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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนที่ มผีลต่อ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ใน
การวจิยั ไดแ้ก่ พนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถติิที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
ผลการวจิยัพบว่า: 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มสีภานภาพโสด มรีายไดต่้อเดอืน 20,000 
– 40,000 บาท โดยมีต าแหน่งพนักงานบรหิาร มีระยะเวลาปฏิบตัิงานน้อยกว่า  1 – 9 ปี กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี และ  มีความคิดเห็นโดยรวมต่อ              
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัด ี 
 พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน               
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ปัจจัยจูงใจโดยรวม ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการ ได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน                
ความรับผิดชอบ มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ส่วนด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติและ                
ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน โดยมทีศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ปัจจยัค ้าจุนโดยรวมและด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง  บุคคลดา้น
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานในทศิทางเดยีวกนั 
ในระดับปานกลาง ส่วนด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงานและด้านผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับ               
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งสงู นอกจากนี้ในดา้นความมัน่คง
ในงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต ่ า และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน                
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการ ปฏบิตังิานของพนักงาน ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั:  ความพงึพอใจ การปฏบิตังิาน พนกังานธนาคาร 
 
____________________________________ 
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Abstract 
 

 The objective of this research is to study the factors affecting job satisfaction of employees in 
a foreign bank in Bangkok. The sample in this research includes three handed employees at a foreign 
bank in Bangkok.  A questionnaires is used for data collection.  The statistics used for data analysis 
include percentage, arithmetic a mean, standard deviation, t-test, One way analysis of variance and 
Pearson product moment correlation coefficient.  The findings revealed the following: 
 The majority of the respondents were female between twenty to thirty years old, single .holding 
had position of officer with on income 20,000 to 40,000 Baht per month and one year below to nine 
years of work experience. 
 The opinions of the respondents toward overall job motivation factors, hygiene factors and job 
satisfaction were at a good level.  
 Employees in foreign bank in Bangkok of different ages, income levels and work experience 
have different levels of job satisfaction with a statistical significance of 0.05. 
Overall of job motivation factors include aspects of achievement, recognition and responsibility 
moderately correlated in the same direction with job satisfaction, while the aspects of working description 
and advancement highly correlated in the same direction to job satisfaction with a statistical significance 
of 0.01 
 Overall, in terms of job hygiene factors, the aspects of salary, interpersonal relations and 
working conditions moderately correlated in the same direction to job satisfaction, while the aspects of 
company policy administration and supervision highly correlated in the same direction in terms of job 
satisfaction. Moreover, the aspects of job security correlated at a low level in the same direction to job 
satisfaction and the aspects of occupational status were extremely low and correlated in the same 
direction to job satisfaction with a statistically significant level of 0.01 

 
Keywords: Satisfaction, Performance, Bank Staff 

 

บทน า 
 ในปัจจุบนัการแข่งขนัของธนาคารพานิชยท์ัง้ของไทยและต่างชาตนิัน้ไดม้คีวามรุนแรงขึน้ในทุกๆ ดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิาร ผลติภณัฑ ์ภาพลกัษณ์ ไดม้กีารพฒันาเทคโนโลยดีา้นต่างๆ ในการปฏบิตังิานเพื่อใหม้ี
ศกัยภาพที่สูงขึ้น เพื่อโดยน ามาใช้บริหารและเพื่อการแข่งขนักนัระหว่างธนาคารพานิชย์เพื่อจุดประสงค์ที่จะ
กา้วหน้ากว่าองค์กรอื่นๆ อย่างไรกต็ามปัจจยัเบือ้งต้นของแต่ละองค์กร สิง่ที่จะส่งผลให้ธุรกจินัน้ก้าวหน้าเติบโต
และบรรลุเป้าหมายคอืทรพัยากรมนุษย ์เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึความส าเรจ็หรอืลม้เหลวขององคก์ร
นัน้ๆ แม้ว่าการก้าวล ้าของ เทคโนโลยไีปมากเพยีงใด แต่หากบุคลากรขององค์กรนัน้ไม่ไดม้กีารพฒันาหรอืการ
เปลีย่นแปลงไปตามเทคโนโลยทีี่เกดิขึน้ใหม่ขององคก์ร กจ็ะส่งผลต่อความส าเรจ็ขององคก์รได้ เพราะบุคลากร
เปรยีบเสมอืนต้นทุนทีไ่ดล้งทุนไวเ้พื่อใหธุ้รกจิสามารถด าเนินไดด้ว้ยดี ดงันัน้สิง่ทีส่ าคญัทีห่ลายๆ องคก์รค านึงถงึ
อยู่เสมอคอืการพฒันาดแูลและปรบัปรุง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้มขององคก์ร เวลาการท างานทีเ่หมาะสม หน้าที่
ที่รบัผดิชอบและปรมิาณงานต่างๆ มกีารกระจายอย่างเหมาะสม รวมถึงสิง่จูงใจซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส าคญัที่
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จะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานและยอมทุ่มเททัง้ก าลงักายและก าลงัใจในการท างานและ
สดุทา้ยกจ็ะสง่ผลต่อองคก์รไดบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัเองไดม้หีน้าทีเ่ป็นตวัแทนของแผนก ในการเป็นกระบอกเสยีงและส ารวจความคดิเหน็
ของพนกังานซึง่เรยีกว่า VOE Champion (Voice of Employee) โดยโครงการนี้ไดม้กีารส ารวจความคดิเหน็ต่างๆ 
ของพนกังานทีม่ต่ีอธนาคาร หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน สวสัดกิารของพนกังานทีไ่ดร้บั หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
พนักงาน สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน เพื่อน าไปแกไ้ขปรบัปรุงใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
มากที่สุด นอกจากนี้ยงัเป็นการสร้างให้พนักงานรู้สกึว่าตนเองนัน้มีความส าคัญกับธนาคาร ทางธนาคารจึงได้มี
กจิกรรมต่างๆ ขึน้มามากมาย เช่น My Day คอืการทีพ่นกังานไดส้ทิธใินการเลอืกวนัลาไดค้รึง่วนัต่อเดอืน หรอืการ
ทีพ่นกังานจะไดห้ยุดในวนัเกดิของตนโดยทีไ่มเ่สยีวนัหยุดประจ าปีของตนไป กจิกรรม Let’s Get Together คอืการ
ร่วมพดูคุยกนัของพนกังานกบัหวัหน้างานและผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อไดร้บัรูถ้งึความเป็นไปของธนาคารในแต่ละเดอืนว่า
เกดิเหตุการณ์อะไรขึน้ มกีารอพัเดทข่าวสารขอ้มูลซึง่กนัและกนั และมกีารร่วมฉลองวนัเกดิใหก้บัพนักงานในแผนก 
ทีเ่กดิในเดอืนนัน้ๆ ดว้ย  
 จากการที่ได้เป็นกระบอกเสยีงและพนักงานของธนาคารต่างชาติแห่งนี้ จงึท าให้ได้มโีอกาสสมัผสัถึง
ความคดิเหน็ของพนักงานหลายๆ คนที่มต่ีอธนาคาร จงึตระหนักถึงความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานนัน้มผีลต่อ
องค์กร ซึ่งเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของพนักงานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานที่จะประกอบขึ้นจากบุคคลและ
สิง่แวดลอ้มต่างๆ ในองคก์รทีผ่สมผสานกนั เน่ืองจากแต่ละบุคคลต่างกม็พีืน้ฐานชวีติส่วนตวัทีแ่ตกต่างกนั เมื่อเขา้
มาท างานในองค์กรและขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมในที่ท างานที่เป็นอยู่ก็มีลกัษณะต่างกันทัง้ลักษณะงาน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในงาน พฤติกรรมของหวัหน้างาน ด้วยเหตุผลขา้งต้นที่กล่าวมา ผูว้จิยัจงึต้องการทีจ่ะ
ศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร                
ว่ามีปัจจยัใดบ้างที่จะท าให้พนักงานรู้สกึพึงพอใจการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจยัได้ใช้แบบจ าลองทฤษฎีสองปัจจยัของ   
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) เพื่อจะน างานวจิยัที่ได้นี้ไปเป็นต้นแบบในการคดิกจิกรรม เพื่อเป็น
การสานสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร และส่งเสรมิให้พนักงานธนาคารต่างชาติแห่งนี้ได้มคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
มากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามหลกัประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน 
และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนที่มีผลต่อความพึงพอใจใน  การ
ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
  1. ลกัษณะสว่นบุคคล 
   1.1  เพศ 
    1.1.1 ชาย 
    1.1.2 หญงิ 
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  1.2  อายุ  
    1.2.1 21 ปี – 30 ปี 
    1.2.2  31 ปี – 40 ปี  
    1.2.3  41 ปี – 50 ปี 
    1.2.4  51 ปี – 60 ปี  
   1.3  สถานภาพ  
    1.3.1  โสด 
    1.3.2  สมรส 
    1.3.3  หมา้ย/หย่าร่าง/แยกกนัอยู่ 
  1.4  ต าแหน่งงาน 
    1.4.1  พนกังานทัว่ไป (Non-Officer)  
    1.4.2  พนกังานบรหิาร (Officer) 
   1.5  รายไดต่้อเดอืน 
    1.5.1 20,000 - 40,000 บาท 
    1.5.2  40,001 - 60,000 บาท 
   1.5.3  60,001 - 80,000 บาท 
    1.5.4 80,001 บาทขึน้ไป 
  1.6  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
     1.6.1  น้อยกว่า 1 ปี 
    1.6.2  1-9 ปี 
     1.6.3  10-19 ปี 
     1.6.4  20 ปีขึน้ไป 
 2. ปัจจยัจงูใจ ไดแ้ก่ 
   2.1  ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน     
   2.2  ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื      
   2.3  ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ    
   2.4  ดา้นความรบัผดิชอบ  
   2.5 ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
 3. ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ 
  3.1  ดา้นนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน 
  3.2  ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กลู 
  3.3  ดา้นผูบ้งัคบับญัชา  
  3.4  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  3.5  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  3.6  ดา้นความมัน่คงในงาน 
  3.7  ดา้นสถานภาพการปฏบิตังิาน 
 ดา้นตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคาร
ต่างชาตแิห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ของพนักงานธนาคาร
ต่างชาตแิห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทีต่่างกนั 
 2. ปัจจยัจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ชุลพีร สสีนิท (2553: 11) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เป็นความหลากหลายดา้นภูมหิลงัของ
บุคคลซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสรา้งของร่างกาย ความอาวุโสในการปฏบิตัิงานเป็นต้น โดยจะ
แสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนัในหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ ซึง่มลีกัษณะ
พฤตกิรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตรห์รอืภูมหิลงัของ
บุคคลนัน่เอง 
 สรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท)์ อรรถมานะ (2542: 137-139) กล่าวว่า ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธ์
กบัปัจจยัเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้นักบรหิารสามารถท านายว่ากลุ่มใดมีท่าทีจะเกิด  ปัญหาทางพฤติกรรม ซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกบัความไม่พงึพอใจปัจจยัเฉพาะบุคคลเหล่านี้ บา้งกเ็กีย่วขอ้งกบัผูป้ฏบิตังิานโดยตรงบา้งกเ็กีย่วขอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มของการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัอาชพี 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 123-129) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน เป็นความรู้สกึ
ส่วนรวมของบุคคลต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและได้รับ
ผลตอบแทน คอื ผลทีเ่ป็นความพงึพอใจทีท่ าใหบุ้คคลเกดิความกระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างาน มขีวญัและ
ก าลงัใจ สิง่เหล่านี้จะมผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการท างาน รวมทัง้ส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นไป
ตามเป้าหมายขององคก์ร โดยเพื่อนร่วม งานเป็นปัจจยัหนึ่งจดัเขา้ไปในปัจจยัที่เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
ความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานท าให้คนเรามีความสุขในที่ท างาน สมัพันธภาพระหว่างเพื่อนจึงเป็น
ความสมัพนัธแ์ละปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน 
 จอมพล พิเศษกุล (2537:13) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานคือความรู้สกึที่จะกระตุ้นและ
ผลกัดนัให้บุคคลปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ โดยมีผลมาจากปัจจยัหลายด้านด้วยกัน               
ทัง้สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา ฯลฯ และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ลกัษณะ
บุคลกิภาพสว่นตวั เป็นตน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน
พนกังานทัง้สิน้ 1,100 คน (ทีม่า: ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ณ วนัที ่16 ธนัวาคม  2559) 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอืพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่ งเน่ืองจากทราบประชากรที่แน่นอน
ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของทาโรยามาเน่ (Taro, Yamane. 1970: 580-581) ก าหนดให้มคีวาม
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 โดยความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 หรอื 0.05 
 
ผลการวิจยั 
 ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่ง           
ในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่ง            
ในกรุงเทพมหานครดว้ยสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวนรอ้ยละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.7 และเป็นเพศชาย
จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 
 อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 21 ปี – 30 ปี มจี านวน 154 ราย คดิเป็นร้อยละ 51.3 
รองลงมาคอือายุ 31 ปี – 40 ปี มจี านวน 111 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 อายุอยู่ในช่วง 41 ปี – 50 ปี มจี านวน 20 ราย   
คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 อายุ 51 ปี – 60 ปี มจี านวน 15 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด มจี านวน 236 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 78.7 
รองลงมาคือสถานภาพสมรส มีจ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.3 และ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีจ านวน             
6 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 
 ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนักงานบรหิาร (Officer) จ านวน 166 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 รองลงมาคอืพนกังานทัว่ไป (Non-Officer) จ านวน 134 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 44.7 ตามล าดบั 
 รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีายไดท้ีร่ะดบั 20,000 - 40,000 บาท จ านวน 139 ราย 
คดิเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาคอื รายได้ที่ระดบั 40,001 - 60,000 บาท จ านวน 103 ราย คดิเป็นร้อยละ 34.3 รายได ้           
ที่ระดับ 60,001 - 80,000 บาท จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ รายได้ที่ระดับ 80,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 15 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ตามล าดบั 
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการปฏบิตัิงาน 1- 9 ปี จ านวน              
210 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 รองลงมาคอืระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน 10 - 19 ปี จ านวน 58 ราย คดิเป็นร้อยละ19.3 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยกว่า 1 ปีจ านวน 17 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 5.7 และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 20 ปี
ขึน้ไป จ านวน 15 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 ผลจากการวเิคราะห์ความคิดเหน็ปัจจยัจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็นดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตัิงาน ดา้น
การได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านลกัษณะงานที่ปฏบิตัิ ด้านความรบัผิดชอบ ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน             
มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50             
ซึง่สามารถจ าแนกรายดา้นได ้ดงันี้ 
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 ด้านความส าเรจ็ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างมรีะดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.74  
 เมื่อศึกษาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี จ านวน 2 หัวข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยไดแ้ก่ ท่านรบัผดิชอบงานไดเ้สรจ็สิน้ตามเป้าหมายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 ท่านคดิว่าท่าน
ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 และกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง             
จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านแกปั้ญหาและควบคุมปัญหาต่างๆ ไดด้มีคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.01 
 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัจูงใจในการปฏบิตัิงาน
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอืโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.57  
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัด ีจ านวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่
จากมากไปน้อยไดแ้ก่ ท่านไดร้บัการยอมรบันับถอืจากเพื่อนร่วมงานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 ท่านไดร้บัการยกย่อง
ชมเชยหรอืแสดงความยินดีเมื่อปฏิบตัิงานส าเร็จมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และท่านมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นใน
หน่วยงานของท่านอย่างเตม็ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 ตามล าดบั 
 ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.27  
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัปานกลาง จ านวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีง
ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ได้แก่ งานของท่านมคีวามท้าทายและมคีวามน่าสนใจมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 งานของท่าน
ตรงกบัความรูค้วามสามารถของท่านมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 และงานของท่านใชค้วามคดิริเริ่มสร้างสรรค ์             
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 ตามล าดบั 
 ด้านความรบัผิดชอบ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านความ
รบัผดิชอบโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่อยู่ที่ 3.58  
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัดจี านวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ท่านรูส้กึเต็มใจในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 ปรมิาณงานทีท่่าน
รบัผิดชอบเหมาะสมกบัต าแหน่งของท่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 และมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่การท างาน               
ทีช่ดัเจนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 ตามล าดบั 
 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.34  
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัดจี านวน 1 หวัขอ้ไดแ้ก่ ท่านได้รบั
โอกาสในการฝึกอบรมและศกึษาดูงาน เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 และกลุ่มตวัอย่างมี
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 2 หวัขอ้ ได้แก่ งานที่ท าอยู่ส่งเสรมิให้ท่านได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึน้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.31 และองค์กรของท่านมีหลกัเกณฑ์ที่เป็นธรรมในการเลื่อนต าแหน่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลจากการวเิคราะห์ความคดิเหน็ปัจจยัค ้าจุนที่มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของ
พนักงานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น ด้านนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน 
ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กลู ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความมัน่คงในงาน ด้านสถานภาพการปฏิบัติงานด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวนร้อยละ 
ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัค ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 ซึง่สามารถจ าแนกเป็นรายดา้นได ้ดงันี้ 
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 ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัค ้าจุน ในการ
ปฏบิตังิานดา้นนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.18 
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัปานกลางจ านวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีง
ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยได้แก่ องค์กรได้ก าหนดนโยบายและแผนการบรหิารไว้อย่างชดัเจนและสามารถปฏิบตั ิ            
ได้จรงิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 ท่านพงึพอใจในนโยบายและการบรหิารงานขององคก์รมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 และ
ท่านไดม้สีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 ตามล าดบั 
 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัค ้าจุน ในการ
ปฏบิตังิานดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กลูโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.36  
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัดจี านวน 1 หวัขอ้ได้แก่ สวสัดกิารต่างๆ  
ที่ท่านได้รบัมคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งของท่านมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 และกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัปานกลางจ านวน 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ อตัราเงนิเดอืนของท่านเหมาะสมกบังานทีท่่านรบัผดิชอบมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.31 และท่านไดร้บัความเป็นธรรมในการขึน้เงนิเดอืนในแต่ละปีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.26 ตามล าดบั 
 ด้านผู้บ ังคับบัญชา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยค ้าจุนในการปฏิบัติงานด้าน
ผูบ้งัคบับญัชาโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.51  
 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัดจี านวน 3 หวัขอ้ ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชาของท่านเป็นกนัเองและ             
ให้ความสนใจและรบัฟังผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างเท่าเทียมกนั ท่านสามารถเข้ากบัผู้บงัคบับญัชาได้เป็นอย่างดีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 3.52 และท่านได้รบัการสนับสนุนและส่งเสรมิให้เกดิความก้าวหน้าจากผู้บงัคบัชามคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.49 
 ด ้านความสมัพนัธ ์ระหว ่างบ ุคคล กลุ ่มตวัอย ่างม รีะดบัความคดิเห น็ต ่อปัจจยัค ้ าจ ุนใน               
การปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.77  
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัดจี านวน 4 หวัขอ้ไดแ้ก่ ท่านสามารถ
เขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดมีคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 ท่าน และเพื่อนร่วมงานยอมรบัฟังความคดิเหน็ของกนั
และกนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เพื่อนร่วมงานของท่านใหค้วามร่วมมอืในการท างานแก่ท่านเป็นอย่างดี มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.78 และเพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามจรงิใจและคอยช่วยเหลอืท่านมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามล าดบั 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัค ้าจุนในการปฏบิตังิาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 โดยเมื่อพิจารณาเรียงล าดับ              
จาก มากไปน้อยพบว่า  
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคดิเห็นอยู่ระดบัดจี านวน 3 หวัขอ้ ได้แก่ องค์กรมี
ท าเลที่ตัง้ที่สะดวกเดนิทางได้ง่ายมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.76 องค์กรมีบรรยากาศในการท างานที่ดมีคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.65 และสถานที่ท างานของท่านมีการรกัษาความสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61 
ตามล าดบั 
 ด้านความมัน่คงในงาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัค ้าจุน ในการปฏบิตังิาน ดา้นความ
มัน่คงในงานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.75 โดยเมื่อพจิารณาเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยพบว่า  
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคดิเห็นอยู่ระดบัดจี านวน 3 หวัข้อได้แก่ ท่านรู้สกึ
มัน่คงในการท างานกับองค์กรโดยไม่กลัวที่จะถูกไล่ออกโดยง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 อาชีพที่ท่านท าอยู่             
มคีวามยัง่ยนื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 และท่านมคีวามผกูพนักบัองคก์รมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 
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 ด้านสถานภาพการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัค ้าจุนในการ ปฏบิตัิงานด้าน
สถานภาพการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.82 
 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัดจี านวน 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ ท่านมคีวาม
พอใจและภูมิใจกับงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ตอนนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อาชีพที่ท่านท าอยู่มีเกียรติและศักดิศ์ร ี              
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และท่านรูส้กึมคีวามส าคญัต่อองคก์ร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ต่างชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สรุปผลไดด้งันี้ 
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่ง               
ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดจี านวน 4 หวัขอ้ โดยเรยีงล าดบั            
จากมากไปน้อย พบว่า ท่านไม่เคยขาดงานโดยไม่มเีหตุผลมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ท่านมคีุณภาพชวีติทีด่มีคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.72 ท่านมสีขุภาพจติทีด่มีคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 ท่านมคีวามสุขในงานทีท่ าอยู่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 และ
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 1 หวัขอ้คอื ท่านไม่มคีวามคดิทีจ่ะลาออกจากงานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 
 ส่วนท่ี 5 ผลทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานครทีต่่างกนั 
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.1 พนักงานที่เพศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.2 พนักงานทีอ่ายุแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยพนักงานที่มอีายุ 41 ปี – 60 ปีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากกว่า
พนกังานทีม่อีายุ 21 ปี – 30 ปี และพนกังานทีม่อีายุ 31 ปี – 40 ปี  
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม            
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานที่รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม            
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีความ            
พงึพอใจในการปฏบิตังิานมากกว่าพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,000-40,000บาท และพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 
40,001-60,000 บาท 
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 พนักงานทีร่ะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัจูงใจประกอบด้วย ด้านความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงาน ด้านการได้รบัการ
ยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานมคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
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เดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลางกล่าวคอื เมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัจูงใจดขีึน้ จะท าให้
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดร้ายดา้น ดงันี้ 
 ดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .419 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง หมายความว่าเมื่อพนกังานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็
ในการปฏบิตังิานดขีึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน อย่างมนีัยทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์เท่ากับ .584 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความ สมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน               
ในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเห็นว่าปัจจยัจูงใจด้านการได้รบัการยอมรบั             
นบัถอืดขีึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตักิบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เท่ากับ .613 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ความสมัพนัธค์่อนขา้งสูง หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยัจูงใจด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิดขี ึ้ น  
จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู 
 ดา้นความรบัผดิชอบกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์เท่ากับ .562 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสมัพันธ์           
ปานกลาง หมายความว่าเมื่อพนักงานมีความคิดเห็นว่าปัจจยัจูงใจด้านความรบัผิดชอบดีขึ้น จะท าให้ความ                 
พงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งงานกบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .684 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง
งานดขีึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยค ้าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน 
ด้านความมัน่คงในงาน ด้านสถานภาพการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ที่ระดับ
ความสมัพนัธป์านกลางกล่าวคอื เมื่อพนกังานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัค ้าจุนดขีึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดร้ายดา้นดงันี้ 
 ดา้นนโยบาย/แผนและการบรหิารงานกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์เท่ากบั .693 แสดงว่ามีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั               
ในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยัค ้าจุนดา้นดา้นนโยบาย/แผนและ
การบรหิารงานดขีึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู 
 ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กลูกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .601 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ความสมัพนัธป์านกลาง หมายความว่าเมื่อพนกังานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยั 
 ค ้าจุนด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลดีขึ้น จะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น              
ในระดบัปานกลาง 
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 ดา้นผู้บงัคบับญัชากบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั  
0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์เท่ากบั .674 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพันธ์
ค่อนขา้งสงู หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยัค ้าจุนดา้นผู้บงัคบับญัชาดขีึน้จะท าให้ความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู 
 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์เท่ากบั .462 ซึ่งมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดับ
ความสมัพนัธป์านกลาง หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยัค ้าจุนดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล            
ดขีึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .511 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยัค ้าจุนด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏบิตังิานดขีึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ดา้นความมัน่คงในงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เท่ากับ .385 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ความสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปัจจยัค ้าจุน ด้านความมัน่คงในงานดขีึน้  
จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ดา้นสถานภาพการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์เท่ากับ.167 ซึ่งมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธ์ต ่า หมายความว่าเมื่อพนักงานมีความคิดเห็นว่าปัจจยัค ้าจุนด้านสถานภาพการปฏิบตัิงานดีขึ้น             
จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน
ของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่ง          
ในกรุงเทพมหานครทีต่่างกนั  
 ด้านเพศ จากการทดสอบสมมุตฐิาน พบว่า พนกังานทีเ่พศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มอียู่นัน้ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิง
หรอืผู้ชายเมื่อเขา้อยู่ภายใต้กฎระเบยีบขององค์กร ประกอบกบัลกัษณะงานที่ได้มีการก าหนดกระบวนการและ
ขัน้ตอนไวอ้ยู่แลว้ พนกังานจงึมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตดิต่อประสานงานไปดว้ยกนั จงึท าใหร้ะหว่างเพศหญงิและ
เพศชายไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กรรณิการ์ เหมอืนประเสรฐิ (2548:10) ที่ได้ศกึษา
เรื่องทศันคตขิองพนักงานทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของพนกังานในองคก์รบรษิทั คเูวต ปิโตรเลยีม 
(ประเทศไทย) จ ากัดที่พบว่า เพศหญิงจะมีลกัษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายมีความคิดเชิงรุก 
ความคดิกา้วไกล และความคาดหวงัในความส าเรจ็มากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องผลงาน
และเรื่องความพึงพอใจในงาน และงานวิจัยของ พิพัฒน์ เพียรศรีวัชรา (2546) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ                   
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมิตรยนต์ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานที่เพศแตกต่างกัน มีความ              
พงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ด้านอายุ จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานที่อายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏบิตัิงานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มอีายุ 41 ปี – 60 ปี มคีวาม           
พงึพอใจในการปฏบิตังิานมากกว่าพนักงานที่มอีายุ  21 ปี – 30 ปี และอายุ 31 ปี – 40 ปี เน่ืองจากเมื่อมอีายุมากขึน้
ท าให้ประสบการณ์ในการท างานของพนักงานที่ผ่านมากม็ากขึน้ สามารถแก้ปัญหา เข้าใจในเนื้องานที่ท าเป็น  
อย่างดแีละมวีธิกีารท างานทีส่ามารถท างานใหส้ าเรจ็ไปไดด้กีว่าผูท้ีอ่ายุน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธานิธิ ์
นุกูลอึ้งอาร ี(2555) ได้ศกึษาเรื่องการศกึษาความพงึพอใจในงานของพนักงานบรษิัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
กรณีพนกังานบรษิทัการบนิไทยฯ ส านักงานใหญ่พบว่าพนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการท างาน
แตกต่างกนั ทัง้นี้เป็นเพราะพนกังานทีอ่ายุ 26 – 30 ปี สว่นมากปฏบิตังิานอยู่ในระดบัปฏบิตักิารซึง่สง่ผลถงึระดบั
เงนิเดอืนทีน้่อยการไดร้บัการยอมรบันบัถอืทีน้่อยลงไปดว้ย  
 ด้านสถานภาพ พนักงานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เพราะพนักงานทีม่สีถานภาพสมรสมมกัจะค านึงถงึความมัน่คงในการท างานและ
สวสัดิการ ซึ่งครอบคลุมไปถึงสามี/ภรรยาและบุตร สทิธิประโยชน์ต่างทื่ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยงันึกถึง 
ความมัน่คงให้กบัครอบครวัมากกว่า พนักงานที่มสีถานะโสดเพราะเมื่อเกดิความรู้สกึเบื่อหน่ายในงานหรอืเกิดความ              
ไม่พงึพอใจขึน้กส็ามารถที่จะเปลีย่นงาน หางานใหม่อย่างง่ายดายเพราะตนไม่ต้องมภีาระหน้าทีต่้องรบัผดิชอบมากนัก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธานิธิ ์นุกูลอึ้งอารี (2555) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในงานของ
พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีพนักงานบริษ ัทการบ ินไทยฯ ส านักงานใหญ่ พบว่า 
พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างาน
แตกต่างกนั เป็นเพราะพนกังานทีม่สีถานภาพสมรสมกัจะค านึงถงึสวสัดกิาร สทิธปิระโยชน์ดา้นการรกัษาพยาบาล
ซึ่งสวสัดกิารที่ทางบรษิัทมอบให้นัน้เป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระให้กบัผู้ที่มคีรอบครวั ส่งผลให้พนักงานที่มสีถานภาพ             
สมรสมคีวามพงึพอใจในงานสงูกว่าสถานภาพอื่นๆ  
 ด้านต าแหน่งงาน พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม            
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปได้ว่าในส่วนของธนาคารแห่งนี้มลีกัษณะองค์กรที่ให้
ความส าคญักบัผลงานเป็นหลกั โดยไม่ไดย้ดึตดิกบัต าแหน่งงานเป็นเกณฑห์ลกัในการพจิารณาผลของงาน ดงันัน้ไม่ว่า
จะอยู่ในต าแหน่งใดกจ็ะถูกประเมนิตามผลของงานเท่ากนั เพราะถงึแมจ้ะมตี าแหน่งทีส่งูแต่ไม่ท างาน ไม่มผีลงานในการ
น าเสนอเมื่อถึงการประเมินก็อาจจะท าให้พนักงานคนนัน้ไม่ได้รับการปรับเงินเดือนหรือเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง            
ซึ่งสอดคล้องกบั ชาตรี พัฒนเลิศพันธ์ (2546) ได้ศึกษาเรื่องปัจจยัด้านคุณลกัษณะงานที่มีผลต่อความพึงพอใจ              
ในการปฏบิตัิงานของพนักงานสอบบญัชใีนส านักงานสอบบญัช ีด ีไอ เอพบว่า พนักงานระดบับรหิารและระดบั
พนกังานมคีวามพงึพอใจในการท างานทีไ่ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านรายได้ต่อเดือน พนักงานที่รายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 60,001 บาทขึน้ไป มคีวามพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานมากกว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,000 - 40,000 บาทและมากกว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 
40,001 - 60,000 บาท พนักงานที่มรีายได้ยิ่งมากขึ้นย่อมพึงพอใจในการปฏิบตัิงานที่นัน้มากขึ้น เพราะเค้าจะรู้สกึว่า
ไดร้บัค่าตอบแทนทีด่ ีไม่รูส้กึเดอืดรอ้น สามารถเลีย้งดูครอบครวัได ้แต่หากพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อย อาจจะท า
ให้เคา้รูส้กึว่าท างานไม่คุม้ค่าหรอือาจจะท างานมากเกนิไปแต่ได้เงนิเดอืนน้อย ไม่มผีลงาน จงึท าให้เกดิความพงึพอใจ 
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาตร ีพฒันเลศิพนัธ ์(2546) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงาน
ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานสอบบญัชใีนส านักงานสอบบญัช ีด ีไอ เอ พบว่าพนักงานที่มี
รายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการท างานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ด้านระยะเวลาในการปฏิบติังาน พนักงานที่ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัมีความ              
พึงพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนักงานที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากพวกเค้าอยู่ด้วยความจ าเป็น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว             
สว่นระยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยพนักงานเหล่านัน้อาจจะรูส้กึชอบในตวังานว่ามคีวามทา้ทายน่าสนใจและสิง่อื่นๆ 
มากมายให้ได้เรียนรู้ หรอืการที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ จนัทร์แรม พุทธนุกูล (2554)               
ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรวทิยาลยัการอาชพีสระบุร ีจงัหวดัสระบุร ี
พบว่า พนักงานที่มปีระสบการณ์การท างานของบุคลากรวทิยาลยัการอาชพีสระบุรทีี่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ          
ในการท างานทีไ่ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัจูงใจประกอบด้วย ด้านความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงาน ด้านการได้รบัการ
ยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานมคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานผลงานวจิยัพบว่า 
 ด้านความส าเรจ็ในการปฏิบติังานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง เน่ืองจาก
เมื่อพนักงานท างานส าเร็จตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขและควบคุมปัญหาต่างๆ               
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยด ีสามารถท างานได้เสรจ็สิน้ตามเป้าหมายและประสบผลส าเรจ็นัน้ จะท าให้พนักงานมคีวาม
ภูมใิจ และมีความอยากที่จะเรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ เพื่อที่จะได้ท างานได้อย่างประสบความส าเรจ็และมีประสทิธภิาพ           
มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ (1959) ไดก้ล่าวไวว้่าความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของ
บุคคล หมายถึงการที่บุคคลท างานได้เสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ              
การรูจ้กัป้องกนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ ครัน้งานส าเรจ็เขาจงึเกดิความพงึพอใจในผลงานนัน้ 
 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง เนื่องจาก
การทีไ่ดร้บัการยอมรบันับถอืไม่ว่าจะเป็นจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนหรอืจากบุคคลในหน่วยงาน การไดร้บัการ
ยกย่องชมเชย ซึ่งบ่งบอกถึงการยอมรบัความ สามารถเมื่อได้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลส าเรจ็จนท าให้
พนักงานรู้สกึว่าตนเองนัน้มีความส าคัญกบัองค์กรและได้รบัความไว้วางใจและเห็นคุณค่าในสิง่ที่ตนเองได้ท า               
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ (1959) ได้กล่าวไวว้่าการได้รบัการยอมรบั หมายถงึการได้รบั
การยอมรบันับถือไม่ว่าจะจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนจากผู้มาขอค าปรึกษาหรือจากบุ คคลในหน่วยงาน               
การยอมรบันี้อาจเป็นการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจเมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งบรรลุส าเร็จ              
การยอมรบันบัถอืจะแฝงอยู่กบัความส าเรจ็ของงานดว้ย 
 ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู ทัง้นี้เป็น
เพราะลกัษณะงานที่พนักงานปฏิบตัิอยู่นัน้ให้ความเป็นอิสระในการวางแผนงาน ประกอบกบัพนักงานยงัได้ใช้
ความรูค้วามสามารถทีม่ขีองตนเองอยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ (1959) ไดก้ล่าวไวว้่าลกัษณะ
ของงานทีท่ า หมายถงึ งานทีน่่าสนใจ งานทีต่อ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรค ์ทา้ทายใหต้อ้งลงมอืท า หรอืเป็นงานทีม่ี
ลกัษณะทีส่ามารถท าตัง้แต่ตน้จนจบไดโ้ดยล าพงัแต่ผูเ้ดยีว 
 ด้านความรบัผิดชอบมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง เน่ืองจาก
ปริมาณงานที่ได้รบัการมอบหมายงานให้รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง พนักงานจึงมีความเต็มใจ              
ในการท างานนัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ (1959) ไดก้ล่าวไวว้่าความรบัผดิชอบ หมายถงึ 
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ความพึงพอใจในงานที่เกดิจากการมอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบงานใหม่ๆ และมอี านาจในการรบัผดิชอบได้อย่าง
เตม็ทีไ่ม่มกีารตรวจหรอืควบคุมอย่างใกลช้ดิ 
 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งสูง
เนื่องมาจากบรษิัทได้ส่งเสรมิให้ได้รบัการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างเหมาะสมเพื่อพฒันาความรู้ และหาก
ผูบ้งัคบับญัชามกีารสนับสนุนพนักงานในการเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสกจ็ะยิง่เป็นการเสรมิสรา้ง
ก าลงัใจใหก้บัพนักงาน รู้สกึการที่ทุ่มเทและมคีวามตัง้ใจในการท างานนัน้ช่วยท าให้ตนเองมคีวามก้าวหน้า และ                 
ยงัเป็นการสนับสนุนใหพ้นักงานเหล่านัน้ได้พฒันาผลงานให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ
เฮอรเ์บอรก์ (1959) ไดก้ล่าวไวว้่าความกา้วหน้า หมายถงึไดร้บัเลื่อนขัน้ต าแหน่งใหส้งูขึน้ของบุคคลากร หรอืการมี
โอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิหรอืไดร้บัการอบรม 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจัยค ้าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน 
ด้านความมัน่คงในงาน ด้านสถานภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                
ของพนกังาน 
 ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงานมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์
ค่อนขา้งสงู เน่ืองมาจากทีบ่รษิทัมนีโยบายแน่นอนและมแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิท าให้
พนักงานเขา้ใจอย่างแทจ้รงิว่าควรจะต้องปฏบิตัตินอย่างไร จงึอาจท าใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในนโยบายและ
การบรหิารงานขององคก์รและทุกคนปฏบิตัไิปแนวทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ 
(1959) ไดก้ล่าวไวว้่า นโยบายและการบรหิารงาน หมายถึง การจดัการและการบรหิารขององคก์าร การตดิต่อสื่อสาร
ในองคก์รเป็นปัจจยัทีอ่งคก์รไม่มไีม่ได ้
 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูลมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์ 
ปานกลาง เนื่องมาจากพนกังานคดิว่ามอีตัราเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ ทีไ่ดร้บันัน้มคีวามเหมาะสมกบังานและ
ต าแหน่งที่พวกเค้ารบัผิดชอบ แม้ว่าอาจจะมีความคาดหวังในการขึ้นเงินเดือนประจ าปีไว้สูงกว่าที่ได้รบัจริง              
แต่พนักงานยงัคงพงึพอใจกบัความเป็นธรรมในการขึน้เงนิเดอืนประจ าปี ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ
เฮอรเ์บอร์ก (1959) ได้กล่าวไวว้่าเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกื้อกูล หมายถึงเงนิเดอืนและการเลื่อนขึน้เงนิเดอืน            
ในหน่วยงานนัน้เป็นที่พอใจของบุคลากรที่ท างาน หากเงนิ เดือนหรอืผลประโยชน์ที่ควรได้รบัของพนักงานนัน้            
ไม่เหมาะสมกบังานทีท่ า เช่นพนกังานใหม่หรอืพนกังานเก่าไดเ้งนิไม่แตกต่างกนัจะก่อใหเ้กดิความไม่พงึพอใจได้ 
 ด้านผู้บงัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่า
พนักงานผูบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้กบัพนักงานทุกคนได ้มีใหก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิความ กา้วหน้าจาก            
ผู้บังคับชา มีความใส่ใจ ให้ความสนใจและรบัฟังผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี               
สองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ (1959) ไดก้ล่าวไวว้่า ผูบ้งัคบับญัชาหมายถงึความ สามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ด าเนินงาน หรือให้ความยุติธรรมในการบริหาร มีความให้เกียรติเคารพการตัดสินใจ และมีความใส่ใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัความสมัพันธ์ปานกลาง            
เป็นเพราะเพื่อนร่วมงานมคีวามจรงิใจและคอยช่วยเหลอืกนั ซึ่งอาจจะมบีางช่วงบางตอนที่ขดัแย้ง หรอืมคีวาม
คดิเหน็ไม่ตรงกนั แต่กส็ามารถร่วมมอืกนัท าให้งานนัน้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั
ของ เฮอร์เบอร์ก (1959) ได้กล่าวไว้ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อไม่ว่าจะเป็นปฏิกิรยิาหรอืวาจา               
ทีแ่สดงถงึความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั เป็นมติรกนั ไม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบเกดิการแข่งขนั ต่างคนต่างเอาตัวรอด 
ท าให้เกิดความคบัข้องใจเป็นผลท าให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่ายองคก์ร 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง เน่ืองจาก
องคก์รมบีรรยากาศในการท างานทีด่มีสีขุลกัษณะ ท าใหพ้นกังานรูส้กึปลอดภยัและมคีวามสะดวกสบาย นอกจากนี้
ท าเลทีต่ัง้ทีข่องธนาคารแห่งนี้ยงัสะดวกเดนิทางไดง้่าย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ (1959) 
ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ สภาพทางกายภาพของการปฏิบตัิงาน เช่น เสยีง อากาศ 
ชัว่โมงการปฏบิตังิาน ความสะอาดในทีท่ างาน หรอืท าเลทีต่ัง้ของส านกังานทีท่ าใหพ้นกังานเดนิทางไดส้ะดวก และ
ไม่ก่อใหเ้กดิปัญหาต่อความพงึพอใจของพนกังาน 
 ด้านความมัน่คงในงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า พนักงานยงัคงรูส้กึผูกพนั
กบัองคก์รน้อย อาจมกีารโยกยา้ยงานหรอืสบัเปลีย่นหน้าทีอ่ยู่เป็นประจ า จงึท าใหเ้กดิความรูส้กึไม่มัน่คงต่ออาชพี
หรอืต าแหน่งที่ตนท าอยู่ปัจจุบนัยงัไม่ยัง่ยนื ดัง่ที่ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ (1959) ได้กล่าวไว้ว่า ความ
มัน่คงในงานหมายถงึความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คงในการปฏบิตังิาน ความยัง่ยนืของอาชพีหรอืความมัน่คง
ขององคก์ร 
 ด้านสถานภาพการปฏิบติังานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสมัพันธ์ต ่า อาจจะเป็นเพราะว่า
พนกังานรูส้กึว่าตนไม่มคีวามส าคญัต่อองคก์ร อาจไม่ไดแ้สดงความคดิความเหน็ หรอืหน้าทีท่ีท่ าอยู่นัน้ไม่ไดท้ าให้
พนกังานรูส้กึมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รแีต่อย่างใด ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของ เฮอรเ์บอรก์ (1959) ไดก้ล่าวไว้
ว่าสถานภาพการปฏบิตังิาน หมายถงึ อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบันบัถอืในสงัคม มเีกยีรตแิละศกัดิศ์ร ี 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาธนาคารต่างชาตแิห่งอื่นๆ ประกอบดว้ยเพื่อการน ามาเปรยีบเทยีบ 
 2. ควรมีการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานอย่างน้อยปีละครัง้ และควร
ศกึษาเป็นรายแผนกหรอืหน่วยงานย่อย เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลกึและมคีวามละเอยีดมากยิง่ขึน้ นัน่คอืควรแบ่งตาม
แผนกหรอืหน่วยงานย่อยเพื่อจะท าให้สามารถทราบถึงความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานอย่างแท้จรงิ มากกว่าการ             
ทีศ่กึษาโดยภาพรวมขององคก์ร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเนื่องจากความอนุเคราะหแ์ละความช่วยเหลอืจาก อาจารย ์ดร.
สนัต ิเตมิประเสรฐิสกุล ท่านอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่า กรุณาใหค้ าแนะน าและตรวจสอบ
แกไ้ขสารนิพนธเ์ป็นอย่างด ีนับตัง้แต่เริม่ด าเนินการ จนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ใหค้ าแนะน าช่วยเหลอื และ
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ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหข์อง อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู และ อาจารย ์ดร.จโิรจน์   
บุรณศริ ิกรรมการควบคุมสารนิพนธท์ีใ่หค้ าปรกึษาและเสนอแนะ ตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรุงใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ 
มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย               
ศรนีครนิทรวโิรฒ และคณาจารยใ์นโครงการบรกิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ประสทิธป์ระสาท
วชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามและ            
เกบ็ตวัอย่างเป็นอย่างด ีจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี
 สดุทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิ ัยขอน้อมบูชาพระคุณบดิามารดา 
ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนและชี้แนะแนวทางที่ดีและคุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ประสบ
ความส าเรจ็ในวนัน้ี                                                     
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