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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บมจ . ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบับุคคลอ่ืนในท่ีท างาน และดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั โดยจ าแนกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา อายงุาน ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชากร
ในงานวิจยัน้ี คือ พนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า 1.) มีพนักงานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 
323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 มีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีสถานภาพสมรส จ านวน 
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีภูมิล าเนาท่ีต่างจงัหวดั จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 มีอายุงาน  ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ านวน 
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192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีต าแหน่งงานเป็นเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัการ จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท จ านวน  247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 
 2.) ความคิดเห็นของพนกังานต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บมจ . ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนในท่ีท างาน ดา้น
การพฒันาความสามารถของบุคคล และดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
เป็นธรรม ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน 
 
ABSTRACT 

The research of Quality of Working Life of Employees at Bangkok Bank in Bangkok. The objective 
is to measure the quality of working life of employees at Bangkok Bank in Bangkok. The factors of research 
included adequate and fair compensation, growth and security, safe and healthy environment, development of 
human capacities, social integration and the total life space. That are classified by Personal factors were 
including sex, age, marital status, domicile, education, work experience, position and monthly income. The 
population used in this research was Bangkok Bank’s employees in Bangkok area. The samples used in this 
research amount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this research. There data was analyzed 
by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, minimum, maximum, 
mean and standard deviation. 

The results found that 1.) The employees all respondents 400 people. Most are female 323 peoples 
representing 80 .75%. Most aged 20-30 years old 168 peoples representing 42.0%. Most are married 240 
peoples representing 60.0%. Most are domiciled in countryside 209 peoples representing 52.25%. Most are 
bachelor’s degree level 368 peoples representing 92.0%. Most 5 to less than 10 years’ experience 192 peoples 
representing 48.0%. Most are normal officer 338 peoples representing 84.5%. Most have average income per 
month 20,001 – 50,000 baht 247 peoples representing 61.75%. 

2.) Employees’ opinion that affected to quality of working life of employees at Bangkok Bank in 
Bangkok overall medium level. Considering each side is high level, safe and healthy environment, social 
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integration, development of human capacities and the total life space respectively. Medium level, growth and 
security and adequate and fair compensation respectively. 
 
Keyword: Quality of working 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัองค์กรต่าง ๆ หันมาใส่ใจในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างจริงจัง  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายพฒันาประเทศ ซ่ึงจะเห็นได้ชัดจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-
2544) องค์กรจะกา้วไปขา้งหน้าไดน้ั้นจ าเป็นต้องมีพนักงานทุกคนเป็นผูท่ี้มีส่วนช่วยผลกัดนั ศกัยภาพของ
พนกังานทุกคนย่อมส่งผลต่อศกัยภาพขององคก์ร ดงันั้นการช่วยส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีศกัยภาพในการ
ท างานท่ีดีขึ้นอย่างสม ่าเสมอจึงเป็นภาระกิจหน่ึงท่ีจ าเป็นขององคก์ร ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมาก
ศึกษาปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดการร่วมมือของพนักงานในการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร เพื่อขบัเคล่ือนให้องค์กร
ประสบความส าเร็จต่อเป้าหมาย และพบวา่ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตการท างาน  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารองคก์รและผูท่ี้สนใจ
ในน าไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานให้ดีขึ้น สามารถท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจ และ
ท าใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดีต่อองคก์รในการขบัเคล่ือนและพฒันาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรอิสระ คือ 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา อายงุาน ต าแหน่งงาน 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตัวแปรตาม คือ 
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1. คุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความกา้วหน้าและ
ความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 
ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนในท่ีท างาน ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
พนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน จากจ านวนทั้งหมด 14,684 คน 
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัคร้ังน้ีท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

ผูบ้ริหารองคก์รและผูท่ี้สนใจสามารถน าผลวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในดา้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การท างานของพนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ 

  

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ คุณภาพชีวิตในการท างาน 

2. อาย ุ 1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 

3. สถานภาพสมรส 2. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

4. ภูมิล าเนา 3. ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

5. ระดบัการศึกษา 4. ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 

6. อายงุาน 5. ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนในท่ีท างาน 

7. ต าแหน่งงาน  6. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

8. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ผจญ เฉลิมสาร (2555) กล่าววา่ Richard E. Walton ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ีประกอบขึ้น

เป็นคุณภาพชีวิตการท างาน โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ คือ  
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังาน

ไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างเพียงพอกบัการมีชีวิตอยูไ่ดต้ามมาตรฐานท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป และตอ้งเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือองคก์ารอ่ืน ๆ ดว้ย  

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (safe and healthy environment) หมายถึง สภาพการท างานตอ้ง
ไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป และจะตอ้งช่วยใหรู้้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

3. เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี (development of human 
capacities) งานท่ีปฏิบติัอยูน่ั้นจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดใ้ชแ้ละพฒันาทกัษะความรู้อยา่งแทจ้ริงและ
รวมถึงการมีโอกาสไดท้ างานท่ีตนยอมรับวา่ส าคญัและมีความหมาย 

4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน (growth and security) คือ 
นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้แลว้ ยงัช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้ และมีความมัน่คงในอาชีพ 

5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน (social integration) ซ่ึง
หมายความวา่งานนั้นช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมีโอกาสสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน ๆ 

6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม (Constitutionalism) ซ่ึง
หมายถึงวิถีชีวิต และวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสริมใหเ้กิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคล มีความเป็นธรรมใน
การพิจารณาใหผ้ลตอบแทนและรางวลั มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองดว้ยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม (the total life space) คือตอ้งไม่ปล่อยให้
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบติังานมากเกินไปดว้ยการก าหนดชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อ
หลีกเล่ียงการท่ีตอ้งคร ่าเคร่งอยูก่บังานจนไม่มีเวลาพกัผอ่นหรือไดใ้ชชี้วิตส่วนตวัอยา่งเพียงพอ 

8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (social relevance) เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ี
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับวา่องคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยูน่ั้นรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่าง ๆ 

 
ประวัติความเป็นมาของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 ธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2487 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในธนาคารชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ดว้ยมูลค่าของสินทรัพยร์วม 3,216,743 ลา้นบาท บริการของธนาคารกรุงเทพเพื่อลูกคา้ธุรกิจประกอบดว้ย 
การจดัการสินเช่ือร่วม การรับประกนัการจดัจ าหน่ายตราสารทุน สินเช่ือเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ สินเช่ือ
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โครงการ บริการรับฝากหลกัทรัพย ์บริการเพื่อเอสเอม็อีและร้านคา้ และบริการใหค้ าแนะน าทางธุรกิจ 
นอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกบัลูกคา้ธุรกิจและลูกคา้บุคคล (รายงานความ
ยัง่ยนืปี 2562 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ, 2562) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อรรถพร ดวงตา (2555) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิผา่นแบบสอบถามจากประชากรของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 23 สาขา สังกดั
ภาคเหนือ 1 รวมทั้งส้ิน 311 ราย สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์ปัจจยัส่วน
บุคคล โดยหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ดา้นโดย
ใชเ้ทคนิคการวดัทศันคติแบบลิเคิร์ท สเกล ผลการศึกษาตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม พบวา่ ประชากรมีคุณภาพชีวิตการท างานระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
คุณภาพชีวิตการท างานจะพบวา่ล าดบัท่ี 1 คือ ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการท างานร่วมกนัและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และส่วนท่ี 2 คือ ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง
ในหนา้ท่ีการงาน ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างานโดยการทดสอบแบบไคสแคว์ เพื่อ
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคลกบตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ดา้น พบวา่ อาย ุ
ประสบการณ์การท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เงินออม และหน้ีสินกบัตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ดา้น 
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการ
ท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและดา้นจงัหวะชีวิต 

จีรนันท์ ทุมวัน (2560) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
ธนาคารออมสินภาค 11 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานธนาคารออมสินจ านวน 303 คน ซ่ึงผูว้ิจยัใช้
วิธีกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามระหวา่งเดือนธนัวาคม 2558 – ตุลาคม 2559 
โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ผลการวิจยัพบวา่ ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของ พนกังานธนาคารออมสินภาค 11 มี 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) 
ดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างานและคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม (2) ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัและ
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (3) ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน (4) ดา้นศกัยภาพในการท างานร่วมกนั (5) 
ดา้นชีวิตท่ีสมดุล (6) ดา้นประโยชน์ต่อสังคม ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคาร
ออมสินภาค 11 พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากค่าเฉล่ียระดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 1.ดา้นความ มัน่คงใน
หนา้ท่ีการงาน 2.ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.ดา้นการจดัการ
สภาพแวดลอ้มในการท างานและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 4. ดา้นประโยชน์ต่อสังคม 5.ดา้นชีวิตท่ีสมดุล   
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และ 6.ดา้นศกัยภาพในการท างานร่วมกนั  
วิรัช สงวนวงศ์วาน, ณัฐณิชา ปิยปัญญา (2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลใน

โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายเป็นพยาบาลท่ีท างานในโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จ านวน 180 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชค้่าความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 99.4 มีอายรุะหวา่ง 31-39 ปีอายกุารท างาน 1-3 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 82.2 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ผล
การศึกษา พบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (x = 3.43, sd. = 0.69) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีดา้นท่ีคุณภาพชีวิตในการท างานระดบัมาก
เป็นอนัดบัแรกคือ ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคม (x = 3.75, sd. = 0.64) รองลงมาคือ
ดา้นการบูรณาการทางสังคม (x = 3.57, sd. = 0.67), ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ (x = 3.56, sd. = 0.69) ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคุณภาพชีวิตปานกลาง คือ ดา้นการไดรั้บผลตอบแทนท่ี
ยติุธรรมและเพียงพอ (x = 3.09, sd. = 0.67) 

จีราภัทร ตั้งวันเจริญ, จิตรกร โพธิ์งาม และ ประสิทธิ์ กุลบุญญา (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ทั้งส้ิน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบวา่ 1) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน เป็นเพศชาย จ านวน 108 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี รองลงมาไดแ้ก่ผูท่ี้มีการศึกษาระดบั ปวส./อนุปริญญา ส่วนใหญ่สมรสแลว้ และมีรายไดอ้ยู่
ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานในสายงานกลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล 
รองลงมาคือผูป้ฏิบติังานในสายงานกลุ่มภารกิจดา้นการอ านวยการ มีระยะเวลาปฏิบติังานในโรงพยาบาลนอ้ย
กวา่ 5 ปี รองลงมา ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีระยะเวลาปฏิบติังานในโรงพยาบาลระหวา่ง 5 ปี – 10 ปี บุคลากรส่วนใหญ่มี
การพฒันาตนเองไม่เกิน 5 คร้ัง/ปี 2) คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค ์
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น จ านวนทั้ง 8 
ดา้น พบวา่ ดา้นเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี (X = 3.58, S.D. = 0.91) 
ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน (X = 3.71, S.D. = 0.81) ดา้น
ประชาธิปไตยในองคก์รหรือกระบวนการยติุธรรม (X = 3.75, S.D. = 0.82) ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้ง
และสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (X = 3.81, S.D. = 0.40) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
เพียงพอ (X = 2.71, S.D. = 0.46) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (X = 2.80, S.D. = 0.80) ดา้น
ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม (X = 3.43, S.D. = 0.20) ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความ 
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เจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน (X = 3.71, S.D. = 0.81) อยูใ่นระดบัปานกลาง 3) ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
พบวา่ อาย ุสายงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล 

อัจฉรีย์ ปัญญาภู (2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเขตพะเยา ในเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามตามมาตรฐาน MS-QWL จากพนกังานกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยา จ านวน 207 คน ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และใชส้ถิติอา้งอิง ไดแ้ก่การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาน้ี พบวา่ พนกังานกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยา มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ทั้ง 6 ดา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นจิตใจ ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ ปัจจยัดา้นร่างกาย ปัจจยัดา้นความ
มัน่คงในชีวิต การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น พบวา่ มีการ
แปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R=0.829) ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไดร้้อยละ 69.00 
ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของ พนกังานกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยา อีกร้อยละ 31.00 เป็น
ผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืน ๆ และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติพบวา่ ปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สัมพนัธภาพ ทางสังคม ดา้นงส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่ในชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อ
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สราวลี แซงแสวง (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานและความสมดุลของชีวิต ในการ
ท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ เจนเนอเรชัน่ X และเจนเนอเรชัน่ Y กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานระดบั
ปฏิบติัการเจนเนอเรชัน่ X และ Y ทั้งหมด 80 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการวิเคราะห์แบบสอบถามใชค้่าแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียก าหนดท่ี 0.15 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง และใช ้Pearson Correlation ก าหนดค่า R = 0.6 เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตในการท างาน และความสมดุลของชีวิตในการท างานของพนกังาน 
ผลการวิจยัพบวา่ (1) ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานภาพรวมทั้งหมดของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ และดา้นสังคมสัมพนัธ์มากท่ีสุด (2) ระดบัความสมดุลของชีวิตในการท างานของพนกังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานมีความสมดุลดา้นเวลามากท่ีสุด (3) 
ความแตกต่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความสมดุลของชีวิตในการท างานของ พนกังานระดบัปฏิบติัการ
ระหวา่งเจนเนอเรชัน่ X และเจนเนอเรชัน่ Y ไม่แตกต่างกนั (4) ความสัมพนัธ์ของความสมดุลของชีวิตในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความสัมพนัธ์ใน
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ทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = .674) กล่าวคือ เม่ือพนกังานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีดีขึ้นก็จะส่งผลทท าให้พนกังานเกิดความสมดุลของชีวิตในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้
วิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน

ทั้งหมด 14,684 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 4,876 ราย และเพศหญิง 9,808 ราย (ท่ีมา: รายงานความยัง่ยนื ปี 2562 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)) ผูว้ิจยัไดค้  านวณหาขนาดตวัอยา่งใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ผลจากการค านวณ อยูท่ี่ประมาณ 
389 คน ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเลือกแจกแบบส ารวจจ านวน 400 ชุด โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
(non- probability sampling) และเลือกหน่วยตวัอยา่งแบบตามสะดวก (convenience sampling) 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช ้Google Form ส่งผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ใหก้บัพนกังาน 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาต่าง ๆ ส านกังานใหญ่ และอาคารพระราม 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ น ามาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  
2. ค่าเฉล่ีย (x) ส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับการวิเคราะห์คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ดา้นเพศ พบว่า พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน 
เป็นเพศหญิง จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 และเพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ดา้นอาย ุ
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พบวา่ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ20 – 30 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา 
คือ อาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75, อายมุากวา่ 50 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 
และอาย ุ41 – 50 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั ดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ พนกังานท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ สถานภาพโสด 
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 และสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.75 ตามล าดบั ดา้นภูมิล าเนา พบวา่ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาท่ีต่างจงัหวดั จ านวน 209 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.25 และมีภูมิล าเนาท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 ดา้นระดบั
การศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 
368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมา คือ มีการระดบัศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.25 และมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .75 ตามล าดบั ดา้นอายงุาน พบวา่ 
พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายงุาน ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.0 รองลงมา คือ อายงุานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25, อายงุานตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่
ครบ 5 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอายงุานนอ้ยกวา่ 3 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
ตามล าดบั ดา้นต าแหน่งงาน พบวา่ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบั
ปฏิบติัการ จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาคือ ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีอาวุโส จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.75, ต าแหน่งผูจ้ดัการ/ผูอ้  านวยการฝ่าย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และต าแหน่งรองผูจ้ดัการ/
รองผูอ้  านวยการฝ่าย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .75 ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ พนกังานท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 
รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75, 50,001 – 100,000 บาท จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.25, มากกวา่ 100,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 และไม่เกิน 15,000 บาท 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น ดว้ยค่าเฉล่ีย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ ความ
คิดเห็นของพนกังานต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (x = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนในท่ีท างาน ดา้นการ
พฒันาความสามารถของบุคคล และดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั (x = 3.78, x = 3.75, x = 
3.67, x = 3.41) ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
งาน และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม (x = 3.33, x = 3.00) ตามล าดบั 
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สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
พนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.75 และเพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ส่วนใหญ่มีอาย ุ20 – 30 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.0 รองลงมาคือ อาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75, อายมุากวา่ 50 ปี จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.75 และอาย ุ41 – 50 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 
และสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาท่ี
ต่างจงัหวดั จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมาคือ มีภูมิล าเนาท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.75 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 
รองลงมาคือ มีการระดบัศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และมีระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายงุานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี 
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ อายงุานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.25, อายงุานตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอายงุานนอ้ยกวา่ 3 ปี จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ จ านวน 338 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมาคือ ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีอาวุโส จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75, ต าแหน่ง
ผูจ้ดัการ/ผูอ้  านวยการฝ่าย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และต าแหน่งรองผูจ้ดัการ/รองผูอ้  านวยการฝ่าย 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท จ านวน 247 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75, 50,001 – 
100,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25, มากกวา่ 100,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
และไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ความคิดเห็นของพนกังานต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนในท่ีท างาน ดา้น
การพฒันาความสามารถของบุคคล และดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั ตามล าดบั ดา้นท่ีอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรม ตามล าดบั 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม 
ความคิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุก

ขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ ท่านมีความพึงพอใจนโยบายการปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนประจ าปีของ
ธนาคาร ท่านมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานท่ีท่านปฏิบติั ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในระดบัมาตรฐานท่ีดี ท่านไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัอายงุานปัจจุบนั ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรรถพร ดวงตา (2555) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

2. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
ความคิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ท่านไดรั้บโอกาสในการสร้างผลงานให้กบัองคก์ารอยา่งเป็นธรรม ท่านไดรั้บ
โอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถ เพื่อบรรลุงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เหมาะสมกบัอายงุานปัจจุบนั ท่านคิด
วา่ความกา้วหนา้ท่ีท่านไดรั้บมาจากผลงานท่ีท่านท าส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย ตามล าดบั ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ปานกลาง คือ ท่านไดรั้บโอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถ เพื่อบรรลุงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เหมาะสม
กบัต าแหน่งงานท่ีท่านปฏิบติั ท่านไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาปรับขึ้นต าแหน่งงาน ท่านมีความพึง
พอใจนโยบายการปรับขึ้นต าแหน่งงานของธนาคาร ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีรนนัท ์ทุม
วนั (2560) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 11  

3. ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
ความคิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก คือ สถานท่ีท างานของท่านมีแสงสวา่งพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบติังานของท่าน
ตามมาตรฐาน สถานท่ีท างานของท่านมีระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยัตามมาตรฐาน และมีสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 
สถานท่ีท างานของท่านมีอุกรณ์ดบัเพลิงตามมาตรฐาน และมีสภาพท่ีพร้อมใชง้าน สถานท่ีท างานของท่านมี
อากาศถ่ายเทสะดวก และมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกบัจ านวนคน ไม่แออดั ท่านรู้สึกมีความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของท่านมีความปลอดภยั ไม่เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
และไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อสุขภาพร่างกาย อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของท่านมีความ
ปลอดภยั ไม่เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ และไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อสุขภาพร่างกาย ท่านไดรั้บการอบรม
ความรู้ดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการซอ้มดบัเพลิงขั้นตน้ และซอ้มอพยพหนีไฟประจ าปี 
สถานท่ีท างานของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด และมีสุขลกัษณะท่ีดีต่อสุขภาพร่างกาย สถานท่ีท างานของ
ท่านมีการดูแลรักษาความสะอาด และก าจดัขยะมูลฝอย เป็นประจ าทุกวนั หอ้งน ้าในสถานท่ีท างานของท่านมี
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สุขลกัษณะท่ีดี สะอาด และไม่มีกล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัช สงวนวงศว์าน, ณฐัณิ
ชา ปิยปัญญา (2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร 

4. ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล 
ความคิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ท่านมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเหมาะสมต าแหน่งงาน ท่านมีโอกาส
ในการเรียนรู้งานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ท่านมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะและ
ความสามารถจากองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง ท่านมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเหมาะสมอายงุาน ท่าน
มีความพึงพอใจท่ีจะร่วมงานกบัธนาคารต่อไป เน่ืองจากไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
ท่านคิดวา่การฝึกอบรมท่ีท่านไดรั้บจากองคก์ารมีปริมาณท่ีเหมาะสม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จีราภทัร ตั้งวนัเจริญ, จิตรกร โพธ์ิงาม และ ประสิทธ์ิ กุลบุญญา (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

5. ด้านความสัมพนัธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนในที่ท างาน 
ความคิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ท่านไดรั้บความเป็นกนัเองจากเพื่อนร่วมงานเสมอ ท่านสามารถประสานงานและ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อนร่วมงานมกัเขา้มาปรึกษาปัญหา เพื่อขอค าแนะน า
จากท่านเสมอ ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาเสมอ ท่านมีความพึงพอใจท่ีจะ
ร่วมงานกบัธนาคารต่อไป เน่ืองจากท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนในท่ีท างาน ท่านไดรั้บการยอมรับใน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาเสมอ ท่านไดรั้บการปฏิบติัจากเพื่อนร่วมงาน 
และผูบ้งัคบับญัชาอยา่งใหเ้กียรติเสมอ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อจัฉรีย ์ปัญญาภู (2558) ศึกษา
เร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพะเยา 

6. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
ความคิดเห็นของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ท่านคิดวา่สิทธ์ิการลาประเภทต่าง ๆ ท่ีท่านไดรั้บ เช่น ลาพกัผอ่นประจ าปี ลาป่วย ลากิจ 
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานและอายงุานของท่าน และเพียงพอต่อการใชชี้วิตส่วนตวัไดอ้ยา่งสมดุล ท่านมีความ
พึงพอใจท่ีจะร่วมงานกบัธนาคารต่อไป เน่ืองจากท่านมีเวลางานและเวลาใชชี้วิตส่วนตวัในสัดส่วนท่ีสมดุล 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นออยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายไม่มี
ผลกระทบต่อเวลาท่ีท่านมีใหแ้ก่ครอบครัว การปฏิบติังานของท่านไม่ไดค้ร ่ าเคร่ง จนไม่มีเวลาพกัผอ่นหรือไม่
มีเวลาไดใ้ชชี้วิตส่วนตวัอยา่งเพียงพอ ท่านไดรั้บปริมาณงานท่ีเหมาะสมกบัเวลาท างานประจ าวนัของท่าน 
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ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สราวลี แซงแสวง (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างาน
และความสมดุลของชีวิต ในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ เจนเนอเรชัน่ X และเจนเนอเรชัน่ Y 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรเขา้ร่วมการจดัท ารายงานเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวสัดิการ

ของพนกังานธนาคารกบัตลาดแรงงานในภาคธุรกิจธนาคารอยูเ่สมอ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าไป
พิจารณาปรับปรุงนโยบายการปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนประจ าปี และค่าตอบแทนท่ีพนกังานไดรั้บในปัจจุบนัให้
เหมาะสมกบัตลาดแรงงาน รวมถึงน าไปปรับปรุงค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีพนกังานปฏิบติั
ดว้ย ซ่ึงจะน าไปสู่การป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจดา้นค่าตอบแทนของพนกังานในอนาคต 

 ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรมอบเคร่ืองมือในการสร้างผลงานให้กบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั 

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และควรมีการปรับเพิ่มโอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถ ตาม
อายงุานของพนกังานท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อใหพ้นกังานท่ีมีอายงุานมากสามารถมีโอกาสไดรั้บความกา้วหนา้จาก
ผลงานท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย ไดรั้บการยอมรับและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่พนกังานรุ่นนอ้งต่อไป 

ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรจดัสถานท่ีท างานใหมี้แสงสวา่งตามมาตรฐานต่อการปฏิบติังาน 

จดัใหมี้การตรวจสอบสภาพสัญญาณเตือนอคัคีภยัและอุปกรณ์ดบัเพลิง และปรับปรุงใหอ้ยู่สภาพพร้อมใชง้าน
ตามมาตรฐานอยูเ่สมอ รวมถึงจดัอบรมพนกังานใหมี้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการใช้อุปกรณ์ดงักล่าวท่ีถูกตอ้ง 
ธนาคารควรจดัสรรสถานท่ีท างานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก และมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกบัจ านวนคน ซ่ึงจะ
ช่วยใหพ้นกังานรู้สึกปลอดภยั และสามารถสร้างผลงานให้กบัองคก์รไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรจดัสรรหลกัสูตรท่ีเหมาะสมต าแหน่งงานใหพ้นกังานไดรั้บการ
ฝึกอบรม เพื่อใหพ้นกังานน าความรู้มาใชก้บังานไดจ้ริง ควรจดัใหเ้พื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาไดแ้บ่งปัน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น จดัการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ และควรจดัตั้งกองทุนการศึกษาใหก้บั
พนกังานท่ีมีความสามารถโดดเด่น เพื่อเป็นโอกาสใหพ้นกังานสามารถต่อยอดการพฒันาทกัษะตนเอง 

ด้านความสัมพนัธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนในที่ท างาน 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรจดักิจกรรมกิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปี กิจกรรมแข่งขนักีฬา

กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมรดน ้าด าหวัในเทศกาลวนัสงกรานต ์เป็นตน้ เพื่อช่วยใหพ้นกังานมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนในท่ีท างาน และมีบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
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ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรพิจารณาปรับปรุงสิทธ์ิการลาใหเ้ป็นระดบัแบบขั้นบนัได เพื่อให้

เหมาะสมกบัต าแหน่งงานและอายงุานของพนกังานมากยิง่ขึ้น จดัสรรใหร้ะยะเวลาท างานประจ าวนัของ
พนกังานมีความเหมาะสม และผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อใหพ้นกังาน
สามารถบรรลุงานท่ีไดรั้บมอบหมายทนัเวลา โดยไม่กระทบต่อเวลาท่ีพนกังานตอ้งมีใหแ้ก่ครอบครัว หาก
พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเองมีเวลางานและเวลาใชชี้วิตส่วนตวัในสัดส่วนท่ีสมดุลแลว้ พนกังานก็จะมีความ
พึงพอใจท่ีจะร่วมงานกบัธนาคาร และสร้างผลงานใหธ้นาคารต่อไป 
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