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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ใช้
รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามแบบเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย จ านวน 305 คน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี และมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดบัปริญญาโท ปฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี มีอายุการท างานในธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย  10 ปีข้ึนไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 30,001 – 45,000 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า โดยส่วนใหญ่กว่า 6 ดา้น จาก
ทั้งหมด 8 ดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ  รองลงมาเป็นดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของบุคคล  ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกนั  ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั และ
ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามล าดบั และมีเพียง 2 ดา้นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็นธรรม และดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน; พนกังาน; ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
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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 (�̅�) 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 
 
บทน า 
 ในโลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้เกิดการแข่งขนัอย่างรุนแรงในทุกภาคธุรกิจ และหลาย
องค์กรไดพ้ยายามปรับตวัเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและแข่งขนัท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ท่ีหลาย
ประเทศก าลงัเผชิญวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจคร้ังส าคญัอีกคร้ังหน่ึง เช่นเดียวกบัประเทศไทยซ่ึงไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ีแพร่ระบาดในหลายประเทศทัว่โลก และส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจการท่องเท่ียวและการส่งออก 
เช่นเดียวกบัสถาบนัการเงิน หรือ ธนาคาร ก็เป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบเม่ือสถานการณ์เศรษฐกิจอยูใ่น
ช่วงเวลาท่ีย  ่าแย ่จึงตอ้งปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง รวมไปถึงการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงซ่ึงเป็นผลพวงท่ีเกิดข้ึน
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
หลกัในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการส่งออกและนาเขา้ และมีส่วนไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
ทางเศรษฐกิจอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ท าใหธ้นาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยตอ้งปรับตวัเพ่ือใหพ้ร้อมต่อ
การเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงกว่าท่ีผ่านมา อีกทั้งพนกังานของธนาคารฯ ก็ตอ้งพยายามปรับตวัเองให้เหมาะสมกบั
สภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหมายถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) 
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ของพนักงานนั่นเอง ดงันั้น การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทยจึงสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาศกัยภาพของพนกังาน และพฒันา
คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานในสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั รวมทั้งปรับปรุงและส่งเสริมปัจจยั
ในการท างาน ซ่ึงอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทยใหดี้ยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โดยมีตวัแปรท่ีศึกษา
ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบดว้ยดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสในการ
พฒันาศกัยภาพ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างาน ดา้นสิทธิส่วนบุคคลหรือประชาธิปไตยในการท างาน ดา้น
ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั และดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย จ านวน 
891 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาด าเนินการและเกบ็รวบรวมขอ้มูลงานวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังานธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
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 2. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชส้ าหรับการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ท่ีอาจเป็นปัจจยัส่งผลไปยงัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ได ้
 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
      ตวัแปรอสิระ (X)     ตวัแปรตาม (Y) 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจและใหค้วามส าคญัมากข้ึนใน
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก จึงมีผูศึ้กษาและวิจยัคุณภาพชีวิตการท างานอย่างแพร่หลาย และไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ส่ิงท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของ
พนกังานทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ทั้งสภาพแวดลอ้มในการท างาน สภาพการท างาน ความปลอดภยัและมัน่คงใน
งาน และการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจากองคก์าร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานใหบุ้คคลนั้นมี ความ
พึงพอใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลในองคก์รดว้ยเช่นกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 
- อายกุารท างาน 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คุณภาพชีวติการท างานของพนักงาน 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

- ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
- ด้านสภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของบุคคล 
- ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
- ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั 
- ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน 
- ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 
- ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม 
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 มูฮมัหมดั มะลี (2560) กวา่ววา่ คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ปัจจยัส าคญัในการท างานท่ีส่งผลใหบุ้คคลใน
องคก์ารมีความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีข้ึน ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสุข 
ความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลใหส้ามารถท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
 นอกเหนือจากความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัไดใ้หค้วามหมายไวอ้ย่างหลากหลายแลว้ 
ผูศึ้กษาวิจยัทั้วโลกยงัมีทศันะเก่ียวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย
เช่นเดียวกนั ยกตวัอย่างเช่น Walton (1973 อา้งถึงใน จิรวดี ตั้งมัน่, 2555) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ี
ประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Criteria for Quality of Working life แบ่งเป็น 8 ประการ คือ                        
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 
 
ทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 การท่ีพนกังานจะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีนั้น พนกังานจะตอ้งเกิดความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงความพึง
พอใจนั้นจะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 ทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ (พรพิตรา ธรรมชาติ, 2560) เป็นทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
พ้ืนฐานของมนุษย ์ซ่ึงก าหนดโดยนกัวิจยัช่ือ Abraham Maslow (1970) เป็นทฤษฏีการจูงใจท่ีมีการกล่าวขวญักนัอย่าง
แพร่หลาย มาสโลวม์องว่าคนทุกคนมีความตอ้งการและความตอ้งการน้ีจะมีอยู่ตลอดเวลาและไม่มีวนัส้ินสุด โดยมี
ลกัษณะเป็นอนัดบัขั้นจากระดบัต ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด เม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษย์
กจ็ะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัสูงข้ึนไป โดย ล าดับขั้ นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs) 
ไดแ้ก่ 1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) 2. ความตอ้งการความมัน่คงหรือความปลอดภยั (Security or 
safety needs) 3. ความตอ้งการการยอบรับความผูกพนัหรือความตอ้งการทางสงัคม  (Affiliation or acceptance needs) 4. 
ความตอ้งการความยกยอ่ง (Esteem needs) และ 5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Need for self-actualization) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2553 อา้งถึงใน วาริณี โพธิราช, 
2558) ไดอ้ธิบายว่า ทฤษฎีน้ีเป็นการศึกษาถึงจิตวิทยาของ บุคคลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลท่ีประกอบอาชีพต่างๆ 
มกัจะประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเรียกวา่ ปัจจยัในการกระตุน้ (Motivation Factors) 6 ประการ ไดแ้ก่ 1. ความส าเร็จของงาน 2. 
การไดรั้บการยอมรับ 3. ความกา้วหนา้ 4. ลกัษณะของงาน 5. โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ และ 6. ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
จะจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังาน หรือปัจจยัในการกระตุน้น้ีจะจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานท างานนั้นอยา่งเต็มความสามารถเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 จิรวดี ตั้งมั่น (2555) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลประจ าการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
โดยผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลประจ าการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หาร
อากาศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลประจ าการใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้นและระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก ้ดา้น
ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ดา้นประชาธิปไตยใน
องค์การ ดา้นโอกาสการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้น
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงานตามล าดบั ส่วนดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั และดา้นการไดรับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 นริญทร ประจักษ์ธีรนนท์ (2555) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความ
ทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมาใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นสภาพ
การท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม ตามล าดบั 
 ปิยวรรณ พฤกษะวัน (2556) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานบริษทั 
กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ ากดั โดยผลการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ ากดั มีปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานสูงสุด คือ ดา้นการด าเนินชีวิตท่ีสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั รองลงมาคือ สภาพการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัถูกสุขลกัษณะและ
สุขภาพของพนกังาน, ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม, ดา้นสิทธิส่วนบุคคล, ดา้นโอกาสพฒันาขีด
ความสามารถของตนเอง, ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน, ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นภายในองคก์ร และ ดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม 
 รณัชฤด ีป้องกนัภัย (2557) ไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษา
พนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานใหญ่ โดยผลการศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางเรียงล าดบัดงัน้ี การด าเนินชีวิตท่ีสมดุล
ระหวา่งการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน และโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 
 สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ความผูกพนัต่อองค์กรและ
การส่ือสารในองค์กรส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องคก์รของพนกังานเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสิทธ์ิ
ส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
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 กนกพร จิตติถาวร (2558) ไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานส่วนต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนกังานส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบล ภาพรวมอยูร่ะดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ผลการวิเคราะห์ราย
ดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นประโยชนแ์ละความรับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้น
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั บทบาท
ระหวา่งการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ตามล าดบั 
 วาริณี โพธิราช (2558) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยั มหามฏราชวิทยาลยั โดยผล
การศึกษาวิจยั พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ลูกจา้งในมหาวิทยาลยัฯ มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เห็นดว้ยในระดบัมาก ซ่ึงประเดน็ท่ีลูกจา้ง
ในมหาวิทยาลยัฯ ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเองท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในดา้นการบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนัเป็นการรักษาไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย เห็นดว้ยในระดบัมาก 
 มูฮัมหมัด มะลี (2560) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามญัสังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยผลการวิจยัมีดงัน้ี การศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน 
พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยได ้
ดงัน้ี ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการพฒันาความสามารถ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้น
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ตามล าดบั 
 
วธีิด าเนินงานวจิยั 
ระเบียบวธีิการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ พนกังานของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย จ านวน 891 คน (ขอ้มูล
จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานของธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โดยใชสู้ตรค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ก าหนดขนาดของตวัอยา่งโดยใชค้วามเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 277 คน อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกนัความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล งานวิจยัคร้ังน้ีจึงจะท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเพ่ิมเติมอีก 10% คิดเป็นจ านวน 28 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 305 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บขอ้มูลในรูปแบบ
ตดัขวาง (Cross-sectional Research) โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ส่วน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
จ านวน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย จ านวน 28 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. จดัท าการแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช ้Google Form แลว้จึงส่ง ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งทางวิธีออนไลน์
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น กลุ่ม Line พนกังานธนาคาร และ Facebook ส่วนตวัของพนกังานธนาคาร เป็นตน้ 
 2. ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง โดยคดัเลือก
เฉพาะชุดค าตอบท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ จ านวน 305 ชุด เพ่ือเตรียมน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากการเก็บขอ้มูลและตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์แลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจยัทางสังคม (Statistical Package to the Social Science หรือ SPSS) และใช้
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท างาน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงผลโดยใชร้้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โดย
ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยมี
ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 305 คน สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดต้ามล าดบั  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  202  คน  คิดเป็นร้อยละ 66.23 มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.13 โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15 อีกทั้งยงัพบวา่ ส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท  จ านวน  215  คน  คิดเป็นร้อยละ 70.49 มีต าแหน่งงานอยูใ่นต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี จ านวน  
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168  คน  คิดเป็นร้อยละ 55.08 มีอายุการท างานในธนาคารฯ 10 ปีข้ึนไป  จ านวน 128 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.97  และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001 – 45,000 บาท  จ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.79   
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทยพบวา่  คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x ̅ = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นสภาพการท างานท่ี
ค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของบุคคล  ดา้นการบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานร่วมกนั  ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิต
ส่วนตวั และ ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (x ̅ = 4.19, x ̅ = 4.14, x ̅ = 3.88, x ̅ = 3.77, x ̅ = 3.73, x ̅ = 3.48) 
ตามล าดับ และด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม และด้านโอกาสใน
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  (x ̅ = 3.38, x ̅ = 3.27) ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย” เป็น
การวิจยัปริมาณเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
305 คน โดยผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติส าหรับการวิจยัทางสังคม (Statistical Package to the Social Science หรือ SPSS) ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงมีบทสรุปท่ีสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาโท  มีต าแหน่งงานอยู่ในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี มีอายุการท างานในธนาคารฯ 10 ปีข้ึนไป  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูท่ี่ 30,001 – 45,000 บาท 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทยในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ซ่ึงหมายความว่า มีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดย
ส่วนใหญ่กวา่ 6 ดา้น จากทั้งหมด 8 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการท างานท่ี
ค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  รองลงมาเป็นดา้นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของบุคคล  ดา้นการบูรณา
การทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่าง
งานกบัชีวิตส่วนตวั และดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสังคม ตามล าดบั และมีเพียง 2 ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม และดา้นโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ตามล าดับ 
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อยา่งไรกต็าม จากผลของการวิเคราะห์ขอ้มูล ไม่พบปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นใดอยูใ่นเกณฑค่์าเฉล่ียท่ีมีระดบั
คุณภาพชีวิตการท างานในระดบัมากท่ีสุด นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 
การอภิปรายผลการวจิยั 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม  
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและเป็นธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คือ สวสัดิการ เช่น วนัลา ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ท่ีมีความเหมาะสม ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัการด ารงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบติังาน ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน
หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ื้นในสายอาชีพเดียวกัน 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิรวดี ตั้งมั่น (2555) ท่ีไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลประจ าการ
ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลประจ าการในโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลประจ าการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้นและระดบั
ปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก ้ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 
ดา้นประชาธิปไตยในองค์การ ดา้นโอกาสการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ และดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงานตามล าดบั ส่วนดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิต
ส่วนตวั และดา้นการไดรับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ดา้นสภาพการท างานท่ี
ค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ธนาคารฯ มีการเตรียมความพร้อม และมีมาตรการในการจดัสภาพแวดลอ้มการ
ท างานเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุหรือวินาศภยัต่างๆ และขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก คือ สภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีมีความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีสะดวกสบาย มีแสงสว่าง และอุณหภูมิเหมาะสม  
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นริญทร ประจักษ์ธีรนนท์ (2555) ท่ีไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานและความทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา 
โดยผลการศึกษาพบวา่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมาใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 
ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาระดบัความทุ่มเทในงานของพนกังานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
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 3. ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพของบุคคล  
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ดา้นโอกาสในการ
พฒันาศกัยภาพของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คือ การสนบัสนุนใหเ้ขา้อบรม หรือสมัมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอยูเ่สมอ โอกาสในการพฒันา
ตนเอง ทั้งในดา้นความรู้และประสบการณ์จากงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั ผลงานเป็นท่ียอมรับของหวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน และมีคุณค่าและรู้สึกทา้ทายในการท างาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กนกพร จติตถิาวร (2558) ท่ี
ไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยผลการศึกษาพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบล ภาพรวมอยูร่ะดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ผลการวิเคราะห์รายดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังานอยู่ระดบัดี 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงานอยูร่ะดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้
อยู่ระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนัอยู่ระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 บทบาท
ระหว่างการท างานกบัชีวิตส่วนตวัอยูร่ะดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 
 4. ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ดา้นโอกาสใน
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งในธนาคารฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
โอกาสกา้วข้ึนไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงกว่าในอนาคต และการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งในธนาคารฯ ใชค้วามสามารถในการ
ท างานเป็นเกณฑ ์ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รณัชฤด ีป้องกนัภัย (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานใหญ่ โดยผลการศึกษาพบว่า 
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลางเรียงล าดบัดงัน้ี การด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างการท างานกบัชีวิตส่วนตวั ความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
งาน และโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 
 5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ดา้นการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน และขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก คือ 
ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน การมีกิจกรรมร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจในการท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มูฮัมหมัด 
มะล ี(2560) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญัสงักดัส านกังาน
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การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยผลการวิจยัมีดงัน้ี การศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการพฒันาความสามารถ ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นความ
สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ตามล าดบั  
 6. ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ดา้นสิทธิส่วนบุคคล
และประชาธิปไตยในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ในระดบัมาก คือ การแสดงความคิดเห็นต่อหัวหนา้งานสามารถท าไดอ้ย่างอิสระ การให้ความเคารพในสิทธิส่วน
บุคคลและเร่ืองส่วนตวัซ่ึงกนัและกนั และความเสมอภาคในการท างานกบัพนกังานในส่วนงาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ความผูกพนัต่อ
องคก์รและการส่ือสารในองคก์รส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดี
ต่อองคก์รของพนกังานเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสิทธ์ิ
ส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
 7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวติส่วนตวั 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ดา้นความสมดุล
ระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คือ การมีเวลาพกัผ่อนและมีเวลาดูแลสุขภาพ หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ การรักษาความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี และการใช้เวลาในวันหยุดหรือลาพักร้อนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปิยวรรณ พฤกษะวัน (2556) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษทั กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ ากัด โดยผลการศึกษาพบว่า 
พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เทรดด้ิง จ ากดั มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานสูงสุด คือ ดา้นการด าเนินชีวิตท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั รองลงมาคือ สภาพการปฏิบติังาน
ท่ีค านึงถึงความปลอดภยัถูกสุขลกัษณะและสุขภาพของพนกังาน , ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม, 
ดา้นสิทธิส่วนบุคคล, ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง, ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน, ดา้น
การปฏิบติังานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นภายในองคก์ร และ ดา้นลกัษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม 
 8. ด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ดา้นลกัษณะงานท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน



13 
 
ระดบัมาก  คือ ธนาคารฯ ไดท้ าประโยชน์ใหก้บัสังคมอยู่เสมอ กิจกรรมหรืองานท่ีท่านท าเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทางธนาคารฯ จดัข้ึนเพ่ือสังคม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคิดของ วาริณี โพธิราช 
(2558) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยั มหามฏราชวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างาน และความผกูพนัในองคก์ร ตลอดจนศึกษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้ง
ในมหาวิทยาลัย โดยผลการศึกษาวิจัย พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ลูกจ้างใน
มหาวิทยาลยัฯ มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เห็นดว้ย
ในระดบัมาก ซ่ึงประเด็นท่ีลูกจา้งในมหาวิทยาลยัฯ ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้สึกภูมิใจในองคก์รของ
ตนเองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นการบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนัเป็นการรักษาไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย เห็นดว้ย
ในระดบัมาก ส่วนระดบัความผูกพนัในองค์กรอยู่ในระดบัมาก เช่นกนั โดยเฉพาะดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชนข์ององคก์รเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 การผลการวิจยัเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย” 
ท าใหผู้วิ้จยัทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพ้ืนฐานโดยทัว่ไป และขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคาร
เพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย จึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารฯ ควรปรับค่าตอบแทนของพนกังานใหเ้ป็นไปตามค่างานในตลาดหรืออา้งอิง
ค่าตอบแทนกบัธนาคารอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบจากต าแหน่งงาน อายุงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และอ่ืนๆ เพ่ือให้
พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นในสายอาชีพเดียวกนั หรือหากไม่สามารถ
ปรับค่าตอบแทนในการท างานไดต้ามค่างานของตลาดหรือความตอ้งการของพนกังาน อนัเน่ืองจากบริบททัว่ไปและ
สถานภาพทางการเงิน ธนาคารฯ อาจมีแนวทางการสร้างอุดมคติการมีความสุขต่อชีวิตการท างานแมจ้ะมีค่าตอบแทนไม่
มากนกั หรือสวสัดิการอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่เพียงค่าตอบแทน 
 2. ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารฯ ควรจดัให้มีการตรวจเช็คสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น ตรวจเช็คแสงสว่าง อุณหภูมิ และอ่ืนๆ เป็นตน้ อีกทั้งตรวจสอบอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภยัต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชง้านและรองรับสถานกาณ์ฉุกเฉินต่างๆ อยู่เสมอ เช่น ระบบแสกนใบหนา้ 
ระบบแสกนลายน้ิวมือ ระบบป้องกนัอคัคีภยั เป็นตน้ 
 3. ด้านโอกาสในการพฒันาศักยภาพของบุคคล 
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ธนาคารฯ ควรจดัใหมี้การอบรมสัมมนาทั้งภายนอก และภายในองคก์รอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหพ้นกังานไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและมีโอกาสในการพฒันาตนเอง อีกทั้งควรเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
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ทุกคนสามารถแสดงความรู้ความสามารถไดอ้ย่างอิสระ เพ่ือใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพ และเกิดคุณค่าและความทา้
ทายในการท างาน 
 4. ด้านโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารฯ ควรมีนโยบายในการออกแบบและปรับปรุงระบบความกา้วหนา้ในอาชีพ 
(Career Path) ใหมี้ความชดัเจนและเติบโตอยา่งเป็นระบบ เพ่ือแกปั้ญหาจุดอุดตนัของระบบความกา้วหนา้ในอาชีพของ
บุคลากร โดยอาจท าไดห้ลากหลายวิธี อาทิเช่น การทบทวนโครงสร้างการบริหารงานเพ่ือเปิดโอกาสใหบุ้คคลรุ่นใหม่ท่ี
มีความสามารถมีโอกาสได้เติบโต หรืออาจเป็นการเพ่ิมระดบัหรือค่าของงานให้กับบางต าแหน่งงานเพ่ือช่วยให้
ต าแหน่งงานนั้นๆ มีคุณค่าเพ่ิมมากข้ึน และสามารถเพ่ิมระดบัของต าแหน่งงานได ้นอกจากน้ี ธนาคารฯ อาจจดัใหมี้การ
เปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีอายุงานสูงสามารถปลดเกษียณก่อนเวลา (Early Retire) แบบสมคัรใจ โดยตอ้งก าหนด
คุณสมบติัของพนกังานท่ีสามารถเขา้ร่วมโครงการและจดัใหมี้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่งในธนาคารฯ ใชค้วามสามารถในการท างานเป็นเกณฑ ์และเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่ใช่การ
พิจารณาจากอายุงานหรือความอาวุโสเป็นหลกั และเพ่ือให้พนักงานทุกคนท่ีมีความสามารถมีโอกาสกา้วข้ึนไปสู่
ต าแหน่งท่ีสูงกวา่ในอนาคตได ้
 5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารฯ ควรจดัให้มีกิจกรรมท่ีพนกังานไดท้ าร่วมกนันอกหนือจากการท างาน เช่น 
Team Building หรือ Outing เป็นตน้ เพ่ือให้พนกังานไดมี้โอกาสไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั ท าความรู้จกักนักนัให้มากข้ึน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความคุน้เคยและกลา้แสดงความคิดเห็นในการท างานร่วมกนัในอนาคต 
 6. ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในการท างาน  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาทุกภาคส่วนควรใหโ้อกาสพนกังานไดแ้สดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างานแบบเท่าเทียม รวมถึงใหค้วามเคารพในสิทธิส่วนบุคคลต่อพนกังาน ไม่กา้ว
ล่วงในเร่ืองส่วนตวัและเวลาส่วนตวัซ่ึงนอกเหนือจากเวลางาน 
 7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวติส่วนตวั  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารฯ ควรก าหนดใหพ้นกังานธนาคารฯ ตอ้งใชว้นัหยดุหรือลาพกัร้อนขั้นต ่าไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนวนัลาพกัร้อนท่ีไดรั้บประจ าปี หรืออาจก าหนดใหส้ามารถยกยอดวนัลาพกัร้อนไปใชใ้นปีถดัไป
ไดเ้ป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งน้ี เพ่ือให้พนกังานไดใ้ชว้นัหยุดหรือลาพกัร้อนไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพในแต่ละปี 
นอกจากน้ีผูบ้งัคบับญัชาควรมีการติดตามการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทุกฝ่ายงานว่า มีเหตุผลอนัสมควรในการ
ท างานล่วงเวลาหรือท างานในวนัหยดุหรือไม่ เพ่ือเป็นการรักษาความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวัของ
พนกังานอีกทางหน่ึง 
 8. ด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ธนาคารฯ ควรมีกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือสังคมอยา่งสม ่าเสมอ และตอ้งประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ท่ีจดัข้ึนเพ่ือสงัคมใหพ้นกังานไดรั้บทราบโดยทัว่กนั เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิในองคก์รท่ีไดท้ า
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ประโยชน์เพ่ือสังคม นอกจากน้ี ธนาคารฯ อาจมีวิธีจูงใจพนกังานใหร่้วมกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมมากข้ึน โดยจดัท าเป็น
โครงการสะสมคะแนนการร่วมกิจกรรม และให้รางวลัหรือใบประกาศนียบตัรส าหรับพนักงานท่ีร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมอยูเ่สมอ  
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