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      กัลยารัตน มีลาภ : คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลา. อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดร. สุธรรม รัตนโชติ. 132 หนา. 

 
 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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ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดใหความรูในการศึกษาตามหลักสูตร
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 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมถึงเพื่อนพนักงานในเขตพระ
ปนเกลา ทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ 
 ทายท่ีสุดนี้ หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัยอยางสูงไว ณ ท่ีนี ้
และผูวิจยัหวังเปนอยางยิ่งวา การคนควาอิสระน้ีจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูท่ีสนใจจะศกึษาในเร่ืองนีต้อไป 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ช

สารบัญ  
   หนา 
บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................      ฌ 
บทท่ี    

1 บทนํา ......................................................................................................................... 1 
        ความเปนมาและคําสําคัญของปญหา.................................................................... 1 
        วัตถุประสงคของการวิจัย .................................................................................... 2 
        สมมติฐานการวจิัย................................................................................................ 2 
        ขอบเขตของการวิจยั ............................................................................................ 3 
        นิยามศัพทเฉพาะ ................................................................................................. 5 
        ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ.................................................................................. 5 

2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ................................................................................................. 7 
        แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ............................................ 6 
        แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง................. ........................................ 14 
        ขอมูลทั่วไปของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย.............................................................. 33 
        งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ .............................................................................................. 38 

3 วิธีดําเนนิการวิจัย......................................................................................................... 46 
        ประชากรที่ใชในการวิจยั..................................................................................... 46 
        เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั ..................................................................................... 47 
        การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ............................................... 48 
        การเก็บรวบรวมขอมูล ........................................................................................ 49 
        การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช.......................................................................... 49 
        สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล............................................................................ 49 

4 ผลการวิเคราะหขอมูล.................................................................................................   51 
         ตอนท่ี 1  วิเคราะหลักษณะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม............................    51 
         ตอนท่ี 2  การทดสอบสมมติฐาน........................................................................ 62 
         ตอนท่ี 3  การทํานายคาตัวแปรตาม................................................................... 100 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ซ

บทท่ี  หนา 
   
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ........................................................... 106 

         สรุปผลการวิจัย.................................................................................................. 107 
         อภิปรายผลการวิจัย............................................................................................ 109 
         ขอเสนอแนะ...................................................................................................... 111 
   

บรรณานุกรม..........................................................................................................................       114 
   

ภาคผนวก .................................................................................................................................     117 
 ผนวก  ก    แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั...............................................................      118 
         ผนวก  ข   ผลการทดสอบการวิจยั.....................................................................      127 
 
ประวัติผูวจิัย.............................................................................................................................     132 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ฌ

สารบัญตาราง 
  

ตารางท่ี   หนา 
 1 จํานวนพนกังานแบงตามพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ในเขตพระปนเกลา ..........................  46 
 2 แสดงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล .............  52 

 3 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวติการทํางาน         
   จําแนกตามรายดาน .....................................................................................  55 

 4 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวติการทํางาน    
   ดานสภาพการทํางาน จําแนกตามรายขอ.....................................................  56 

 5 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวติการทํางาน  
         ดานคาตอแทนท่ีเหมาะสม จําแนกตามรายขอ ............................................  57 

 6 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวติการทํางาน  
   ดานความม่ันคงในการทํางาน จําแนกตามรายขอ .......................................  58 

 7 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวติการทํางาน  
   ดานการพัฒนาตนเอง จําแนกตามรายขอ ....................................................  59 

 8 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวติการทํางาน  
   ดานความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอ่ืน จําแนกตามรายขอ ..........  61 
 9 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติการทํางานจําแนกตามเพศ ......................  64 
 10 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติการทํางานจําแนกตามอายุ ......................  66 

 11 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม 
   ระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู ............................................  68 
 12 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพ 
   การทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู ...........................  69 
 13 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดาน 
  คาตอบแทนท่ีเหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู .............  69 
 14 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคง 

   ในการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู ......................  70 
 15 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนา 
   ตนเองระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกนัเปนรายคู..................................  70 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ญ

ตารางท่ี   หนา 
 16 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
   ดานความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอ่ืนระหวาง 
   พนักงานที่มีอายุแตกตางกันเปนรายคู .........................................................  71 

17 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติการทํางานจําแนกตามสถานภาพ 
   การสมรส ....................................................................................................  73 
18 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา....  76 
19 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
   ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมระหวางพนกังานท่ีมีระดบั 
   การศึกษาแตกตางกันเปนรายคู ...................................................................  77 
20 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติการทํางานจําแนกตามอายุการทํางาน .....  80 
21 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม 
   ระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู ...........................  81 
22 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพ 
   การทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกนัเปนรายคู ..........  82 
23 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทน 
   ท่ีเหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกนัเปนรายคู.........  82 
24 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคง 
   ในการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู .....  83 
25 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนา 
   ตนเองระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู.................  83 
26 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติการทํางานจําแนกตามรายไดตอเดอืน.....  85 
27 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม 
   ระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู ..........................  87 
28 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพ 
   การทํางานระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกนัเปนรายคู .........  88 
29 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
   ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมระหวางพนกังานท่ีมีรายไดตอเดือน 
   แตกตางกนัเปนรายคู ...................................................................................  88 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ฎ

ตารางท่ี   หนา 
 30 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคง 
   ในการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู.....  89 

 31 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนา 
   ตนเองระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู ................  89 

 32 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติการทํางานจําแนกตามตําแหนงงาน ........  92 
 33 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม 
   ระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงแตกตางกนัเปนรายคู ....................................  93 
 34 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพ 
   การทํางานระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงแตกตางกันเปนรายคู ...................  94 
 35 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดาน 
   คาตอบแทนท่ีเหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน 
   เปนรายคู .....................................................................................................  94 
 36 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคง 
   ในการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงแตกตางกนัเปนรายคู...............  95 
 37 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนา 
   ตนเองระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงแตกตางกันเปนรายคู..........................  95 

 38 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติการทํางานจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด  97 
 39 ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพ 
   การทํางานระหวางพนักงานท่ีมีหนวยงานสังกัดแตกตางกันเปนรายคู........  99 
 40 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ - คุณภาพชีวิตการทํางาน 
   โดยรวม.......................................................................................................  100 

 41 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานสภาพการทํางาน....  101 
 42 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานคาตอบแทน 
   ท่ีเหมาะสม..................................................................................................  102 
 43 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ - ดานความม่ันคง 
   ในการทํางาน ..............................................................................................  102 

 44 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานการพัฒนาตนเอง ...  103 
 45 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานความสมดุล 
   ระหวางชีวิต ................................................................................................  104 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสถานการณเศรษฐกิจปจจุบันท่ีมีความผันผวนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอัน
เนื่องมาจากการติดตอส่ือสารท่ีรวดเร็วและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและ
ความทันสมัยอยางรวดเร็วในทุกแงมุม ดังนั้น ประชาชนและองคกรตาง ๆ แทบทุกแหงตองมีการ
ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงนี้เพื่อความอยูรอดและสามารถแขงขันกับคูแขงได  โดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรงหากลยุทธหรือเทคนิคท่ีจะทําใหผลประกอบการ
ขององคกรสามารถดําเนินการตอไป ผลประกอบการดีข้ึน และสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชย
อ่ืน ๆ ได 
 ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศดวย
ดวยการเปนแหลงรองรับเงินออมและการเปนแหลงปลอยสินเช่ือเขาสูระบบเศรษฐกิจ หรือการรับ
ฝากหรือการใหกูยืม เพราะฉะน้ัน ธนาคารพาณิชยตาง ๆ จึงมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและการ
รับประกันคุณภาพการใหบริการ รวมถึงการหาแนวทางในการสรางความประทับใจใหกับลูกคา
อยางสูงสุด เพื่อใหลูกคาเปนลูกคาประจําและอยูเคียงคูกับธนาคารตลอดไป อาทิ การแขงขันกัน
ปรับดอกเบ้ียท้ังเงินฝากและเงินกูเพื่อดึงดูดลูกคา ปรับกลยุทธในการใหบริการลูกคา อันไดแก ดาน
การเปดสาขาใหมอยางตอเนื่อง การปรับปรุงสถานท่ี การ Re-branding ตลอดจนมีการนํา
เทคโนโลยีใหม  ๆ  มาใช เชน การกระจายตู ATM ไปยังแหลงชุมชน หางสรรพสินคา ปมน้ํามัน 
เพื่อใหสามารถบริการลูกคาไดทันที ไมจําเปนตองใหลูกคามาใชบริการท่ีธนาคารหรือการออกบัตร
เครดิตในรูปแบบตาง  ๆ  เพื่อความสะดวกในการใชจายของลูกคา ตลอดจนการใหบริการผาน
ระบบ INTERNET 24 ช่ัวโมง บนโทรศัพทมือถือ เพ่ือเนนย้ําความสะดวกสบายทุกท่ี ทุกเวลาท่ี
ตองการ เปนตน หรือแมแตการใหการตอนรับ การอํานวยความสะดวก การชวยเหลือ การใหขอมูล 
การใหคําแนะนําปรึกษาและการแกไขปญหา ซ่ึงนับวันยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน  
 ดวยความจําเปนของการพัฒนาขีดความสามารถในแขงขันของธนาคารพาณิชยตาง ๆ 
เพื่อใหการทํางานและบริการลูกคาใหดียิ่งข้ึน และสามารถรับมือกับการแขงขันไดทันทวงที บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมธนาคารพาณิชยท่ีอยูในสถานการณการแขงขันท่ีรุนแรงนี้ ได
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เล็งเห็นปญหาสําคัญประการนี้เชนกัน ดังนั้น เพื่อให บมจ.ธนาคารกรุงไทยสามารถแขงขันกับ
ธนาคารอ่ืน  ๆ  ได และสามารถดํารงอยูได  กุญแจสําคัญท่ีจะทําใหธนาคารประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย คือ บุคลากร เนื่องจากบุคลากรมีผลโดยตรงตอการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
เพราะบุคลากรเปนฟนเฟองสําคัญในการขับเคล่ือนแผนงานและโครงการตาง ๆ ขององคกรให
บรรลุผลสําเร็จ เพียงแตบุคลากรจะตองปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ แตการทํางานของบุคลากร
ในธนาคารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด และจะสามารถชวยใหธนาคารบรรลุ เปาหมายเพียงใดนั้น 
ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูบริหารธนาคารตองเขาใจถึงความตองการของบุคลากรของ
ธนาคาร และผสมผสานความตองการนั้นใหเขากับจุดมุงหมายของธนาคารในภาพรวมได โดยการ
สรางความพึงพอใจในการทํางานแกบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นเกิดความกระตือรือรนและ
ปรารถนาท่ีจะทํางานอยางเต็มศักยภาพเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของธนาคารตอไป 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรใน
ธนาคารพาณิชย โดยผูศึกษาไดเลือกกรณีศึกษา คือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา  เพื่อ
ศึกษาวา บุคลากรของธนาคารมีคุณภาพชีวิตในท่ีทํางานท้ัง 5 ดาน คือ ดานสภาพการทํางาน ดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตอ่ืนอยางไร มีสถานภาพสวนบุคคลอะไรบางท่ีจะสงผลกระทบตอการ
ทํางานของบุคลากรของธนาคาร เพื่อท่ีจะไดนําผลการศึกษามาใชประโยชนในการสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารงานของธนาคารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขต
พระปนเกลา 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา  
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 คุณภาพชีวิตในการทํางานในแตละดานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระ
ปนเกลา มีความแตกตางตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้.- 
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 1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มี
ความแตกตางตามเพศ 
 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มี
ความแตกตางตามอายุ 
 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มี
ความแตกตางตามสถานภาพสมรส 
 4. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มี
ความแตกตางตามระดับการศึกษา 
 5. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มี
ความแตกตางตามอายุการทํางาน 
 6. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มี
ความแตกตางตามอัตราเงินเดือน 
 7. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มี
ความแตกตางตามตําแหนงงาน 
 8. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มี
ความแตกตางตามหนวยงานท่ีสังกัด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตดานเนื้อหา ประชากร และตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 5 ดาน ของบุคลากร บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกล 
 2. ประชากร ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ในป 2552 ซ่ึงประกอบดวย พนักงานประจํา และพนักงานตาม
สัญญาจางฯ รวมท้ังเพศชายหญิง จํานวนท้ังส้ิน 202 คน 
 3. ตัวแปรในการวิจัย ประกอบดวย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
   3.1.1 เพศ 
   3.1.2 อายุ 
   3.1.3 สถานภาพการสมรส 
   3.1.4 ระดับการศึกษา  
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   3.1.5  อายุการทํางาน 
   3.1.6  อัตราเงินเดือน 
   3.1.7 ตําแหนงงาน 
   3.1.8  หนวยงานท่ีสังกัด 
  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา แบงเปน 5 ดาน คือ 
   3.2.1  ดานสภาพการทํางาน 
   3.2.2  ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
   3.2.3  ดานความม่ันคงในการทํางาน 
   3.2.4  ดานการพัฒนาตนเอง 
   3.2.5  ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
         ตัวแปรอิสระ(X)                             ตัวแปรตาม(Y) 

 
  
 
 
   
   
   
   
   
   
         

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ(x1) 
2. อายุ(x2) 
3. สถานภาพสมรส(x3) 
4. การศึกษา(x4) 
5. รายได(x5)  
6. อายุงาน(x6) 
7. ตําแหนงงาน(x7) 
8.   หนวยงานท่ีสังกัด(x8) 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
1. ดานสภาพการทํางาน(y1) 
2. ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม(y2) 
3. ดานความม่ันคงในการทํางาน(y3) 
4. ดานการพัฒนาตนเอง(y4) 
5. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ 
    ชีวิตอ่ืน(y5) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังตอไปนี้ 
 1. ธนาคาร หมายถึง บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 2. พนักงาน หมายถึง พนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท่ีสังกัดเขตพระปนเกลา 
 3. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร หมายถึง สภาพการทํางานท่ีสามารถสนอง
ความตองการท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน และ
สามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ประเมินไดจากความรูสึกท่ีแสดงออกมาจาก
การตอบแบบสอบถามจากองคประกอบ 5 ดาน คือ  
  3.1 ดานสภาพการทํางาน หมายถึง ส่ิงแวดลอมในการทํางานของบุคคล ซ่ึงวัดจาก
การจัด ระบบงาน ระยะเวลาในการทํางาน การควบคุมกํากับงาน การจัดสวัสดิการในการทํางาน
และการสัมผัสส่ิงคุกคามในการทํางาน ท้ังกายภาพและชีวภาพ การมีความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 
  3.2 ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม  หมายถึง คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน รวมท้ังคาจาง 
เบ้ียเล้ียง คาลวงเวลา โบนัส เงินเพิ่มพิเศษ และประโยชนอ่ืน ๆ  เชน คารักษาพยาบาล  คาเลาเรียน
บุตร รวมท้ังบริการหรือกิจกรรมใด ๆ  ท่ีนายจางจัดใหไมวาจะเปนตัวเงินหรือส่ิงของอ่ืนใดก็ตามท่ี
เห็นวา มีความเหมาะสมกับฐานะตําแหนง ความรูความสามารถและงานท่ีรับผิดชอบ 
  3.3 ดานการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาหาความรู และ
ประสบการณตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการตัดสินใจและวางแผน
กิจกรรมในชีวิต และบทบาทของตนเอง มีความสนใจในส่ิงท่ีทาทาย สามารถใชความรูท่ีมีอยู 
เรียนรู จดจํา และปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จได 
  3.4 ดานความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานท่ี
ปฏิบัติ มีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในอาชีพและตําแหนงอยางม่ันคง มีการพิจารณาเล่ือนข้ัน เล่ือน
ตําแหนงหรือมอบหมายใหรับผิดชอบตองานท่ีสูงข้ึน เปนโอกาสท่ีพนักงานจะกาวไปสูความสําเร็จ 
และไดรับความเปนธรรมในการทํางาน 
  3.5 ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน หมายถึง การกําหนดเวลาให
เปนสัดสวนท่ีเหมาะสมกับงาน ครอบครัว สังคมและตนเอง เชน การมีเวลาเปนของตนเองในการ
ดูแลตนเอง การพักผอน การอบรมส่ังสอนหรือแกไขปญหาสําหรับสมาชิกในครอบครัว อันจะไม
ทําใหเกิดปญหาในชีวิตครอบครัวและการทํางาน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ในท่ีทํางาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลา 
 2. ทราบปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ใน บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา  
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากร ใน บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขต
พระปนเกลา ในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
นํามากําหนดเปนกรอบ และแนวทางในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
 2.  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 
 3.  ขอมูลท่ัวไปของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
 มีนักวิชาการ และนักวิจัยไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานไวมากมาย
หลายทาน ดังท่ีไดรวบรวมไว ณ ท่ีนี้ ดังนี้  
 เดวิส (Davis 1977 : 53, อางถึงใน สินชัย ฉายรัศมี 2544 : 10) คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานหรือพนักงาน กับส่ิงแวดลอมตาง ๆ 
ท้ังหมดดยสวนรวมในการทํางาน รวมท้ังเนนถึงมิติดานความสัมพันธกันระหวางมนุษยดวยกันเอง
อีกดวยในการออกแบบการทํางาน  
 เมอรตัน (Merton 1977 : 55, อางถึงใน สุวดี อานุวงษวิวัฒน 2544 : 13) คุณภาพชีวิตใน
การทํางานเปนคําท่ีมีความหมายครอบคลุมทุก ๆ เร่ืองท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมในการทํางาน และสภาพ
การทํางาน โดยมีวัตถุประสงคก็เพ่ือประเมินสภาพการทํางาน ความพอใจและความไมพอใจของ
คนงาน การจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต และการไดรับการยอมรับวามีสวนตอความ
ม่ันคงและเสถียรภาพของสังคม  
 บลูสโตน (Bluestone 1977 : 43, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541 : 11) มีความเห็นวาการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นเปนมิติใหมของความสัมพันธระหวางนายจางกับพนักงาน 
และสหภาพแรงงานกับฝายบริหาร ความหมายของการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานจึง 
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หมายถึง การยอมรับความจริงของฝายบริหารในขอเท็จจริงท่ีวา คนงานหรือพนักงานนั้นอยูในวัย
ผูใหญในท่ีทํางาน ทําใหพวกเขาอยูในสังคมที่เปนสังคมขนาดใหญ ดังนั้น คานิยมในเร่ือง
ประชาธิปไตยจึงเปนเร่ืองท่ีตองยึดถือไว เหมือนกับในระดับประเทศท่ีพลเมืองมีอิสระเสรีท้ัง
ในขณะอยูท่ีบาน รวมท้ังการส่ือสารตาง ๆ ดวย ซ่ึงในท่ีทํางานก็ควรจะเหมือนกัน คานิยมในเร่ือง
ประชาธิปไตยนี้มาจากปจเจกบุคคลโดยตรง รวมท้ัง ในเร่ืองของการใหโอกาสแกพนักงานมีสวน
รวมในกระบวนการในการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ  
 โรโซว และซาเกอร (Rosow and Zager 1982 : 1) กลาววา ในสหรัฐอเมริกานั้นมีบริษัท
จํานวนมาก ท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก มีการจางงาน การดูแลคนงาน และความสามารถในการ
จัดการบริหารคนงาน และการทํากําไรอยางเปนระบบ โดยผานการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ซ่ึงเรียกกันวา “นวัตกรรมใหมของงาน” (Work Innovation) ซ่ึงหมายถึง แนวทางใด ๆ ก็
ตามท่ีจะกอใหเกิดความเปนอิสระในการทํางานมากข้ึน มีความคิดสรางสรรคมากข้ึน และมีความ
ตองการทักษะในการทํางานมากข้ึน ซ่ึงเปนความปรารถนาของตัวพนักงานเอง ซ่ึงทําไดโดยการ
ออกแบบงานสําหรับบุคคลเขาใหม โดยใหมีขอมูลเพื่อใชในการพิจารณามากขึ้นเพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ แบบเปนกลุม และการพัฒนาใหบุคคลมีความรูในเร่ืองของวงจรคุณภาพ 
(QC Circles) การทํางานเปนทีม เปนตน  
 รูบินสไตน (Rubinstein 1983 : 115-116, อางถึงใน สิทธิชัย อุยตระกูล 2539 : 35) ความ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง กระบวนการท่ีองคการนํามาใช เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดเพิ่ม
ศักยภาพข้ึนในการทํางาน โดยใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในเร่ืองท่ีจะมีผลกระทบตอ
ชีวิตการทํางานของพวกเขาเองโดยคําจํากัดความน้ี รวมไปถึงการมีสวนรวมในการปรับปรุง
คุณภาพ กระบวนการทํางาน การออกแบบสินคา การใชทรัพยากร ไปจนกระท่ังสภาพการณและ
ความสัมพันธอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน  
 โบวี่ และคณะ (Bovee et. al. 1933 : 413, อางถึงใน สรวงสรรค ตะปนตา 2541 : 33) 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนปรัชญาในการปรับปรุงผลิตภาพในการทํางาน โดยการตระเตรียม
และกําหนดใหพนักงานมีโอกาสไดใชความสามารถที่มีอยูปรับปรุงตนเอง รวมไปถึงปรับปรุงใน
ส่ิงท่ีองคการตองการ ซ่ึงการดําเนินการในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้น กระทําไดโดยการทํา
การออกแบบงานข้ึนใหม อันเปนชวงของการพยายามท่ีจะวัด และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน หนาท่ี 
และความรับผิดชอบในงาน โดยถาเราออกแบบงานใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานแลว ผลลัพธท่ี
จะไดตามมา ก็คือ การแบงมอบอํานาจใหกับพนักงานในแตละตําแหนง (Empowerment) ที่จะ
ตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ไดตามขอบเขตอํานาจ  
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 ซัตเติล (Suttle 1977 : 4, อางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ 2542 : 18) คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง ระดับซ่ึงสมาชิกท่ีทํางานในองคการพึงพอใจและเปนความตองการท่ีสําคัญของ
บุคคล โดยผานประสบการณตาง ๆ ของเขาเองจากการทํางานในองคการ ดังนั้น การประเมิน
คุณภาพชีวิตในการทํางานสามารถจะประเมินไดโดยการวัดท้ังความตองการท่ีสําคัญและจําเปน 
และความตองการที่สนองตอบความพึงพอใจ 
 เกสต (Guest 1979 : 76-77, อางถึงใน ภูวนัย นอยวงศ, 2541 : 9) คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีตอการทํางาน หรือผลท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลอันเนื่องมาจาก
ประสบการณในการทํางาน ดังนั้น คุณภาพชีวิตในการทํางาน อาจจะหมายถึง ความรูสึกท้ังหลาย
ของบุคคลเกี่ยวกับทุกมิติของการทํางาน เชน ความรูสึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชนใน
เชิงเศรษฐกิจและความม่ันคง สภาพแวดลอมการทํางาน ความสัมพันธระหวางคนกับองคการ และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล รวมท้ังคุณคาท่ีแฝงอยูในงานของบุคคล  
 ดูบริน (Dubrin 1988 : 401, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541 : 11) คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง ระดับของความพึงพอใจของสมาชิกในองคการที่มีตอส่ิงท่ีสําคัญท่ีบุคคลตองการ 
โดยผานประสบการณในการทํางานของพวกเขาในองคการนั้น  
 คารเรล และคณะ (Carrell et. al, 1992 : 27) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การ
พยายามท่ีจะใหความตองการสวนบุคคลของพนักงานไดรับการตอบสนองในการทํางานของพวก
เขา และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานนั้น องคการทําไดท้ังในดานสังคม 
และดานความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม โดยโปรแกรมคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นจะเนนไปท่ี
การสรางความสบายใจ สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย และโดยเฉพาะพยายามสรางให
คนงานมีความสนุกกับการทํางานเหมือนกําลังเลนสนุกอยูกับเพื่อน อันจะทําใหพนักงานมีความ
สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ กระปร้ีกระเปรา และมีความคิดสรางสรรคท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะสงผลไปสูการ
มีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน และชวยเพิ่มผลผลิตไดมากข้ึนดวย 
 ฮิวส และคัมม่ิง (Huse and Cummings 1985: 198-199, อางถึงใน พรสุข อัศวนิเวศน 
2541 : 18) คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนา หรือความ
พึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คือประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากความผาสุก (Well-Being) ในงานของผูปฏิบัติงาน เปน
ผลสืบเนื่องมาจากการรับรูประสบการณในการทํางานซ่ึงทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น 
ๆ คุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอองคการสามประการ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตของ
องคการ ประการท่ีสอง ชวยเพิ่มพูนขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแรงจูงใจในการ
ทํางาน และประการสุดทายจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานอีกดวย  
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 รอบบินส (Robbins 1998, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 2541 : 16) ไดกลาววาคุณภาพชีวิต
การทํางาน หมายถึง กระบวนการที่องคการไดทําการตอบสนองตอความตองการของพนักงานจาก
การพัฒนากลไกตาง ๆ ท่ีจะเอ้ืออํานวยใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในส่ิงท่ีมีผลกระทบ
ตอการทํางานของพนักงานหรือคุณภาพชีวิตการทํางาน เปรียบเสมือนแนวคิดท่ีครอบครองปจจัย
ตาง ๆ ท่ีจําเปนในการกําหนดเปาหมายรวมกันในการทําใหองคการมีความเปนมนุษย ความ
เจริญเติบโต และการมีสวนรวมนั่นเอง 
 เชอรเมอรฮอรน, ฮันต และออสบอรน (Schermerhorb, Hunt and Osborn 1997, อางถึงใน 
ประเสริฐ กล่ินหอม 2543 : 12) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตในการทํางานคือ ภาพรวมของประสบการณ
ทํางานของบุคคล ซ่ึงแสดงออกมาจากความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตองานอาชีพตลอดจนองคการ 
ดังนั้นการท่ีบุคคลมีผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงยอมแสดงวาบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงดวย 
คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนผลสะทอนของการบริหารงานท่ีดี เชน การใหพนักงานมีสวนรวม 
ไดรับผิดชอบงานและตัดสินใจงานรวมกัน การไววางใจใหอิสระในการทํางานของพนักงานมาก
ข้ึน อีกทั้งการใหส่ิงตอบแทนท่ียุติธรรม ส่ิงเหลานี้ลวนชวยใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดีและองคการประสบความสําเร็จอยางสูง 
 ในสวนของนักวิชาการของไทย มีหลายทานท่ีไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ลักษณะตาง ๆ กัน ดังเชน 
 บุญแสง ชีวะภากร (2533 : 6) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจท่ี
แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของแตละคน เพราะตางมีพื้นฐานภูมิหลัง ลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจสนใจที่เนื้องาน บางคนสนใจสภาพแวดลอม และคาตอบแทน 
เปนตนซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้  มีผลกระทบตอการรับรูหรือความรูสึก และกอใหเกิดความพึงพอใจ 
และความไมพึงพอใจในการทํางานข้ึน  
 สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2531 : 15) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การปรับปรุง
งานในองคการใหสมาชิกไดตอบสนองความตองการสวนตน ผานประสบการณจากการทํางานใน
องคการ  
 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2530 : 266) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานท่ีมี
ศักดิ์ศรีเหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นก็คือ ชีวิตการทํางานท่ีไม
ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความตองการพื้นฐานท่ีกําลังเปล่ียนไปในแตละยุคสมัย  
 บุญเจือ วงษเกษม (2529-2530 : 29) คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ขีดหรือระดับท่ี
แตละคนพอใจในหนาท่ี การงาน เพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
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 จากความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีไดรวบรวมมาขางตน ผูศึกษาจึงไดทํา
การวิเคราะหและสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานไว ดังนี้  
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหงานท่ีปฏิบัตินั้นสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
และผูปฏิบัติงานไดรับผลตอบแทนจากการทํางานอยางเปนธรรมและเพียงพอ 
 
 องคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
 นักวิชาการ และนักวิจัยไดกําหนดองคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางานไวมากมาย 
ดังท่ีไดรวบรวมไว ณ ท่ีนี้ ดังนี้  
 เวสตลีย (Westley, อางถึงใน ฐิตณัฐ สมบัติศิริ 2546 : 19-20) ไดจําแนกองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน 4 มิติ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ  
 1. มิติความไมเสมอภาค (Inequity) ซ่ึงตามมุมมองของเศรษฐศาสตรแลวเสนอใหใช
ความพึงพอใจในการทํางาน การนัดหยุดงาน และการกอวินาศกรรมเปนตัวช้ีวัด  
 2. มิติความไมม่ันคง (Insecurity) ซ่ึงเปนมุมมองในเชิงรัฐศาสตร โดยใชตัวช้ีวัดอัน
เดียวกับมิติความไมเสมอภาค  
 3. มิติดานความแปลกแยก (Alienation) เปนทัศนะในเชิงจิตวิทยา โดยไดเสนอใหใช
ความรูสึกวางเฉย หรือเฉยชาในการทํางาน การขาดงาน และการลาออกจากงาน หรือการเปล่ียน
งาน (Turn Over) เปนตัวช้ีวัด  
 4. มิติเกี่ยวกับการปลีกตัว (Anomie) ซ่ึงตามทรรศนะทางสังคมวิทยาไดเสนอใหใช
ความรูสึกถึงวาตนเองไรความหมายตองาน การขาดงาน และการลาออกจากงานเปนตัวช้ีวัด  
 แมคคอบี (Maccoby, อางถึงใน นฤดล มีเพชร 2541 : 11) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานโดยใชตัวช้ีวัดเหลานี้  
 1. ความม่ันคงปลอดภัย (Security) ซ่ึงประกอบไปดวย ความมั่นคงปลอดภัยในงาน 
สุขภาพอนามัยของพนักงาน  
 2. ความเสมอภาค (Equity) ประกอบดวย ความมีกฎระเบียบท่ียุติธรรมเหมาะสมตาม
สมควร และความเสมอภาคเปนธรรมในเร่ืองการจายคาตอบแทนในการทํางาน  
 3. ความเปนประชาธิปไตย (Democracy) ประกอบดวย การมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะมีสวน
รวมตาง ๆ เชน การตัดสินใจในงาน การปรับปรุงงาน เปนตน ความเปนปจเจกบุคคล (Individual) 
หมายถึงการมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาบุคคลอยางเต็มท่ีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ตามลักษณะของแตละ
ปจเจกบุคคล  
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 เดลามอท และทาเคซาวา (Dellamotte and Takezawa 1984, อางถึงใน นฤดล มีเพียร 
2541 : 11) เสนอวามิติท่ีเปนองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ัน มีอยู 5 มิติ ดังน้ี  
 เปาหมายด้ังเดิม (Traditional goals) หมายถึง เปาหมายท่ีเกี่ยวของกับสภาพการทํางาน
เดิม ๆ ท่ีเปนปญหามานานแลวในองคการ เชน ในเร่ืองของช่ัวโมงการทํางาน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน อันเปนเปาหมายท่ีตองการจะแกไข เพ่ือคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของพนักงานโดยใช
วิธีการใหม ๆ มีการปฏิบัติตอพนักงานท่ีทํางานอยูอยางเปนธรรม และเหมาะสม (Fair treatment at 
work) หมายถึง จะตองมีความเปนธรรมในการปฏิบัติตอพนักงานในทุกมุมมอง ท้ังจากมุมมองของ
พนักงานในองคการ และกลุมตาง ๆ ในสังคม มีอิทธิพลในการตัดสินใจ (Influence of decisions) 
คือ การสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในเร่ืองการพัฒนา โดยมีจุดประสงคก็
เพ่ือลดความแปลกแยกกับการพัฒนานั้น อันเนื่องมาจากการขาดอํานาจท่ีจะตอรองของพนักงาน 
ความทาทายของเน้ืองาน (Challenge of work content) หมายถึง งานท่ีพนักงานทํานั้นมีความทาทาย 
และมีความสัมพันธกับโอกาสกาวหนาในอาชีพนั้นของพนักงาน ชีวิตการทํางาน (Work life) ชีวิตการ
ทํางานนั้นเปนกระบวนการในการพัฒนารูปแบบหนึ่ง อันเปนกระบวนการพัฒนาท่ีเนนไปท่ีการ
ทํางานของพนักงานซ่ึงตองดําเนินไปตลอดชีวิตของการทํางาน และมีความสัมพันธโดยตรงตอ
ครอบครัว และสังคมของคนงาน 
 ริชารด อี. วอตัน (Walton, อางถึงใน ผจญ เฉลิมสาร 2540 : 24) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะสําคัญท่ีประกอบข้ึนเปนคุณภาพชีวิตการทํางานในหนังสือ Criteria for Quality of Working 
life โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ  
 1. คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง 
การท่ีผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยาง เพียงพอกับการมี
ชีวิตอยูไดตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และตองเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือ
องคการอ่ืนๆ ดวย  
 2. ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) หมายถึง 
ส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะท่ีตองเส่ียง
ภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย  
 3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (development 
of human capacities) งานท่ีปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติ งานไดใชและพัฒนาทักษะ
ความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย  
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 4. ลักษณะงานท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงใหแกผูปฏิบัติงาน (growth 
and security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลวยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมี
โอกาสกาวหนา และมีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเปนท่ียอมรับท้ังของเพ่ือนรวมงานและสมาชิก
ในครอบครัวของตน  
 5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social 
integration) ซ่ึงหมายความวางานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคล
อ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาท่ีตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม  
 6. ลักษณะงานท่ีตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 
ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคลมีความ
เปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมท้ังโอกาสท่ีแตละคนจะไดแสดงความ
คิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองดวยกฎหมาย  
 7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม (the total life space) เปนเร่ือง
ของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยาง
สมดุล นั่นคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการ
กําหนดช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียง การท่ีตองครํ่าเครงอยูกับงานจนไมมีเวลา
พักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ  
 8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) ซ่ึง
นับเปนเร่ืองท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการที่ตนปฏิบัติงาน
อยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ท้ังในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษา
สภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด 
 เรวิน (Lewin 1981 : 47-51, อางถึงใน สุวดี อานุวงษวิวัฒน 2544 : 21) ไดเสนอ
องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานไว 10 ประการ ไดแก 
 1. คาจางและผลประโยชนท่ีจะไดรับ (Pay and benefits)  
 2. เง่ือนไขของการทํางาน (Conditions of employment)  
 3. เสถียรภาพของการทํางาน (Employment stability)  
 4. การควบคุมการทํางาน (Control of work)  
 5. การปกครองตนเอง (Autonomy)  
 6. การยอมรับ (Recognition)  
 7. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relations with supervisor)  
 8. วิธีพิจารณาการเรียกรอง (Appeals procedure)  
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 9. ความพรอมของทรัพยากรที่มีอยู (Adequacy of resources to get work done)  
 10.  ความอาวุโส (Seniority in employment)  
 ฮิวส และคัมมิงส (Huse and Cummings 1985 : 199-200, อางถึงใน พรสุข อัศวนิเวศน 
2541 : 18) เสนอวาคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังนี้  
 1. รายไดและผลประโยชนตอบแทนท่ียุติธรรม และเพียงพอ (Adequate and Fair 
Compensation) หมายถึง การไดรับรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และสอดคลองกับมาตรฐานท่ี
สังคมกําหนดไว และมาตรฐานของผูรับ มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอ่ืน ๆ  
 2. สภาพที่ทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safety and Healthy Environment) 
หมายถึง การที่พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานไมสงผลเสียตอ
สุขภาพและไมเส่ียงอันตราย  
 3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) หมายถึง 
การท่ีผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีทํา โดยพิจารณาจากลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติ ไดแก งานท่ีไดใชทักษะ และความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความทาทาย งานท่ี
ผูปฏิบัติมีความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานท่ีไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ   
 4. ความกาวหนา (Growth) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพ
และตําแหนง มีความม่ันคงในอาชีพ   
 5. ความสัมพันธภายในหนวยงาน (Social Integration) หมายถึงการท่ีผูปฏิบัติงานเปน
ท่ียอมรับของผูรวมงาน ท่ีทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจาก
การแบงแยกเปนหมูเหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับ และมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  
 6. การบริหารงานท่ีเปนธรรมและเสมอภาค (Constitutionalism) หมายถึง การมีความ
ยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล 
ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม  
 7. ความสมดุลของชวงเวลาท่ีใชในการทํางาน และชวงเวลาท่ีไดพักผอนมีความเปน
สวนตัว (The Total Life Space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลของชวงเวลาการทํางานกับ
ชวงเวลาการดําเนินชีวิตโดยสวนรวม มีความสมดุลของการทํางานกับการใชเวลาวาง และเวลาท่ี
ใหกับครอบครัว มีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาวะหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
 8. ความภูมิใจในองคการ (Organizational Pride) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานท่ีมี
ความภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานในองคการท่ีมีช่ือเสียง และไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและ
รับผิดชอบตอสังคม 
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 เดสเลอร (Dessler, อางถึงใน อนงค สระบัว 2546 : 40) กลาววา องคประกอบท่ีจะทําให
เกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังนี้  คือ  
 1.  คุณคาของงานท่ีทํา  
 2.  สภาพการทํางานมีความปลอดภัยและม่ันคง 
 3.  คาตอบแทนและผลประโยชนท่ีเพียงพอ  
 4.  ความม่ันคง มีหลักประกันในการทํางาน 
 5.  มีการควบคุมดูแลอยางเหมาะสม  
 6.  ไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน  
 7.  มีโอกาสในการเรียนรูและไดรับความดีความชอบ  
 8.  มีสภาพสังคมท่ีดี  
 9.  มีความเปนธรรมและยุติธรรม 
 กอรดอน (Gordon, อางถึงใน อนงค สระบัว 2546 : 40) กลาวไววา หลักเกณฑในการ
วัดคุณภาพชีวิตในการทํางานนั้นมีองคประกอบมากมายท้ังการเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบ การ
ออกแบบเทคโนโลยี เพื่อท่ีจะปรับปรุงสภาพการทํางาน ซ่ึงจะคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ 7 ประการ คือ  
 1.  ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  
 2.  สภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  
 3.  ความกาวหนาและการไดรับการพัฒนา  
 4.  ความพึงพอใจของสภาพสังคมในท่ีทํางาน  
 5.  มีสิทธิสวนบุคคล  
 6.  ความสอดคลองระหวางงานและชีวิตสวนตัว  
 7. งานและประโยชนตอสังคม  
 คอสเซน (Kossen, อางถึงใน อนงค สระบัว 2546 : 40) ไดกลาวไววา ส่ิงท่ีจะทําใหเกิด
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก  
 1. การเพ่ิมคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (job enrichment) เปนการเปดโอกาสให
พนักงานไดรับการยอมรับประสบผลสําเร็จและเจริญกาวหนา  
 2. เพิ่มปริมาณงานท้ังในเร่ืองการขยายงาน และเพิ่มความรับผิดชอบ (getting loaded–
vertically and horizontally) เปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน 
 3. สรางสรรคงาน (creating whole job) การสรางสรรคงานใหหลากหลายมากข้ึนจะทํา
ใหสนองความตองการได และหากพนักงานมีโอกาสท่ีจะใชความคิดและทักษะท่ีมีอยูจะทําใหเกิด
ความพึงพอใจและภูมิใจในตนเอง  
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 4. มีการหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงาน และใชทักษะหลากหลาย (rotating job, 
cross-training and multiskilling) จะชวยทําใหพนักงานไดเรียนรูมากข้ึนสามารถโอนยายขามสาย
งานได และมีโอกาสที่จะไดใชทักษะมากข้ึน  
 5. เปล่ียนงานท่ีนาเบ่ือไปสูงานงานท่ีถูกใจ (do two “dull” equal job enrichment) จะทํา
ใหเกิดความนาสนใจและพึงพอใจมากข้ึน โดยอาศัยวิธีการเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน  
 6. ใหการชมเชยและการยอมรับ (a liberal lacing of praise and recognition) ซ่ึงเปน
ความตองการข้ึนพื้นฐานของมนุษยอยูแลว และสามารถทําไดหลายวิธีท้ังใชคําพูด การสัมผัส การ
มองแลวยิ้ม เปนตน 
 7. การใหคาตอบแทนท่ีดี (providing well pay) อาจจะมีการเตรียมรางวัลสําหรับผูท่ี
ประพฤติตนดี จะเปนแรงสนับสนุนใหผูท่ีขาดงาน และมาทํางานสายปฏิบัติตนใหม  
 8. สรางความรับผิดชอบในงาน (building responsibility into job) เปดโอกาสให
พนักงานไดตัดสินใจไดอยางอิสระในงานท่ีมีความสําคัญ  
 9. มีสถานท่ีเล้ียงเด็กสําหรับลูกพนักงาน (providing child care for employee’ 
children) จะเปนการชวยเพิ่มขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน และยังชวยใหลดการขาดงาน หรือการมา
ทํางานสายของพนักงานได  
 10.  ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน (modifying work environment) เชน สราง
บรรยากาศของการทํางานเปนทีม สงเสริมใหมีสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานโดยการเปดเพลง มีเวลา
พัก มีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 11.  มีโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (providing wellness program) เพื่อใหรางกายแข็งแรง
สมบูรณแลวจะทําใหเกิดผลดี ตอตัวพนักงานเองและตองานท่ีทํา ชวยลดความเครียด ลดภาวะของ
การเปนโรคหัวใจ ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน 
 เชอรเมอรฮอรน (Schermerhorn, อางถึงใน อนงค สระบัว, 2546 : 41) ไดกลาวถึง แงมุม
ในการพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางาน ไวดังนี้  
 1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและมีความยุติธรรม  
 2. สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัย  
 3. โอกาสในการเรียนรูและใชทักษะใหม ๆ 
 4. โอกาสในความกาวหนาและความเติบโตในสายอาชีพ  
 5. ไดรับการปองกันสิทธิสวนบุคคล  
 6. ความภูมิใจในงานและองคการ 
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 คัมม่ิง และ วอรเลย (Cummings and Worley, อางถึงใน อนงค สระบัว 2546 : 42) ได
วิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางานวาประกอบดวยลักษณะตาง ๆ 8 ดาน ดังนี้  
 1.  คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) 
 2.  สภาพแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment)  
 3.  การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacityies)  
 4.  ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน (growth and security)  
 5.  การบูรณาการทางสังคม (social integration)  
 6.  ความยุติธรรมและเสมอภาค (constitutionals)  
 7.  ชวงเวลาวางของชีวิตโดยรวม (total life space)  
 8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (social relevance. 
 ในสวนของนักวิชาการของไทย เชน กองสวัสดิการแรงงาน (2547 : 18-19) ไดอธิบาย
ถึงคุณภาพชีวิตการทํางานวาควรคํานึงถึง 4 เร่ือง ดังนี้ 
 1. สุขภาพทางกาย พนักงานตองมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บซ่ึงเปนผลจากการไดรับการสนองตอบทางดานปจจัยความจําเปนข้ันพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
 2. สุขภาพทางอารมณ มีอารมณแจมใส ม่ันคง ไมหงุดหงิดโมโหงาย ไมวิตกกังวลนั่น
หมายความวาหนวยงานมีการใหเวลาพักผอน มีสันทนาการ ใหความใสใจกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และครอบครัวพนักงาน 
 3. สุขภาพทางจิตวิญญาณ รูสึกเปนสุขและพึงพอใจชีวิตของตน ครอบครัว สังคม 
ตามท่ีเปนอยู เขาใจธรรมชาติและความเปนจริงของชีวิต รวมท้ังส่ิงยึดเหน่ียวท่ีมีความหมายสูงสุด
ในชีวิต 
 4. สุขภาพทางสังคม เปนการไดรับการยอมรับจากคนท่ัวไปอันเนื่องมาจากการมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถในการยอมรับความสามารถและความสําคัญของผูอ่ืน ตลอดจน
ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอยูรอบตัว 
 บุญแสง ชีระภากร (2553) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการกําหนดคุณภาพ
ชีวิตการทํางานไว 10 ประการ ดังนี้  
 1.  คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (adequate and fair pay) 
 2.  ผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefits) 
 3.  สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (safe and healthy environment) 
 4.  ความม่ันคงในงาน (job security) 
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 5. เสรีภาพในการรวมเจรจาตอรอง (free collective bargaining) 
 6.  พัฒนาการและการเจริญเติบโต (growth and development)  
 7.  บูรณาการสังคม (social integration) หรือความสัมพันธกันระหวางบุคคลในองคการ
ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการ (formal) และไมเปนทางการ (informal) 
 8.  การมีสวนรวมในองคการ (participation) 
 9.  ประชาธิปไตยในการทํางาน (democracy at workv 
 10.  เวลาวางของชีวิต (total life space) 
 เสนาะ ติเยาว (2543 : 7) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีมีลักษณะดังนี้คือ 
 1.  การไดรับคาตอบแทนท่ียุติธรรมและเหมาะสมกับงานท่ีทํา 
 2.  การทํางานอยูในสภาพแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
 3.  ไดรับความรูใหมๆ และเกิดทักษะใหมๆ จากงานท่ีทํา 
 4.  มีโอกาสกาวหนาและมีความเติบโตในอาชีพนั้น 
 5.  งานท่ีทําไมไปละเมิดสิทธิสวนตัว 
 6.  องคการหรือสถานท่ีทํางานเปนสังคมของคนท่ีทํางานนั้นดวย 
 7.  มีความรักมีความภาคภูมิใจในงานและองคการท่ีคนนั้นทํางานอยู 
 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับองคประกอบท่ีใชวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ของนักวิชาการท้ังตางประเทศและในประเทศท่ีไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวามีปจจัยท่ีคลายคลึง
กัน และแตกตางกันบาง แลวแตดานท่ีตองการจะวัด ผูวิจัยไดพิจารณาแลวเห็นวาแนวคิดของ 
Richard E. Walton และ Huse and Commings และ Cummings and Worley มีความเหมาะสมตอการ
นํามาปรับใชเปนแนวทางในการวิจัย กับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลา ผูวิจัยจึงไดกําหนดองคประกอบในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา รวม 5 ดาน คือ 
 1. ดานสภาพการทํางาน 
 2. ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 3. ดานความม่ันคงในการทํางาน 
 4. ดานการพัฒนาตนเอง 
 5. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน 
 ผูวิจัยจึงขอใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรท่ีศึกษาในแตละดาน ดังนี้ 
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 สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพการที่พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีมี
ความเหมาะสม สถานท่ีทํางานไมสงผลเสียตอสุขภาพและไมเส่ียงกับอันตราย วอลตัน (Walton) 
กลาววา ผูปฏิบัติงานไมควรอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและส่ิงแวดลอมของการทํางานซ่ึง
จะกอใหเกิดสุขภาพท่ีไมดี และควรกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาพ ซ่ึง
รวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง กล่ิน และการรบกวนทางสายตา นอกจากนี้ การจัดสภาพแวดลอม
ของการทํางานใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตอรางกาย ตลอดจนความสะอาดท่ัว ๆ ไปและมีมาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน ไมวาจะเปนการปองกันการบาดเจ็บในระหวางทํางาน 
หรือผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว เปนส่ิงท่ีควรตองทําเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนใน
องคการ ท่ีถือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดไว 
 พิมลวรรณ พงษสวัสดิ์ (2532) กลาววา สภาพแวดลอมมีสวนทําใหคนอยากทํางาน
หรือไมอยากทํางาน ซ่ึงคําวาสภาพแวดลอมในท่ีนี้มีความหมาย 4 ดาน คือ 
 1. สภาพแวดลอมเก่ียวกับการสถานท่ีทํางาน ไดแก สถานท่ีทํางาน อุปกรณ เคร่ืองมือ
ใชสอย ซ่ึงเห็นไดชัดเปนรูปธรรม 
 2. สภาพแวดลอมเกี่ยวกับระบบ เชน ระบบบริการ ระบบการใหความดีความชอบ 
ระบบการทํางานเปนข้ันตอน ระบบการทํางานเปนทีม ระบบการตัดสินใจ เปนตน 
 3. สภาพแวดลอมเกี่ยวกับคน คือผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และการประสานงาน 
 4. สภาพแวดลอมเก่ียวกับวัฒนธรรม คือ แนวคิด แนวปฏิบัติท่ีฝงลึกในจิตใจของคน
ในองคการนั้น ซ่ึงไดแก ความมีวินัย จริยธรรมในการทํางาน ความซ่ือสัตย คุณภาพ กิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีดําเนินอยูเปนประจํา เชน กิจกรรมท่ีเกื้อหนุนใหเกิดการทํางานเปนทีม ถาทําบอยเขาก็จะกลายเปน
วัฒนธรรมขององคการไดในท่ีสุดอาจกลาวไดวา หากชีวิตการทํางานในแตละวันผูปฏิบัติงานตองอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีไมถูกสุขลักษณะและไมมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินแลว ผูปฏิบัติงาน
อาจหรือไดรับผลกระทบตอสุขภาพกาย สุขภาพใจ เกิดความรูสึกวิตกกังวลทําใหทํางานไดไมเต็ม
กําลังความสามารถ ดังนั้น หนวยงานควรจัดใหมีการดูแลสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะและใหเกิด
ความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานอยูเสมอ 
 คาตอบแทนท่ีเหมาะสม  หมายถึง  คาตอบแทนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานน้ัน จะตองมี
ความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ ซ่ึง
คาตอบแทนในความหมายน้ี หมายถึง คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน (salary and wage) ซ่ึงพิจารณาได
เปน 2 ประเด็น คือ คาตอบแทนท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนท่ีเพียงพอ คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
(equal pay for equal work) ซ่ึงเปนหลักการท่ีตองใชเทคนิคการบริหารคาจางเงินเดือน เชนการ
วิเคราะหงาน (job analysis) การประเมินคางาน (job evaluation) การจัดทําโครงสรางคาจาง
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เงินเดือน (pay structure) มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับแตละองคการ โดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกองคการดวย สวนคาตอบแทนท่ีเพียงพอ (adequate pay) คือ
การจายคาจาง และเงินเดือนตามสภาพการทางเศรษฐกิจ คาครองชีพภาวะเงินเฟอ ซ่ึงคาจางและ
เงินเดือนท่ีเหมาะสมควรจะสามารถเล้ียงครอบครัวท่ีประกอบดวยสมาชิก 4  คน คือ พอ แม และลูก 
2 คนได นอกจากนี้ ผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefits) ก็เปนคาตอบแทนประเภทท่ีไมเปนตัวเงิน
ท่ีองคการจัดใหแกบุคคลในองคการ เชน วันหยุด วันลา เวลาพัก ฯลฯ ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีองคการใหแก
บุคคลในองคการโดยไมมีขอผูกพัน เพราะไมถือวาเปนคาตอบแทนในการจางงาน แตเปน
คาตอบแทนท่ีใหเพื่อเปนผลประโยชนในการเสริมสรางชีวิตความเปนอยูและความสะดวกสบาย 
ในการทํางานเทานั้น ผลประโยชนเกื้อกูลเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลมาก ในการสรางความพึงพอใจใหแก
บุคคล เพราะโดยท่ัวไปแลวการจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินมักมีความแตกตางกันในแตละองคการ
ไมมากนัก แตผลประโยชนเกื้อกูลมีความแตกตางกันมาก ถาองคการใดมีผลประโยชนเกื้อกูลสูง ก็
จะมีการแรงดึงดูดใจใหมีผูมาสมัครทํางานกับองคการนั้นมาก บุคลากรจํานวนไมนอยท่ีมีความรูสึก
วามีคุณภาพชีวิตของการทํางานดี เพราะองคการจัดผลประโยชนเกื้อกูลใหมากกวาองคการอื่น ๆ จึง
เปนขอคํานึงท่ีสําคัญท่ีผูบริหารองคการตองคํานึงถึงในการสรางความพึงพอใจใหเกิดแกบุคคลใน
องคการ 
 เสนาะ ติเยาว  (2543) กลาววา คาตอบแทน หมายถึง การจายใหกับการทํางาน อาจเรียก
เปนคาจางหรือเงินเดือนก็ได เงินคาจาง หมายถึง เงินท่ีคนงานไดรับโดยถือเกณฑจํานวนช่ัวโมง
ทํางาน คาจางจะข้ึนลงตามจํานวนชั่วโมงการทํางาน สวนเงินเดือน ไดแกรายไดท่ีไดประจํา ใน
จํานวนคงท่ีไมเปล่ียนแปลงไปตามชั่วโมงการทํางานหรือผลผลิต ในการดําเนินงานขององคการ
หรือหนวยงานจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน ดังนั้นในการจูงใจให
ผูปฏิบัติงานทํางานไดเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เกิดความรวมมือรวมใจและมีความจง
รักในองคกรนั้น ข้ึนอยูกับการใหผลประโยชนและคาตอบแทน ดังนั้นคาตอบแทน จึงเปนปจจัย
หนึ่งท่ีมีสวนในการจูงใจใหผูปฏิบัติงานอยูในองคการ การจายคาตอบแทนในรูปของคาจาง 
เงินเดือน และส่ิงตอบแทนอ่ืน ๆ เปนหนาท่ีขององคการหรือหนวยงานท่ีจะตองปฏิบัติอยางถูกตอง
และยุติธรรมนอกจากนี้ คาตอบแทนเปนปจจัยท่ีสําคัญในการครองชีพ คนทุกคนตองมีรายไดให
เพียงพอกับการดําเนินชีวิตตามสถานะทางสังคมของแตละคน เพราะคาตอบแทนเปนผลท่ีทําให
ผูปฏิบัติงานสามารถนําไปแลกเปล่ียนเปนส่ิงตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางรางกายและ
จิตใจของคนได ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจ และยอมรับวาตนเปนคนท่ีมีคุณคาคนหนึ่ง
ในสังคม การกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมจะสรางความม่ันคงใหกับองคการ สรางขวัญในการ
ทํางาน ลดความไมพึงพอใจในงานได ผลงานออกมาจึงมีคุณภาพซ่ึง คัมม่ิง และ วอรเลย กลาววา 
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คาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการครองชีพ คนทุกคนตองการมีรายไดใหเพียงพอกับการดําเนิน
ชีวิตในระดับหนึ่ง ตามสถานะทางสังคมของแตละคนการกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสม สราง
ความมั่นคงใหกับองคการ สรางขวัญในการทํางานใหกับบุคลากร หากบุคลากรเห็นวาอัตรา
คาตอบแทนไมยุติธรรมก็จะเกิดความไมพอใจ และผลการแสดงออกจะกระทบตอการบริหารงาน
ขององคการในท่ีสุด 
 ซ่ึงธงชัย สันติวงศ (2530) ไดใหขอเสนอแนะหลักการจายคาตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพ
ไว 7 ประการ คือ 
 1. การจายอยางพอเพียง (adequate) หมายถึง การจายท่ีสูงพอตามระดับข้ันตํ่าของ
คาจางแรงงานข้ันตํ่าและขอกําหนดท่ีตกลงกับสหภาพตัวแทนของแรงงาน ซ่ึงฝายบริหารจะตอง
ปฏิบัติใหครบตามท่ีไดกําหนดไว 
 2. จะตองจายอยางเปนธรรม (equitable) หมายถึง การที่จะตองยึดหลักวาพนักงานทุก
คนจะไดรับการจายอยางเปนธรรม โดยเปรียบเทียบกับกําลังความพยายาม ความสามารถตลอดจน
ความรูท่ีไดรับจากการอบรมและอ่ืน ๆ 
 3. จะตองจายอยางสมดุล (balanced) หมายถึง การจาย ตลอดจนผลประโยชนและ
รางวัลตอบแทนท่ีใหในรูปอ่ืน ๆ อยางสมเหตุสมผล 
 4. การจายตองเปนตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ (cost effective) การจายนั้นจะตองไมมาก
เกินไป โดยพิจารณาถึงระดับความสามารถของหนวยงานท่ีจะสามารถจายได 
 5. ตองมีความม่ันคง (secure) หมายถึง การตองพิจารณาถึงความตองการดานความ
ม่ันคงและปลอดภัยของพนักงานซ่ึงตองการทางดานความม่ันคง และความตองการอ่ืน ๆ ท่ีการจาย
จะสามารถตอบสนองความพอใจใหได 
 6. การจายตองสามารถใชจูงใจได (incentive providing) การจายท่ีจะตองมีกลไกสามารถ
เปนการจายท่ีมีส่ิงจูงใจปนอยูดวย และกระตุนใหเกิดการปฏิบัติท่ีมีผลผลิตจากการทํางานไดดี 
 7. เปนท่ียอมรับของพนักงาน (acceptable to the employee) หมายถึง พนักงานจะตอง
เขาใจเกี่ยวกับระบบการจายและรูสึกวาระบบการจายเปนระบบท่ีสมเหตุสมผล ท้ังในแงของ
ผลประโยชนองคการ และผลประโยชนของตัวเองดวยอาจกลาวไดวา คาตอบแทน ท้ังท่ีเปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน มีความสําคัญอยางยิ่งตอบุคลากรทุกคนในองคการ ท้ังนี้เพราะคาตอบแทนเปน
ปจจัยพื้นฐานในการครองชีพและสามารถสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงาน การ
ท่ีองคการสามารถกําหนดคาตอบแทนใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสมตามความรูความสามารถ 
และอยูภายใตความยุติธรรมแลว ยอมเปนการจูงใจใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางเต็มความสามารถ อัน
กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา 
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 ความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะกาวหนาในอาชีพ
ตําแหนงงาน ใหโอกาสพนักงานในการใชความรูสามารถใหม ๆ การเล่ือนตําแหนงงานท่ีทํา 
รวมท้ังควรมีการใหหลักประกันความม่ันคงในการทํางาน  
 บุญแสง ชีระภากร (2533) กลาววา พัฒนาการและการเจริญเติบโตในตําแหนงหนาที่มี
ความสัมพันธอยางแยกไมออก เพราะการท่ีบุคคลใดจะมีการเจริญเติบโตในตําแหนงหนาท่ีไดนั้น
จะตองมีพัฒนาการท้ังทางดานความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และเจตคติ (attitude) ท่ีเกี่ยวของ
กับงานเปนอยางมาก พัฒนาการ (development) จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับบุคคล 
 สวนการเจริญเติบโตเปนความตองการของมนุษยทุกคน  ซ่ึงแตละบุคคลอาจจะมีระดับ
ของความตองการท่ีแตกตางกันออกไป แตท้ังนี้ตองเปนไปกระบวนการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโต จึงจะสามารถเจริญเติบโตในตําแหนงหนาท่ีได ซ่ึงเง่ือนไขนี้ในบางองคการถือเปน
เง่ือนไขสําคัญในการท่ีจะเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน นอกจากนี้ ความม่ันคงในงาน(job security) ในดาน
ของการจางงานและความเปนธรรมในการเลิกจาง องคการที่ใหความม่ันคงในการจางงานสูง เชน 
ระบบราชการ มีการจางงานจนอายุครบ 60 ป และจะไมเลิกจางโดยไมมีเหตุผล จึงเปนตัวอยางของ
องคการท่ีมีความมั่นคงสูง จนมีผูนิยมเขาทํางานโดยเหตุผลของความม่ันคงนี้ สวนองคการเอกชนท่ี
มีขนาดใหญและมีสถานภาพม่ันคงในการจางงานสูงมากเชนเดียวกัน แมจะมีการปลดพนักงานออก
กอนครบเกษียณอายุก็ตามแตก็มีการจายเงินชดเชยตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงมีผูนิยมทํางานใน
องคการแบบนี้มากความม่ันคงจึงเปนส่ิงท่ีดึงดูดใจ และสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแก
บุคคลในองคการสูง องคการท่ีมีขนาดเล็กและมีความ ม่ันคงในการจางงานสูง ก็เปนการสรางความ
พึงพอใจใหแกบุคคลในองคการทดแทนกันไป แตความม่ันคงในการจางงานมักมีผลเสียถาไมมี
มาตรการปองกันท่ีดี กลาวคือ เม่ือบุคคลไดรับความมั่นคงในการจางงานสูง ก็จะเกิดความเฉ่ือย 
(inert) ในการทํางาน เพราะถือวาตนเองจะไมถูกเลิกจาง ถาไมกระทําผิดรายแรง จึงแทนท่ีจะสราง
ความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตของการทํางานท่ีดี กลับกลายเปนผลเสียตอองคการเองสอดคลอง
กับแนวความคิดของ วอลตัน (Walton) ท่ีไดกลาววา ในการทํางานนั้นพนักงานมีความตองการ 4 
ประการ คือ 1) ตองการที่จะพัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถในการทํางานของตนใหสูงข้ึน 
ไมวาจะโดยวิธีการฝกอบรมหรือการศึกษาตอ มิใชปฏิบัติหนาท่ีอยูแตในตําแหนงเดิมตลอดไป 2) 
ตองการนําเอาความรู ความสามารถที่ไดจากการฝกอบรม หรือการศึกษาตอมาปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอหนวยงานของตนในอนาคตตอไป3) มีความตองการท่ีจะกาวข้ึนไปสูตําแหนงงานท่ี
สูงข้ึนกวาเดิม อันจะเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน ญาติพี่นองและคนอ่ืน ๆ ในสังคม 4) ตองการ
ท่ีจะมีรายไดท่ีม่ันคงเหมาะสมความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ซ่ึงความกาวหนาและ
ความม่ันคงในงานเปนตัวช้ีวัดในดานหน่ึงของคุณภาพชีวิตการทํางาน บุคคลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการ
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งานดีจะรูสึกภาคภูมิใจ และเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงความพอใจในงานเปนสวนหนึ่งของ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงจากการศึกษาของ ไอเซนเบอรเกอร และคณะ (Eisenberger and others)
พบวาการท่ีพนักงานรูสึกวาองคการไดสนับสนุนคนดานโอกาสกาวหนา จะทําใหเขาเกิดความ
จงรักภักดีตอองคการยิ่งข้ึน ผลท่ีตามมาคือความอุตสาหะในงาน การมีความคิดสรางสรรคเพื่อ
องคการตลอดจนความรูสึกผูกพันตอองคการการเสริมสรางความม่ันคงและความกาวหนาในการ
ทํางาน นอกจากจะจัดการพัฒนาสายอาชีพใหแกพนักงาน ยังควรท่ีจะสรางความม่ันคงท่ีจะไดรับ
ในยามที่สูงอายุข้ึนหรือมีความม่ันคงในยามท่ีประสิทธิภาพในการทํางานลดลงจากเดิม หรือเมื่อเกิด
กรณีทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานได อาจทําโดยใหรายไดแกบุคลากรสวนหนึ่งในกรณีท่ีตอง
วางงาน ใหรายไดอันเนื่องจากความไมมีความสามารถในการทํางาน หรือเกิดกรณีทุพพลภาพโดยมี
การจายเงินทดแทนใหในชวงท่ีเจ็บปวย หรือไมสามารถทํางานไดโดยมีเหตุผลท่ีแพทยรับรอง ซ่ึง
ในกฎหมายแรงงานท่ีมีการระบุการจายกรณีนี้ไว เพื่อจะใหความม่ันคงตอแรงงานนั่นเอง หรืออาจ
ใหรายไดในกรณีเกษียณอายุ โครงการจายในรูปของเงินกอน หรือบําเหน็จบํานาญเพ่ือตอบแทนแก
พนักงาน90 ในขณะท่ี พยอม วงศสารศรี ไดใหหลักเกณฑในการเล่ือนตําแหนง ดังนี้ 1) หลักความรู
ความสามารถ (merit or ability factor) ซ่ึงจะคํานึงถึงความรู ความสามารถเปนเกณฑ ไมคํานึงถึง
ความอาวุโส สวนมากจะใชวิธีการสอนเปนเกณฑในการตัดสิน 2) หลักอาวุโสและประสบการณ 
(seniority and experience) อาวุโส หมายถึงการท่ีบุคคลไดปฏิบัติงานอยูในองคการนั้นมาเปน
เวลานาน เพื่อเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานมาเปนเวลานานในองคการ 3) หลักความรู
ความสามารถและอาวุโส (merit and seniority) วิธีนี้เปนการประสานขอบกพรองของท้ัง 2 วิธีแรก 
คือ มีการพิจารณาความรูความสามารถ ผนวกกับการปฏิบัติงานมาเปนเวลานานในองคการ 4) หลัก
ระบบอุปถัมภ(patronage system) ในองคการตาง ๆ มักจะหลีกเล่ียงระบบนี้ยาก การเล่ือนตําแหนง
ลักษณะนี้ถือเอาพรรคพวก เครือญาติโดยไมคํานึงถึงความสามารถเปนหลัก ท้ังนี้เพื่อการมี
เสถียรภาพและควบคุมนโยบายตาง ๆ ตามท่ีตองการอาจกลาวไดวา ความม่ันคงและความกาวหนา
ในการทํางาน เปนส่ิงท่ีดึงดูดใจและสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานในองคการ 
ตราบใดท่ีบุคคลรับรูวาองคการท่ีตนปฏิบัติงานอยูนั้นมีความม่ันคง ทําใหมีความหวังวาตนเองจะ
กาวหนา ยอมมีกําลังใจท่ีจะฟนฝาอุปสรรคในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ แตถาผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวา
ตนเองไมมีโอกาสท่ีจะกาวหนายอมขาดกําลังใจในการทํางานและไมรักงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยอมลดลง 
 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถหรือ
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยพิจารณาจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ วอลตัน 
(Walton) กลาววา การใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานไดใชฝมือพัฒนาทักษะและความรูของตนเองจะ
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สงผลใหผูปฏิบัติงานไดมีความรูสึกวาตนเองมีคา และมีความรูสึกทาทายจากการทํางานของตนเอง 
ดังนั้นจึงควรใหความสนใจตอ 1) งานท่ีผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมายจะมีผลตอการดํารงไว และ
การเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง 2) ความรูและทักษะใหม ๆ จะนําไปใชประโยชนตอ
หนวยงานในอนาคต 3) ควรใหโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถในแขนงของตน 
 สวน ฮอลล่ี และ เคนเน็ท (Holly and Kenneth) กลาววา การพัฒนาความสามารถของ
บุคคลในการทํางานนี้ เปนการใหความสําคัญในการศึกษา อบรม และการพัฒนาการทํางาน และ
อาชีพของบุคคลเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานประการหน่ึง ซ่ึงจะทําใหบุคคล
สามารถทําหนาท่ีโดยใชศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี มีความเช่ือมั่นในตนเอง และเม่ือมีปญญาก็จะใช
การแกไขตอบสนองในรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม พึงกระทําเปนผลใหบุคคลประสบ
ความสําเร็จในชีวิต 
 ขณะท่ี สมาน รังสิโยกฤษณ (2541 : 83) กลาววา การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรูความสามารถ มีทักษะในการทํางานดี
ข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหเกิดการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน
และการพัฒนาบุคคลยังเปนกระบวนการท่ีตองทําตอเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาท่ีคนทํางานอยูใน
องคการ เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทํางานไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ตลอดจนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานก็จําเปนจะตองเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาจึงตองพัฒนาบุคคล 
ใหทันกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ของสังคม นอกจากนี้ การพัฒนาความสามารถของบุคคลใน
องคการ เปนส่ิงสําคัญยิ่งท่ีองคการจําเปนตองตระหนัก ซ่ึงการท่ีจะนําเอาความรูใหม ๆ เขามาใชใน
การปฏิบัติงาน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ เนื่องจากการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการท่ีจะเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคการซึ่ง สุพจน แกวจรัสฉายแสง กลาววา การพัฒนา
ความสามารถของบุคคลนี้ เปนการไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูท่ีจะทําใหงานมีคุณภาพ ซ่ึง
พิจารณาจากเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ความเปนอิสระหรือการเปนตัวของตัวเอง หมายถึง ความมากนอยท่ีผูปฏิบัติงานมี
อิสระและความสามารถควบคุมงานดวยตนเอง เม่ือบุคคลไดทํางานท่ีเปนอิสระมากเทาไรบุคคลก็
ไดรับขอมูลยอนกลับท่ีทาทายใหคิดและการทําใหดีข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหเกิดความรูสึกวางานเปนส่ิงทา
ทายความสามารถของตน 
 2. ทักษะท่ีซับซอน เปนการพิจารณาความมากนอยท่ีผูปฏิบัติงานไดใชความรูและ
ทักษะท่ีมากข้ึนกวาท่ีจะปฏิบัติงานดวยทักษะท่ีจําเจ เปนการขยายขีดความสามารถในการทํางาน 
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 3. สารสนเทศและความเปนจริงท่ีเดนชัด คือ บุคคลไดรับการพัฒนาใหรูจักหา

สารสนเทศเกี่ยวกับระบบการทํางาน และแนวทางตาง ๆ ในการปฏิบัติ ตลอดจนผลท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนจากแนวทางนั้น ๆ เพื่อทําใหบุคคลคาดคะเนแนวทางการทํางานและผลที่จะเกิดข้ึนไดอยาง
ถูกตองเปนท่ียอมรับ จะทําใหการทํางานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 4. ภารกิจท้ังหมดของงาน เปนการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ีเกี่ยวกับการทํางาน 
ในงานท่ีควรปฏิบัติดวยตนเองไดในทุกข้ันตอนของงาน บุคคลก็จะตองปฏิบัติไดเชนนั้น มิใช

ปฏิบัติไดเพียงบางสวนของงาน โดยผูปฏิบัติจะไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะท่ีจะทํางานนั้น
ใหไดทุกข้ันตอน 
 5. การวางแผน คือ บุคคลท่ีมีสมรรถภาพตองมีการวางแผนงานที่ดีในการปฏิบัติกิจการ
งานตาง ๆ ของงาน ซ่ึงควรไดรับการพัฒนาใหเกิดข้ึนการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีวิธีการที่
หลากหลาย  
 ซ่ึงแนดเลอร (Nadler อางถึงใน อนงค สระบัว 2546) ไดแบงกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) การฝกอบรม (training) เปนกระบวนการท่ีจัดข้ึนเพื่อให
พนักงานไดเพิ่มพูนความรูในการทํางาน มีทักษะมีความชํานาญในการทํางานนั้น ๆ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยจะเนนท่ีตัวคนเปนหลัก 2) การศึกษา 
(education) เปนกระบวนการท่ีทําใหคนเกิดความเจริญงอกงามท้ังกายและใจ ใหประสบการณท่ีมี
ความหมาย และเพิ่มพูนความสามารถของมนุษย เพื่อท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพ และสามารถ
ปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 3) การพัฒนา (development) คือ กระบวนการที่เปนการ
เพิ่มคุณคา และยกระดับพนักงานท้ังรางกายและจิตใจ รวมท้ังความรู ความสามารถตาง ๆ ในการ
ทํางานใหมีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความตองการขององคการให

เจริญกาวหนาและทันสมัย การฝกอบรม เปนวิธีการหนึ่งท่ีนิยมใชกัน  
 ซ่ึงพยอม วงศสารศรี (2534) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับการฝกอบรมวา คือกระบวนการซ่ึง
บุคคลไดเรียนรูเกี่ยวกับความรู ทักษะ และทัศนคติซ่ึงจะชวยใหคนสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ี
เปนองคประกอบขององคการ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี เขาไดกลาวถึงผลประโยชนท่ีบุคคลจะไดรับ
จากการฝกอบรมมี 3 ประการ คือ 1) ทําใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 2) พนักงานสามารถรู
ถึงมาตรฐานการทํางานและนโยบายตาง ๆ ของหนวยงาน 3) ทําใหพนักงานมีอนาคตกาวหนา
ตอไปในตําแหนงและหนาท่ี ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหเกิดกําลังขวัญในการทํางาน  
 เสนาะ ติเยาว (2543) กลาวถึงประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม คือ 
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 1. ผลผลิตในการทํางานสูงข้ึน การฝกอบรมจะทําใหผูปฏิบัติงานใหม และผูท่ีมี
ประสบการณมาแลวทํางานไดดีข้ึนท้ังทางคุณภาพและปริมาณงาน เพราะรูวิธีการทํางานท่ีถูกตอง 
รูจักใชเคร่ืองมือชวยในการทํางาน และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานไดดี  
 2. ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมคนงานในระดับตาง ๆ จะชวยลดปญหา
ในการปฏิบัติลง งานไมติดขัด หยุดชะงัก และดําเนินไปโดยเรียบรอยเพราะทุกคนเขาใจงานดี 
 3. ทําใหขวัญของคนงานดีข้ึน คนงานท่ีทํางานอยางมีความรูถูกวิธี ยอมมีความเช่ือมั่น
ในตัวเองทางดานกําลังใจในการทํางาน สําหรับคนงานท่ีเขาใหมก็มีความสบายใจท่ีจะทํางานเพราะ
ไดรับการอบรมมากอน ไมตองเสียเวลามาเรียนรูเอง ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความอึดอัดและไมแนใจ  
 4. การควบคุมลดลง คนงานท่ีไดรับการฝกอบรมมาอยางดีจะสามารถควบคุมตัวเองใน
การปฏิบัติงาน ทําใหเสียคาใชจายในการควบคุมนอยลงไป 
 5. อุบัติเหตุในการทํางานลดลง โดยปกติอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทํางานเกิดจาก
ผูปฏิบัติงานมากกวาจากเคร่ืองในการปฏิบัติงานหรือสภาพการทํางาน ฉะนั้น การฝกอบรมท่ีดีจึง
เทากับลดอุบัติเหตุไดสวนหนึ่ง 
 6. เปนประโยชนตอคนงานโดยตรง เนื่องจากคนงานไดรับความรูความชํานาญจากการ
ฝกอบรม จึงทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน ซ่ึงมีผลทําใหรายไดสูงข้ึนนอกจากนี้ ยัง
สงเสริมใหคนงานมีโอกาสเล่ือนตําแหนงและฐานะการงานใหสูงข้ึน 
 7. สงเสริมความมั่นคงและความยืดหยุนใหแกองคการ ในแงความม่ันคงก็คือหาก
องคการขาดแคลนคนงานในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ก็อาจคัดเลือกจากบุคคลในตําแหนงรองลง
ไปซ่ึงมีความรูในการปฏิบัติงาน เพราะไดรับการฝกอบรมมาแลว อาจกลาวไดวา การพัฒนา
ศักยภาพของบุคล ชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะในชวง
ระยะเวลาท่ีผูปฏิบัติงานทํางานอยูในองคการ เทคนิค และวิธีการสมัยใหมไดพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
จําเปนอยางยิ่งท่ีผูปฏิบัติงานตองไดรับการเพิ่ม พูนความรู ความสามารถ ดังนั้น หนวยงานควรจัด
ใหผูปฏิบัติงานเขารับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง จะสามารถเพ่ิมผลผลิตท้ังดานปริมาณและ
คุณภาพใหกับองคการไดอีกทางหนึ่ง  
 ความสมดุลของชีวิตดานงานและชีวิตอ่ืน หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลของ
ชวงเวลาการทํางานกับชวงเวลาการดําเนินชีวิตโดยรวม มีความสมดุลของการทํางานกับการใชเวลา
วาง และเวลาท่ีใหกับครอบครัว มีชวงเวลาไดคลายเครียดจากภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ วอลตัน 
(Walton) กลาววา การทํางานของบุคคลหน่ึงควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลน้ัน 
บทบาทนี้เกี่ยวกับการแบงเวลา อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงควรมีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางการใชเวลา
วางของบุคคลและเวลาของครอบครัว รวมท้ังความกาวหนาและการไดรับความดีความชอบ  
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สวนบุญแสง ชีระภากร กลาววา การทํางานในองคการมิไดเปนเพียงปจจัยเพียงในการดําเนินชีวิต
ของมนุษย มนุษยยอมตองการมีเวลาสวนตัวท่ีไมตองการใหส่ิงใดมารบกวน นอกจากการทํางาน
แลวทุกคนยอมตองการมีเวลาวางเพ่ือพักผอนเปนตัวของตัวเอง หรือทํากิจกรรมนันทนาการ 
(recreation) องคการที่ตองการเสริมสรางสงเสริมใหบุคคลในองคการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ควรจัดให
พนักงานแตละคนมีเวลาวางของชีวิต ซ่ึงอาจเปนระยะเวลาส้ัน ๆ ในระหวางการทํางาน เชน มีเวลา
หยุดพักผอนระหวางงาน (break) หรือเวลาพักระยะยาว เชน กําหนดวันลาพักผอนประจําป 
ตลอดจนวันหยุดตามปกติประจําสัปดาห และวันหยุดพิเศษเนื่องในวันงานเทศกาลตาง ๆ การจัดให
มีวันหยุด ซ่ึงถือวาเปนชวงวางท่ีพนักงานทุกคนไดละจากงานประจํา ถือวาเปนประโยชนเกื้อกูล
ชนิดหนึ่งในประเภทท่ีไมเปนตัวเงิน ที่จัดข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการสรางคุณคาของตัวบุคคล ท่ีได
มีการทํางานเหมือนเคร่ืองจักรท่ีไมมีชีวิตจิตใจอาจกลาวไดวาความสมดุลของชีวิตงานและชีวิตอ่ืนมี
ความสําคัญตอชีวิตของมนุษยทุกคนนอกเหนือจากการทํางานแลว ผูปฏิบัติงานควรควรหาเวลา
พักผอนตามความเหมาะสม ใหเวลาดําเนินกิจกรรมสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน ครอบครัวและวงศ
ญาติ รวมท้ังกับชุมชนท่ีอยูอาศัยเพื่อกอใหเกิดความรัก สามัคคี และการพ่ึงพาอาศัยชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันในสังคมตอไป 
 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 
 การพัฒนาตนมีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนท่ีตองการความกาวหนา มีตําแหนง
สูงข้ึนทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความพึงพอใจท่ีจะทํางานมากข้ึน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตสมบูรณ การพัฒนามีความจําเปนสําหรับทุก ๆ คนท่ีตองการความสําเร็จในทุก ๆ ดาน 
บุคคลท่ีไมรูจักพัฒนาตน จะเปนผูท่ีไมประสบความสําเร็จในชีวิต (ไพศาล ไกลสิทธ์ิ 2541 : 5) 
 
 ความหมายของการพัฒนาตนเอง 
 พระราชวรมุนี (2538 : 7) ไดอธิบายความหมายของการพัฒนาตนเองไววาเปนการ
พัฒนาท่ีเนนคุณสมบัติท่ีอยูภายในบุคคล คือ การเนนพัฒนาท่ีจิตใจเจริญควบคูไปกับการพัฒนาทาง
วัตถุการพัฒนาจิตใจนั้นบุคคลแตละคนตองทําดวยตนเอง คนอ่ืนจะไปพัฒนาใหไมไดแตก็ชวยได
บาง เชน การสรางสภาพแวดลอมท่ีเกื้อกูลหรือชวยแนะนําอะไรตาง ๆ ให แตการพัฒนาตนเองให
สมบูรณไดนั้น จะตองพัฒนาใหครบท้ัง 4 ระดับ คือ การพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนา
ปญญา 
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 ไพศาล ไกรสิทธ์ิ (2541 : 21) ใหความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคล
พยายามท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนดวยตนเองใหดีข้ึนกวาเดิมเหมาะสมกวาเดิม สามารถดําเนิน
กิจกรรมแสดงพฤติกรรมเพ่ือสนองความตองการ แรงจูงใจหรือเปาหมายท่ีตนต้ังไว รวมถึงการพัฒนา
ดวยตนเองตามศักยภาพของตนใหดีข้ึนท้ังรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ท้ังนี้เพ่ือใหคนเปนสมาชิก
ท่ีมีประสิทธิภาพของสังคมเปนประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยางสันติสุข 
 วิเชียร ทวีลาภ (อางถึงใน สุชาติ เดนประเสริฐ 2546 : 10) ไดกลาวไววาการพัฒนา
ตนเอง คือ การรูจักเรียน และปรับปรุงตนเองใหเจริญงอกงามมีประสิทธิภาพดวยการดํารงชีวิตอยาง
มีความหมายและจุดมุงหมาย พรอมท้ังความเจริญทางปญญาและคุณธรรมดวย 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543 : 145) ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง การ
สรางความเปนคนใหมมนตนเอง ใหมีความสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีดี มีทักษะกําลังใจ มี
จุดมุงหมายของชีวิตและเปนมิตรกับบุคคลท่ัวไป 
 จากท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การปฎิบัติตัวของ
บุคคลในอันท่ีจะเสริมสรางศักยภาพของตนเองใหดีข้ึนเร่ือย ๆ เปนผลใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมีคุณภาพในทุกสถานการณแวดลอม ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ในชีวิต ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดใหผูตอบแบบสอบถามประเมินตนเองวามีการพัฒนาในประเด็น
ตาง ๆ มากนอยเพียงใด โดยแบงออกเปน 2 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาตนเองโดยตนเอง และการ
พัฒนาตนเองโดยผูอ่ืน 
 
 ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 

 ชีวิตในปจจุบันเปนชีวิตท่ีตองมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และไม
หยุดยั้งเพราะวิทยาการท้ังหลาย ลวนเปล่ียนแปลงไมอยางรวดเร็ว วิธีการท่ีเคยใชไดผลมาในยุคสมัย
หนึ่งอาจไมเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน อาชีพท่ีเคยทําและประสบความสําเร็จใน
อดีตมีคูแขงเกิดข้ึนมากมาย ลวนแตมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ เคร่ืองมือ และเทคนิคการ
จัดการท่ีเหนือกวา จึงเปนไปไมไดท่ีคนเราจะหยุดการพัฒนาตนเองในทุกวิถีทาง และไมมีอะไรดี
ไปกวาการศึกษาหาความรูและประสบการณเพ่ือเพิ่มพูนทักษะ คนเราจึงตองมีความต้ังในมุงม่ันท่ี
จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อชีวิตท่ีดีกวา นอกจากนั้นการท่ีคนเราไดผานการศึกษาอบรมตาม
สถาบันการศึกษาตาง ๆ มาก็ดี หรือการท่ีเราไมมีโอกาสผานสถาบันการศึกษาในขั้นสูงก็ดี ไมใช
เคร่ืองช้ีวัดวาเราจะเจริญกาวหนาหรือตํ่า คนจํานวนมากสําเร็จการศึกษาแลวทิ้งตําราไมฝกฝน
คนควาตอไปไมนานวิชาท่ีเรียนมาก็จะเลือนหายไปจากความทางจําโอกาสกาวหนาเปนไปไกลกวาคน
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ประเภทแรกการเปนคนรักการอาน รักศึกษาคนควา รักการพัฒนาตนเอง ยอมจะมีความรู มี
สมรรถภาพอ่ืน ๆ ท่ีจะเชิดชูตนเอง พาตนเองไปสูความเจริญกาวหนา (สมิต อาชวนิจกุล 2534 : 175) 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2540 : 111) ไดกลาววา ผูบริหารควรพัฒนาตนเองและบุคลากร
อ่ืน ๆ อยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารกับบุคลากรอ่ืน ๆ จะตองทํางานรวมกันตลอดเวลา ดังนั้นทุกฝายควร
มีคุณสมบัติทางกาย สติปญญา อารมณและสังคมอยูในระดับดีเสมอ เพราะในการปฎิบัติงานตามท่ี
มุกฝายจะประสบกับสถานการณตาง ๆ เพื่อความสัมพันธฝายจะตองมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
การพัฒนาตัวผูบริหารเองและบุคลากรทุกคนเปนส่ิงจําเปนและจะตองทําอยูอยางสมํ่าเสมอเพ่ือวา
ทุกคนจะอยูในสภาพท่ีปฎิบัติงานไดอยางประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีเนื่องจากเทคโนโลยีท่ีมีการ
พัฒนาอยางรวดเร็วและกวางขวางไมวาจะเปนการอุตสาหกรรมหรือการส่ือสาร ซ่ึงสามารถ
พิจารณาไดจากวิถีชีวิตในปจจุบัน ความสะดวกสบายท่ีเพ่ิมมากข้ึน การเช่ือมโยงขอมูลขาวสารทั่ว
โลกลวนแตเปนการพัฒนาทางเทคโนโลยีท้ังส้ินอยางไรก็ตามความเจริญทางวัตถุดังกลาวก็สง
ปญหาเชนกัน เม่ือพบวาความเจริญทางดานจิตใจไมไดพัฒนาควบคูไปดวยกันมากข้ึน ยังคงพบ
ปญหาต้ังแตสังคมเล็ก คือ ครอบครัวจนถึงปญหาสังคมระดับประเทศ เชน ความยากจน การ
คอรรัปช่ัน ดังนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาตัวตนเปนสําคัญกอนเพื่อนําศักยภาพท่ีมีอยูในแตละบุคคลมา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ หลายคนมีพรสวรรคท่ีตนเองไมทราบและถูกละเลยไป การพัฒนา
ตนเองจะชวยใหศักยภาพท่ีมีในตัวถูกคนพบและนํามาปรับใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
เพื่อการดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุขและเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
จุดมุงหมายของการพัฒนาตนเอง 
 อัมพิกา ไกรฤทธ์ิ (2533 : 29) กลาวถึง ความมุงหมายในการพัฒนาตนเองไวดังนี้ 
 1.  เพื่ออํานวยโอกาสแหงความกาวหนาของผูปฎิบัติงาน 
 2.  เพื่อพัฒนาฝกฝมือความสามารถของผูปฎิบัติงาน 
 3. เพื่อพัฒนาการใชดุลยพินิจในการปฎิบัติการแกปญหา 
   4. เพื่อพัฒนาทาทีและบุคลิกภาพในการปฎิบัติงาน 
   5. เพื่อเรียนรูงาน และวิธีการตลอดจนระเบียบการปฎิบัติงานท่ีมีการนําเอาวิทยา การ
ใหม ๆ เขามาใชหรือเปล่ียนแปลง 
 6. เพื่อสงเสริมขวัญในการปฎิบัติงาน 
 7. เพื่อทบทวนความเขาใจในนโยบายและความมุงม่ันขององคการใหดีข้ึน 
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 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543 :127-128) จําแนกความมุงหมายของการพัฒนาตนไวดังนี้ 
 1. เพิ่มพูนความรูและความคิด นับเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเยาวชนในยุค
สหัสวรรษใหมจะตองเตรียมตัวพัฒนาตนเองในการเรียนรูภาษาตางประเทศตามท่ีตนสนใจอยาง
เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนรูสภาพรางกายของตน ตลอดจนบํารุงรักษาสุขภาพพลานามัยให
แข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บและเรียนรูศาสตรตาง ๆ ท่ีจําเปนแกการประกอบอาชีพท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เปรียบประดุจเพชรที่แวววาวซ่ึงไดเจียระไนแลวนับวามีคุณคาหรือ
คุณภาพอันควรแกการดํารงตําแหนงงานท่ีดีท้ังหลาย อันเนื่องจากมนุษยไดใฝรูหรือพัฒนาตนเองใน
ดานความคิด 
 2. เพ่ือเพิ่มพูนทักษะและความชํานาญ มนุษยท่ีไดรับการพัฒนาจะเพิ่มพูนทักษะ และ
ความชํานาญใหมีคุณคาท่ีสอดคลองกับความคิดดังท่ีกลาวมาแลว 
 3. เพื่อพัฒนาและเปล่ียนแปลงเจตคติ และความเฉล่ียวฉลาดทางอารมณ มนุษยท่ีรับ
การพัฒนาแลว จะพัฒนาและเปล่ียนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมดานความรูสึกจากเจตคติและ
อารมณเชิงลบ เปนเจตคติและอารมณเชิงบวก และสามารถควบคุมอารมณของตนได อันจะชวย
พัฒนามนุษยใหเปนคนดีมีน้ําใจแหงการเสียสละ ใจกวาง รูจักใหเกียรติผูอ่ืน และชวยลดความเห็น
แกตัวเพื่อเพิ่มความมีใจสูงในตัวมนุษยใหมากข้ึน ซ่ึงจะเปนผลดีแกมนุษยหรือบุคคลที่มีการพัฒนา
ตนเอง 
 นอกจากน้ีการพัฒนาตนเองยังมีจุดมุงหมายใหมนุษยสรางความสมรูความสามารถ 
ทักษะความชํานาญและคุณธรรม โดยมีเปาหมายในอันท่ีจะไดเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพการ
ดํารงชีวิตตนเองและครอบครัว เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข ตาม
กฎเกณฑท่ีแตละสังคมกําหนด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 : 179) 
  
 ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง 
 ในการพัฒนาตนเองมีข้ันตอนท้ังหมด 3 ข้ันตอน จะขาดขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งไมได
มิฉะนั้น การพัฒนาตนจะไมประสบกับความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว (ไพศาล ไกลฤทธ์ิ 2541 : 
26) ไดแก 
 1. วิเคราะหตน บุคคลท่ีพัฒนาตนได จะตองรูจักตนเสียกอน ตองคนหาเอกลักษณของ
ตนใหพบ ยอมรับตนตามสภาพความเปนจริง รูสถานภาพของตน ตลอดจนวิเคราะหวาตนไดแสดง
บทบาทสอดคลองกับสถานภาพ หรือไม เพียงใด การวิเคราะหตนเอง อาจเร่ิมดวยการศึกษาและ
ประเมินตน เพ่ือทราบถึงรูปรางหนาตา สุขภาพ สติปญญา ความสามารถพิเศษ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนกิริยาทาทาง เปนข้ันตอนของการทความรูจักกับตนเอง การพัฒนาตนจะตองเร่ิม
ดวยการรูจักตนเอง 
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 2. วางแผนเพ่ือการพัฒนาตน การวางแผนเปนเร่ืองจําเปนสําหรับการพัฒนาตนเพราะ
จะชวยใหทราบแนวทาง วิธีการ และเปาหมายของการพัฒนาท่ีชัดเจน การพัฒนาตนท่ีขาดความ
วางแผนจะทําใหการพัฒนาดําเนินไปโดยขาดทิศทาง และอาจประสบความลมเหลวในท่ีสุด 
 3. พัฒนาตน ในการพัฒนาตนอาจจําแนกเปน 2 ดาน 
  3.1 การพัฒนาตนดานรูปธรรม คือ พัฒนาในสวนท่ีสามารถสัมผัสไดดวยอวัยวะ
สัมผัส เชน การแตงกาย กิริยามารยาท ฯลฯ ซ่ึงทําไดดวยการฝกฝน ท้ังกาย วาจา ภาษา ทาทาง อยาง
สมํ่าเสมอจนเปนนนิสัย 
  3.2 การพัฒนาดานนามธรรม คือ การพัฒนาดานจิตใจ ใหเปนคนท่ีมีจิตใจดี มี
ปญญา มีหูตากวางไกล ทันกับการเปล่ียนแปลง 
 นอกจากนี้การพัฒนาความกาวหนาของแตละคนยังประกอบดวยข้ันตอนของกิจกรรม
ดานตาง ๆ สรุปไดดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ 2539 : 177-178) 
 1. การประเมินตนเอง (Self-appraisal) กอนอ่ืนทุกคนควรจะไดมีโอกาสรูจักตนเองให
ดีเสียกอน อาจทําไดโดยการขอคําปรึกษาแนะนําและการแนะแนว หรืออาจจะกระทําดวยการ
ทดสอบเพื่อท่ีแตละคนไดรูจักและประเมินถึงความสามารถ ตลอดจนจุดออนและจุดแข็งของตนเอง 
ซ่ึงจะชวยใหบุคคลนั้นไดมีการตระหนักถึงตนเองในแงท่ีเปนจริงมากข้ึนกอนที่จํากําหนดแผนงาน
พัฒนาความกาวหนาในอาชีพของตนเองตอไป  
 2. การเสาะแสวงหาขอมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพ (Information gathering) ในข้ันนี้ คือ การ
ตองรูจักคนควา และเสาะแสวงหาขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูและท่ีเปนโอกาสในปจจุบัน ซ่ึงสามารถชวย
ใหเรามองเห็นจากจุดของตนวาจะมีทิศทางเติบโตไปในทิศทางใดบาง 
 3. การกําหนดเปาหมาย (Goal selection) ภายหลังท่ีไดเก็บขอมูลและไดประเมินถึง
โอกาสตาง ๆ ในความกาวหนาแลว ก็ควรไดมีการกําหนดเปาหมายท่ีพึงประสงคในอาชีพของ
ตนเองไว 
 4. การวางแผนความกาวหนาของอาชีพ และการดําเนินการตามแผนหลังจากท่ีไดมีการ
กําหนดเปาหมายแลว ข้ันตอนตอไปก็ คือ การวางแผนท่ีจะใหมีทางสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีการ
ดําเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบความสําเร็จเปนลําดับข้ัน จนถึงเปาหมายท่ีตองการ  
 วงจรการพัฒนาตนเองดังกลาวขางตนเปนกระบวนการพัฒนาตนท่ีเปนระบบ แตการ
พัฒนาตนจะสัมฤทธ์ิผลนั้นจะตองตระหนักถึงความจําเปน และมีความตองการปรับปรุงตนเองอยาง
จริงจังโดยกระบวนการดังกลาวจะถูนํามาใชเพื่อการพัฒนาตนเองไดมีลําดับข้ันตอน  
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 วิธีการพัฒนาตนเอง 
 สุเมธ แสงนิ่มนวล (2537 : 71) ไดกลาวถึงวิธีการพัฒนาตนเองวา สามารถกระทําได 2 
วิธี คือ การพัฒนาตนเองโดยตนเอง และการพัฒนาตนเองโดยผูอ่ืน การพัฒนาตนเองโดยตนเองนั้น
สามารถกระทําไดตลอดเวลา ตราบใดท่ียังรักตนเองและอยากเห็นตนเองกาวหนาไปสูความสําเร็จ 
สวนการพัฒนาตนเองโดยผูอ่ืนก็สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การพัฒนาโดยสถานศึกษาฝกอบรม 
ซ่ึงจะมีเนื้อหาในดานการพัฒนาความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ความชํานาญ และทักษะในการทํางาน 
การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีจะตองพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู 
ความสามารถ มีทัศนคติ มีความชํานาญ เพื่อใหสามารถเจริญกาวหนา การพัฒนาโดยพอแม ครู
อาจารย และบุคคลอ่ืน และการพัฒนาโดยดูตัวอยางจากบุคคลท่ีดีงาม 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544 : 179-180) ไดเสนอวิธีการพัฒนาตนเองไว ดังนี้ 
 1. วิธีการพัฒนาตนเองตามปกติวิสัย การพัฒนาตนเองตามปกติวิสัยครอบคลุมการ
เลียนแบบการลองผิดลองถูก การอยากลองทําส่ิงท่ีแปลกใหม และความตองการที่จะทําใหส่ิงท่ีมีอยู
แลวดีข้ึน การเรียนรูตามปกติวิสัยเปนการเรียนรูท่ีไมไดผานสถาบันการศึกษา ไมมีหลักสูตรและ
เปนไปโดยธรรมชาติ  การเลียนแบบเปนวิธีการพัฒนาตนเองท่ีถือเปนพื้นฐานการสืบตอการ
ดํารงชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมนุษยเรียนรูจากการเลียนแบบ
ตั้งแตยังเปนเด็กจนเติบโต การเลียนแบบจึงเปนจุดเร่ิมตนของการมีความคิดดัดแปลงและมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคในท่ีสุด เชน เด็กเลียนแบบเสียงพูดเลียนแบบพอแม ญาติมิตร เพื่อนฝูงและสมาชิก
ในสังคม การเลียนแบบจะแนบเนียนและเหนือช้ันข้ึนตามวัยและประสบการณ 
 2. วิธีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาจากแหลงความรู การพัฒนาตนเองดวยการศึกษา
จากแหลงความรูเปนวิธีการหาความรูจากสถาบันศาสนาแหงวิทยบริการ และการส่ือสารมวลชน 
สถาบันศาสนา เชน วัด โบสถ มัสยิด เปนสถาบันพัฒนาจิตใจสําหรับศาสนิกชนเพ่ือใหเปนคนดี มี
คุณธรรม ไดศึกษาหลักธรรมศาสนาท่ีตนนับถือ เชน ชาวพุทธ ไดปฎิบัติสมาธิเพื่อความสงบของ
จิตใจและเพื่อมรรคผลที่สูงกวา แหลวิทยาบริการ อาจอยูในท่ีทํางานและในแหลงชุมชน วิทยาลบริ
การในสถานท่ีทํางานอยูในรูปหองสมุด หองอานหนังสือ หองสารริเทศและหองส่ือสารไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส แหงวนอุทยาน อุทยานการศึกษา ศูนยประวิติศาสตรท่ีประมวลสรรพความรูหรือ
ความรูเฉพาะดานไวใหผูสนใจเขาไปศึกษาหาความรูตามความสนใจ   
 ประโยชนของการพัฒนาตนเอง  
 ในการพัฒนาตนเองนั้นกอใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืนสรุปไดดังนี้ คือทําให
เขาใจตนเองชัดเจนข้ึน ทําใหรูจักและยอมรับผูอ่ืน ซ่ึงกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน และทําให
สามารถเผชิญกับอุปสรรคและปญหาในชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
 นอกจากนี้การพัฒนาตนเองท่ีประสบผลสําเร็จแลว สามารถอํานวยประโยชนแกตนได
ดังนี้ (สิริวัฒน ศรีเครือดง 2546) 
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    1. ทําใหรูและเขาใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยท้ังท่ีปรากฏออกมาและไมปรากฏ
ออกมาใหเห  ็นไดชัดเจนทั้งท่ีรูตัวและไมรูตัว 
 2. ทําใหรูและเขาใจพัฒนาการทางดานสรีระและภาวะทางจิตใจท่ีมีผลตอการแสดง
พฤติกรรมของมน  ุษย 
 3.   ทําใหรูและเขาใจกระบวนการพัฒนาตนและวิธีปรับตัวของมนุษยการเผชิญกับ
ปญหา การแกปญหา การพิจารณาสภาพของจิตใจ  ท้ังในดานการกระทํา ความรูสึก นึกคิด อารมณ 
และแนวทางในการรักษาสุขภาพจิต 
 4. ทําใหเขาใจตนเองและผูอ่ืนได  ท่ีอยูในสังคม และสามารถรับรูความรูสึกและเขาใจ
พฤติกรรมไดอยางถูกตอง  โดยใชหลักการและแนวทางจิตวิทยามาเปนตัวกําหนด 
 5.  ทําใหรูศาสตรประยุกตพืน้ฐานท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาพฤตกิรรมของตนเอง
ใหเหมาะสม  เพ่ือดํารงชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ
สูงสุดในสิ  งท่ีตองการ 
 6.  ทําใหเปนการลดปญหาท่ีมีอยูหรือปญหาท่ีมีอยูใหหมดไป  และปองกันปญหาใหม
ไมใหเกิดข้ึนหรือไมใหเกิดปญหาเกาซํ้าเพราะมีภูมิคุมกันตนเ อง 
 7. ทําใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคบางอยางท่ีตองการและอยูในวิสัยท่ีจะทําได
ในเวล าท่ีกําหนด กระตุนพฤติกรรมใฝสัมฤทธ์ิและมีวธีิจัดการกับความเครียด ความทอแท ใหมี
กําลังใจตอสูตอไป 
 8. ทําใหมีเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสําหรับใชในการพัฒนาตน และสังคมส่ิงแวดลอมไป
ตลอดชีวิต 
 9.  ทําใหเขาใจหลักการ เทคนิคและวิธีการตาง ๆ ท่ีเปนกระบวนการในการพัฒนาตน
เพื่อนํามาสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต 
 
ขอมูลท่ัวไปของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 ธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารพาณิชยท่ีมีสถานะเปนองคกรรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมี
ภาครัฐถือหุนเกินกวา 50 เปอรเซ็นต และเปนธนาคารท่ีมีอายุยาวนานกวา 44 ป โดย
ธนาคารกรุงไทยเร่ิมเปดดําเนินการคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2509 โดยการควบกิจการของ
ธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด ซ่ึงเปนธนาคารพาณิชยท่ีมีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ
เขาเปนธนาคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล และไดใชช่ือใหมวา "ธนาคารกรุงไทย จํากัด" ใช
ช่ือภาษาอังกฤษวา "KRUNG THAI BANK LIMITED" ใช สัญลักษณ "นกวายุภักษ" ซ่ึงเปน
เคร่ืองหมายของกระทรวงการคลัง เปนสัญลักษณประจําของธนาคารจนถึงปจจุบัน   
 ในระยะแรกของการกอต้ัง ธนาคารกรุงไทย จํากัด ไดใชสถานท่ีสํานักงานใหญของ
ธนาคารเกษตร จํากัด ซ่ึงต้ังอยูท่ีถนนเยาวราช เปนท่ีทําการสํานักงานใหญ มีสาขารวม 81 แหง 
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จํานวนพนักงาน 1,247 คน ยอดสินทรัพยรวม 4,582.10 ลานบาท ยอดเงินฝากรวม 4,442.20 ลาน
บาท และทุนจดทะเบียน 105 ลานบาท วัตถุประสงคของการรวมธนาคารท้ังสอง เพื่อใหเปน
ธนาคารของรัฐท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง สามารถคุมครองผูฝากเงินและบริการลูกคาได
กวางขวางข้ึน ตลอดจนสามารถอํานวยประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดมากข้ึนดวย  
ผลการดาํเนินงานของธนาคารไดขยายตัวเติบโตข้ึนมาเปนลําดับ ทําใหอาคารสํานักงานใหญเดิมคับ
แคบลงจนเกิดความไมสะดวกและไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน ธนาคารจึงไดยายท่ีทําการ
สํานักงานใหญ มาตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2525 และไดใช
เปนท่ีทําการสํานักงานใหญมาจนถึงปจจุบัน  
 วันท่ี 17 สิงหาคม 2530 ธนาคารกรุงไทยไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
สยาม จํากัด มาบริหารตามนโยบายของกระทรวงการคลัง เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
สยามมีปญหาหลายดานท่ีไมสามารถแกไขไดในระยะเวลาอันส้ัน ทําใหเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตอง
จัดการใหความชวยเหลือ ซ่ึงไมทราบวาจะส้ินสุดเม่ือใด และหลังจากการรวมกับธนาคารสยามแลว 
ทําใหธนาคารกรุงไทยมีสินทรัพยมากเปนอันดับสองของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบาย
การเงินการคลังของประเทศ และแสดงบทบาทความเปน "ธนาคารนํา" (Lead Bank) ได  
 ป 2531 ธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารพาณิชยแหงเดียวท่ีมีสาขาและเคร่ือง ATM อยู
ครบท่ัวทุกจังหวัดของประเทศ และยังมีแผนงานขยายสาขาเพ่ิมข้ึนอีก โดยเนนการเปดสาขาในเขต
รอบนอกท่ีความเจริญกําลังขยายตัวออกไป และในปเดียวกันนี้ธนาคารไดนําหุนเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงนับเปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญแหงแรก โดยมีการซื้อ–ขายหุน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2532 และป 2533 มีการเปดตัวบัตรเครดิตกรุงไทย นอกจากนี้ยังเปน
สถาบันแหงแรกในประเทศท่ีนําระบบเครือขายส่ือสารขอมูล (K–NET) มาใช ป 2534   
 ชวงป 2535 – 2538 เรียกไดวาเปนยุคพัฒนาสูโลกาภิวัตน มีการปรับปรุงพัฒนา
โครงสรางขององคกรท่ีเรียกวา Reengineering มีความเติบโตในทุกๆ ดาน อยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ท้ังทางดานเงินฝากและเงินใหสินเช่ือ ดวยกลยุทธดานการตลาดนโยบาย Top 15 ทํา
ใหเขาถึงลูกคารายใหญ 15 รายของแตละจังหวัด นอกจากน้ียังมีการใชนโยบายการติดตามหน้ี การ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร 
Online P-6000 เปน P-9000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ ซ่ึงความเติบโตในทุกๆ ดานเปน
ผลใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2538 อนุมัติใหธนาคารกรุงไทยเปนรัฐวิสาหกิจ
กลุมท่ี 1 แหงแรกของประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2538 เปนตนไป  
 ป 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าข้ึนภายในประเทศ และไดสงผลกระทบใหสถาบัน
การเงิน จํานวนมากตองถูกส่ังปดกิจการ ทางการไดดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง และเม่ือ
วันท่ี 14 สิงหาคม 2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายธารินทร นิมมานเหมินท ไดประกาศ
มาตรการฟนฟูระบบสถาบันการเงิน โดยใหธนาคารกรุงไทยรับโอนสินทรัพยและหนี้สินท่ีดีของ
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ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ และรับโอนสินทรัพย หนี้สิน สาขาและพนักงานของธนาคารมหา
นคร      พรอมใหธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 185,000 ลานบาท เปน 219,850 ลานบาท เสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจงใหกองทุนเพื่อการฟนฟูระบบสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการควบโอนกิจการ
ในครั้งนี้ 
 ป 2544-2546 ฐานะการเงินของธนาคารมีความแข็งแกรงมากข้ึน ภายหลังการโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพไปยังบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด มีการปรับโครงสรางขององคกร
คร้ังใหญ เพ่ือเอ้ือตอการสรางและขยายขนาดของสินทรัพย การสรางรายไดอยางตอเนื่อง และลด
ตนทุนการดําเนินงาน พรอมกันนั้น ไดมีการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อเสริมสรางฐานะของ
ความเปนธนาคารพาณิชยช้ันนําของประเทศ โดยเนนระบบควบคุมการบริหารความเส่ียงทุกดาน
อยางตอเนื่อง นอกจากน้ีธนาคารยังไดเปนกลไกสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจไทยใหฟนตัวอยาง
รวดเร็ว โดยเปนแกนนําในการปลอยสินเช่ือเขาสูระบบ มีการใหสินเช่ือแกองคกรภายใตการดูแล
ของรัฐ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) ควบคูไปกับการใหบริการแกลูกคา
ท่ัวไป และมีการเปดใหบริการกลุมลูกคาพิเศษ ไดแกธนาคารชุมชนและธนาคารอิสลาม  
 ป 2548 ธนาคารกาวสูการเปน The Convenience Bank “ธนาคารแสนสะดวก” อยางเต็ม
ตัว     มีผลิตภัณฑและบริการทางการเงินทุกประเภทและครบวงจร สามารถใชบริการของธนาคาร
ไดจากทุกท่ี ทุกชองทาง และทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมมีวันหยุด ไดมีปรับเปล่ียนภาพลักษณ
ชองทางตางๆ ในการบริการใหสดใส ทันสมัย เพ่ือสอดคลองกับความตองการของคนรุนใหม และ
เพิ่มเครือขายและขยายชองทางในการใหบริการกับลูกคากระจายไปตามแหลงชุมชน นอกจากนี้ใน
ป 2548 ไดออกบริการและผลิตภัณฑใหมๆ อาทิ โครงการ KTB Exporter Club บริการโอนเงินดวน 
KTB Speed Cash Transfer บริการเงินฝากระยะยาว 48 เดือน      
 ในป 2549 จนถึงปจจุบัน ธนาคารยังคงใหความสําคัญกับการเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุน
อยางตอเน่ืองและยั่งยืนภายใตวิสัยทัศนท่ีมุงสูการเปน The Convenience Bank และเพื่อใหเกิดความ
สมบูรณและชัดเจน ธนาคารไดปรับกลยุทธใหสอดคลองกับแผนแมบททางการเงินและการบริหาร
จัดการตามแนวทาง Basel IIและการเปน Processing Bank ซ่ึงนําเสนอการชําระเงินควบคูไปกับ
ผลิตภัณฑและบริการธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย ครบวงจร ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาทุกกลุมเปาหมายดวยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในทุกท่ีทุกเวลา ภายใตวิสัยทัศน 
(Vision) ท่ีวา ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) สําหรับลูกคารายยอย ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ และสถาบัน มีพันธกิจ (Mission) คือ เปนสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศ ท่ีมุงเนนการ
ใหบริการที่เปนเลิศ สามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีไดอยางยั่งยืน สงเสริมการสรางทุนทางปญญา 
และยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2552) 
 ธนาคารกรุงไทย เปนธนาคารพาณิชย ท่ีมีการบริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมี
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ กระทรวงการคลัง เปนผูถือหุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด 
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จึงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
วิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision & Mission) 
 วิสัยทัศน(Vision) 
 ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) สําหรับลูกคารายยอย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และสถาบัน  
 พันธกิจ(Mission) 
 โดยมุงม่ันท่ีจะเปนสถาบันทางการเงินช้ันนําของประเทศท่ีเปนเลิศในดานการบริการ 
การสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืน การสงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางทุนทางปญญา พรอมท้ัง
การยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 จากวิสัยทัศนของธนาคาร คือ The Convenience Bank หรือ ธนาคารแสนสะดวก โดยมี
องคประกอบคือ ทันสมัย (Trendy) รวดเร็ว (Speed) ใชงาย (Easy to Access) ใชบริการได
ตลอดเวลา (Anytime) ใชไดทุกท่ี (Anywhere) ใชบริการไดเสร็จส้ิน ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
มีผลิตภัณฑครบวงจรตอบสนองทุกกลุมลูกคา (One Stop Service) และมีผลิตภัณฑครบวงจร
ตอบสนองทุกกลุมลูกคา 
 
 โครงสรางการบริหารงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทยมีจํานวนสาขาท้ังส้ิน 963 สาขา โดยเปนสาขาในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 327 สาขา, ในภูมิภาค 636 สาขา และสาขาตางประเทศ อีก 7 สาขา คือ ลอสแองเจลิส 
สิงคโปร คุนหมิง มุมไบ พนมเปญ นครหลวงเวียงจันทน และยอยจังหวัดเสียมเรียบ (ขอมูลจากสาย
งานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทยวันท่ี 4 ม.ค.2554) 
 ภาพรวมบุคลากรภายในธนาคาร  บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีพนักงานจํานวนทั้งส้ิน 
18,009 คน และแบงออกเปนหนวยงานตางๆ ดังนี้ (ขอมูลจากสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย เดือนกันยายน 2553)   
 1. สายงาน จํานวน 15 สายงาน ประกอบดวย 1. สายงานธุรกิจรายยอยและเครือขาย 2.
สายงานธุรกิจขนาดกลาง 3.สายงานธุรกิจขนาดใหญ 1  4. สายงานธุรกิจขนาดใหญ 2 5.สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ 6.สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและบริการจัดการทางการเงิน 7.สายงานกล่ันกรอง
สินเช่ือ 8.สายงานปรับโครงสรางหนี้และบริหารทรัพยสิน 9.สายงานบริหารการเงิน 10.สายงาน
ปฏิบัติการ 11.สายงานกํากับและบริหารงานกฎหมาย 12.สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 
13.สายงานยุทธศาสตรธนาคาร 14.สายงานตรวจสอบภายใน 15.สายงานบริหารความเส่ียง 
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 2. กลุมงาน จํานวน 40 กลุมงาน 
 3. ฝายงาน จํานวน 118 ฝาย 
 4. สํานัก จํานวน 3 สํานัก 
 5. สํานักงานขอมูลและปองกันขอผิดพลาด 1 สํานัก 
 6. สํานักงานธุรกิจ จํานวน 63 สํานั 
 7. สํานักงานเขต จํานวน 68 สํานัก  
 8. สํานักงานนครหลวง 18 สํานัก 
 9. สํานักงานภูมิภาค 48 สํานัก 
 10. สาขา จํานวน 963 สาขา 
 11. ศูนยธุรกิจตางประเทศ จํานวน 19 ศูนย 
 12. ศูนยธุรกิจแฟกเตอร่ิง จํานวน 1 ศูนย 
 13. ศูนยธุรกิจใหเชาซ้ือ จํานวน 1 ศูนย 
 14. ศูนยบริหารและจัดการธนบัตรสํานักงานใหญ จํานวน 1 ศูนย 
 15. ศูนยบริหารและจัดการธนบัตรกรุงเทพ จํานวน 4 ศูนย 
 16. ศูนยบริหารและจัดการธนบัตรภูมิภาค จํานวน 13 ศูนย 
 17. ศูนยบริหารและจัดการธนบัตรยอย จํานวน 5 ศูนย 
 18. ศูนยบริหารและจัดการเหรียญกษาปณ จํานวน 1 ศูนย 
 19. ศูนยปฏิบัติการเช็คภูมิภาค จํานวน 9 ศูนย 
 20. ศูนยปฏิบัติการเช็คสาขาและลูกคารายยอย จํานวน 1 ศูนย 
 21. ศูนยปฏิบัติการเช็คสาขาและลูกคาองคกร จํานวน 1 ศูนย 
 22. ศูนยปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา จํานวน จํานวน 67 ศูนย 
 23. ศูนยประเมินราคาหลักทรัพย จํานวน 63 ศูนย 
 นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังมีการจัดต้ังศูนย EVM ข้ึน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ โดยศูนย EVM นี้ถูกกําหนดข้ึนตามโครงสรางขององคกรและลักษณะธุรกิจ และคํานึงถึงการ
กระจายหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบดูแลอยู โดยศูนย EVM แต
ละแหงมีงบกําไร(ขาดทุน) และเงินทุนเปนของตนเอง โดยผูบริหารศูนย EVM จะมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานเกี่ยวกับเร่ืองของรายได หรือตนทุนท่ีมีผลกระทบตอหนวยงานธุรกิจ และ
คา EP (Economic Profit) ของศูนยท่ีรับผิดชอบ ศูนย EVM แบงออกเปน 3 ประเภทคือ (ขอมูลจาก
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 25552) 
 1. ศูนย EVM Front เปนหนวยงานท่ีสรางรายไดใหแกธนาคาร หนวยงานเหลานี้ทํา
หนาท่ีติดตอลูกคา เสนอขายบริการทุกประเภทของธนาคาร และสรางสัมพันธภาพท่ีดี นําเร่ือง
อนุมัติสงเงินสินเช่ือ และติดตามการใชบริการ ประกอบดวย    
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  1.1 สายงานธุรกิจรายยอยและเครือขาย 
  1.2 สายงานธุรกิจขนาดใหญ 
  1.3 สายงานธุรกิจขนาดกลาง 
  1.4 สายงานธุรกิจภาครัฐ 
  1.5 บริหารเงิน 
  1.6 ตลาดทุนและสถาบันการเงิน 
  1.7 กลุมบริหารทรัพยสินพรอมขาย 
  1.8 กลุมบริหารเงินและตลาดการเงิน 
  1.9 สายงานปรับโครงสรางหนี้ 
 2. ศูนย EVM Middle เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริการและสนับสนุนศูนย EVM Front 
โดยตรง และบางกรณีศูนย EVM Middle อาจจะมีการติดตอกับลูกคาโดยตรง ประกอบดวย 
  2.1 สายงานปฏิบัติการ มีหนวยยอย 3 หนวย คือ กลุมปฏิบัติการธนาคารใน
ประเทศ กลุมปฏิบัติการธุรกิจระหวางประเทศ และกลุมปฏิบัติการสินเช่ือ 
  2.2 สายงานกล่ันกรองสินเช่ือ 
  2.3 กลุมบริหารงานกฎหมาย 
  2.4 สายงานบริหารผลิตภัณฑและการตลาด 
 3. ศูนย EVM Back เปนหนวยงานท่ีใหบริการเฉพาะดานกับทุกหนวยงานในธนาคาร 
ประกอบดวย  
  3.1 สายงานปฏิบัติการ (Back) มี 2 หนวยยอยคือ กลุมปฏิบัติการกลาง และฝาย
พัฒนาระบบปฏิบัติการ  
  3.2 สายงานตรวจสอบภายใน 
  3.3 กลุมวางแผนการเงิน 
  3.4 หนวยงานข้ึนตรงตอกรรมการผูจัดการ 
  3.5 สายงานบริหารความเส่ียง 
  3.6 สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ณัชพล ภูเต็ง (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
โรงงานมักกะสัน การรถไฟแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางคือ พนักงานโรงงานมักกะสัน จํานวน 
360 คน พบวา องคประกอบ 8 ดาน ไดแก คาตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและความม่ันคง ในงาน
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การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญในองคกร ความสมดุลระหวางชีวิตกับชีวิตดานอ่ืน ๆ และการ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
 ฉัตรสุดา ปทมะสุคนธ (2541 : บทคัดยอ) คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคท่ี 3 วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพภาคท่ี 3 กลุมตัวอยางจํานวน 240 คน โดยใชตัวช้ีวัด
ของวอลตัน (Walton) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของบุคลากรทางการ
พยาบาลอยูในระดับปานกลาง และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก 
ตําแหนง แผนกท่ีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน คานิยมวิชาชีพ และปจจัยดานงานและการ
จัดการมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ภูวนัย นอยวงศ (2541 : 54-87) ไดศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส บริษัท มินีแบไทย จํากัด จากกลุมประชากร
ท้ังหมด 365 คน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สภาวะแวดลอม ลักษณะงาน ความกาวหนา มีคาปานกลาง 
พนักงานชายและหญิงมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน พนักงานท่ีมีอายุงานตางกันจะมี
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สถานภาพสมรส การศึกษา รายได ความพึงพอใจดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พึงพอใจสภาพแวดลอม ความกาวหนา ไมพบความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ทัศนันท ทุมมานนท (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
การทํางานกับความผูกพันตอองคการของพยาบาลประจําจังหวัด ในเขตสาธารณสุข 3 จํานวน 317 
คน พบวา พยาบาลประจําการมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตการทํางาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และ
สถานภาพสมรส 
 ปทมา ออนไสว (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) โดยใช
แบบสอบถามซ่ึงมีกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ผลการศึกษาพบวา การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน
ท้ัง 8 ดานมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูประสิทธิภาพการทํางาน โดยสวนใหญมี
ความสัมพันธอยูในระดับกลาง ซ่ึงมีอยู 5 ดานคือ 1. ดานความสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2. 
ดานการบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน 3. ดานการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนา 
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ประเสริฐ กล่ินหอม (2543 : บทคัดยอ) เร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางาน และสุขภาพจิตของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ โรงงานผสมเสร็จเครือซีเมนตไทย จากการสุมตัวอยางพนักงานจากกลุมประชากร
พนักงาน จํานวน 736 คน ศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 239 คน พบวา คุณชีวิตในการทํางานระดับ
ปานกลาง โดยอายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ทําเล ท่ีตั้งโรงงาน และรายได ไมมีผลทําใหคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานโดยรวมแตกตาง แตอายุมีผลทําใหคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 วิชาญ สุวรรณรัตน (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธคุณภาพชีวิตการทํางาน
กับความผูกพันตอองคการของพนักงานปฏิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 
305 คน พบวา พนักงานปฏิบัติการบินมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานปฏิบัติการบินท่ีมีตําแหนงงาน รายได และระดับการศึกษา
แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .001 สวนระยะการ
ทํางาน พบวา ไมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 มัลลิกา เมฆรา (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคาร กสิกรไทย สังกัดสํานักงานเขต 21 จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สังกัดสํานักงานเขต 21 จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวามี 6 ดานท่ีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ
มาก โดยดานโอกาสการพัฒนาขีดความรูความสามารถมีคาเฉล่ียระดับคุณภาพสูงสุด รองลงมา คือ 
การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน จังหวะชีวิต คาตอบแทนท่ีเพียงพอและความเปน
ธรรม ความกาวหนาและความม่ันคงในหนาท่ีการงาน การมีสวนรวมในสังคมตามลําดับ จากการ
ทดสอบสมบัติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน มีเพียง
ปจจัยดานองคการและการจัดการเทานั้น ท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต 
 ดํารง พอคา (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกตามเขตท่ีตั้งและรายได ผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนอยูในระดับมาก และผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกตามเขตท่ีตั้งและรายได 
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 ศรัญญา ชัยแสง (2545 : บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
ในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การคนควาแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมประชากรเปนบุคลากรในคณะพยาบาล
ศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 260 คน ผลการวิจัยพบวา 
 1. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง (2.35 - 3.69) คิดเปนรอยละ 55.80 โดยกลุมขาราชการสาย ก. มี
คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง และกลุมบุคลากรอื่น ๆ มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู
ในระดับปานกลาง 
 2. คุณภาพชีวิตการทํางานดานโอกาสไดรับการพัฒนาและการใชความสามารถสวน
บุคคล ดานสิทธิสวนบุคคล และดานความเปนประโยชนตอสังคมของคณะพยาบาลศาสตรมหา
วิทยาลับเชียงใหม พบวา มีคะแนนอยูในระดับสูง (รอยละ 62.10, 51.50 และ 70.30 ตามลําดับ) 
 3. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ และระดับเงินเดือนมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากร สวนรายไดพิเศษ และการไดรับการพัฒนาตนเอง ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 ฐิตณัฐ สมบัติศิริ (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของครู
ประถมศึกษาอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ท้ัง 6 ดาน ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายไดตอเดือน และสถานภาพการสมรส ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของครูประถมศึกษา ปจจัยดานงานของครูประถมศึกษาในดานภาระงาน
สอน (ช่ัวโมงการสอน : สัปดาห) มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูประถมศึกษา 
แตในดานภาระหน้ีสินและภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอนไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน ปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางานท้ัง 4 ดาน อันประกอบดวย ดานลักษณะงาน ดาน
การปกครองบังคับบัญชาดานสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน และดานความรูสึกวาตนสําคัญใน
องคการลวนมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานท้ังส้ิน โดยครูประถมศึกษามีความพึงพอใจ
ดานการปกครองบังคับบัญชาอยูในระดับตํ่า ดานลักษณะงานและดานความรูสึกวาตนสําคัญใน
องคการอยูในระดับปานกลาง ดานสัมพันธภาพในการทํางานอยูในระดับสูง 
 พรรษสิริ อาสาเสนีย (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของวิศวกรของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา 
 1. วิศกรของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 42

 2. วิศวกรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และสถานท่ีตั้งของ
หนวยงานแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมไมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 3. วิศวกรท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา วิศวกรตําแหนงผูจัดการ/ผูชํานาญการ และระดับปฏิบัติการมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และคุณภาพชีวิตการทํางานดานการไดรับ
การยอมรับจากผูรวมงาน ดานโอกาสกาวหนา และการพัฒนาความสามารถ และดานความสมดุล
ระหวางภาระงานกับชีวิตสวนตัว ไมพบความแตกตาง 
 4. วิศวกรท่ีไดรับเงินเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา วิศวกรท่ีไดรับเงินเดือนแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม แตกตางกัน สวนคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานท่ี
สะดวกและปลอดภัย ดานโอกาสกาวหนาและการพัฒนาความสามารถ ดานการไดรับการยอมรับ
จากผูรวมงาน และดานความสมดุลระหวางภาระงานกับชีวิตสวนตัว ไมพบความแตกตาง 
 5. วิศวกรท่ีมีระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน ยกเวนคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางภาระงาน
กับชีวิตสวนตัวไมพบความแตกตาง 
 แนงนอย ชูนิกร (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบวา 
 1. คุณภาพชีวิตการทํางานในการปฏิบัติงานตามเกณฑการสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการครู โดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง 
 2. คุณภาพชีวิตการทํางานในการปฏิบัติงานตามเกณฑการสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิยกเวน
ดานส่ิงแวดลอมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. คุณภาพชีวิตการทํางานในการปฏิบัติงานตามเกณฑการสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน
จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการมี
สวนรวมและเปนท่ียอมรับทางสังคม และความสัมพันธระหวางงานท่ีปฏิบัติกับสังคมในชุมชน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43

 บุญเรือน สัจจธรรมนุกูล (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
คนควาพบวาพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง จําแนกรายดาน เรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย คือ ดานการคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม ดานการบูรณาการทางสังคม 
หรือการทํางานรวมกันดานคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม ดานการบูรณาการทาง
สังคม หรือการทํางานรวมกัน ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถ และดานธรรมนูญใน
องคการ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย คือ ดานบทบาทการทํางานท่ีมีความสมดุลดานความม่ันคงและความกาวหนาใน
งาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานคาตอบแทน สวนพนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมไมแตกตางกัน พนักงานท่ีมีอายุตางกัน ตําแหนง
แตกตางกัน เงินเดือนตางกันและท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน โดยภาพรวมแตกตางกัน และ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 สําหรับภัทรจิตร ทองสิงห (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพนัธ
กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานใหญ 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน ตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัด ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมของ
พนักงานมีระดับคุณภาพการศึกษาปานกลาง โดยประเด็นของปจจัยสวนบุคคล พบวาอายุ และอายุ
การปฏิบัติงานดานธนาคาร มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ในขณะท่ีเพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัดไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน สวนปจจัยดานลักษณะงานพบวามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 ภคินี โอฬาริกชาติ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ครูในโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา 
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ระดับการศึกษารายได และประสบการณการทํางาน 
ผลการวิจัยพบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษา รายไดตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน และครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 
 สมเดช พยัคฆสังข (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรีเขต 1 ผลการ
พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ เพศ และรายได ผลการวิจัยพบวา คุณภาพ
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ชีวิตการทํางานจําแนกตามเพศพบวา ขาราชการครูท่ีมีเพศตางกันมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการปฏิบัติงานในสังคมแตกตางกัน และจําแนกตามรายได พบวามีระดับความ
พึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน 
 จรัสศรี จินดารัตนวงศ และ นงลักษณ โกมารกุล ณ นคร (2548 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง
ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา บริษัท ผูจัด
จําหนายเวชภัณฑและเคมีภัณฑแหงหนึ่ง พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 
คือระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการ ระดับตําแหนง และระดับการศึกษา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานทุกดานและโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการทุกดาน และโดยรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และคุณภาพชีวิตการทํางาน มี 3 ดาน ท่ีสามารถพยากรณความ
ผูกพันตอองคการ โดยรวมคือคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระ
จากงานและดานสังคมสัมพันธโดยสามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 43.4 
ในสวนของความผูกพันตอองคการดวยความรูสึกมีคุณภาพชีวิตดานลักษณะการบริหารงาน ดาน
ภาวะอิสระจากงาน และดานสังคมสัมพันธ ที่สามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 38.8 ความผูกพัน
ตอองคการดานการคงอยู มีคุณธรรมชีวิตการทํางานท่ีรวมกันพยากรณไดรอยละ 22.2 คือคุณภาพ
ชีวิตดานลักษณะ การบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และความผูกพันตอองคการ ดาน
มาตรฐานสังคมมีคุณภาพชีวิตการทํางานสังคมสัมพันธ และดานภาวะอิสระจากงาน เปนตัวแปร
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสามารถรวมกันพยากรณความผูกพันไดรอยละ 33.1 
 สมพิศ สุวรรณชัย (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน คือ เพศ ประสบการณในการทํางาน และภูมิลําเนาในการทํางานผลการวิจัยพบวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากรจําแนกตามเพศ พบวา แตกตางกันในระดับตํ่ามากโดยคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของเพศชายมีแนวโนมสูงกวาเพศหญิง บุคลากรจําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
พบวา แตกตางกันในระดับต่ํามากโดยคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่มีประสบการณมากมี
แนวโนมสูงกวาผูมีประสบการณนอย 
 อภิชัย อํานวยวิทยากุล (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานบริษัทยูเนี่ยน นิฟโก จํากัด ผลการวิจัยพบวา 
 1. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทยูเนี่ยน นิฟโก จํากัด โดยรวมและทุก
รายไดอยูในระดับปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทยูเนี่ยน นิฟโก จํากัด 
จําแนกตามเพศ สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระดับการศึกษาและรายได พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
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แตกตางกัน และเม่ือจําแนกตามอายุพบวากลุมท่ีมีอายุ 41 - 50 ป มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
ดีกวากลุมอายุ 21 - 30 ป และกลุมท่ีมีอายุ 51 ป ข้ึนไปมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมดีกลัวกลุม
อายุ 18 - 20 ป กลุมอายุ 21 - 30 ป และกลุมอายุ 31 - 40 ป เม่ือจําแนกตามอายุงานพบวา กลุมท่ีมีอายุ 
6 - 8 ป และกลุมท่ีมีอายุงาน 9 ปข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดีกวากลุมท่ีมีอายุงานตํ่า
กวา 3 ปและกลุมท่ีมีอายุงาน 3 - 5 ป 
 จักรพันธ อุณหประเสริฐกูล (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานแจกใบปลิวของ
บริษัท เอเบ้ิล ทู จํากัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานแจกใบปลิวมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 5 
ดาน คือ คุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยตอสุขภาพ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน 
และดานความสมดุลในชีวิตการทํางาน และครอบครัวอยูในระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ชิโนรส คงเอียด (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา 
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดลอม ผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ีมีเงินเดือน ระดับการศึกษาระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน
ตางกันมีความสําเร็จในการประกอบอาชีพแตกตางกัน 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขต
พระปนเกลา ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในลักษณะเชิงสํารวจ (Survey 
research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปน
เกลา จํานวน 202 คน โดยในการศึกษาจะเก็บขอมูลจากประชากรท้ังจํานวน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  จํานวนพนักงานแบงตามพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ในเขตพระปนเกลา 
 

สาขา/สํานักงาน/ศูนย จํานวน (คน) 
1. สํานักงานเขตพระปนเกลา 15 
2. ศูนยธุรกิจตางประเทศพระปนเกลา 5 
3. สํานักงานธุรกิจพระปนเกลา 13 
4. ศูนยประเมินราคาหลักทรัพยพระปนเกลา 6 
5. ศูนยปฏิบัตกิารนิติกรรมสัญญาพระปนเกลา 5 
6. สาขาทาพระ 16 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

สาขา/สํานักงาน/ศูนย จํานวน (คน) 
7. สาขาเดอะมอลลทาพระ 7 
8. สาขาพรานนก 10 
8. สาขาพรานนก 10 
9. สาขาส่ีแยกบานแขก 14 
10. สาขาส่ีแยกอรุณอัมรินทร 11 
11. สาขาส่ีแยกสะพานกรุงธน 13 
12. สาขาจรัญสนิทวงศ 13 16 
13. สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ 7 
14. สาขาถนนกาญจนาภิเษก 7 
15. สาขาเซ็นทรัลพระปนเกลา 26 
16. สาขายอยเทสโกโลตัส ปนเกลา 6 
17. สาขาบางยี่ขัน 9 
18. สาขาบางขุนนนท 19 
19. สาขาถนนสวนผัก(ตลาดกรุงนนท) 6 

รวม 202 
 
ท่ีมา : บมจ.ธนาคารกรุงไทย, ทีมงานดูแลระบบ, อัตรากาํลังพนักงาน (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 
2553), ไมปรากฎเลขหนา. 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามปลายปด (Closed–ended questionnaire) 
จากการที่ไดศึกษาขอมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลในสวน
ดังกลาว มาสรางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา โดยมีการประยุกตใชมาจากแบบสอบถามของ นายวรวุฒิ แกว
ทองใหญ ท่ีไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 
สํานักงานใหญ (2550), นายปกรณ ปรีชาภรณ ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคาร
รัฐวิสาหกิจและธนาคารเอกชน (2552) และนางสาวฐิติยา ไชยวุฒิ ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
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ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ 7 (2545) โดยแบบสอบถามท่ี
สรางข้ึนนี้ มีโครงสรางท่ีเขาใจงายและสามารถตอบเองไดอยางอิสระ  ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 เปนแบบเลือกตอบ (check list) เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลในการ
ทํางาน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได อายุงาน ตําแหนงงาน และ
หนวยงานท่ีสังกัด  
 สวนท่ี 2 เปนมาตรวัด Likert Scale และใหคะแนนแบบ (rating scale) เกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีตอคุณภาพชีวิตในการทํางานใน 5 ดาน ของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปน
เกลา ไดแก ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดาน
การพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน
ตามระดับความคิดเห็นดังนี้ 
   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด       ให 5   คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นมาก   ให  4   คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นปานกลาง      ให  3   คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นนอย  ให  2   คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด      ให  1   คะแนน 
 
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามฉบับนี้ ผูศึกษาไดสรางข้ึนโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางาน รวม 
5 ดาน ของบุคลากรใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา จากน้ันนํามากําหนดกรอบ
แนวความคิดท่ีใชในการวิจัย และเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. การตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวน
บุคคล ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน และทําการตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา
ครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากนั้นนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาเพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) เพื่อแกไข แนะนําเพิ่มเติม แลวนํามาปรับปรุงแกไขใน
รายละเอียดตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 3. การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try 
out) กับพนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนกลุมเดียวกับ
ประชากรท่ีใชในการศึกษา เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha) วิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยง หรือคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบสอบถาม โดยการ
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วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.865 แลวจึงนําแบบสอบถามนี้ไปเก็บขอมูลกับ
กลุมประชากรท้ังหมดตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ประเภท ดังนี ้
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก พนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สังกัดเขตพระปนเกลา จํานวนท้ังหมด 202 คน โดยใชแบบสอบถามตอบดวย
ตนเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบแลว 
ไปแจกใหกับพนักงาน หลังจากนั้น จะทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนท้ังหมด จํานวน 202 
ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลท่ีไดทําการศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
เกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บุคลากรตาง ๆ จาก บทความ หนังสือ 
งานวิจัย และแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนขอมูลปฐมภูมิ เพื่อใหผล
การศึกษาท่ีไดมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 1. การประมวลผลขอมูล โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC โดย
มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของแบบสอบถาม 
  1.2 บันทึกขอมูลท่ีเปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูล และเคร่ืองคอมพิวเตอร
ตามลําดับ 
  1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  1.4 ประมวลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 2. การวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค และสมมติฐาน โดยใช
สถิติ ดังตอไปนี้ 
  2.1 อธิบายลักษณะทั่วไปของประชากรโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) โดยใชคาความถ่ี (frequency), รอยละ (percentage) 
  2.2 อธิบายระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) คือ คาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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  2.3 ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือ t-test, f-
test และ One-way ANOVA 
 3. เกณฑการแปลผล เกณฑในการแปลคาเฉล่ียความคิดเห็นของตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีตอ
ระดับคุณภาพชีวิต ตามวิธีการประเมินของเบสท ซ่ึงไดแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ 
โดยการหาความกวางของอันตรภาคช้ัน ดังนี้(อางใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ 2546 : 130) 
 
ชวงกวางของอันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด- คะแนนตํ่าสุด 
                                                                           จํานวนช้ันท่ีตองการ 
 

     =   5-1   =  0.8 
                                          5 
 

จากการพจิารณาดังกลาวขางตน จึงกําหนดใหแบงการรับรูระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนี ้
 
 ระดับคาเฉล่ีย                ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง    มีการรับรูระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่ามาก  
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60    หมายถึง    มีการรับรูระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่า  
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40    หมายถึง    มีการรับรูระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
     ปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20    หมายถึง    มีการรับรูระดับคุณภาพชีวติในการทาํงานสูง  
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00    หมายถึง    มีการรับรูระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานสูงมาก 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระ
ปนเกลา ผูวิจัยไดทําการสํารวจจากกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปน
เกลา ท้ังเพศชายและเพศหญิง จํานวน 202 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 1. วิเคราะหลักษณะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
  1.1 ลักษณะของตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
  1.2 ลักษณะของตัวแปรตาม  คือ  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถาม  
 2. ทดสอบสมมติฐานความแตกตาง (test differences hypothesis) เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาจําแนกตามคุณลักษณะ
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 3. สรางตัวแบบสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple linear regression) เพื่อ
พยากรณคุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดวยตัวแปรอิสระ และทําการ
ทดสอบ หาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม คือ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา กับตัวแปรอิสระท่ีสามารถนํามาใชในการพยากรณอีกคร้ัง
หนึ่งวามีความสัมพันธไปในทิศทางใด และมีความสัมพันธกันมากนอยแคไหน โดยการหาคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการใชคา Pearson Correlation 
 
ตอนท่ี 1 วิเคราะหลักษณะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
 ลักษณะของตัวแปรอิสระ 
 การวิเคราะหขอมูลของตัวแปรอิสระของกลุมตัวอยางไดนําขอมูลจากแบบสอบถาม 
สวนท่ี 1 ซ่ึงเปนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง อันไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน อายุการทํางาน ตําแหนงงาน และหนวยงานท่ี
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สังกัด ใชคาสถิติ ความถ่ี(frequency), รอยละ (percentage) โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง ดัง
แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน (N) รอยละ 

1. เพศ 
 ชาย 75 37.1 
 หญิง 127 62.9 

รวม 202 100 

2. อายุ 
นอยกวา 30 ป 73 36.1 
31 – 40 ป 34 16.8 
41 – 50 ป 64 31.7 
51 ปข้ึนไป 31 15.3 

รวม 202 100 

3. สถานภาพสมรส 
โสด/ หมาย/ หยาราง 111 55.0 
สมรส และอยูรวมกัน 91 45.0 

รวม 202 100 

4. ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 

 
21 

 
10.4 

ปริญญาตรี 145 71.8 

สูงกวาปริญญาตรี 36 17.8 

รวม 202 100 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน (N) รอยละ 

5. รายไดตอเดอืน 
ต่ํากวา 15,000 บาท 

 
16 

 
7.9 

15,001 – 25,000 บาท 68 33.7 

25,001 – 35,000 บาท 22 10.9 

มากกวา 35,000 บาท 96 47.5 

รวม 202 100 

6. อายุการทํางาน 
ต่ํากวา 5 ป 

 
72 

 
35.6 

5 – 10 ป 14 6.9 

11 ปข้ึนไป 116 57.4 

รวม 202 100 

7. ตําแหนงงาน 
เจาพนกังานปฏิบัติการ 94 46.5 

เจาหนาท่ีอาวโุส 61 30.2 

หัวหนาสวน/ รองผูจัดการ 39 19.3 

รองผูอํานวยการฝาย/ ผูจัดการ 8 4.0 

รวม 202 100 

8. หนวยงานท่ีสังกัด 
สาขา 

 
160 

 
79.2 

สํานักงานเขต 17 8.4 

สํานักงานธุรกจิ 7 3.5 

ศูนยปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา 6 3.0 

ศูนยประเมินราคาหลักทรัพย 12 5.9 

รวม 202 100 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงการแจกแจงขอมูลจํานวนและคารอยละจําแนกตามคุณลักษณะ
สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 62.9เพศ
ชายจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 37.1 สําหรับอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุนอยกวา 30 ป 
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 36.1 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 64 คน คิดเปน รอย
ละ 31.7 อายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 16.8 และอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอย
ละ 15.3 สําหรับสถานภาพการสมรสพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด/ หมาย/ หยาราง 
จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 55.0 สถานภาพสมรส และอยูรวมกัน จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 
45.0 สําหรับระดับการศึกษาพบวาจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 
71.8 รองลงมาคือจบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.8 และ 
จบการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.4 สําหรับอัตราเงินเดือน
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรับอัตราเงินเดือนมากกวา 35,000 บาท จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 
47.5 รองลงมาคือมีอัตราเงินเดือนระหวาง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 33.7 
และมีอัตราเงินเดือนระหวาง 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 10.9 สําหรับอายุ 
การทํางานพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุการทํางานมากท่ีสุด คือ อายุงาน 11 ปข้ึนไป จํานวน 116 คน 
คิดเปนรอยละ 57.4 รองลงมาคืออายุการทํางานตํ่ากวา 5 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 35.6 และ 
อายุการทํางานระหวาง 5 – 10 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.9 สําหรับตําแหนงงานพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเจาพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 46.5 ตําแหนงเจาหนาท่ี
อาวุโส มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 30.2 ตําแหนงหัวหนาสวน/ รองผูจัดการ จํานวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 19.3 และตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย/ ผูจัดการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.0 
สําหรับหนวยงานท่ีสังกัดพบวากลุมตัวอยางสวนใหญสังกัดหนวยงานสาขา จํานวน 160 คน คิด
เปนรอยละ 79.2 รองลงมาคือสังกัดหนวยงานสํานักงานเขต จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.4 
สังกัดหนวยงานศูนยประเมินราคาหลักทรัพย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.9 สังกัดหนวยงาน
สํานักงานธุรกิจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และสังกัดหนวยงานศูนยปฏิบัติการนิติกรรม
สัญญา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.0  
 
 ลักษณะของตัวแปรตาม 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหตัวแปรตาม ไดแก ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนําขอมูลในสวนท่ี 2 ของแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดวย
คําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน แบงเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานสภาพการทํางาน 2) 
คาตอบแทน ท่ีเหมาะสม 3) ดานความม่ันคงในการทํางาน 4) ดานการพัฒนาตนเอง และ 5) ดาน
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ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน จํานวน 36 ขอ โดยใชคาสถิติเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic 
mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมายและการวิเคราะห
ขอมูลเปน รายดาน รายขอ และโดยรวม ท้ังนี้ผูวิจัยไดแบงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานเปน 5 
ระดับ ดังนี้  

4.21 - 5.00 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอย 
1.00 - 1.80 หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 โดยนําเสนอขอมูลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในรูปแบบตาราง ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางท่ี 3 - 8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกตาม

รายดาน 
 

ตัวแปรตาม X  S.D. ระดับ 

คุณภาพชีวติการทํางาน (โดยรวม) 3.55 0.576 มาก 

1. ดานสภาพการทํางาน 3.72 0.629 มาก 

2. ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 3.53 0.729 มาก 

3. ดานความม่ันคงในการทํางาน 3.58 0.679 มาก 

4. ดานการพัฒนาตนเอง 3.62 0.714 มาก 

5. ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 3.34 0.642 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 3 ซ่ึงแสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางาน พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.576) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูใน ระดับมาก 4 ขอ 
ไดแก ดานสภาพการทํางาน ( X =  3.72, S.D. = 0.629) ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ( X = = 3.53, 
S.D. = 0.729) ดานความม่ันคงในการทํางาน ( X =  3.58, S.D. = 0.679) และดานการพัฒนาตนเอง 
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( X = 3.62, S.D. = 0.714) และมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง 1 ขอ ไดแก ดานความ
สมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ( X = 3.34, S.D. = 0.642)  
 
ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพ

การทํางาน จําแนกตามรายขอ 
 

ตัวแปรตาม X  S.D. ความหมาย 

ดานสภาพการทํางาน 
1.  สถานท่ีทํางานของทานมีอุปกรณและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม สามารถเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
3.81 0.796 มาก 

2.  สถานท่ีทํางานของทานมีบรรยากาศท่ีสงเสริมใหอยาก
ทํางาน 

3.70 0.773 มาก 

3.  สถานท่ีทํางานของทานมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ท่ีเหมาะสม 

3.59 1.072 มาก 

4.  สถานท่ีทํางานของทานมีเจาหนาท่ีรักษาความสะอาดท่ี
เหมาะสม 

3.76 0.873 มาก 

5.  กฎ ระเบียบและระบบงานของหนวยงาน ทําใหทาน
สามารถปฏิบัติงานประจําวนัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.79 0.732 มาก 

6.  หนวยงานมีการเตรียมความพรอมและมีมาตรการหรือ
กฎระเบียบท่ีชัดเจนในการจดัสภาพการทํางาน เพื่อ
ปองกันความเส่ียงตางๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะ
ปฏิบัติงาน เชน การถูกจี้ ปลน โจรกรรม    ไฟไหม 

3.71 0.827 มาก 

โดยรวม 3.72 0.629 มาก 

 
 จากผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานสภาพการทํางาน อยูในระดับมาก ( X =  3.72, S.D. = 0.629) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
กลุมตัวอยาง มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
ไดแก สถานท่ีทํางานของทานมีอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สามารถเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงาน ( X =  3.81, S.D. = 0.796) สถานท่ีทํางานของทานมีบรรยากาศท่ีสงเสริมใหอยากทํางาน 
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( X =  3.70, S.D. = 0.773) สถานท่ีทํางานของทานมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม ( X =  
3.59, S.D. = 1.072) สถานท่ีทํางานของทานมีเจาหนาท่ีรักษาความสะอาดท่ีเหมาะสม ( X = 3.76, 
S.D. = 0.873) กฎ ระเบียบและระบบงานของหนวยงาน ทําใหทานสามารถปฏิบัติงานประจําวัน ได
อยางมีประสิทธิภาพ ( X =  3.79, S.D. = 0.732) และหนวยงานมีการเตรียมความพรอมและ มี
มาตรการหรือกฎระเบียบท่ีชัดเจนในการจัดสภาพการทํางาน เพื่อปองกันความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน เชน การถูก จี้ปลน โจรกรรม ไฟไหม ( X =  3.71, S.D. = 0.827) 
 
ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ี

เหมาะสม จําแนกตามรายขอ 
 

ตัวแปรตาม X  S.D. ความหมาย 

ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
1. คาตอบแทนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ี 
ทานทําในปจจุบัน 

3.52 0.937 มาก 

2. คาตอบแทนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ 

3.58 0.901 มาก 

3. คาตอบแทนท่ีทานไดรับเพียงพอสําหรับคาใชจาย ตาม
ภาวะเศรษฐกจิการครองชีพในปจจุบัน 

3.28 0.979 มาก 

4. คาตอบแทนท่ีทานไดรับยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ
คาตอบแทนของหนวยงานในลักษณะคลายกัน 

3.46 0.967 มาก 

5. ทานพอใจจะทํางานลวงเวลาเพ่ือใหงานเสร็จ แมจะ
ไมไดคาลวงเวลา 

3.44 1.026 มาก 

6. ทานพอใจในสวัสดิการตางๆ ของธนาคารท่ีไดรับ 3.88 0.733 มาก 

โดยรวม 3.53 0.729 มาก 

 
 จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ดานคาตอบแทน อยูในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.729) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุม
ตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ไดแก 
คาตอบแทนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทานทําในปจจุบัน ( X = 3.52, S.D. = 0.937) 
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คาตอบแทนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถ ( X = 3.58, S.D. = 0.901) คาตอบแทน ท่ี
ทานไดรับเพียงพอสําหรับคาใชจายตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปจจุบัน ( X = 3.28, S.D. = 
0.979) คาตอบแทนท่ีทานไดรับยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของหนวยงาน ในลักษณะ
คลายกัน ( X = 3.46, S.D. = 0.967) ทานพอใจจะทํางานลวงเวลาเพ่ือใหงานเสร็จ แมจะไมไดคา
ลวงเวลา ( X = 3.44, S.D. = 1.026) ทานพอใจในสวัสดิการตางๆ ของธนาคารท่ีไดรับ ( X = 3.88, 
S.D. = 0.733) 
 
ตารางท่ี 6  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคง 

ในการทํางาน จําแนกตามรายขอ 
 

ตัวแปรตาม X  S.D. ความหมาย 

ดานความมั่นคงในการทํางาน 
1.  หนวยงานของทานมีตําแหนงพรอมท่ีจะใหทานกาวข้ึน

ไปตามลําดับ 
3.61 0.773 มาก 

2.  ทานไดรับมอบหมายงานท่ีทําใหทานตองใชความรู 
ความสามารถ ท่ีสูงข้ึนเสมอ 

3.68 0.811 มาก 

3.  ในหนวยงานของทานมีการสับเปล่ียน โยกยายตําแหนง
หนาท่ี ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแตละคน 

3.31 0.949 ปานกลาง 

4.  ปจจุบันทานคิดวาประสบผลสําเร็จในชีวิตหนาท่ีการ
งานพอสมควร 

3.48 0.876 มาก 

5. ในหนวยงานของทานเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีทุกคนมี
ความใฝรู มีโอกาสในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

3.70 0.894 มาก 

6. ในองคกรของทานมีการสงเสริมและสนับสนุนพนักงาน 
มีการนําเสนอผลงานอยูเสมอ 

3.56 0.908 มาก 

7. ทานไดรับความกาวหนาเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงาน
อ่ืนท่ีใกลเคียงกัน 

3.39 0.941 ปานกลาง 

8. ทานมั่นใจวางานท่ีทานปฏิบัติอยูมีความม่ันคง 3.94 0.767 มาก 

โดยรวม 3.58 0.679 มาก 
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 จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ดานความม่ันคงในการทํางาน อยูในระดับมาก ( X = 3.58, S.D. = 0.679) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวากลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความมั่นคงในการทํางานอยูในระดับมาก 
ไดแก หนวยงานของทานมีตําแหนงพรอมท่ีจะใหทานกาวข้ึนไปตามลําดับ( X = 3.61, S.D. = 
0.773) ทานไดรับมอบหมายงานท่ีทําใหทานตองใชความรู ความสามารถ ท่ีสูงข้ึนเสมอ( X = 3.68, 
S.D. = 0.811) ปจจุบันทานคิดวาประสบผลสําเร็จในชีวิตหนาท่ีการงานพอสมควร ( X = 3.48, S.D. 
= 0.876) ในหนวยงานของทานเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีทุกคนมีความใฝรู มีโอกาสในการศึกษาตอ
ในระดับ ท่ีสูงข้ึน( X = 3.70, S.D. = 0.894) ในองคกรของทานมีการสงเสริมและสนับสนุน
พนักงาน มีการนําเสนอผลงานอยูเสมอ ( X = 3.56, S.D. = 0.908) และทานม่ันใจวางานท่ีทาน
ปฏิบัติอยูมี ความม่ันคง ( X = 3.94, S.D. = 0.767) สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ดานความม่ันคงในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ในหนวยงานของทานมีการ
สับเปล่ียนโยกยายตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแตละคน ( X = 3.31, S.D. = 
0.949) และ ทานไดรับความกาวหนาเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน ( X = 3.39, 
S.D. = 0.941)  
 
ตารางท่ี 7  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนา

ตนเอง จําแนกตามรายขอ 
 

ตัวแปรตาม X  S.D. ความหมาย 

ดานการพฒันาตนเอง 
1. ทานมีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

อยางเต็มท่ี 
3.75 0.857 มาก 

2. ทานไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหไดศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถตลอดเวลา 

3.69 0.861 มาก 

3. ทานไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในดานตางๆ ท่ี
ตนเองสนใจ 

3.64 0.866 มาก 

4. ทานไดใชความสามารถหลายๆ ดานในการปฏิบัติงาน 3.64 0.848 มาก 

5. ทานมีโอกาสใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

3.54 0.829 มาก 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม X  S.D. ความหมาย 

6. ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานอยาง
เสรี 

3.47 0.870 มาก 

7. ในหนวยงานของทานมีแหลงความรู ขอมูลขาวสารที่
ทานสามารถคนหาไดสะดวก 

3.66 0.862 มาก 

8. หนวยงานของทานมีการประชุมทางดานวิชาการ เพื่อให
พนักงานไดรับขอมูลขาวสารและความรูใหมๆ อยูเสมอ 

3.59 0.872 มาก 

โดยรวม 3.62 0.714 มาก 

  
 
 จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ดานการพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก  3.62, S.D. = 0.714) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุม
ตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเองอยูในระดับมากเชนกัน ไดแก ทานมี
โอกาสไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี ( X = 3.75, S.D. = 0.857) ทานไดรับ
การสนับสนุนและสงเสริมใหไดศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถตลอดเวลา ( X = 3.69, S.D. 
= 0.861) ทานไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในดานตางๆ ท่ีตนเองสนใจ ( X = 3.64, S.D. = 
0.866) ทานไดใชความสามารถหลายๆ ดานในการปฏิบัติงาน ( X = 3.64, S.D. = 0.848) ทานมี
โอกาสใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ( X = 3.54, S.D. = 0.829) ทานมีอิสระ ในการ
แสดงความคิดเห็นในการทํางานอยางเสรี ( X = 3.47, S.D. = 0.870) ในหนวยงานของทานมีแหลง
ความรู ขอมูลขาวสารท่ีทานสามารถคนหาไดสะดวก ( X = 3.66, S.D. = 0.862) และหนวยงานของ
ทานมีการประชุมทางดานวิชาการ เพ่ือใหพนักงานไดรับขอมูลขาวสารและความรูใหมๆ อยูเสมอ 
( X = 3.59, S.D. = 0.872) 
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ตารางท่ี 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น จําแนกตามรายขอ 

 

ตัวแปรตาม X  S.D. ความหมาย 

ดานความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอ่ืน 
1.  การปฏิบัติงานของทานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนนิ

ชีวิตประจําวัน และครอบครัว 
3.52 0.836 มาก 

2.  ทานสามารถแบงเวลาสําหรับตนเอง การปฏิบัติงาน 
ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม 

3.48 0.859 มาก 

3.  ทานมีเวลาพกัผอนอยางเพียงพอในแตละวนั 3.41 0.911 มาก 

4.  ทานพอใจกับเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 3.46 0.898 มาก 

5.  การปฏิบัติงานในปจจุบันมีผลกระทบตอการมีเวลาวาง
ใหกับตนเองและครอบครัว 

3.19 1.001 ปานกลาง 

6.  ภาระงานในปจจุบันสงผลใหทานไมมีเวลาใหกับ
กิจกรรม ทางสังคม 

3.08 1.004 ปานกลาง 

7.  ทานสามารถวางแผนกิจกรรมตางๆ ในชีวติไวลวงหนา
ได 

3.40 0.877 ปานกลาง 

8.  ทานมีเวลาสําหรับทํางานอดิเรกอยูเสมอ 3.19 0.929 ปานกลาง 

โดยรวม 3.34 0.642 ปานกลาง 

  
 จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.34, S.D. = 0.642) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนอยูในนระดับมาก ไดแก การปฏิบัติงานของทานไมเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และครอบครัว ( X = 3.52, S.D. = 0.836) ทานสามารถแบงเวลาสําหรับตนเอง 
การปฏิบัติงาน ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม ( X = 3.48, S.D. = 0.859) ทานมี
เวลาพักผอนอยางเพียงพอในแตละวัน ( X = 3.41, S.D. = 0.911) และทานพอใจกับเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน ( X = 3.46, S.D. = 0.898) สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

62 

ทํางานดาน ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนอยูในระดับปานกลาง ไดแก การปฏิบัติงาน
ในปจจุบัน มีผลกระทบตอการมีเวลาวางใหกับตนเองและครอบครัว ( X = 3.19, S.D. = 1.001) 
ภาระงานในปจจุบันสงผลใหทานไมมีเวลาใหกับกิจกรรมทางสังคม ( X = 3.08, S.D. = 1.004) ทาน
สามารถวางแผนกิจกรรมตางๆ ในชีวิตไวลวงหนาได ( X = 3.40, S.D. = 0.877) และทานมีเวลา
สําหรับทํางานอดิเรกอยูเสมอ ( X = 3.19, S.D. = 0.929) 
 
ตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน 
 การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บุคลากรในท่ีทํางาน 
คือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานยอย จํานวน 8 ขอ เพื่อทดสอบ 
ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทํางานงาน รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และหนวยงาน ท่ี
สังกัด โดยผูวิจัยเลือกใช One – way ANOVAs ณ ระดับนัยสําคัญ (level of significance: α) ท่ี 0.05 
ทดสอบคา t – test ในกรณีท่ีเปรียบเทียบ ระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุมและทดสอบคา f – test ใน
กรณี ท่ีเปรียบเทียบ ระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุมข้ึนไป ทดสอบความแตกตางรายคู (Scheffé’s 
method) กรณีท่ีพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และใชการทดสอบคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Correlations) นําเสนอผลงานในรูปแบบของ
ตารางท่ี 9 ถึงตารางท่ี 39 ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
  สมมติฐานหลัก : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมไมแตกตางไปตามเพศ 
  สมมติฐานรอง  : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
 สมมติฐานท่ี 1.1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามเพศ 
  สมมติฐานหลัก :   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานไมแตกตางไปตามเพศ 
  สมมติฐานรอง :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามเพศ 
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 สมมติฐานท่ี 1.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางไปตามเพศ 

  สมมติฐานหลัก  : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไมแตกตางไป     
ตามเพศ 

  สมมติฐานรอง  : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางไปตามเพศ 

 สมมติฐานท่ี 1.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไป        
ตามเพศ 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานไมแตกตางไป    
ตามเพศ 

  สมมติฐานรอง  : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไป       
ตามเพศ 

 สมมติฐานท่ี 1.4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามเพศ 

  สมมติฐานหลัก  : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองไมแตกตางไปตามเพศ 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามเพศ 

 สมมติฐานท่ี 1.5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดาน
อ่ืนแตกตางไปตามเพศ 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ
ชีวิต ดานอ่ืนไมแตกตางไปตามเพศ 

  สมมติฐานรอง  : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับ
ชีวิต ดานอ่ืนแตกตางไปตามเพศ 
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ตารางท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามเพศ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. t Sig. r R2 
คุณภาพชีวิตการทํางาน 1. ชาย 3.66 0.508 2.119 0.036* -0.142* 2.02% 
โดยรวม 2. หญิง 3.49 0.606     
ดานสภาพการทํางาน 1. ชาย 3.80 0.570 1.365 0.174 -0.096 0.92% 
 2. หญิง 3.68 0.659     
ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม 1. ชาย 3.66 0.603 2.133 0.034* -0.140* 1.96% 
 2. หญิง 3.45 0.786     

1. ชาย 3.65 0.614 1.110 0.268 -0.078 0.61% ดานความม่ันคงในการ
ทํางาน 2. หญิง 3.54 0.713     
ดานการพัฒนาตนเอง 1. ชาย 3.72 0.561 1.590 0.113 -0.103 1.06% 
 2. หญิง 3.57 0.787     
ดานความสมดุลระหวาง 1. ชาย 3.50 0.625 2.679 0.008* -0.186** 3.46% 
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น 2. หญิง 3.25 0.636     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 9 ซ่ึงแสดงผลของการทดสอบคาสถิติทีเพื่อทดสอบความแตกตางของ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามเพศ พบวา พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับคุณภาพ
ชีวิต การทํางานโดยรวม ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต
ดานอ่ืนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีวาคุณภาพ
ชีวิต การทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีความแตกตางตามเพศ สวน
พนักงานท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน ดานความม่ันคงในการทํางาน และ
ดานการพัฒนาตนเองไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณา ตาม
คาสหสัมพันธดานสภาพการทํางาน ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการพัฒนาตนเอง ไม
สหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตพบวาพนักงานท่ีมีเพศตางกันมีสหสัมพันธ
อยางผกผันกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม และดานความ
สมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน กลาวคือ พนักงานท่ีเปนเพศชายจะมีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวม ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน
มาก สวนพนักงานท่ีเปนเพศหญิงจะมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนนอย และใชเพศกําหนดระดับ
คุณภาพชีวิต การทํางานดังกลาว รอยละ 2.02 รอยละ 1.96 และรอยละ 3.46 ตามลําดับ 
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 สมมติฐานท่ี 2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 
  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมไมแตกตางไปตามอายุ 
  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 
 สมมติฐานท่ี 2.1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามอายุ 
  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานไมแตกตางไปตามอายุ 
  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามอายุ 
 สมมติฐานท่ี 2.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางไปตามอายุ 
  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไมแตกตางไป     
ตามอายุ 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางไปตามอายุ 

 สมมติฐานท่ี 2.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตามอาย ุ

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานไมแตกตางไป   
ตามอายุ 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตามอาย ุ

 สมมติฐานท่ี 2.4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามอายุ 
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  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองไมแตกตางไปตามอายุ 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามอายุ 

 สมมติฐานท่ี 2.5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามอายุ 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
ไมแตกตางไปตามอายุ 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามอายุ 

 
ตารางท่ี 10  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามอายุ 
 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

1. นอยกวา 30 ป 3.34 0.581 7.299 0.000* 0.282** 7.95% 

2. 31 – 40 ป 3.68 0.575     

3. 41 – 50 ป 3.59 0.528     

คุณภาพชีวิตการ

ทํางานโดยรวม 

4. 50 ปขึ้นไป 3.84 0.492     
ดานสภาพการทํางาน 1. นอยกวา 30 ป 3.50 0.633 7.272 0.000* 0.275** 7.56% 
 2. 31 – 40 ป 3.87 0.671     
 3. 41 – 50 ป 3.75 0.559     
 4. 50 ปขึ้นไป 4.06 0.519     

ดานคาตอบแทน 1. นอยกวา 30 ป 3.19 0.751 11.015 0.000* 0.358** 12.82% 
ที่เหมาะสม 2. 31 – 40 ป 3.66 0.690     
 3. 41 – 50 ป 3.64 0.643     
 4. 50 ปขึ้นไป 3.94 0.554     
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ตารางท่ี 10   (ตอ) 
 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

ดานความม่ันคง 1. นอยกวา 30 ป 3.40 0.725 3.172 0.025* 0.183** 3.35% 
ในการทํางาน 2. 31 – 40 ป 3.72 0.662     
 3. 41 – 50 ป 3.63 0.633     
 4. 50 ปขึ้นไป 3.77 0.599     

ดานการพัฒนาตนเอง 1. นอยกวา 30 ป 3.39 0.803 4.825 0.003* 0.225** 5.06% 
 2. 31 – 40 ป 3.79 0.686     
 3. 41 – 50 ป 3.70 0.575     
 4. 50 ปขึ้นไป 3.84 0.648     

1. นอยกวา 30 ป 3.22 0.620 4.317 0.006* 0.188** 3.53% 

2. 31 – 40 ป 3.40 0.615     

3. 41 – 50 ป 3.29 0.655     

ดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับ
ชีวิตดานอื่น 

4. 50 ปขึ้นไป 3.69 0.593     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 10 ซ่ึงแสดงผลของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบ 
ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามอายุ พบวา พนักงานท่ีมีอายุ
แตกตางกันมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิต
งานกับชีวิต ดานอ่ืนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ท่ีวาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีความแตกตาง
ตามอายุ เม่ือพิจารณาตามคาสหสัมพันธโดยรวม และจําแนกเปนรายดาน พบวา อายุมีความผันแปร
ตรงกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต
ดานอ่ืน กลาวคือ พนักงานท่ีมี อายุ 51 ปข้ึนไปมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพ
การทํางาน ดานคาตอบแทน ท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และ
ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนมาก คือ รอยละ 7.95 รอยละ 7.56 รอยละ 12.82 
รอยละ 3.35 รอยละ 5.06 และ รอยละ 3.53 ตามลําดับ 
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  ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน

โดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการ

พัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนจําแนกตามกลุมอายุของ

พนักงานเปนรายคู โดยวิธีของ Scheffe ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 11 – 16 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 11   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมระหวาง

พนักงานที่มีอายุแตกตางกันเปนรายคู  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 30 ป  0.341* 0.253 0.506* 

2. 31-40 ป   0.088 0.165 

3. 41-50 ป    0.253 

คุณภาพชีวิต 

การทํางานโดยรวม 

4. มากกวา 51 ปข้ึนไป     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

 จากตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ

ทํางานโดยรวมระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมีอายุนอยกวา 30 ป

กับพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 12   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน
ระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 30 ป  0.368* 0.247 0.559* 
2. 31-40 ป   0.120 0.191 
3. 41-50 ป    0.311 

ดานสภาพการทํางาน 

4. มากกวา 51 ปข้ึนไป     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานสภาพการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมีอายุ
นอยกวา 30 ปกับพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป มีระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานสภาพการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 13   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทน ท่ี

เหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 30 ป  0.472* 0.458* 0.756* 
2. 31-40 ป   0.014 0.284 
3. 41-50 ป    0.298 

ดานคาตอบแทน ท่ี
เหมาะสม 

4. มากกวา 51 ปข้ึนไป     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานท่ี
มีอายุนอยกวา 30 ปกับพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป, 41 – 50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป มีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
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ตารางท่ี 14  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการ
ทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 30 ป  0.318* 0.228* 0.367* 
2. 31-40 ป   0.090 0.049 
3. 41-50 ป    0.139 

ดานความม่ันคงใน
การทํางาน 

4. มากกวา 51 ปข้ึนไป     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 14 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต 
การทํางานดานความม่ันคงในการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู พบวา
พนักงานท่ีมีอายุนอยกวา 30 ปกับพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป, 41 – 50 ป และอายุ 51 ปข้ึน
ไป มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเอง

ระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 30 ป  0.409* 0.312 0.457* 
2. 31-40 ป   0.097 0.049 
3. 41-50 ป    0.145 

ดานการพัฒนา
ตนเอง 

4. มากกวา 51 ปข้ึนไป     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากตารางท่ี 15 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานการพัฒนาตนเองระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมีอายุ
นอยกวา 30 ปกับพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป มีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ดานการพัฒนาตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 16   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันเปนรายคู  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 30 ป  0.180 0.070 0.468* 
2. 31-40 ป   1.110 0.288 
3. 41-50 ป    0.398* 

ดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงาน 
กับชีวิตดานอ่ืน 

4. มากกวา 51 ปข้ึนไป     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 16 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนระหวางพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน เปน
รายคู พบวาพนักงานท่ีมีอายุนอยกวา 30 ปกับพนักงานท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไปและพนักงานท่ีมีอายุ
ระหวาง 41 – 50 ปกับพนักงานท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามสถานภาพสมรส 
  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมไมแตกตางไปตามสถานภาพสมรส 
  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามสถานภาพสมรส 
 สมมติฐานท่ี 3.1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามสถานภาพ
สมรส 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานไมแตกตางไปตาม
สถานภาพสมรส 
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  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามสถานภาพ
สมรส 

 สมมติฐานท่ี 3.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไปตาม
สถานภาพสมรส 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไมแตกตางไป ตาม
สถานภาพสมรส 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไปตาม
สถานภาพสมรส 

 สมมติฐานท่ี 3.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตาม
สถานภาพสมรส 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานไมแตกตางไป ตาม
สถานภาพสมรส 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตาม
สถานภาพสมรส 

 สมมติฐานท่ี 3.4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามสถานภาพ
สมรส 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองไมแตกตางไปตาม
สถานภาพสมรส 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามสถานภาพ
สมรส 
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 สมมติฐานท่ี 3.5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและชีวิต ดาน
อ่ืนแตกตางไปตามสถานภาพสมรส 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
ไมแตกตางไปตามสถานภาพสมรส 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามสถานภาพสมรส 

 
ตารางท่ี 17  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. t Sig. r R2 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 1. โสด 3.41 0.582 4.087 0.000* 0.278** 7.73% 
โดยรวม 2. สมรส 3.72 0.520     

ดานสภาพการทํางาน 1. โสด 3.59 0.647 3.408 0.001* 0.234** 5.48% 
 2. สมรส 3.89 0.568     

ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม 1. โสด 3.31 0.764 4.962 0.000* 0.324** 10.50% 
 2. สมรส 3.79 0.591     

ดานความม่ันคงใน 1. โสด 3.45 0.699 3.057 0.003* 0.211** 4.45% 
การทํางาน 2. สมรส 3.74 0.622     

ดานการพัฒนาตนเอง 1. โสด 3.48 0.762 3.411 0.001* 0.230** 5.29% 
 2. สมรส 3.80 0.606     

ดานความสมดุลระหวาง 1. โสด 3.23 0.605 2.809 0.005* 0.195** 3.80% 
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น 2. สมรส 3.48 0.662     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 17 ซ่ึงแสดงผลของการทดสอบคาสถิติทีเพื่อทดสอบความแตกตางของ 
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามสถานภาพ พบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความ
ม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีวาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีความแตกตางตามกันตามสถานภาพ 
เม่ือพิจารณาตามคาสหสัมพันธโดยรวม และจําแนกเปนรายดาน พบวา สถานภาพมีความผันแปร
ตรงกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต
ดานอ่ืน กลาวคือ พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพ
การทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และ
ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนมาก สวนพนักงานท่ีมีสถานภาพโสดมีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคง
ในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนนอย และ
ใชสถานภาพกําหนดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดังกลาว รอยละ 7.73 รอยละ 5.48 รอยละ 
10.50 รอยละ 4.45 รอยละ 5.29 และรอยละ 3.80 ตามลําดับ  
 
 สมมติฐานท่ี 4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี 4.1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานไมแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 
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 สมมติฐานท่ี 4.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไมแตกตางไป ตาม
ระดับการศึกษา 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 

 สมมติฐานท่ี 4.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานไมแตกตางไป ตาม
ระดับการศึกษา 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 

 สมมติฐานท่ี 4.4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองไมแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 

 สมมติฐานท่ี 4.5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามระดับการศึกษา 
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  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
ไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามระดับการศึกษา 

 
ตารางท่ี 18  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.61 0.599 2.000 0.138 -0.122 1.49% 
โดยรวม 2. ปริญญาตรี 3.57 0.549     
 3. สูงกวาปริญญาตรี 3.38 0.651     

ดานสภาพการทํางาน 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.71 0.563 1.914 0.150 -0.091 0.83% 
 2. ปริญญาตรี 3.77 0.648     
 3. สูงกวาปริญญาตรี 3.55 0.563     

ดานคาตอบแทน 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.49 0.636 3.289 0.039* -0.117 1.37% 
ที่เหมาะสม 2. ปริญญาตรี 3.60 0.712     
 3. สูงกวาปริญญาตรี 3.25 0.801     

ดานความม่ันคง 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.59 0.712 1.199 0.304 -0.081 0.66% 
ในการทํางาน 2. ปริญญาตรี 3.62 0.643     
 3. สูงกวาปริญญาตรี 3.42 0.770     

ดานการพัฒนาตนเอง 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.64 0.788 1.078 0.342 -0.081 0.66% 
 2. ปริญญาตรี 3.66 0.618     
 3. สูงกวาปริญญาตรี 3.47 0.983     

1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.62 0.723 2.681 0.071 -0.151* 2.28% 

2. ปริญญาตรี 3.33 0.648     

ดานความสมดุล

ระหวางชีวิตงานกับ

ชีวิตดานอื่น 3. สูงกวาปริญญาตรี 3.22 0.528     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 18 ซ่ึงแสดงผลของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือทดสอบ 
ความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกระดับการศึกษา พบวา พนักงานท่ีมี 
ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีวาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีความแตกตางตามระดับการศึกษา สวน
พนักงานท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานความม่ันคงใน การ
ทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนไมพบ ความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาตามคาสหสัมพันธโดยรวม ไม
สหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือจําแนกตามระดับคุณภาพชีวิตดานสภาพ การ
ทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการพัฒนาตนเอง ไม
สหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตพบวาการศึกษามีสหสัมพันธอยางผกผันกับ
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น กลาวคือ พนักงานท่ี
มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน
กับชีวิตดานอื่นมาก คือ รอยละ 2.28  
 ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม จําแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผล
การวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทน ท่ี

เหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี  0.106 0.237 
2. ปริญญาตรี   0.343* 

ดานคาตอบแทน ท่ี
เหมาะสม 

3. สูงกวาปริญญาตรี    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิต 
การทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันเปนรายคู 
พบวา พนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกับพนักงานที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญา
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ตรี มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามอายุการทํางาน 
  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมไมแตกตางไปตามอายุการทํางาน 
  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามอายุการทํางาน 
 สมมติฐานท่ี 5.1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามอายุการ
ทํางาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานไมแตกตางไปตามอายุการ
ทํางาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามอายุการ
ทํางาน 

 สมมติฐานท่ี 5.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางไปตามอายุ
การทํางาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไมแตกตางไป ตาม
อายุการทํางาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางไปตามอายุ
การทํางาน 

 สมมติฐานท่ี 5.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตามอายุ
การทํางาน 
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  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานไมแตกตางไป ตาม
อายุการทํางาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตามอายุ
การทํางาน 

 สมมติฐานท่ี 5.4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามอายุการ
ทํางาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองไมแตกตางไปตามอายุการ
ทํางาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามอายุการ
ทํางาน 

 สมมติฐานท่ี 5.5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามอายุการทํางาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
ไมแตกตางไปตามอายุการทํางาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามอายุการทํางาน 
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ตารางท่ี 20  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามอายุการทํางาน 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 1. ตํ่ากวา 5 ป 3.34 .529 8.178 0.000* 0.272** 7.40% 
โดยรวม 2. 5 – 10 ป 3.61 .891     
 3. 11 ปขึ้นไป 3.68 .523     

ดานสภาพการทํางาน 1. ตํ่ากวา 5 ป 3.50 .600 7.820 0.001* 0.267** 7.13% 
 2. 5 – 10 ป 3.79 .771     
 3. 11 ปขึ้นไป 3.86 .592     

ดานคาตอบแทนที่ 1. ตํ่ากวา 5 ป 3.18 .707 14.301 0.000* 0.349** 12.18% 
เหมาะสม 2. 5 – 10 ป 3.63 1.017     
 3. 11 ปขึ้นไป 3.73 .622     

ดานความม่ันคงใน 1. ตํ่ากวา 5 ป 3.40 .654 4.386 0.014* 0.189** 3.57% 
การทํางาน 2. 5 – 10 ป 3.75 1.006     
 3. 11 ปขึ้นไป 3.68 .627     

ดานการพัฒนาตนเอง 1. ตํ่ากวา 5 ป 3.41 .701 6.235 0.002* 0.241** 5.81% 
 2. 5 – 10 ป 3.51 1.222     
 3. 11 ปขึ้นไป 3.77 .604     

ดานความสมดุลระหวาง 1. ตํ่ากวา 5 ป 3.22 .635 2.071 0.129 0.139* 1.93% 
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น 2. 5 – 10 ป 3.40 .649     
 3. 11 ปขึ้นไป 3.41 .640     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 20 ซ่ึงแสดงผลของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือทดสอบ 
ความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามอายุการทํางาน พบวา พนักงาน 
ท่ีมีอายุการทํางานท่ีแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการพัฒนาตนเองแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของ
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีความแตกตางตามอายุการทํางาน สวนพนักงาน
ท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาตามคาสหสัมพันธโดยรวม และจําแนก
เปนรายดาน พบวา อายุการทํางานมีความผันแปรตรงกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

81 

สภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง 
และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน กลาวคือ พนักงานท่ีมีอายุการทํางานมากมี
ระดับคุณภาพชีวิต การทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดาน
ความมั่นคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดาน
อ่ืนมาก คือ อายุการทํางานกําหนดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดังกลาว รอยละ 7.40 รอยละ 
7.13 รอยละ 12.18 รอยละ 3.57 รอยละ 5.81 และรอยละ 1.93 ตามลําดับ 
 ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดาน
การพัฒนาตนเอง จําแนกตามอายุการทํางานของพนักงานเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการ
วิเคราะห แสดงในตารางท่ี 21-25 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 21  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมระหวาง

พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ต่ํากวา 5 ป  0.264 0.336* 
2. 5 – 10 ป   0.072 

คุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวม 

3. 11 ปข้ึนไป    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานโดยรวมระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมี อายุการ
ทํางานตํ่ากวา 5 ปกับพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 22  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน
ระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ต่ํากวา 5 ป  0.286 0.359* 
2. 5 – 10 ป   0.073 

ดานสภาพการทํางาน 

3. 11 ปข้ึนไป    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานสภาพการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู พบวา
พนักงานท่ีมีอายุการทํางานตํ่ากวา 5 ปกับพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 23  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทน ท่ี

เหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ต่ํากวา 5 ป  0.450 0.546* 
2. 5 – 10 ป   0.096 

ดานคาตอบแทน  ท่ี
เหมาะสม 

3. 11 ปข้ึนไป    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 23 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู พบวา
พนักงานท่ีมีอายุการทํางานตํ่ากวา 5 ปกับพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 11 ปขึ้นไป มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 24  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการ
ทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ต่ํากวา 5 ป  0.354 0.280* 
2. 5 – 10 ป   0.074 

ดานความม่ันคง ใน
การทํางาน 

3. 11 ปข้ึนไป    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 24 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานความม่ันคงในการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู 
พบวาพนักงานท่ีมีอายุการทํางานตํ่ากวา 5 ปกับพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป มีระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
ตารางท่ี 25  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเอง

ระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 

1. ต่ํากวา 5 ป  0.101 0.362* 
2. 5 – 10 ป   0.262 

ด า น ก า ร พั ฒ น า
ตนเอง 

3. 11 ปข้ึนไป    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานการพัฒนาตนเองระหวางพนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันเปนรายคู พบวา
พนักงานท่ีมีอายุการทํางานตํ่ากวา 5 ปกับพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 6  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามรายไดตอเดือน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาโดยรวมไมแตกตางไปตามรายไดตอเดือน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามรายไดตอเดือน 

 สมมติฐานท่ี 6.1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามรายได ตอ
เดือน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานไมแตกตางไปตามรายได 
ตอเดือน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามรายได ตอ
เดือน 

 สมมติฐานท่ี 6.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไปตาม
รายไดตอเดือน 

  สมมติฐานหลัก  : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไมแตกตางไป ตาม
รายไดตอเดือน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไป ตาม
รายไดตอเดือน 

 สมมติฐานท่ี 6.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไป ตาม
รายไดตอเดือน 

  สมมติฐานหลัก  : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานไมแตกตางไป ตาม
รายไดตอเดือน 
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  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไป ตาม
รายไดตอเดือน 

 สมมติฐานท่ี 6.4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามรายได ตอ
เดือน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองไมแตกตางไปตามรายได
ตอเดือน 

  สมมติฐานรอง : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามรายได ตอ
เดือน 

 สมมติฐานท่ี 6.5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามรายไดตอเดือน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
ไมแตกตางไปตามรายไดตอเดือน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามรายไดตอเดือน 

 
ตารางท่ี 26  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

1. ตํ่ากวา 15,000 บาท 3.33 0.542 7.026 0.000* 0.289** 8.35% คุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวม 2. 15,001-25,000 บาท  3.34 0.592     
 3. 25,001-35,000 บาท 3.71 0.627     
 4. มากกวา 35,000 บาท 3.70 0.504     
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ตารางท่ี 26 (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

1. ตํ่ากวา 15,000 บาท 3.33 0.542 7.026 0.000* 0.289** 8.35% คุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวม 2. 15,001-25,000 บาท  3.34 0.592     
 3. 25,001-35,000 บาท 3.71 0.627     
 4. มากกวา 35,000 บาท 3.70 0.504     

ดานสภาพการทํางาน 1. ตํ่ากวา 15,000 บาท 3.50 0.577 6.537 0.000* 0.271** 7.34% 
 2. 15,001-25,000 บาท  3.50 0.646     
 3. 25,001-35,000 บาท 3.93 0.697     
 4. มากกวา 35,000 บาท 3.87 0.553     
ดานคาตอบแทน 1. ตํ่ากวา 15,000 บาท 3.12 0.620 12.178 0.000* 0.386** 14.90% 
ที่เหมาะสม 2. 15,001-25,000 บาท 3.21 0.762     
 3. 25,001-35,000 บาท 3.64 0.753     
 4. มากกวา 35,000 บาท 3.79 0.595     
ดานความมั่นคง 1. ตํ่ากวา 15,000 บาท 3.47 0.620 2.882 0.037* 0.186** 3.46% 
ในการทํางาน 2. 15,001-25,000 บาท 3.41 0.739     
 3. 25,001-35,000 บาท 3.68 0.739     
 4. มากกวา 35,000 บาท 3.70 0.606     
ดานการพัฒนาตนเอง 1. ตํ่ากวา 15,000 บาท 3.39 0.604 6.434 0.000* 0.259** 6.71% 
 2. 15,001-25,000 บาท 3.37 0.836     
 3. 25,001-35,000 บาท 3.89 0.605     
 4. มากกวา 35,000 บาท 3.78 0.592     
ดานความสมดุลระหวาง 1. ตํ่ากวา 15,000 บาท 3.15 0.897 1.817 0.145 0.156* 2.43% 
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น 2. 15,001-25,000 บาท 3.24 0.555     
 3. 25,001-35,000 บาท 3.43 0.820     
 4. มากกวา 35,000 บาท 3.43 0.597     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 26 ซ่ึงแสดงผลของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือทดสอบ 
ความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา พนักงาน 
ท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการพัฒนาตนเองแตกตางกัน อยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีวาคุณภาพชีวิตใน การทํางานของ
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีความแตกตางตามรายไดตอเดือน สวนพนักงาน
ท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาตามคาสหสัมพันธโดยรวม และจําแนก
เปนรายดาน พบวา รายไดตอเดือนมีความผันแปรตรงกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดาน
สภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง 
และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน กลาวคือ พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนมากมี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความ
ม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน
มาก คือ รายไดตอเดือนกําหนดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดังกลาว รอยละ 8.35 รอยละ 7.34 
รอยละ 14.90 รอยละ 3.46 รอยละ 6.71 และรอยละ 2.43 ตามลําดับ  
  ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดาน
การพัฒนาตนเอง จําแนกตามรายไดตอเดือนของพนักงานเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการ
วิเคราะห แสดงในตารางท่ี 4.26 – 4.30 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 27   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมระหวาง

พนักงานที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 15,000 บาท  0.018 0.382 0.375 
2. 15,001 – 25,000 บาท   0.364 0.358* 
3. 25,001 – 35,000 บาท    0.007 

คุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวม 

4. มากกวา 35,000 บาท     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 27 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานโดยรวมระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมี รายได
ตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาท มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 28   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน
ระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 15,000 บาท  0.005 0.432 0.373 
2. 15,001 – 25,000 บาท   0.427* 0.368* 
3. 25,001 – 35,000 บาท    0.059 

ดานสภาพการทํางาน 

4. มากกวา 35,000 บาท     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานสภาพการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู พบวา
พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 
บาท และรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาท มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 29   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 15,000 บาท  0.094 0.529 0.677* 
2. 15,001 – 25,000 บาท   0.436 0.583* 
3. 25,001 – 35,000 บาท    0.148 

ดานคาตอบแทนท่ี
เหมาะส 

4. มากกวา 35,000 บาท     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 29 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู พบวา
พนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท กับพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 
บาท และพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 
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35,000 บาท มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 30   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการ

ทํางานระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 15,000 บาท  0.623 0.213 0.231 
2. 15,001 – 25,000 บาท   0.276 0.294* 
3. 25,001 – 35,000 บาท    0.019 

ดานความม่ันคงในการ
ทํางาน 

4. มากกวา 35,000 บาท     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 30 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานความม่ันคงในการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู 
พบวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 
35,000 บาท มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 31  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเอง

ระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. นอยกวา 15,000 บาท  0.019 0.501 0.388 
2. 15,001 – 25,000 บาท   0.520 0.407* 
3. 25,001 – 35,000 บาท    0.113 

ดานการพัฒนาตนเอง 

4. มากกวา 35,000 บาท     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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 จากตารางท่ี 31 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานโดยรวมระหวางพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานท่ีมีรายได
ตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาท มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 7  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามตําแหนงงาน 
  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมไมแตกตางไปตามตําแหนงงาน 
  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามตําแหนงงาน 
 สมมติฐานท่ี 7.1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตาม ตําแหนง
งาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานไมแตกตางไปตาม ตาํแหนง
งาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตาม ตําแหนง
งาน 

 สมมติฐานท่ี 7.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไป ตาม
ตําแหนงงาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไมแตกตางไป ตาม
ตําแหนงงาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไป ตาม
ตําแหนงงาน 
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 สมมติฐานท่ี 7.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไป ตาม
ตําแหนงงาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานไมแตกตางไป ตาม
ตําแหนงงาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไป ตาม
ตําแหนงงาน 

 สมมติฐานท่ี 7.4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตาม ตําแหนง
งาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองไมแตกตางไปตาม 
ตําแหนงงาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตาม ตําแหนง
งาน 

 สมมติฐานท่ี 7.5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามตําแหนงงาน 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
ไมแตกตางไปตามตําแหนงงาน 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามตําแหนงงาน 
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ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 1. เจาหนาที่ปฏิบัติการ 3.38 0.579 6.534 0.000* 0.287** 8.24% 
โดยรวม 2. เจาหนาที่อาวุโส 3.65 0.577     
 3. หัวหนาสวน 3.71 0.471     
 4. รองผูอํานวยการฝาย 4.02 0.411     

ดานสภาพการทํางาน 1. เจาหนาที่ปฏิบัติการ 3.54 0.613 5.814 0.001* 0.253** 6.40% 
 2. เจาหนาที่อาวุโส 3.88 0.662     
 3. หัวหนาสวน 3.84 0.537     
 4. รองผูอํานวยการฝาย 4.15 0.350     

ดานคาตอบแทน 1. เจาหนาที่ปฏิบัติการ 3.24 0.742 11.175 0.000* 0.360** 12.96% 
ที่เหมาะสม 2. เจาหนาที่อาวุโส 3.72 0.655     
 3. หัวหนาสวน 3.79 0.588     
 4. รองผูอํานวยการฝาย 4.10 0.427     

ดานความมั่นคง 1. เจาหนาที่ปฏิบัติการ 3.43 0.694 4.073 0.008* 0.234** 5.48% 
ในการทํางาน 2. เจาหนาที่อาวุโส 3.66 0.678     
 3. หัวหนาสวน 3.74 0.583     
 4. รองผูอํานวยการฝาย 4.06 0.509     

ดานการพัฒนาตนเอง 1. เจาหนาที่ปฏิบัติการ 3.45 0.775 4.318 0.006* 0.235** 5.52% 
 2. เจาหนาที่อาวุโส 3.73 0.678     
 3. หัวหนาสวน 3.77 0.547     
 4. รองผูอํานวยการฝาย 4.14 0.420     

1. เจาหนาที่ปฏิบัติการ 3.26 0.681 1.865 0.137 0.159* 2.53% 

2. เจาหนาที่อาวุโส  3.36 0.661     

3. หัวหนาสวน 3.45 0.499     

ด า น ค ว า ม ส ม ดุ ล
ระหว างชี วิตงานกับ
ชีวิตดานอื่น 

4. รองผูอํานวยการฝาย 3.72 0.508     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 32 ซ่ึงแสดงผลของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบ 
ความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา พนักงาน ท่ี
มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการพัฒนาตนเองแตกตางกัน อยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีวาคุณภาพชีวิตใน การทํางานของ
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีความแตกตางตามตําแหนงงาน สวนพนักงานท่ี
มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาตามคาสหสัมพันธโดยรวม และจําแนกเปนราย
ดาน พบวา ตําแหนงงานมีความผันแปรตรงกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน กลาวคือ พนักงานท่ีมีตําแหนงงานสูงมีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคง ในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนสูง คือ ตําแหนง
งานกําหนดระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดังกลาว รอยละ 8.24 รอยละ 6.40 รอยละ 12.96 รอยละ 
5.48 รอยละ 5.52 และรอยละ 2.53 ตามลําดับ  
 ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดาน
การพัฒนาตนเอง จําแนกตามตําแหนงงานของพนักงานเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการ
วิเคราะห แสดงในตารางท่ี 33 – 37 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 33  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมระหวาง

พนักงานที่มีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  0.270* 0.323* 0.641* 
2. เจาหนาท่ีอาวุโส   0.053 0.372 
3. รองผูจัดการ    0.318 

คุณภาพชีวิตการทํางาน
โดยรวม 

4. ผูจัดการ     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 33 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานโดยรวมระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานตําแหนง
เจาหนาท่ีปฏิบัติการกับพนักงานตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส ตําแหนงรองผูจัดการ และตําแหนง
ผูจัดการ มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 34  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน
ระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู  

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  0.333* 0.298 0.602 
2. เจาหนาท่ีอาวุโส   0.035 0.269 
3. รองผูจัดการ    0.304 

ดานสภาพการทํางาน 

4. ผูจัดการ     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 34 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานสภาพการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงาน
ตําแหนงเจาหนาท่ีปฏิบัติการกับพนักงานตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ดานสภาพการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 35  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ี

เหมาะสมระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  0.479* 0.556 0.865 
2. เจาหนาท่ีอาวุโส   0.076 0.386 
3. รองผูจัดการ    0.309 

ด า น ค า ต อ บ แ ทน  ท่ี
เหมาะสม 

4. ผูจัดการ     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 35 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานโดยรวมระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงานตําแหนง
เจาหนาท่ีปฏิบัติการกับพนักงานตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 36  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการ
ทํางานระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  0.229 0.310* 0.636* 
2. เจาหนาท่ีอาวุโส   0.081 0.407 
3. รองผูจัดการ    0.325 

ดานความม่ันคงในการ
ทํางาน 

4. ผูจัดการ     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
  จากตารางท่ี 36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต 
การทํางานดานความม่ันคงในการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู 
พบวาพนักงานตําแหนงเจาหนาท่ีปฏิบัติการกับพนักงานตําแหนงรองผูจัดการ และตําแหนง
ผูจัดการ มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 37   ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเอง

ระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 
1. เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  0.272 0.313 0.687* 
2. เจาหนาท่ีอาวุโส   0.041 0.415 
3. รองผูจัดการ    0.375 

ดานการพัฒนาตนเอง 

4. ผูจัดการ     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 37 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานการพัฒนาตนเองระหวางพนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันเปนรายคู พบวาพนักงาน
ตําแหนงเจาหนาท่ีปฏิบัติการกับพนักงานตําแหนงผูจัดการ มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการ
พัฒนาตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 8  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามหนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาโดยรวมไมแตกตางไปตามหนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาโดยรวมแตกตางไปตามหนวยงานท่ีสังกัด 

 สมมติฐานท่ี 8.1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามหนวยงานท่ี
สังกัด 

  สมมติฐานหลัก :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานไมแตกตางไปตาม
หนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานสภาพการทํางานแตกตางไปตามหนวยงานท่ี
สังกัด 

 สมมติฐานท่ี 8.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไปตาม
หนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไมแตกตางไป ตาม
หนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานรอง  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานคาตอบแทนที่เหมาะสมแตกตางไปตาม
หนวยงานท่ีสังกัด 

 สมมติฐานท่ี 8.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตาม
หนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานหลัก  :  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานไมแตกตางไป ตาม
หนวยงานท่ีสังกัด 
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  สมมติฐานรอง : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขต
พระปนเกลาดานความม่ันคงในการทํางานแตกตางไปตาม
หนวยงานท่ีสังกัด 

 สมมติฐานท่ี 8.4 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามหนวยงานท่ี
สังกัด 

  สมมติฐานหลัก : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองไมแตกตางไปตาม
หนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานรอง : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขต
พระปนเกลาดานการพัฒนาตนเองแตกตางไปตามหนวยงานท่ี
สังกัด 

 สมมติฐานท่ี 8.5 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและชีวิต ดาน
อ่ืนแตกตางไปตามหนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานหลัก : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและชีวิต ดาน
อ่ืนไมแตกตางไปตามหนวยงานท่ีสังกัด 

  สมมติฐานรอง : ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขต
พระปนเกลาดานความสมดุลระหวางชีวิตงานและชีวิต ดานอ่ืน
แตกตางไปตามหนวยงานท่ีสังกัด 

 
ตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 1. สาขา 3.55 0.594 0.982 0.419 -0.023 0.05% 
โดยรวม 2. สํานักงานเขต 3.67 0.581     
 3. สํานักงานธุรกิจ 3.25 0.312     
 4. ศูนยปฏิบัติการ 3.77 0.344     
 5. ศูนยประเมิน 3.46 0.504     
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ตารางท่ี 38 (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ X  S.D. F Sig. r R2 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 1. สาขา 3.55 0.594 0.982 0.419 -0.023 0.05% 
โดยรวม 2. สํานักงานเขต 3.67 0.581     
 3. สํานักงานธุรกิจ 3.25 0.312     
 4. ศูนยปฏิบัติการ 3.77 0.344     
 5. ศูนยประเมิน 3.46 0.504     

ดานสภาพการทํางาน 1. สาขา 3.75 0.653 3.606 0.007* -0.110 1.21% 
 2. สํานักงานเขต 3.81 0.467     
 3. สํานักงานธุรกิจ 3.05 0.343     
 4. ศูนยปฏิบัติการ 4.11 0.272     
 5. ศูนยประเมิน 3.43 0.386     

ดานคาตอบแทน 1. สาขา 3.52 0.747 1.438 0.223 0.016 0.03% 
ที่เหมาะสม 2. สํานักงานเขต 3.72 0.682     
 3. สํานักงานธุรกิจ 2.98 0.466     
 4. ศูนยปฏิบัติการ 3.72 0.404     
 5. ศูนยประเมิน 3.60 0.719     

ดานความม่ันคง 1. สาขา 3.60 0.691 0.508 0.730 -0.054 0.29% 
ในการทํางาน 2. สํานักงานเขต 3.59 0.800     
 3. สํานักงานธุรกิจ 3.34 0.419     
 4. ศูนยปฏิบัติการ 3.75 0.387     
 5. ศูนยประเมิน 3.42 0.570     
ดานการพัฒนาตนเอง 1. สาขา 3.61 0.747 0.371 0.829 0.017 0.03% 
 2. สํานักงานเขต 3.76 0.633     
 3. สํานักงานธุรกิจ 3.43 0.483     
 4. ศูนยปฏิบัติการ 3.79 0.626     
 5. ศูนยประเมิน 3.63 0.528     
ดานความสมดุลระหวาง 1. สาขา 3.32 0.672 0.683 0.605 0.013 0.02% 
ชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น 2. สํานักงานเขต 3.54 0.561     
 3. สํานักงานธุรกิจ 3.32 0.394     
 4. ศูนยปฏิบัติการ 3.54 0.479     
 5. ศูนยประเมิน 3.24 0.501     

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 38 ซ่ึงแสดงผลของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบ 
ความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด พบวา 
พนักงาน ท่ีมีหนวยงานสังกัดแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีวาคุณภาพชีวิตใน 
การทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีความแตกตางตามหนวยงานท่ี 
สังกัดสวนพนักงานท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดาน
ความมั่นคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดาน
อ่ืนไมพบ ความความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาตามคาสหสัมพันธ
โดยรวม ไมมีสหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และเม่ือจําแนกตามระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการ
พัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ไมมีคาสหสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญท่ี 0.05 เชนเดียวกัน 
 ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
สภาพการทํางาน จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัดของพนักงานเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการ
วิเคราะหแสดงในตารางท่ี 39 
 
ตารางท่ี 39  ผลการทดสอบความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน

ระหวางพนักงานท่ีมีหนวยงานสังกัดแตกตางกันเปนรายคู  
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 1 2 3 4 

1. สาขา 0.060 0.707 0.357 0.324 
2. สํานักงานเขต  0.766 0.297 0.383 
3. สํานักงานธุรกิจ   1.063* 0.383 

ดานสภาพการทํางาน 

4. ศูนยปฏิบัติฯ    0.681 
 5. ศูนยประเมินฯ     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 39 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับคุณภาพชีวิต การ
ทํางานดานสภาพการทํางานระหวางพนักงานท่ีมีหนวยงานสังกัดแตกตางกันเปนรายคู พบวา
พนักงานท่ีสังกัดหนวยงานสํานักงานธุรกิจกับพนักงานท่ีสังกัดหนวยงานศูนยปฏิบัติการนิติกรรม
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สัญญา มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 
 
ตอนท่ี 3 การทํานายคาตัวแปรตาม 
 ในสวนนี้ผูวิจัยเลือกใชตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการวิเคราะหตัวแปรในลักษณะ
โครงสรางความสัมพันธแบบ เปนเหตุ เปนผล ดวยตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงแบบพหุคุณ 
(Multiple linear regression) ณ ระดับนัยสําคัญ (level of significance: α) ท่ี 0.05 นําเสนอผลงานใน
รูปแบบของตารางท่ี 40 ถึงตารางท่ี 41 ตามลําดับ โดย กําหนดให  

ŷ =  α + ßX 
 ŷ = คาทํานายของตัวแปรตาม 
 α = คาคงท่ี 
 ß = คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 X = ตัวแปรอิสระ 

 
ตารางท่ี 40  ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม  
 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 3.221 0.089  36.282 0.000 
อายุ 0.146 0.035 0.282 4.154 0.000* 

 
 เม่ือแทนคาดวยตัวเลขจากตารางตามสูตรจะไดดังน้ี 
 

  ŷ = α + ßX 

  α = 3.221 
  ß = 0.282 
 
 เม่ือ  ŷ =   คาทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม 
   X  =   อายุ (ตัวทํานาย) 
   X = 1 
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 จากสมการ   ŷ  =  3.221 + (0.282)X 
 เพราะฉะน้ัน  ŷ  =  3.221+ (0.282) x 1 
    ŷ  =  3.503  
 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม เทากับ 3.503 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ตามเกณฑ
ท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 41   ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานสภาพการทํางาน  
 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 3.373 0.097  34.760 0.000 
อายุ 0.156 0.039 0.275 4.045 .000* 

 

  ŷ = α + ßX 

  α = 3.373 
  ß = 0.275 
 
 เม่ือ  ŷ1 =   คาทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานสภาพการทํางาน 
   X  =   อายุ (ตัวทํานาย) 
 
 จากสมการ   ŷ1  =  3.373 + (0.275)X 
    X    =  1 
 
 เพราะฉะน้ัน  ŷ1   =  3.373+ (0.275) x 1 
    ŷ1   =   3.648 
 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน เทากับ 3.648 ซ่ึงอยูในระดับมาก 
ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 42 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  
 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 2.993 0.109  27.368 0.000 
อายุ 0.235 0.043 0.358 5.418 0.000* 

 

  ŷ2 = α + ßX 

  α = 2.993 
  ß = 0.358 
 
 เม่ือ  ŷ2 =   คาทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
   X  =   คุณลักษณะสวนบุคคลดานอายุ (ตัวทํานาย) 
 
 จากสมการ   ŷ2  =  2.993 + (0.358) x 1 
    X    =  1 
 
 เพราะฉะน้ัน  ŷ2   =  2.993 + (0.358) x 1 
    ŷ2   =   3.351 
 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เทากับ 3.351 ซ่ึงอยูในระดับ 
ปานกลาง ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 43 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานความม่ันคงในการทํางาน  
 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 3.164 0.144  21.943 0.000 
อายุ 0.112 0.043 0.183 2.635 0.025 

สถานภาพสมรส 0.287 0.094 0.211 3.057 0.003* 
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  ŷ3 = α + ßX 

  α = 3.164 
  ß = 0.211 
 
 เม่ือ  ŷ3 =   คาทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานความมั่นคงในการทํางาน 
   X  =   สถนภาพสมรส (ตัวทํานาย) 
 
 จากสมการ   ŷ3  =  3.164 + (0.211) x 1 
    X    =  1 
 
 เพราะฉะน้ัน  ŷ3   =  3.164 + (0.211) x 1 
    ŷ3   =   3.375 
 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความมั่นคงในการทํางาน เทากับ 3.375 ซ่ึงอยูในระดับ 
ปานกลาง ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 44 ความสัมพนัธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานการพัฒนาตนเอง  
 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 3.147 0.151  20.844 0.000 
อายุ 0.145 0.044 0.225 3.261 0.001 

สถานภาพสมรส 0.328 0.098 0.230 3.355 0.001* 
 

  ŷ4 = α + ßX 

  α = 3.147 
  ß = 0.230 
 
 เม่ือ  ŷ4 =   คาทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเอง 
   X  =   สถนภาพสมรส (ตัวทํานาย) 
 กําหนดให  X = สถานภาพสมรส = 1  (สถานภาพโสด 
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 จากสมการ   ŷ4  =  3.147 + (0.230) x 1 
    X    =  1 
 
 เพราะฉะน้ัน  ŷ4   =  3.147 + (0.230) x 1 
    ŷ4   =   3.377 
 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเอง เทากับ 3.377 ซ่ึงอยูในระดับปาน
กลาง ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 45   ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรอิสระ – ดานความสมดุลระหวางชีวิต

งาน กับชีวิตดานอ่ืน  
 

ตัวแปรอิสระ B Std.Error Beta t/F Sig. 

(คาคงท่ี) 2.978 0.137  21.754 0.000 
อายุ 0.109 0.040 0.188 2.707 0.007 

สถานภาพสมรส 0.251 0.089 0.195 2.809 0.005* 
 

  ŷ5 = α + ßX 

  α = 2.978 
  ß = 0.195 
 
 เม่ือ  ŷ5 =   คาทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงาน 
          กับชีวิต 
   X  =   สถนภาพสมรส (ตัวทํานาย) 
 
 จากสมการ   ŷ5  =  2.978 + (0.195) x 1 
    X    =  1 
 
 เพราะฉะน้ัน  ŷ5   =  2.978 + (0.195) x 1 
    ŷ5   =   3.173 
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 ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน เทากับ 
3.283 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ตามเกณฑท่ีวัด 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = 
นอยท่ีสุด 
 จากการวิจัยพบวาสามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานไดตามสมการดังตอไปนี้ 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน   ŷ  = 3.221 + (0.282)X 
 ดานสภาพการทํางาน ŷ1 =  3.373 + (0.275)X 
 ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ŷ2 =  2.993 + (0.358)X 
 ดานความม่ันคงในการทํางาน ŷ3 =   3.164 + (0.211)X 
 ดานการพัฒนาตนเอง ŷ4 =   3.147 + (0.230)X 
 ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนๆ  ŷ5 =   2.978 + (0.152)X 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บุคลากรในที่ทํางาน คือ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ในท่ีทํางาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตพระปนเกลา 
 2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ใน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา  
 3. การเสนอแนะแนวทางในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากร ใน บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
 ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจากประชากร คือ พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระ
ปนเกลา ท้ังเพศชายและเพศหญิง จํานวน 202 คน และใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1  ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล และสวนท่ี 2 
ขอมูลเพื่อใชวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 5 ดาน คือ ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิต
งานกับชีวิตดานอ่ืน  ผูวิจัยไดทดลองแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบ
คาความเช่ือม่ัน ไดผลการทดสอบคาความเช่ือม่ันท่ี α = 0.864 ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามสวนท่ีเหลือ
ไปแจกแกกลุมตัวอยาง และผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามจนครบจํานวน 202 ชุด ขอมูลท่ีสมบูรณ
ท้ังหมดไดนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมการคํานวณสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) เพื่อวิเคราะหหาคาความถ่ี(frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต 
(arithmetic mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมไปถึงการทดสอบ
สมมติฐาน โดย One – way ANOVAs ทดสอบคา t – test และ f – test การทดสอบหาคาความ
แตกตางรายคู (Scheffé’s method)  ใชการทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม (Correlations) และใชตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการวิเคราะหตัวแปรในลักษณะโครงสราง
ความสัมพันธแบบ เปนเหตุเปนผลดวยตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงแบบพหุคูณ (Multiple linear 
regression) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
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สมมติฐานการวิจั ย ท่ี  1   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาแตกตางไปตามเพศ 

สมมติฐานการวิจั ย ท่ี  2   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาแตกตางไปตามอายุ 

สมมติฐานการวิจั ย ท่ี  3   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาแตกตางไปตามสถานภาพ 

สมมติฐานการวิจั ย ท่ี  4   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาแตกตางไปตามระดับการศึกษา 

สมมติฐานการวิจั ย ท่ี  5   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาแตกตางไปตามอายุการทํางาน 

สมมติฐานการวิจั ย ท่ี  6   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาแตกตางไปตามรายไดตอเดือน 

สมมติฐานการวิจั ย ท่ี  7   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาแตกตางไปตามตําแหนงงาน 

สมมติฐานการวิจั ย ท่ี  8   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาแตกตางไปตามหนวยงานท่ีสังกัด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน  กลุมตัวอยางเปนบุคลากร บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 62.9 มีอายุ
นอยกวา  30 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 36.1  และมีสถานภาพโสด/ หมาย/ หยาราง จํานวน 
111 คน คิดเปนรอยละ 55.0  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 71.8 
มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาท จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 47.5  มีอายุการทํางานมากที่สุด 
คือ อายุงาน 11 ปข้ึนไป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 57.4  มีตําแหนงเปนเจาพนักงานปฏิบัติการ 
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 46.5  และสังกัดหนวยงานสาขามากท่ีสุด จํานวน 160 คน คิดเปน  
รอยละ 79.2   
 2. การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปน
เกลา พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.55) เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก 4 ขอ ไดแก ดานสภาพการ
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ทํางาน ( X = 3.72) ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ( X = 3.53) ดานความม่ันคงในการทํางาน ( X = 
3.58) และดานการพัฒนาตนเอง ( X = 3.62) และมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง 1 
ขอ ไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ( X = 3.70)  
 3. การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยจําแนก
ตามตัวแปรอิสระ และการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิต
การทํางาน  ไดผลการวิเคราะหดังน้ี 
  3.1  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมแตกตางไปตามเพศ (α = 0.036) อายุ (α 
= 0.000) สถานภาพสมรส (α = 0.000) อายุการทํางาน (α = 0.000) รายไดตอเดือน (α = 0.000) 
และตําแหนงงาน (α = 0.000) 
  3.2  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน เม่ือจําแนกตามตัวแปร
อิสระ พบวามีความแตกตางไปตามอายุ (α = 0.000) สถานภาพสมรส (α = 0.001) อายุการทํางาน 
(α = 0.001) รายไดตอเดือน (α = 0.000) ตําแหนงงาน (α = 0.001) และหนวยงานท่ีสังกัด (α = 
0.007) 
  3.3  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เม่ือจําแนกตามตัว
แปรอิสระ พบวามีความแตกตางไปตามเพศ (α = 0.034) อายุ (α = 0.000) สถานภาพสมรส (α = 
0.000) ระดับการศึกษา (α = 0.039) อายุการทํางาน (α = 0.000) รายไดตอเดือน (α = 0.000) และ
ตําแหนงงาน (α = 0.000) 
  3.4  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความม่ันคงในการทํางาน เม่ือจําแนกตามตัว
แปรอิสระ พบวามีความแตกตางไปตามอายุ (α = 0.025) สถานภาพสมรส (α = 0.003) อายุการ
ทํางาน (α = 0.014) รายไดตอเดือน (α = 0.037) และตําแหนงงาน (α = 0.008)  
  3.5  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเอง เม่ือจําแนกตามตัวแปร
อิสระ พบวามีความแตกตางไปตามอายุ (α = 0.003) สถานภาพสมรส (α = 0.001) อายุการทํางาน 
(α = 0.002) รายไดตอเดือน (α = 0.000) และตําแหนงงาน (α = 0.006) 
  3.6  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน 
เม่ือจําแนกตามตัวแปรอิสระ พบวามีความแตกตางไปตามเพศ (α = 0.008) อายุ (α = 0.006) และ
สถานภาพสมรส (α = 0.005) 
  3.7  การวิเคราะหการทํานายคาตัวแปรตามดวยตัวแบบทางคณิตศาสตรในลักษณะ
โครงสรางความสัมพันธแบบ เปนเหตุ เปนผล ดวยตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงแบบพหุคุณ 
(Multiple linear regression) พบวา อายุและสถานภาพสมรสที่ใชใชพยากรณคุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวม ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน                       
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ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน อยูท่ีระดับ 3.503 =                 
ปานกลาง  3.648 = มาก  3.351 = ปานกลาง  3.375 = ปานกลาง  3.377 = ปานกลาง  และ 3.283  =            
ปานกลาง  ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บุคลากร บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
  จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 62.9 ในขณะท่ีเพศ
ชายมีเพียงรอยละ 37.1  สําหรับอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุนอยกวา  30 ป รอยละ 36.1 
สวนท่ีเหลือมีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 16.8  อายุระหวาง 41 – 50 ป รอยละ 31.7 และอายุ
มากกวา 50 ปข้ึนไป รอยละ 15.3 สําหรับสถานภาพของกลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด/ 
หมาย/ หยาราง รอยละ 55.0  ขณะท่ีสถานภาพสมรส/ อยูรวมกันมีเพียงรอยละ 45.0 สําหรับระดับ
การศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 71.8 สวนท่ีเหลือจบ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 10.4 และสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 17.8 สําหรับรายไดตอเดือน
ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาท  รอยละ 47.5 รองลงมาคือมีรายได
ตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท รอยละ 33.7  รายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท รอยละ 10.9 
และไดรับรายไดตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท รอยละ 7.9 ตามลําดับ สําหรับอายุการทํางานของกลุม
ตัวอยางสวนใหญ  มีอายุการทํางานมากกวา 10 ปข้ึนไป รอยละ 57.4 รองลงมามีอายุการทํางานนอย
กวา 5 ป รอยละ 35.6 และมีอายุการทํางาน 5 – 10 ป รอยละ 6.9  สําหรับตําแหนงงานของกลุม
ตัวอยางสวนใหญดํารงตําแหนงเจาพนักงานปฏิบัติการ รอยละ 46.5 สวนท่ีเหลือดํารงตําแหนง
เจาหนาท่ีอาวุโส รอยละ 30.2 ตําแหนงหัวหนาสวน/ รองผูจัดการ รอยละ 17.3 และตําแหนงรอง
ผูอํานวยการฝาย/ ผูจัดการ รอยละ 4.00  สําหรับสังกัดหนวยงานของกลุมตัวอยางสวนใหญสังกัด
หนวยงานสาขา รอยละ 79.2   สวนท่ีเหลืออยูสํานักงานเขต รอยละ 8.4 สํานักงานธุรกิจ รอยละ 3.5 
ศูนยปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา รอยละ 3.0 และศูนยประเมินราคาหลักทรัพย รอยละ 5.9     
 2. ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
  จากผลการวิจัย พบวา บุคลากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.55) และมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานจํานวน 4 
ดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน สวนระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอีก 1 ดานอยูในระดับปานกลาง 
(ดังแสดงในตารางที่ 4.2) สามารถเรียงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานตางๆ จากมากไปหานอย
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ไดดังน้ี ดานสภาพการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง ดานความม่ันคงในการทํางานดานคาตอบแทน
ท่ีเหมาะสม และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ตามลําดับ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาการท่ี
พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางานสูงสุด เนื่องจากธนาคารมีนโยบาย 
Reengineering ในดานอาคารสถานท่ี ระบบงานภายใน มีการปรับปรุง ตกแตงดานสถานท่ี ใหดู
ทันสมัย สวยงาม เพื่อดึงดูดลูกคาในเร่ืองของภาพลักษณ การใหบริการเพื่อผลทางการตลาด      
 3. การทดสอบสมมติฐานความแตกตาง (Test differences hypothesis) เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา จําแนกตามคุณลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อายุการทํางาน ตําแหนง
งาน และหนวยงานท่ีสังกัด มีความแตกตางกันโดยมีรายละเอียดดังนี้  
  3.1  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการ
ทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนมีความแตกตางกันไปตามเพศอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน
และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนสูงกวาเพศหญิง  
  3.2  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนมีความแตกตางกันไปตามอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวาพนักงานท่ีมีอายุนอย
กวา 30 ป มีความแตกตางกับพนักงานท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป, 41 – 50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.3  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนมีความแตกตางกันไปตามสถานภาพสมรสอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด/หมาย/แยกกันอยูมีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน 
ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนมากกวาพนักงานท่ีมี
สถานภาพสมรส/อยูรวมกัน 
  3.4 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทน
ท่ีเหมาะสมมีความแตกตางกันไปตามระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีความแตกตางกับพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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  3.5  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการพัฒนาตนเอง มี
ความแตกตางกันไปตามอายุการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงไดทดสอบ                      
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวาพนักงานท่ีมีอายุการทํางานตํ่ากวา 5 ปมีความ
แตกตางกับพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.6  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการพัฒนาตนเอง มี
ความแตกตางกันไปตามรายไดตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงไดทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท มี
ความแตกตางกับพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท และรายไดตอเดือนมากกวา 
35,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.7  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานการพัฒนาตนเองมี
ความแตกตางกันไปตามตําแหนงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงไดทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวาพนักงานตําแหนงเจาหนาท่ีปฏิบัติการมีความแตกตาง
กับพนักงานตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส ตําแหนงรองผูจัดการ และตําแหนงผูจัดการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3.8  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการ
ทํางานมีความแตกตางกันไปตามหนวยงานที่สังกัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงได
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe พบวาพนักงานท่ีสังกัดหนวยงานสํานักงาน
ธุรกิจมีความแตกตางกับพนักงานท่ีสังกัดหนวยงานศูนยปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยคร้ังนี้ 
  1.1 พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม อยูในระดับ “มาก” และมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานเพียง 1 ขอ อยูในระดับ “ปานกลาง” คือ คาเฉล่ียในขอคุณภาพชีวิตการทํางานดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน ดังนั้น หากตองการปรับปรุงในสวนนี้ จึงควรปรับเวลา
ในการทํางานกับเวลาดานอ่ืนอยางเหมาะสม ใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข โดยไม
รูสึกวาเรงรีบจนเกินไป หรือมีความเครียดกับการจัดสรรเวลางานกับเวลาดานอ่ืนท่ีไมลงตัว โดย
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อาจจะยืดหยุนเวลาเขาทํางานเร็ว หรือชากวาเดิม ท้ังนี้ใหมีช่ัวโมงการทํางานที่เทาเดิม หรือปรับเวลา
ทํางานของแตละคนใหเหล่ือมลํ้าเวลากัน เปนตน หรืออาจจะตองเพิ่มอัตรากําลังคนใหเพียงพอกับ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน และเรงรีบ  
  1.2 คุณภาพชีวิตการทํางานดานสภาพการทํางาน อยูในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียในทุกขออยูในระดับ “มาก” ท้ังส้ิน แตคะแนนในขอสถานท่ี
ทํางานของทานมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ดังนั้น หากตองการ
ปรับปรุงในสวนนี้ จึงควรเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยหรือจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
  1.3 คุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม อยูในระดับ “มาก”                   
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียในทุกขออยูในระดับ “มาก” ท้ังส้ิน แตคาเฉลี่ยใน              
ขอคาตอบแทนท่ีทานไดรับเพียงพอสําหรับคาใชจายตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปจจุบัน                  
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ดังนั้น หากตองการปรับปรุงในสวนนี้ จึงควรเพิ่มคาตอบแทนใหมากยิ่งข้ึนหรือ
สนับสนุนในรูปแบบของเงินเพิ่มเติม เงินชวยเหลือ หรือสวัสดิการตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับคา
ครองชีพในปจจุบัน 
  1.4 คุณภาพชีวิตการทํางานดานความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดับ “มาก” และ        
มีคุณภาพชีวิตการทํางานเพียง 1 ขอ อยูในระดับ “ปานกลาง” และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ คาเฉล่ียใน           
ขอหนวยงานของทานมีการสับเปล่ียน โยกยายตําแหนงหนาท่ี  ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแต
ละคน ดังนั้น หากตองการปรับปรุงในสวนนี้ จึงควรสนับสนุนใหเกิดการสับเปล่ียน โยกยาย
ตําแหนงหนาท่ี  ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแตละคนหากตําแหนงนั้นวางและไดรับการ
ประเมินจากผูบริหาร ผูรวมงาน และตัวของบุคลากรเองแลว 
  1.5 คุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาตนเอง อยูในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณา      
รายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียในทุกขออยูในระดับ “มาก” ท้ังส้ิน แตคาเฉล่ียในขอทานมี
อิสระ ในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานอยางเสรี ดังนั้น หากตองการปรับปรุงในสวนนี้ จึง
ควรเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นในการทํางานอยางเสรีดวยขอความท่ีเปนลายลักษณ
อักษรและไมใชลายลักษณอักษร และนําความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกองคกรมาปรับใชใหเปน
รูปธรรม 
  1.6 คุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน อยูใน
ระดับ “ปานกลาง” เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คาเฉล่ียในขอภาระงานในปจจุบันสงผลใหทานไมมี           
เวลาใหกับกิจกรรมทางสังคม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้น หากตองการปรับปรุงในสวนนี้ จึงควร
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สงเสริมใหพนักงานไดออกไปดําเนินกิจกรรมทางสังคมท้ังในนามขององคกรและสวนตัว ดวย                 
การสนับสนุนงบประมาณจากองคกรอยางจริงจัง 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
    ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร กรณีศึกษา บุคลากร
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา จํานวน 202 ตัวอยางนี้ ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับ              
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทั้ง 5 ดาน คือ ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานการพัฒนาตนเอง และดานความสมดุลระหวางชีวิต
งานกับชีวิต ดานอ่ืน จําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยาง อันไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อายุการทํางาน ตําแหนงงาน และหนวยงานท่ีสังกัด นั้น สําหรับผูท่ี
สนใจจะนํางานวิจัยช้ินนี้ไปประยุกตเพื่อทําการศึกษาตอไปใหครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน ควร
มีการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรดานอ่ืนๆ เพิ่มเติม และศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
สาขาดวย เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบที่สมบูรณมากยิ่งข้ึนและสามารถทดสอบความแนนอนของ   
แตละคุณภาพชีวิตการทํางานไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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เลขท่ี…......... 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เร่ือง 
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา 

คําช้ีแจง  
1. แบบสอบถามนี้ใชประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา คุณภาพชีวิตการในทํางานของพนักงาน บมจ .
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา  

2. แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
 สวนท่ี 1  : ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 8 ขอ 
 สวนท่ี 2  : คุณภาพชีวิตในการทํางานในแตละดาน รวม 5 ดาน จํานวน 36 ขอ 
  
 
        โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ ตามสภาพความเปนจริง หรือตามความคิดเห็นของทาน โดย
คําตอบของทานจะถือเปนความลับและจะไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด 
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลท่ีไดรับจากทานไปสรุปผลวิจัยเปนภาพรวมเทานั้น ผลการวิจัยท่ีไดจะเปน
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

นางกัลยารัตน มีลาภ 
นักศึกษาปริญญาโท 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 
คําช้ีแจง :โปรดใสเคร่ืองหมาย ลงใน (......) ท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
          สําหรับผูวิจัย 

         ����1-4 
 
 
 

1. เพศ                1. (.......) ชาย       �5 

   2. (.......) หญิง 
 
2. อายุ   1. (.......) นอยกวา 30 ป     �6 
   2. (.......) 31-40 ป 
   3. (.......) 41-50 ป 
   4. (.......) 51 ป ข้ึนไป  
     
3. สถานภาพสมรส  1. (.......) โสด      �7 
                2. (.......) สมรส และอยูรวมกัน 
   3. (.......) หมาย/หยา/แยกกันอยู 
 
4. การศึกษา   1. (.......) ต่ํากวาปริญญาตรี    �8 
   2. (.......) ปริญญาตรี 
   3. (.......) สูงกวาปริญญาตรี 
 
5. รายไดตอเดอืน 1. (.......) ต่ํากวา 15,000 บาท    �9 
   2. (.......) 15,001-25,000 บาท 
   3. (.......) 25,001-35,000 บาท 
   4. (.......) มากกวา 35,000 บาท 
 
6. อายุงาน   1. (......) ต่ํากวา 5 ป     �10 
    2. (......) 5-10 ป 
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    3. (......) 11 ปข้ึนไป 
7. ตําแหนงงาน    1. (......) เจาหนาท่ีปฏิบัติการ    �11 
     2. (......) เจาหนาท่ีอาวุโส 
     3. (......) หวัหนาสวน/ รองผูจัดการ 
     4. (......) รองผูอํานวยการฝาย/ ผูจัดการ 
                 5.  (......) ผูจัดการฝายข้ึนไป 
                 
8. หนวยงานท่ีสังกัด         1. (......) สาขา      �12 
   2.  (.....) สํานักงานเขต 
   3. (......) สํานักงานธุรกิจ 
                4. (......) ศูนยปฏิบัตกิารนิติกรรมสัญญา 
   5. (.....) ศูนยประเมินราคาหลักทรัพย 
   6. (.....) อ่ืน ๆ(ระบุ............................) 
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สวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คําช้ีแจง :โปรดใสเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  
 

ระดับความคดิเห็น 

ขอความ 
 เห็นดวย
มากท่ีสุด  

(5) 

เห็นดวย 
มาก  
(4) 

เห็นดวย 
ปาน

กลาง (3) 

เห็นดวย 
นอย 
(2) 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด  

(1) 

ดานสภาพการทํางาน      
1. สถานท่ีทํางานของทานมีอุปกรณ

และเทคโนโลยีท่ี 
    เหมาะสม สามารถเอื้ออํานวยตอ

การปฏิบัติงาน 

     

 2. สถานท่ีทํางานของทานมี
บรรยากาศท่ีสงเสริมให 

     อยากทํางาน 

     

3.  สถานท่ีทํางานของทานมี
เจาหนาท่ีรักษาความ  
   ปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

     

4. สถานท่ีทํางานของทานมีเจาหนาท่ี
รักษาความ   
    สะอาดท่ีเหมาะสม 

     

5.  กฎ ระเบียบและระบบงานของ
หนวยงาน  ทําให 

     ทานสามารถปฏิบัติงานประจําวนั
ไดอยางมี 

     ประสิทธิภาพ 

     

6. หนวยงานมีการเตรียมพรอมและมี
มาตรการหรือกฎระเบียบท่ีชัดเจน
ในการจดัสภาพการทํางาน เพื่อ
ปองกันความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจจะ

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 123 

ระดับความคดิเห็น 

ขอความ 
 เห็นดวย
มากท่ีสุด  

(5) 

เห็นดวย 
มาก  
(4) 

เห็นดวย 
ปาน

กลาง (3) 

เห็นดวย 
นอย 
(2) 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด  

(1) 
เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน เชน การถูก
จี้ ปลน โจรกรรม ไฟไหม 

 ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม      
 7. คาตอบแทนท่ีทานไดรับเหมาะสม

กับปริมาณงานท่ี 
     ทําในปจจบัุน 

     

8. คาตอบแทนท่ีทานไดรับเหมาะสม
กับความรู 

    ความสามารถ 

     

9. คาตอบแทนท่ีทานไดรับเพียงพอ
สําหรับคาใชจาย  

    ตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพใน
ปจจุบัน 

     

10.คาตอบแทนท่ีทานไดรับยุติธรรม
เม่ือเปรียบเทียบกับคาตอบแทน
ของหนวยงานในลักษณะคลายกัน 

     

11. ทานพอใจจะทํางานลวงเวลา
เพื่อใหงานเสร็จ แม 
      จะไมไดคาลวงเวลา 

     

12. ทานพอใจในสวัสดกิารตางๆ ของ
ธนาคารท่ีไดรับ 

     

ดานความม่ันคงในการทํางาน      
13. หนวยงานของทานมีตําแหนง

พรอมท่ีจะใหทานกาวข้ึนไป
ตามลําดับ 

     

14. ทานไดรับมอบหมายงานท่ีทําให      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124 

ระดับความคดิเห็น 

ขอความ 
 เห็นดวย
มากท่ีสุด  

(5) 

เห็นดวย 
มาก  
(4) 

เห็นดวย 
ปาน

กลาง (3) 

เห็นดวย 
นอย 
(2) 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด  

(1) 
ทานตองใชความรู ความสามารถ 
ท่ีสูงข้ึนเสมอ 

15. ในหนวยงานของทานมกีาร
สับเปล่ียน โยกยาย 
      ตําแหนงหนาท่ี ท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของ 
      แตละคน 

     

16. ปจจุบันทานคิดวาทานประสบ
ผลสําเร็จในชีวิต 
      หนาท่ีการงานพอสมควร 

     

17. ในหนวยงานของทานเปดโอกาส
ใหเจาหนาท่ีทุกคนมีความใฝรู มี
โอกาสในการศึกษาตอ ในระดับ
ท่ีสูงข้ึนไป 

     

18. ในองคกรของทานมีการสงเสริม
และสนับสนนุ 
      พนักงานมีการนําเสนอผลงานอยู
เสมอ 

     

19. ทานไดรับความกาวหนาเม่ือ
เปรียบเทียบกบั 
      หนวยงานอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน 

     

20. ทานมั่นใจวางานท่ีทานปฏิบัติอยู
มีความม่ันคง  

     

ดานการพฒันาตนเอง      
21. ทานมีโอกาสไดใชความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ระดับความคดิเห็น 

ขอความ 
 เห็นดวย
มากท่ีสุด  

(5) 

เห็นดวย 
มาก  
(4) 

เห็นดวย 
ปาน

กลาง (3) 

เห็นดวย 
นอย 
(2) 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด  

(1) 
อยางเต็มท่ี 

22. ทานไดรับการสนับสนุนและ
สงเสริมใหไดศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ความรูความสามารถตลอดเวลา 

     

23. ทานไดรับการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในดานตาง ๆ ท่ีตนเอง
สนใจ 

     

24. ทานไดใชความสามารถหลาย ๆ 
ดานในการปฏิบัติงาน 

     

25. ทานมีโอกาสใชความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการ 
      ปฏิบัติงาน 

     

26. ทานมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นในการ 
      ทํางานอยางเสรี 

     

27. ในหนวยงานของทานมแีหลง
ความรู ขอมูล 
      ขาวสารท่ีทานสามารถคนหาได
สะดวก 

     

28. หนวยงานของทานมีการประชุม
ทางดานวิชาการ 
       เพื่อใหพนักงานไดรับขอมูล
ขาวสารและความรู 
       ใหม ๆ อยูเสมอ 

     

ดานความสมดุลระหวางชีวติงานกับ
ชีวิตดานอ่ืน 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอความ 
 เห็นดวย
มากท่ีสุด  

(5) 

เห็นดวย 
มาก  
(4) 

เห็นดวย 
ปาน

กลาง (3) 

เห็นดวย 
นอย 
(2) 

เห็นดวย 
นอยท่ีสุด  

(1) 
29. การปฏิบัติงานของทานไมเปน

อุปสรรคตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และครอบครัว 

     

30. ทานสามารถแบงเวลาสําหรับ
ตนเอง การปฏิบัติ 
     งาน ครอบครัวและกจิกรรมอ่ืนๆ 
ไดอยางเหมาะสม 

     

31. ทานมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ
ในแตละวนั 

     

32. ทานพอใจกับเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

     

33. การปฏิบัติงานในปจจุบันมี
ผลกระทบตอการมีเวลา 
      วางใหกับตนเองและครอบครัว 

     

34.ภาระงานในปจจุบันสงผลใหทาน
ไมมีเวลาใหกบั 
      กิจกรรมทางสังคม  

     

35. ทานสามารถวางแผนกิจกรรมตาง 
ๆ ในชีวิตไว 
      ลวงหนาได 

     

36. ทานมีเวลาสําหรับทํางานอดิเรก
อยูเสมอ 

     

 
 

“ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางสูง” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                                Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.      Q1                3.8667           .7303        30.0 
  2.      Q2                3.7000           .8367        30.0 
  3.      Q3                3.7667         1.0726        30.0 
  4.      Q4                3.9667           .8899        30.0 
  5.      Q5                3.6000           .8550        30.0 
  6.      Q6                3.7333           .7849        30.0 
  7.      Q7                3.3333         1.0613        30.0 
  8.      Q8                3.5333         1.0743        30.0 
  9.      Q9                3.4667           .9732        30.0 
 10.     Q10               3.4333         1.0063        30.0 
 11.     Q11               3.0333         1.1290        30.0 
 12.     Q12               3.9333           .6397        30.0 
 13.     Q13               3.6333           .7649        30.0 
 14.     Q14               3.5000           .9002        30.0 
 15.     Q15               3.3333           .8841        30.0 
 16.     Q16               3.3333         1.0283        30.0 
 17.     Q17               3.4333           .8976        30.0 
 18.     Q18               3.4000         1.0034        30.0 
 19.     Q19               3.2667         1.0807        30.0 
 20.     Q20               3.8000           .8052        30.0 
 21.     Q21               3.6000           .8137        30.0 
 22.     Q22               3.6000           .9322        30.0 
 23.     Q23               4.9333         7.4275        30.0 
 24.     Q24               3.6000           .8137        30.0 
 25.     Q25               3.4000           .8137        30.0 
 26.     Q26               3.3333           .7581        30.0 
 27.     Q27               3.6333           .8087        30.0 
 28.     Q28               3.5667           .8976        30.0 
 29.     Q29               3.3333           .8023        30.0 
 30.     Q30               3.3333           .7581        30.0 
 31.     Q31               3.5333           .7761        30.0 
 32.     Q32               3.5000         1.0748        30.0 
 33.     Q33               3.3333         1.0283        30.0 
 34.     Q34               3.1667         1.0199        30.0 
 35.     Q35               3.5333           .6814        30.0 
 36.     Q36               3.3333           .8442        30.0 
 
                                                       N of 
Statistics for       Mean      Variance    Std Dev     Variables 
      SCALE      127.8000   525.5448    22.9248         36 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
                 Scale              Scale            Corrected 
                 Mean            Variance           Item-         Alpha 
                if Item            if Item             Total         if Item 
                Deleted           Deleted        Correlation    Deleted 
 
Q1           123.9333       507.3747        .5361           .8608 
Q2           124.1000       498.5069        .7050           .8582 
Q3           124.0333       494.9299        .6174           .8579 
Q4           123.8333       503.5230        .5316           .8601 
Q5           124.2000       499.5448        .6612           .8586 
Q6           124.0667       497.7195        .7769           .8577 
Q7           124.4667       490.0506        .7314           .8561 
Q8           124.2667       488.6161        .7533           .8557 
Q9           124.3333       490.7816        .7842           .8560 
Q10          124.3667       494.9989        .6596           .8576 
Q11          124.7667       499.7023        .4867           .8598 
Q12          123.8667       517.5678        .2600           .8639 
Q13          124.1667       500.6264        .7109           .8587 
Q14          124.3000       493.5276        .7802           .8567 
Q15          124.4667       499.9126        .6286           .8588 
Q16          124.4667       488.1885        .7988           .8553 
Q17          124.3667       495.6885        .7268           .8574 
Q18          124.4000       490.7310        .7604           .8561 
Q19          124.5333       486.5333        .7938           .8550 
Q20          124.0000       506.3448        .5120           .8607 
Q21          124.2000       499.4069        .7005           .8584 
Q22          124.2000       496.7172        .6729           .8579 
Q23          122.8667       422.6023        .1564           .9601 
Q24          124.2000       498.3034        .7317           .8580 
Q25          124.4000       502.5241        .6129           .8595 
Q26          124.4667       508.8092        .4725           .8614 
Q27          124.1667       509.6609        .4171           .8618 
Q28          124.2333       494.6678        .7531           .8571 
Q29          124.4667       505.4989        .5378           .8604 
Q30          124.4667       505.6368        .5671           .8603 
Q31          124.2667       507.7885        .4904           .8611 
Q32          124.3000       495.5276        .6032           .8581 
Q33          124.4667       510.9471        .2913           .8631 
Q34          124.6333       518.8609        .1215           .8656 
Q35          124.2667       510.1333        .4856           .8616 
Q36          124.4667       520.1885        .1206           .8653 
_ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

130 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 36 
 
Alpha =    .8649 

 
Frequencies 
 
Statistics 
 
TOTLE  
 

N Valid 30 
 Missing 0 

Percentiles 25 107.7500 
 75 147.5000 

 
TOTLE 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 88.00 1 3.3 3.3 3.3 
 97.00 2 6.7 6.7 10.0 
 98.00 1 3.3 3.3 13.3 
 100.00 1 3.3 3.3 16.7 
 105.00 1 3.3 3.3 20.0 
 107.00 1 3.3 3.3 23.3 
 108.00 1 3.3 3.3 26.7 
 114.00 1 3.3 3.3 30.0 
 115.00 1 3.3 3.3 33.3 
 117.00 2 6.7 6.7 40.0 
 120.00 1 3.3 3.3 43.3 
 126.00 1 3.3 3.3 46.7 
 127.00 1 3.3 3.3 50.0 
 129.00 1 3.3 3.3 53.3 
 130.00 1 3.3 3.3 56.7 
 131.00 1 3.3 3.3 60.0 
 132.00 1 3.3 3.3 63.3 
 133.00 1 3.3 3.3 66.7 
 139.00 1 3.3 3.3 70.0 
 145.00 1 3.3 3.3 73.3 
 147.00 1 3.3 3.3 76.7 
 149.00 1 3.3 3.3 80.0 
 153.00 1 3.3 3.3 83.3 
 154.00 1 3.3 3.3 86.7 
 157.00 1 3.3 3.3 90.0 
 160.00 1 3.3 3.3 93.3 
 162.00 1 3.3 3.3 96.7 
 177.00 1 3.3 3.3 100.0 
 Total 30 100.0 100.0  
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T-Test 
 

Group Statistics 
 

 A N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean 

TOTLE 1.00 7 158.8571 9.11827 3.44638 
 2.00 7 98.8571 6.20292 2.34448 

 

Independent Samples Test 
 

Lev
ene's 
Test 

for 
qualit

y of 
arian

ces 

t-test 
for 

Equalit
y of 

Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

Std. Error 
Difference

95% 
Confidenc
e Interval 

of the 
Difference

 Lower Upper
TOTLE Equal 

variances 
assumed

.549 .473 14.395 12 .000 60.0000 4.16823 50.91820 69.08180

Equal 
variances 

not 
assumed

 14.395 10.574 .000 60.0000 4.16823 50.78046 69.21954
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