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บทคัดย่ อ
การศึ กษาเรื่ อง คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ใช้
รู ปแบบการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามแบบเป็ นเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย จานวน 305 คน และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 31 – 40 ปี และมี สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่ มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาโท ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ มีอายุการทางานในธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย 10 ปี ขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 – 45,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชี วิตการ
ทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า โดยส่ วนใหญ่กว่า 6 ด้าน จาก
ทั้งหมด 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ด้านสภาพการทางานที่คานึ งถึงความปลอดภัย
และส่ งเสริ มสุ ขภาพ รองลงมาเป็ นด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการ
ทางานร่ วมกัน ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลและประชาธิ ปไตยในการทางาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว และ
ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ตามลาดับ และมีเพียง 2 ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็ นธรรม และด้านโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ตามลาดับ
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิตการทางาน; พนักงาน; ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the quality of working life of Employee in Export – Import Bank of
Thailand by using survey research. A survey used a close-ended questionnaire for collecting data. Three hundred and
five subjects, who worked in Export – Import Bank of Thailand, were participated and statistic methodological analysis
used were descriptive statistics including Frequency Percentage Mean (𝑋̅) and Standard Deviation (S.D.).
The research found that most of participants were female, 31 - 40 years old, single, master degree graduated,
operational level employees, having more than 10 years of work experience in Export – Import Bank of Thailand and
earning monthly income of 30,001 – 45,000 Baht. Moreover, the research also found that the overview of working life
quality of employee in Export – Import Bank of Thailand is in high level, mean 3.73. Almost 6 points of view are in
high level and arrange in order of mean to safe and healthy working condition, Immediate opportunity to use and
develop human capacities, Social integration in work organization, Constitutionalism in the work organization, Work
and total life space, and Social relevance of work life respectively. And there are 2 points of view are in medium level
and arrange in order of mean to Adequate and fair compensation, and Opportunity for continued growth and security
respectively.
Keywords: Quality of Working Life; Employee; Export – Import Bank of Thailand
บทนา
ในโลกปั จจุ บนั มี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้เกิ ดการแข่งขันอย่างรุ นแรงในทุ กภาคธุ รกิ จ และหลาย
องค์กรได้พยายามปรับตัวเพื่อให้ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลงและแข่ งขันที่ เกิ ดขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ที่ หลาย
ประเทศกาลังเผชิ ญวิกฤติ การณ์ทางเศรษฐกิ จครั้งสาคัญอีกครั้งหนึ่ ง เช่ นเดี ยวกับประเทศไทยซึ่ งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส Covid-19 ที่ แพร่ ระบาดในหลายประเทศทัว่ โลก และส่ งผลกระทบอย่าง
รุ นแรงต่ อ ภาคธุ ร กิ จและอุ ต สาหกรรมจานวนมากโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในภาคธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและการส่ ง ออก
เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน หรื อ ธนาคาร ก็เป็ นอีกหนึ่ งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจอยูใ่ น
ช่วงเวลาที่ย่าแย่ จึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงซึ่ งเป็ นผลพวงที่เกิ ดขึ้น
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย (ธสน.) เป็ นสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
หลักในการดาเนิ นงานเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการส่ งออกและนาเข้า และมีส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อให้พร้อมต่อ
การเผชิ ญการแข่งขันที่ รุนแรงกว่าที่ ผ่านมา อีกทั้งพนักงานของธนาคารฯ ก็ตอ้ งพยายามปรับตัวเองให้เหมาะสมกับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งหมายถึงส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตในการทางาน (Quality of Working Life)
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ของพนักงานนั่นเอง ดังนั้น การศึ กษาคุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้าแห่ ง
ประเทศไทยจึ งสามารถนาผลการศึ กษาที่ ได้ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และพัฒนา
คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในปั จจุบนั รวมทั้งปรับปรุ งและส่ งเสริ มปั จจัย
ในการทางาน ซึ่ งอาจมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทยให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย
มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย โดยมีตวั แปรที่ศึกษา
ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable) ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาในการทางาน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ คุณภาพชี วิตการทางาน ประกอบด้วยด้านค่าตอบแทนที่ เพี ยงพอ
และยุติธรรม ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางาน ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลหรื อประชาธิ ปไตยในการทางาน ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว และด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย จานวน
891 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนาข้อมูลที่ ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานธนาคารเพื่อ
การส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
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2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้สาหรับการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ที่อาจเป็ นปัจจัยส่ งผลไปยังประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ งาน
ได้
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (X)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งงาน
- อายุการทางาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม (Y)
คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย
- ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม
- ด้า นสภาพการท างานที่ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
- ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
- ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน
- ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลและประชาธิ ปไตยในการทางาน
- ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว
- ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ดในการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทางาน
คุณภาพชี วิตการทางาน (Quality of Work Life) เป็ นประเด็นที่ได้รับความสนใจและให้ความสาคัญมากขึ้นใน
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก จึ งมีผูศ้ ึ กษาและวิจยั คุณภาพชี วิตการทางานอย่างแพร่ หลาย และได้ให้ความหมายของคุณภาพ
ชีวิตการทางานที่แตกต่างกันออกไป
สมพงศ์ รัตนนุ พงศ์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชี วิตในการทางาน หมายถึง สิ่ งที่ ส่งผลต่อความรู ้สึกของ
พนักงานทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ทั้งสภาพแวดล้อมในการทางาน สภาพการทางาน ความปลอดภัยและมัน่ คงใน
งาน และการได้รับการตอบสนองความต้องการจากองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทางานให้บุคคลนั้นมี ความ
พึงพอใจ ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคคลในองค์กรด้วยเช่นกัน
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มูฮมั หมัด มะลี (2560) กว่าวว่า คุณภาพชีวิตการทางาน หมายถึง ปัจจัยสาคัญในการทางานที่ส่งผลให้บุคคลใน
องค์การมีความพึงพอใจ มีความสุ ขในการทางาน เสริ มสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีข้ ึน ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความสุ ข
ความพึงพอใจในการทางาน ส่ งผลให้สามารถทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
นอกเหนื อจากความหมายของคุณภาพชี วิตการทางานที่มีผศู ้ ึกษาวิจยั ได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายแล้ว
ผูศ้ ึ กษาวิจยั ทั้วโลกยังมี ทศั นะเกี่ ย วกับองค์ประกอบของคุ ณภาพชี วิต การทางานที่ มีค วามแตกต่ า งและหลากหลาย
เช่ นเดี ยวกัน ยกตัวอย่างเช่ น Walton (1973 อ้างถึ งใน จิ รวดี ตั้งมัน่ , 2555) ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับลักษณะสาคัญที่
ประกอบขึ้ น เป็ นคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานในหนัง สื อ Criteria for Quality of Working life แบ่ ง เป็ น 8 ประการ คื อ
1 ) Adequate and Fair Compensation 2 ) Safe and Healthy Environment 3 ) Immediate Opportunity to Use and
Development of Human Capacities 4) Opportunity for Continued Growth and Security 5) Social Integration in the
Work Organization 6) Constitutionalism in the Work Organization 7) Work and Total Life Space และ 8) Social
Relevance of Work Life
ทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทางาน
การที่พนักงานจะมีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดีน้ นั พนักงานจะต้องเกิดความพึงพอใจในการทางาน ซึ่ งความพึง
พอใจนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของมาสโลว์ (พรพิตรา ธรรมชาติ, 2560) เป็ นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ซึ่ งกาหนดโดยนักวิจยั ชื่ อ Abraham Maslow (1970) เป็ นทฤษฏีการจูงใจที่ มีการกล่าวขวัญกันอย่าง
แพร่ หลาย มาสโลว์มองว่าคนทุกคนมีความต้องการและความต้องการนี้ จะมีอยู่ตลอดเวลาและไม่มีวนั สิ้ นสุ ด โดยมี
ลักษณะเป็ นอันดับขั้นจากระดับต่าสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่ งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์
ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับสู งขึ้นไป โดย ล าดับ ขั้น ความต้อ งการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs)
ได้แก่ 1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs) 2. ความต้องการความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย (Security or
safety needs) 3. ความต้องการการยอบรับความผูกพันหรื อความต้องการทางสังคม (Affiliation or acceptance needs) 4.
ความต้องการความยกย่อง (Esteem needs) และ 5. ความต้องการความสาเร็ จในชีวิต (Need for self-actualization)
ทฤษฎีแรงจูงใจทางสั งคมของ เฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg) บุญมัน่ ธนาศุภวัฒน์ (2553 อ้างถึงใน วาริ ณี โพธิ ราช,
2558) ได้อธิ บายว่า ทฤษฎีน้ ี เป็ นการศึกษาถึงจิ ตวิทยาของ บุคคลเกี่ยวกับสิ่ งที่ จะจูงใจให้บุคคลที่ ประกอบอาชี พต่างๆ
มักจะประกอบด้วยปัจจัยที่เรี ยกว่า ปัจจัยในการกระตุน้ (Motivation Factors) 6 ประการ ได้แก่ 1. ความสาเร็ จของงาน 2.
การได้รับการยอมรับ 3. ความก้าวหน้า 4. ลักษณะของงาน 5. โอกาสที่จะก้าวหน้า และ 6. ความรับผิดชอบ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
จะจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน หรื อปัจจัยในการกระตุน้ นี้ จะจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานนั้นอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
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งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จิรวดี ตั้งมั่น (2555) ได้ศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของพยาบาลประจาการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โดยผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลประจาการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าคุณภาพชี วิตการทางานของพยาบาลประจาการใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุ ลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอยู่ในระดับมาก 6 ด้านและระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก้ ด้าน
ลักษณะงานที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการบู รณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ด้านประชาธิ ปไตยใน
องค์การ ด้านโอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านสภาพการทางานที่ ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ และด้าน
ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงานตามลาดับ ส่ วนด้านความสมดุลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว และด้านการไดรับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง
นริ ญทร ประจักษ์ ธีรนนท์ (2555) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตในการทางานและความ
ทุ่ มเทในงานของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสี มา โดยผลการศึ กษาพบว่า พนักงาน
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสี มาให้ความสาคัญกับคุณภาพชี วิตในการทางานอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านสภาพ
การทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ และด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม ตามลาดับ
ปิ ยวรรณ พฤกษะวัน (2556) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานบริ ษทั
กรณี ศึกษา บริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จากัด โดยผลการศึ กษาพบว่า พนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จากัด มีปัจจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิต การ
ทางานเป็ นรายด้านพบว่า พนักงานมีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการทางานสู งสุ ด คือ ด้านการดาเนิ นชีวิตที่สมดุล
ระหว่างชี วิตการทางานกับชี วิตส่ วนตัว รองลงมาคือ สภาพการปฏิบตั ิงานที่คานึ งถึงความปลอดภัยถูกสุ ขลักษณะและ
สุ ขภาพของพนักงาน, ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม, ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล, ด้านโอกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง, ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน, ด้านการปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่นภายในองค์กร และ ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม
รณัชฤดี ป้ องกันภัย (2557) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานการเคหะแห่ งชาติ : กรณี ศึกษา
พนักงานผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที่ ในสานักงานใหญ่ โดยผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชี วิตการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางเรี ยงลาดับดังนี้ การดาเนิ นชี วิตที่ สมดุล
ระหว่างการทางานกับชีวิตส่ วนตัว ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน และโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
สุ ดารั ตน์ ครุ ฑสึ ก (2557) ได้ศึกษาปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางานของพนักงาน ความผูกพันต่อองค์กรและ
การสื่ อ สารในองค์กรส่ งผลต่ อ การเป็ นสมาชิ กที่ ดี ต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่ งผลต่อการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อ
องค์กรของพนักงานเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทางาน ด้านสิ ทธิ์
ส่ วนบุคคลในการทางาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการทางานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
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กนกพร จิตติถาวร (2558) ได้ทาการศึกษาคุณภาพชี วิตในการทางานของพนักงานส่ วนตาบลองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลในเขตพื้ นที่ อาเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุ รี โดยผลการศึ กษาพบว่า ระดับคุ ณภาพชี วิตในการ
ทางานของพนักงานส่ วนตาบลองค์การบริ หารส่ วนตาบล ภาพรวมอยูร่ ะดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ผลการวิเคราะห์ราย
ด้านเรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้าน
ประชาธิ ปไตยในหน่วยงาน ด้านความมัน่ คงและโอกาสก้าวหน้า ด้านคุณค่าทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน บทบาท
ระหว่างการทางานกับชีวิตส่ วนตัว ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม ด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย ตามลาดับ
วาริณี โพธิราช (2558) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย มหามฏราชวิทยาลัย โดยผล
การศึกษาวิจยั พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพชีวิตการ
ทางานอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เห็นด้วยในระดับมาก ซึ่ งประเด็นที่ลูกจ้าง
ในมหาวิทยาลัยฯ ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมากที่ สุด คื อ เรื่ องความรู ้สึกภู มิใจในองค์กรของตนเองที่ มีความรับผิดชอบต่ อ
สังคมในด้านการบารุ งศิลปวัฒนธรรม อันเป็ นการรักษาไว้ซ่ ึ งความเป็ นชาติไทย เห็นด้วยในระดับมาก
มูฮัมหมัด มะลี (2560) ได้ศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญสังกัดสานักงานการศึ กษาเอกชนจังหวัดปั ตตานี โดยผลการวิจยั มีดงั นี้ การศึ กษาระดับคุณภาพชี วิตการทางาน
พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้าน
ความสมดุ ลระหว่า งชี วิต การทางานและชี วิตส่ วนตัว ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้า นค่ าตอบแทนและ
สวัสดิการ ตามลาดับ
วิธีดาเนินงานวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-ended
Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานของธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย จานวน 891 คน (ข้อมูล
จากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563) กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานของธนาคารเพื่อการ
ส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย โดยใช้สูตรคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
กาหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 277 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อป้ องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล งานวิจยั ครั้งนี้ จึงจะทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 10% คิดเป็ นจานวน 28 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 305 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก

8
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บข้อมูลในรู ปแบบ
ตัดขวาง (Cross-sectional Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่ วน มีรายละเอียด ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย
จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ดเห็ นคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย จานวน 28 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จัดทาการแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ Google Form แล้วจึงส่ ง ให้กบั กลุ่มตัวอย่างทางวิธีออนไลน์
ผ่านสื่ อต่างๆ เช่น กลุ่ม Line พนักงานธนาคาร และ Facebook ส่ วนตัวของพนักงานธนาคาร เป็ นต้น
2. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือก
เฉพาะชุดคาตอบที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 305 ชุด เพื่อเตรี ยมนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากการเก็บข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนสมบู รณ์แล้ว นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรั บการวิจยั ทางสังคม (Statistical Package to the Social Science หรื อ SPSS) และใช้
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการทางาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดงผลโดยใช้ร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาเรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทยมี
ผูต้ อบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้ น 305 คน สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ตามลาดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบคาถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 202 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 66.23 มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 98
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.13 โดยส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.15 อีกทั้งยังพบว่า ส่ วนใหญ่
มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.49 มีตาแหน่งงานอยูใ่ นตาแหน่งเจ้าหน้าที่ จานวน
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168 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.08 มีอายุการทางานในธนาคารฯ 10 ปี ขึ้นไป จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.97 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 30,001 – 45,000 บาท จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.79
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและ
นาเข้าแห่ งประเทศไทยพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพการทางานที่
คานึงถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคม
หรื อการทางานร่ วมกัน ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลและประชาธิ ปไตยในการทางาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชี วิต
ส่ วนตัว และ ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม (x ̅ = 4.19, x ̅ = 4.14, x ̅ = 3.88, x ̅ = 3.77, x ̅ = 3.73, x ̅ = 3.48)
ตามล าดับ และด้า นที่ อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลาง คื อ ด้า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเป็ นธรรม และด้า นโอกาสใน
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน (x ̅ = 3.38, x ̅ = 3.27) ตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย” เป็ น
การวิจยั ปริ มาณเชิงสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
305 คน โดยผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ ได้มาทาการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติสาหรับการวิจยั ทางสังคม (Statistical Package to the Social Science หรื อ SPSS) สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมู ล คื อ การวิเ คราะห์ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ร้ อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ งมีบทสรุ ปที่สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบคาถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 31 – 40 ปี มี สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่มีการศึ กษาในระดับ
ปริ ญญาโท มีตาแหน่ งงานอยู่ในตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ มีอายุการทางานในธนาคารฯ 10 ปี ขึ้ นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูท่ ี่ 30,001 – 45,000 บาท
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ ง
ประเทศไทยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ซึ่ งหมายความว่า มีระดับคุณภาพชี วิตการทางานอยู่ในระดับมาก โดย
ส่ วนใหญ่กว่า 6 ด้าน จากทั้งหมด 8 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ด้านสภาพการทางานที่
คานึ งถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ รองลงมาเป็ นด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ด้านการบูรณา
การทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลและประชาธิ ปไตยในการทางาน ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวิตส่ วนตัว และด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ตามลาดับ และมีเพียง 2 ด้านที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
คื อ ด้านค่ าตอบแทนที่ เพี ย งพอและเป็ นธรรม และด้านโอกาสในความก้า วหน้าและความมัน่ คงในงาน ตามลาดับ
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อย่างไรก็ตาม จากผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูล ไม่พบปัจจัยคุณภาพชีวิตการทางานในด้านใดอยูใ่ นเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตการทางานในระดับมากที่สุด น้อย และน้อยที่สุด
การอภิปรายผลการวิจยั
1. ด้ านค่ าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม
คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและเป็ นธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ใน
ระดับมาก คื อ สวัสดิ การ เช่ น วันลา ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ฯลฯ ที่ มีความเหมาะสม ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับการดารงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ตามลาดับ และข้อที่มีคุณภาพชีวิตการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
คือ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบจากผลการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริ มาณงาน
หรื อหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและยุติ ธรรม เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับผูอ้ ื่ นในสายอาชี พ เดี ย วกัน
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวดี ตั้งมั่น (2555) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของพยาบาลประจาการ
ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชี วิตการทางานของพยาบาลประจาการในโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าคุณภาพชี วิตการ
ทางานของพยาบาลประจาการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศอยู่ในระดับมาก 6 ด้านและระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน ได้แก้ ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน
ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านโอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของบุ คคล ด้านสภาพการทางานที่ ปลอดภัย และ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงานตามลาดับ ส่ วนด้านความสมดุลระหว่างงานกับชี วิต
ส่ วนตัว และด้านการไดรับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ด้ านสภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่ งเสริมสุ ขภาพ
คุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ด้านสภาพการทางานที่
คานึ งถึงความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพชีวิต
การทางานอยู่ในระดับมากที่ สุด คื อ ธนาคารฯ มีการเตรี ยมความพร้อม และมีมาตรการในการจัดสภาพแวดล้อมการ
ทางานเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุหรื อวินาศภัยต่างๆ และข้อที่มีคุณภาพชีวิตการทางานอยูใ่ นระดับมาก คือ สภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ มีความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ สะดวกสบาย มี แสงสว่าง และอุณหภู มิเหมาะสม
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ นริ ญทร ประจักษ์ ธีรนนท์ (2555) ที่ ได้ทาการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชี วิตในการทางานและความทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสี มา
โดยผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสี มาให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวิตใน
การทางานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด รองลงมาคื อ ด้านสภาพการทางานที่ ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ และด้านความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาระดับความทุ่มเทในงานของพนักงานอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
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3. ด้ านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ด้านโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพชี วิตการทางานอยู่ใน
ระดับมาก คือ การสนับสนุนให้เข้าอบรม หรื อสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานอยูเ่ สมอ โอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ทั้งในด้านความรู ้และประสบการณ์จากงานที่ ทาอยู่ในปั จจุบนั ผลงานเป็ นที่ยอมรับของหัวหน้างานและเพื่ อน
ร่ วมงาน และมีคุณค่าและรู ้สึกท้าทายในการทางาน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กนกพร จิตติถาวร (2558) ที่
ได้ทาการศึ กษาคุณภาพชี วิตในการทางานของพนักงานส่ วนตาบลองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง
สุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานส่ วนตาบลองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ภาพรวมอยูร่ ะดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ผลการวิเคราะห์รายด้านเรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้านประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านการพัฒนาความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิ งานอยู่ระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านประชาธิ ปไตยในหน่วยงานอยูร่ ะดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ด้านความมัน่ คงและโอกาสก้าวหน้า
อยู่ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ด้านคุณค่าทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกันอยู่ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 บทบาท
ระหว่างการทางานกับชี วิตส่ วนตัวอยูร่ ะดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31
4. ด้ านโอกาสในความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในงาน
คุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ด้านโอกาสใน
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพชี วิต
การทางานอยู่ในระดับปานกลาง คื อ การพิ จารณาเลื่ อนตาแหน่ งในธนาคารฯ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
โอกาสก้าวขึ้ นไปสู่ ตาแหน่ งที่ สูงกว่าในอนาคต และการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ งในธนาคารฯ ใช้ความสามารถในการ
ทางานเป็ นเกณฑ์ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ รณัชฤดี ป้ องกันภัย (2557) ที่ได้ทาการศึกษาคุณภาพชี วิตการ
ทางานของพนักงานการเคหะแห่ งชาติ : กรณี ศึกษาพนักงานผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ ในสานักงานใหญ่ โดยผลการศึ กษาพบว่า
ระดับคุณภาพชี วิตการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลางเรี ยงลาดับดังนี้ การดาเนิ นชี วิตที่สมดุลระหว่างการทางานกับชี วิตส่ วนตัว ความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
งาน และโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
5. ด้ านการบูรณาการทางสั งคมหรื อการทางานร่ วมกัน
คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ด้านการบูรณาการ
ทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพชี วิตการทางาน
อยู่ในระดับมากที่ สุด คื อ ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่ อนร่ วมงาน และข้อที่ มีคุณภาพชี วิตการทางานอยู่ในระดับมาก คื อ
ความร่ วมมือและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงาน การมีกิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมงานอยู่เสมอ และมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการตัดสิ นใจในการทางานได้อย่างเต็มที่ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ มูฮัมหมัด
มะลี (2560) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญสังกัดสานักงาน
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การศึกษาเอกชนจังหวัดปั ตตานี โดยผลการวิจยั มีดงั นี้ การศึกษาระดับคุณภาพชี วิตการทางาน พบว่า คุณภาพชี วิตการ
ท างานในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะด้า น เรี ยงล าดับ จากมากไปหาน้อ ยได้ ดัง นี้ ด้า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านความ
สมดุลระหว่างชี วิตการทางานและชี วิตส่ วนตัว ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
ตามลาดับ
6. ด้ านสิ ทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการทางาน
คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล
และประชาธิ ปไตยในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพชีวิตการทางาน
อยู่ในระดับมาก คื อ การแสดงความคิ ดเห็นต่อหัวหน้างานสามารถทาได้อย่างอิสระ การให้ความเคารพในสิ ทธิ ส่วน
บุคคลและเรื่ องส่ วนตัวซึ่ งกันและกัน และความเสมอภาคในการทางานกับพนักงานในส่ วนงาน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิ ดของ สุ ดารั ตน์ ครุ ฑสึ ก (2557) ที่ ได้ศึกษาปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทางานของพนักงาน ความผูกพันต่ อ
องค์กรและการสื่ อสารในองค์กรส่ งผลต่อการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่ งผลต่อการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ต่อองค์กรของพนักงานเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านสิ ทธิ์
ส่ วนบุคคลในการทางาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการทางานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
7. ด้ านความสมดุลระหว่ างงานกับชีวติ ส่ วนตัว
คุ ณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่ อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ใน
ระดับมาก คือ การมีเวลาพักผ่อนและมีเวลาดูแลสุ ขภาพ หรื อทากิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ การรักษาความสมดุล
ระหว่ า งชี วิ ต การท างานและชี วิ ต ส่ ว นตัว ได้เ ป็ นอย่ า งดี และการใช้เ วลาในวัน หยุ ด หรื อลาพัก ร้ อ นได้อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิ ยวรรณ พฤกษะวัน (2556) ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต การทางานของพนักงานบริ ษ ทั กรณี ศึ กษา บริ ษ ทั ควอลิ ต้ ี เทรดดิ้ ง จากัด โดยผลการศึ กษาพบว่า
พนักงานบริ ษทั ควอลิต้ ี เทรดดิ้ง จากัด มีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทางานเป็ นรายด้านพบว่า พนักงานมีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางานสู งสุ ด คือ ด้านการดาเนิ นชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่ วนตัว รองลงมาคือ สภาพการปฏิบตั ิงาน
ที่ คานึ งถึงความปลอดภัยถูกสุ ขลักษณะและสุ ขภาพของพนักงาน, ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม,
ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล, ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง, ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน, ด้าน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นภายในองค์กร และ ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม
8. ด้ านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ด้านลักษณะงานที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีคุณภาพชี วิตการทางานอยู่ใน
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ระดับมาก คือ ธนาคารฯ ได้ทาประโยชน์ให้กบั สังคมอยูเ่ สมอ กิจกรรมหรื องานที่ท่านทาเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และ
การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมที่ ทางธนาคารฯ จัดขึ้ นเพื่อสังคม ตามลาดับ ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิ ดของ วาริ ณี โพธิราช
(2558) ได้ศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย มหามฏราชวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา
คุณภาพชีวิตการทางาน และความผูกพันในองค์กร ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทางานของลูกจ้าง
ในมหาวิ ท ยาลัย โดยผลการศึ ก ษาวิ จัย พบว่ า ภาพรวมความคิ ด เห็ น ต่ อ ระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ลู ก จ้า งใน
มหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพชี วิตการทางานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เห็นด้วย
ในระดับมาก ซึ่ งประเด็นที่ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่ องความรู ้สึกภูมิใจในองค์กรของ
ตนเองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบารุ งศิลปวัฒนธรรม อันเป็ นการรักษาไว้ซ่ ึ งความเป็ นชาติไทย เห็นด้วย
ในระดับมาก ส่ วนระดับความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับมาก เช่ นกัน โดยเฉพาะด้านความเต็มใจที่ จะทุ่ มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กรเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
การผลการวิจยั เรื่ อง “คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย”
ทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นฐานโดยทัว่ ไป และข้อมูลระดับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ด้ านค่ าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารฯ ควรปรับค่าตอบแทนของพนักงานให้เป็ นไปตามค่างานในตลาดหรื ออ้างอิง
ค่ าตอบแทนกับธนาคารอื่ นๆ โดยเปรี ยบเที ยบจากตาแหน่ งงาน อายุงาน หน้าที่ ความรั บผิดชอบ และอื่ นๆ เพื่ อให้
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่นในสายอาชีพเดียวกัน หรื อหากไม่สามารถ
ปรับค่าตอบแทนในการทางานได้ตามค่างานของตลาดหรื อความต้องการของพนักงาน อันเนื่ องจากบริ บททัว่ ไปและ
สถานภาพทางการเงิน ธนาคารฯ อาจมีแนวทางการสร้างอุดมคติการมีความสุ ขต่อชีวิตการทางานแม้จะมีค่าตอบแทนไม่
มากนัก หรื อสวัสดิการอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพียงค่าตอบแทน
2. ด้ านสภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่ งเสริมสุ ขภาพ
สิ่ งที่ ตอ้ งปรั บปรุ ง คื อ ธนาคารฯ ควรจัดให้มีการตรวจเช็คสถานที่ ทางานให้มีความปลอดภัยและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของพนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น ตรวจเช็คแสงสว่าง อุณหภูมิ และอื่นๆ เป็ นต้น อีกทั้งตรวจสอบอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรองรับสถานกาณ์ฉุกเฉิ นต่างๆ อยู่เสมอ เช่น ระบบแสกนใบหน้า
ระบบแสกนลายนิ้วมือ ระบบป้องกันอัคคีภยั เป็ นต้น
3. ด้ านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง คือ ธนาคารฯ ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งภายนอก และภายในองค์กรอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งควรเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
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ทุกคนสามารถแสดงความรู ้ความสามารถได้อย่างอิสระ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และเกิดคุณค่าและความท้า
ทายในการทางาน
4. ด้ านโอกาสในความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในงาน
สิ่ งที่ ตอ้ งปรับปรุ ง คื อ ธนาคารฯ ควรมีนโยบายในการออกแบบและปรับปรุ งระบบความก้าวหน้าในอาชี พ
(Career Path) ให้มีความชัดเจนและเติบโตอย่างเป็ นระบบ เพื่อแก้ปัญหาจุดอุดตันของระบบความก้าวหน้าในอาชี พของ
บุคลากร โดยอาจทาได้หลากหลายวิธี อาทิเช่น การทบทวนโครงสร้างการบริ หารงานเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลรุ่ นใหม่ที่
มี ค วามสามารถมี โอกาสได้เติ บโต หรื ออาจเป็ นการเพิ่ มระดับหรื อค่ าของงานให้กับบางต าแหน่ งงานเพื่ อช่ ว ยให้
ตาแหน่งงานนั้นๆ มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่มระดับของตาแหน่งงานได้ นอกจากนี้ ธนาคารฯ อาจจัดให้มีการ
เปิ ดโอกาสให้พนักงานที่ มีอายุงานสู งสามารถปลดเกษี ยณก่ อนเวลา (Early Retire) แบบสมัครใจ โดยต้องกาหนด
คุณสมบัติของพนักงานที่สามารถเข้าร่ วมโครงการและจัดให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเลื่อน
ตาแหน่งในธนาคารฯ ใช้ความสามารถในการทางานเป็ นเกณฑ์ และเป็ นไปอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยไม่ใช่การ
พิ จารณาจากอายุงานหรื อความอาวุโสเป็ นหลัก และเพื่ อให้พนักงานทุ กคนที่ มีค วามสามารถมี โ อกาสก้าวขึ้ น ไปสู่
ตาแหน่งที่สูงกว่าในอนาคตได้
5. ด้ านการบูรณาการทางสั งคมหรื อการทางานร่ วมกัน
สิ่ งที่ ตอ้ งปรับปรุ ง คื อ ธนาคารฯ ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ พนักงานได้ทาร่ วมกันนอกหนื อจากการทางาน เช่ น
Team Building หรื อ Outing เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้ทากิ จกรรมร่ วมกัน ทาความรู ้จกั กันกันให้มากขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความคุน้ เคยและกล้าแสดงความคิดเห็นในการทางานร่ วมกันในอนาคต
6. ด้ านสิ ทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการทางาน
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ หัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาทุกภาคส่ วนควรให้โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทางานแบบเท่าเทียม รวมถึงให้ความเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคลต่อพนักงาน ไม่กา้ ว
ล่วงในเรื่ องส่ วนตัวและเวลาส่ วนตัวซึ่ งนอกเหนื อจากเวลางาน
7. ด้ านความสมดุลระหว่ างงานกับชีวติ ส่ วนตัว
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารฯ ควรกาหนดให้พนักงานธนาคารฯ ต้องใช้วนั หยุดหรื อลาพักร้อนขั้นต่าไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนวันลาพักร้อนที่ได้รับประจาปี หรื ออาจกาหนดให้สามารถยกยอดวันลาพักร้อนไปใช้ในปี ถัดไป
ได้เป็ นเพียงบางส่ วนเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้ใช้วนั หยุดหรื อลาพักร้อนได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพในแต่ ละปี
นอกจากนี้ ผบู ้ งั คับบัญชาควรมีการติดตามการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในทุกฝ่ ายงานว่า มีเหตุผลอันสมควรในการ
ทางานล่วงเวลาหรื อทางานในวันหยุดหรื อไม่ เพื่อเป็ นการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่ วนตัวของ
พนักงานอีกทางหนึ่ง
8. ด้ านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง ธนาคารฯ ควรมีกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อสังคมอย่างสม่าเสมอ และต้องประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ที่จดั ขึ้นเพื่อสังคมให้พนักงานได้รับทราบโดยทัว่ กัน เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานเกิดความภาคภูมิในองค์กรที่ได้ทา
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ประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้ ธนาคารฯ อาจมีวิธีจูงใจพนักงานให้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยจัดทาเป็ น
โครงการสะสมคะแนนการร่ วมกิ จกรรม และให้รางวัลหรื อใบประกาศนี ยบัตรสาหรั บพนักงานที่ ร่วมกิ จกรรมเพื่ อ
สังคมอยูเ่ สมอ
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