
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

เขตพื้นที่สมุทรสาคร 

QUALITY OF WORKING LIFE OF TELLERS IN KASIKORNBANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED; SAMUTSAKHON AREA 
 

เรืองพร สุขสมบูรณ 

สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง ประเทศไทย 

ผูรับผิดชอบบทความ 

 

Ruangporn Suksomboon 

E-mail: koi_kkooii@hotmail.com 

Department of Finance and Banking, Faculty of Business Administration,Ramkhamhaeng 

University, Thailand. 

Corresponding author 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาครในแตละดานไดแก คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 

สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถ และความ

สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ได แก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อายุงาน ตําแหนงองคกร และรายไดตอเดือน กลุมตัวอยางที่ใชคือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด(มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร จํานวน 165 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.958วิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาt-test และการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 



2 
 

ผลการวิจัย พบวา 1) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

พื้นที่สมุทรสาคร ในภาพรวมอยูในระดับสูง 2) พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่

สมุทรสาคร ที่มี เพศ อายุ และตําแหนงองคกรตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมแตกตางกัน 

แตพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร ที่มี สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ

งาน และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05คําสําคัญ:คุณภาพชีวิตในการทํางาน, พนักงานธนาคารกสิกรไทย 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study quality of working life of teller in 

KasikornBank Public Company Limited; Samutsakhon Area about: The adequate and fair 

compensation, safe and healthy environment, human development opportunities, security 

and job promotion, and career and working life balanced. 2) to compare the quality of 

working life of teller in KasikornBank Public Company Limited; Samutsakhon Area by 

personal characteristic, including  

 

gender, age, status, education level, age, job position, organization And monthly incom. 

 The sample group used was Employees of KasikornBank Public Company Limited; 

Samutsakhon Area of 165 persons. The research instruments were Likert Scale of 5 levels. 

The questionnaire at the 0.958 level of reliability. The Mean, standard deviation, t-test and 

one – way ANOVA were analyzed by computer program. 

 The findings were : 1) quality of working life of teller in KasikornBank Public 

Company Limited; Samutsakhon Areawas at the high level. Teller of KasikornBank Public 

Company Limited; Samutsakhon Area with different gender, age and organization position 

There is a quality of work life in the overall picture. But Teller of KasikornBank Public 

Company Limited; Samutsakhon Area with different status, education level, working age 

and monthly income there is no difference in overall quality of work life. With statistical 

significance 0.05 

Keywords: quality of working life; teller KasikornBank Public Company Limited 
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บทนํา 
 

ปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยอยูในเกณฑฟนตัวดีขึ้นมากกวาในชวง 4-5 ปที่ผานมาสงผล

ใหสถาบันการเงินและองคกรธุรกิจแทบทุกแหงปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันและเพื่อความอยู

รอด ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รูจักกันดีวากระแสโลกาภิวัฒน ทําใหการสื่อสาร

มีความรวดเร็ว ถูกตอง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการเงินและองคกร

ธุรกิจตาง ๆ ตองเรงหากลยุทธหรือเทคนิคที่จะทําใหผลประกอบการขององคกรสามารถดําเนินตอไป และทํา

ใหผลประกอบการดีขึ้น 

การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of working life)เปนองคประกอบหรือมิติหนึ่งที่สําคัญ

ของคุณภาพชีวิต เปนการสรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการทํางาน

สูงขึ้น โดยผานการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญขององคกร ดังนั้น การปรับปรุง

คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคกร บุคคลที่มีคุณภาพเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่ง

ขององคกร เพราะคุณภาพของคนยอมเปนสิ่งบงชี้โอกาสในการเจริญเติบโตขององคกรนั่นเอง 

จากสภาพปญหาตางๆ ที่กลาวถึงเหลานี้ ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร โดยจะทําการศึกษาพนักงาน

สาขา และทีมสินเชื่อในเขตสมุทรสาคร เพื่อที่จะทราบวาจากการที่ตองทํางานเหนื่อยยากขึ้น ความ

รับผิดชอบที่มากขึ้นจะมีคุณภาพชีวิตอยางไร ตองการทราบถึงสภาพการทํางานรวมทั้งปญหาที่ประสบอยู

เพื่อจะไดขอมูลอันเปนประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร 

2.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่

สมุทรสาคร 

3.เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
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 พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)เขตพื้นที่สมุทรสาคร ที่มีเพศอายุสถานภาพ ระดับ

การศึกษาอายุงานตําแหนงองคกร และรายไดตอเดือนที่ตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 

 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร 

ทั้งหมด จํานวน 260 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษาแบงเปน 2 กลุมตัวแปรดังนี้ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคลคือ เพศอายุ

สถานภาพ ระดับการศึกษาอายุงานตําแหนงองคกร และรายไดตอเดือนตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน คือดานคาตอบแทนเปนธรรมและเพียงพอดานดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะ

และความปลอดภัยดานเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถดานลักษณะงานที่สงเสริม

ความเจริญเติบโตและมั่นคงและดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

3.ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลอยูเดือนพฤษภาคม 2562 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. เพื่อนําขอมูลสวนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร ที่

มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรและ

สงเสริมใหพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี

มากขึ้น 

2. เพื่อนําขอมูลคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่

สมุทรสาคร ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรและสงเสริมใหพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาครมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีมากขึ้น 

3. เพื่อนําขอมูลผลการเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาครจากผลการศึกษาที่ได เปนแนวทางเพื่อ

สรางความมั่นคงในชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคาร 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
 

ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  (Maslow)ไดสรุปลักษณะของการสรางแรงจูงใจไววา 

แรงจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความตองการอยางเปนระบบ ลําดับขั้นของความตองการนี้เรียกวา 

hierarchy of needs โดยมีลําดับขั้น 5 ประการ ดังนีค้วามตองการทางดานการกายภาพ ความตองการดาน

ความปลอดภัยหรือความมั่นคงความตองการทางดานสังคมความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคมความ
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ตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว เปนทฤษฏีที่

เก่ียวของกับความตองการพื้นฐานของมนุษย เปนทฤษฏีการจูงใจซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย มาสโลวม

องความตองการของมนุษยเปนลักษณะลําดับขั้นจากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุดและสรุปวาเมื่อความ

ตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการอื่นในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

ทฤษฏีมนุษยสัมพันธ (Human relation) เริ่มตนใหความมั่นใจวาวิธีการทํางานที่ดีที่สุดนั้นเปน

ปจจัยตอการเพิ่มผลผลิตจริงหรือไม จึงทดลองวิธีมนุษยสัมพันธที่ Western company เมืองชิกาโก ป ค.ศ. 

1927-1993 พบวา คนมีความตองการทางสังคม ตองการเพื่อน ตองการใหผูอื่นรับรูความสําคัญ คนใน

องคกรตองการเปนสมาชิกกลุม ยอมเสียสละเพื่อกลุม กลุมจึงมีความสําคัญที่นักบริหารตองสนใจ และใช

ประโยชนเพื่อบริหารคนจํานวนมาก ความสําคัญขององคกรเงา (informal organization) ที่ชวยใหคนใน

องคกรไดผอนคลายความคับของใจ คุมครองหรือยกยองชมเชยที่องคการหลักไมไดทําผูนํามีสองแบบ แบบที่

หนึ่งชอบสั่ง ควบคุมเรียกวา Initiative Structure อีกแบบหนึ่งเห็นใจฟงความเห็นผูใตบังคับบัญชา พบงาย 

ไมมีพิธีการ ชอบชวยเหลือคนเรียกวา Consideration  มนุษยสัมพันธก็ใชหลักวิธีการที่ดีที่สุด ในการติดตอ

สัมพันธกัน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ชรีภรณ ชณะสงคราม (2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษและเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษจําแนกตาม

ลักษณะสวนบุคคล การทดลองคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน ผลการวิจัย พบวา 1) คุณภาพชีวิตใน

การทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง 

มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 2) พนักงานธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษที่มี เพศ 

สถานภาพสมรส และเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน แตพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษที่มี อายุ ระดับการศึกษา และระดับชั้นองคกรตางกันมี

คุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ฐิปริติยาธร พรหมธนะนนท (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาถึง 1) ระดับคุณภาพชีวิตและความผูกพัน

ตอองคกร 2) เปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความ

ผูกพันตอองคกร 3) ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคกร 1) เจาหนาที่

บริการลูกคาธนาคารพาณิชยเขตกรุงเทพฯมหานคร ผลการวิจัยพบวา การทํางานอยูในระดับปานกลาง 

(3.168) มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลาง2) เจาหนาที่บริการลูกคาธนาคารพาณิชยเขต

กรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน

โดยรวมไมแตกตางกัน แตเจาหนาที่บริการลูกคาธนาคารพาณิชยเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเตอเดือน 

และ ระดับชั้นองคกรตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05-

0.01 ตามลําดับ3) เจาหนาที่บริการลูกคาธนาคารพาณิชยเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ตางกันมีความผูกพัน
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ตอองคกรที่แตกตางกัน แตเจาหนาที่บริการลูกคาธนาคารกรุงเทพมหานครที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน และระดับชั้นองคกรตางกันมีความผูกพันตอองคกรตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05-0.01 ตามลําดับ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บขอมูล 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัยนํามาจาก 2 แหลง  ดังนี้แหลงขอมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร จํานวน 165 ชุด และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยคนควา

จากหนังสือตําราวิชาการ วิทยานิพนธและผลงานวิจัยโดยใชขอมูลเหลานี้มาใชกําหนดแนวทางการศึกษา

และขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามที่เก็บไดทั้งหมด แปลผลในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ ตอนที่ 1 : ขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามนําขอมูลมาหาคารอยละ (Percentage)ตอนที ่2 : ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

ในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร ผูวิจัยไดกําหนดคาของ

ตัวแปลแบบลิเคิรทสเกล(Likert Scale) โดยจะหาคาคะแนนเฉลี่ย(��)และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(�. �. )และการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใชสถิติ t - test สําหรับเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัว และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ใน

การหาคาความแตกตางระหวางตัวแปรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป หากพบวามีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบ

รายคูเพื่อหาความแตกตางดวยวิธีของ LSD (Least Significant Difference Test) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ผลการวิเคราะหพบวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย จํานวน 131 

คนคิดเปนรอยละ 74.9อายุระหวาง 26-30 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 37.6 มีสถานภาพโสด จํานวน 

122 คน คิดเปนรอยละ 73.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 86.7 อายุงาน

ระหวาง 5-10 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 43.6 ตําแหนงองคกรผูชวยหัวหนาสวน จํานวน 53 คน คิด

เปนรอยละ 32.1 และรายไดตอเดือนระหวาง 20,000-30,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 36.4 
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ขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่พนักงานธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  เขตพื้นที่สมุทรสาคร โดยภาพรวม อยูในระดับสูง ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.35ซึ่ง

ผลการวิจัยสอดคลองกับ ชรีภรณ ชณะสงคราม (2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตใน

การทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษ พบวา คุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษในภาพรวมอยูในระดับ

คอนขางสูง 
การเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาครเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา  

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  เขตพื้นที่สมุทรสาคร ที่มี สถานภาพระดับการศึกษา 

อายุงาน และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ฐิปริติยาธร พรหมธนะนนท (2551, บทคัดยอ)ไดเปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่

มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรพบวา เจาหนาที่บริการลูกคาธนาคาร

พาณิชยเขตกรุงเทพมหานครที่มี สถานภาพ ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05-0.01ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพร คงนอย (2551, บทคัดยอ) ศึกษาและ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัทโปรมีโกเซอรวิส จํากัด การทดสอบสมมติฐาน

พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชรีภรณ ชณะสงคราม (2555, บทคัดยอ) 

ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตพื้นที่

เทพารักษที่มีเพศ สถานภาพสมรส และเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาครที่มี เพศ อายุ  และตําแหนง

องคกร แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาพร คงนอย 

(2551, บทคัดยอ) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัทโปรมีโกเซอรวิส 

จํากัด จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน พบวา การทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานที่มีอายุ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เงินเดือนที่ตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของฐิปริติยาธร พรหมธนะนนท(2551, บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบจําแนกตามปจจัย

สวนบุคคลที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร พบวา เจาหนาที่บริการ

ลูกคาธนาคารพาณิชยเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับชั้นองคกรตางกันมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน

โดยรวมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลกรวิจัย 
 



8 
 

จากผลการวิจัยพบวาพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาคร สวนใหญ

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 26-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุงาน

ระหวาง 5-10 ป ตําแหนงองคกรผูชวยหัวหนาสวน และรายไดตอเดือนระหวาง 20,000-30,000 บาท 

สอดคลองกับผูวิจัยที่ไดสอบถามไป เพราะพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สวนใหญเปนเพศ

หญิงอายุระหวาง 26-30 ป ก็จะมีอายุงาน 5-10 ป รายไดก็จะประมาณ 20,000-30,000 บาท และปจจุบัน

การเขาทํางานเปนพนักงานธนาคารวุฒิการศึกษาขั้นตนตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอดคลองกบั

งานวิจัยของ ชรีภรณ ชณะสงคราม (2555,              หนา 41-42) ไดทําการศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตใน

การทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษ     

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่สมุทรสาครใน

แตละดานพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่

สมุทรสาคร อยูในระดับสูงซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ ชรีภรณ ชณะสงคราม (2555, บทคัดยอ) ได

ทําการศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน

เขตพื้นที่เทพารักษ ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง  

 

ขอเสนอแนะ 
 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้นี ้

ดานคาตอบแทนเปนธรรมและเพียงพอ องคกรควรมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการ มีเงินเหลือเก็บใน

ยามฉุกเฉินของพนักงาน โดยการตั้งเปนกองทุนการออมทรัพยในหนวยงาน หรือมีเงินชวยเหลือใหพนักงาน

ในยามฉุกเฉินและควรรณรงคใหพนักงานเห็นความสําคัญในการประหยัดในดานตางๆ ของพนักงาน ชี้ใหเห็น

ความจําเปนในการใชจายไมฟุมเฟอย อบรมและแนะนําพนักงานที่มีปญหาในดานการเงิน รวมถึงใสใจดูแล

อยางใกลชิดดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย องคกรควรปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพให

เหมาะสมกับการทํางาน เชน แสงสวางควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทํา อากาศมีการถายเท

เหมาะสมกับการทํางาน ปรับปรุงอุณหภูมิในการทํางานใหเหมาะสมกับกรทํางาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ 

เครื่องมือใหเพียงพอและเหมาะสมกับการทํางาน สํารวจอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ที่หมดสภาพใช

งานแลว หรือใชงานแลวไมทันกับเวลา โดยเปลี่ยนเปนเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย ดานเปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถ องคกรควรที่จะดูแลในเร่ืองการจัดใหมีแหลงคนควาความรูขอมูล

ขาวสารไดอยางสะดวก เพื่อใหโอกาสของพนักงาน เพื่อใหทุกคนไดกาวหนาในการทํางาน โดยเปดโอกาสไม

ปดกั้นเฉพาะกลุมหนึ่งกลุมใด ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆเรื่องดานลักษณะงานที่สงเสริม

ความเจริญเติบโตและมั่นคง องคกรควรดูแลในเรื่องการเลื่อนตําแหนงของพนักงานใหการสนับสนุนใหมี

ความกาวหนาในตําแหนงงาน พยายามใหพนักงานทุกคนไดแสดงความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่ 

โดยถือวาทุกคนสามารถที่จะกาวหนา แกไขปญหาขวัญและกําลังใจของพนักงานเรื่องการเลื่อนตําแหนง

สูงขึ้นไปอยางจริงจัง ในลักษณะที่เหมาะสมกับความสามารถและเปนธรรม เนื่องจากมีพนักงานทั้งที่เขาใหม
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ในระดับการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรี และพนักงานเดิมที่ปฎิบัติงานอยู โดยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือต่ํากวา และ ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานองคกรควรพิจารณาปรับกลยุทธในการทํางาน

เรื่องเวลา การรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อใหเกิดความสมดุลในการทํางาน และใหความรูกับพนักงาน

โดยใสใจในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับชีวิตดานอื่นดวยโดยพยายามประชาสัมพันธหรือใหการสนับสนุนการมีการ

แขงขันกีฬาภายในธนาคารหรือระหวางธนาคาร รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่จะมีผลเสียตอ

สุขภาพพนักงาน และจัดกิจกรรมระหวางที่บุตรหลานของพนักงานปดภาคเรียน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ตอไป 

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน

เขตพื้นที่อื่นๆ วามีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกันหรือไม อยางไร เพื่อนําไปสูประโยชนในการสราง

ระบบการจัดการที่เหมาะสมแกองคกร 

2. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ในดานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน วัฒนธรรม 

พฤติกรรมองคกร ความคาดหวังในอาชีพที่ปฏิบัติอยู ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ทัศนคติตอภาคปฏิบัติ

งาน เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานระหวางธนาคารพาณิชยกับธนาคาร

พาณิชย และธนาคารพาณิชยกับธนาคารของรัฐบาลซึ่งจะชวยสะทอนถึงประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน 
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