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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากดั(มหาชน) 

 ฝ่ายปฏิบัติการเครดิต อาคารแจ้งวฒันะ 

THE   SATISFACTION IN THE PRACTICE OF   EMPLOYEES OF KASIKORN 

BANK  CREDIT OPERATIONS.  

CHAENG WATTANA  BUILDING  FL 

น่ิมนวล  วงคค์าํลือ1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ2 

………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต อาคารแจง้วฒันะ

วตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังานดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน  ดา้นความกา้วหนา้ในการ

ทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการปกครอง บงัคบั

บญัชา ดา้นลกัษณะงาน และดา้นเพื่อนร่วมงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) อาคารแจง้วฒันะ (2) เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการปฎิบตังาน

ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) อาคารแจง้วฒันะในการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต อาคารแจง้

วฒันะ 

 ผลการวิจยั พบวา่ ในลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัราเงินเดือน อายงุาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัจูงใจปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 

 
1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรบริหารธุกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง   
 2 อาจารยป์ระจาํ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการรุ่นใหม่

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานคือด้านความสําเร็จของงานและ

ปัจจยัคํ้าจุน ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอในการทาํงานของพนกังานคือดา้น

ค่าตอบแทนและดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน และ ความพึงพอใจในการทาํงาน 

ใน ดา้นความพึงพอใจในค่าตอบแทน ดา้นความพึงพอใจในการประเมินผลงานและ

จากผูบ้ ังคับบัญชาและความพึงพอใจการได้รับการยอมรับยกย่องจากองค์กรมี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการทาํงานงาน 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), ฝ่ายปฎิบติัการเครดิต 

ABSTRACT 

 The  purposes of this research aims to study first.  Was to study the factors 

that influence personal satisfaction in their work areas, including the success of the 

operation. The progress  of the work. Security in the workplace. The recognition. 

The commanding officer of the above. Employees and associates of the Kasikorn  

Bank of Thailand Public Company Limited  

 The result   revealed that the samples represented employee   

Kasikorn Bank (Thailand), the majority are male. Aged between 28-34 years old, 

single, a bachelor's degree. The operational  level employees. The average 

monthly income is less than or equal to 15,000 and less than or equal to 5 years  . 

   1. Individual factors, including gender, age, marital status, level of 

education, level of staff. , Salary. Period of  working time. No influence 

on customer satisfaction in the practice of Kasikorn bank employees. 

   2. Factor incentive the success of the work. Correlated with satisfaction 

in the practice of bank employees are statistically significant at the 0.05 

level is the job and working responsibility in. The  recognition. No satisfaction 

in relation to the employee's Kasikorn bank  

 3. The factors sustaining the compensation.  And the  progress 

of jobs. Correlated with satisfaction in the practice of Kasikorn 
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bank employees are statistically significant at the 0.05 level, and the 

relationship between colleagues and superiors.  The working    

conditions. No satisfaction in relation to the performance of the employees. 

 Key Words : satisfaction, Kasikorn Bank Public Company, credit operations. 

บทนํา 

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ และมีความมัน่คง

ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ในปัจจุบนันั้น เพื่อให้สามารถแข่งขนัและอยูร่อดไดใ้นสภาวะปัจจุบนั หากพิจารณา

ในภาพรวมจะพบว่าปัจจุบนัองค์กรต่างๆมิได้แข่งในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวแต่

ตอ้งแข่งขนัไดใ้นระดบัโลกดว้ยดงันั้นทุกองค์กรจึงตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆโดย

ส่วนใหญ่พิจารณาปรับปัจจยัภายในองค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูงข้ึน และเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั ซ่ึงพนกังานเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จ ดงันั้น

ความสาํเร็จในองคก์รในปัจจุบนัจึงเกิดจากการบริหารจดัการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ให้มีความสามารถท่ีจะทาํการทาํงานของพนกังานทุกคนตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ของ

องคก์ร 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินสถาบนัหน่ึงท่ีมีบทบาททางดา้นการเงิน 

การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและมีประสิทธิภาพดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึงมากท่ีสุดก็ คือ “ ทรัพยากรมนุษย ์”ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีสําคญั

ท่ีสุด จากปัจจยัพื้นฐานของการบริหาร อนัประกอบดว้ย คน เงินวตัถุดิบ และวิธีการ

จดัการทั้งน้ีเพราะประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคก์ร และการท่ีคนจะสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และความสามารถของ

ผูบ้ริหารขององค์กรจะสร้างขวญัและกาํลังใจ(morale)ตลอดจนบรรยากาศในการ

ทาํงานดีใหเ้กิดข้ึนเพื่อใหค้นในองคก์รมี ความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงจะช่วยให้คน

ในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มใจและตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานได้อย่าง

เตม็ท่ี 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังานดา้น

ต่างๆไดแ้ก่ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  ดา้นความ

มัน่คงในการทาํงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการปกครอง บงัคบับญัชา ด้าน

ลกัษณะงาน และดา้นเพื่อนร่วมงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

อาคารแจง้วฒันะ 

2. เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการปฎิบตังานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  อาคารแจง้วฒันะ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ” ผูว้ิจยัคาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์กบั

องคก์รต่าง ๆ ดงัน้ี การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในภาพรวมซ่ึงจะ

ทาํให้ทราบความรู้สึกและระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานเพื่อเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการสร้างแรงจูงใจขวญักาํลงัใจ ตลอดจนมาตรฐานการ

ทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อสร้างความรู้สึกภักดี  และก่อให้ เ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน 

สมมุติฐานในการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีกล่าวถึงได้แก่ เพศ อายุ สถานสภาพ ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั อายุการทาํงาน อตัราเงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ในการปฎิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัการจูงใจ และปัจจยัคํ้ าจุน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังาน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ ,อาย,ุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา,ระดบัพนกังาน 

อตัราเงินเดืนเดือน, อายงุาน 

 

         

 

ปัจจัยการจูงใจ 

ดา้นลกัษณะของงาน 

ดา้นความรับผดิชอบ 

ดา้นความสาํเร็จของงาน 

ดา้นการยอมรับนบัถือ 

ปัจจัยคํา้จุน 

ดา้นค่าตอบแทน 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งร่วมงาน 

ดา้นสภาพการทาํงาน 

ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

 

แนวคิด 

ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้เอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานคือ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้

ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ  ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาขอ้มูลเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัดงัน้ี 

ความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั

(มหาชน)  ฝ่ายปฏิปฏิบัติการ

เครดิตอาคารแจ้งวฒันะ 
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เศกสิทธ์ิ  สุภาอว้น (2544, หนา้ 6) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมความ

พึงพอใจของมนุษยคื์อความพยายามท่ีจะขจดัความรู้สึกตึงเครียดหรือความกระวน

กระวาย หรือภาวะไม่ไดดุ้ลภาพในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่างๆดงักล่าว

ไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้

วิรุฬ  พรรณเทวี (2542, หน้า 11) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมาย

กบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนอง

ดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็น

อยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะ

มีมากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกนั  

 กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546, หนา้ 5) กล่าววา่ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็น

การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ี

เราจะทราบว่าบุคคลนั้นมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตจากการแสดงออกท่ี

ค่อนขา้งสลบัซบัซ้อนและ ตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํให้

บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิด

ความพึงพอใจในงาน 

ฉตัรชยั  คงสุข (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติ

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ

ความตอ้งการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง 

ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้

รับการตอบสนอง 

Kotler and Armstrong  (อา้งถึงในรมยช์ลี สุวรรณชยัรักษ์.2544) รายงานว่า 

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความ

ตอ้งการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตนเอง ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการ

บางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
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ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 

(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง(esteem) 

หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะ

จูงใจให้บุคคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการ

กระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 

ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 

 ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)คือปัจจยัจูงใจ 

(Motivator Factors) และปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) 

 ปัจจัยจูงใจ (อา้งถึงในรมยช์ลี สุวรรณชยัรักษ.์2544)  เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบั

งานโดยตรง เป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิด

ความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองคก์าร ให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ไดแ้ก่ (1) ความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล (2). การไดรั้บการยอมรับนบัถือ(3) 

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (4) ความรับผดิชอบ  (5) ความกา้วหนา้และการเจริญเติบโต  

 ปัจจัยคํ้าจุน (อ้างถึงในรมย์ชลี สุวรรณชัยรักษ์.2544)ปัจจยัท่ีจะคํ้ าจุนให้

แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่

สอดคล้องกบับุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และ

ปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ (1) เงินเดือน  (2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้

ในอนาคต การไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่ง (3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน (4) สถานะของอาชีพ เป็นท่ียอมรับนบัถือ (5) นโยบายและ

การบริหารงาน (6) สภาพการทาํงาน สถานท่ี ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม (7) ความ

เป็นอยูส่่วนตวั (8) ความมัน่คงในการทาํงาน (9) วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  

ได้แก่ “ตวักระตุน้ และ “การบาํรุงรักษา” มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของงาน ควร

พิจารณาเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารคนและบริหารงาน 
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ระเบียบวธิิวจัิย                                                                                   

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต อาคารแจง้วฒันะ โดยศึกษา

น้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

ตอ นที่  1  เ ป็ นคําถ าม เ ก่ีย วกับลัก ษณะป ระ ช าก รศ าส ตร์ข อง ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ระดบัพนกังาน ระดบัเงินเดือน อายุงาน ลกัษณะคาํถามมีคาํตอบให้เลือก 2 

ทาง ไดแ้ก่ 

ข้อที ่1 เพศ  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal scale)  

ข้อที่ 2 ระดับพนักงาน  เป็นระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญติั และ

แบบสอบถามท่ีคาํถามมีหลายคาํตอบให ้โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทต่างๆ  

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

ดา้นปัจจยัการจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุน ประกอบด้วย ด้านลกัษณะของงาน ด้านความ

รับผดิชอบ ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีทําและ ปัจจัยคํ้ า จุนคือด้านค่ าตอบแทน ด้า น

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นสภาพ

การทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

เพื่อการศึกษาทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ีค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใชส้ถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่การทดสอบ

ค่า t-Test และค่า F-Test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 

2. คะแนนท่ีได้รับจะนํามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของ

ค่าเฉล่ียตามระดบัความสาํคญั 

การทดสอบสมมุติฐานปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส,

ระดบัการศึกษา,ระดบัพนกังาน,อตัราเงินเดือน, อายุงาน โดยการทดสอบใช้สถิติเชิง
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อา้งอิง (inferential statistic) คือ t-Test, F-Test และ One Way ANOVA เพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  และปัจจยัดา้นคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจ โดยการทดสอบ

ใชส้ถิติเชิงอา้งอิง ใชคื้อ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  

เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของการปฏิบติังาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.5  อายุอยู่

ระหวา่ง 28-34 ปี ร้อยละ 36.8  สถานภาพโสด ร้อยละ 56.6 ระดบัการศึกษาเป็นระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 76.3 ระดบัพนกังานเป็นพนกังานปฏิบติัการ ร้อยละ 73.7  อตัรา

เงินเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท อายุงาน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี ร้อยละ 

39.5 
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ผลการวเิคราะห์ตัวแปรอสิระ 

ตาราง  ปัจจัยด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน 

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

Unstandardized 

Coefficients 

t-Test Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.945 0.541 1.746 0.086 - - 

ดา้นลกัษณะงาน -0.145 0.157 -0.919 0.362 0.270 3.698 

ดา้นความรับผิดชอบ 0.176 0.118 1.494 0.140 0.281 3.564 

ดา้นความสาํเร็จของงาน -0.392 0.138 -2.848 0.006 0.253 3.948 

ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.047 0.160 0.291 0.772 0.145 6.915 

ดา้นค่าตอบแทน 0.346 0.116 2.980 0.004 0.197 5.065 

ดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 

0.040 0.128 0.316 0.753 0.244 4.099 

ดา้นสภาพการทาํงาน 0.127 0.110 1.148 0.255 0.305 3.279 

ดา้นความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งงาน 

0.669 0.120 5.598 0.000 0.192 5.214 

R =   0.915       R2  = 0.838        F-Test = 41.277       Sig. = 0.000        SE. = 0.935 

ท่ีมา. จากการคาํนวณของโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์    

 

ค วา ม พึ ง พ อใ จใ นก า ร

ปฏิบติังานของพนกังาน 

=   0.945 -0.145(ดา้นลกัษณะงาน) + 0.176(ดา้นความ

รับผิดชอบ) – 0.392 (ดา้นความสําเร็จของงาน)* + 

0.047 (ดา้นการยอมรับผิดชอบนบัถือ) + 0.346(ดา้น

ค่าตอบแทน)* + 0.040(ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง

เพื่อนร่วมงาน) + 0.127(ดา้นสภาพการทาํงาน) + 

0.669 (ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน)* 

 โดย  *  ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ  **  ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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สรุปผลการวเิคราะห์    

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่พนกังานธนาคารกสิกรไทยท่ีปฏิบติังาน

ท่ีอาคารแจง้วฒันะ นนทบุรี  โดยมีจาํนวน 110 คน ซ่ึงเป็นการสํารวจแบบเจาะจง ใน

ปี 2556 โดยใชสู้ตรตามสูตรของ Yamane โดยพนกังานผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษา

ทั้งหมดจาํนวน 76 คน ส่วนใหญ่เพศชายมีจาํนวน 49 คน มีอายุอยูร่ะหวา่ง  28- 34 ปีมี

จาํนวนมากท่ีสุดคือ 28 คนและส่วนใหญ่มีสถานะโสด มีจาํนวน คือ 43 คน ส่วนใหญ่

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ 58คน และระดบัพนกังานท่ี

ตอบแบบสอบถามท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ ระดบัพนกังานปฎิบติัการจาํนวน 56  ส่วน

ใหญ่มีอตัราเงินเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ 24 คน 

และอายงุานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุดคือ  30 คน 

สมมติฐานข้อที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัราเงินเดือน อายุงาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) อาคาร

แจง้วฒันะ ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ พบว่า พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) อาคาร

แจง้วฒันะ ฝ่ายปฏิบติัการเครดิต ในลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัราเงินเดือน อายุงาน ท่ีต่างกนั 

ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบัมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ปัจจัยการจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น

ความสําเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

ทาํงานในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฎิบติัการ

เครดิต อาคารแจง้วฒันะ  

ผลการทดสอบ ความพึงพอใจในการทาํงานโดยปัจจยัจูงใจของพนกังานท่ี

แตกต่างกนั ดา้นความสําเร็จของงาน มีค่า  0.006  มีผลให้ปัจจยัการจูงใจกบัความพึง

พอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05
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ดงันั้น จึงรับสมมุติฐานวา่ดา้นความสําเร็จของงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนกังาน 

 ปัจจัยคํ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานในการทาํงานของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฎิบติัการเครดิต อาคารแจง้วฒันะ 

ผลการทดสอบ พบว่า ความพึงพอใจในการทาํงานโดยปัจจยัคํ้ าจุนของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนั ดา้นค่าตอบแทนและดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มีค่า 

0.004 และ 0.000ตามลาํดบั มีผลให้ปัจจยัคํ้ าจุนกบัความพึงพอใจในการทาํงานท่ี

แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05  จึงรับสมมุติฐานวา่ดา้น

ค่าตอบแทนและดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนกังาน  
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

ปัจจัยบุคคล 

เพศ t-Test 0.441 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.069 ปฏิเสธ 

สถานสภาพสมรส F-Test 0.793 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.977 ปฏิเสธ 

ระดบัพนกังาน t-Test 0.137 ปฏิเสธ 

อตัราเงินเดือน F-Test 0.278 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.702 ปฏิเสธ 

ปัจจัยจูงใจ 

ดา้นลกัษณะงาน MRA 0.362 ปฏิเสธ 

ดา้นความรับผดิชอบ MRA 0.140 ปฏิเสธ 

ดา้นความสาํเร็จของงาน MRA 0.006 ยอมรับ 

ดา้นการยอมรับนบัถือ MRA 0.772 ปฏิเสธ 

ปัจจัยคํา้จุน 

ดา้นค่าตอบแทน MRA 0.004 ยอมรับ 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน MRA 0.758 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพการทาํงาน MRA 0.255 ปฏิเสธ 

ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานกสิกรไทย ใชแ้นวความคิดจากงานวิจยัอ่ืน ๆ ในอดีต และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีได้

ศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
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อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 64.5 อายุอยู่ระหว่าง 28-34 ปี ร้อยละ 36.8 สถานภาพโสด ร้อยละ 

56.6 ระดบัการศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 76.3 ระดบัพนกังานเป็นพนกังาน

ปฏิบติัการ ร้อยละ 73.7  อตัราเงินเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท อายุงาน นอ้ย

กวา่หรือเท่ากบั 5 ปี ร้อยละ 39.5  

 โดยจากสมมติฐานท่ีวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่าย

ปฏิบัติการเครดิต อาคารแจ้งวฒันะแตกต่างกัน พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ,อายุ, 

สถานภาพ, ระดบัการศึกษา ระดบัพนกังาน อตัราเงินเดือน  อายุงาน ท่ีแตกต่างกนั ไม่

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุน กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัคํ้าจุน ของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีค่าเฉล่ียโดยเรียง

ตามลาํดบัจากมากสุดไปหานอ้ยสุด ดงัน้ี  ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

ความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทน ด้านความหน้าใน

ตาํแหน่งงาน 

 สมมติฐานท่ีวา่  ปัจจยัจูงใจ กบัปัจจยัคํ้าจุน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฏิบติัการ

เครดิต พบวา่ ดา้นความสาํเร็จ  ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

ส่วนปัจจยัด้าน ด้านลกัษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือด้าน
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ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ด้านสภาพการทาํงานไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีค่าเฉล่ียโดยเรียงตามลาํดบัจากมากสุดไปหา

น้อยสุด มาของการปฏิบติั งานในองค์กร มากน้อยเพียงใด,ความพึงพอใจทาํให้

พฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือทางลบของพนกังานลดลงมากนอ้ยเพียงใด   

จากการศึกษาวิจยั พบว่ามีปัจจยัหลายด้านท่ีจะสร้างความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ คณะผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  ควร

จะมีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดแผน

ยทุธศาสตร์  กาํหนดกลยทุธ์องคก์ร  นโยบายองคก์ร  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

และพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร ให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อจะทาํให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน และจะนาํไปสู่การ

บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององคก์ร ผูว้ิจยัใคร่ขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะ

จากผลงานวจิยัดงัน้ี 

1. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจัยการปฏิบัติงาน ด้านความสําเร็จของงาน ซ่ึงมีข้อคําถามดังน้ี การส่งเสริม

สนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชาในความก้าวหน้าของตําแหน่งงาน การส่งเสริม

สนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความรวดเร็วของความช่วยเหลือในองค์กร การทาํงาน

เป็นทีม ความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชาในความสาํเร็จของงาน   ความช่วยเหลือจาก

เพื่อนร่วมงาน แสดงให้เห็นวา่การทาํงานท่ีช่วยเหลือกนั การทาํงานเป็นทีม  มีผลต่อ

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงทางผู ้วิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะว่าควรนาํขอ้มูลน้ีมาเป็นแนวทางในการกาํหนดการสร้างความสัมพนัธ์

ภายในองค์กร การสร้างการเรียนรู้ กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อสร้าง

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

2. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทน ซ่ึงมีขอ้คาํถามดงัน้ี  เงินเดือนท่ีไดรั้บ การปรับ
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เงินเดือนข้ึนประจาํปี เงินโบนัสประจาํปี สวสัดิการเงินเล้ียงชีพท่ีตอบแทน อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้สําหรับพนักงานทุกประเภท จากการสํารวจเม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ี้

ท ํางานลักษณะเดียวกัน มีจํานวนงานเท่ากัน ค่าตอบแทนท่ีได้รับเท่ากัน และ

ค่าตอบแทนกบัสวสัดิการเหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนัทางผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ

วา่ควรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนดาํเนินงาน กิจกรรมของ

แผนกทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการกาํหนดกลยทุธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์

ทางดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ เพื่อรักษาบุคลากรให้อยูก่บัองคก์รนานๆ ซ่ึงดา้น

ค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

3. จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ซ่ึงมีขอ้คาํถามดงัน้ี ระบบการ

ประเมินผลและจากผูบ้งัคบับญัชา การโยกยา้ยพนกังาน การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง 

ความกา้วหน้าของแต่ละตาํแหน่ง การสนบัสนุนของแต่ละตาํแหน่งงาน ทางผูว้ิจยัมี

ข้อเสนอแนะว่าควรจะนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการวางแผนขั้นของ

ตาํแหน่งงาน การเติบโตในสายงาน ซ่ึงจะทาํให้องค์กรมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ ทาํให้องค์กรมีประสิทธิผลให้องค์กร รวมทั้งการวางแนวทางการ

ปฎิบติังานและกาํหนดกลยทุธ์ของการบริหาร 

4. ควรมีการประเมินระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) อยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะไดป้รับเปล่ียนและพฒันาการ

บริหารใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผล

กบัสภาพจิตใจของพนกังานมากจนเกินไปจนเป็นผลเสียต่อการปฏิบติังานแลว้ทาํให้

เกิดความพึงพอใจในระดบัตํ่า 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใช้

เคร่ืองมือวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

ท่ีจะช่วยส่งเสริมการศึกษาให้มีความละเอียดมากข้ึนในมุมมองท่ีหลากหลายและ

แตกต่างกนั 
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2. ควรทาํการศึกษาปัจจยัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยแยกเป็นรายดา้น 

ทั้งน้ีเพื่อความชัดเจนในการนําไปพฒันาปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

3. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของพนกังานในแต่ละฝ่ายในบริษทัเดียวกนั เพื่อนาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบและ

พฒันาปรับปรุงในภาพรวมขององคก์าร 
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