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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
สํานักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนทีUเหมาะสมและเป็ นธรรม ด้านสภาพสิU งแวดล้อมทีUถูกลักษณะ
และปลอดภัย ด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันU คง
ในงาน ด้านความสัมพันธ์ทีUดีในองค์การ ด้านลักษณะการบริ หารงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางาน ด้านความภาคภูมิใจในองค์การโดยจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ภู มิ ล าํ เนา ระดับ การศึ ก ษา อายุง าน ตํา แหน่ ง งาน รายได้เฉลีU ย ต่ อเดื อน ประชากรในงานวิ จัย นี[ คื อ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างทีUตอบแบบสอบถาม จํานวน \\\ คน
เครืU องมื อทีU ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อมูลคื อ แบบสอบถาม ดําเนิ นการวิ เคราะห์ข ้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version _`.a ) หาค่าความถีU ( Frequency ) ค่าร้อยละ( Percentage )
ค่าเฉลีUย (X ) และส่ วนเบีUยงเบนมาตรฐาน ( SD )
ผลการวิจยั พบว่า e.) พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ จํานว น\\\ คน ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน _fe คน คิดเป็ นร้อยละ _g.`a มีอายุ \e-fa ปี จํานวน eh\ คน คิดเป็ นร้อยละ
ij.aa มีสถานภาพโสดจํานวน _ia คน คิดเป็ นร้อยละ gi.ea มีภูมิลาํ เนากรุ งเทพมหานครจํานวน _\i
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คน คิดเป็ นร้อยละ ga.`a มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจํานวน _hj คน คิดเป็ นร้อยละ jh.ia
มีอายุงาน \-` ปี จํานวน eh` คน คิดเป็ นร้อยละ ij.ha มีตาํ แหน่งงานเจ้าหน้าทีUปฏิบตั ิการจํานวน _ih คน
คิดเป็ นร้อยละ gg.ja มีรายได้เฉลีUยต่อเดือน 15,001-25,000 บาทจํานวน ___ คน คิดเป็ นร้อยละ ``.ga
_.) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับมาก ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ
ด้านความสัมพันธ์ทีUดีในองค์การ ด้านสภาพสิU งแวดล้อมทีUถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านการบริ หารงาน
ด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันU คงในงาน ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานและด้านค่าตอบแทนทีUเหมาะสมและเป็ นธรรมตามลําดับ
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน ; พนักงาน

ABSTRACT
The objectives is to study Quality Of Working Life Of Employees Of The Government
Housing Bank Head Office. The factors of research include Adequate and Fair Compensation, Safe and
HealthyEnvironment, Development of Human Capacities, growth and security, social integration,
Constitutionalism, the total life space, social relevance. That are classified by Personal factors were
including Sex, Age, status, the domicile , Education, work experience, Position and Average monthly
income. The population used is Employees Of The Government Housing Bank Head Office
The
samples used in this research amont of 333 peoples. The questionnaire was instrument of this research.
Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research ( SPSS Version 26.0 ) . The statistics
were frequencies percentage mean (X ) standard deviation ( SD ).
The results found that 1)The users all respondents 333 peoples. Most are female 241 peoples
representing 27.60 % Most age 31-40 years old 134 peoples representing 58.00 % Most were single
250 peoples representing 75.10 % Most the domicile in Bangkok 235 peoples representing 70.60 %
Most are Bachelor’s degree 298 peoples representing 85.50 % Most work experience 196 peoples
representing 58.90 % Most worked as operating staff 259 peoples representing 77.80 %. Most are
average income per month 15,001 - 25,000 baht 222 peoples representing 66.70 %
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2.) Overall quality of work life of the respondents was at the high level. When individual
aspects were considered, it was found that an aspect with the highest mean was pride in the
organization, followed by good relations in the organization, hygienic and safe organization
environment, management characteristics, development of knowledge and ability at work, progress
and job security, work-life balance, and appropriate and fair compensation, respectively.
Keywords : Quality Of Working Life ; Employees

บทนํา
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทําให้สถาบันการเงินและธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยต้องเผชิ ญกับ
การแข่งขันทางธุ รกิจอย่างรุ นแรง ส่ งผลให้ธนาคารต่างเพิUมความสนใจให้กบั ทรัพยากรบุคคลเพิUมมาก
ขึ[น การบริ หารทรัพยากรบุคคลถือเป็ นปัจจัยทีUส่งผลต่อความสําเร็ จขององค์กร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เป็ นสถาบันการเงินทีUกาํ หนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความโปร่ งใสจากความรู ้ความสามารถ ประ
สบการณ์ ดังนั[นการพัฒนาเพิUมพูนความรู ้ และทักษะให้พนักงานมีความเชีUยวชาญจึงเป็ นภารกิจสําคัญ มี
การจัดอบรมพนักงานใหม่ โดยใช้การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ดัง นั[น การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ตในการทํา งานเป็ นพนัก งานทีU ดีข องพนัก งานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สํานักใหญ่ จึงสามารถนําผลการศึกษาเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชี วิตและ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการเป็ นพนักงานทีUดีให้กบั พนักงานสาขาอืUนๆ เพืUอให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพืUอศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรืU องคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงาน
ใหญ่ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี[
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ขอบเขตด้ านเนื>อหา
ตัวแปรอิสระ คือ
e. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาํ เนา ระดับการศึกษา อายุงาน
ตําแหน่งงาน รายได้เฉลีUยต่อเดือน

ตัวแปรตาม คือ
e. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ ได้แก่ ด้านค่า
ตอบ แทน ทีUเหมาะสมและเป็ นธรรม ด้านสภาพสิU งแวดล้อมทีUถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันU คงในงาน ด้านความสัมพันธ์ทีUดี
ในองค์การ ด้านการบริ หารงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ด้านความภาคภูมิใจ
ขอบเขตด้ านประชากร
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. _i`\
ประโยชน์ ทีCได้ รับจากการวิจัย
e. ทํา ให้ ท ราบถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์
สํานักงานใหญ่
_. สามารถนําไปปรั บใช้ในการวางแผนงานด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลองค์การ
ธุรกิจประเภทธนาคาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในองค์การให้มีประสิ ทธิภาพ
\. ผลของการวิจยั ในครั[งนี[ เป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริ หารองค์กรในการกําหนดนโยบายและการ
ปรับปรุ งส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตในการทํางานดีทาํ ให้เกิดความผูกพันทีUดีต่อองค์กร ทําให้พนักงานเกิ ด
ความพึงพอใจ อันจะส่ งผลทีUดีข[ ึนต่อประสิ ทธิภาพองค์กร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สํ านักงานใหญ่

-เพศ
-อายุ

e. ด้านค่าตอบแทนทีUเหมาะสมและเป็ นธรรม

-สถานภาพ

_. ด้านสภาพสิU งแวดล้อมทีUถูกลักษณะและปลอดภัย

-ภูมิลาํ เนา

\. ด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน

-ระดับการศึกษา

f. ด้านความก้าวหน้าและความมันU คงในงาน

-อายุงาน

i. ด้านความสัมพันธ์ทีUดีในองค์การ

-ตําแหน่งงาน

`. ด้านลักษณะการบริ หารงาน
g. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน
j. ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีCเกียC วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทีCเกียC วข้ องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ความหมายคุณภาพชีวิตของการทํางาน Davis (ehgg) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ
คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับสิU งแวดล้อมโดยส่ วนรวมในการทํางาน และเน้นทีUมิติ
เกีUยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สุ ทธิ ลกั ษณ์ สุ นทโรดม (_ii_) คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง
ขีดหรื อระดับทีUคนแต่ละคนพึงพอ ใจในหน้าทีUการงาน เพืUอนร่ วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ทฤษฎีลาํ ดับขั>นความต้ องการ
Maslow (1970) (Maslow's Hierarchy of Need) จัดแบ่งออกไป i ระดับชั[นคือ
e. ความต้องการทางกาย เป็ นความต้องการขั[นพื[นฐาน เช่น อาหาร เครืU องนุ่งห่ม ทีUอยูอ่ าศัย ยา
2. ความต้องการความปลอดภัย เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
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3. ความต้องการความรักความเป็ นเจ้าของ ความต้องการทีUจะเป็ นทีUรักของผูอ้ ืUน
4. ความต้องการการยกย่อง เป็ นความต้องการยกย่องส่ วนตัว ความนับถือ
5. ความต้องการความสําเร็ จในชีวิต เป็ นความต้องการทําทุกสิU งได้สาํ เร็ จ
ประวัติความเป็ นมาของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ก่อตั[งขึ[นเมืUอวันทีU 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ตาม “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.
2496” เป็ นธนาคารทีUมีหน้าทีUช่วยเหลือประชาชนให้มีทีUบา้ นสําหรับอยู่อาศัย ด้วยบริ การสิ นเชืUอให้กูย้ มื
เงิ นทุ น เพืU อเป็ นการสนับ สนุ นให้ประชาชนนํา เงิ นไปสร้ า งบ้านเป็ นทีU อยู่อาศัย โดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีสาขาอยู่ 77 แห่ งทัวU ประเทศ ในปี 2555 ธอส.ได้รับรางวัลเชิ ดชูมากมาย เมืUอปี พ.ศ. 2556
ธนาคารยังคงไว้ซU ึ งนโยบายในการบริ หารงานทีUเน้นการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ธอส. ยังมีบทบาทใน
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พีUนอ้ งประชาชนทีUประสบภัยพิบตั ิอีกด้วย
งานวิจัยทีCเกียC วข้ อง
กั ล ยารั ต น์ มี ล าภ (_ii\) ศึ ก ษาเรืU อง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานของพนั ก งาน บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย เขตพระปิU นเกล้า ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชี วิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.
ธนาคาร กรุ ง ไทย เขตพระปิU นเกล้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีUอยู่
ในระดับมากทีUสุด คือ ด้านสภาพการทํางาน ด้านค่าตอบแทนทีUเหมาะสม ด้านความมันU คงในการทํางาน
และด้านการพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอืUน มีระดับความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทัศนี ย ์ ชาติไทย ( _iih ) ได้ศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิ จ
บัณฑิตย์ ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลีUย \.`a บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณ ฑิ ตย์ทีU มี ปั จจัย ส่ ว นบุค คลต่ า งกันมี คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานโดยรวมไม่แตกต่ า งกัน บุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จดั ลําดับความสําคัญของตัวชี[วดั คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูใ่ นลําดับ
ทีU _ บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ทีUมีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันจัดลําดับความสําคัญของตัวชี[วดั
คุณภาพชี วิตการทํางานโดยไม่แตกต่างกัน บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์มีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนทีUเพียงพอและยุติธรรมมากทีUสุด
มูฮมั หมัด มะลี (2560) ศึกษาเรืU อง คุณภาพชี วิตการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิต
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การทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.27) เมืUอพิจารณาแต่ละด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปหา
น้อยได้ ดังนี[ ด้านความสัมพันธ์กบั เพืUอน ด้านการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความ
มันU คงในงาน ด้านความสมดุ ล ระหว่า งชี วิ ตการทํางานและชี วิตส่ ว นตัว ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อารี ยา การตี (2562) ศึกษาเรืU อง ปั จจัยทีUส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของครู และบุคลากร
ทางการศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื[ นทีU ก ารศึ กษาประถมศึ กษายะลา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมืU อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทีU สุด ด้านได้แก่ ด้าน
ลักษณะงานทีUเป็ นประโยชน์และสัมพันธ์กบั สังคม อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบูรณาการด้าน
สั ง คม ด้า นโอกาสในการพัม นาความสามารถบุ ค ลากร ด้า นความก้า วหน้า และมัUนคงในงาน ด้า น
ประชาธิ ปไตยในองค์กร ด้านความสมดุ ลระหว่างงานกับชี วิตความเป็ นอยู่ ด้านสภาพการทํางานทีU
ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านค่าตอบแทนทีUเพียงพอและยุติธรรมลําดับ
ทศพร จิรกิจวิบูลย์ (2556) ได้ศึกษาเรืU องการศึกษาคุณภาพชี วิตในการทํางานและแนวทางใน
การปฎิบตั ิงานทีUดีทีUมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานระดับปฏิบตั ิการในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
อมตะนครจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ทีUอยู่ในระดับมากทีUสุด คือ ด้านสภาพการทํางานทีUปลอดภัย ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ด้าน
โอกาสในการพัฒนาความสามรถและสร้างความก้าวหน้า รองลงมา ด้านการให้สUิ งตอบแทนทีUยุติธรรม
ด้านความเป็ นประชาธิ ป ไตยในการทํางาน และด้านความสมดุ ลในชี วิตงานและครอบครั ว มี ระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ปิ ยวรรณ พฤกษะวัน (2556) ได้ศึกษาเรืU อง ปั จจัยทีU มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการทํางานของ
พนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ควอลิต[ ีเทรดดิ[ง จํากัด ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมืUอ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า พนักงาน มีปัจจัยทีUมีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานสู งสุ ด คือ ด้านการ
ดําเนิ นชีวิตทีUสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่ วนตัว รองลงมาคือสภาพการปฏิบตั ิงานทีUคาํ นึงถึง
ความปลอดภัย ถู ก สุ ข ลักษณะและสุ ข ภาพของพนัก งาน, ด้า นการได้รับ ค่ า ตอบแทนทีU เพี ย งพอและ
ยุติธรรม, ด้านสิ ทธิส่วนบุคคล, ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถตนเอง, ด้านความก้าวหน้าและความ
มันU คงในงาน, ด้านการปฏิบตั ิงานร่ วมกันและภายในองค์กร และ ด้านลักษณะงานทีUมีคุณค่าต่อสังคม
วาริ ณี โพธิ ราช (_iij) ศึ กษาเรืU อง คุณภาพชี วิตการทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัย มหา
มงกุฏราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีU
อยู่ในระดับมากทีUสุด คือ ด้านความมันU คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้าน
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ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัวและด้านลักษณะงานทีUเป็ นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือด้าน
การได้รับ ค่ า ตอบแทนในการทํา งานทีU เพี ยงพอและยุติธ รรม ด้า นสภาพการทํา งานทีU ค าํ นึ งถึ ง ความ
ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ และด้านการบูรณาการทางสังคมและการทํางานร่ วมกัน อยู่ในระดับปาน
กลาง และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
รัตนาภรณ์ บุญมี (_iij) ได้ศึกษาเรืU องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนา
ดี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเทศบาลตําบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการในทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับดี
โดยด้านทีUมีระดับคุณภาพชีวิตมากทีUสุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า
ด้านสภาพทีUทาํ งานปลอดภัยไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ และด้านภาวะอิสระในการปฏิบตั ิงานด้านสังคม
สัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนทีUยุติธรรมและเพียงพอ ตามลําดับและด้านทีUมี
ค่าเฉลีUยน้อยทีUสุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research Approach ) โดยใช้การ
วิจยั เชิงสํารวจ ( Survey Research ) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ( Questionnaire )
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีUใช้ในการวิจยั คือ คุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
สํานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างทีUผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามจํานวนทั[งสิ[ น \\\ คน โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยา
มาเน่ (Taro Yamane ) ทีUระดับความเชืU อมันU hi% ซึU งกําหนดค่าความคลาดเคลืU อนของการสุ่ มตัว อย่าง
เท่ า กั บ i% (Taro Yamane,ehg\) ดั ง นั[ นผู ้วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น
(Nonprobability Sampling) ซึUงผูว้ ิจยั จะเลือกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
e. แจกแบบสอบถามให้ แ ก่ ป ระชากรทีU ก ํา หนดไว้โ ดยแจกแบบสอบถามทีU เ ป็ นแบบกระดาษและ
สอบถามผ่านออนไลน์ โดยใช้ Google From
_. รวบรวมแบบสอบถามทีUได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว เพืUอดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครืU องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 )
สถิติทีCใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
e. ค่าร้อยละ ( Percentage ) สําหรับการวิเคราะห์เพืUอบรรยายปัจจัยส่ วนบุคคล
_. ค่าเฉลีUย (X )
\. ส่ วนเบีUยงเบนมาตรฐาน ( SD) ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนทีU e ด้านเพศ พบว่า พนักงาน ผูท้ ีUตอบแบบสอบถามทั[งหมดจํานวน
\\\ คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน _fe คนคิดเป็ นร้อยละ _g.`a และเพศชายจํานวน h_ คน คิดเป็ น
ร้อยละ _g.`a ด้านอายุ พบว่าส่ วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ ij.aa รองลงมา
คือไม่เกิน \a ปี จํานวน e_a คน คิดเป็ นร้อยละ \`.aa , 41 – 50 จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ i.ea, i ปี
ขึ[นไปจํานวน \ คน คิดเป็ นร้ อยละ .ha ตามลําดับ ด้านสถานภาพ พบว่าส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
จํานวน _ia คน คิดเป็ นร้ อยละ gi.ea,รองลงมาคือสมรส จํานวน gi คน คิดเป็ นร้ อยละ __.ia และ
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จํานวน j คน คิดเป็ นร้อยละ _.fa ตามลําดับ ด้านภูมิลาํ เนา พบว่าส่ วนใหญ่มี
ภูมิลาํ เนากรุ งเทพ มหานครจํานวน _\i คน คิดเป็ นร้อยละ 70.60 ,รองลงมาคือต่างจังหวัด จํานวน hj
คน คิดเป็ นร้อยละ _h.fa ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จาํ นวน _hj คน คิดเป็ นร้อยละ jh.ia
รองลงมาคือสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน _a คน คิดเป็ นร้อยละ `.aa และตํUากว่าปริ ญญาตรี จํานวน ei คน
คิดเป็ นร้อยละ f.ia ตามลําดับ ด้านอายุงาน พบว่าส่ วนใหญ่มีอายุงาน \ – ` ปี จํานวน eh` คน คิดเป็ น
ร้อยละ ij.ha รองลงมาคือ น้อยกว่า _ ปี จํานวน eaf คน คิดเป็ นร้อยละ \e._a , 7 – 9 ปี จํานวน _i คน
คิดเป็ นร้อยละ g.ia, 10 ปี ขึ[นไป จํานวน j คน คิดเป็ นร้อยละ _.fa ตามลําดับ ด้านตําแหน่งงาน พบว่า
ส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่ งเจ้าหน้าทีUปฏิบตั ิการจํานวน _ih คนคิดเป็ นร้อยละ gg.ja รองลงมาคือเจ้าหน้าทีU
อาวุโส จํานวน if คน คิดเป็ นร้อยละ e`._a ,รองผูจ้ ดั การ/รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย จํานวน ee คน คิดเป็ น
ร้อยละ \.\a, ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ าํ นวยการ จํานวน h คน คิดเป็ นร้อยละ _.ga ตามลําดับ ด้านรายได้เฉลีU ยต่อ
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เดือน พบว่าส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลีUยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จํานวน ___ คน คิดเป็ นร้อยละ ``.ga
รองลงมาคือ _i,aae - fi,aaa บาท จํานวน fj คน คิดเป็ นร้อยละ 14.40 ,ตํUากว่า ei,aaa บาท จํานวน \g
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.10, 45,001 - 65,000 บาท จํานวน ei คนและมากกว่า `i,aaa บาท จํานวน ee คน
คิดเป็ นร้อยละ \.\a ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนทีU _ พบว่าระดับความสําคัญของคุณภาพชี วิตในการทํางานของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่มีองค์ประกอบ j ด้าน โดยผูว้ ิจยั จะทําการวิเคราะห์
ด้ว ยค่ า เฉลีU ย ( X ) และส่ ว นเบีU ย งเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า คุ ณ ภาพชี วิ ตในการทํา งานของพนัก งาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = \.jg) เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับมาก คือด้านด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้านความสัมพันธ์ทีUดีในองค์การ
ด้านสภาพสิU งแวดล้อมทีU ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านการบริ หารงาน ด้านการพัฒนาความรู ้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าความมันU คงในงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และด้าน
ค่ า ตอบแทนทีU เ หมาะสมเป็ นธรรม ( X =3.93, X =3.91, X =3.89, X =3.86, X =3.83, X =3.77)
ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรืU อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่
มีผูต้ อบแบบสอบถามทั[งหมดจํานวน \\\ คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน _fe คน คิดเป็ นร้อยละ
g_.fa และเพศชายจํานวน h_ คน คิดเป็ นร้อยละ _g.`a ส่ วนใหญ่มีอายุ \e – fa ปี จํานวน eh\ คน คิด
เป็ นร้อยละ ij.aa รองลงมาคือ ไม่เกิน \a ปี จํานวน e_a คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 , 41 – ia ปี จํานวน eg
คน คิดเป็ นร้อยละ i.ea, ie ปี ขึ[นไปจํานวน \ คน คิดเป็ นร้อยละ .ha ตามลําดับ ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
โสดจํานวน _ia คน คิดเป็ นร้อยละ 75.10, รองลงมาคือสมรส จํานวน gi คน คิดเป็ นร้อยละ __.ia และ
มี ห ม้ า ย/หย่ า /แยกกั น อยู่ จํา นวน j คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ _.fa ตามลํา ดั บ ส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล ํา เนา
กรุ งเทพมหานครจํานวน _\i คน คิดเป็ นร้อยละ 70.60, รองลงมาคือต่างจังหวัด จํานวน h คน คิดเป็ น
ร้อยละ _h.fa ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจํานวน _hj คน คิดเป็ นร้อยละ jh.ia
รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน _a คน คิดเป็ นร้อยละ `.aa และตํUากว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน ei คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ f.ia ตามลํา ดับ ส่ ว นใหญ่ มี อายุง าน \ - ` ปี จํา นวน 196 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ij.ha
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รองลงมาคือ น้อยกว่า _ ปี จํานวน eaf คนคิดเป็ นร้อยละ \e._a , 7 – h ปี จํานวน _i คน คิดเป็ นร้อยละ
7.50, 10 ปี ขึ[ นไป จํา นวน j คน คิ ดเป็ นร้ อยละ _.fa ตามลํา ดับ ส่ ว นใหญ่ มี ตาํ แหน่ ง งานเจ้า หน้าทีU
ปฏิบตั ิการจํานวน _ih คนคิดเป็ นร้อยละ gg.ja รองลงมาคือเจ้าหน้าทีUอาวุโส จํานวน if คน คิดเป็ นร้อย
ละe`._a , รองผูจ้ ดั การ/รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย จํานวน ee คน คิดเป็ นร้อยละ \.\a, ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ าํ นวยการ
จํานวน h คน คิดเป็ นร้ อยละ _.ga ตามลําดับ ส่ วนใหญ่ มี รายได้เฉลีU ยต่อเดื อน ei,aae-_i,aaa บาท
จํานวน ___ คน คิดเป็ นร้อยละ ``.ga รองลงมาคือ _i,aae-fi,aaa บาท จํานวน fj คน คิดเป็ นร้อยละ
14.40 ,ตํUากว่า ei,aaa บาท จํานวน \g คน คิดเป็ นร้อยละ ee.ea, fi,aae-`i,aaa บาท จํานวน ei คน
และมากกว่า `i,aaa บาท จํานวน ee คน คิดเป็ นร้อยละ \.\a ตามลําดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํ านักงานใหญ่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ ด้านสภาพ
สิU ง แวดล้อ มทีU ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย ด้า นความสั ม พัน ธ์ ทีU ดี ใ นองค์ก าร ด้า นการพัฒ นาความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะการบริ หารงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันU คงในงาน
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และด้านค่าตอบแทนทีUเหมาะสมและเป็ นธรรม ตามลําดับ
อภิปรายผล
K.ด้ านค่ าตอบแทนทีCเหมาะสมและเป็ นธรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านได้รับค่าตอบแทนทีUเหมาะสมกับอายุงาน ท่านพอใจกับค่าตอบแทนในปั จจุบนั ท่านได้รับค่าตอบ
แทนทีUเพียงพอกับการดํารงชีวิตระดับมาตราฐาน ท่านได้รับค่าตอบแทนทีUเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
ในปั จจุ บนั ท่านได้รับพิจารณาปรั บเงิ นเดื อนประจําปี ท่านได้รับรั บค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระ
หน้าทีUทีUท่านปฏิบตั ิ ตามลําดับ ซึUงสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยารัตน์ มีลาภ (_ii\) ศึกษาเรืU อง คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เขตพระปิU นเกล้า
M.ด้ านสภาพสิC งแวดล้ อมทีCถูกลักษณะและปลอดภัย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ
สถานทีUทาํ งานมีแสงสว่างพอเพียงต่อการปฏิบตั ิงาน ห้องนํ[าในสถานทีUทาํ งานมีสุขลักษณะทีUดีสะอาด
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ไม่มีกลิUนทีUไม่พึงประสงค์ สถานทีUทาํ งานมีอุปกรณ์เครืU องมือทีUปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ท่านได้รับ
การอบรมความรู ้ดา้ นความปลอดภัยรวมทั[งมีการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนี ไฟประจําปี สถานทีU
ทํางานมีความสะอาดถูกสุ ขลักษณะและมีอากาศทีUถ่ายเทได้สะดวก ตามลําดับ ซึU งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ทัศนีย ์ ชาติไทย ( _iih ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
N.ด้ านการพัฒ นาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านมีโอกาสเรี ยนรู ้งานจากผูบ้ งั คับบัญชา ท่านได้พฒั นาความรู ้การทํางานอย่างเต็มทีU ท่านพอใจทีUจะ
ร่ วมงานกับธนาคารเพืUอพัฒนาศักยภาพ ท่านได้รับการฝึ กฝนพร้อมสู่ ตาํ แหน่ งทีUสูงขึ[น ท่านได้รับการ
ฝึ กอบรมหลัก สู ต รทีU เหมาะสมกับ ตํา แหน่ ง งาน ท่ า นคิ ดว่า การฝึ กอบรมทีU ไ ด้มี ป ริ ม าณทีU เหมาะสม
ตามลําดับ ซึU งสอดคล้องกับแนวคิดของ มูฮมั หมัด มะลี (_i`a) ศึกษาเรืU อง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
Q.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมัCนคงในงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ
ท่ า นได้รับ โอกาสในการแสดงความสามารถเพืU อให้บ รรลุง านทีU ไ ด้รับ มอบหมายและเหมาะสมกับ
ตํา แหน่ ง งาน ด้า นการพัฒนาความรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติง านท่ า นได้รับ ความธรรมในการ
พิ จารณาปรั บ ขึ[ นตํา แหน่ งงาน ท่ า นมี ค วามพึง พอใจนโยบายการปรั บ ขึ[ นตํา แหน่ งงานของธนาคาร
ตามลําดับ ซึUงสอดคล้องกับแนวคิดของอารี ยา การตี (_i`_) ศึกษาเรืU อง ปัจจัยทีUส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื[นทีUการศึกษาประถมศึกษายะลาเขตe
R.ด้ านความสั มพันธ์ ทีCดีในองค์ การ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านได้รับความเป็ นกันเองจากเพืUอนร่ วมงาน ท่านสามารถประสานงานปฏิบตั ิงานทีUเกีUยวข้องกับหน่วย
งานอืU นได้เป็ นอย่างดี ท่านสามารถปรึ กษาเพืUอนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาได้เสมอ ท่านได้รับการ
ปฏิบตั ิจากเพืUอนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาอย่างให้เกียรติเสมอ ท่านได้รับการยอมรับแลกเปลีUยนความ
คิดเห็นจากเพืUอนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ตามลําดับ ซึUงสอดคล้องกับแนวคิดของ ทศพร จิรกิจวิบูลย์
(_ii`) ศึกษาเรืU อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและแนวทางในการปฎิบตั ิงานทีUดีทีUมีผลต่อการ
สร้างแรงจูงใจต่อพนักงานระดับปฏิบตั ิการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี
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S.ด้ านลักษณะการบริหารงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านมีเสรี ภาพในการพูดและมีความเสมอภาคในการทํางานร่ วมกัน ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้อง
ทันเวลา ท่ า นมี ค วามสุ ข ในการปฏิ บ ัติห น้า ทีU ทีU ไ ด้รับ มอบหมาย ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจทีU ไ ด้ท าํ งานทีU
เหมาะสมกับความรู ้ของท่าน หน่วยงานของท่านมีระบบการจัดการความรู ้ทีUดีส่งผลให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพ ตามลําดับ ซึUงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิ ยวรรณ พฤกษะวัน (_ii`) ศึกษาเรืU อง ปัจจัยทีUมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษา บริ ษทั ควอลิต[ ี เทรดดิ[ง จํากัด
T.ด้ านความสมดุลระหว่ างชีวิตกับการทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ
ท่านมีความพึงพอใจทีUจะร่ วมงานกับธนาคารต่อไป ท่านได้รับปริ มาณงานทีUเหมาะสมกับเวลาทํางาน
ท่านคิดว่าชัวU โมงการทํางานไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชี วิตส่ วนตัว ท่านคิดว่าสิ ทธิ” การลาทีUได้รับ เช่น ลา
พักผ่อน ลาป่ วย เหมาะสมกับตําแหน่งงานและอายุงาน ท่านคิดว่าการปฏิบตั ิงานของท่านครํUาเคร่ งจนไม่
มีเวลาพักผ่อนหรื อไม่มีเวลาใช้ชีวิตส่ วนตัวอย่างเพียงพอ ตามลําดับ ซึUงสอดคล้องกับแนวคิดของ วาริ ณี
โพธิราช (_iij) ศึกษาเรืU อง คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
U.ด้ านความภาคภูมิใจในองค์ การ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืUอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีUอยู่ในระดับความสําคัญมาก คือ เมืUอ
องค์กรมีการพัฒนามากขึ[นท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย ท่านพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
องค์ก าร ท่ า นมี พ ฤติ ก รรมเป็ นแบบอย่า งทีU ช่ว ยส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข ององค์กร ท่ า นมี ค วามซืU อสัตย์
จงรักภักดีต่อองค์กร ท่านมีความภาคภูมิ ใจในการปฏิบตั ิ งานตามตําแหน่งงานทีUท่านทําอยู่ ท่านมีความ
ภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผูอ้ ืUนว่าท่านทํางานทีUองค์กรแห่งนี[ ตามลําดับ ซึUงสอดคล้องกับแนวคิดของ
รัตนาภรณ์ บุญมี (_iij) ศึกษาเรืU อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
K.ด้ านค่ าตอบแทนทีCเหมาะสมและเป็ นธรรม
สิU งทีUตอ้ งปรับปรุ ง คือ ควรพิจารณาค่าตอบแทน เพืUอให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจในปั จจุ บนั
เพืUอให้รายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายตามอัตภาพของครอบครัวและตัวเอง
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M.ด้ านสภาพสิC งแวดล้ อมทีCถูกลักษณะและปลอดภัย
สิU งทีU ตอ้ งปรั บปรุ ง คือ ควรปรั บปรุ งแสงให้เหมาะสม เสี ยงควรมี การควบคุมเสี ยงไม่ให้เกิน
มาตรฐาน ปรับปรุ งอุณหภูมิในการทํางานให้เหมาะสมกับการทํางาน
N.ด้ านการพัฒ นาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
สิU งทีU ตอ้ งปรั บปรุ ง คือ ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นํา ความคิ ดใหม่ๆ มาปรั บปรุ งในการ
ทํางานและเปิ ดโอกาสให้เข้าร่ วมฝึ กอบรมเพืUอพัฒนาเพิUมพูนความรู ้และความสามารถในการทํางาน
Q.ด้ านความก้ าวหน้ าและความมัCนคงในงาน
สิU งทีUตอ้ งปรับปรุ ง คือ ควรสนับสนุนนโยบายการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และควรมีนโยบาย
ให้ความมันU ใจว่าจะจ้างพนักงานจนเกษียณ เมืUอมีการเลิกจ้างพนักงานจะได้ค่าชดเชยทีUเป็ นธรรม
R.ด้ านความสั มพันธ์ ทีCดีในองค์ การ
สิU งทีUตอ้ งปรับปรุ ง คือ ควรมีการจัดกิจกรรมเพืUอเสริ มสร้างความสัมพันธ์ เช่นจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
S.ด้ านลักษณะการบริหารงาน
สิU งทีUตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารควรให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น และมีการพิจารณา
ความดีความชอบอย่างเป็ นธรรม และทัดเทียมกับพนักงานคนอืUนๆ
T.ด้ านความสมดุลระหว่ างชีวิตกับการทํางาน
สิU งทีUตอ้ งปรับปรุ ง ควรมีวิธีการผ่อนคลายความเครี ยดทีUเหมาะสม และให้ความสําคัญต่อการพักผ่อนทีU
เพียงพอ ควรกําหนดจํานวนชัวU โมงการทํางานทีUเหมาะสม
U.ด้ านความภาคภูมิใจในองค์ การ
สิU ง ทีU ต้อ งปรั บ ปรุ ง คื อ ควรมี ก ารปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ทีU ดี ต่ อ พนั ก งาน เพืU อ ให้ มี ค วามรู ้ สึ ก ทีU ดี ต่ อ องค์ ก ร
ความรู ้สึกดังกล่าวจะทําให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และภาคภูมิใจเสมอ
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