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51602712 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ/ความพึงพอใจ/คุณภาพชีวิต/เจตคติการบริการ 
 ฐานิชย  นนทสุวรรณ : ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
: ผศ. ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร. 153 หนา. 
 การวิจัยนี้คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและเจตคติการบริการและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ และคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
เจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
นครปฐม จํานวน 384 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมประชากรสวนใหญเปนสวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา สถานภาพโสด ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ป มี
รายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-25,000 บาท ความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับ
งาน อยูในระดับมากท่ีสุด คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อ
จําแนกเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับมากที่สุด 
เจตคติการบริการของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดาน
เจตคติตอลักษณะงานบริการ อยูในระดับมากที่สุด ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับ
เจตคติการบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับเจตคติการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับเจตคติการ
บริการ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม ใน
ภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
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 This research aimed (1) to evaluate the satisfaction of working, quality of life and 

service mind and (2) to study the relationship between the satisfaction of working with both 

quality of life and service mind and to (3) to assess the relationship between quality of life with 

service mind of the staffs of the Bangkok Bank (Public Company) in the areas of Samut 

Sakorn, Samut Songkhlam and Nakorn Pathom provinces. The subjects including the staffs 

from 34 branches in which 384 staffs were solicited with a questionnaire. Data was analyzed 

and presented as mean, standard deviation and Pearson’s correlation. 

 The result showed that the majority of the subjects were single female with the 

range of 31-40 years old of age. They had at least Bachelor Degree and earned a salary in 

the range of 20,001-25,000 baht/month. They had high level of job satisfaction, with the on-

the-job coaching and assistance coming top of the satisfaction level. The quality of life in 

working was also high, with the safe and healthy environment in the office coming first of the 

satisfaction. The service mind of the staffs, however, was at moderate level, with attitude 

about service mind of these staffs having highest score.  There was no relationship between 

job satisfaction and service mind, but there was a positive but moderate correlation between 

quality of working and service mind with the attitude of service mind of the staffs.  

Nevertheless, there was no relationship between job satisfaction and quality of working life. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program of  Entrepreneurship                                                               Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature ........................................                                                                 Academic Year 2012 

Independent Study Advisor's signature........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยการไดรับความชวยเหลือ
และความอนุเคราะหจากบุคคลเหลานี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ เปนผูใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งรวมท้ังใหความ
เอาใจใสติดตามผลงานอยางใกลชิด 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร .พิทักษ ศิริวงศ ประธานกรรมการ และ 
รองศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท กรรมการในการสอบการคนควาอิสระคร้ังน้ี ที่ไดสละเวลา
กรุณาใหคําปรึกษา แนะแนว ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหการศึกษาการคนควา  
ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณภรรยา ท่ีคอยสนับสนุน และให
กําลังใจตั้งแตเริ่มการศึกษาจนศึกษาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม และ
เพ่ือนๆ ทุกคนท่ีใหกําลังใจและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันตลอดมา 
 สุดทาย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนแหลงใหความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่ทําใหการศึกษาสําเร็จลงอยาง
สมบูรณในทุก ๆ ดาน 
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