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บทความ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจ ราย

กลางในเขตนครหลวง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  :  กรณีศึกษาเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจ ราย

กลางในเขตนครหลวง จ านวน 235 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้คือ One-way 

ANOVA (F-test) 

 ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.72 มีอายุ 20 – 

30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.85 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.81 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 61.28 มีรายไดส่้วนใหญ่เฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 17.02 และมี

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1- 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.49  ซ่ึงจากการส ารวจความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจ ส่วนใหญ่พบว่า ด้านลักษณะของงาน พบว่าผูป้ฏิบติังานให้

ความส าคญักบัการปฏิบติัหน้าท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถของพนกังาน ท าให้มีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้น

ความมัน่คงในการท างาน ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความซ่ือสัตยต์รงไปตรงมาในการปฏิบติัหน้าท่ี ดา้น

เงินเดือนและสวสัดิการ ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัเงินเดือนท่ีเหมาะสมหน้าท่ี ดา้น

ความกา้วหนา้ในอาชีพ งานท่ีไดรั้บมอบนั้นจะตอ้งมีความส าคญักบัองคก์ร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  ผูป้ฏิบติังานจะให้ความส าคญั กบัเพื่อนร่วมงานเป็นท่ีสามารถพึงพา

ได ้อยูใ่นระดบัสูงสุด  ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน จะเนน้ในเร่ืองของความสะอาดในสถานท่ีท างาน 

เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 



ABSTRACT 

This research aims to To survey the performance satisfaction of business credit officers. 

Central in the metropolitan area of Bangkok Bank Public Company Limited : a case study of business 

loan officers There were 235 middlemen in the metropolitan area by using a questionnaire as a data 

collection tool. and analyze the data with the statistical package program The statistics used for 

descriptive analysis consisted of frequency, percentage, mean and standard deviation. The inferential 

statistic used was the One-way ANOVA (F-test). 

The results showed that most of the respondents were female. 58.72%, aged 20-30 years, 

40.85%, single, 66.81 percent, having a bachelor's degree accounted for 61.28%, with average income 

of 20,001 – 30,000 baht per month, equivalent to 17.02%, and working periods of 1-5 years, 

representing 31.49% which from the satisfaction survey of business loan officers most found The 

nature of the work It was found that the operators focus on the performance of duties that match the 

knowledge. employee competence make the highest average Security at work Operators must be 

honest and straightforward in the performance of their duties. Salary and benefits Most workers will 

focus on proper salary duties. career advancement The assignments that are given must be important 

to the organization. The relationship between supervisors and colleagues Operators will pay attention 

with co-workers that they can rely on at the highest level working environment will focus on 

cleanliness in the workplace to create a good working atmosphere 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  นั้นภายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึง

เป็นกลไกส าคญัในการสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจการเงินให้มีเสถียรภาพ สามารถรองรับการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ 2019  (coronavirus disease starting 

in 2019) เน่ืองจากระบบสถาบนัการเงินของไทยมีความมัน่คง จากเงินกองทุน เงินส ารอง และสภาพ

คล่องทางการเงินท่ีอยู่สภาพสูง ซ่ึงท่ีผา่นมาสถาบนัการเงินต่างๆ ในประเทศไทยภายใตก้ารก ากบัดูแล 



ของธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ี ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

 ดงันั้นบุคลากรขององค์กรเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีค่ามหาศาล ทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีองค์กรตอ้ง 

รักษาและตอ้งลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบั ความ

ตอ้งการขององค์กรในระยะยาว การท่ีองค์กรตอ้งสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถไป ด้วย

สาเหตุใด ก็ตาม ยอ่มเท่ากบัวา่องคก์รตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่านั้นไป ในขณะเดียวกนักลบัตอ้งลงทุน

อีกหลายๆ ดา้นเพื่อท่ีจะสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน  (กรกฏ พลพานิช, 

2559) 

 งานวเิคราะห์สินเช่ือธุรกิจ เป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อสถาบนัการเงินเป็นอยา่งยิ่ง เจา้หนา้ท่ีตอ้ง

มีความรู้พื้นฐานดา้นบญัชี ความรู้ดา้นการเงิน ความรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์และการเมือง ความรู้ดา้น

การจดัการ ความรู้ดา้นการตลาด กฎหมายธุรกิจ และตอ้งเขา้โครงการอบรมดา้นสินเช่ือ เน่ืองจากตอ้ง

ท าวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บมาจากลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือธุรกิจ เพื่อ

น าเงินท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินไปลงทุน เช่น การก่อสร้างอาคารโรงงาน ลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรการผลิต 

หรือน าเงินไปใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจเป็นตน้ ดงันั้นเจ้าหน้าผูป้ฏิบติังานจะตอ้งวิเคราะห์สินเช่ือ

ภายใตจ้รรยาบรรณนกัการธนาคาร ลดความเส่ียงจากการเกิดหน้ีมีปัญหาซ่ึงอาจจะท าให้ธนาคารไดรั้บ

ผลกระทบในอนาคตได ้ 

 งานวิเคราะห์สินเช่ือจะมีลกัษณะการท างานท่ีกดดนั งานหนัก และพนักงานอาจตอ้งท างาน

ล่วงเวลา ท าใหส่้วนใหญ่บุคคลากรท่ีมีอายุงาน 1-2 ปี ส่วนใหญ่จะมีอตัราการหมุนเวียนการท างานท่ีสูง 

ท าให้ในบางช่วงเวลาขาดบุคลากรในการท างาน ประกอบกบัในสายบุคลากรวิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจมี

การจ ากดั วุฒิการศึกษาในสาขาการบญัชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ ในขณะท่ีปริมาณลูกคา้ท่ีตอ้ง

ขอสินเช่ือธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ธนาคารจึงต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบายการท างานต่างให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร เช่น เร่ืองค่าตอบแทน สวสัดิการ และความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

สามารถโอนยา้ยหน่วยงานภายองคก์รได ้ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าว จะท าวา่การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น

เร่ืองท าส าคญั หากมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อาจจะน ามาปรับใช้

ภายในองคก์ร เพื่อลดปัญหาการลาออก รวมถึงท าใหบุ้คลลากรท างานอยา่งมีคุณภาพมากยิง่ข้ึนไป 

  



วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.  เพื่อส ารวจระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้สินเช่ือธุรกิจ รายกลางในเขต

นครหลวง  ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานโดยจ าแนกตามลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

ขอบเขตงานวจัิย 

1. ขอบเขตของประชากรท่ีท าการวจิยั มีดงัน้ี 

   1.1 ขอบเขตเน้ือหามุ่งส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้สินเช่ือธุรกิจ

รายกลาง ในเขตนครหลวง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

   1.2 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นประชากรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  

จ  ากดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง ซ่ึงประกอบดว้ย ส านกัธุรกิจ 44 สาขา มีพนกังานทั้งหมดจ านวน 455  

คน 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

  2.1 ตวัแปรอิสระคือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ในเขตนครหลวง ซ่ึงจ าแนกเป็น  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ระดับ

เงินเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ดงัน้ี ลกัษณะของ 

งาน  ความมัน่คงในการท างาน เงินเดือนและสวสัดิการ ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. ผลจากการวจิยัผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้นการเสริมสร้างความพึงพอใจ เพื่อให้พนกังาน มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และไดป้รับปรุงด้านท่ีพนักงาน ยงัมี

ความพึงพอใจในระดบัสูงไปต ่า 

2. ท  าให้สามารถสร้างแรงจูงใจไดถู้กตอ้งตามกลุ่มประชากร เน่ืองจากสามารถทราบถึงความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน จ าแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากร 

 



แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของความพงึพอใจ (Satisfaction)  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจวา่  เป็นความรู้สึกรักชอบยนิดีเตม็ใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ ทั้ง ดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของบุคคล อนั เน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ โดยอาจเป็นไปใน

เชิงประเมินค่า วา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อ ส่ิงเหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก (อุทัย   พรรณสุดใจ  

, 2545) 

 พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ี

กดดนั จนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความ

ตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) 

เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทาง

จิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการ

เป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน

ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

(Kotler and Armstrong ,2002)  

ความหมายของการปฏิบัติงาน 

 ส าหรับความหมายท่ีกล่าวถึงเพื่อท าให้การวิจยัการพฒันาการปฏิบติังาน มีความสมบูรณ์ยิงข้ึน

ผูศึ้กษาเห็นว่า ค  านิยามของ ค าว่า การปฏิบติังาน มีความจ าเป็นและไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวาง

น ามาปรับใชก้ าหนดทิศทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี บริหารงานทัว่ไป 

ในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกในทางท่ีดีมีต่อการปฏิบติังานในมุมมองหลายมิติ ซ่ึงเกิด

จากการรับรู้และการประเมิน ประสบการณ์ในการท างานของแต่ละบุคคล ท าให้บุคคลมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะท างานดว้ยความเตม็ใจและมีความสุขและความรู้สึกดงักล่าวนั้นสามารถเปล่ียนแปลง

ได ้(จ านรรจ ์บุญศิริ ,2543:10) 



ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 

            ด้านลักษณะของการท างานในองค์กร  ด้านความมั่นคงในการท างาน  ด้านเงินเดือนและ

สวสัดิการ ดา้นความก้าวหน้าในอาชีพ  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  

ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส ารวจความพึงพอใจการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน)  ในเขตนครหลวง คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองเก่ียวกบัประชากร 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัคร้ังน้ี ท าการวิจยัจากประชากร ได้แก่ พนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในเขตนครหลวง จ านวน 44 ส านกัธุรกิจ รวมประชากรทั้งหมด 455 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยขอความร่วมมือจาก 

ผูจ้ดัการและ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ในเขตนครหลวง น าแบบสอบถามรูปแบบ

ออนไลน์ ให้พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง จ านวน 455 ชุด  คิดเป็นร้อย

ละ 100.00 โดยเปิดตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากประชากรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 ) ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 222 คน ทั้งน้ีมีผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 235 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามดงักล่าวกลบัคืนมาทั้งหมดแลว้ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ ขอ้มูลตาม

ขั้นตอนและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 1. ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา ท าการตรวจสอบและให้ผูต้อบท าการแกไ้ข ส่วนท่ีมี

ความผดิพลาด หลงัจากนั้นน ามาจดัรหสั และกรอกตวัเลขในกระดานรหสั  

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยวิเคราะห์ ขอ้มูลดงัน้ี 



           2.1 ขอ้มูลทัว่ไป – ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้วามถ่ี และ

ร้อยละ 

          2.2 ขอ้มูลในการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติังาน - ความคิดเห็นของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง  เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน วิเคราะห์

โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )  

         2.3 ขอ้มูลในเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างาน - เปรียบเทียบความแตกต่างของ

ประชากรสองกลุ่มท่ีมีลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัตามตวัแปรอิสระคือเพศใช้    t-test – 

เปรียบเทียบความแตกต่างของประชากรท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกนัมากกว่า 2 กลุ่ม

ตามตวัแปรอิสระคือ เพศ , อายุ , เงินเดือน ,ระดับการศึกษา ,สถานภาพ  และระยะเวลาในการ

ปฎิบติังาน ใช ้One Way ANOVA หรือ F- test 

Test ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของประชากรท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์

แตกต่างกนัมากกวา่ 2 กลุ่มตาม 

ตวัแปรอิสระคือ เพศ , อายุ , เงินเดือน ,ระดบัการศึกษา ,สถานภาพ  และระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 

 

ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 58.72 และเพศ

ชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 40.85 อ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดบั 

อายุ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ20-30 ปี จ  านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.85  รองลงมา

คือ มีอาย ุ 31-40 ปี  จ  านวน 37.87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.87  อาย ุ41-50 ปี จ  านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 

16.17 และอาย ุ51-60 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  5.11  ตามล าดบั 

สถานภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 66.81  

รองลงมาคือสถานภาพสมรส  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.36  และสถานภาพหยา่ร้าง / หมา้ย 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.83  ตามล าดบั 



ระดับการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.28  รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72   

เงินเดือน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเงินเดือนส่วนใหญ่ 20,001 -30,000 บาท จ านวน 77 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.77 รองลงมามีเงินเดือน  30,001 – 40,000 บาท จ านวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.26  

เงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 เงินเดือน 40,001 – 50,000 บาท  

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89  เงินเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.94 

และเงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13 ตามล าดบั 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-5  ปี 

จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.49 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการปฏิบติั 6-10 ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.0  ระยะเวลาในการปฏิบติั  11-15 ปี จ  านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระยะเวลาในการ

ปฏิบติั  21  ปีข้ึนไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.22 ระยะเวลาในการปฏิบติั 16-20  ปี จ  านวน 23 

คน  คิดเป็นร้อยละ 9.79  ระยะเวลาในการปฏิบติั 6-12 เดือน จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.10 และ 

ระยะเวลาในการปฏิบติั นอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตามล าดบั 

 

จากการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สินเช่ือธุรกิจ รายกลางในเขตนครหลวง 

ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สรุปผลได้ดังนี ้

ด้านลักษณะงาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจ  พบว่า ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคญั การปฏิบติัหน้าท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถของพนกังาน อยูใ่นระดบั

สูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.61 รองลงมาคือ งานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความเหมาะสมกบัพนกังาน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.60  งานท่ีท าความทา้ทาย และมีการพฒันาศกัยภาพอยูต่ลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55  การ

ท างาน มีวธีิการท างานท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ตามล าดบั 

ด้านความมั่นคงในการท างาน  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจ 

พบวา่ ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัการปฏิบติัตอ้งมีความซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา อยูใ่นระดบัสูงสุด 

รองลงมาคือ สายงานของท่านมีความมัน่คงเพียงใด    ผูบ้งัคบับญัชาเป็นท่ีพึงได ้และว่ามีความเป็น

ธรรมในการร้องทุกข ์ ตามล าดบั 



ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจ พบวา่ 

ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ กับเงินเดือนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับหน้าท่ี ท่ีท่านได้รับ

มอบหมายและขอบเขตการท างาน อยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือ เงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั

วฒิุการศึกษา และระบบสวสัดิการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม  และการพิจารณาเล่ือนขั้นมีความเป็นธรรม   

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจ พบวา่ 

ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั  งานท่ีปฏิบติั มีความส าคญัต่อองคก์ร อยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือ 

งานในปัจจุบนัท่ีไดรั้บมอบหมาย สามารถสร้างผลงาน เพื่อเล่ือนต าแหน่งหรือโยกยา้ยไปหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเติบโต  และผูบ้งัคบับญัชามีความเหมาะสมกบัสายงาน  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจ พบวา่ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญั กบัเพื่อนร่วมงานเป็นท่ีสามารถพึง

พาได ้อยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือ การไดรั้บความช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา  และเม่ือ

มีปัญหาเกิดข้ึนจากการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาได ้  

ด้านส่ิงแวดล้อมในการท างาน  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจ 

พบว่า ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ เร่ืองความสะอาดในสถานท่ีท างาน อยู่ในระดับสูงสุด 

รองลงมาคือ สถานท่ีปฏิบติังานมีความเหมาะสมต่อการท างาน  สถานท่ีท างานมีความปลอดภยั   มีส่ิง

อ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ และจ านวนคนท างานเหมาะสม

กบัปริมาณงานท่ีท า 

สรุป อภิปรายผล ปละข้อเสนอแนะ 

การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาเร่ืองการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ

ธุรกิจ รายกลาง ในเขตนครหลวง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร

จะไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชว้างแผนพฒันา คือดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้น

เงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน

ร่วมงาน  ด้านส่ิงแวดล้อมในการท างาน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานการปฏิบติัของ



เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจ โดยรวมจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา เงินเดือน และระยะเวลา

การปฏิบติังานในธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั เพื่อแสดงค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลกัษณะการท างานของเจา้หน้า

สินเช่ือธุรกิจเป็นขอ้มูลเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกิน 5% ขนาดตวัอยา่ง 235 คน 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สินเช่ือธุรกิจ รายกลางในเขตนคร

หลวง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

จากการส ารวจพบวา่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจท่ีมีเงินเดือนและสวสัดิการจะมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั ซ่ึงพนกังานแต่ละคนต่างมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บเงินเดือนให้เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา

ของตนเอง และมีสวสัดิการท่ีเหมาะสม เช่น  จ่ายการโบนสัประจ า สิทธิการลาต่างๆ  อยา่งมีนยัส าคญั ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 0.027 และ 0.028  ( Sig 0.05) 

จากการส ารวจพบว่าเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจมีความคาดหวงัวา่เม่ือเกิดปัญหาจากการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาจะ

สามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานได้ หรือช่วยให้งานมีความส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  

อยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.023 ( Sig 0.05) 

จากการส ารวจพบว่าเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจ ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกนั  มีระดบั

ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ต่อสายงานมีความมัน่คง และการปฏิบติังานมีความซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา 

ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากเม่ือระยะเวลาท่ีปฏิบติังานสูงข้ึน เจา้หนา้ท่ียอ่มมีความรู้สึกมัน่คงต่อการท างาน 

ในการเป็นพนกังานของ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากข้ึน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.016  ( Sig 

0.05)  และย่อมเกิดความซ่ือสัตย์ต่องานท่ีท างาน ตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานธนาคาร ซ่ึง

พนกังานมีคาดหวงัวา่จะท างานท่ีธนาคารกรุงเทพ ฯ จนเกษียณอายกุารท างาน  อยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 0.017  ( Sig 0.05) 



จากการส ารวจพบว่าเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจ ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกนั  มีระดบั

ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัต่อเงินเดือนและสวสัดิการในการท างานท่ีเหมาะสม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

0.002  ( Sig 0.05) 

จากการส ารวจพบว่าเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจ ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั  มีระดบั

ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัเม่ือเจา้หน้าท่ีไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมาย และสร้างผลงานเพื่อเล่ือนขั้น

ต าแหน่ง หรือโยกยา้ยไปหน่วยงานอ่ืนท่ีเติบโตมากข้ึน  เน่ืองจากเม่ือเรามีระยะเวลาการปฏิบติังานท่ี

เพิ่มมากข้ึน พนกังานมกัจะไดรั้บมอบหมายงานท่ีส าคญัข้ึนในองคก์ร เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง  ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 0.034  ( Sig 0.05) 

อภิปรายผล 

จากการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจ รายกลาง ในเขตนคร

หลวง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบวา่พนกังานส่วนใหญ่ จะให้ความส าคญัและคาดหวงัวา่

เม่ือเกิดปัญหาจากการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาจะมีความสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท าให้

งานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  อีกทั้งพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีเพิ่มมากข้ึน มกัจะไดรั้บ

มอบหมายงานท่ีส าคญัข้ึนตามอายุการท างาน ท าให้สามารถสร้างผลงานเพื่อเล่ือนขั้นต าแหน่ง หรือ

โยกยา้ยไปหน่วยงานอ่ืนท่ีเติบโตในสายงาน  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลความมัน่คงในการท างานของ

พนกังานมีความซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา สร้างจริยธรรมในการท างาน  ส่งผลให้พนกังานส่วนใหญ่ท างาน

ท่ีธนาคารกรุงเทพ ฯ มีความคิดและความเช่ือมั่นท่ีจะท างานในสายงานสินเช่ือธุรกิจไปจนจน

เกษียณอายุการท างาน  ทั้งน้ีธนาคารจึงควรมีการพิจารณาปรับฐานเงินเดือนและสวสัดิการให้เหมาสม

กบัต าแหน่งการท างานของพนกังาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็ส่งผลให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และท าให้

การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธุรกิจ รายกลางในเขต

นครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 



2. ควรศึกษาทศันคติและส่ิงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธุรกิจ รายกลางในเขตนคร

หลวง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานของเจา้สินเช่ือธุรกิจ รายกลางในเขต

นครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

4. ควรเพิ่มค าถามปลายเปิดเข้าไปในแบบสอบถามด้วย เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามได้ และ

เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ได ้
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