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บทคดัย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ในสังกดัภาคกลาง ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นสวสัดิการและความมัน่คง  ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหนา้งาน และ

ดา้นนโยบายการบริหารขององค์กร โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

สูงสุด  รายไดต่้อเดือน  ระดบัต าแหน่งงาน  และระยะเวลาในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม  

จ านวน  262  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) มีพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสังกดัส านักงานภาคกลาง

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 262 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอาย ุ23-30 

ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 189 คนคิดเป็นร้อยละ 72.1       

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท จ านวน 184 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.2 มีต าแหน่งงานระดบั

เจา้หนา้ท่ีอาวุโส จ านวน 165 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.0 และมีอายงุาน 11-15 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อย

ละ 46.2  
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 2) ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสังกดัส านักงานภาคกลาง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความ

สวสัดิการและความมัน่คง และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงาน และดา้น

นโยบายการบริหารขององคก์ร ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั: คุณภาพชีวิตการท างาน; พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสงักดัภาคกลาง 

 

ABSTRACT 

 The objective of research is to study quality of work life of employees of Krungthai bank public 

company limited in the central network was including job description, welfare, work environment, 

relationships colleagues, relationships with supervisors and the policy of the organization. That are 

classified by Personal factors were including sex, age, education, Position, salary, and duration. The 

samples used in this research amount of 262 peoples. The questionnaire was instrument of this research. 

Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, 

minimum, maximum, mean and standard deviation. 

 The results found as follows: 1) There were 262 employees of Krungthai bank public company 

limited in the central network. Most are female 166, representing 63.4%. Most aged 23-30 years old 122 

peoples representing 46.6%. Most of them have bachelor's degree for 189 peoples representing 72.1%. 

Most of them earn an average monthly income between 20,001-35,000 baht for 184 peoples representing 

70.2%. Moreover with 165 peoples are senior staff position or 63.0%. Most duration is 11-15 years for 

121 peoples representing 46.2%. 

 2) The opinions of Krungthai bank public company limited in the central network was including 

Overall is at a high level, when considering each aspect, it is found that the aspect that is in the highest 

level is welfare and security. And the aspect at a high level is the relationship with colleagues, the 

relationships with supervisors, working environment, job description and the policy of the organization 

respectively. 

 

Keywords: Quality of work life; Employees of Krungthai bank public company limited in the central 

network. 
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บทน า 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ

สถาบนัการเงินภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัโดยธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกั

ถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ ภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล เพื่อใหธ้นาคารเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและ

เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและพฒันาสงัคมของประเทศ ภายใตว้ิสยัทศัน์ “Growing together” ท่ี

มุ่งมัน่ดูแลพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เช่ือว่า “เม่ือ

พนักงานมีความสุขกับการท างาน ย่อมสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพให้กับองค์กรอยู่เสมอ” ดังนั้น จึงให้

ความส าคญักบัการดูแลพนกังานและผูบ้ริหารอยา่งเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนตามผลงานท่ีปฏิบติัได้

จริง ผ่านระบบการประเมินผลงานท่ีโปร่งใส มีหลกัเกณฑ์ชดัเจน รวมทั้งมีการน าผลการประเมินมาใช้

พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากน้ี ยงัมีการวดัความพึงพอใจของพนักงาน

และน าขอ้มูลจากการประเมินมาปรับปรุงแลพฒันาการดูแลพนกังานต่อไป  

 การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ซ่ึงมนุษยใ์ชเ้วลาส่วนหน่ึงของชีวิตใน

การปฏิบติังานมากวา่กิจกรรมอ่ืนๆ คุณภาพชีวิตของการท างานจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการท างาน 

โดยปัจจุบนัมนุษย์จะท างานเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้และสามารถตอบสนองความต้องการขั้น

พื้นฐานได ้คุณภาพชีวิตของการท างานท่ีดีและมีความเหมาะสม คือ ท าให้เกิดความสุขและความมัน่คง 

เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน ซ่ึงถา้หากเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน จะส่งผลดีต่อทั้งตวับุคคลและ

องคก์ร ซ่ึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกนัไป ถึงแมว้่าพนกังานจะมี

ความสามารถเท่าเทียมกนัและอยู่ในส่ิงแวดลอ้มเดียวกนัก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมและ

ผลงานของพนกังานก็คือคุณภาพชีวิตในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของพนกังานและ

ตรงกบัเป้าหมายขององค์กร ทั้งน้ีเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคลากร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของ

ธนาคารใหมี้คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีต่อองคก์รในระยะยาวของของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ในสังกดัส านักงานภาคกลาง ผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานในองค์กรน้ี และได้เล็งเห็นพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานของพนกังานภายในองคก์ร ซ่ึงพนกังานเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัขององคก์ร จึงมีความสนใจ

ในเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสังกดัส านักงานภาค

กลาง ประกอบไปดว้ยส านักงานเขต จ านวน 5 เขต ได้แก่ ส านักงาเขตปทุมธานี ส านักงานเขตธัญบุรี 

ส านักงานเขตอยุธยา ส านักงานเขตสระบุรี และส านักงานเขตลพบุรีโดยผลการศึกษาท่ีไดรั้บจะน าไป

พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสังกดั

ส านกังานภาคกลางใหดี้ยิง่ข้ึน เม่ือพนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อ

น าไปสู่ความส าเร็จขององคก์รในอนาคตต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 

 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสังกดัภาค

กลาง 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ในสงักดัภาคกลาง ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 

 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ตัวแปรอสิระ คือ  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่งงาน 

และระยะเวลาในการท างาน 

 ตัวแปรตาม คือ  

 1. คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสังกดัภาคกลาง 

ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านสวัสดิการและความมั่นคง ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน                              

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้างาน และดา้นนโยบายการ

บริหารขององคก์ร 

 

 ขอบเขตด้านประชากร 

 พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสงักดัส านกังานภาค  

 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การวิจยัคร้ังน้ีจ าท าการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. ท าใหท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ใน

สงักดัภาคกลาง 

 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ในสงักดัภาคกลาง 

 



 
 

5 

 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

             ตวัแปรอิสระ                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัคณุภาพชีวิตการท างาน 

 Richard E. Walton (1973:12-18) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นลกัษณะการท างานท่ี

ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล 

สภาพตวับุคคล หรือสังคม เร่ืองสังคม องคก์ารท่ีท าใหง้านประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากเกณฑ์ช้ี

วดัในแปดดา้น คือ 

 1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง 

การท่ีผูป้ฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอกับการ

ด ารงชีวิตมาตรฐานและสังคมท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และตอ้งเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนท่ี

ไดรั้บจากงานของตนกบังานอ่ืน ท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั 

 2.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้ม

ทั้งทางกายภาพและทางดา้นจิตใจ นัน่คือ สภาพการท างานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป และ

จะตอ้งช่วยให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ซ่ึงเป็นการควบคุม

สภาพทางกายภาพ 

 3.  เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานได้พฒันาความรู้และขีดความสามารถของตนเอง ( Immediate 

Opportunity to Use and Develop of Human Capacities) งาน ท่ีปฏิบัติอยู่นั้ นจะต้อง เ ปิดโอกาสให้

ปัจจัยด้านประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษสูงสุด 

4. รายไดต่้อเดือน 

5. ระดบัต าแหน่งงาน 

6. ระยะเวลาในการท างาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสังกดัภาคกลาง 

1. ดา้นลกัษณะของงาน 

2. ดา้นสวสัดิการและความมัน่คง 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

4. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

5. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งาน 

6. ดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร 
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ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชแ้ละพฒันาทกัษะความรู้อย่างแทจ้ริงและรวมถึงการมีโอกาสไดท้ างานท่ีตนยอมรับว่า

ส าคญัและมีความหมาย   

 4.  โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน (Future Opportunity for Continued 

Growth and Security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแลว้ ยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้

โอกาสกา้วหน้า และมีความมัน่คงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกใน

ครอบครัวของตน 

 5.  การมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Social Integration) ซ่ึง

หมายความวา่ งานนั้นช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้างสมัพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเท่า

เทียมกนัในความกา้วหนา้ท่ีตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม ส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า 

สามารถปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จได ้มีการยอมรับและร่วมมือกนัท างานดว้ยดี ซ่ึงเป็นการเก่ียวขอ้ง

กบัสงัคม องคก์าร ธรรมชาติความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน 

 6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) ซ่ึง

หมายถึง วิถีชีวิต และวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสริมให ้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรม

ในการพิจารณาใหผ้ลตอบแทนและรางวลั รวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะไดแ้สดงความ คิดเห็นอยา่งเปิดเผย 

มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองดว้ยกฎหมาย พนกังานไดมี้สิทธิในการปฏิบติั

ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซ่ึงกันและกนั หรือการก าหนดแนวทางในการ

ท างานร่วมกนั บุคคลตอ้งไดรั้บการเคารพในสิทธิส่วนตวั เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการบ่งช้ีคุณภาพชีวิต

การท างาน 

 7.  ความสมดุลระหว่างชีวิต กบัการท างานโดยส่วนรวม (Work and The Total Life Space) เป็น

เร่ืองของการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดใ้ชชี้วิตในการท างานและชีวิตส่วนตวันอก องคก์าร อยา่งสมดุล 

นัน่คือตอ้งไม่ปล่อยใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบติังานมากเกินไปดว้ยการก าหนดชัว่โมง

การท างานท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการท่ีตอ้งคร ่ าเคร่งอยู่กบังานจนไม่มีเวลาพกัผ่อน หรือได้ใช้ชีวิต

ส่วนตวัอยา่งเพียงพอ 

 8.  ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (The Social Relevance of Work Life) กิจกรรมการท างานท่ี

ด าเนินไปในลกัษณะท่ีไดรั้บผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเพิ่มคุณค่าความส าคญัของงานและอาชีพ

ของผูป้ฏิบติั และยอมรับวา่องคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยูน่ั้นรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้สึก

ของกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีรับรู้วา่ องคก์ารของตนไดมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกบัผลผลิต การก าจดั

ของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมืองและอ่ืนๆ 
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 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 สุรเชษฐ์ ผการัตน์สกลุ (2552) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ได้ให้ความหมาย สภาพการปฏิบติังาน หมายถึง 

ส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานท่ี อาคาร และ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความพอใจในการปฏิบติังาน ประชากรท่ี

ท าการศึกษาคือพนักงานธนาคารกรุงเทพภาคนครหลวง 2 จ านวน 516 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ การจ าแนกความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า 1.ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ ภาคนครหลวง 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบั

ปานกลางทุกดา้น ยกเวน้ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงานมีความพึงพอใจในระดบัมาก 2.ผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจใน การท างานของพนักงาน จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 

พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความ พึงพอใจในการปฏิบติังานในด้านความมัน่คงและโอกาส

ความกา้วหนา้ และดา้นความยติุธรรมในหน่วยงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จุฑาพร กบิลพฒัน์ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวตัถุประสงค ์กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

จ านวน 184 คน โดยผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายอุยูใ่นช่วง 35 ปี ไม่

เกิน 45 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีเท่ากนั สถานภาพสมรสส่วน

ใหญ่ สมรส/อยูด่ว้ยกนั รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 10,000 บาท ประเภทบุคลากรส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่ม

ลูกจา้งชัว่คราว ส าหรับระยะเวลาในการปฏิบติังานส่วนใหญ่ 10 ปีไม่เกิน 20 ปี ส าหรับผลการศึกษาระดบั

ความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรพบว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่าบุคลากรท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปด้านเพศ อายุ รายไดต่้อเดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ส่งนระดบัการศึกษา สถานภาพการ

สมรส ท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และผลการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ คุณภาพชีวิตใน

การท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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 กีรติ ตนัติคะเนดี (2556)  ไดท้ าการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากรส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

คุณภาพชีวิต การท างานของบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และศึกษาระดับ

คุณภาพชีวิต การท างานของบุคลากรส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล

โดยใช ้แบบสอบถามจากบุคลากรส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 247 ผลการศึกษา

พบว่า บุคลากรส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมใน

ระดบัมาก โดยองค์ประกอบท่ีบุคลากรเห็นว่ามีคุณภาพในระดบัมาก คือ ดา้นจิตใจ รองลงมาคือ ดา้น

สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นจิตวิญญาณ ตามล าดบั และองคป์ระกอบท่ีบุคลากรเห็น

ว่ามีคุณภาพในระดบัปานกลาง คือ ดา้นร่างกาย และ ดา้นความมัน่คงในชีวิต ตามล าดบั ผลการศึกษา

วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงาน และสายงาน/ ลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

การท างานของบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสัมพนัธภาพ ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั และปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นสายงาน/ลกัษณะ งานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในปัจจยัทั้ง 6 ดา้นและคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความ

มัน่คงในชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน ภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัร้อยละ 95 โดย

ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตสมัพนัธ์ต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมมากท่ีสุด 

 อจัฉรีย ์ปัญญาภู (2558) ได้ท าการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยาน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตและระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยา 

ท าการสอบถามจากพนักงานธนาคารกรุงไทย กดั (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา จ านวน 207 คน โดย 

สามารถเก็บแบบสอบถามได้ทั้ งหมด ข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ โดยผลการศึกษาน้ีพบว่า พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยา มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก ส่วนระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น พบว่าปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยั ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัด้านจิตใจ ปัจจยัด้านจิตวิญญาณ ปัจจยัด้านร่างกาย ปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิต การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น พบวา่มีการแปรผนัตามกนัในเชิง

บวก (R=0.829) ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไดร้้อยละ 69.00 ส่วนคุณภาพชีวิต

การท างานของ พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยา อีกร้อยละ 31.00 เป็นผลท่ี
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เกิดจากดา้น อ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาจากค่านัยส าคญัทางสถิติ พบว่า ปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ   ดา้น

สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต  มีความสัมพนัธ์ต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 รณัชฤดี  ป้องกนัภยั (2557) จากผลงานการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการ

เคหะแห่งชาติ กรณีศึกษาพนกังาน ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานใหญ่ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

พนักงานการเคหะแห่งชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในส านักงานใหญ่ จ านวน 327 คน โดยผลการศึกษาพบว่า            

1.พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 

มีต าแหน่งบริหารและวิชาการ มีประสบการณ์ท างานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10 ปี มีอตัราเงินเดือนนอ้ยกว่า

หรือเท่ากบั 15,000 บาท และมีอายรุาชการนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี 2.ปัจจยัดา้นการท างานในภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มการท างาน         

3.ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย ดา้นพบว่า ทุกดา้นมี

ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางเรียงล าดบัดงัน้ี การด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างการ ท างานกบัชีวิตส่วนตวั 

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 4.ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ ส านักงานใหญ่ ได้แก่ เพศ 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัการบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน อตัราเงินเดือนและอายรุาชการ  

 จรัญ ชาตนั (2560) จากผลงานการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานนิคม

อุตสาหกรรมบางพลีจงัหวดัสมุทรปราการ ลกัษณะของประชากรศาสตร์ของพนกังานนิคมอุตสาหกรรม

บางพลีจังหวดัสมุทรปราการจ าแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และ

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 1.ดา้น

ความกา้วหนา้พบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีระดบัความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดในขอ้มีโอกาสไดเ้ขา้

รับการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน 2.ดา้นการไดรั้บการยกย่องนับถือพบว่า

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจงัหวดัสมุทรปราการมีระดบัความ

พึงพอใจมากท่ีสุด ในขอ้ท่ีไดรั้บการยอมรับในความสามารถเม่ือไดป้ฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงบรรลุผลเสร็จ

ส้ิน 3.ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ในขอ้ลกัษณะของงานมีความทา้ทายใหต้อ้งลงมือท า 
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วธิีด าเนินการวจิัย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และ

ใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire)  

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสงักดัส านกังาน

ภาคกลาง กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 262 คน โดยใชสู้ตรการต านวณ

หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้วิธีค  านวณด้วยสูตรของ Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น

ภูมิตามส านกังานเขต (Stratified Random Sampling)  

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. น าแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปด าเนินโดยท าแบบสอบถามเป็น Google From 

แชร์ในระบบออนไลน์ (E-mail และLine) และกระจายแบบสอบถามไปตามสาขาและหน่วยงานภายใน

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสงักดัส านกังานภาคกลาง  

 2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ค านวณ

ผล โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

SPSS 

 

 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยาย

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่า เฉล่ีย (�̅�) ส าหรับวิ เคราะห์ปัจจัย ท่ี มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน                                

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสงักดัส านกังานภาคกลาง  

 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัการกระจายตวัของขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผล

ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสงักดัส านกังานภาคกลาง  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสงักดัส านกังาน

ภาคกลางท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 262 คน ดา้นเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 166 

คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 และเพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ36.6 ดา้นอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่ อาย ุ23-

30 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 อายรุองลงมาคือ 31-37 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 , 

อาย ุ38-45 ปี จ านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และอาย ุ46 ปีข้ึนไป  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 

ตามล าดบั ดา้นการศึกษาสูงสุด พบวา่ ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 189 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 72.1 ระดบัการศึกษารองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และระดบั

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า 

ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท จ านวน 184 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนรองลงมาคือ 45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3,  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-

45,000 บาท จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.9 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท จ านวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั ดา้นต าแหน่งงาน พบวา่ ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุส 

จ านวน 165 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.0 ต าแหน่งงานรองลงมาคือ ระดบัหัวหนา้ส่วน จ านวน 68 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.0,  ระดบัหวัหนา้ส่วนข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และต าแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ี 

จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั ดา้นระยะเวลาในการท างาน พบวา่ ส่วนใหญ่ มีอายงุาน 11-15 

ปี จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 อายงุานรองลงมาคือ อายงุาน 5-10 ปี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.6, อายมุากกว่า 15 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และอายงุานต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 ปัจจัย ท่ี มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสังกดัส านกังานภาคกลาง มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ

ของงาน ดา้นสวสัดิการและความมัน่คง ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

เพื่อนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหนา้งาน และดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร โดยแสดง

เป็นค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จ ากดั (มหาชน) ในสังกดัส านกังานภาคกลาง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความสวสัดิการและความมัน่คง (�̅�= 4.28) และดา้นท่ีอยู่ใน

ระดับมาก คือ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้างาน ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร (�̅�= 4.19,  

�̅�= 3.82,  �̅�= 3.81, �̅�= 3.80 และ �̅�= 3.70) ตามล าดบั 
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สรุปผลการวจิัย 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ในสงักดัส านกังานภาคกลาง มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 262 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ านวน 

166 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 และเพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ36.6 มีอาย ุ23-30 ปี จ  านวน 122 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46.6 อายรุองลงมาคือ 31-37 ปี จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 , อาย ุ38-45 ปี จ  านวน 30  

คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และอายุ 46 ปีข้ึนไป  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 189 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.1 ระดบัการศึกษารองลงมาคือ สูงกว่า

ปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-35,000 บาท จ านวน 184 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 70.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรองลงมาคือ 45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3,  รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.9 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 

20,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโส 

จ านวน 165 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.0 ต าแหน่งงานรองลงมาคือ ระดบัหัวหนา้ส่วน จ านวน 68 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.0,  ระดบัหวัหนา้ส่วนข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และต าแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ี 

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีอายงุาน 11-15 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.2 อายุงานรองลงมาคือ อายุงาน 5-10 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6, อายุมากกว่า 15 ปี จ านวน 

41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และอายงุานต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 

 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในสังกัด

ส านักงานภาคกลาง 

 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในสังกัดส านักงานภาคกลาง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความ

สวสัดิการและความมัน่คง และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงาน และดา้น

นโยบายการบริหารขององคก์ร ตามล าดบั 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 1. ด้านสวัสดิการและความมั่นคง  ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ผลตอบแทนหรือสวสัดิการต่างๆ ท่ีธนาคารจดัให้ มีความ

เหมาะสม และเพียงพอต่อการด ารงชีวิต สามารถท าใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึน, ธนาคารใหค้วามมัน่คงในอาชีพ 

และ รายได(้เงินเดือน)ในปัจจุบนั มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัความรับผิดชอบหรือปริมาณงานท่ี

ปฏิบติั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ความมัน่คงท่ีได้รับความคุม้ครองจาก

กฎหมายแรงงาน ท าใหท่้านมีความพึงพอในงานท่ีปฏิบติั และ สามารถแบ่งเวลาใหก้บัการท างานและชีวิต

ส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กีรติ ตนัติคะเนดี (2556) ศึกษาเร่ือง 

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ เพื่อนร่วมงานมีความมุ่งมัน่ในการท างาน

ร่วมกนัเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดีมีคุณภาพ, เม่ือเกิดปัญหา เพื่อนร่วมงานมกัจะช่วยเหลือไดเ้ป็นอย่างดี และ 

ไดรั้บการยอมรับ และความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก คือ ท่ีท างานมีเพื่อนท่ีดี ใหค้  าปรึกษา แนะน า ไดท้ั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั และ ในท่ีท างานมี

คนให้ก าลงัใจในการพฒันาตนเอง ตามล าดบั    ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรีย ์ปัญญาภู (2558) 

ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยา  

 3. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้างาน ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ไดรั้บการยอมรับจากหัวหน้างาน, รู้สึกว่าหัวหน้า

งานเปิดรับฟังความคิดเห็น ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือ, หวัหนา้งานมีการส่งเสริมหรือใหค้ าแนะน าใน

เร่ืองงานไดเ้ป็นอย่างดี, หัวหน้างานเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความยุติธรรม เป็นตวัอย่างท่ีดีในการ

ปฏิบติังาน และ ทราบถึงความคาดหวงัของหวัหนา้งานในผลงาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

จรัญ ชาตนั (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 4. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สถานท่ีท างานมีความสะดวก ปลอดภัย และ

เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน, การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน, มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบติังาน เช่น น ้ าด่ืม ห้องพกั ห้องน ้ า ห้องสุขา เพียงพอกบัความตอ้งการ, ในท่ีท างานมี

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การท างานพร้อมใช้งาน และ องค์กรมีการจดัภูมิทศัน์ในองค์กรท่ีดี มีการสร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเชษฐ์ ผการัตน์สกุล (2552) ศึกษาเร่ือง 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2   
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 5. ด้านลักษณะของงาน ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้

ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มทักษะ 

ความสามารถและความก้าวหน้าในการท างาน, ได้รับผิดชอบงานท่ีมีความส าคญั สร้างคุณค่า สร้าง

ประโยชน์ ให้กบัธนาคาร, ไดท้ างานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถหรือตรงกบัต าแหน่งสายงานของท่าน

ในปัจจุบนั, งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีปริมาณท่ีเหมาะสมและไดรั้บผิดชอบงานท่ีมีความน่าสนใจ และ

ทา้ทายความสามารถ  ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รณัชฤดี  ป้องกนัภยั (2557) ศึกษาเร่ือง 

คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ  

 6. ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ หลกัเกณฑท่ี์ธนาคารน าไปจดัท า Performance Ranking 

และน าไปเช่ือมโยงการจ่ายผลตอบแทนมีความเหมาะสม, ธนาคารมีเกณฑก์ารประเมินผลงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล, นโยบายในการบริหารงานขององคก์รของ ท่านมีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มใน

ปัจจุบนั และ องค์กรของท่านได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานท่ีชัดเจน ง่ายต่อการน าไปปฏิบติั 

ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รของ

ท่านมีความเหมาะสม ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑาพร กบิลพฒัน์ 

(2554) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

    

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ด้านลกัษณะของงาน  

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรจดัหมุนเวียนต าแหน่งงาน เพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆ ท่ี

เหมาะสมกบัตนเอง สามารถสร้างความกา้วหนา้ และสร้างประโยชน์ใหก้บัธนาคารได ้

 ด้านสวสัดกิารและความมั่นคง 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรจดัสวสัดิการดา้นท่ีพกั ท่ีท่องเท่ียวเพื่อให้พนกังานไดรั้บการพกัผ่อน 

การปรับอตัราเงินเดือนต่อปีมีความเหมาะสมและยติุธรรม การจดัสวสัดิการเพื่อการกูย้ืมเงินโดยคิดอตัรา

ดอกเบ้ียพิเศษส าหรับพนกังาน  

 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตอ้งมีความทนัสมยั เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานในการ

บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน และระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคารตอ้งไดรั้บมาตรฐานเพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงจากการโจรกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
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 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สร้างกิจกรรมระหว่างเพื่อร่วมงาน เพื่อสานความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง

หน่วยงาน จะท าใหเ้กิดผลงานท่ีดีมีคุณภาพ  

 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้างาน  

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ จดัประชุมประจ าสัปดาห์ เพื่อหากิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง

หวัหนา้งานและลูกนอ้งอยูเ่สมอ จะท าใหง้านออกมาดี ส่งผลดีต่อธนาคาร 

 ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร  

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ จดั Ranking ผลงานประจ าปีของพนกังานในสงักดั เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้

ตามผลงาน ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผลงานตอ้งมีความเป็นมาตรฐาน ผ่านการเห็นชอบจากหลายๆด้าน 

และน าไปใชใ้นพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคนในต าแหน่งานเดียวกนั 
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