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บทคดัย่อ 

 การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน) สงักดัสายงานปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความเจริญเติบโตและความมัน่คง ดา้นบูรณาการทางสงัคม  ดา้นความสมดุล

ชีวิตกบัการท างาน ดา้นความยติุธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ กลุ่มพนกังานธนาคารกรุงไทย
จ ากดั(มหาชน) สงักดัสายงานปฏิบติัการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 260 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หา

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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ผลการวิจยัพบว่า 1.) มีลูกคา้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 260 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.7 มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีสถานภาพ สมรส จ านวน 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.6 มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีประสบการณ์ท างาน 

5-10 ปี จ  านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีอตัราเงินเดือน 40,001-50,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.4 

2.)ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ  ากดั(มหาชน) สงักดัสายงาน
ปฏิบติัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมคีวามส าคญัมากท่ีสุด

คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษะและปลอดภยั ดา้นความเจริญเติบโตและมัน่คง ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และเพียงพอ ดา้นความยติุธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน และดา้นบูรณา
การทางสงัคม ตามล าดบั 

ค าส าคญั:คุณภาพชีวติการท างาน 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the quality of working life of staff of Krung Thai 

Bank Public Company Limited under the operational department, consisting of fair and sufficient 

compensation. Environmental aspects that are characteristic and safe In terms of growth and 

stability Social integration On work-life balance Justice from the supervisor Classified by personal 

factors such as gender, age, status, education level Average monthly income The population in this 

research is Krung Thai Bank Public Company Limited employees under the operating group The 

sample consisted of 260 respondents. The tools used for data collection were questionnaire for data 

analysis using computer program for frequency, percentage, mean (x), standard deviation (SD). 

The research has found 1.) Customers are the respondents all 260 people. Most are female 

163 peoples representing 63.7%. Most were aged 31-40 years old  104 peoples representing 40%. 

Most were are marital status 129 peoples representing 49.6%. Most are bachelor’s degree level 165 

peoples representing 63.5%. Most ars work experience 5-10 years 165 peoples representing 63.5%. 

Most have average income per month 40,001-50,000 bath 105 peoples representing 40.4%. 
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Factors Affecting the Quality of Work Life of Employees of Krung Thai Bank Public 

Company Limited under the Operations Division The overall picture is at the highest level. When 

considering each aspect, it is found that the most important aspect is Environmental that has been 

unchanged and safe In terms of growth and stability the compensation is fair and sufficient. Justice 

from the supervisor on the balance between life and work and social integration respectively 

Keywords: Quality of work life 

 

บทน า 

การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ อาจกล่าวไดว้่าการท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
ท่ีปฏิบติัมากกว่ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสงัคมอุตสาหกรรม คาดกนัว่ามนุษยไ์ดใ้ชเ้วลาถึงหน่ึง
ในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือส านักงาน และยงัเช่ือว่าในอนาคตอนัใกล้น้ี มนุษย์
จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาของชีวิตเก่ียวขอ้งกบั การท างานเพ่ิมข้ึนไปอีก 

การท างานเป็นส่ิงท่ีให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย ์เพราะเป็นโอกาสท่ีท าให้เกิดการ
พบปะสงัสรรคร์ะหว่างผูใ้ชแ้รงงานกบับุคคลอ่ืน ๆ กบัสถานท่ี กบัขั้นตอนและเร่ืองราวต่างๆ ตลอดจนความ
คิดเห็นทั้งหลายจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันั้นการท างานจึงเป็นการเปิดโอกาสใหแ้สดงออกถึงเชาว ์ปัญญา ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์อนัจะน ามาซ่ึงเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต 

 ในขณะท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะของความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS) เช่ือว่าใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ จะมีคนเป็นจ านวนมากเขา้มาใชเ้วลาของชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการท างานในภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนในทุกระดบัของการจา้งแรงงาน และถา้หากว่าเวลาส่วนมากของชีวิตในการท างานน้ี มนุษยไ์ดอ้ยูก่บั
ส่ิงท่ีตนเองพอใจ ก็จะช่วยใหมี้สภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดสภาพการท างานท่ีดี ซ่ึงยอ่มถือได้
ว่ามีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี และจะส่งผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคลผูน้ั้นให ้
 สรุปปัจจยัส าคญัจะเห็นไดว้่าการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานนั่นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญั
อย่างยิ่ง เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานในลกัษณะของความพึงพอใจในการท างานนั้น จะส่งผลต่อการ
ปฏิบติังาน และยงัเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการท างาน ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพ่ิมผลผลิต
ของบริษทัหรือองคก์ารในท่ีสุด เรียกไดว้่า บรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององคก์ารและตวั
องคก์ารเอง นอกเหนือจากน้ียงั ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าการวิจยั
เร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ  ากดั(มหาชน) สงักดัสายงานปฏิบติัการ เพื่อให้
ทราบถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่าน้ี ลามารถใชข้อ้มูลจากการวิจยัไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อไปได ้
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ  ากัด(มหาชน)สังกัดสายงาน
ปฏิบติัการ 
 
ขอบเขตการวจิยั 

 ในการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ  ากดั(มหาชน)สงักดัสายงาน
ปฏิบติัการ ดงัน้ี 
  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตวัแปรอสิระ คือ 
1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และอตัรา

เงินเดือน 
 ตวัแปรตาม คือ 

 1.คุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก

ลกัษะและปลอดภยั ดา้นความเจริญเติบโตและมัน่คง ดา้นบูรณาการทางสงัคม ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต
กบัการท างาน และดา้นความยติุธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา  

 ขอบเขตด้านประชากร  

 กลุ่มพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน)สงักดัสายงานปฏิบติัการ 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ผลการวิจยัท าใหท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย สงักดั
สายงานปฏิบติัการ 
 2. สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย สงักดัสายงานปฏิบติัการ ใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและท าใหเ้กิดความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์าร 
 
 
 
 



5 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

   ตวัแปรอสิระ                      ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 แนวคดิ ทฤษฎีที่เกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการท างาน 

คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคญัทั้งในดา้นความสุขของมนุษยใ์นการด ารงชีวิตและการสร้างผลงานท่ีมี
คุณค่าเร่ืองความสุขและคุณภาพชีวิต ไม่ใช่เป็นเร่ืองใหม่ ความสุขของชีวิตไดมี้การกล่าวกนัมาตั้งแต่ยุค 
อริสโตเติล แต่ก็เป็นความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซ่ึงเป็นความหมายท่ีไดรั้บอิทธิพลแนวความคิดของ
ทางตะวนัตก ในการให้ความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลไดช้ี้ให้เห็นถึงแนวทางท่ี
น าไปสู่ความผาสุกหรือท่ีเรียกว่า “Eduaemonia” ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนให้เป็นค าศัพท์สมัยใหม่คือ 
“Happiness” และไดน้ ามาหลอมรวมเขา้กบัความคิดของนักปรัชญาตะวนัตกดว้ย  ในช่วงปี พ.ศ. 2483-
2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศทางตะวนัตกไดพ้ฒันานโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2478 ดร.เอส.ปาร์คส คดัแมน รัฐมนตรีผูน้ับถือนิกายคริสเตียน
แองโกลอเมริกนั ผูม้ีช่ือเสียง ไดศ้ึกษาความทา้ทายของความสุขและคน้หา “ความสุข” ในมิติต่างๆ ของ
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมิติทางดา้นสุขภาพ การเมือง การท างานและค่าจา้ง ความรัก ชีวิตประจ าวนั มิตรภาพ 
จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวสัดิการสงัคม ตลอดจนดา้นศาสนา (Oliver,1996) 

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหน่ึงท่ีส าคญัของ
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวความคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานไดก้  าเนิดและแพร่หลายใน

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ  
4. วุฒิการศกึษา 
5. ประสบการณ์การท างาน 
6. อตัราเงินเดือน 
 

คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงไทย สงักดัสายงานปฏิบติัการ 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 
3. ดา้นความเจริญเติบโตและความมัน่คง 
4. ดา้นบูรณาการทางสงัคม 
5. ดา้นความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างาน 
6.ดา้นความยติุธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา 
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ประเทศอุตสาหกรรม หากกล่าวถึงความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างานแลว้ เราจะพบว่ า มีผูรู้้ 
นกัวิชาการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามหมาย หรือค านิยามไวน่้าสนใจหลายประเด็น คือ 

Davis (1977) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน คือคุณภาพของความสมัพนัธ์ 
ระหว่างผูป้ฏิบัติงานกับส่ิงแวดล้อมโดยส่วนรวมในการท างานของเขา และเน้นท่ีมิติ เก่ียวกับ
ความสัมพนัธร์ะหว่างมนุษย ์ซ่ึงมกัถูกละเลยจากปัจจยัทางเทคนิค และปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ออกแบบการท างาน 

Arthur (1981) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต หมายถึง 
“ความรู้สึกทางจิตวิทยาของบุคคลต่อสภาวะความเป็นอยู ่(Well-Beings) หรือความสุขโดยรวม (Whole 
Happiness) ซ่ึงเป็นความพึงพอใจต่อชีวิตหรือมีแนวโนม้ต่อชีวิตในทางบวก 
            Dubrin (1981) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่า หมายถึง ระดบัท่ีพนกังานของ
องคก์าร มีความพึงพอใจในการไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีส าคญั ๆ จากสมาชิกในองค์กร
นั้น ๆ 
 พิไลสรร (2532) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่า หมายถึง การพฒันาให้บุคคล
นั้น ๆ มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีโดยคนงานในฐานะลูกจา้งไดมี้สภาพการท างานท่ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข
การท างานท่ีเหมาะสม มีความปลอดภยั ไดรั้บผลประโยชน์ และมีสิทธิต่าง ๆ อย่างยติุธรรมและเสมอ
ภาคในสงัคม 
 
      ข้อมูลเกีย่วกบัธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงไทย นับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงน าหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ก่อนจะเปิดการซ้ือขายอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม ปีเดียวกนั และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมื่อวนัท่ี  24 มีนาคม พ.ศ. 
2537 ตามล าดบั ปัจจุบนักระทรวงการคลงัยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ โดยถือผ่านกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

ในปัจจุบนัธนาคารกรุงไทยยงัคงเติบโตและพร้อมเดินเคียงขา้งสงัคมไทย โดยไดป้รับวิสัยทศัน์
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปล่ียนจาก "ธนาคารแสนสะดวก" หรือ "The 
Convenience Bank" ท่ีถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารในปัจจุบนั สู่แนวคิด "กรุงไทย กา้วไกล ไป
กบัคุณ" หรือ "Growing Together" อนัเป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและสร้างการ
บริการท่ีมีคุณค่า เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่สังคม 
ตลอดจนสร้างผลตอบแทนท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืแก่ผูถื้อหุน้   

 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
ณัทพล  โตบารมีกุล (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารธนชาต สงักดัส านกังานภาคกลาง 3 มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
ดงัน้ี 1.เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตท างานของพนักงานธนาคารธนชาต สงักดัส านักงานภาคกลาง 3 2.
เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารธนชาต สงักดัส านกังานภาคกลาง 3  และ 3. 
เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานธนาคารธน
ชาต สงักดัส านกังานภาคกลาง 3  การวิจยัในคร้ังน้ีไดสุ่้มกลุ่มตวัอย่าง 217 คน จากประชากรทั้งส้ิน 492 
คน ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตการท างาน 8 ดา้น (1) ดา้น
รายได้และผลตอบแทน (2) ด้านสถานท่ีท างาน (3) ด้านการพัฒนาความสามารถ (4) ด้านความ
เจริญกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน (5) ดา้นความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน (6) ดา้นการบริหารงาน (7) 
ดา้นจงัหวะชีวิต (8) ดา้นความภูมิใจในองคก์ร และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 3 ดา้น 
(1) ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ (2) ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยู ่(3) ดา้นความ
ผกูพนัต่อองค์การดา้นบรรทดัฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรตน้ดา้นคุณภาพชีวิตการท างานพบว่า 
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต สังกดัส านักงานภาคกลาง 3 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 8 ดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล  าดบัค่าเฉล่ียราย
ดา้นจากมากไปหาน้อยได ้ ดงัน้ี ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน ดา้นการบริหารงาน ดา้นรายไดแ้ละ
ผลตอบแทน ดา้นสถานท่ีท างาน ดา้นความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงในงาน ดา้นจงัหวะชีวิต ดา้นความ
ภูมิใจในองคก์ร และดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรตามดา้น
ความผูกพนัต่อองคก์ารนั้นพบว่า  ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานธนาคารธนชาต สงักดัส านกังาน
ภาคกลางเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น  
โดยมีค่าเฉล่ียงเรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นบรรทดัฐานของสังคม ดา้นความรู้สึก ดา้นการท างาน
ต่อไปอยา่งต่อเน่ือง และผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
ธนชาต สงักดัส านกังานภาคกลางเขต 3 พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารธนชาต สงักดัส านกังานภาคกลาง อยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น 

ยทุธนา พีระยทุธ (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ บริษทัอาร์เอส จ  ากดั (มหาชน) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากท่ีสุดคือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดงันั้น
หน่วยงานจึงควรส ารวจค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกนัว่าปัจจุบนัอตัราค่าตอบแทนท่ีองคก์รอ่ืน ๆ 
มีใหก้บัพนกังานนั้นมากหรือน้อยกว่าท่ีบริษทัใหก้บัพนกังานอยูแ่ลว้ หรือหากไม่สามารถปรับเพ่ิมใหไ้ด ้
อาจมีการเพ่ิมเติมในส่วนของสวสัดิการอ่ืน ๆ เพ่ือใหพ้นกังานไดรู้้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากบริษทัแลว้  
ปัจจยัท่ีมีผลใหพ้นักงานตดัสินใจลาออกมากคือ เร่ืองของความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
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และค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดงันั้นหน่วยงานจึงควรมีการจดัท าสายงานความกา้วหนา้ เพ่ือให้
พนกังานมีความตั้งใจท างานเพ่ือไดเ้ล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ลลิดา โกมลจนัทร์ (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน
และประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษาพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลพบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตลพบุรี มี คุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล  าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ ดา้นความภูมิใจใน
องค์การ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ด้านการพฒันาศักยภาพของพนักงาน ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน ดา้นความสมดุลของชีวิตการ
ท างาน ดา้นความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การและด้านรายไดแ้ละ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 
พนกังานธนาคารกรุงไทยมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยจ าแนก เป็นดา้น 
เรียงล  าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั ดา้นการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
ดา้นการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา ดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้และดา้นการใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ นอกจากน้ียงัพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สา
นกังานเขตลพบุรี ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ซ่ึงมีระดบัความสมัพนัธก์นัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์
กนัมากท่ีสุดคือดา้นความเสมอภาคและความยติุธรรมในองคก์าร 

นฤมล นิราทร (2534) กล่าวว่า ความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในบทบาท การ
ท างาน ซ่ึงจะใหผ้ลตอบแทนทั้งทางดา้นจิตวิทยา หรือผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างาน การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่าน้ีจึงรวมถึง การเปล่ียนแปลงท่ีก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในงาน การเล่ือนขั้นการ
เล่ือนต าแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอดจนถึงความพึงพอใจต่อชีวิต ความรู้สึกว่าตนเอง มีค่าประสบ
ความส าเร็จซ่ึงออกมาในรูปของอ านาจหน้าท่ี สถานภาพท่ีสูงข้ึน ความกา้วหนา้ในสาย อาชีพจึงเป็นผล
สุดทา้ยของการจดัการอาชีพงานท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนอาชีพงานการพฒันาอาชีพ งานซ่ึงน าไปสู่การ
พฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  และสอดคลอ้งกบัทศันีย ์ชาติไทย(2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 8 ดา้น 
อยู่ในระดับมากในด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในงาน 

 
วธิีด าเนินการวจิยั 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 



9 
 

 ประชากรและกุล่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ  ากัด(มหาชน)สังกัดสายงาน
ปฏิบติัการ กลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 260 ชุด โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้
วิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก  าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% หรือ 0.05 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีก  าหนดไว้ ในรูปแบบเอกสาร และ
แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม 
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมขอ้มูลส าหรับ

การวิเคราะห์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย (x̅) ส าหรับวิเคราะห์ในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหับวิเคราะห์ปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ดา้นเพศ พบว่ากลุ่มพนกังานธนาคารกรุงไทย ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 260 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 และเพศชาย 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.3 ดา้นอายุ พบว่า กลุ่มพนกังานธนาคารกรุงไทย ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี
จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 , 20-30 ปี 
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จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ 51 ปีข้ึนไป จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั ดา้น
สถานภาพพบว่า กลุ่มพนักงานธนาคารกรุงไทย ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส 
จ านวน129 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 , สถานภาพโสดจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และสถานภาพ
หย่าร้าง จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามล าดับ  ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ  านวน 165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.5 , ระดบัปริญญาโทข้ึนไป จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  ตามล าดับ  ด้านประสบการณ์การท างาน พบว่า  กลุ่มพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จ  านวน 165 คน คิด
ร้อยละ 63.5 ,ประสบการณ์การท างาน 10 ปีข้ึนไป จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และประสบการณ์ต ่า
กว่า 5 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั ดา้นอตัราเงินเดือน พบว่า พนกังานธนาคารกรุงไทย 
ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอตัราเงินเดือน 40,001-50,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.4 ,อตัราเงินเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 อตัราเงินเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นตวัแปรตามท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั(มหาชน) สงักดัสายงานปฏิบติัการ  มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น ดว้ยค่าเฉล่ีย (x̅) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ  ากัด
(มหาชน) สงักดัสายงานปฏิบติัการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษะและปลอดภยั ดา้นความเจริญเติบโต
และมัน่คง ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นความยุติธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน และดา้นบูรณาการทางสังคม (x̅ =  4.53 , x̅ = 4.45 , x̅ = 4.39 , x̅ = 
4.36 , x̅ =  4.27 , x̅ = 4.27 ) ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวจิยั 
  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ  ากัด(มหาชน) มีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 260 คน กลุ่มพนักงานธนาคารกรุงไทยท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผูห้ญิง จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 และเพศชาย 97 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี
จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 , 20-30 ปี จ  านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ 51 ปีข้ึนไป จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน129 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 , สถานภาพโสดจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 
และสถานภาพหยา่ร้าง จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
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จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 , ระดบัปริญญาโทข้ึนไป จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และระดบัต ่า
กว่าปริญญาตรี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี 
จ  านวน 165 คน คิดร้อยละ 63.5 ,ประสบการณ์การท างาน 10 ปีข้ึนไป จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และ
ประสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือน 40,001-
50,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 ,อตัราเงินเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.5 อตัราเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ตามล าดบั 
 
 ปัจจยัคุณภาพชีวติการท างาน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและความปลอดภยั ดา้นความเจริญเติบโตและความมัน่คง ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมและเพียงพอ ดา้นความยุติธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน และ
ดา้นบูรณาการทางสงัคม ตามล าดบั 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดคือ พอใจในดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการ ต าแหน่งงาน พอใจในค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงิน เช่น เงินเดือนและโบนัส พอใจกบัค่าตอบแทนท่ีเป็นมาตรฐาน ตามโครงสร้างขององค์กร และ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีไดรั้บอยู่ในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณัทพล  
โตบารมีกุล (2555) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต สงักดัส านกังานภาคกลาง 3 

 
2. ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกลกัษณะและความปลอดภัย 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
สภาพแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยัส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  สภาพแวดลอ้มท่ีถูก
ลกัษณะและปลอดภยัช่วยเพ่ิมขวญัก าลงัใจในการท างาน มีมาตรการหรือ กฏระเบียบท่ีชดัเจนในดา้นการ
ท างานและความปลอดภยั มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ และมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชรีภรณ์ ชนะสงคราม (2555) ไดท้ า

การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีเทพารักษ ์
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3. ด้านด้านความเจริญเตบิโตและมัน่คง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการ

งานอยู่ในระดับท่ีพึงพอใจ มีเกณฑ์การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานข้ึนอยู่กบัความสามารถ และหน่วยงานมีการสนบัสนุนในความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งงานโดยมีการจดัฝึกอบรม ฝึกทกัษะ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ทศันีย ์ชาติไทย(2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

4. ด้านบูรณาการทางสังคม 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนร่วมงานหรือ
หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงานท่ีมีความไวว้างใจเขา้ใจ ช่วยเหลือกนัและสามารถพูดคุยปรึกษากนัได ้และมีการ
จดักิจกรรมร่วมกนัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีอยู่เสมอ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก 
รู้สึกว่ามีตัวเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และมีโอกาสติดต่อประสานงานกับ

บุคคลภายนอกหน่วยงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนาภรณ์ บุญมี(2558) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาดี 

5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างาน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด  ครอบครัวใหก้ารสนบัสนุนในงานอยา่งเต็มท่ี 
สดัส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับการท างานและการใชชี้วิตส่วนตวั  การท างานและลกัษณะงาน ไม่เป็นอุปสรรค

ในการด าเนินชีวิตประจ าว ัน และงานท่ีรับผิดชอบไม่ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชรีภรณ์ ชนะสงคราม (2555) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพ้ืนท่ีเทพารักษ ์

6. ด้านความยุตธิรรมจากผู้บังคบับัญชา 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเสมอภาคในการ

ท างาน ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและน าไปปรับปรุงแกไ้ข ผูบ้งัคบับญัชาให้
ค  าปรึกษา แนะน าวิธีการปฏิบติัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และ ผูบ้งัคบับญัชากระจายหน้าท่ีการรับผิดชอบงานได้
อย่างเหมาะสม และเท่าเทียม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชรีภรณ์ ชนะสงคราม (2555) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพ้ืนท่ีเทพารักษ ์
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

ด้านด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การก าหนดค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงิน เช่น เงินเดือนและโบนสั และทั้งท่ีไม่
เป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการ และต าแหน่งงาน ใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งและหนา้ท่ีการงานของตวัพนกังาน มี

อตัราการข้ึนเงินเดือนท่ีเป็นธรรม เพียงพอต่อการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงการเก็บออมส าหรับตวั
พนกังานในอนาคตดว้ย 

ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกลกัษณะและความปลอดภัย 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภยัท่ีดีมากยิง่ข้ึน และดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม เพราะ สภาพแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยัช่วยใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และยงัเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังานดว้ย  

 
ด้านด้านความเจริญเตบิโตและมัน่คง 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมกีาก าหนดโครงสร้างการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม โอกาสท่ีจะเจริญในหนา้ท่ีการงานอยูก่บัความสามารถของตวัพนกังานดว้ย มีการจดัอบรม การศกึ
ทกัษะการท างาน หรือเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพ่ือน ามาพฒันาความรู้ความสามารถทั้งของตนเองและองคก์รไดอี้ก
ดว้ย  

 

ด้านบูรณาการทางสังคม 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ จะเห็นไดว้่าการมคีวามสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนร่วมงานและหวัหนา้งานเป็น
ปัจจยัหลกัในการท างาน เม่ือมีเพื่อนท่ีมีความไวว้างใจ เขา้ใจ ช่วยเหลือ และสามารถปรึกษากนัได้ 
เพราะฉะนั้นควรมีการจดักิจกรรมในหน่วยงานของตน เพ่ือละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสมัพนัธ์
ทั้งในตวัของเพ่ือนร่วมงาน และหวัหนา้งานอีกดว้ย 

 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างาน 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ครอบครัวเป็นปัจจยัหลกัในการท างาน เป็นส่ิงท่ีดีท่ีครอบครัวใหก้าร
สนบัสนุนเต็มท่ี และการท างานไม่เป็นอุปสรรคในการใชชี้วิตประจ าวนั การรักษาสมดุลใหดี้ในระหว่างการ
ท างาน กบัการใชชี้วิตส าคญัมาก ควรแบ่งเวลาการท างาน กบัการพกัผอ่นใหเ้หมาะสมกบัชีวิตตวัเอง และ
ครอบครัว 
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ด้านความยุตธิรรมจากผู้บังคบับัญชา 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีความเสมอภาคในการท างานและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อีกทั้งควรเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีใหแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ย จะท าใหบ้รรยากาศการท างานดี
ข้ึน และการท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย 
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