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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ คุณภาพชีวิตในการท างาน ลักษณะงาน ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน จ านวน 212 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการวิจัย พบว่า 1) ลักษณะ
ประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติติงาน และต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการ
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ด้านเกียรติยศ ด้านสังคม ด้านร่างกาย 
และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
0.445-0.628 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ลักษณะของงาน ได้แก่ ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านความท้าทายในงาน และงานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน โดยมีความด่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.412-0.676 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน คุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในสวัสดิการ 
 

ABSTRACT 
 
 This research study aims to study the demographic characteristics, quality of work life and job 
characteristics associated with the employee satisfaction of fringe benefits in the Corporate Banking 
Department in Bangkok Bank Public Company Limited. The sample group consisted of 212 employees. 
The questionnaire was the main instrument for collecting data and statistical analysis was also applied in 
this research by way of percentage, means, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and the 
correlation coefficient method. The findings of this study are as follows: (1) demographic characteristics, 
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such as age, work experience and professional position had employee satisfaction with fringe benefits at a 
statistically significant level of 0.05; (2) quality of work life, consisting of terms of the personal safety, 
honor, and society had a relationship with the satisfaction of employee welfare with a correlation 
coefficient is between 0.445-0.628, which was the same direction at a statistically significant level of 0.01; 
(3) job characteristics, consisting of progress, participation management, diversity at work, job challenges, 
and opportunities for optional Interaction had a relationship with satisfaction with employees' welfare and 
a correlation coefficient between 0.412-0.676, in the same direction at a statistically significant level of 
0.01. 
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บทน า 
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรมต้องมีการพัฒนาปรับตัวตลอดเวลา เพื่อรับมือ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และก้าวตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อุตสาหกรรมการเงิน เป็นอุสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ท าให้ธุรกิจการเงินและการธนาคารได้เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ส่งผลถึงองค์กร
ต่าง ๆ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนโยบายการบริหาร โครงสร้างองค์กร เพื่อให้เ กิดความสอดคล้อง และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจจะส่งผลกระทบถึงองค์กรแล้วยังส่งผลกระทบถึงบุคลากร
ในการท างาน ท่ีต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและการท างานภายใต้นโยบายของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น 
กระทบทัง้ข้อดีและข้อเสีย 

มองย้อนกลับไปในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โลกเราเคยเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมมาเป็นยุคอุตสาหกรรม โดยมี
ปัจจัยพื้นฐานท่ีท าส าคัญที่มาจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งนักจิตวิทยา และนักพฤติกรรมศาสตร์ ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการท างานของพนักงาน ท าให้เห็นถึงแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงาน เกิดความพยายาม
ทุ่มเทในการท างาน และยังพบว่าองค์กรควรให้ความสนใจในเรื่องของจิตใจ และความต้องการในระดับต่าง ๆของพนักงานมาก
ขึ้นแทนท่ีจะให้ความสนใจในเรื่องของผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว 

แนวทางการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน การให้สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานก่อให้เกิดผลที่ดีทางจิตใจ (ชลินทร์ อมรธรรม และคณะ , 
2552) ดั่งท่ีกล่าวมาแล้วนั้น การสร้างความพึงพอใจในด้านสวัสดิการ ที่ส่งผลให้พนักงานในองค์กรมีการด ารงชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีหลักประกันด้านความมั่นคงในอาชีพการงาน ได้รับการอ านวยความสะดวกในการท างาน รวมถึงการได้รับประโยชน์
อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างประจ า หรือ เงินเดือน ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจ
ในการท างาน พนักงานจะท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความสบายใจ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาที่มาจากเรื่องส่วนตัวหรือ
ครอบครัว ก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ใช้สติปัญญาความสามารถในการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานให้ออกมาดีที่สุด มีทัศนคติที่ดีในการท างานมาก
ยิ่งข้ึน 

ดังนั้น การที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวนั้น ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่วนส าคัญของ
การบริหารองค์กร การดูแลเอาใจใส่พนักงานจึงเป็นเรื่อส าคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้องค านึงเป็นหลักส าคัญ ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ 
หันมาให้ความส าคัญในด้านนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการที่พนักงาน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ย่อมที่จะน ามาสู่การสร้าง
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ผลลัพธ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพ ให้พนักงานและบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะ ส่งผลต่อ
ทัศนคติ และพฤติกรรมภายในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

การออกแนวคิดนโยบายการบริหารงานด้านสวัสดิการให้ตรงตามความต้องการของพนักงานและบุคลากรของ
ธนาคาร ซึ่งจะเป็นสิ่งที่น าไปสู่ความพึงพอใจในสวัสดิของพนักงาน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ธนาคารมีพนักงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะท าการศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ ของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ สามารถน าเสนอให้ธนาคารน าข้อมูล
ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข รวมถึงก าหนดแนวทางการบริหารที่เหมาะสมกับทางธนาคารต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สภานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

และต าแหน่งงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเชื่อธุรกิจ

รายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานกับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ความต้องการศึกษาความสัมพันธ์

ตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ถึงลักษณะของประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะก าหนดความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกันไปด้วย 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน 

แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท างาน Maslow (1954) กล่าวว่า ความต้องการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการ
ท างาน เพื่อเพิ่มคุณค่าของความส าคัญในการท างานและในอาชีพของพนักงาน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของการท างาน  
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม และด้านเกียรติยศ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของงาน Hackman & Oldham (1975) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่มีผลต่อ
สภาวะทางจิตใจที่ส าคัญ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ และ             
ลดปัญหาการลางานหรือลาออกจากงาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของงานประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน 
ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ McClelland (1961) กล่าวว่า การศึกษาความพึงพอใจ เพื่อให้รับรู้ถึง
ผลกระทบส าคัญที่มีต่อต่อสภาวะทางจิตใจ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ได้ผลลัพธ์ขอ งงานที่มีประสิทธิภาพ               
สร้างความพึงพอใจ และลดปัญหาจากการลางาน หรือลาออก 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2545) กล่าวว่า การศึกษาด้านสวัสดิการ เพื่อให้
รับรู้ถึงการจัดสรรขององค์กรจัดสรรที่ให้แก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน ก่อให้เกิด
ขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงาน รวมถึงการสร้างความผูกพันต่อองค์กรท าให้พนักงานไม่คิดจะเปลี่ยนงาน               
เป็นประโยชน์ในด้านจิตวิทยาท่ีจะส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับในความสามารถและคุณค่าของตน แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการประกอบด้วย สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน สวัสดิการด้านงาน และสวัสดิการ
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้ คือ พนักงานสายงานธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 453 คน (งานทะเบียนประวัติ ธนาคารกรุงเทพ ณ ธันวาคม 2562) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ พนังงานสายงานธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน เพศหญิง และ
เพศชาย มีจ านวน 453 คน ผู้วิจัยทราบจ านวนประชากร โดยมีการก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95 % จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 125) ในการค านวณได้ขนาด
ตัวอย่าง 212 คน  
 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า (Quota Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานสินเช่ือรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน ตามสัดส่วน
ของจ านวนในแต่ละธุรกิจ ให้ได้ครบตามจ านวนท่ีต้องการ คือ จ านวน 212 ตัวอย่าง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ลักษณะเครื่องมือประกอบการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท า
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะ
ของงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ ของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นลักษณะประชากรศาสตร์ โดยค าถามส่วนนี้เป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended response questions) มีค าถามที่มีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous question) จ านวน 2 ข้อ และ
ค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple choice question) จ านวน 4 ข้อ ซึ่งลักษณะค าถามจะประกอบด้วยค าถามที่
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน แบ่งออกเป็น ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้าน
สังคม และด้านเกียรติยศ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหาอันตรภาคช้ัน เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง 
ประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความท้าทายของงาน 
ความก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ การค านวณหาอันตรภาคช้ัน เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบด้วยค าถาม 17 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน ได้แก่ สวัสดิการด้านผลตอบแทนที่เป็นเงิน สวัสดิการด้านผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน สวัสดิการด้า นการ
ปฏิบัติงาน และสวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) 
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหา
อันตรภาคชั้น เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบด้วยค าถาม 13 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสถิติ ในวิเคราะห์ส่วนของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน โดยการหาความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ในวิเคราะห์ส่วนของข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต ลักษณะของงาน และความพึงพอใจในสวัสดิการต่อองค์กรของ
พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 



5 

 

questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) นอกจากนี้ยังใช้สถิติ 
Independent sample t-test (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
หรือ สถิติ Brown-Forsythe (ภานุมาส ตัมพานุวัตร, 2551) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) (กัลยา  
วานิชย์บัญชา, 2549) กับสมมติฐานท้ัง 3 ข้อที่ตั้งไว้เพื่อใช้ในการทดสอบสมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลเพศผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 68.87 และเพศชาย จ านวน 
66 คน คิดเป็นร้อยละ 31.13 
 ข้อมูลอายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 55.66 รองลงมา
คือ อายุ 20-29 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 25.47 อายุ 40-49 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 และอายุ 50 ปี
ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77  
 ข้อมูลสถานภาพ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 71.23 
รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.83 และหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.94  
 ข้อมูลระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ านวน 
139 คน คิดเป็นร้อยละ 65.57 รองลงมาคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 แ ละสูงกว่า
ปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83 
 ข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 34.91 รอลงมาคือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0 -5 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ปี จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.02 และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปีข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 
 ข้อมูลต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในระดับปฏิบัติการ จ านวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.36 และระดับผู้จัดการขึ้นไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64  
 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
กรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน 

 

คุณภาพชีวิตในการท างาน X S.D. แปลผล 

ด้านร่างกาย 3.53 0.944 ด ี
ด้านความปลอดภัย 3.33 0.650 ดีมาก 
ด้านสังคม 4.00 0.759 ด ี
ด้านเกียรติยศ 3.46 0.804 ด ี

คุณภาพชีวิต โดยรวม 3.82 0.561 ดี 



6 

 

 จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเกียรติยศ 
และด้านร่างกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  3.74 และ 3.53 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะงานของพนักงานสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน 

 
 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะงาน โดยรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านงานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านความท้าทาย
ในงาน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และด้านความก้าวหน้าในงาน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00  3.80  3.75 และ 3.43 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน 

 
 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) 
มหาชน โดยรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านสวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านสวัสดิการด้านงาน 
และด้านสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  3.80 และ 3.45 ตามล าดับ และผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 
 
 

ลักษณะงานของพนักงานสนิเชื่อฯ X S.D. แปลผล 

ด้านความหลากหลายของงาน 3.80 0.713 ด ี
ด้านความท้าทายในงาน 4.00 0.517 ด ี
ด้านความก้าวหน้าในงาน 3.43 0.895 ด ี
ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 3.75 0.750 ด ี
ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 4.28 0.569 ดีมาก 

ลักษณะของงาน โดยรวม 3.85 0.531 ดี 

ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสนิเชื่อฯ X S.D. แปลผล 

ด้านสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน 3.29 0.922 ปานกลาง 
ด้านสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 3.45 0.837 ด ี
ด้านสวัสดิการด้านงาน 3.80 0.716 ด ี
ด้านสวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 3.93 0.792 ด ี

ความพึงพอใจในสวัสดิการ โดยรวม 3.58 0.64 มาก 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้
สมมติฐานที่ 1 พนักงานสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่  1.1 พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ
แตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

Independent 
Sample t-test 

สมมติฐานที่  1.2 พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน ที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ
แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

One way ANOVA 

สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจใน
สวัสดิการแตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

One way ANOVA 

สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
(จ ากัด)มหาชน ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ
ในสวัสดิการแตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

One way ANOVA 

สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

One way ANOVA 

สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจใน
สวัสดิการแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

Independent 
Sample t-test 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ                
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

อายุแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่วางไว้ โดยพนักงานที่มีอายุ 20-29 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และ
พนักงานท่ีมีอายุ 40-49 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0-5 ปี มีความพึงพอใจ              
ในสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 20 ปีขึ้นไป และพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 6-10 ปี 
มีความพึงพอใจในสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลา              
ในปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป 
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ต าแหน่งงานแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยพนักงานต าแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสวัสดิการมากกว่า
พนักงานต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 0.36 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาพบประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผล มีดังน้ี 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความพึงพอใจในสวัสดิการ  
ด้านเกียรติยศ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 

(จ ากัด) มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจาก 
องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยผลักดันให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมากพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพงานท่ีท าอยู่ให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบัน  

ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) 
มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากองค์กร                 
มีการสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ทีดีภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการท างานเป็นทีม การ Workshop             
การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ที่ส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง  
หรือระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานระดับปฏิบัติงาน ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กรย่อมส่งผลที่ดีต่อองค์กร                
ในหลาย ๆ มิติ  

ด้านร่างกาย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 
(จ ากัด) มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หากองค์กร
มีก าหนดเวลาในการท างานอย่างชัดเจน โดยเวลาท างานต้องไม่เบียดเบียนเวลาพักผ่อนของพนักงาน เพราะหากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของพนักงานกับครอบครัว จะท าให้พนักงานมีเวลา
พักผ่อนเพียงพอ หรือหากจ าเป็นต้องท างานล่วงเวลาองค์กรควรให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม  

ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เรื่องของความสะอาดและการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายในองค์กรต้องในความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยควรให้มีการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม รวมถึงต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งวันในการท างาน หรือหากจ าเป็นพนักงานบางต้อง work for home อีกทั้ง
ควรติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ภายในองค์กร  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานกับความพึงพอใจในสวัสดิการ 
ด้านความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคาร

กรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากองค์กรนี้เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ท าให้พนักงานส่วนใหญ่คิดว่าการท างานที่นี่จะมีความมั่นคง และหากได้
ท างานในระยะยาวจะท าให้ชีวิตมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งด้านการงาน การเงินตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  

ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
กล่าวคือ หากพนักงานรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ               
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และหากข้อเสนอแนะ แนวคิดของตนได้รับการสนับสนุน หรือเป็นส่วนหนึ่งท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ ย่อมส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ หรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  
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ด้านความหลากหลายของงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เนื่องลักษณะของงานที่ต้องรับผิดชอบอาจมีความกดดันที่ค่อนข้างสูง และในบางช่วงเวลาอาจต้องท างานให้บรรลุเป้าหมาย             
ที่องค์กรก าหนดไว้ อีกทั้งต้องใช้ความรู้ ความสามารถหลากหลายด้านประกอบกันในการท างาน ดังนั้นสวัสดิการต่าง ๆ             
ที่ได้รับต้องมีความเหมาะคุ้มค่า เหมาะสมกับงานท่ีท า จึงท าให้ด้านความหลากหลายของงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของพนักงาน  

ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดกิารของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 กล่าวคือ หากพนักงานรู้สึกว่าได้ท างานในสังคมที่ดี มีเพื่อนร่วมงานท่ีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีหัวหน้างานท่ีคอยให้
ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน  

ด้านความท้าทายในงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เนื่องจากสายงานนี้พนักงานต้องท างานด้วยความกระตือรือร้น และในส่วนของเนื้อหงานเองก็เป็นงานที่ยาก ต้องใช้ทักษะ 
ความรู้ความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นในส่วนของค่าตอบแทน และสวัสดิการ
ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีก าลังใจการท างานต่อไป จึงท าให้ด้านความท้าทายในงาน                        
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรก าหนดการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานเป็นนโยบายในการบริหาร มีกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติอย่างชัด ให้มี
ความเหมาะกับช่วงอายุของพนักงาน โดยต้องค านึงต าแหน่งงานหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นธรรมกับพนักงาน 
 2. คุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในสวัสดิการเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางธนาคารกรงเทพ (จ ากัด) 
มหาชน ควรส่งเสริม และพัฒนาบุคคลโดยการจัดอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ กลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการท างาน 
ให้แก่พนักงานในทุกระดับอย่างเสมอภาคกัน 
 3. ลักษณะงานทั้ง 5 ด้าน ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในสวัสดิการเพิ่มขึ้น ดังนั้ นทางธนาคารกรงเทพ (จ ากัด) 
มหาชน ควรมีกฎ เกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งที่มีความชัดเจน โปรงใส ยุติธรรม และมอบโอกาสให้ทุกคนอย่าง
เสมอภาคกัน เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา และต้อง
มีการสื่อความที่ชัดเจนลงไปในทุกระดับของพนักงานเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และภารกิจส าคัญของหน่วยงาน 
 4. ควรมีนโยบายให้พนักงานทุกคนตรวจสุขภาพปีประจ าปีด้วย เพราะเนื่องจากปัจจุบัน ผู้คนมีสภาวะโรคซึมเศร้า
เพิ่มมากข้ึน หรือบางคนมีสภาวะเครียดสะสม แบบไม่รู้ตัว จากภาระงาน เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัว ดังนั้น 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานแต่ละคนให้ดีขึ้น ทางธนาคารควรให้
ความส าคัญกับสุขภาพจิตของพนักงานและควรให้เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงานท่ีทุกคนควรได้รับ 

5. ควรมีนโยบายหรือแนวทางเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละต าแหน่งงานให้ชัดเจน และสื่อสารให้กับพนักงานได้
ทราบอย่างท่ัวถึง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานในการท างานด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในการท างานสูงขึ้น 
พนักงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันกับธนาคารมากยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล                 
ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ท่ีให้ความช่วยเหลอื ให้ค าปรึกษา รวมถึงตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดจนท าให้สารนิพนธ์
ฉบับนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
มา ณ ท่ีนี้ ด้วยความจริงใจ  

ผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาเป็นประธาน และคณะกรรมการการสอบเค้าโครง และ
สอบปากเปล่าสารนิพนธ์ฉบับนี้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม แก้ไขเครื่องมือการท าวิจัยให้มีความสมบูรณ์ 
ทั้งคณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และให้
ความรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์การท าวิจัยแก่ผู้ท าวิจัย  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณในความกรุณาของกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน เพราะถ้าหากขาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แล้ว งานวิจัย
ฉบับน้ีคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท้ายท่ีสุดนี้ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อนผู้เกี่ยวข้องทั้งในด้านอาชีพการท างาน 
ด้านการเรียนท่ีผ่านมา ที่คอยช่วยเหลือ เป็นแรงผลักดันในการเรียน และการท างานให้เกิดผลส าเร็จตลอดระยะเวลาการศึกษา
ที่ผ่านมา ผู้วิจัยขอน้อมบูชา บิดา มารดา บูรพาอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ ประสบการณ์ และผู้มีพระคุณทุ  
กท่านท่ีไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณจากใจมา ณ โอกาสนี้ 
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