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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจยัจูงใจทีส่่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาคอืพนักงานธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่  
ทัง้ 5 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยน า ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถามมาวเิคราะห์โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
สมมติฐานใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า ผู ้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ                 
29 – 35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ อายุงาน 7 – 12 ปี 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25 ,001 – 35,000 บาท ปจัจัยจูงใจมีความคิดเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทุกดา้น 
สามารถเรียงล าดับได้ดังน้ี 1) ด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบในงาน  
ด้ า น โ อ ก า สที่ จ ะก้ า ว ห น้ า ใน อน า คต ,ด้ า น ลั ก ษณะขอ ง ง า น  ด้ า น ก า ร ไ ด้ รับ ก า รยอมรับ นั บถือ 
และด้านความส าเร็จของงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 76.9                    
2) ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามพงึพอใจโดยรวม รอ้ยละ 73.8 3) ดา้นความตอ้งการมชีีวติ
อยู่รอด ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ดา้นสวสัดกิารและค่าตอบแทน 
และดา้นความสมดุลระหว่างงานกับชีวติส่วนตวั อย่างมนัียส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 มคีวามพงึพอใจโดยรวม
รอ้ยละ 69.7 
 
ค าส าคญั: ปจัจยัจูงใจ ความพงึพอใจในการท างาน พนักงานธนาคารพาณิชย ์
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ABSTRACT 
 
 This research intended to study the motivation factors influencing the job satisfaction employees 
of commercial bank in the Bangkok metropolitan area.  The population in this study consisted of four 
hundred people employed by the big five commercial bank.  In the data analysis, the researcher used the 
collected data from the questionnaire to analyze the data using descriptive analysis,  mean, percentage, 
standard deviation statistics for hypothesis testing and multiple regression analysis.  The results of this 
research were found as follows: most of the responders were female between twenty nine to thirty five 
years of age, single, worked as an officer, work with seven to twelve years of work experience and salary 
between 25,001 to 35,000 Baht.  Motivation factors which was obtained through, were satisfactory and at 
good level.  The result of the hypothesis testing were as follows: growth needs, such as: responsibility, 
advancement, work content, recognition and achievement and could all predict value satisfaction at a level 
of .01 with predictability of 76.9%; relatedness needs had the following results: relationships with 
supervisors and interpersonal relations.  The value satisfaction was at a level of 0.01 with predictability of 
73.8%; existence needs had the following results safe and healthy working conditions,  adequate and fair 
compensation, work and total life spaces.  All of the factors could be predicted with a value satisfaction of 
.01 and a predictability of 69.7%.Motivation factors that influenced the employees commercial bank and 
their job satisfaction in the Bangkok metropolitan area were as follows: growth needs, relatedness needs, 
existence needs.  
 
Keywords: Motivation Factors, Job Satisfaction, Commercial Bank Employees 
 
บทน า 
 การเข้ามาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  ของยุค Internet of Things ส่งผลให้รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและการท าธุรกิจเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมทางการเงินการธนาคารเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ  
จากการเปลี่ ยนแปลงน้ี  เมื่ อ โลกก้ าว เข้าสู่ ยุค  FinTech(Financial Technology) ระบบ Online Banking 
ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในสังคมมากขึ้น บทบาทหน้าที่ของสาขาธนาคารจึงลดลงท าให้ธนาคาร 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจและก าหนดกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อความอยู่รอด ท าให้เกิดเหตุการณ์ลด
จ านวนพนักงานและสาขาของธนาคารลงในบางส่วนงาน แต่ในทางกลับกันมกีารเพิม่จ านวนบุคลากรและการลงทนุ 
ในบางส่วนงานมากขึน้ เช่น แผนกการวางแผนและวเิคราะหธ์ุรกิจ,แผนกลูกคา้สมัพนัธแ์ละแผนก IT เป็นตน้ 
 ในปี 2561 เกิดเหตุการณ์ปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารต่างๆ ทยอยปรบั
โครงสรา้งธุรกิจ โดยมกีารประกาศนโยบายในการลดจ านวนสาขาและพนักงาน โดยเน้นลงทุนหลักใน 3 ส่วนคอื  
1. เทคโนโลย ี2. พนักงาน 3. ลูกคา้ พนักงานเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกล
ยุทธ์ แต่พนักงานที่ดีมีศักยภาพและความสามารถเท่านั ้นที่จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ จากการปรับลด
จ านวนพนักงานของธนาคารต่างๆ ส่งผลให้พนักงานที่เหลือมีปริมาณงานต่อหัวมากขึ้นและในขณะเดียวกัน 
ยงัตอ้งมกีารปรบัปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อใหส้อดรบักับกลยุทธ์ขององคก์รและเพื่อความอยู่รอด  
ในการประกอบอาชีพของตน แต่อย่างไรก็ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนเก่ง 
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ใหอ้ยู่กับองคก์รหรอืการสรา้งองคก์รใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานในยุคปจัจุบนัจึงถอืเป็นโจทย์
ใหญ่ทีธุ่รกิจธนาคารตอ้งใหค้วามส าคญั  
 จาก เหตุผลดังก ล่ าวท า ให้ผู ้ว ิจัยมอ งเห็นถึงความส าคัญของความพึงพอใจในการท างาน 
เน่ืองจากความพึงพอใจในการท างานเป็นหน่ึงในตวัชี้ว ัดสาเหตุของการลาออกของพนักงาน ดังนั ้น ผู ้ว ิจัยจงึได้
สนใจท าการศึกษาเรื่อง ปจัจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งความพึงพอใจในการท างานใหแ้ก่พนักงานในองค์กร
ปรับอีกทัง้ยังเป็นการเสริมสร้างให้พนักงานมีความภักดีต่อองค์กร เพื่อช่วยลดอัตราการย้ายงานหรือลาออก
เน่ืองมาจากกการขาดแรงจูงใจในการท างาน และยังช่วยให้องคก์รสามารถวางแผนด้านงานบริหารทรัพยากร
บุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัและน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้เอาไวไ้ด ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1.  เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาถงึปจัจยัจูงใจดา้นความตอ้งการความเจรญิกา้วหน้า,ความตอ้งการมสีมัพนัธภาพ
และความต้องการมีชีวิตอยู่รอดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพ นักงานธนาคารพาณิชย ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการท างานโดยรวมของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านลักษณะทางประชากรศาสตร ์ผู้วิจัยอ้างอิงแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ที่              
กล่าวว่า ลักษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นความหลากหลาย บุคคลแต่ละคนจะมลีักษณะพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจัจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิัติงานในองคก์รและ
ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล สร้อยตระกูล(ติวยานนท์) อรรถมานะ (2553:150) ได้สรุปว่า  
หากบุคคลมตีวัก าหนดความพงึพอใจทีด่ ี คอื มอีายุการท างาน ระดบัอาชีพ ระดบัการศึกษาสูง ประกอบกับมเีหตุ  
ของความพึงพอใจ ทัง้ผลตอบแทนที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับขณะปฏิบัติงา นและผลตอบแทนที่จับต้องได ้
เมื่องานสิ้นสุดแล้ว เมื่อความพึงพอใจเพิ่มขึ้นถาวรระดับการลาออกจากงาน การขาดงาน จะลดลง ในทาง                  
ตรงกันขา้มระดบัผลผลิตสุขภาพทัง้กายและใจของผูป้ฏิบตัิงานก็จะดีขึน้ส่งผลให้ระดบัประสิทธิภาพขององค์การ
สูงขึน้ในทีสุ่ด  
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจูงใจ Clayton Alderfer (1979) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางด้านแรงจูงใจที่ได้
ท าการศึกษาและพัฒนาจากทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของ Maslow’s Theory Motivation (1970) และไดท้ า
ก า ร แ บ่ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ม นุ ษ ย์ อ อ ก เ ป็ น  3 ด้ า น ข้ า ง ต้ น  โ ด ย  Alderfer ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า 
บุคคลมคีวามตอ้งการมากกว่าหน่ึงอย่างในเวลาเดยีวกันซึ่งความตอ้งการของมนุษยนั์น้ไม่มลี าดบัขัน้ในการเกิดขึน้
ภายตัวประกอบด้วย ด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth) ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ 
(Relatedness) และดา้นความตอ้งการมชีีวติอยู่รอด (Existence) 
 แนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2549) 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าคุณภาพชีวติในการท างาน หมายถงึ การมชีีวติการท างานทีม่คีวามสุขทัง้ทางกาย อารมณ์ 
สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพบุคลากร โดยสรา้งองคป์ระกอบทีจ่ะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการท างาน อาท ิสรา้งบรรยากาศที่ดี
และปลอดภัยในการท างานจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ทัง้การพัฒนาทักษะอาชีพและกิจกรรม                
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สนัทนาการ เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างผูร่้วมงานทุกระดบัซึ่งเมื่อพนักงานมคีุณภาพชีวติในการท างานที่ดี
ขึน้ย่อมมขีวญัก าลังใจมุ่งมัน่ในการสรา้งผลผลิตทีม่คีุณภาพใหแ้ก่บรษิัทไดเ้พิม่ขึน้ 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน สุวารี เคียงประพันธ์ (2543) ให้ความหมายว่า ความ              
พึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่องาน ซึ่งเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในปจัจัยต่างๆ ทัง้ในการท างานและส่วนบุคคลท าให้สามารถท างานดว้ยความเตม็ใจ 
มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญัญาให้กับการท างาน ส่งผลให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์รทีต่ ัง้ไว ้
 การวัดความพึงพอใจในงาน (Measuring Job Satisfaction) Robbins Stephen P. (2013) ด้วยวธิี 
Summation Score เป็นวธิกีารวดัระดบัความคดิเหน็ ความรูส้กึของพนักงานที่มตี่อปจัจยัต่างๆเกี่ยวขอ้งกับการ
ท างาน รวมไปถงึปจัจยัแวดล้อมอื่นๆ โดยเริม่จากการระบุองคป์ระกอบทีส่ าคญัของงานแล้วใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ให้คะแนนทีม่ีระดบั 1-5 คะแนนในแต่ละข้อค าถามแล้วจึงน าคะแนนรวมที่ไดม้าสรุปผล วิธีน้ีเป็นวิธกีารประเมนิ
ความคดิเหน็ของพนักงานทีม่คีวามซับซ้อนมากขึน้ 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คอื พนักงานของธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ทีสุ่ด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย                       
เป็นพนักงานในระดบัปฏบิตักิารและระดบัหวัหน้างานมจี านวนพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครรวม 11,256 คน 
ผูว้จิยัจงึใช้สูตรในการค านวณกรณีทราบจ านวนประชากรเพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งค านวณไดจ้ากสูตร
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1970) ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ที่ร้อยละ 95 และระดับความคาดเคลื่อนที่             
รอ้ยละ 5 ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 386.27 คน และไดเ้พิม่แบบสอบถามอกี 14 ชุด รวมเป็นจ านวนเท่ากับ 
400 คน 
 วิ ธีการ สุ่มตัวอย่าง  คื อ  ใ ช้ วิ ธี ก า รสุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแ บบชั ้น ภูมิ ( Stratified Random Sampling) 
และการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม ซึ่งผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการรวบรวมข้อมูล
จากแนวคิดทฤษฎีและว ร รณก รรมที่ เ กี่ ยว ข้อ งแล้ วน ามา ป ระ ยุก ต์เ ป็ นค าถา ม ในแบบสอ บถ า ม  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close – Ended Response Questions) จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปจัจัยจูงใจ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended Response Questions) จ านวน 50 ข้อ ส่วนที่ 3 
ค าถามความคิดเห็นและข้อเนอแนะที่เกี่ยวข้องกับปจัจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน โดยเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open – Ended Questions) มจี านวน 3 ขอ้ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูล
เบื้องต้น โดยการแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลความ
คดิเหน็เกี่ยวกับปจัจยัจูงใจใช้วธิกีารหาค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหข์อ้มูลโดยสถติเิชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) เพื่อหาปจัจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์              
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถติเิชิงอนุมานในการทดสอบ ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์                  
ใช้สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน              
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เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ในดา้นเพศระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน และใช้สถติกิารวเิคราะหว์ามแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั ้งแต่                   
2 กลุ่มขึน้ไป เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ในดา้นอายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  
 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจัยจูงใจด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า ใช้สถิติทดสอบหาความสัมพนัธ์              
แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 สมมติฐานท่ี 3  ปจัจัยจูงใจด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ ใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ ์
แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 สมมติฐานท่ี 4 ปจัจยัจูงใจดา้นความตอ้งการมชีีวติอยู่รอด ใช้สถติทิดสอบหาความสมัพนัธแ์บบถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 สมมติฐานที่  5  คุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน 
ธนาคารพาณิชย์ในเขตก รุงเทพมหานคร ใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ  
(Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่าผู ้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น            
เพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 29 – 35 ปี มีสถานภาพโสดการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งงานระดับ
ปฏบิตักิาร(พนักงาน,เจา้หน้าที)่ อายุงาน 7 – 12 ปี และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท 
 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานอายุงาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกันมีความ  
พงึพอใจในการท างานแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
  พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิาน 
  พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน 
  พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรส  แตกต่างกันมีความ             
พงึพอใจในการท างานแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน 
  พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ                
พงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิาน 
  พนักงานธนาคารพาณิชย์ใน เขตก รุงเ ทพมหานค รที่มี ต าแหน่ ง งานแตกต่ า งกั น  
มคีวามพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิาน 
  พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ              
ในการท างานแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน 
  พนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มคีวาม
พงึพอใจในการท างานแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัจูงใจดา้นความตอ้งการความเจรญิก้าวหน้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
ของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรทัง้ 5 ตัวน้ี  สามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจ
โดยรวมได้ร้อยละ 76.9 โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านโอกาสทีจ่ะ
ก้าวหน้าในอนาคต ดา้นลักษณะของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื และดา้นความส าเรจ็ของงาน ตามล าดบั  
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 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจัยจูงใจด้านความตอ้งการมีสมัพันธภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทัง้ 2 ตัวน้ีสามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจ
โดยรวมได้ร้อยละ 73.8 โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และด้าน
ความสมัพนัธก์ับเพื่อนร่วมงาน  
 สมมติฐานท่ี 4 ปจัจัยจูงใจด้านความต้องการมีชีวติอยู่รอดส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทัง้ 3 ตัวน้ี สามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจ
โดยรวมไดร้อ้ยละ 69.7 เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน ดา้นสวสัดกิารและค่าตอบแทน และดา้นความสมดุลระหว่างงานกับชีวติส่วนตวั ตามล าดบั 
 สมมติฐานท่ี 5 ปจัจัยจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทัง้ 3 ตัวน้ีสามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจโดยรวมไดร้้อยละ 100.00 
เมื่อพิจารณาแล้วมีผลเท่ากันทุกด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า ด้านความต้องการ                           
มสีมัพนัธภาพ ดา้นความตอ้งการมชีีวติอยู่รอด 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานอายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่า งกัน  
มคีวามพงึพอใจในการท างานแตกต่างกัน 
 1.1 ด้านเพศ ผลการศึกษาพบว่าเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน 
หมายความว่า เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน เน่ืองจากไม่ว่าเพศใดก็ตามล้วนมีความเสมอภาค             
เท่าเทยีมกันการเปลี่ยนแปลงทางดา้นสงัคมและแนวความคดิทีส่่งเสรมิใหม้คีวามเสมอภาคทางเพศมากขึน้ ท าให้
การก าหนดนโยบายและวิถกีารท างานต่างๆ ขององค์กรในปจัจุบันเปิดโอกาสทางความคดิให้มีความเสรแีละ              
เท่าเทยีม สอดคล้องกับ พรภทัร ์ รุ่งมงคลทรพัย ์ (2556) ทีศ่ึกษาถงึความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน  
บรษิัท เอบบี ีจ ากัด พบว่า พนักงานบรษิัท เอบบี ีจ ากัดทีม่เีพศแตกต่างกันมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงานโดยรวมและในแต่ละดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากว่าบรษิัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นักงานทัง้เพศชาย
และเพศหญิงสามารถใช้ความรูค้วามสามารถไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมคีวามก้าวหน้าเท่าเทียมกัน ดงันัน้ เพศจงึไม่ใช่
ตวัก าหนดความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน 
 1.2 ดา้นอายุ ผลการศึกษาพบว่า อายุแตกต่างกันมคีวามพงึพอใจในการท างานแตกต่างกันโดยพนักงาน
ทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปมคีวามพึงพอใจในการท างานมากกว่าพนักงานที่อายุต ่ากว่า เน่ืองจากพนักงานที่อายุ
มากส่วนใหญ่จะมีอายุงานมากตามไปด้วยและด้วยค่านิยมที่แตกต่างกันในแต่ละช่ว งอายุ สอดคล้องกับ                     
พิบูล ทีปะปาล (2550) ได้ศึกษาตวัแปรพื้นฐานทีเ่ป็นเหตุให้บุคคลในองคก์ารแตกต่างกันด้านลักษณะทางดา้น
ชีวประวัติ ด้านอายุกับความพึงพอใจในงาน กล่าวคือส่วนมากพบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกนัน่คือ เมื่อ
คนท างานมอีายุเพิม่ขึน้ก็จะพงึพอใจในงานเพิม่ขึน้ 
 1.3 ดา้นสถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบว่าสถานภาพสมรสทีต่่างกันมคีวามพึงพอใจแตกต่างกัน โดย
พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสอาจเกิดความกังวลทางดา้นครอบครวัท าใหไ้ม่สามารถทุ่มเทใหก้ับการท างานไดอ้ย่าง
เตม็ที ่หรอืการเกิดความขดัแยง้ในครอบครวัอนัเน่ืองมากจากการท างานและความเครียดสะสมทีส่่งผลทัง้ทางตรง
และทางอ้อมต่อชีวติสมรส เช่นเดียวกับพนักงานทีม่ีสถานภาพโสดเมื่อเผชิญกับปญัหาและความกดดันจะตอ้ง
เผชิญปญัหาเพยีงล าพังและอาจไม่สามารถปรกึษาหรือแบ่งปนัความเครียดของตนร่วมกับผูอ้ ื่นได ้ สอดคล้องกับ 
เรณู สุขฤกษกิจ (2554) การเปรียบเทียบปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติ งาน                          
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ดา้นสถานภาพสมรส พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระหว่างกลุ่มที่มสีถานภาพสมรสต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันโดยบุคลากรที่มีสถานภาพโสดมีคว ามพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานน้อยกว่าบุคลากรทีม่สีถานภาพสมรส และบุคลากรทีม่สีถานภาพโสดก็มคีวามพงึพอใจ 
ในการปฏบิตังิานน้อยกว่าบุคลากรทีม่สีถานภาพหย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกันอยู่ เช่นเดยีวกัน  
 1.4 ดา้นระดบัการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกันมคีวามพึงพอใจในการท างาน  
ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า ระดบัการศึกษาไม่ใช่ตวัก าหนดความพงึพอใจของพนักงาน เน่ืองจากการแบ่งงาน
และความรับผิดชอบในการท างานไม่ได้แบ่งจากระดับการศึกษาเพียงอย่างเดยีว ยังต้องมีปจัจัยด้านอื่นๆมา
ประกอบกันดว้ย เช่น ความรูแ้ละทกัษะในการท างาน ประสบการณ์ สอดคล้องกับ ณัทฐา กรหีริญั (2550) ทีศ่ึกษา
ถงึความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศึกษา
ต่างกันมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะมหาวทิยาลัยปฏบิตัติ่อทุกคน
อย่างเท่าเทยีมในการท างาน ภายใตร้ะเบยีบและขอ้ก าหนดเดยีวกัน 
 1.5 ด้านต าแหน่งงาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมคีวามพึงพอใจในการท างาน               
ไม่แตกต่างกันเน่ืองจากแต่ละต าแหน่งงานย่อมมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในงานแตกต่างกันออกไปซึ่งพนักงาน
ทุกคนต้องปฎิบัติงานตามหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายภายใต้เป้าหมายขององค์กรเดียวกัน สอดคล้องกับ 
นรินทร์ จันทน์หอม (2557) ที่ศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสงักัด
ธนาคารออมสนิเขตกาฬสนิธุ ์พบว่า พนักงานทีม่บีทบาทหน้าทีต่่างกันมรีะดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวม
ไม่ต่างกัน กล่าวคอืไม่ว่าจะเป็นพนักงานในต าแหน่งใด พนักงานทุกคนย่อมไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ศักยภาพใน
การท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีธ่นาคารก าหนดไว ้
 1.6 ดา้นอายุงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานทีม่อีายุงานมากจะมคีวามพงึพอใจในการท างานมากกว่า
พนักงานที่มีอายุงานน้อย ทัง้น้ีสาเหตุอาจเน่ืองมาจากพนักงานที่มีอายุงานมากจะได้รับค่าตอบแทนทีม่ากกว่า
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความคุ้นชินท าให้สามารถจัดการงานได้ดี สอดคล้องกับ               
สุธานิธิ ์นุกูลอึง้อาร ี(2555) ทีท่ าการศึกษาความพงึพอใจในงานของพนักงานบริษัทการบนิไทย จ ากัด (มหาชน) 
กรณีพนักงานบรษิัทการบนิไทยฯส านักงานใหญ่ พบว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานสูงมคีวามพงึพอใจ
มากกว่าเน่ืองจากจะไดร้ับเงินเดอืน เงินประจ าต าแหน่งหรือเงินพิเศษอื่นๆ รวมถึงได้รับการยอมรับนับถอืจาก
เพื่อนร่วมงานดว้ย 
 1.7 ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานทีร่ายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมากจะมคีวามพงึพอใจ
ในการท างานมากดว้ย เน่ืองจากปจัจยัทางดา้นค่าตอบแทนนัน้มผีลโดยตรงต่อความพงึพอใจในการท างาน ท าให้
พนักงานมคีุณภาพชีวติที่ดขีึ้น ความพึงพอใจในการท างานจงึสูงขึน้  สอดคล้องกับ นวรัตน์ สมานคติธรรม และ              
วรนารถ แสงมณี (2016) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษัทไทยซัมมทิ มิทซูบะ             
อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริง่ จ ากัด พบว่า  พนักงานที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต่างกันมีความพึงพอใจในการท างาน
แตกต่างกัน เน่ืองจากพนักงานทัว่ไปซึ่งมีลักษณะการท างานคล้ายคลึงกันแต่อาจมีระดับเงินเดือนต่า งกัน                  
อาจเน่ืองมาจากการปรบัขึน้เงนิไม่เท่ากัน ท าให้พนักงานทีม่ีระดบัเงนิเดอืนน้อยเกิดความรู้สกึว่าได้รบัเงนิเดือน             
ต ่ากว่าหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน 
 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัจูงใจดา้นความตอ้งการความเจรญิก้าวหน้า ผลการศึกษาพบว่า มผีลต่อความพึง
พอใจในการท างาน คอื พนักงานมคีวามตอ้งการทีจ่ะเจรญิก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานตอ้งการทีจ่ะบรรลุผลส าเร็จ
ทางการงานตามเป้าหมายที่วางไวแ้ละยังต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม สอดคล้องกับ รุ่งนภา บุญธรรมรงค์ 
(2551) ที่ศึกษาปจัจัยทีม่ีความสมัพันธต์่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท ซีเมนส์ จ ากัดรุ่ง สามารถ
อธบิายไดว้่า ปจัจยัจูงใจเป็นปจัจยัทีก่ระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานท าใหก้ารท างานมปีระสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 
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ผลผลิตเพิม่ขึน้ หากบรษิัทใหก้ารสนับสนุนปจัจัยดังกล่าวขา้งต้นก็จะส่งผลใหพ้นักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏบิตังิานทีด่บีรรลุผลส าเรจ็ตามทีอ่งคก์รตอ้งการในทีสุ่ด 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจัยจูงใจดา้นความต้องการมีสมัพันธภาพผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยจูงใจดา้นความ
ตอ้งการมสีมัพนัธภาพมผีลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายความว่า พนักงานในองค์กรนั้นล้วนมีความต้องการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทัง้ระหว่างเพื่ อน
ร่วมงานเองและระหว่างหวัหน้างาน สอดคล้องกับ อจัจมิา บ าเพญ็บุญ และ พุฒธิร จริายุส (2560) ทีศ่ึกษาเกี่ยวกบั
ปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม Gen Y พบว่า การที่เพื่อนที่ร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชายนิดใีหค้วามช่วยเหลือชีใ้หเ้หน็ว่าการได้รบัความช่วยเหลือก่อใหเ้กิดความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงขององค์
กร หรือการได้ท างานเป็นทีมเป็นปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มพนักงาน Gen Y              
อย่างมาก 
 สมมติฐานท่ี 4 ปจัจัยจูงใจด้านความตอ้งการมีชีวติอยู่รอดผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยจูงใจด้านความ
ตอ้งการมชีีวติอยู่รอดมผีลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายความว่า พนักงานมคีวามตอ้งการขัน้พืน้ฐานทีอ่งคก์รพึงจดัสรรให ้ เพื่อการด ารงชีพตามสภาวะสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานพึงได้รับความสะอาดและแสงสว่างที่เพียงพอ สอดคล้องกับ ดวงสมร                 
มะโนวรรณ (2018) ผลจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทุกปจัจยัของคุณภาพชีวิตการท างานมีอทิธิพลกับความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพยาบาล พบว่าปจัจยั ดา้นการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นสถานทีท่ างาน
ปลอดภยัและถูกสุขลักษณะ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวติกับการท างานมอีทิธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รปจัจัย
ของคุณภาพชีวติการท างาน เป็นผลท าใหบุ้คลากรภายในองคก์รเกิดความพึงพอใจในการท างานการมีคุณภาพ
ชีวติในการท างานทีด่จีะโยงไปสู่ความผูกพนัต่อองคก์รมากขึน้ 
 สมมติฐานท่ี 5 ปจัจัยจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัจูงใจมผีลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีผลเท่ากันทุกดา้น หมายความว่าปจัจัยของคุณภาพชีวติในการท างานทัง้ 3 ด้าน 
มผีลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานและความส าคญัเท่ากันทุกดา้น โดยไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ครอบคลุมทุกปจัจัยชี้ว ัดในการมีความพึงพอใจในการท างานที่ดี สอดคล้องกับทฤษฎี Alderfer Clayton P 
(1969) ให้ความเหน็ว่า บุคคลสามารถเกิดความต้องการไดม้ากกว่าหน่ึงในเวลาเดยีวกัน ถ้าความต้องการของ
บุคคลไม่ไดร้บัการตอบสนอง เขาก็จะใหค้วามส าคญักับความตอ้งการอื่นแทน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ดา้นความส าเรจ็ของงาน องคก์รควรมกีารปลูกฝงัค่านิยมองคก์รใหพ้นักงานเล็งเหน็คุณค่าในงานและ
เกิดความภาคภูมใิจต าแหน่งงานของตนมคีวามรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงในความส าเรจ็ขององคก์รจากการสื่อสารผ่านทาง
นโยบายจากผูบ้รหิารลงมาสู่พนักงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื นอกจากแรงจูงใจทางตรงแล้วการส่งเสริม
แรงจูงใจทางออ้มก็มีความส าคญั จากการยกย่อมชมเชยของหวัหน้างานเมื่อผูป้ฏบิตัิงานสามารถปฏบิตังิานได้
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ ไม่เพกิเฉยต่อการท าความดแีมเ้พียงเล็กน้อย และเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้
แสดงความคิดเหน็ได้ตามความเหมาะสม ด้านโอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต องค์การควรมีนโยบายการเลื่อน
ต าแหน่งที่เป็นธรรมและชัดเจนโดยการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งงานตนรับผิดชอบเพื่อให้
พนักงานไดท้ราบถงึโอกาสทีจ่ะก้าวหน้าในอนาคต เกิดความเชื่อมัน่ในงานและองคก์ร ดา้นความรบัผดิชอบในงาน 
ตอ้งมกีารแบ่งงานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปญัหาการเกี่ยงงานกันท า
และ/หรือการท างานซ ้าซ้อนที่ไม่จ าเป็น เพิ่มวิธีการตรวจสอบซึ่งกันและกันในทุกขัน้ตอน  (Maker-Checker 
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Process) ป้องกันความผิดพลาดในงานที่อาจเกิดขึ้นอนัเกิดจากความไม่เข้าใจในงานของตน และเมื่อเกิดความ
ผดิพลาดจะไดห้าตน้ตอของปญัหาและแก้ไขไดอ้ยางตรงจุด และดา้นลักษณะของงาน เน่ืองจากลักษณะงานของ 
ธนาคาพาณิชยนั์น้มกีารแบ่งงานออกเป็นแผนกแล้วจงึแบ่งออกเป็นทมีย่อยๆ ในหน่ึงทมีจะรบัผดิชอบงานแค่ส่วน
เดียว ท าให้เกิดความจ าเจ เบื่อหน่ายในการท างานอันเน่ืองมาจากการท างานเดิมๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดและประสทิธภิาพในการท างานลดลงจากความคุน้ชินในงานจนเกิดความละเลย ดงันัน้ องคก์รจงึควร
ท างานร่วมกันกับพนักงานเพื่อพฒันาปรบัปรุงระบบที่ใช้ในการท างานอยู่เสมอโดยน าเทคโนโลยเีบื้องตน้เข้ามา
ช่วยเหลือ เช่น ร่วมกันจดัท าโปรแกรมทีช่่วยในการตรวจสอบรายงานทางการเงนิก่อนการส่งรายงานต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยซึ่งมปีรมิาณมหาศาลต่อวนั เพื่อเป็นการปรบัปรุงใหง้านนัน้มปีระสิทธิภาพและลดขัน้ตอนรวมไป
ถงึเวลาในการท างานใหด้กีว่าเดมิ ท าใหพ้นักงานไดใ้ช้ทัง้ความรูค้วามสามารถในการท างาน ปรบัปรุงพฒันางาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รูส้กึถงึความส าเรจ็ในงานทีม่ากกว่าแค่ท างานประจ าทีม่ขีัน้ตอนเดมิๆ 
 2. ดา้นความสมัพนัธก์ับเพื่อนร่วมงาน ควรจดัใหม้กีีฬาสมัพนัธป์ระจ าปีและกิจกรรมสนัทนาการระหว่าง
แผนกทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งความสามคัครีะหว่างกัน เป็นการละลายพฤตกิรรมและฝึกการท างานร่วมกันเป็นทมี และ
การจดักิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ดา้นความสมัพนัธก์ับหวัหน้างาน ควรจดัให้
มกีารพบปะพูดคุยถงึแนวทางในการปฏบิตังิานของทมีและของบรษิัท โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานระดบัปฏบิตักิาร
ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ทิศทางของบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยจัดประชุมทัง้แบบทีมและแผนกย่างสม ่าเสมอ              
เป็นการสื่อสารทางตรงที่มปีระสทิธิภาพมากกว่าการส่งอเีมลล์หรอืจดหมายเวียน ท าใหพ้นักงานรูส้กึใกล้ชิดกับ
ผูบ้รหิารมากขึน้ 
 3. ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเพิม่การตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในทีท่ างานอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากเป็นสิง่ทีอ่งคก์รไม่เคยใหค้วามสนใจในดา้นน้ี มเีพยีงแสงสว่าง ความสะอาด 
และปลอดภยัเท่านัน้ เน่ืองจากคุณภาพอากาศภายนอกอาคารทีม่คีวามอนัตรายจากฝุ่นละอองเกณฑเ์กินมาตรฐาน
ดังนั ้นภายในอาคารจึงควรไดร้ับการตรวจสอบและควบคุมให้มีคุณภาพอากาศที่ดีเช่นกัน  ด้านสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน จดัใหม้กีารตรวจสุขภาพพืน้ฐานประจ าปี เพิม่สทิธพิิเศษดา้นการออมเงนิ การวางแผนการลงทุนและ
การออมเพื่อการเกษียณให้แก่พนักงาน และด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวติส่วนตัว ส่งเสริมให้พนักงานม ี
work life balance โดยการไม่ท างาน overtime เกินความจ าเป็น ส่งเสรมิกิจกรรมหลังเลิกงาน เช่น การออกก าลัง
โดยการเปิดคลาสเรยีนหลังเลิกงานทีพ่นักงานสามารถมาท ากิจกรรมร่วมกันได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดดีว้ยความกรุณา ช่วยเหลือ ใหค้ าปรกึษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข 
จาก อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต ์อาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ จนเสร็จเรยีบร้อย ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ             
ในความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ที่เป็นประธานและ
กรรมการการสอบเคา้โครงสารนิพนธ ์ สอบปากเปล่า และเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
ทีก่รุณาชี้แนะแนวทางในการแก้ไข เพื่อใหไ้ดง้านวจิยัทีม่ีคุณภาพและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถงึคณาจารย์
ภาควชิาบรหิารธุรกิจทุกท่านทีไ่ดม้อบความรู ้ อบรมสัง่สอน ตลอดจนใหแ้นวคดิและประสบการณ์ต่างๆ แก่ผูว้จิยั 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทีช่่วยสละเวลาอนัมคี่าและใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัน้ี  
 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณครอบครวั ตลอดจนเพื่อนนิสติ และเพื่อนร่วมงาน หวัหน้างานและทุกคนทีม่สีว่น
ช่วยเหลือใหง้านวจิยัครัง้น้ีประสบความส าเรจ็ไปไดด้ว้ยดี 
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