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บทคดัย่อ 

 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั   (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม จ านวน 212 ครัวเรือน ใช้ใน
การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตพนักงานธนาคารกรุงเทพจ ากัด 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วยดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ด้านความก้าวหน้า ด้านโอกาสพฒันาขีดความสามารถ  ด้านสภาพท่ีท างาน ด้านความสัมพนัธ์ใน
องคก์ร โดยใชแ้บบจ าลองออเดอร์โพรบิท (Ordered - Probit Model)ในการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 212 ราย พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21–30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.40 และมีสถานภาพโสด จ านวน145 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40  มีประสบการณ์การท างาน1-2 ปี 
จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 30.66 มีเจา้หน้าท่ีระดบั 9-10 จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70  มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001-25,000บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ตามผลท่ีได้จากการ
ส ารวจ ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตวัช้ีวดัดา้นระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ทั้ง 5 ดา้น  
พบว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานปานกลางเหมือนกนัทั้ง 5 หมวด และค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน



 

จ 

รวมมีคุณภาพชีวิตปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียเป็น 3.33 แต่เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการ
ท างานแลว้จะพบวา่ล าดบัท่ี 1 คือ คุณภาพชีวิตการทางานดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ี
การงาน ล าดบัท่ี 3 คือคุณภาพชีวิตการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ ล าดบั
ท่ี 4 คือคุณภาพชีวิตการทางานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ล าดบัท่ี 5 คือ คุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) 
สามารถแสดงเกณฑ์อาณาเขตของค่าความน่าจะเป็นของความพึงพอใจได ้  โดยอาณาเขตท่ีไม่ไดรั้บ
ความพึงพอใจ (Y=0)  มีอาณาเขตท่ี 𝛽′𝑥2 = -2.3281 อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (Y=1)  
มีอาณาเขตระหว่างค่า 𝛽′𝑥 = -2.3281 ถึง  -2.1681 อาณาเขตท่ีได้รับความพึงพอใจน้อย (Y=2)  มี
อาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 = -2.1681 ถึง  -1.4781  อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจปานกลาง (Y=3)  มี
อาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 = -1.4781 ถึง  -0.3181 และอาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจมาก (Y=4)  มี
อาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 > -0.3181 
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ABSTRACT 

 
 

The object of this study is to study problem and obstruction of the Bangkok Bank staff working in 
Meaung Chiang Mai and to study factor affecting   to Satisfaction Quality of Working Life Bangkok 
Bank’s Employees in Mueang Chiang Mai. The survey of opinion by questionnaire from sample 
212 people for study factor affecting   to Satisfaction Quality of Working Life Bangkok Bank’s 
Employees in Mueang Chiang Mai. The questionnaire include factor compensation it’s sufficient 
and equitable, factor advancement, factor capacity development opportunities, factor working place, 
and factor relationship in organization analyze by  Ordered - Probit Model. 

The result of this study shown most of the samples were male 108 sample by 50.94 percentage , 21-
40 years old, with status single, experience of working is 1-2 years, Work placements is level 8-9  
and the income has 15,000 – 25,000 baht monthly. The result of the analysis by Ordered - Probit 
Model shown Quality of Working has medium level for all 5 part of factor has average scale 3.33, 
but consider of 5 factor find first factor is   factor relationship in organization, second is  factor 
advancement,  third is  factor capacity development opportunities, forth is factor compensation it’s 
sufficient and equitable and last factor working place. The marginal effect can shown area of 
probability of Complacency. The not have Complacency area (Y=0)  is  𝛽′𝑥 = -2.3281. The least 
Complacency area (Y=1)  is 𝛽′𝑥 = -2.3281 to  -2.1681, the less Complacency area (Y=2)  is 𝛽′𝑥 



 

ช 

= -2.1681 to  -1.4781,  the medium complacency  area  (Y=3)  is 𝛽′𝑥 = -1.4781 to  -0.3181, and 
the most Complacency area (Y=4)  is 𝛽′𝑥 > -0.3181. 

 
 


