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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ในภาพรวม และในดานตาง ๆ 5 ดาน คือดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน 2) ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา 3) แนวทางในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ประชากรที่ใชในการวิจัย
คือ พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา จํานวน 202 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามที่ทดสอบความเช่ือม่ันไดคา 0.865  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลภายในเดือน มกราคม 
2554  คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี(Frequencies) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย 
(mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) การทดสอบคาที (t-test) คาเอฟ (f-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจะนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของ 
เชฟเฟ(Scheffe) การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple linear regression) และการ
วิเคราะหเนื้อหา(content analysis)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.55) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานอยูในระดับมาก 4 ขอ ไดแก ดานสภาพ การทํางาน ( X = 3.72) ดานคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม ( X = 3.53) ดานความม่ันคงในการทํางาน ( X = 3.58) และดานการพัฒนาตนเอง ( X = 
3.62) และมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง 1 ขอ ไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิต
งานกับชีวิตดานอื่น ( X = 3.70) 
 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา เม่ือ
จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมแตกตางไปตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และตําแหนงงาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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The purposes of this research were to study: 1) the quality of work life level of krung 

thai bank public company limited employees in phrapinklao region which was focused on the 

overall level. The quality of work life was classified into 5 types as followed: safe and healthy, 

adequate and fair compensation, security work, human resource development and the total 

life space 2  the factors affecting to quality of work life of employee of krung thai bank public 

company limited in phrapinklao region 3) guidelines for the promotion and improving the 

quality of working life of krung thai bank public company limited employees in phrapinklao 

region. Questionnaires were used as a tool to collect the data. The 202 samples were 

collected in january 2011 and the reliability was 0.865. The statistics employed were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation, one-way anova, t-test, f-test, scheffe, 

the multiple linear regression and content analysis.   

 the research conclusions were as followed: 

 1. The overall quality of work life level of krung thai bank public company limited 

employees in phrapinklao regional was in high level (with X = 3.55), the aspects of working 

conditions, the appropriate compensation, the security work, the self-development, the 

balance between work life and other organization( X =3.72, 3.53, 3.58, 3.62,3.70)  

respectively.   

 2. The quality of work life of employee of krung thai bank public company limited 

in phrapinklao regional as classified by status, gender, age, marriage status, work 

experiences, income and position are statistically different with the significant level of 0.05   
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 การคนควาอิสระน้ีสําเร็จไดดวยดีเนื่องมาจากผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุธรรม รัตนโชติ ซ่ึงไดสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหคําปรึกษา แนะนําในการศึกษา
คนควาเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้ในทุก ๆ ข้ันตอน ขอขอบคุณอาจารย ดร.นพดล เหลืองภิรมย  และ
อาจารย ดร.กฤษฎา พัชราวนิช ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาในเร่ืองของกรอบการวิจัย และการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในทุกข้ันตอน ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดใหความรูในการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงความรูเหลานี้เปนความรูท่ี
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการทํางานไดเปนอยางดี  
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมถึงเพื่อนพนักงานในเขตพระ
ปนเกลา ทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ 
 ทายท่ีสุดนี้ หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัยอยางสูงไว ณ ท่ีนี ้
และผูวิจยัหวังเปนอยางยิ่งวา การคนควาอิสระน้ีจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูท่ีสนใจจะศกึษาในเร่ืองนีต้อไป 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




