ตารางที ่18 ค่าเฉลีย่ความความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามอายุ 

ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน 

20-25 ปี 

N = 15 

26-30 ปี 

N = 58 

31-35 ปี 

N = 46 

36 ปีขึน้ไป 

N =41 

F Sig. 

x   SD x   SD x   SD x   SD 

โดยรวม 2.96 0.49 2.79 0.71 3.12 0.49 3.26 0.59 5.390 0.001 

ดา้นความส าเรจ็ใน

การท างานของบุคคล 
3.09 0.76 3.14 0.84 3.70 0.70 3.67 0.65 7.426 0.000 

ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื 
3.13 0.76 3.01 0.83 3.49 0.66 3.53 0.73 5.363 0.002 

ดา้นลกัษณะของงาน

ทีป่ฏบิตั ิ
3.13 0.87 2.94 0.87 3.36 0.81 3.47 0.85 3.839 0.011 

ดา้นความรบัผดิชอบ 3.09 0.74 2.85 0.98 3.39 0.61 3.48 0.79 6.070 0.001 

ดา้นความกา้วหน้า 2.80 0.66 2.53 0.67 2.57 0.71 2.81 0.74 1.685 0.172 

ดา้นเงนิเดอืน 2.38 0.82 2.18 0.82 1.94 0.75 2.35 0.76 2.364 0.073 

ดา้นนโยบายบรหิาร 2.80 0.65 2.53 0.76 2.51 0.70 2.73 0.87 1.092 0.354 

ดา้นความสมัพนัธต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชา 
3.22 0.64 2.99 0.87 3.67 0.72 3.64 0.68 9.126 0.000 

ดา้นสภาพการท างาน 2.98 0.74 2.72 0.93 2.88 0.92 3.01 0.81 0.936 0.425 

ดา้นวธิกีารปกครอง

ของผูบ้งัคบับญัชา 
2.96 0.82 2.97 1.08 3.38 0.70 3.41 0.99 2.851 0.039 

ดา้นสถานะทางอาชพี 3.07 0.56 2.84 1.00 3.24 0.77 3.54 0.75 5.781 0.001 

ดา้นความมัน่คงใน

การท างาน 
2.73 0.98 2.73 0.96 3.17 0.72 3.50 0.97 6.684 0.000 
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       จากตาราง 18 แสดงว่าบุคลากรทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายตุ่างกนัจะมคีวามพงึ 

พอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล, ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ, ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ, ด้านความ

รบัผดิชอบ, ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา, ด้านสภาพการท างาน, ด้านวธิกีารปกครอง

ของผู้บงัคบับญัชา, ด้านสถานะทางอาชพี, ด้านความมัน่คงในการท างาน มคีวามพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ยกเว้น ด้านความก้าวหน้า, 

ดา้นเงนิเดอืน, ดา้นนโยบายการบรหิาร มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

 

ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงใน 

ตารางที ่19 - 20 
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ตารางที ่19 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน

ของบุคคล จ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

20-25 ปี 15 3.0889 
 

 

26-30 ปี 58 3.1379 3.1379  

36 ปีขึน้ไป 41 
 

3.6748 3.6748 

31-35 ปี 46 
  

3.7029 

Sig. 
 

.996 .053 .999 

  
  

 

 

 
แผนภูมทิี ่2 

        จากตารางที ่19 และแผนภูมทิี ่2 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานอาย ุ31-35 ปี มคีวาม

พงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคลมากกว่า พนกังานทีม่อีาย ุ36 

ปีขึน้ไป และอายุระหว่าง 26-30 ปี 
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ตารางที ่20 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ด้านความรบัผดิชอบ ในการ

ท างานของบุคคล จ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

26-30 ปี 58 2.8506 
 

20-25 ปี 15 3.0889 3.0889 

31-35 ปี 46 3.3913 3.3913 

36 ปีขึน้ไป 41 
 

3.4797 

Sig. 
 

.085 .321 

 

 

 
แผนภูมทิี ่3 

 

       จากตารางที ่20 และแผนภูมทิี ่3 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานอาย ุ36 ปีขึน้ไป   มี

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบมากกว่า พนกังานทีม่อีายุระหว่าง 20-35 ปี  
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ตารางที ่21 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ด้านความสัมพันธ์ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา จ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

26-30 ปี 58 2.9943 
 

20-25 ปี 15 3.2222 3.2222 

36 ปีขึน้ไป 41 
 

3.6423 

31-35 ปี 46 
 

3.6739 

Sig. 
 

.709 .147 

 

 
แผนภูมทิี ่4 

       จากตารางที ่21 และแผนภูมทิี ่4 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานอายุระหว่าง 31-35 ปี

ขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชามากกว่า พนกังานที่

มอีาย ุ36 ปี ขึน้ไป และ อายรุะหว่าง 26-30 ปี 
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ตาราง 22 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ด้วยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นสถานะทางอาชพี จ าแนก

ตามอาย ุ

 

อายุ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

26-30 ปี 58 2.8362 
 

20-25 ปี 15 3.0667 3.0667 

31-35 ปี 46 3.2391 3.2391 

36 ปีขึน้ไป 41 
 

3.5366 

Sig. 
 

.322 .193 

 

 

 
แผนภูมทิี ่5 

       จากตารางที ่22 และแผนภูมทิี ่5 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานอาย ุ36 ปีขึน้ไป มคีวาม

พงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นสถานะทางอาชพีมากกว่า พนกังานทีม่อีาย ุ26-30 ปี ขึน้ไป  
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ตาราง 23 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ด้วยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

จ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

26-30 ปี 58 2.7328 
 

20-25 ปี 15 2.7333 
 

31-35 ปี 46 3.1739 3.1739 

36 ปีขึน้ไป 41 
 

3.5000 

Sig. 
 

.303 .572 

 

 
แผนภูมทิี ่6 

       จากตารางที ่23 และแผนภูมทิี ่6 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานอาย ุ36 ปีขึน้ไป                   

มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในการท างาน มากว่า พนกังานทีม่อีาย ุ26-30 

ปี และ 20-25 ปี ตามล าดบั  
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       สมมุตฐิานขอ้ที่ 4 พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีปจัจยัส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
H0 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 
H1 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
โดยแบ่งกลุ่มต าแหน่งงานดงันี้  
ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ / เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P3 
เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P1-P2 
เจา้หน้าที ่C1-C3 
       ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดยีว (One Way Variance) โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

กต่็อเมือ่ค่าความน่าจะเป็นส าหรบันัยส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า 0.05   
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ตารางที ่24  ค่าเฉลีย่ความความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน 

ผูจ้ดัการ

บรหิารขึน้

ไปN = 5 

ผูช้่วย

ผูจ้ดัการ/

เจา้หน้าที่

วชิาชพี P3 

N = 35 

เจา้หน้าที่

วชิาชพี P1-

P2 

N = 41 

เจา้หน้าที ่

C1-C3 

N =79 F Sig. 

x   SD x   SD x   SD x   SD 

โดยรวม 3.33 0.17 3.26 0.52 3.21 0.48 2.80 0.69 7.309 0.000 

ดา้นความส าเรจ็ใน

การท างานของบุคคล 

             

3.80  

             

0.45  

             

3.69  

             

0.48  

             

3.87  

             

0.64  

             

3.07  

             

0.83  

        

13.753  

           

0.000  

ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื 

             

3.93  

             

0.15  

             

3.44  

             

0.64  

             

3.65  

             

0.60  

             

3.00  

             

0.83  

           

9.201  

           

0.000  

ดา้นลกัษณะของงานที่

ปฏบิตั ิ

             

3.60  

             

0.49  

             

3.55  

             

0.73  

             

3.36  

             

0.87  

             

2.97  

             

0.88  

           

4.936  

           

0.003  

ดา้นความรบัผดิชอบ 
             

3.47  

             

0.51  

             

3.40  

             

0.65  

             

3.46  

             

0.72  

             

2.94  

             

0.95  

           

4.746  

           

0.003  

ดา้นความกา้วหน้า 
             

2.40  

             

0.28  

             

2.75  

             

0.66  

             

2.62  

             

0.83  

             

2.62  

             

0.67  

           

0.522  

           

0.668  

ดา้นเงนิเดอืน 2.60 0.60 2.31 0.86 2.16 0.80 2.09 0.77 1.122 0.342 

ดา้นนโยบายการ

บรหิาร 

             

2.20  

             

0.76  

             

2.83  

             

0.80  

             

2.56  

             

0.70  

             

2.55  

             

0.77  

           

1.653  

           

0.179  

ดา้นความสมัพนัธต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชา 

             

3.93  

             

0.43  

             

3.60  

             

0.60  

             

3.74  

             

0.66  

             

3.05  

             

0.87  

           

9.874  

           

0.000  

ดา้นสภาพการท างาน 
             

3.33  

             

0.47  

             

2.94  

             

0.77  

             

3.00  

             

0.90  

             

2.73  

             

0.93  

           

1.466  

           

0.226  
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ดา้นวธิกีารปกครอง

ของผูบ้งัคบับญัชา 

             

3.13  

             

0.51  

             

3.55  

             

0.91  

             

3.54  

             

0.75  

             

2.87  

             

0.98  

           

7.113  

           

0.000  

ดา้นสถานะทางอาชพี 
             

3.70  

             

0.45  

             

3.59  

             

0.68  

             

3.24  

             

0.79  

             

2.88  

             

0.93  

           

6.834  

           

0.000  

ดา้นความมัน่คงใน

การท างาน 

             

3.70  

             

0.97  

             

3.56  

             

0.78  

             

3.10  

             

0.85  

             

2.77  

             

0.96  

           

7.129  

           

0.000  

  

       จากตาราง 24 แสดงว่าบุคลากรที่มปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล, ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ, ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ, ด้านความ

รบัผิดชอบ, ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา, ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ,           

ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คงในการท างาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ยกเว้น ด้านความก้าวหน้า ,ด้านเงินเดือน ,             

ดา้นนโยบายการบรหิาร, ดา้นสภาพการท างาน,มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

 

ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงใน 

ตารางที ่25 -27 
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ตารางที ่25 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน

ของบุคคล จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ต าแหน่งงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

เจา้หน้าที ่C1-C3 79 3.0717 
 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ/เจา้หน้าที่

วชิาชพี P3 

35 3.6857 3.6857 

ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป 5 3.8000 3.8000 

เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P1-P2 41 
 

3.8699 

Sig. 
 

.054 .919 

 

 
แผนภูมทิี ่7 

       จากตารางที่ 25 และแผนภูมิที่ 7 ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่

วชิาชพี P1-P1 มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานด้านความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล มาก

ว่า พนกังานต าแหน่งเจา้หน้าที ่C1-C3  
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ตารางที ่26 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นการยอมรบันบัถอื จ าแนก

ตามต าแหน่งงาน 

 

ต าแหน่งงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

เจา้หน้าที ่C1-C3 79 3.0042 
 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ/เจา้หน้าที่

วชิาชพี P3 

35 3.4381 3.4381 

เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P1-P2 41 3.6504 3.6504 

ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป 5 
 

3.9333 

Sig. 
 

.119 .326 

 

 
แผนภูมทิี ่8 

        จากตารางที่ 26 และแผนภูมิที่ 8 ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานต าแหน่งผู้จดัการ

บรหิารขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นการยอมรบันบัถอื มากว่า พนักงานต าแหน่ง

เจา้หน้าที ่C1-C3 



90 
 

 

ตารางที ่27 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ด้านความสัมพันธ์ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ต าแหน่งงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

เจา้หน้าที ่C1-C3 79 3.0549 
 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ/เจา้หน้าที่

วชิาชพี P3 

35 3.6000 3.6000 

เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P1-P2 41 3.7398 3.7398 

ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป 5 
 

3.9333 

Sig. 
 

.107 .690 

 

 
 

แผนภูมทิี ่9 

        จากตารางที ่27 และกราฟที ่9 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการบรหิาร

ขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา มากว่า พนกังาน

ต าแหน่งเจา้หน้าที ่C1-C3 



91 
 

 

ตารางที ่28 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ต าแหน่งงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

เจา้หน้าที ่C1-C3 79 2.7722 
 

เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P1-P2 41 3.0976 3.0976 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ/เจา้หน้าที่

วชิาชพี P3 

35 3.5571 3.5571 

ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป 5 
 

3.7000 

Sig. 
 

.130 .340 

 

 

 
แผนภูมทิี ่10 

       จากตารางที่ 28 และแผนภูมทิี่ 10 ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานต าแหน่งผู้จดัการ

บรหิารขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในการท างาน มากว่า พนักงาน

ต าแหน่งเจา้หน้าที ่C1-C3 
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       สมมุตฐิานขอ้ที่ 5 พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ

ไทย ส านักงานใหญ่ ที่มปีจัจยัส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบตัิงานต่างกนั มคีวามพึง

พอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  

H0 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั  
H1 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
โดยแบ่งกลุ่มระยะเวลาในการปฏบิตังิานดงันี้  
น้อยกว่า 1 ปี 
1-3 ปี 
4-5 ปี 
5 ปีขึน้ไป 
       ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดยีว (One Way Variance) โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

กต่็อเมือ่ค่าความน่าจะเป็นส าหรบันัยส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า 0.05   
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ตารางที ่29 ค่าเฉลีย่ความความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน  

ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน 

น้อยกว่า 1 

N = 2 

1-3ปี 

N = 101 

4-5ปี 

N = 38 

5  ปีขึน้ไป 

N =19 

F Sig. 

x   SD x   SD x   SD x   SD 

โดยรวม 3.12 0.39 2.94 0.67 3.09 0.63 3.34 0.23 2.36 0.073 

ดา้นความส าเรจ็ใน

การท างานของบุคคล 

3.50 0.71 3.29 0.81 3.59 0.80 3.89 0.50 3.96 0.009 

ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื 

3.17 0.24 3.18 0.82 3.65 0.6 3.54 0.61 2.19 0.092 

ดา้นลกัษณะของงานที่

ปฏบิตั ิ

3.50 0.71 3.55 0.73 3.48 0.71 3.70 0.55 3.09 0.029 

ดา้นความรบัผดิชอบ 3.33 0.47 3.14 0.91 3.25 0.91 3.33 0.37 0.40 0.752 

ดา้นความกา้วหน้า 2.50 0.71 2.68 0.73 2.62 0.72 2.49 0.56 0.42 0.738 

ดา้นเงนิเดอืน 3.00 1.41 2.07 0.82 2.28 0.78 2.42 0.54 2.15 0.096 

ดา้นนโยบายการ

บรหิาร 

3.00 0.00 2.59 0.77 2.57 0.77 2.68 0.80 0.28 0.840 

ดา้นความสมัพนัธต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.50 0.71 3.26 0.87 3.46 0.75 3.84 0.41 3.03 0.031 

ดา้นสภาพการท างาน 2.50 0.71 2.86 0.93 2.78 0.95 3.12 0.28 0.77 0.515 

ดา้นวธิกีารปกครอง

ของผูบ้งัคบับญัชา 

3.50 0.71 3.08 0.98 3.24 1.00 3.74 0.52 2.71 0.047 

ดา้นสถานะทางอาชพี 3.50 0.71 3.05 0.95 3.24 0.82 3.47 0.49 1.50 0.217 

ดา้นความมัน่คงใน

การท างาน 

2.25 0.35 2.92 0.99 3.12 0.81 3.76 0.71 5.15 0.002 



94 
 

 

       จากตารางที่ 29 แสดงว่าบุคลากรที่มปีจัจยัส่วนบุคคลระยะเวลาในการปฏบิตังิานต่างกนั

จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการ

ได้รบัการยอมรบันับถอื, ดา้นความรบัผดิชอบ, ด้านความก้าวหน้าด้านเงนิเดอืน, ดา้นนโยบาย

การบรหิาร,มคีวามพึงพอใจในการปฏบิตัิงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล, ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ, ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา, ด้าน

สภาพการท างาน, ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา, ด้านสถานะทางอาชพี, ด้านความ

มัน่คงในการท างาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.05 

ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงใน

ตารางที ่30  

 

ตารางที ่30 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

 

ระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

น้อยกว่า 1 ปี 2 2.2500 
 

1-3 ปี 101 2.9158 2.9158 

4-5 ปี 38 3.1184 3.1184 

5 ปีขึน้ไป 19 
 

3.7632 

Sig. 
 

.385 .408 
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แผนภูมทิี ่11 

       จากตารางที ่30 และกราฟที ่11ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน

ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในการท างาน มากว่า 

พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 1-5 ปี 

       สมมุตฐิานขอ้ที่ 6 พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานใหญ่ ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นสายงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
แตกต่างกนั 
H0 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั  
H1 : พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่จะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
โดยแบ่งกลุ่มสายงานดงันี้  
สายงานธุรกจิรายยอ่ย 
สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 
สายงานสนบัสนุนธุรกจิ 
        

  ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน

ทางเดยีว (One Way Variance) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) กต่็อเมือ่ค่าความน่าจะเป็นส าหรบันยัส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า 0.05 

ตารางที ่31 ค่าเฉลีย่ความความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
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ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน 

สายงานธุรกจิ

รายยอ่ย 

N = 58 

สายงาน

บรหิาร

คุณภาพ

สนิเชื่อ 

N = 70 

สายงาน

สนบัสนุน

ธุรกจิ 

N =32 
F Sig. 

x   SD x   SD x   SD 

โดยรวม 2.91 0.71 2.99 0.58 3.30 0.50 4.33 0.01 

ดา้นความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล 

3.29 0.88 3.43 0.77 3.70 0.60 2.81 0.06 

ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื 

3.11 0.92 3.32 0.70 3.56 0.58 3.55 0.03 

ดา้นลกัษณะของงานที่

ปฏบิตั ิ

2.99 0.96 3.25 0.78 3.54 0.80 4.47 0.01 

ดา้นความรบัผดิชอบ 3.06 0.97 3.18 0.77 3.44 0.77 2.01 0.14 

ดา้นความกา้วหน้า 2.57 0.78 2.69 0.64 2.66 0.71 0.44 0.65 

ดา้นเงนิเดอืน 2.13 0.78 2.06 0.75 2.50 0.84 3.58 0.03 

ดา้นนโยบายการ

บรหิาร 

2.45 0.87 2.70 0.64 2.67 0.80 1.89 0.15 

ดา้นความสมัพนัธต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.33 0.90 3.27 0.82 3.69 0.57 3.07 0.05 

ดา้นสภาพการท างาน 2.68 0.88 2.84 0.87 3.25 0.83 4.46 0.01 

ดา้นวธิกีารปกครอง

ของผูบ้งัคบับญัชา 

3.11 0.95 3.10 0.97 3.57 0.87 3.13 0.05 

ดา้นสถานะทางอาชพี 3.07 0.97 3.02 0.85 3.59 0.61 5.34 0.01 
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ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน 

สายงานธุรกจิ

รายยอ่ย 

N = 58 

สายงาน

บรหิาร

คุณภาพ

สนิเชื่อ 

N = 70 

สายงาน

สนบัสนุน

ธุรกจิ 

N =32 
F Sig. 

x   SD x   SD x   SD 

ดา้นความมัน่คงในการ

ท างาน 

3.04 1.06 2.94 0.92 3.34 0.73 2.06 0.13 

 

        จากตาราง 31 แสดงว่าบุคลากรที่มีปจัจยัส่วนบุคคลด้านสายงานต่างกันจะมีความ          

พงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล , ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ,                

ด้านสภาพการท างาน, ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา, ด้านสถานะทางอาชพี, ท างาน 

ด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื, ด้านความก้าวหน้าด้านเงนิเดอืน, ด้านนโยบายการบรหิาร,          

มคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ยกเว้น 

ด้านความรบัผดิชอบ, ด้านความก้าวหน้า, ด้านนโยบายการบรหิาร, ด้านความมัน่คงในการมี

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

        ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงใน

ตารางที ่32 – 36 
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ตารางที ่32 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน

ของบุคคล จ าแนกตามสายงาน 

 

สายงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

สายงานธุรกจิรายยอ่ย 58 3.2874 
 

สายงานบรหิารคุณภาพ

สนิเชื่อ 

70 3.4333 3.4333 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 32 
 

3.6979 

Sig. 
 

.663 .262 

 

 
แผนภูมทิี ่12 

 

        จากตารางที ่32 และแผนภูมทิี ่12 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสาย

งานสนบัสนุนธุรกจิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล

มากกว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสายงานธุรกจิรายย่อย 
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ตารางที ่33 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นการได้รบัการยอมรบันับ

ถอื จ าแนกตามสายงาน 

 

สายงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

สายงานธุรกจิรายยอ่ย 58 3.1149 
 

สายงานบรหิารคุณภาพ

สนิเชื่อ 

70 3.3190 3.3190 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 32 
 

3.5625 

Sig. 
 

.433 .305 

 

 
แผนภูมทิี ่13 

 

       จากตารางที ่33 และแผนภูมทิี ่13 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนักงานทีป่ฏบิตังิานอยู่ในสาย

งานสนับสนุนธุรกจิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานด้านการได้รบัการยอมรบันับถอืมากกว่า 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสายงานธุรกจิรายยอ่ย 
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ตารางที ่34 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิ

จ าแนกตามสายงาน 

 

สายงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

สายงานธุรกจิรายยอ่ย 58 2.9885 
 

สายงานบรหิารคุณภาพ

สนิเชื่อ 

70 3.2524 3.2524 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 32 
 

3.5417 

Sig. 
 

.321 .255 

 

 
แผนภูมทิี ่14 

 

 จากตารางที ่34 และแผนภูมทิี ่14 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยู่ในสาย

งานสนบัสนุนธุรกจิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัมิากกว่า 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสายงานธุรกจิรายยอ่ย 
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ตารางที ่35 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นเงนิเดอืน จ าแนกตามสาย

งาน 

สายงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

สายงานบรหิารคุณภาพ

สนิเชื่อ 

70 2.0619 

 

สายงานธุรกจิรายยอ่ย 58 2.1322 2.1322 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 32 
 

2.5000 

Sig. 
 

.908 .074 

 

 
แผนภูมทิี ่15 

 

 จากตารางที ่35 และแผนภูมทิี ่15 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยู่ในสาย

งานสนบัสนุนธุรกจิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นเงนิเดอืนมากกว่า พนกังานที่

ปฏบิตังิานอยูใ่นสายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 
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ตารางที ่36 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ด้านความสัมพันธ์ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาจ าแนกตามสายงาน 

 

สายงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

สายงานบรหิารคุณภาพ

สนิเชื่อ 

70 3.2714 

 

สายงานธุรกจิรายยอ่ย 58 3.3333 3.3333 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 32 
 

3.6875 

Sig. 
 

.932 .103 

 

 
แผนภูมทิี ่16 

 

 จากตารางที ่36 และแผนภูมทิี ่16 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยู่ในสาย

งานสนบัสนุนธุรกจิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา

มากกว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 
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ตารางที ่37 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ดา้นสภาพการท างานจ าแนก

ตามสายงาน 

 

สายงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

สายงานธุรกจิรายยอ่ย 58 2.6839 
 

สายงานบรหิารคุณภาพ

สนิเชื่อ 

70 2.8429 2.8429 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 32 
 

3.2500 

Sig. 
 

.669 .074 

 

 

 
แผนภูมทิี ่17 

       

        จากตารางที ่37 และแผนภูมทิี ่17 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนักงานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสาย

งานสนับสนุนธุรกจิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นสภาพการท างานมากกว่า พนักงานที่

ปฏบิตังิานอยูใ่นสายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 
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ตารางที ่38 เปรยีบเทยีบการทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร ด้านสถานทางอาชพีจ าแนก

ตามสายงาน 

 

สายงาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

สายงานบรหิารคุณภาพ

สนิเชื่อ 

70 3.0214 

 

สายงานธุรกจิรายยอ่ย 58 3.0690 
 

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 32 
 

3.5938 

Sig. 
 

.964 1.000 

 

 
แผนภูมทิี ่18 

 จากตารางที ่38 และแผนภูมทิี ่18 ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยู่ในสาย

งานสนบัสนุนธุรกจิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นสถานทางอาชพีมากกว่า พนกังานที่

ปฏบิตังิานอยูใ่นสายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 5 
สรปุอภิปรายผลการวิจยั 

     การศกึษาคน้ความอสิระ เรื่องความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิารและ

ระดบัปฏิบตัิการ กรณีศึกษา พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ เพื่อ

วเิคราะห์ความพงึพอใจและศกึษาระดบัความคดิเหน็ในการปฏบิตัขิองพนักงาน  เครื่องมอืที่ใช้

ในการศึกษาคือแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการแจก

แบบสอบถามจ านวน 160 ชุด โดยแบ่งเป็นของ สายงานธุรกจิรายย่อยจ านวน 58 ชุด สายงาน

บรหิารคุณภาพสนิเชื่อจ านวน 70 ชุด และสายงานสนับสนุนธุรกจิ จ านวน 32 ชุด จากนัน้น ามา

วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมอืค านวณ หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Division) เพื่อศกึษาลกัษณะขอ้มลูประชากร

ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ ( t-test) และ (One Way ANOVA)       

ในการตรวจสอบสมมตฐิาน ซึง่สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 

สรปุผลการศึกษา 

       1.ปัจจยัส่วนบคุคล 

        กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญงิ จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

51.3 นบัถอืศาสนาพุทธ จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.4 มอีายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 

58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 ด ารงต าแหน่งงานเจา้หน้าที ่C1-C3 จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

49.4 ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระหว่าง 1-3 ปี จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.1 สงักดั

สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อจ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8  

  2.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน  โดยภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.01 เมื่อพจิารณาถงึดา้นความคดิเหน็ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 

คอื ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่ 3.43 รองลงมาคอื ดา้น

ความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน มรีะดบัความคดิเหน็โดย

เฉลี่ย 3.38 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื มรีะดบัความคดิเหน็โดยเฉลี่ย 3.29 ด้านลกัษณะ

ของงานที่ปฏิบตัิมรีะดบัความคดิเห็นโดยเฉลี่ย 3.21 ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา          

มรีะดบัความคดิเห็นโดยเฉลี่ย 3.20 ด้านความรบัผดิชอบ มรีะดบัความคดิเห็นโดยเฉลี่ย 3.19 
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ด้านสถานะทางอาชพี มรีะดบัความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 3.15 ด้านความมัน่คงในการท างาน มี

ระดบัความคดิเห็นโดยเฉลี่ย 3.06 ด้านสภาพการท างาน มรีะดบัความคดิเห็นโดยเฉลี่ย 2.87 

ดา้นความก้าวหน้า มรีะดบัความคดิเหน็โดยเฉลีย่ 2.64 ดา้นนโยบายการบรหิาร มรีะดบัความ

คดิเหน็โดยเฉลี่ย 2.60 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื ด้านเงนิเดอืน มรีะดบัความคดิเหน็โดยเฉลี่ย 

2.18 ตามล าดบั ซึง่จ าแนกรายละเอยีดเป็นรายขอ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล  

       ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พจิารณารายขอ้พบว่าอยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ ดงัน้ี ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่ง

ด,ี ท่านพงึพอใจในผลของงานเสมอ  

 

ดา้นการไดร้บักายอมรบันบัถอื 

       ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาราย

ขอ้พบว่าอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ดงันี้ ท่านได้รบัการยอมรบันับถือจากเพื่อนร่วมแผนก , 

ท่านไดร้บัการยอมรบัความสามารถในการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเสมอ , 

ท่านไดร้บัค าชมเชยในผลส าเรจ็ของงาน จากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ  

 

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

       ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ พจิารณาราย

ขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ ดงันี้ ท่านคดิว่างานทีป่ฏบิตัอิยูต่รงกบัความสามารถ ความ

ถนัดและทกัษะของท่าน , ท่านพอใจกบังานทีท่ าอยู่เพราะมโีอกาส ได้คดิรเิริม่ และสรา้งทกัษะ

ใหม่ๆ , ท่านพงึพอใจงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่นปจัจบุนั  

 

ดา้นความรบัผดิชอบ 

       ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พจิารณารายข้อ

พบว่าอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ดงันี้ ท่านพงึพอใจที่ได้รบัมอบหมายงานใหม่ๆ  อยู่เสมอ , 

ท่านพงึพอใจต่ออ านาจและหน้าทีท่ีไ่ดร้บั, ท่านพงึพอใจต่อความเหมาะสมและสม ่าเสมอของการ

กระจายงาน  
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ดา้นความกา้วหน้า 

        ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พจิารณารายขอ้

พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันี้ งานที่ท่านท าอยู่สามารถก้าวไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ , 

ท่านพงึพอใจต่อการพจิารณาการเลื่อนต าแหน่งในปจัจุบนัที่ความเหมาะสม ยกเว้น ธนาคารฯ 

ใหก้ารส่งเสรมิใหพ้นกังานศกึษาต่อ มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัน้อย  

 

ดา้นเงนิเดอืน 

       ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  เมื่อพจิารณารายข้อ

พบว่าอยู่ในระดบัน้อยทุกข้อ ธนาคารฯ ให้การส่งเสรมิให้พนักงานศึกษาต่อ , ท่านพึงพอใจ

เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในปจัจบุนั, ท่านพงึพอใจในการพจิารณาปรบัฐานเงนิเดอืนประจ าปี ทีผ่่านมา 

 

ดา้นนโยบายการบรหิาร 

        ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 

ท่านพงึพอใจนโยบายและระบบการบรหิารของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยใน, ยกเวน้ ท่าน

พงึพอใจการจดัโครงสรา้งองคก์รในปจัจบุนั อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

       ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาราย

ขอ้พบว่า ท่านและเพื่อนร่วมงาน ใหค้วามเป็นกนัเอง, ท่านและเพื่อนร่วมงาน ปฏบิตังิานและอยู่

ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข มรีะดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ยกเว้น ท่านพึงพอใจในการได้รบั

ความช่วยเหลอืจากผูบ้งัคบับญัชา มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาราย

ข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกข้อ ดังนี้  ท่านพึงพอใจในบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน , ท่านพึงพอใจในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท างาน ,          

ท่านพงึพอใจในระบบความปลอดภยัของสถานทีท่ างาน  
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ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาราย

ขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ดงันี้ ท่านพงึพอใจ ที่ผู้บงัคบับญัชาให้

ความช่วยเหลอืและรบัฟงัความคดิเห็น , ท่านพงึพอใจที่ผู้บงัคบับญัชาให้ความเป็นกนัเองแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวามยตุธิรรม 

 

ดา้นสถานะทางอาชพี 

 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาราย

ขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ดงันี้ ท่านมคีวามภูมใิจ ทีไ่ดป้ฏบิตังิานในธนาคารอสิลาม

แห่งประเทศไทย , ท่านพงึพอใจในต าแหน่งงานปจัจุบนั   

 

ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่พจิารณาราย

ขอ้พบว่า ท่านมคีวามภูมใิจ ทีไ่ดป้ฏบิตังิานในธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย , ท่านพงึพอใจ

ในต าแหน่งงานปจัจบุนัว่าไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม  

 

การทดสอบสมมติุฐาน 

       สมมตุฐิานความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร 

กรณศีกึษา พนกังานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

สมมตุฐิานปจัจยัส่วนบุคคล 

       จากการก าหนดสมมตุฐิาน พนกังานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั สรปุไดด้งันี้ ส านกังานใหญ่ ดงันี้ 

       ผลการวจิยัพบว่า  ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานระดบับรหิารและระดบั

ปฏบิตักิาร โดยจ าแนกตาม 

       เพศ  พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่าง 

 ศ าสน า พ บ ว่ า  โดยภ าพ รวม ไม่ แ ตก ต่ างกัน  เมื่ อ พิ จ ารณ ารายด้ านพ บว่ า                         

ดา้นความรบัผดิชอบ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่

ระดับ 0.05  เมื่อเปรยีบเทียบโดยทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  พบว่า 
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พนักงานทีน่ับถอืศาสนาอื่น ๆ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบ มากกว่า

พนกังานทีน่บัถอืศาสนาพุทธ และ ศาสนาอสิลาม ตามล าดบั 

        อายุ พบว่า  ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล , 

ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ, ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ, ด้านความรบัผิดชอบ, ด้าน

ความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นสภาพการท างาน, ด้านวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา, 

ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คงในการท างาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่าง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ยกเว้น ด้านความก้าวหน้า, ด้านเงนิเดือน, ด้าน

นโยบายการบรหิาร มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่าง 

 เมื่ อ เป รียบ เทียบโดยทดสอบ เป็นรายคู่ ด้ วยวิธีของเชฟ เฟ่  (Scheffe) พบว่ า            

 พนักงานที่มอีายุ 31-35 ปี มคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคลมากกว่า พนกังานทีม่อีาย ุ26-30 ปี  

 พนักงานอายุระหว่าง 31 -35 ปีขึ้นไป  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน

ความสมัพนัธต่์อผู้บงัคบับญัชามากกว่า พนักงานทีม่อีายุ 36 ปี ขึน้ไป และ อายุระหว่าง 26-30 

ปี ตามล าดบั 

 พนักงานที่มอีายุ 36 ปีขึ้นไป มคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน , ด้านการได้รบัการ

ยอมรบันบัถอื, ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั,ิ ดา้นความรบัผดิชอบ, ดา้นสภาพการท างาน, ดา้น

สถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คงในการท างาน มคีวามพงึพอใจมากกว่า พนกังานทีม่อีายุ 26-

30 ปี 

        ต าแหน่งงาน พบว่า ในภาพร่วมมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ต าแหน่งงานต่างกนั มคีวามพึง

พอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล, ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ, ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ, ด้านความ

รบัผดิชอบ, ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา, ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา, ด้าน

สถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คงในการท างาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ ดา้นความก้าวหน้า, ดา้นเงนิเดอืน, ดา้นนโยบาย

การบรหิาร, ดา้นสภาพการท างาน, มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 
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 เมื่ อ เป รียบ เทียบ โดยทดสอบ เป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีข อ ง เชฟ เฟ่  (Scheffe) พบว่ า                                       

พนักงานต าแหน่งผู้จดัการบรหิาร มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านการไดร้บัการยอมรบั

นับถือ , ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ , ด้านความรับผิดชอบ , ด้านความสัมพันธ์ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คง

ในการท างาน มากกว่า พนกังานต าแหน่ง เจา้หน้าที ่C1-C3  

 พนักงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาชีพ P1- P2 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน

ความส าเรจ็ของบุคคล มากกว่า พนกังานต าแหน่งเจา้หน้าที ่C1-C3 

        ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบว่ามคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั และ

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ , ด้านความรบัผิดชอบ, ด้าน

ความก้าวหน้า, ด้านเงนิเดอืน, ด้านนโยบายการบรหิาร, มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่

แตกต่างกนั ยกเว้น ด้านความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล , ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ, 

ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา , ด้านสภาพการท างาน , ด้านวิธีการปกครองของ

ผู้บงัคบับญัชา, ด้านสถานะทางอาชพี, ด้านความมัน่คงในการท างาน มคีวามพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 เมื่ อ เป รียบ เทียบโดยทดสอบ เป็นรายคู่ ด้ วยวิธีของเชฟ เฟ่  (Scheffe) พบว่ า                  

พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 5 ปีขึน้ไปมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงใน

การท างานมากกว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน น้อยกว่า 1 ปี 

 พนักงานที่มรีะยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้น ไปมคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน

ความส าเร็จในการท างานของบุคคล , ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ด้านความสมัพันธ์ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นสภาพการท างาน, ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา, ด้านสถานะทาง

อาชพี มากกว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 1 – 3 ปี 

 

 สายงาน พบว่ามคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายด้าน 

พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล , ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ , ด้าน

ความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นสภาพการท างาน, ด้านวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา, 

ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื, ดา้นความก้าวหน้าดา้นเงนิเดอืน, ดา้น

นโยบายการบรหิาร, มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่



111 
 

 

ระดบั 0.05 ยกเว้น ด้านความรบัผดิชอบ, ด้านความก้าวหน้า, ด้านนโยบายการบรหิาร, ด้าน

ความมัน่คงในการมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

 เมือ่เปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า              

พนักงานสายงานสนับสนุนธุรกิจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล, ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ, ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ มากกว่า 

พนกังานสายงานธุรกจิรายยอ่ย 

 พนกังานสายงานสนบัสนุนธุรกจิมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความสมัพนัธ์

ต่อผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นสภาพการท างาน, ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นเงนิเดอืน, ดา้นนโยบาย

การบรหิาร มากกว่า พนกังานสายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 

 

อภิปรายผลงานวิจยั 

       ผลการศึกษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานระบรหิารและระดบั
ปฏบิตัิการ กรณีศึกษา พนักงานธนาคารอิสลาม ส านักงานใหญ่  ผู้วจิยัใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยน าทฤษฏีสองปจัจัยของ Herzberg                    
ที่ประกอบด้วย ปจัจยัจงูใจ 5 ด้าน ความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า และ ปจัจยัค ้าจุน 7 ดา้น 
ดา้นเงนิเดอืน ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ต้บงัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา ด้านสถานะ
ทางอาชพี และด้านความมัน่คงในการท างาน ซึง่จากการศกึษาสามารถอภปิรายผลรายด้านได้
ดงันี้ 
        1.  ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ผลการศกึษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบั

ปฏบิตักิารของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้น

ความส าเร็จในการท างานอยู่ ในระดับมาก ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะพนักงานได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละสามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้ป็นอยา่งด ีจงึส่งผลให้

ภาพรวมด้านความส าเร็จในการท างานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับฮาร์เรล (มัจฉร ี         

โอสถานนท ์2539 : 40 – 41 อ้างจาก Harrell 1964 : 260 – 273) กล่าวว่าโอกาส จะเรยีนรูแ้ละ

ศึกษางาน โอกาสที่จะท างานให้ส าเร็จได้นั ้น เป็นปจัจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ดงัเช่นทฤษฏขีองเฮอรซ์เบริก์ (Herzberg) ไดก้ล่าวว่าความส าเรจ็ในการท างานของ

บุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสรจ็สิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็น

ความสามารถในการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ การรูจ้กัป้องกนัปญัหาที่จะเกดิขึน้ เมื่อผลงานส าเรจ็จงึ
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เกดิความรูส้กึพงึพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเรจ็ของงานนัน้ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั มณี

รตัน์ เกิดผลวฒันา (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อปจัจยัจูใจในการท างานของพนักงาน

ธนาคารออมสนิ ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าด้านความส าเรจ็ของงาน พนักงานมคีวามพงึพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก  

 2.  ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ผลการศกึษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบั

ปฏบิตักิารของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้น

การได้รบัการยอมรบันับถือ อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะธนาคารอิสลามฯ เป็น

ระบบงานราชการมลี าดบัขัน้ในการบรหิารงาน ท าให้ผู้บงัคบับญัชาหรอืเพื่อนร่วมงานไม่ค่อย

ยอมรบัความรู้ความสามารถของพนักงานที่อยู่ในระดบัปฏิบัติการหรอืในต าแหน่งที่ต ่ากว่า 

ดงัเช่นทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการ 5 ขัน้ตอน มาสโลว์ (Maslow) ในขัน้ที4่ ความต้องการยก

ย่องนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการระดบัสูง ที่เกี่ยวกบัความ

อยากเด่นในสงัคม ต้องการใหบุ้คคลอื่นยกย่องสรรเสรญิ รวมถงึความเชื่อมัน่ในตนเอง ในเรื่อง

ความรูค้วามสามารถ ความเป็นอสิระและเสรภีาพ Locke (1976: 160) กล่าวว่า ความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ  (Cognitive) ความรู้สึก (Affective) และการ

ประเมนิปฏกิริยิาโต้ตอบ (Evaluative Reaction) ของบุคคลแต่ละคนที่มต่ีอการปฏบิตัิงานของ

ตน ซึ่งสอดคล้องกบั รมย์ชล ีสุวรรณชยัรกัษ์ (2550) : ศกึษาความพงึพอใจในการท างานของ

พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัล าปาง และเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ

ในการท างานของพนักงานธนาคารทหารไทยจ ากดั (มหาชน) พบว่าด้านการได้รบัการยอมรบั

นบัถอือยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การศึกษาพบว่า พนักงานระดับบรหิารและระดับ

ปฏบิตักิารของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้น

ลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิอยู่ในระดบัปานกลางทัง้นี้อาจเป็นเพราะลกัษณะงานและหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบพนักงานปฏบิตังิานอยู่ ไม่ชดัเจน ไม่ตรงตามสายงานการปฏบิตั ิและทกัษะ ความรู้

ความสามารถของพนักงาน อาจส่งผลใหภ้าพรวมดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัอิยู่ในระดบัปาน

กลาง ดงัเช่น ธนียา ปญัญาแกว้ ( 2541: 12) ไดใ้หค้วามหมายว่า สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจที่

เกี่ยวกบัลกัษณะของงาน ซึง่ปจัจยัเหล่านี้น าไปสู่ความพอใจในงานทีท่ า ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ การ

ยกย่อง ลกัษณะงาน ความรบัผดิชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปจัจยัเหล่าน้ีอยู่ต ่ากว่า จะท าให้

เกิดความไม่พอใจงานที่ท า ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรบัผิดชอบ 
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ความส าเรจ็และการยกย่องแก่ผู้ปฏบิตังิานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมแีรงจูงใจในการท างาน

เป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกบั เสกชยั ชมภูนุช (2548)  :ศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานของบุคลากรธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ พบว่าด้านลกัษณะของงานที่

ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  

 4.  ด้านความรบัผดิชอบ การศกึษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร

ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความ

รบัผดิชอบ อยู่ในระดบัปานกลางทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนักงาน บางสายงานต้องรบัผดิชอบใน

หน้าที ่ทีไ่ม่ตรงกบัภาระงาน และไม่มอี านาจตดัสนิใจเดด็ขาดในงานทีไ่ด้รบัมอบหมายเนื่องจาก

ไม่ใช่สายงานที่รบัผดิชอบโดยตรง จงึส่งผลให้ภาพรวมของด้านความรบัผิดชอบในงานอยู่ที่

ระดบัปานกลาง ทฤษฏขีองเฮอรซ์เบริก์ (Herzberg) ไดก้ล่าวว่าความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความ

พึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบงานใหม่ ๆ  และมีอ านาจในการ

รบัผดิชอบไดอ้ยา่งด ีไมม่กีารตรวจหรอืควบคุมอยา่งใกลช้ดิ ซึง่สอดคลอ้ง รมย์ ชล ีสุวรรณชยั

รกัษ์ (2550): ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด 

(มหาชน) จงัหวดัล าปาง และเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคาร

ทหารไทยจ ากดั (มหาชน) พบว่าดา้นความรบัผดิชอบอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 5. ด้านความก้าวหน้า การศึกษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารของ

พนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานด้านความก้าวหน้า 

อยู่ในระดบัปานกลางทัง้นี้อาจเป็นเพราะที่ผ่านมาผลประกอบการของธนาคารขาดทุน ท าให้

ส่งผลต่องบในการฝึกอบรมท าใหช้ัว่โมงในการฝึกอบรมจงึลดลงไป รวมถงึธนาคารไม่มนีโยบาย

สนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อ ทฤษฏีของเฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg) ความก้าวหน้า หมายถึง 

ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งสูงขึน้ของบุคคลในองคก์าร การมโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิ

หรอืไดร้บัการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้อง รมย์ ชล ีสุวรรณชยัรกัษ์ (2550) : ศกึษาความพงึพอใจ

ในการท างานของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าปาง และเพื่อ

เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารทหารไทยจ ากดั (มหาชน) พบว่า

ดา้นความกา้วหน้าอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 6. ด้านเงินเดือน การศึกษาพบว่า พนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของ

พนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นเงนิเดอืนอยู่ใน

ระดบัน้อยทัง้นี้อาจเป็นเพราะธนาคารฯ เป็น ธนาคารรฐัวสิาหกจิจงึมกีารก าหนดเงนิเดอืนตาม
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ต าแหน่งงาน และการประเมนิผลงานจากผู้บงัคบับญัชา รวมถึงปจัจุบนัภายในองค์กรมกีาร

เรยีกรอ้งให้ผู้บรหิารแก้ไขเรื่องเงนิเดอืน 2 มาตรฐานส าหรบัพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษากับ

พนักงานที่มอีายุการท างานมากกว่าในต าแหน่งเดยีวกนั ทฤษฏขีองเฮอรซ์เบริก์ (Herzberg) 

เงนิเดือน หมายถึง เงนิเดือนและการเลื่อนขัน้เงนิเดือนในหน่วยงานนัน้ ๆ  เป็นที่พอใจของ

บุคลากรในการท างาน , ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 24) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ของบุคคลเป็นทศันะคตคิวามพงึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจ หรอืเป็นความแตกต่างระหว่างรางวลั

ของแรงงานทีไ่ดร้บั และจ านวนรางวลัทีเ่ขาเชื่อว่าเขาควรจะไดร้บั บุคคลทีเ่กดิความพงึพอใจจะ

มผีลผลติมากกว่าบุคคลที่ไม่พงึพอใจ และยงัเกี่ยวขอ้งกบัการขาดงาน หรอืการลาออกจากงาน

ด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสะท้อนถึงทัศนคติมากกว่า

พฤตกิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบั รมยช์ล ีสุวรรณชยัรกัษ์ (2550) : ศกึษาความพงึพอใจในการท างาน

ของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัล าปาง และเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึ

พอใจในการท างานของพนักงานธนาคารทหารไทยจ ากดั (มหาชน) พบว่าดา้นความก้าวหน้าอยู่

ในระดบัน้อย 

  7. ด้านนโยบายการบรหิาร การศกึษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร

ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านด้าน

นโยบายการบรหิาร อยู่ในระดบัน้อย ทัง้นี้อาจเป็นเพราะในช่วง 2 ปีทีผ่่านมามกีารเปลีย่นแปลง

ผู้บรหิารระดบัสูงในวาระสัน้ ๆ หลายครัง้ ซึ่งนโยบายก็เปลีย่นตามผู้บรหิารที่ด ารงต าแหน่งใน

ขณะนัน้ ท าให้เกิดแรงต้านภายในองค์กรและมีความรู้สึกในแง่ลบ ทฤษฏีของเฮอร์ซเบิร์ก 

(Herzberg) ด้านนโยบายการบรหิาร คอื การจดัการและการบรหิารองค์การ การติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์การ   Anold and Feldman (1986: 86) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นความรูส้กึรวมๆ ที่แต่ละบุคคลมต่ีองานของ

ตน เช่น ความชื่นชอบ ค่านิยม และความรูส้กึในทางบวก เป็นตน้ 

 8. ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  การศึกษา

พบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย

มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน อาจเป็นเพราะภายในองค์กรมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

องคก์ร และโยกยา้ยพนักงานระหว่างส่วนงานบ่อยครัง้จงึท าให้ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 

ดงัทีท่ฤษฏขีองเฮอรซ์เบริก์ (Herzberg) ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อน
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ร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิรยิา หรอืวาจาที่แสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั 

สามารถท างานร่วมกนัมคีวามเขา้ใจซึ่งกนัและกนัอย่างด,ี ซึ่งสอดคล้องกบั รมยช์ล ีสุวรรณชยั

รกัษ์ (2550): ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด 

(มหาชน) จงัหวดัล าปาง และเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างานของพนกังานธนาคาร

ทหารไทยจ ากดั (มหาชน) พบว่าดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและเพื่อน

รว่มงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 9. ดา้นสภาพการท างาน การศกึษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารของ

พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ด้านสภาพการ

ท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อุปกรณ์ส านักงาน

ขาดความทนัสมยัและไม่เพียงพอต่อการปฏบิตัิงาน ดงัที่ทฤษฏขีองเฮอร์ซเบริ์ก (Herzberg) 

ดา้นสภาพการท างาน เช่น แสงเสยีง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทัง้ลกัษณะของสิง่แวดลอ้ม

อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืต่าง ๆ อกีดว้ยซึง่สอดคลอ้งกบัรมยช์ล ีสุวรรณชยัรกัษ์ (2550) 

ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จงัหวดั

ล าปาง และเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารทหารไทยจ ากดั 

(มหาชน) พบว่าดา้นสภาพการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 10. ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา การศึกษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตักิารของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะผู้บงัคบับญัชามี

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาหลายคน เพราะฉะนัน้มผีูใ้ต้บงัคบับญัชาบางส่วนไม่ไดใ้นสิง่ทีต่นเองปรารถนา

หรอืตัง้ใจไวจ้งึท าให้เกดิความรูส้กึไม่พงึพอใจในวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา ดงัที่ทฤษฏี

ของเฮอรซ์เบริก์ (Herzberg) วธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานหรอืความยุตธิรรมในการบรหิาร ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั มณี

รตัน์ เกิดผลวฒันา (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อปจัจยัจูใจในการท างานของพนักงาน

ธนาคารออมสนิ ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าด้านความส าเรจ็ของงาน พนักงานมคีวามพงึพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก   

 11. ด้านสถานะทางอาชพี การศึกษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิการ

ของพนกังานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นสถานะทาง

อาชพีอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะธนาคารอสิลามฯ เป็นธนาคารรฐัวสิาหกจิจงึส่งผลให้
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พนักงานภูมใิจที่ไดป้ฏบิตังิานที่ธนาคารแห่งนี้ ดงัเช่นทฤษฏลี าดบัขัน้ความต้องการ 5 ขัน้ตอน 

มาสโลว์ (Maslow) ในขัน้ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม  (Social Belonging Needs) เมื่อ

ความต้องการทางด้านร่างกาย และความปลอดภัยได้รบัการตอบสนองแล้ว  ความต้องการ

ทางด้านสงัคมก็จะเริม่เป็นสิง่จูงใจที่ส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล  เป็นความต้องการที่จะให้

สงัคมยอมรบัตนเป็นสมาชิกต้องการได้รบัการยอมรบัจากคนอื่น  ๆ ได้รบัความเป็นมติรและ

ความรกัจากเพื่อนรว่มงาน 

 12. ด้านความมัน่คงในการท างาน การศึกษาพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดับ

ปฏบิตักิารของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้น

สถานะทางอาชพีอยู่ในระดบัปานกลางอาจเป็นเพราะธนาคารอสิลามฯในช่วงที่ผ่านมาประสบ

กบัปญัหาการขาดทุน แต่งเน่ืองจากธนาคารฯ เป็นธนาคารของรฐัจงึมัน่คง ดงัเช่นทฤษฏลี าดบั

ขัน้ความต้องการ 5 ขัน้ตอน  มาสโลว์ (Maslow) ในขัน้ความต้องการความมัน่คงและ

ปลอดภยั  (Safety  Needs  and  Needs for Security)  ถ้าต้องการความมัน่คง  ปลอดภยัใน

ชีวิต  ทัง้ในปจัจุบันและอนาคต  ต้องการความเป็นธรรมในการท างาน  ความปลอดภัยใน

เงนิเดอืนและการถูกไล่ออก  สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยัและการรกัษาพยาบาล  รวมทัง้ความเชื่อ

ในศาสนา  และเชื่อมัน่ในปรชัญา  ซึ่งจะช่วยให้บุคคลอยู่ในโลกของความเชื่อของตนเอง  และ

รูส้กึมคีวามปลอดภยั 

 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบั

ปัจจยัส่วนบคุคลของพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส านักงานใหญ่ 

1. ผลการวิเคราะห์ด้านปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานที่มปีจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ 

ต่างกนั พบว่า มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 

การท างานของพนักงานทัง้ชายและหญงิมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่าร

งานเท่าเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ                    

ธนียา แก้วสมบัติ (2541) ได้ท าการศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของ

ขา้ราชการครใูนจงัหวดัเชยีงใหม่ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ ทีแ่ตกต่างกนัของ

กลุ่มตวัอยา่งไมม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในงานของขา้ราชการครใูนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

2. ผลการวเิคราะห์ด้านปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานที่มปีจัจยัส่วนบุคคลด้านศาสนา 

ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในรายด้านแตกต่างกัน พบว่า พนักงานที่นับถือ
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ศาสนาอื่น ๆ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้านความรบัผดิชอบแตกต่างกบัศาสนาพุทธ 

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานที่นับถอืศาสนาอื่น ๆ  และพนักงานที่นับถอืศาสนาพุทธ 

นับถือและยดึหลกัค าสอนที่แตกต่างกนั ความคิด และทศันคติในการท างาน จงึแตกต่างกัน

ออกไป  

3. ผลการวเิคราะห์ด้านปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานที่มปีจัจยัส่วนบุคคลด้าน อาย ุ

ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละดา้นแตกต่างกนั พบว่า พนักงานทีอ่ายุ 36 ปี

ขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน มากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 26-30 ปี ดา้นความส าเรจ็ใน

การท างานของบุคคล, ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ, ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ, ด้าน

ความรบัผิดชอบ, ด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา , ด้านสภาพการท างาน, ด้านวิธีการ

ปกครองของผู้บงัคบับญัชา, ด้านสถานะทางอาชพี, ด้านความมัน่คงในการท างาน มคีวามพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 พนักงานทีม่อีายุ 36 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านความส าเรจ็ในการ

ท างานของบุคคล, ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ, ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ, ด้านความ

รบัผดิชอบ, ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา, ด้านสภาพการท างาน, ด้านวธิกีารปกครอง

ของผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คงในการท างาน แตกต่างกบั พนกังาน

ที่มอีายุ 26-30 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานที่มอีายุ

มากกว่ามวีุฒภิาวะสูงกว่า มปีระสบการณ์ในการท างานท างานผลงานได้รบัการยอมรบันับถือ

จากเพื่อนร่วมงาน   ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ร าไพนภา พงษ์ธรรม (2555) ได้

ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยใน

จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าผลการวเิคราะห์ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อความพงึพอใจในการท างานของ

พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า พนักงานที่มอีายุเพิม่ขึ้น

กลบัส่งผลใหร้ะความพงึพอใจมากในการท างานเพิม่ตามไปดว้ย 

         4. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้น ต าแหน่ง

งานต่างกนั มคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงานในแต่ละด้านแตกต่างกัน แสดงว่าบุคลากรที่มี

ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั และเมื่อ

พจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล, ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับ

ถอื, ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ, ด้านความรบัผดิชอบ, ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา, 
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ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา, ด้านสถานะทางอาชพี, ด้านความมัน่คงในการท างาน          

มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 พนักงานต าแหน่งผู้จดัการบรหิารมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน มากกว่าพนักงาน

เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P1-P2 และเจา้หน้าที ่C1-C3 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานทีม่ตี าแหน่งสูงว่า

ได้รบัการยอมรบันับถอืจากผู้บงัคบับญัชา และมโีอกาสทีไ่ด้รบัการเลื่อนต าแหน่งในอนาคต ซึ่ง

สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2533: 222–224) กล่าวถึงความพอใจในการท างานคือ 

ความรูส้กึทีด่โีดยส่วนรวมของคนต่องานของพวกเขา เมื่อเราพดูว่าคนมคีวามพงึพอใจในงานสูง

เรา จะหมายถงึ สิง่ที่คนชอบและให้คุณค่ากบังานของเขาสูงและมคีวามรูส้กึที่ดต่ีองานของเขา

ดว้ย 

 5. ผลการวิเคราะห์ด้านปจัจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีปจัจัยส่วนบุคคลด้าน 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละดา้นแตกต่างกนั มี

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละด้านแตกต่างกนั พบว่า ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน

ของบุคคล, ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิ, ดา้นความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา, ดา้นสภาพการ

ท างาน, ด้านวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คงในการ

ท างาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานที่ปฏบิตังิานในระยะเวลา 5 ปีขัน้มคีวามผูกผนัต่อองค์กร

มากกว่าพนักงานที่อายุงานน้อย 5 ปีซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มณีรตัน์ เกิดวฒันา 

(2549) ไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจต่อปจัจยัจงูใจในการท างานของพนักงานธนาคารออมสนิ

ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า พนักงานที่มอีายุงานมากกว่า 20 ปี มคีวามพงึพอใจในการท างาน

มากกว่าพนกังานทีม่อีาย ุ11- 15 ปี 

6. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้น สายงาน 

มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละดา้นแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานใน

แต่ละด้านแตกต่างกนั พบว่าด้านความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล, ด้านลกัษณะของงานที่

ปฏบิตั,ิ ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน, ดา้นสภาพการ

ท างาน, ด้านวธิกีารปกครองของผู้บงัคบับญัชา, ด้านสถานะทางอาชพี, ท างาน ด้านการได้รบั

การยอมรบันับถอื, ด้านความก้าวหน้าดา้นเงนิเดอืน, ด้านนโยบายการบรหิาร,มคีวามพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 พนักงานสายงานสนับสนุนธุรกิจมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านความส าเรจ็ใน

การท างานของบุคคล, ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิ, ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื มากกว่า 

พนกังานสายงานธุรกจิรายยอ่ย 

       พนักงานสายงานสนับสนุนธุรกจิมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านความสมัพนัธ์ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา, ด้านสภาพการท างาน, ด้านสถานะทางอาชพี, ดา้นเงนิเดอืน, ดา้นนโยบายการ

บรหิาร มากกว่า พนักงานสายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อทัง้นี้อาจเป็นเพราะสายงานสนับสนุน

ธุรกจิเป็นสายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการบรกิารลูกค้าและติดต่อประสานงานดบัลูกค้า จงึท าให้

เกิดภาวะกดดันน้อยกว่าสายงานธุรกิจรายย่อยและสายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อที่ต้อง

ประสานงานทั ้งลูกค้าและสายงานอื่น ๆ ในองค์ก ร ซึ่งสอดคล้องกับ  วิชัย โถสุวรรณ

จินดา (2535: 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ภาวการณ์มีอารมณ์ใน

ทางบวกทีเ่กดิขึน้จากการประเมนิประสบการณ์ในงานของบุคคลความพอใจในการปฏบิตังิานจะ

ส่งผลถงึขวญัของบุคคล อนัเป็นพลงัผลกัดนัต่อการท างานในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้น้ี  
  
       จากผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ อยู่ในระดบัปานกลาง  ผูศ้กึษาจงึน าผลจากขอ้

คน้พบครัง้นี้มาเป็นขอ้เสนอแนะดงันี้  

 1.  ผลจากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงนิเดือน           

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ซึ่งผู้จดัการธนาคารควรพิจารณาเรื่องการปรบัปรุงอัตรา

เงนิเดอืนส าหรบัพนักงานเดมิและพนักงานใหม่ ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุดให้พนักงาน

สามารถเบกิไดต้ามชัว่โมงการท างานจรงิ รวมถงึการพจิารณาเงนิจ่ายพเิศษ (โบนัส) ใหเ้ป็นไป

ตามผลส าเร็จของงานของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานมี

ประสทิธภิาพ 

2.  ผลจากการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นนโยบายการบรหิารมี

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย ซึง่ผูจ้ดัการธนาคารควรประชุมชีแ้จงนโยบายการท างานใหช้ดัเจน

และทัว่ถึงทัง้พนักงานส านักงานใหญ่และพนักงานประจ าสาขา เนื่องจากที่ผ่านมา พนักงาน

สาขาบางส่วนไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการท างานหรือนโยบายการท างาน                      
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ที่เกิดขึ้นใหม่ ท าให้เกิดความสบัสนของพนักงาน และความไม่ราบรื่นในการท างานร่วมกัน

ระหว่างพนกังานส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการท างาน  

3.  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย แตกต่างกนั โดยทีพ่นกังานทีม่อีายุ 36 

ปี มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 26-30 ปี ในดา้นลกัษณะของงาน

ทีป่ฏบิตั,ิ ดา้นความรบัผดิชอบ, ดา้นสภาพการท างาน, ดา้นสถานะทางอาชพี, ดา้นความมัน่คง

ในการท างาน ซึ่งธนาคารควรให้ความส าคญักับพนักงานที่มอีายุ 26 -30 ปี มากขึ้น โดยให้

โอกาสพนักงานในการสบัเปลี่ยนยา้ยงานตามความถนัด และความช านาญของพนักงาน เปิด

โอกาสใหพ้นกังานไดเ้สนอความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน

ที่ปฏิบัติอยู่ รวมถึงการดูแลพนักงานในเรื่องของสภาพการท างาน เช่นอุปกรณ์ส านักงาน 

เพยีงพอต่อการปฏบิตังิานหรอืไม ่เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานในการปฏบิตังิาน 

 4. จากผลการศกึษา พบว่า พนักงานที่มตี าแหน่งงานต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน โดยที่พนักงาน

ต าแหน่งผู้จดัการบรหิาร มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ,                   

ด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน , ด้านวธิกีารปกครอง

ของผู้บงัคบับญัชา มากกว่า พนักงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่ C1-C3 ธนาคารควรให้ความส าคญั 

พนักงานต าแหน่งเจา้หน้าที่ C1- C3 ในด้านความสมัพนัธ์ต่อผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา

และเพื่อนร่วมงาน และด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา โดยผู้จดัการธนาค ารควร

พิจารณาการบริหารงานแนวราบ ลดการบริหารงานแบบล าดับชัน้ลง เพื่ อเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่อนัดรีะหว่างผู้คบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา ผู้บงัคบับญัชาควรเปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้แสดงความคดิเห็น และ รบัฟงัความคิดเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อให้

พนกังานรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่าและมคีวามส าคญัต่อเพื่อนรว่มงาน 

       5.  ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่อยู่ในสายงาน ต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย แตกต่างกนั โดยพนักงานทีอ่ยู่ในสาย

งานสนับสนุนธุรกจิมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล , 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมากกว่า พนักงานที่อยู่ในสายงานธุรกิจรายย่อย เนื่ องจาก

พนักงานที่อยู่ในสายงานธุรกจิรายย่อยเป็นสายงานทีร่บัเป้าหมายในการท าก าไรให้กบัธนาคาร

ดงันัน้ ผลส าเร็จของสายงานธุรกิจรายย่อยคือ การท าผลก าไรให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
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ธนาคาร ดงันัน้ผู้บรหิารควรให้ความส าคญัในเรื่องการออกและพฒันาผลติภณัฑ์ของธนาคาร     

ใหเ้หมาะสมและสามารถแข่งขนักบัธนาคารอื่นได ้เพื่อใหพ้นกังานทีอ่ยู่ในสายงานธุรกจิรายยอ่ย

สามารถท างานเป็นไปตามเป้าหมายทีธ่นาคารก าหนด และเกดิความพงึพอใจในการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะสาหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป  
 
 1.   เน่ืองจากปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั

ความคดิเหน็ส่วนบุคคลซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้ม และเวลา การวจิยัใน

เรือ่งเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจงึควรมกีารวดัผลเป็นระยะๆ เพื่อเป็นประโยชน์ 

ในการพฒันาองคก์รและบุคลลากร    

 2.  ควรมกีารศกึษาดา้นทศันคตแิละสิง่จงูใจทีม่ผีลต่อความผกูพนัองคก์ร เพิม่เตมิ 

 3.  ควรมกีารศกึษาดา้นวฒันธรรมองคก์รในการอยู่รว่มกนัของบุคลากรทีม่ ีเชือ้ชาตแิละ

ศาสนา แตกต่างกนั 
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แบบสอบถาม 

 

เรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร กรณศีกึษา ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

 

ค าชีแ้จง  

 ผู้วิจยัเป็นนักศึกษาปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ซึ่งศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานของพนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร กรณีศกึษา ธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย ส านักงานใหญ่ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อส ารวจความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

พนักงานระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่  

เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการศกึษาคน้คว้าอสิระเท่านัน้ โดยค าตอบของท่านไม่มผีลกระทบต่อ

สถานภาพและการปฏิบัติงานของท่าน จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่าน กรุณาตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจรงิ ค าตอบทีไ่ดถ้อืเป็นความลบั  

 แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 

 ส่วนที ่1 : ขอ้ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

 ส่วนที ่2 : ขอ้ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 ส่วนที ่3 : ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ส าหรบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 ทัง้นี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามอยา่งครบถว้น  

เพื่อการท าวจิยัทีส่มบรูณ์ต่อไป  
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ส่วนที ่1 : ขอ้ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง      

1. เพศ     ชาย       หญงิ 

 

2. ศาสนา                 พุทธ        อสิลาม  

        อื่น ๆ 

 

3 .อาย ุ          20 - 25 ปี          26 - 30 ปี     

      31 - 35 ปี    36 ปีขึน้ไป  

4. ต าแหน่งงาน  

 4.1  ระดบับรหิาร        ผูจ้ดัการบรหิารขึน้ไป    

      ผูช้่วยผูจ้ดัการ / เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P3 

4.2  ระดบัปฏบิตักิาร     เจา้หน้าทีว่ชิาชพี P 1 – P 2     

       เจา้หน้าที ่C 1 – C 3 

 

5. ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน   น้อยกว่า 1 ปี      1 - 3 ปี  

   4 - 5 ปี    5 ปี ขึน้ไป 

 

6.สายงาน     สายงานธุรกจิรายยอ่ย  

    สายงานบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 

    สายงานสนบัสนุนธุรกจิ 
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ส่วนที ่2  : ขอ้ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตักิารของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ล าดบั ประเดน็ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไมเ่หน็

ดว้ย 
เฉย ๆ 

เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล 

1 
ท่านสามารถท างานประสบ

ความส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ี
     

2 

ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานไดเ้ป็น

อยา่งด ี

     

3 
ท่านพงึพอใจในผลส าเรจ็ของงาน

เสมอ 
     

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

4 
ท่านไดร้บัการยอมรบันับถอืจาก

เพื่อนรว่มแผนก 
     

5 
ท่านไดร้บัค าชมเชยในผลส าเรจ็

ของงาน จากผูบ้งัคบับญัชาเสมอ  
     

6. 

ท่านไดร้บัการยอมรบั

ความสามารถ   ในการปฏบิตังิาน

จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน

รว่มงานเสมอ 
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ล าดบั ประเดน็ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไมเ่หน็

ดว้ย 
เฉย ๆ 

เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

7 
ท่านพงึพอใจงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่น

ปจัจบุนั 
     

8 

ท่านคดิว่างานทีป่ฏบิตัอิยูต่รงกบั

ความสามารถ ความถนัดและ

ทกัษะของท่าน 

     

9 

ท่านพอใจกบังานทีท่ าอยูเ่พราะมี

โอกาส ไดค้ดิรเิริม่ และสรา้ง

ทกัษะใหม่ๆ   

     

ดา้นความรบัผดิชอบ 

10 
ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัมอบหมาย

งานใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  
     

11 
ท่านพงึพอใจต่ออ านาจและหน้าที ่

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
     

12 

ท่านพงึพอใจต่อความเหมาะสม

และสม ่าเสมอของการกระจาย

งาน 

     

ดา้นความกา้วหน้า 

13 

ท่านพงึพอใจต่อการพจิารณาการ

เลื่อนต าแหน่งในปจัจบุนัทีม่คีวาม

เหมาะสม 
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ล าดบั ประเดน็ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไมเ่หน็

ดว้ย 
เฉย ๆ 

เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

14 
งานทีท่่านท าอยูส่ามารถกา้วไปสู่

ต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ได้ 
     

15 
ธนาคารฯ ใหก้ารส่งเสรมิให้

พนกังานศกึษาต่อ 
     

ดา้นเงนิเดอืน 

16 
ท่านพงึพอใจเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัใน

ปจัจบุนั 
     

17 

ท่านพงึพอใจการพจิารณาปรบั

ฐานเงนิเดอืนประจ าปี ทีผ่่านมา

หรอืไม ่ 

     

18 
ท่านพงึพอใจในสวสัดกิารทีไ่ดร้บั

ว่ามคีวามเหมาะสมและยตุธิรรม 
     

ดา้นนโยบายการบรหิาร 

19 
ท่านพงึพอใจการจดัโครงสรา้ง

องคก์รในปจัจบุนั 
     

20 

ท่านพงึพอใจนโยบายและระบบ

การบรหิารของธนาคารอสิลาม

แห่งประเทศไทย ในปจัจบุนั 

     

ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน 

21 
ท่านพงึพอใจ ในการไดร้บัความ

ช่วยเหลอืจากผูบ้งัคบับญัชา  
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ล าดบั ประเดน็ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไมเ่หน็

ดว้ย 
เฉย ๆ 

เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

22 

ท่านและเพื่อนรว่มงาน 

ปฏบิตังิานและอยู่รว่มกนัอย่างมี

ความสุข 

     

23 
ท่านและเพื่อนรว่มงาน ใหค้วาม

เป็นกนัเอง 
     

ดา้นสภาพการท างาน 

24 
ท่านพงึพอใจในบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 
     

25 

ท่านพงึพอใจ ในความพรอ้มของ

สิง่อ านวยความสะดวกในการ

ท างานเช่นอุปกรณ์ส านกังาน  

     

26 
ท่านพงึพอใจในระบบความ

ปลอดภยัของสถานทีท่ างาน 
     

ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

27 

ท่านพงึพอใจ ทีผู่บ้งัคบับญัชาให้

ความช่วยเหลอืและรบัฟงัความ

คดิเหน็ 

     

28 
ท่านพงึพอใจที ่ผูบ้งัคบับญัชามี

ความยตุธิรรม 
     

29 
ท่านพงึพอใจ ทีผู่บ้งัคบับญัชาให้

ความเป็นกนัเองแก่ผูใ้ตบ้งัคบั 
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ล าดบั ประเดน็ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 

ไมเ่หน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ไมเ่หน็

ดว้ย 
เฉย ๆ 

เหน็

ดว้ย 

เหน็

ดว้ย

อยา่ง

ยิง่ 

ดา้นสถานะทางอาชพี 

30 

ท่านพงึพอใจในต าแหน่งงาน

ปจัจบุนั  ว่าไดร้บัการยอมรบัจาก

สงัคม 

     

31 

ท่านมคีวามภูมใิจ ทีไ่ดป้ฏบิตังิาน

ในธนาคารอสิลามแห่งประเทศ

ไทย  

     

ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

32 

ท่านพงึพอใจทีจ่ะท างานกบั

ธนาคารฯ เพราะรูส้กึมัน่คงใน

อาชพี 

     

33 
ท่านพงึพอใจทีจ่ะปฏบิตังิาน                  

จนเกษยีณอายุ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

ส่วนที ่3 : ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ส าหรบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ในการปรบัปรงุส าหรบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสนอแนะ อื่น ๆ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แหล่งอา้งองิ : แบบสอบถามชุดนี้ ดดัแปลงมาจาก 

1.แบบสอบถามความพงึพอในแบบสอบถาม เรื่อง ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร สถาบนัวจิยัและ

พฒันาแห่ง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์[ออนไลน์].เขา้ถงึไดจ้าก

http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-

53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%

B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8

1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf  

2.แบบสอบถามความพงึพอใจและความสขุในการท างานของบุคลากรสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา รอบที ่1 

(ตุลาคม 2551- มนีาคม 2552) ประจ าปี งบประมาณ 2552 [ออนไลน์].เขา้ถงึไดจ้าก

http://pdc.obec.go.th/UserFiles/File/Q-happy%20(healthy).pdf 

 

http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://www.rdi.ku.ac.th/information_Div/SAR/SAR-53/check/3.3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://pdc.obec.go.th/UserFiles/File/Q-happy%20(healthy).pdf


 
 

 

 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นางสาววรัทยา คล้ายล าเจียก  เกิดเมื่อวันที่  9 มกราคม  พ.ศ. 2528 ที่จ ังหวัด               

กรุงเทพมาหานครฯ ส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรคีณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา

ภาษาองักฤษ จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(วทิยาเขตก าแพงแสน) เมื่อปีการศกึษา 2550

และศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2555  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


