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บทคัดย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงคศึ์กษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานักงานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนทีUเหมาะสมและเป็นธรรม ดา้นสภาพสิUงแวดลอ้มทีUถูกลกัษณะ
และปลอดภยั ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัUนคง
ในงาน ดา้นความสัมพนัธ์ทีUดีในองคก์าร ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบั
การทาํงาน ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ารโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ภูมิลาํเนา ระดับการศึกษา อายุงาน ตาํแหน่งงาน รายได้เฉลีUยต่อเดือน ประชากรในงานวิจัยนี[  คือ 
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างทีUตอบแบบสอบถาม จาํนวน \\\ คน 
เครืUองมือทีUใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version _`.a ) หาค่าความถีU ( Frequency ) ค่าร้อยละ( Percentage ) 
ค่าเฉลีUย (X  )  และส่วนเบีUยงเบนมาตรฐาน ( SD ) 

ผลการวิจยัพบว่า e.)  พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานกังานใหญ่ จาํนว น\\\ คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน _fe คน คิดเป็นร้อยละ _g.`a มีอายุ \e-fa ปี จาํนวน eh\ คน คิดเป็นร้อยละ 
ij.aa มีสถานภาพโสดจาํนวน _ia คน คิดเป็นร้อยละ gi.ea มีภูมิลาํเนากรุงเทพมหานครจาํนวน  _\i 
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คน คิดเป็นร้อยละ ga.`a มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาํนวน _hj คน คิดเป็นร้อยละ jh.ia 
มีอายงุาน \-` ปีจาํนวน eh` คน คิดเป็นร้อยละ ij.ha มีตาํแหน่งงานเจา้หนา้ทีUปฏิบติัการจาํนวน _ih คน 
คิดเป็นร้อยละ gg.ja มีรายไดเ้ฉลีUยต่อเดือน 15,001-25,000 บาทจาํนวน  ___ คน  คิดเป็นร้อยละ ``.ga   

_.) คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานกังานใหญ่ โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัมาก ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์าร 
ดา้นความสัมพนัธ์ทีUดีในองคก์าร ดา้นสภาพสิUงแวดลอ้มทีUถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการบริ หารงาน 
ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหน้าและความมัUนคงในงาน ดา้น
ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานและดา้นค่าตอบแทนทีUเหมาะสมและเป็นธรรมตามลาํดบั 

คาํสาํคญั : คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ; พนกังาน  

 

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 2 9 8  peoples representing 8 5 . 5 0  %  Most work experience 1 9 6  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 
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทาํให้สถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตอ้งเผชิญกับ

การแข่งขนัทางธุรกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้ธนาคารต่างเพิUมความสนใจให้กบัทรัพยากรบุคคลเพิUมมาก
ขึ[น การบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัทีUส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ร  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เป็นสถาบนัการเงินทีUกาํหนดกลยุทธ์ในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรดว้ยความโปร่งใสจากความรู้ความสามารถ ประ 
สบการณ์ ดงันั[นการพฒันาเพิUมพูนความรู้ และทกัษะใหพ้นกังานมีความเชีUยวชาญจึงเป็นภารกิจสาํคญั มี
การจดัอบรมพนกังานใหม่ โดยใชก้ารพฒันาความสามารถของบุคลากร  

ดังนั[น การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นพนักงานทีUดีของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สํานกัใหญ่ จึงสามารถนาํผลการศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นพนกังานทีUดีใหก้บัพนกังานสาขาอืUนๆ เพืUอใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพืUอศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัเรืUองคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังาน

ใหญ่ มีขอบเขตการวิจยัดงันี[  
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ขอบเขตด้านเนื>อหา 
ตัวแปรอิสระ คือ 
e. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาํเนา ระดบัการศึกษา อายุงาน 

ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีUยต่อเดือน 
 
 
ตัวแปรตาม คือ 
e. คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นค่า

ตอบ แทน ทีUเหมาะสมและเป็นธรรม ดา้นสภาพสิUงแวดลอ้มทีUถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการพฒันา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัUนคงในงาน ดา้นความสัมพนัธ์ทีUดี
ในองคก์าร ดา้นการบริหารงาน ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน ดา้นความภาคภูมิใจ 

ขอบเขตด้านประชากร 
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. _i`\ 
 

ประโยชน์ทีCได้รับจากการวิจัย 
e. ทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่  
_. สามารถนาํไปปรับใช้ในการวางแผนงานด้านการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลองค์การ

ธุรกิจประเภทธนาคาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ 
\. ผลของการวิจยัในครั[ งนี[ เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารองคก์รในการกาํหนดนโยบายและการ

ปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงานดีทาํให้เกิดความผูกพนัทีUดีต่อองค์กร ทาํให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจ อนัจะส่งผลทีUดีขึ[นต่อประสิทธิภาพองคก์ร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

          ตวัแปรอิสระ                                                                      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีCเกีCยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีทีCเกีCยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ความหมายคุณภาพชีวิตของการทาํงาน Davis (ehgg) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน คือ 

คุณภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัสิUงแวดลอ้มโดยส่วนรวมในการทาํงาน และเนน้ทีUมิติ
เกีUยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์สุทธิลกัษณ์ สุนทโรดม (_ii_) คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง 
ขีดหรือระดบัทีUคนแต่ละคนพึงพอ ใจในหนา้ทีUการงาน เพืUอนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ทฤษฎีลําดับขั>นความต้องการ 
Maslow (1970) (Maslow's Hierarchy of Need) จดัแบ่งออกไป i ระดบัชั[นคือ  
  e. ความตอ้งการทางกาย  เป็นความตอ้งการขั[นพื[นฐาน เช่น อาหาร เครืUองนุ่งห่ม ทีUอยูอ่าศยั ยา 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั  เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-สถานภาพ 

-ภูมิลาํเนา 

-ระดบัการศึกษา 

-อายงุาน 

-ตาํแหน่งงาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 

e. ดา้นค่าตอบแทนทีUเหมาะสมและเป็นธรรม 

_. ดา้นสภาพสิUงแวดลอ้มทีUถูกลกัษณะและปลอดภยั 

\. ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

f. ดา้นความกา้วหนา้และความมัUนคงในงาน 

i. ดา้นความสัมพนัธ์ทีUดีในองคก์าร 

`. ดา้นลกัษณะการบริหารงาน 

g. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน 

j. ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์าร 
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3. ความตอ้งการความรักความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการทีUจะเป็นทีUรักของผูอื้Uน  
4. ความตอ้งการการยกยอ่ง  เป็นความตอ้งการยกยอ่งส่วนตวั ความนบัถือ 
5. ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต  เป็นความตอ้งการทาํทุกสิUงไดส้าํเร็จ 
ประวัติความเป็นมาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ก่อตั[งขึ[นเมืUอวนัทีU 24 กนัยายน พ.ศ. 2496 ตาม “พระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 

2496” เป็นธนาคารทีUมีหนา้ทีUช่วยเหลือประชาชนให้มีทีUบา้นสําหรับอยู่อาศยั ดว้ยบริการสินเชืUอให้กูย้มื
เงินทุน เพืUอเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนนําเงินไปสร้างบ้านเป็นทีUอยู่อาศัย โดยธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีสาขาอยู่ 77 แห่งทัUวประเทศ ในปี 2555 ธอส.ไดรั้บรางวลัเชิดชูมากมาย เมืUอปี พ.ศ. 2556 
ธนาคารยงัคงไวซึ้U งนโยบายในการบริหารงานทีUเนน้การพฒันาสังคม วฒันธรรม ธอส. ยงัมีบทบาทใน
การช่วยเหลือบรรเทาทุกขพ์ีUนอ้งประชาชนทีUประสบภยัพิบติัอีกดว้ย 

 

งานวิจัยทีCเกีCยวข้อง 
กัลยารัตน์ มีลาภ (_ii\) ศึกษาเรืU อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.

ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิU นเกลา้ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน บมจ.
ธนาคาร กรุง ไทย เขตพระปิU นเกลา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีUอยู่
ในระดบัมากทีUสุด คือ ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนทีUเหมาะสม ดา้นความมัUนคงในการทาํงาน 
และดา้นการพฒันาตนเอง รองลงมา คือ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอืUน มีระดบัความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทศันีย ์ชาติไทย ( _iih ) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉลีUย \.`a บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์ทีUมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิต การทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ดัลาํดบัความสาํคญัของตวัชี[วดัคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมอยูใ่นลาํดบั
ทีU _ บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยที์Uมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัจดัลาํดบัความสําคญัของตวัชี[วดั
คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยไม่แตกต่างกนั บุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะดา้นค่าตอบแทนทีUเพียงพอและยติุธรรมมากทีUสุด 

มูฮมัหมดั มะลี (2560) ศึกษาเรืUอง คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามญัสังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษาพบวา่คุณภาพชีวิต
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การทาํงานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.27) เมืUอพิจารณาแต่ละดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหา
น้อยได ้ดงันี[  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพืUอน ดา้นการพฒันาความสามารถ ดา้นความกา้วหน้าและความ
มัUนคงในงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

อารียา การตี (2562) ศึกษาเรืUอง ปัจจยัทีUส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื[นทีUการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมืUอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทีUสุด  ด้านได้แก่ ด้าน
ลกัษณะงานทีUเป็นประโยชน์และสัมพนัธ์กบัสังคม อยู่ในระดบัมาก 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบูรณาการดา้น
สังคม ด้านโอกาสในการพมันาความสามารถบุคลากร ด้านความก้าวหน้าและมัUนคงในงาน ด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตความเป็นอยู่ ด้านสภาพการทาํงานทีU
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นค่าตอบแทนทีUเพียงพอและยติุธรรมลาํดบั 

ทศพร จิรกิจวิบูลย ์ (2556) ไดศึ้กษาเรืUองการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานและแนวทางใน
การปฎิบติังานทีUดีทีUมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานระดบัปฏิบติัการในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
ทีUอยู่ในระดบัมากทีUสุด คือ ดา้นสภาพการทาํงานทีUปลอดภยั ดา้นการไดรั้บการยอมรับในสังคม ดา้น
โอกาสในการพฒันาความสามรถและสร้างความกา้วหนา้ รองลงมา ดา้นการให้สิUงตอบแทนทีUยุติธรรม 
ด้านความเป็นประชาธิป ไตยในการทาํงาน และด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว มีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปิยวรรณ พฤกษะวนั (2556) ได้ศึกษาเรืU อง ปัจจยัทีUมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังาน กรณีศึกษา บริษทัควอลิตี[ เทรดดิ[ง จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืUอ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังาน มีปัจจยัทีUมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานสูงสุด คือ ดา้นการ
ดาํเนินชีวิตทีUสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั รองลงมาคือสภาพการปฏิบติังานทีUคาํนึงถึง
ความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน, ด้านการได้รับค่าตอบแทนทีUเพียงพอและ
ยติุธรรม, ดา้นสิทธิส่วนบุคคล, ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถตนเอง, ดา้นความกา้วหนา้และความ
มัUนคงในงาน, ดา้นการปฏิบติังานร่วมกนัและภายในองคก์ร และ ดา้นลกัษณะงานทีUมีคุณค่าต่อสังคม 
  วาริณี โพธิราช (_iij) ศึกษาเรืU อง คุณภาพชีวิตการทาํงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหา
มงกุฏราชวิทยาลยั ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีU
อยู่ในระดบัมากทีUสุด คือ ดา้นความมัUนคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้น
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ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวัและดา้นลกัษณะงานทีUเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือดา้น
การได้รับค่าตอบแทนในการทาํงานทีUเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทาํงานทีUคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นการบูรณาการทางสังคมและการทาํงานร่วมกนั อยู่ในระดบัปาน
กลาง และดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

รัตนาภรณ์ บุญมี (_iij) ไดศึ้กษาเรืUองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานเทศบาลตาํบลนา
ดี ผลการศึกษาพบว่า พนกังานเทศบาลตาํบลนาดี มีคุณภาพชีวิตการในทาํงานในภาพรวมอยู่ในระดบัดี
โดยดา้นทีUมีระดบัคุณภาพชีวิตมากทีUสุด คือ ดา้นความภูมิใจในองคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ 
ดา้นสภาพทีUทาํงานปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และดา้นภาวะอิสระในการปฏิบติังานดา้นสังคม
สัมพนัธ์ ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนทีUยุติธรรมและเพียงพอ ตามลาํดบัและดา้นทีUมี
ค่าเฉลีUยนอ้ยทีUสุด คือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เป็นการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research Approach ) โดยใช้การ

วิจยัเชิงสาํรวจ ( Survey Research ) และใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ( Questionnaire ) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีUใช้ในการวิจยั คือ คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานกังานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างทีUผูวิ้จยัเก็บแบบสอบถามจาํนวนทั[งสิ[น \\\ คน โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยา
มาเน่ (Taro Yamane ) ทีUระดบัความเชืUอมัUน hi% ซึU งกาํหนดค่าความคลาดเคลืUอนของการสุ่มตวัอย่าง
เท่ากับ i% (Taro Yamane,ehg\) ดังนั[ นผู ้วิจัยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ซึUงผูวิ้จยั จะเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
e. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรทีUก ําหนดไว้โดยแจกแบบสอบถามทีUเป็นแบบกระดาษและ
สอบถามผา่นออนไลน์ โดยใช ้Google From 
_. รวบรวมแบบสอบถามทีUไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพืUอดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืUองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 ) 
 

สถิติทีCใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
e. ค่าร้อยละ ( Percentage ) สาํหรับการวิเคราะห์เพืUอบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  
_. ค่าเฉลีUย  (X  ) 
\. ส่วนเบีUยงเบนมาตรฐาน ( SD) ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนทีU e ดา้นเพศ พบว่า พนกังาน ผูที้Uตอบแบบสอบถามทั[งหมดจาํนวน 
\\\ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน _fe คนคิดเป็นร้อยละ _g.`a และเพศชายจาํนวน  h_ คน คิดเป็น
ร้อยละ _g.`a ดา้นอาย ุพบวา่ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี  จาํนวน 193 คน  คิดเป็นร้อยละ ij.aa รองลงมา
คือไม่เกิน \a ปีจาํนวน e_a คน คิดเป็นร้อยละ \`.aa , 41 – 50 จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ i.ea, i ปี
ขึ[นไปจาํนวน \ คน คิดเป็นร้อยละ .ha ตามลาํดับ ด้านสถานภาพ พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด
จาํนวน  _ia คน คิดเป็นร้อยละ gi.ea,รองลงมาคือสมรส จาํนวน gi คน คิดเป็นร้อยละ __.ia และ
หมา้ย/หย่า/แยกกันอยู่ จาํนวน j คน คิดเป็นร้อยละ _.fa ตามลาํดบั ดา้นภูมิลาํเนา พบว่าส่วนใหญ่มี
ภูมิลาํเนากรุงเทพ มหานครจาํนวน _\i คน คิดเป็นร้อยละ 70.60 ,รองลงมาคือต่างจงัหวดั จาํนวน hj 
คน คิดเป็นร้อยละ _h.fa ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน _hj คน คิดเป็นร้อยละ jh.ia
รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน _a คน คิดเป็นร้อยละ `.aa และตํUากวา่ปริญญาตรี จาํนวน ei คน
คิดเป็นร้อยละ f.ia ตามลาํดบั ดา้นอายุงาน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุงาน \ – ` ปีจาํนวน eh` คน คิดเป็น
ร้อยละ ij.ha รองลงมาคือ นอ้ยกว่า _ ปี จาํนวน eaf คน คิดเป็นร้อยละ \e._a , 7 – 9 ปี จาํนวน _i คน 
คิดเป็นร้อยละ g.ia, 10 ปีขึ[นไป จาํนวน j คน คิดเป็นร้อยละ _.fa ตามลาํดบั  ดา้นตาํแหน่งงาน พบว่า
ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเจา้หน้าทีUปฏิบติัการจาํนวน _ih คนคิดเป็นร้อยละ gg.ja รองลงมาคือเจา้หน้าทีU
อาวุโส จาํนวน if คน คิดเป็นร้อยละ e`._a ,รองผูจ้ดัการ/รองผูอ้าํนวยการฝ่าย จาํนวน ee คน คิดเป็น
ร้อยละ \.\a, ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการ จาํนวน h คน คิดเป็นร้อยละ _.ga ตามลาํดบั ดา้นรายไดเ้ฉลีUยต่อ
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เดือน พบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลีUยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จาํนวน ___ คน คิดเป็นร้อยละ ``.ga 
รองลงมาคือ _i,aae - fi,aaa บาท จาํนวน fj คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 ,ตํUากว่า ei,aaa บาท จาํนวน \g 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.10, 45,001 - 65,000 บาท จาํนวน ei คนและมากกวา่ `i,aaa บาท จาํนวน ee คน 
คิดเป็นร้อยละ \.\a ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนทีU _ พบว่าระดับความสําคญัของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานกังานใหญ่มีองคป์ระกอบ j ดา้น โดยผูวิ้จยัจะทาํการวิเคราะห์
ด้วยค่าเฉลีUย ( X ) และส่วนเบีUยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = \.jg) เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัมาก คือดา้นดา้นความภาคภูมิใจในองคก์าร ดา้นความสัมพนัธ์ทีUดีในองค์การ 
ด้านสภาพสิUงแวดลอ้มทีUถูกลกัษณะและปลอดภยั ด้านการบริหารงาน ด้านการพฒันาความรู้ในการ
ปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ความมัUนคงในงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน และดา้น
ค่าตอบแทนทีU เหมาะสมเป็นธรรม (X  =3.93, X  =3.91, X  =3.89, X  =3.86, X  =3.83, X  =3.77) 
ตามลาํดบั 
 
สรุปผลการวิจัย   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษาเรืUอง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานกังานใหญ่ 

มีผูต้อบแบบสอบถามทั[งหมดจาํนวน \\\ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน _fe คน คิดเป็นร้อยละ 
g_.fa และเพศชายจาํนวน h_ คน คิดเป็นร้อยละ _g.`a ส่วนใหญ่มีอายุ \e – fa ปี จาํนวน eh\ คน คิด
เป็นร้อยละ ij.aa รองลงมาคือ ไม่เกิน \a ปีจาํนวน e_a คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 , 41 – ia ปีจาํนวน eg 
คน คิดเป็นร้อยละ i.ea, ie ปีขึ[นไปจาํนวน \ คน คิดเป็นร้อยละ .ha ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสดจาํนวน _ia คน คิดเป็นร้อยละ 75.10, รองลงมาคือสมรส จาํนวน gi คน คิดเป็นร้อยละ __.ia  และ
มีหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่  จ ํานวน j คน คิดเป็นร้อยละ _.fa ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีภู มิลํา เนา
กรุงเทพมหานครจาํนวน _\i คน คิดเป็นร้อยละ 70.60, รองลงมาคือต่างจงัหวดั จาํนวน h คน คิดเป็น
ร้อยละ _h.fa ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาํนวน _hj คน คิดเป็นร้อยละ jh.ia 
รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน _a คน คิดเป็นร้อยละ `.aa และตํUากวา่ปริญญาตรีจาํนวน ei คน
คิดเป็นร้อยละ f.ia ตามลาํดับ ส่วนใหญ่ มีอายุงาน \ - ` ปีจาํนวน 196  คน คิดเป็นร้อยละ ij.ha 
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รองลงมาคือ นอ้ยกว่า _ ปี จาํนวน eaf คนคิดเป็นร้อยละ \e._a , 7 – h ปีจาํนวน _i คน คิดเป็นร้อยละ 
7.50, 10 ปีขึ[นไป จาํนวน j คน คิดเป็นร้อยละ _.fa ตามลาํดับ ส่วนใหญ่ มีตาํแหน่งงานเจ้าหน้าทีU
ปฏิบติัการจาํนวน _ih คนคิดเป็นร้อยละ gg.ja รองลงมาคือเจา้หนา้ทีUอาวุโส จาํนวน if คน คิดเป็นร้อย
ละe`._a , รองผูจ้ดัการ/รองผูอ้าํนวยการฝ่าย จาํนวน ee คน คิดเป็นร้อยละ \.\a, ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการ 
จาํนวน h คน คิดเป็นร้อยละ _.ga ตามลาํดับ ส่วนใหญ่  มีรายได้เฉลีUยต่อเดือน ei,aae-_i,aaa บาท
จาํนวน  ___ คน  คิดเป็นร้อยละ ``.ga รองลงมาคือ _i,aae-fi,aaa บาท จาํนวน fj คน  คิดเป็นร้อยละ 
14.40 ,ตํUากว่า ei,aaa บาท จาํนวน \g คน  คิดเป็นร้อยละ ee.ea, fi,aae-`i,aaa บาท จาํนวน ei คน 
และมากกวา่ `i,aaa บาท จาํนวน ee คน คิดเป็นร้อยละ \.\a ตามลาํดบั  

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์าร ดา้นสภาพ
สิU งแวดล้อมทีUถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านความสัมพันธ์ทีU ดีในองค์การ ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัUนคงในงาน 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน และดา้นค่าตอบแทนทีUเหมาะสมและเป็นธรรม ตามลาํดบั 
 
อภิปรายผล 

K.ด้านค่าตอบแทนทีCเหมาะสมและเป็นธรรม 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัความสําคญัมาก คือ 
ท่านไดรั้บค่าตอบแทนทีUเหมาะสมกบัอายุงาน ท่านพอใจกบัค่าตอบแทนในปัจจุบนั ท่านไดรั้บค่าตอบ 
แทนทีUเพียงพอกบัการดาํรงชีวิตระดบัมาตราฐาน ท่านไดรั้บค่าตอบแทนทีUเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ท่านได้รับพิจารณาปรับเงินเดือนประจาํปี ท่านได้รับรับค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระ 
หนา้ทีUทีUท่านปฏิบติั ตามลาํดบั ซึUงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กลัยารัตน์ มีลาภ (_ii\) ศึกษาเรืUอง คุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิU นเกลา้  

M.ด้านสภาพสิCงแวดล้อมทีCถูกลักษณะและปลอดภัย  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัความสําคญัมาก คือ 

สถานทีUทาํงานมีแสงสว่างพอเพียงต่อการปฏิบติังาน ห้องนํ[ าในสถานทีUทาํงานมีสุขลกัษณะทีUดีสะอาด
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ไม่มีกลิUนทีUไม่พึงประสงค ์ สถานทีUทาํงานมีอุปกรณ์เครืUองมือทีUปลอดภยัในการปฏิบติังาน ท่านไดรั้บ
การอบรมความรู้ดา้นความปลอดภยัรวมทั[งมีการซ้อมดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจาํปี สถานทีU
ทาํงานมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะและมีอากาศทีUถ่ายเทไดส้ะดวก ตามลาํดบั ซึU งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ทศันีย ์ชาติไทย ( _iih ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

N.ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัความสําคญัมาก คือ 
ท่านมีโอกาสเรียนรู้งานจากผูบ้งัคบับญัชา ท่านไดพ้ฒันาความรู้การทาํงานอย่างเต็มทีU ท่านพอใจทีUจะ
ร่วมงานกบัธนาคารเพืUอพฒันาศกัยภาพ ท่านไดรั้บการฝึกฝนพร้อมสู่ตาํแหน่งทีUสูงขึ[น ท่านไดรั้บการ
ฝึกอบรมหลักสูตรทีUเหมาะสมกับตาํแหน่งงาน ท่านคิดว่าการฝึกอบรมทีUได้มีปริมาณทีUเหมาะสม 
ตามลาํดบั ซึU งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มูฮมัหมดั มะลี (_i`a) ศึกษาเรืUอง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญัสังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  

Q.ด้านความก้าวหน้าและความมัCนคงในงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัความสําคญัมาก คือ  
ท่านได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถเพืUอให้บรรลุงานทีUได้รับมอบหมายและเหมาะสมกับ
ตาํแหน่งงาน ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานท่านได้รับความธรรมในการ
พิจารณาปรับขึ[นตาํแหน่งงาน ท่านมีความพึงพอใจนโยบายการปรับขึ[นตาํแหน่งงานของธนาคาร 
ตามลาํดบั ซึUงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอารียา การตี (_i`_) ศึกษาเรืUอง ปัจจยัทีUส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื[นทีUการศึกษาประถมศึกษายะลาเขตe  

R.ด้านความสัมพนัธ์ทีCดีในองค์การ  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัความสําคญัมาก คือ 
ท่านไดรั้บความเป็นกนัเองจากเพืUอนร่วมงาน ท่านสามารถประสานงานปฏิบติังานทีUเกีUยวขอ้งกบัหน่วย 
งานอืUนได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถปรึกษาเพืUอนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาได้เสมอ ท่านได้รับการ
ปฏิบติัจากเพืUอนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาอยา่งใหเ้กียรติเสมอ ท่านไดรั้บการยอมรับแลกเปลีUยนความ
คิดเห็นจากเพืUอนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบั ซึUงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทศพร จิรกิจวิบูลย ์ 
(_ii`) ศึกษาเรืUอง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานและแนวทางในการปฎิบติังานทีUดีทีUมีผลต่อการ
สร้างแรงจูงใจต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี  
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S.ด้านลักษณะการบริหารงาน  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัความสําคญัมาก คือ 
ท่านมีเสรีภาพในการพูดและมีความเสมอภาคในการทาํงานร่วมกนั ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารถูกตอ้ง
ทันเวลา ท่านมีความสุขในการปฏิบัติหน้าทีUทีUได้รับมอบหมาย ท่านมีความพึงพอใจทีUได้ทาํงานทีU
เหมาะสมกบัความรู้ของท่าน หน่วยงานของท่านมีระบบการจดัการความรู้ทีUดีส่งผลให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพ ตามลาํดบั ซึUงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปิยวรรณ พฤกษะวนั (_ii`) ศึกษาเรืUอง ปัจจยัทีUมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั กรณีศึกษา บริษทั ควอลิตี[  เทรดดิ[ง จาํกดั  

T.ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัความสําคญัมาก คือ 
ท่านมีความพึงพอใจทีUจะร่วมงานกบัธนาคารต่อไป ท่านไดรั้บปริมาณงานทีUเหมาะสมกบัเวลาทาํงาน 
ท่านคิดว่าชัUวโมงการทาํงานไม่ไดส่้งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตวั ท่านคิดว่าสิทธิ� การลาทีUไดรั้บ เช่น ลา
พกัผอ่น ลาป่วย เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานและอายงุาน ท่านคิดวา่การปฏิบติังานของท่านครํUาเคร่งจนไม่
มีเวลาพกัผอ่นหรือไม่มีเวลาใชชี้วิตส่วนตวัอย่างเพียงพอ ตามลาํดบั ซึUงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วาริณี 
โพธิราช (_iij) ศึกษาเรืUอง คุณภาพชีวิตการทาํงานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามงกุฏราชวิทยาลยั  

U.ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืUอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นทีUอยู่ในระดบัความสําคญัมาก คือ  เมืUอ
องคก์รมีการพฒันามากขึ[นท่านมีความภาคภูมิใจตามไปดว้ย ท่านพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทศัน์ของ
องค์การ ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างทีUช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร ท่านมีความซืUอสัตย์
จงรักภกัดีต่อองคก์ร ท่านมีความภาคภูมิ ใจในการปฏิบติั งานตามตาํแหน่งงานทีUท่านทาํอยู ่ท่านมีความ
ภาคภูมิใจและยนิดีจะบอกกบัผูอื้Uนวา่ท่านทาํงานทีUองคก์รแห่งนี[  ตามลาํดบั ซึUงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
รัตนาภรณ์ บุญมี (_iij) ศึกษาเรืUอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานเทศบาลตาํบลนาดี  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

K.ด้านค่าตอบแทนทีCเหมาะสมและเป็นธรรม  
สิUงทีUตอ้งปรับปรุง คือ ควรพิจารณาค่าตอบแทน เพืUอให้สอดคลอ้งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

เพืUอใหร้ายไดใ้นแต่ละเดือนเพียงพอสาํหรับค่าใชจ่้ายตามอตัภาพของครอบครัวและตวัเอง  
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M.ด้านสภาพสิCงแวดล้อมทีCถูกลักษณะและปลอดภัย  
สิUงทีUตอ้งปรับปรุง คือ ควรปรับปรุงแสงให้เหมาะสม เสียงควรมีการควบคุมเสียงไม่ให้เกิน

มาตรฐาน ปรับปรุงอุณหภูมิในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัการทาํงาน  

N.ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
สิUงทีUตอ้งปรับปรุง คือ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นําความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงในการ

ทาํงานและเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมเพืUอพฒันาเพิUมพูนความรู้และความสามารถในการทาํงาน  

Q.ด้านความก้าวหน้าและความมัCนคงในงาน  
สิUงทีUตอ้งปรับปรุง คือ ควรสนบัสนุนนโยบายการพฒันาความสามารถของพนกังาน และควรมีนโยบาย
ใหค้วามมัUนใจวา่จะจา้งพนกังานจนเกษียณ เมืUอมีการเลิกจา้งพนกังานจะไดค้่าชดเชยทีUเป็นธรรม  

R.ด้านความสัมพนัธ์ทีCดีในองค์การ  
สิUงทีUตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีการจดักิจกรรมเพืUอเสริมสร้างความสัมพนัธ์ เช่นจดักิจกรรมกีฬาภายใน  

S.ด้านลักษณะการบริหารงาน  
สิUงทีUตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และมีการพิจารณา
ความดีความชอบอยา่งเป็นธรรม และทดัเทียมกบัพนกังานคนอืUนๆ 

T.ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  
สิUงทีUตอ้งปรับปรุง ควรมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดทีUเหมาะสม และให้ความสําคญัต่อการพกัผ่อนทีU
เพียงพอ ควรกาํหนดจาํนวนชัUวโมงการทาํงานทีUเหมาะสม  

U.ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ  
สิU งทีUต้องปรับปรุง คือ ควรมีการปลูกจิตสํานึกทีU ดีต่อพนักงาน เพืUอให้มีความรู้สึกทีU ดีต่อองค์กร 
ความรู้สึกดงักล่าวจะทาํใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และภาคภูมิใจเสมอ 
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