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This research aimed (1) to evaluate the satisfaction of working, quality of life and
service mind and (2) to study the relationship between the satisfaction of working with both
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quality of life and service mind and to (3) to assess the relationship between quality of life with
service mind of the staffs of the Bangkok Bank (Public Company) in the areas of Samut
Sakorn, Samut Songkhlam and Nakorn Pathom provinces. The subjects including the staffs
from 34 branches in which 384 staffs were solicited with a questionnaire. Data was analyzed
and presented as mean, standard deviation and Pearson’s correlation.
The result showed that the majority of the subjects were single female with the
range of 31-40 years old of age. They had at least Bachelor Degree and earned a salary in
the range of 20,001-25,000 baht/month. They had high level of job satisfaction, with the onthe-job coaching and assistance coming top of the satisfaction level. The quality of life in
working was also high, with the safe and healthy environment in the office coming first of the
satisfaction. The service mind of the staffs, however, was at moderate level, with attitude
about service mind of these staffs having highest score. There was no relationship between
job satisfaction and service mind, but there was a positive but moderate correlation between
quality of working and service mind with the attitude of service mind of the staffs.
Nevertheless, there was no relationship between job satisfaction and quality of working life.
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การดําเนิ นธุรกิจของทางธนาคาร มีก ารแขงขัน ในเรื่องของการบริการตางๆมากมาย
การบริการของพนั กงานธนาคารเปนเรื่ องจําเปน อยางยิ่งเพื่อสรางความประทับใจและใหลูกคา
กลับมาใชบริการของธนาคารอีก การสรางความประทับใจใหแกลูกคาเกิดความประทับใจ ถือเปน
หัวใจสําคัญที่ควรคํานึงถึงมากที่สุด หากพนักงานทํางานดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลูกคายอเกิด
ความพึงพอใจและปรารถนาหันกลับมาใชบริการอีกครั้ง
การจะนํามาซึ่งการบริการที่ดีไดนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับเจตคติของพนักงานแตละบุคคล
ซึ่งเจตคติ นี้หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆรอบตัว และมีความโนมเอียงที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางใดทางหนึ่งตอสิ่งนั้น ดังนั้น เจตคติการบริการ จึงหมายถึงความรูสึก
นึ ก คิด ของบุค คลในการบริก าร อัน ส งผลใหบุค คลนั้ น มี ปฏิกิริยาตอบสนองต อการบริก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ และใหบริก ารด วยความเต็ มใจ มีค วามภาคภูมิใ จในอาชีพ หากพนัก งานธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทั้ง 34 สาขาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
นครปฐมทุกคนเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน นําไปสูความพึงพอใจ
และเต็มทีจ่ ะสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นในการทํางานตอไป
การบริก ารที่ดี มีประสิทธิภ าพจะเกิด ขึ้น มิได หากปราศจากแรงจูง ใจในการทํางาน
ดังนั้น จึงเล็งเห็นวานอกจากแรงจูงใจภายนอก อาทิเชน รายได โบนัส ที่พนั กงานคาดหวังแลว
แรงจู ง ใจภายในที่ เ กิ ด จากตั ว พนั ก งานเองเป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให พ นั ก งานทํ า งานได ดี มี
ประสิทธิภาพสูง และประสบความสําเร็จไดมากกวาแรงจูงใจภายนอก (สุพานี สฤษฎวานิช 2549:
100-101) ไดกลาววา ปจจัยทางดานงาน โดยประกอบดวยลักษณะทั่วไปของงาน เชน งานที่มีความ
ทาทาย และหลากหลาย ขอบเขตงานที่ชัดเจน ปจจัยทางดานกลุมและองคกร เชนเพื่อนรวมงานที่ดี
ค า ตอบแทนและผลประโยชน โอกาสในการก า วหน า ในหน า ที่ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยทั้ง 4 ดานนี้นําไปสูความพึงพอใจในงานที่ทํา ซึ่ง จะนําไปสู
ความตั้งใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีความพึง
พอใจในงานยังสามารถลดอัตราการขาดงานไดอีกดวย
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Maher 1971; Myers 1970; Special Task Force (1973, อางถึงใน ภาวนา คําเจริญ 2545)
ดั ง นั้ น ตั ว แปรความพึ ง พอใจในงานจึ ง เป น ตั ว แปรอี ก ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ ผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
นอกจากนั้น ความพึงพอใจในงาน ยังนํา ไปสูการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีดวย
สอดคลองกับ Huse & Cumming (2001, อางถึงใน ศิริพร พันธุรี 2546) พบวา ลักษณะงานเปน
ปจจัยหนึ่งที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคกรได หากมีความพึง
พอใจในงานที่ทํา จะสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานดวยเชนกัน ซึ่งนั่นก็คือ ความผาสุกดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับงานของพนักงานรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งทําใหพนักงานมีความสุขในการ
ทํางาน หากพนักงานมีสภาพความเปนอยูหรือมีความสุขกับชีวิตโดยรวมที่เปนอยูในที่ทํางาน อาทิ
เชน มีผลตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ มีสภาพที่ทํางานที่ถูกสุข ลักษณะและปลอดภัย ใหโอกาส
พนั กงานได พัฒนาความสามารถจากงานที่ทํา ใหโอกาสแสดงความคิด เห็นในการทํางาน ก็จ ะ
นําไปสูพฤติ ก รรมการบริก ารที่ดี และสงผลต อประสิทธิภ าพของบุค คลและองคก รด ว ย ดั งนั้ น
คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนตัวแปรหนึ่งที่ควรคํานึงถึงดวยเชนกัน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการแกประชาชนทางดาน
การเงิน และการบริก ารทางดานต างๆอยางครบวงจร ได รับการกอตั้ งขึ้น ในป พ.ศ. 2487 และ
เจริญเติบโตจนเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญเปนลําดับที่ 7 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยมูลคาของสินทรัพยรวมประมาณ 1.8 ลานลานบาท ใหบริการ
แกลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจเปนจํานวนรวมกวา 17 ลานบัญชีผานสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจ
ยอยกวา 230 แหง และสาขาทั่วประเทศเกือบ 1,000 แหงนอกจากนี้ยังเปนธนาคารไทยเพียงแหง
เดียวที่มีเครือขายตางประเทศกวางขวางที่สุด ครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจสําคัญของโลก มีพนักงาน
ทั้งหมดรวมกวา 20,000 คน
จากการที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่
มีสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และเปนจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสูง ทั้งนี้
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีโครงสรางทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมเปนหลัก
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเล สําหรับจังหวัดนครปฐม มีโครงสรางทางเศรษฐกิจ ด าน
การเกษตรเปนหลัก โดยเฉพาะการเลี้ยงไกไข, สุกร, ฟารมกลวยไม และไมผลตางๆ ทําใหปจจุบันมี
ธนาคารพาณิชยตั้งอยูในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดเปนจํานวนมาก จึงเกิดการแขงขันของธนาคารพาณิชยที่
รุนแรง จึงสนใจศึกษาวาความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุง เทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จัง หวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธกันหรือไมและอยางไร ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหผูบริหาร
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ไดทราบระดับความพึงพอใจในงาน ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุง เทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดนครปฐมโดยรวม และทราบถึงความสัมพันธของความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และเจตคติการบริก ารของพนั กงานธนาคารกรุง เทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงานให
เกิดความพึงพอใจในงาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี และเจตคติการบริการที่ดีซึ่งจะนําไปสู
การบริ ก ารลู ก ค า ที่ เ ป น เลิ ศ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ แก อ งค ก รในการสร า ง
ความกาวหนาและความเปนเลิศในดานการบริการตอไปในอนาคต
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2. วัตถุประสงคของการวิส
จัยำ

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการ
ของพนั ก งานธนาคารกรุง เทพ จํากั ด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวั ด สมุทรสาคร จังหวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนั ก งานธนาคารกรุง เทพ จํากั ด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวั ด สมุทรสาคร จังหวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการของ
พนั ก งานธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการของ
พนั ก งานธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
3. ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้งนี้ ได แก พนั ก งานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน
384 คน ประกอบดวย
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 12 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสาคร จํานวน 15 คน สาขาถนน
เศรษฐกิจ 1 จํานวน 43 คน สาขากระทุมแบน จํานวน 12 คน สาขาถนนเอกชัย จํานวน 6 คน สาขา
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มหาชัย จํานวน 17 คน สาขาเทสโกโลตัส มหาชัย จํานวน 5 คน สาขาบิ๊กซี มหาชัย จํานวน 7 คน
สาขาทาฉลอม จํานวน 6 คน สาขาบานแพว จํานวน 5 คน สาขาหลักสาม บานแพว จํานวน 5 คน
สาขาเทสโกโลตัส กระทุมแบน จํานวน 7 คน และสาขาออมนอย จํานวน 15 คน รวมพนักงาน
ทัง้ หมด 143 คน
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 11 คน สาขา
อัมพวา จํานวน 5 คน สาขาเทสโกโลตัส สมุทรสงคราม จํานวน 6 คน และสาขาบางคนที จํานวน 4
คน รวมพนักงานทั้งหมด 26 คน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 สาขา ไดแก สาขานครปฐม จํานวน 15 คน สาขาถนนทรง
พล จํานวน 59 คน สาขาออมใหญ จํานวน 32 คน สาขาสามพราน จํานวน 12 คน สาขาเทสโกโลตัส
สามพราน จํานวน 6 คน สาขาเทสโกโลตัส ศาลายา จํานวน 7 คน สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จํานวน 6 คน สาขาบิ๊กซี ออมใหญ จํานวน 6 คน สาขานครชัยศรี จํานวน 7 คน สาขาพุทธมณฑล
จํานวน 12 คน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 7 คน สาขาเทสโกโลตัส นครปฐม จํานวน 6 คน
สาขาบิ๊ก ซี นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาสยามแม็ค โคร นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาบางเลน
จํานวน 8 คน สาขากําแพงแสน จํานวน 8 คน สาขาเทสโกโลตัส กําแพงแสน จํานวน 6 คน และ
สาขาดอนตูม จํานวน 8 คน รวมพนักงานทั้งหมด 215 คน
ขอบเขตทางดานเนื้อหา คือ การศึกษาตัวแปรดานความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 34 สาขา ใน
เขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงคราม และจังหวัด นครปฐม และศึก ษาความสัมพัน ธ
ระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดนครปฐม โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
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4. กรอบแนวคิด
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาประกอบกับผูวิจัยมีความสนใจที่จ ะศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจงานคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ
ของพนั ก งานธนาคารกรุง เทพ จํา กัด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัด สมุท รสาคร จัง หวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐมโดยเสนอเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไว ดังนี้
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ความพึงพอใจในงาน
- งานที่ทาทายระดับสติปญญา
- ความเสมอภาคในการรับ
รางวัล
- การใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
- การชวยเหลือสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงาน

-

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ
ดานสภาพที่ทํางานที่ถกู
สุขลักษณะและปลอดภัย
ดานการพัฒนาศักยภาพ
ดานความกาวหนา
ดานสังคมสัมพันธ
ดานลักษณะการบริหารงาน
ดานภาวะอิสระจากงาน
ดานความภูมใิ จในองคกร

เจตคติการบริการ
-

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เจตคติตอลักษณะงานบริการ
เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
เจตคติตอการบริหารการบริการ
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
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5. ประโยชนที่ไดรับ
5.1 ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติก าร
บริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และทราบถึงความสั มพันธของความพึงพอใจในงาน
คุณภาพชีวิต ในการทํางานและเจตคติก ารบริก ารของพนัก งานธนาคารกรุง เทพ จํากัด(มหาชน)
จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม อันเปน
แนวทางสําหรับผูบริหารในการวางแผนกลยุทธการออกแบบงานเพื่อจูงใจพนักงานใหทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอองคการตอไป
5.2 ทําใหทราบถึงลักษณะของความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
เจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนขอมู ลพื้นฐานในการตอบสนอง
ความตองการของพนักงาน และนําไปปรับใชเพื่อจูงใจใหพ นักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ
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6. นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของงานวิจัยใหตรงกัน จึงไดกําหนดนิยามศัพท
เฉพาะ ดังนี้
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เปนสภาพความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่พนักงานมี
ตอการทํางาน หรือทัศนคติของพนักงานที่เอื้อประโยชนตองานของเขา โดยแบงสิ่งที่ชวยตัดสินใจ
ดานความพึงพอใจในงานออกเปน 4 ดานไดแก
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา หมายถึง พนั ก งานมีแนวโน มเอียงที่จะชอบงานที่ใ ห
โอกาสเขาในการใชทักษะและความสามารถ ตลอดจนงานที่ทํานั้นมีความหลากหลาย มีอิสระใน
งานและมีการปอนกลับในงานที่เขาทํา ลักษณะเหลานี้ทําใหเกิดการทาทายในสติปญญา สภาวะที่
ทาทายระดับปานกลางพนักงานทุกคนจะพอใจและมีความสุขในการทํางานเพราะงานซึ่งมีความทา
ทาย เพียงเล็กนอยสรางความนาเบื่อ
ความเสมอภาคในการรับรางวัล หมายถึง พนั กงานต องการระบุ ก ารใหรางวัลและ
นโยบายการเลื่อนตําแหนงที่มีความยุติธรรม ตลอดจนอยูในแนวทางที่เขาคาดหวังไว
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การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน หมายถึง พนักงานจะรูสึกวางานที่เขาทํา
เปนงานที่ดี มีความสะดวกสวนตัวและมีความสะดวกในการทํางาน
การชวยเหลือสนุบสนุนจากเพื่อนรวมงาน หมายถึง พนักงานมีความตองการปฏิกิริยา
โตตอบตอกันทางสังคม ฉะนั้นมิตรภาพและการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานจะเพิ่มความ
พึงพอใจใหพนักงานมากขึ้น
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การรับรูถึงสภาพความเปนอยูหรือความสุขของ
ชีวิตโดยรวมซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานที่เปนอยูในปจจุบันโดยแบงเปน 8 ดานไดแก
ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง การได รับรายได และผลตอบแทนที่
เพียงพอ สอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีความเหมาะสมและเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายไดจากงานอื่น
ด า นสภาพทํ า งานที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและปลอดภั ย หมายถึ ง การปฏิ บั ติ งานใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม สถานที่ทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสี่ยงภัยอันตรายกกก
ดานการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การรับรูถึงโอกาสที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนจากงานที่ ทํ า โดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ได แ ก งานที่ ไ ด ใ ช ทั ก ษะ และ
ความสามารถหลากหลาย งานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฎิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน
ดานความกาวหนา หมายถึงความเปนไปไดที่จะเจริญกาวหนาในอาชีพ และตําแหนง
และทําใหมีความมั่นคงในชีวิต
ดานสังคมสัมพัน ธ หมายถึง การรับรูถึงการเปน ที่ยอมรับของผูรว มงานที่ทํางาน มี
บรรยากาศของความเป น มิ ต ร มี ค วามอบอุ น เอื้ อ อาทร ปราศจากการแบ ง แยกเป น หมู เ หล า
ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและการยกยอง และมีโอกาสในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น
ดานลักษณะการบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานมีความยุติธรรม มีการปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชา
ยอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและยุติธรรม
ดานภาวะอิสระจากงาน หมายถึง การรับรูตอความสมดุลของชวงระยะเวลา ที่ใชในการ
ทํางานและชวงระยะเวลาที่ไดผอนคลายจากงานที่รับผิดชอบมีความเปนสวนตัวและสามารถตัด
ความกังวลใจหรือความเครียดในงานออกไปได
ดานความภูมิใจในองคกร หมายถึง การรับรูถึงความภาคภูมิใจที่ไดทํางาน ในองคกรที่
มีชื่อเสียง และไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม
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การบริ ก าร หมายถึ ง กิ จ กรรมต า งๆที่ เ กิ ด จากพนั ก งานธนาคารกรุ ง ไทย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่พึงกระทําที่เกิดจากจิต ใจที่ เปยมไปดว ยความปรารถนาดี ชว ยเหลือเกื้อกูล
เอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร มีน้ําใจไมตรี ใหความสะดวกรวดเร็ว ใหความเปนธรรม และความเสมอ
ภาค โดยตอบสนองความตองการของลูกคาใหลูกคาไดรับความสะดวกและพึงพอใจ
เจตคติการบริการ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในการประเมินการบริการอัน
สงผลใหบุคคลมีปฏิกิริย าตอบสนองต อบริ การที่มีค วามโนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่ งดว ยการ
แสดงออกในทางบวกหรื อ ลบก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ก ารทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เจตคติ ใ นการบริ ก ารมี
ความสําคัญตอ ผูใ หบริการ และผูรับบริการในกระบวนการจัดการระบบการบริการเปนอย างมาก
เพราะความเข า ใจในเรื่ อ งนี้ จ ะนํ า มาซึ่ ง การจั ด การระบบการบริ ก ารได อ ย า งถู ก ต อ งและมี
ประสิทธิภาพ เปนที่ทราบกันวาเจตคติเปนตัวการสําคัญที่ชักจู งผูบริโภคเขาสูระบบการบริการทํา
ใหสามารถเขาถึงความรูสึกนึกคิด ของผูบริโภคตอการบริการทั้งในดานความตองการ และลักษณะ
ของการบริการที่ลูกคาชอบ จึงนับวาเจตคติมีความสําคัญตอการบริการทั้งในแงของผูใหบริการและ
ผูรับบริการเปนอยางมาก ซึ่งเจตคติของผูใหบริการตองานบริการมีผลตอการปฏิบัติงานบริการให
ดําเนิ นไปอยางมีประสิทธิภ าพได ในที่นี้ ก ารแบงประเภทของเจตคติ ข องผูใ หบ ริก าร คํานึ งถึง
องคประกอบของวัฒนธรรมการบริการในองคการที่มีผลตอผูใหบริการ
เจตคติตอลักษณะงานบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตองานที่ไดรับมอบหมาย
ในกระบวนการบริการ ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามประเภทและลักษณะการจัดการระบบการบริการ
ของแตละองคการบริการ ทั้งนี้การแบงงานมักครอบคลุมงานบริการภายในองคการและงานบริการ
ภายนอกที่ตองติดตอกับลูกคา
เจตคติตอเงื่อนไขผูตอบแทน หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอปริมาณผลตอบแทนที่
เปน คาจางโบนั สหรือรางวัลพิเศษ โอกาสความกาวหนาในหน าที่การงาน ความมั่น คงของงาน
สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของพนักงาน
เจตคติตอการบริหารการบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอนโยบายขององคการ
และการบริหารงานในระดั บตางๆ ความศรัทธาในตั วผูบริหาร ความเขาใจระหวางผูบริหารกับ
พนั ก งาน การมอบอํ า นาจ การควบคุ ม สั่ ง งานตามตํ า แหน ง ตลอดจนความยุ ติ ธ รรมในการ
ประเมินผลงาน
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอผูรับบริการในการ
แสดงพฤติกรรมการบริการขณะเผชิญหนากับผูรับบริการในชวงเวลาของความจริง
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เจตคติ ต อ สภาพแวดล อ มของการบริ ก าร หมายถึ ง เจตคติ ที่ ผู ใ ห บ ริ การมี ต อ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศขององคก ารบริก าร ในสว นที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่สามารถสัมผัสได เชน อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องประดั บ
ตกแตงหองและเครื่องใชสํานักงาน ตลอดจนบรรยากาศในการทํางานที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ
และการแสดงออกระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง
พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ธนาคารจางใหทํางานกับธนาคาร โดยไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
พนักงานธนาคาร หมายถึง บุคคลที่ทํางานภายในธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและ
เจตคติ ของการบริก ารของพนั กงานธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางการศึกษาครอบคลุมเนื้อหา 5 หัวขอ ดังตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเจตคติการบริการ
4. ขอมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
มาสโลว (1954 : 80-84) กลาววา แนวความคิดของการลําดับขั้นของความตองการ
(Hierarchy of Need) โดยมาสโลวมีความเชื่อมั่นวาความตองการของมนุษยมีลําดับขั้นตอนที่แน
นอน ซึ่งบุคคลมีความปรารถนาที่สูงสุดคือ การที่จะรูจักตนเองที่แทจริง แตการที่มนุษยจะเกิดความ
ตองการในแตละขั้นนั้น จําเปนอยางยิ่งที่บุคคลจะตองไดรับการสนองตอบตามความตองการใน
ระดับที่ต่ํากวาเสียกอนจึงจะเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงขึ้นไปไดซึ่งความพึงพอใจ ในการ
สนอง ตอบความตองการนั้นไมไดหมายความวาจะตองเกิดความพึงพอใจทั้งหมดเพียงแตวาขอให
ไดรับความพึงพอใจในบางสวนก็จะสามารถที่จะใฝหาความตองการในระดับที่สูงกวาไดตอไปอีก
มาสโลวยังเชื่อวามนุษยสวนใหญ ยังไมสามารถบรรลุความตองการในระดับของความตองการที่จะ
รูจักตนเองที่แทจริงได
มาสโลวไดแบงความตองการออกเปน 5 ขั้นใหญๆ คือ
1. ความความตองการทางกาย (Physiological Need) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย (Survival Needs) ไดแก ความตองการในเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษา
โรค และ ความตองการทางเพศ เปนตน
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2. ความตองการความปลอดภัย (Safety and Security Need) ไดแก ความตองการที่จะ
อยูอยาง มีความปลอดภัยจากการทํารายรางกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิน หรือความมั่นคงในการ
ทํางานและการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม
3. ความตองการความรัก และความตองการเปนพวกเดียวกัน (Love and Belonging
Need) ความตองการเปนที่ยอมรับในสังคมวาตนก็เปนสวนหนึ่งในสังคม
4. ความตองการรูจักคุณคาของตัวเอง (Self Esteem Need) ไดแกความภาคภูมิใจ ความ
ตองการ การดีเดนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะทําใหไดรับการยกยองจากบุคคลอื่นความตองการดานนี้
เปนความตองการ ระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของความรู ความสามารถ และ
ความสําคัญของบุคคล
5. ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self Actualization Need) เปนความตองการใน
ระดับสูง ซึ่งเปนความตองการที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความคิดของตน
เองเพื่อจะพัฒนาตนเองใหดีที่สุดที่จะทําไดความตองการนี้จึงเปนความตองการพิเศษของบุคคล ที่
จะ พยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนไปในแนวทางที่ดีที่สุดตามที่ตนคาดหวังไว
ณัฐพันธ เขจรนันทน (2551: 102-103) ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
งานไว 2 ทฤษฎีคือ
1. ทฤษฎีปจจัยคูของ เฮอรซเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory)
เฮอร ซเบิร ก ไดศึกษาวิจัยนานกวา 30 ปโดยใชเทคนิคกรณีเหตุการณสําคัญ ใหกลุม
ตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรมากกวา 200 คน บรรยายถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดความรูสึก พึง
พอใจ และไมพึงพอใจ จากนั้น จึงนํ าคําตอบที่ไดมาวิเคราะห พบวาไดคําตอบที่น าแปลกใจ คือ
ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานและปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงานเปนคนละกลุม
กัน
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึง พอใจในงานอยูใ นงานที่ทํา เนื่ องจาก
ปจจัยเหลานี้สามารถกอใหเกิดความพึงพอใจในงานไดสูง ไดแก ลักษณะของงาน ความสําเร็จของ
งาน โอกาสไดเลื่อนตําแหนง โอกาสไดกาวหนา และไดรับการยอมรับ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ถา
ไดรับการตอบสนอง ก็จะชวยปองกันปฏิกิริยาทางลบจากพนักงาน เฮอรซเบิรก จึงเรียกปจจัยเหลานี้
วา ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพื่อการคงอยู
2. ทฤษฎีคานิยมของ ลอค (Locke’s Value Theory)
มีแนวคิดลักษณะที่วา ความพึงพอใจในงานขึ้นอยูกับผลที่บุคคลไดรับจากการทํางานวา
ตรงกับที่ตองการมากนอยเพียงไร เชน รางวัล โดยความพึงพอใจตามทัศนะทฤษฎีของลอค ก็คือ
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สวนตางระหวางผลตอบแทนซึ่งควรไดจากการทํางานกับผลที่ผูนั้นตองการจะได ซึ่งก็คือ ยิ่งมีสวน
ตางกันมากเพียงไร ก็ยิ่งมีความพึงพอใจนอยลงเพียงนั้น
นอกจากนี้ทฤษฎีคานิยมของลอค ยังมีความเห็นวา ถาผูบริหารตองการทําใหพนักงาน
เกิ ด ความพึ ง พอใจ ก็ ต องเอาใจใส ใ นการปรั บเปลี่ ยนแต ล ะประเด็ น ที่เ กี่ย วกั บการทํ างานให
สอดคลองกับแตละบุคคลซึ่งแตกตางกัน เชน พนักงานที่ใหความสําคัญดานโอกาสการไดเลื่อน
ตําแหนง ผูบริหารก็จําเปนตองใชวิธีการพัฒนาทักษะและความรูตางๆที่จําเปน กับตําแหนงใหม
ใหกับผูนั้น พรอมกับใหโอกาสไดมีประสบการณการเรียนรูโดยตรงกับงานนั้น ก็จะมีสวนสําคัญที่
ทําใหผูนั้นเกิดความรูสึกพึงพอใจในงานมากขึ้น
สิริอร วิชชาวุธ (2549: 242) ไดกลาวถึงทฤษฎีดุลภาคของอดัมส ดังนี้
เจ. สเตเซย อาดัมส(J. Stacey Adams) เปนผูพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจชื่อวา Equity theory
โดยสังเกตเห็น วาบุคคลมักจะเปรียบเทียบอัตราการลงแรงกับผลตอบแทนที่ตนไดรับวามีความ
เหมาะสมกันหรือไม การที่บุคคลจะทราบวาเหมาะสมหรือไม จากการนําอัตราสวนระหวางการลง
แรงกับผลตอบแทนที่ตนไดรับไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนของการลงแรงของเพื่อนรวมงานกับ
ผลตอบแทนที่เพื่อนรวมงานไดรับในสภาพของงานที่เหมือนกันวาไดเทากันหรือไม ถาอัตราสวน
ดังกลาวเทากัน เขาจะเกิดความรูสึกมีความเหมาะสมหรือมีดุลภาค ถาอัตราสวนดังกลาวไมเทากัน
เขาจะรูสึกไมพอใจและจะตองทําอยางใดอยางหนึ่งที่ จะทําใหเขากลับไปอยูในสถานะที่มีดุลภาค
ดวยทฤษฎีแรงจูงใจนี้มีขอสันนิษฐานวาพนักงานทํางานเพื่อแลกเปลี่ยนกับคาจางจากองคการและมี
แรงจูงใจดวยการไดรับการปฏิบัติเสมอภาคเทาเทียมกัน สิ่งที่สําคัญในทฤษฎีนี้มี 4 สิ่งคือ
1. บุคคล ผูรับรูความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนการลงแรงกับผลตอบแทน
2. การเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น บุคคลอื่นในที่นี้เปนไดทั้งที่เปนบุคคลเดียวหรือกลุม
คน ซึ่งบุคคลจะนํามาเปรียบเทียบอางอิงอัตราการลงแรงกับผลตอบแทน เชน เพื่อนรวมเรียน เพื่อน
บาน ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน เปนตน
3. การลงแรง คือ สิ่งที่บุคคลลงทุนไป ซึ่งจะเปนอะไรก็ได เชน แรงงาน วุฒิการศึกษา
เงิน ความขยัน เวลา ความจงรักภักดี ประสบการณ อายุงาน เปนตน บุคคลแตละคนอาจใชชนิดของ
การลงแรงแตละชนิดตางกันและแมเปนการลงแรงชนิดเดียวกันก็อาจจะมีระดับไมเทากัน
4. ผลตอบแทนซึ่งจะเปนอะไรก็ไดเชน เงินคาจาง เงินโบนัส คะแนน สิ่งของ คําชมเชย
ตําแหนง เปนตน
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ความหมายของความพึงพอใจ
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2538: 27) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของ
คนเรามีความสัมพันธกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคล
ที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกันเชน ความรูสึก ดี-เลว พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ เปนตน
วูฟแมนWolman (1973: 19) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อคนเราไดรั บผลสําเร็จ ตามจุด มุงหมาย (Goal) ความตองการ (Want) หรือแรงจูงใจ
(Motivation)
กฤษณะ สินธุเดชะ (2538: 20) กลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยู
บนความตองการดานพื้นฐาน (Basic Need) มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์ และ
สิ่งจูงใจ (Incentive)
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 15) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดนั้นเปนไปในทางบวก หรือ ลบทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจนั้นเปน
นามธรรม เปนความรูสึกที่ดี เปนความรูสึกของบุคคลในทางบวก เปนพฤติกรรมทางดานอารมณ
ของมนุษย ที่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจของบุคคล ไดแกความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอ
การที่ได รับสิ่งที่ต องการ ความถูก ใจในสภาวะแวดลอมด านต างๆกัน ไป ในแตละสถานการณ
Newman 1973: 182-188 (อางถึงใน กิตติวรรณ จันทร 2545: 49) กลาววา แนวคิดใน
เรื่องของความพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้น เกิดขึ้น ไดอยางไรไว ดังนี้
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพสามารถศึกษา ชัดเจน
เมื่อแยกออกเปนการตอบรับ (Response) และปฎิกิริยา (Reaction) ของมนุษยตอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ปฎิกิริยาตอสภาพแวดลอม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ หรือสรีระ ซึ่งสามารถวัด
ไดงาย เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจ อุณหภูมิของรางกาย ฯลฯ ในขณะที่การ
ตอบรับ หมายถึง การรับรู เจตคติ และเจตคติที่ แสดงออกซึ่งรวมเรียกวา การตอบรับทางสังคมจิตวิทยา และพฤติกรรม (Social-psychological Response)
ปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดการตอบรับในสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก
1. ลักษณะของบุคคลผูรับสภาพแวดลอม
2. ลักษณะของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ทําใหเกิดการตอบรับ
3. การรับรูของบุคคล
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4. การประเมินสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น
5. ความพอใจในสภาพแวดลอม
6. พฤติกรรมของบุคคลเนื่องมาจากสภาพแวดลอม
ปจจัย 2 ปจจัยแรกนั้นเปนสิ่งที่ปอนเขาระบบ โดยลักษณะของบุคคลรวมถึงปจจัยตางๆ
ดานประชากรศาสตร พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบวงจรชีวิต สวนปจจัย 4 กลุมหลังเปนผล
ที่ ออกมาจากระบบ การที่บุค คลจะรับสภาพแวดลอมใดๆขึ้น อยูกับลัก ษณะทางกายภาพ และ
มาตราฐานของบุคคลนั้น การประเมินผลความพอใจในกายภาพของบุคคลเกิดตามมาจากการรับรู
พฤติกรรมการแสดงออก ของบุคคลก็เกิดมาจากการรับรู การประเมินผลการแสดงออกนี้จะสะทอน
วาบุคคล นั้นมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้น หรือไม
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
Richard E. Walton (1974, อางถึงใน ณัฏฐา บัวหลวง 2550: 24-25) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ
1. คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การ
ที่ผูปฏิบัติงานไดรั บคาจาง เงินเดื อน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อยาง เพียงพอกับการ
ดํารงชีวิตที่เปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตําแหนงงานอื่นที่คลายคลึง
2. สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and healthy environment) หมายถึง
สถานที่ทํางานสะอาด ปราศจากการรบกวนจากแสง เสียงและกลิ่นมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
3. การพัฒนาความรู ค วามสามารถของบุค คล (development of human capacities)
หมายถึง การ ใหบุค คลมีโ อกาสทํางานอยางเต็ มความสามารถ มีโ อกาสในการพั ฒ นาความรู
ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงาน
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (growth and security) หมายถึงความเชื่อที่มีตอ
ความมั่นคงในหนาที่การงาน และมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในอนาคต
5. การบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social integration) หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา การไดรับการยอมรับนับถือ
6. ธรรมนูญในองคกร (Constitutionalism) หมายถึงนโยบายและขอบังคับตางๆ ที่เปน
ธรรมแกผูปฏิบัติ งาน การมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติ งานและมีก ารเคารพในสิทธิ
สวนตัว
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7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอื่นๆ (the total life space) หมายถึง
การกําหนดเวลาใหมีสัดสวนที่พอเหมาะสมสําหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง
8. การเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน (social relevance) หมายถึง การใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม การมีสวนรับผิดชอบตอสังคม
Davis และ Cherns (1975, อ างถึง ใน ณั ฏฐพัน ธ เขจรนั น ทน 2551) ได ก ล าวว า
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานเกิดขึ้นจากการตื่นตัวในสหรัฐฯในชวงทศวรรษที่ 1970 เนื่องจาก
เปาหมายสําคัญ 3 ประการคือ
1. การเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิต การทํางานของคนอเมริกันในปจจุบัน กับอดี ต และ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันกับประชากรของประเทศอุตสาหกรรมอื่น
2. เพื่อกําหนดกลยุทธในการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับแรงงานในสหรัฐฯ
3. เพื่อรักษาและพัฒนาอัตราผลิตภาพและประสิทธิภาพขององคการผานความรวมมือ
ของสมาชิกในองคการ
วันชัย มีชาติ (2544) กลาววา การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work
Life Programs) แนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานนี้ องคการจะ
พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดแรงจูงใจ ความพอใจ และความผูกพันในองคการใหแก
พนัก งานอันจะทําใหผลงานขององคการดี ขึ้น เทคนิค QWL จะใหความสําคัญกับพนัก งานใน
องค ก ารและใชห ลัก การประชาธิ ปไตยกั บพนั ก งานทุก คน โดยเป ด โอกาสและสนั บสนุ น ให
พนักงานเขามามีสว นรวมในการตัดสิน ใจในองคก าร เครื่องมือที่องคก ารอาจใชในการทํางานมี
หลายวิธี เชน การปรับโครงสรางของงาน ( Work restructuring) เปนการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหนาสนใจ โดยอาจใชวิธีการขยายงาน ( Job enlargement) การเพิ่มความสําคัญของงาน
(Job enrichment) การสรางคุณลักษณะของงาน (Job characteristics model) การสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางานยังอาจใชวิธีควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle : QCCs) ซึ่งใชการทํางานของ
กลุมยอย ซึ่งเปนกลุมสมัครใจเขามาวิเคราะหและแกปญหาในองคกร
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ในปจจุบันคําวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) เปนสิ่งสําคัญที่ควรจะ
ใหความสนใจ หากสถานที่ทํางานเปนที่ๆไมอยากไปเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเชา การทํางานเปนความ
ทุกข หรือการเปลี่ยนงานโดยสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมในที่ทํางาน แสดงวาจะตองปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (จุฑามาศ แกวพิจิตร 2548: 6)
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สิ่งที่แสดงถึงปญหาของคุณภาพชีวิตในการทํางาน สะทอนพฤติกรรมบางอยางที่ไม
สามารถจัดการกับงานได เชน ไมสามารถทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด อาจเกิดจากการ
ผัดวันประกันพรุง จนกลายเปนดินพอกหางหมู สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะองคการที่อยูในภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลงที่รุ นแรงและตอเนื่ อง อาทิ มีการปรับโครงสร างองคกร มีก ารปรับอัต รา
กําลังคน ลดงบประมาณในการบริหาร มีการปรับฐานเงินเดือน การวัดประเมินผลการปฏิบัติงานที่
บอยครั้ งขึ้ น และซึ่ง ไปมีผ ลกระทบต อการเลื่ อนขั้ น หรือ ตํ า แหน ง หรื อแมแ ต อ ยูใ นช ว งที่นํ า
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาองคการ
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ นํามาซึ่งความรูสึก ของความรูสึกไมเคยชิน ความไมแน ใ จ
หวาดระแวง และในที่สุดก็จะนํามาซึ่งความเครียดความกังวล หรือแมแตกระทั่งความกลัว ซึ่งเมื่อมี
มากถึงในระดับที่สูงเกินไปก็อาจจะเปนที่มาของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (misbehavior) ที่อาจจะ
เกิดขึ้น อาทิ การเอาอารมณมาอยูเหนือเหตุผลในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การไมใชความ
รวมมือในการทํางานกับทีมงานเนื่องจากปญหาสวนตัว การใชแอลกอฮอลเพื่อแกปญหาเกี่ ยวกับ
งาน การใชความรุนแรงในที่ทํางานทั้งทางดานวาจา (verbal abuse) และทางกาย (physical abuse)
ซึ่งในที่สุด ก็จะสงผลกระทบถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนรว มงาน และเปน การสราง
สภาพแวดลอมที่นาสะพรึงกลัวในที่ทํางาน จุดนี้เองคุณภาพชีวิต (quality of work life) จึงเกิดขึ้น
ทั้งนี้แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานยังไดรับความสนใจจากนักวิชาการในกลุมพฤติกรรม
นิยม(behavioral scientist)ซึ่งใหความสําคัญกับคุ ณภาพชีวิตในการทํางาน หากผูใชแรงงานไมมี
ความสุขในการทํางานนั่นถือเปนสาเหตุใหญของการทํางานที่ไรประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานขาด
งาน ลาออกจากงานสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อใหพนักงานไดมีความสุขในการทํางาน กลุมพฤติกรรมนิยมจึง
เสนอแนะใหฝา ยบริการใหความสนใจกับสิ่งแวดลอม ทัศนคติของพนักงาน สุขภาพอนามัย อารมณ
จิตใจ และปจจัยอื่นๆที่สงผลตอการทํางาน เพื่อนําไปสูพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ขาดงานและลาออกจากงานลดนอยลง
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ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ผจญ เฉลิมสาร (2545) อธิบายวาคุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายที่กวาง หมายถึง
สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอม
การทํางาน ผลประโยชน แ ละบริก าร ความกาวหนาในการทํางานและการมีมนุษ ยสัมพันธ สิ่ง
เหลา นี้ ล ว นแล ว แต แรงจู งใจและความพึงพอใจสํ าหรับ พนั ก งาน คุณภาพชีวิ ต การทํางานใน
ความหมายอยางแคบ คือ ผลที่มีตอพนักงาน ซึ่ง หมายถึง การปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษสําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิต
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การทํางานของแตละบุคคลและรวมถึงความตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การ
มีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางานของเขาดวย
ณัฏฐพัน ธ เขจรนั นทน (2551:109) ได ใ หค วามหมายของคุณ ภาพชีวิต การทํางาน
(quality of work life) หรือ QWL หมายถึงการประเมิน สถานะในลัก ษณะต างๆของงานซึ่งจะ
เกี่ ย วข องกั บ การสร า งสมดุ ล ระหว า งงานและชี วิ ต ของบุ ค คล คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานจะให
ความสําคัญกับผลของงานที่มีตอบุค คล และประสิทธิภ าพขององคการ รวมทั้งความพอใจของ
บุคลากรกับการแกปญหาและการตัด สินใจขององคก าร นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตการทํางานจะมี
ผลกระทบตอบุคคลและองคการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเฉพาะในปจจุบันที่ คุณภาพ
ชีวิตการทํางานกลายเปนประเด็นสําคัญทางสังคมและเทคโนโลยี (Sociotechnical) ที่ทั้งบุคคลและ
องคการตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตองอยูรวมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
Bluestone (1977, อางถึงใน ภูษณิศา 2548) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานวาหมายถึง การสรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใ ชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการ
ทํางานใหสูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตั ดสินใจและแกไขปญหาสําหรับ
องคการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขา นั่นคือไดหมายความรวมถึงการปรับปรุง
การบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
กอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้ เพราะเปนการเปดโอกาสใหม ๆ ใหสมาชิกใน
องคการในทุกระดับไดนําเอาสติปญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ มาใชในการ
ทํางานในองคการยอม ทําใหสมาชิกหรือกําลังแรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมองคการขึ้น เชน การขาดงานลดลง
คุณภาพของผลิตภัณฑดีขึ้น การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผอนคลายลง ความคับของใจลดลง เปนตน
ฟาใส พุมเกิด (2547: 11) ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ การรับรู
การประเมินภาวะตางๆที่เกี่ยวของกับงานของพนักงาน ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุข
ในการทํางาน ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลและองคการ
ฮิวสและคัมมิงส (Huse and Cummings 1985, อางถึงใน ฐิติพร หงษา 2549: 10) ไดให
ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา หมายถึง ความสอดคลองกันระหวางความปรารถนาหรือ
ความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ หรือ อีกนัยหนึ่ง คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน คือ ประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบั ติงาน เปนผล
สืบเนื่องจากการรับรูประสบการณในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ
และอธิบายอีกวา คุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอองคการ 3 ประการ คือ ประการแรก ชวย
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เพิ่มผลผลิตขององค การ ประการที่สอง ชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปน
แรงจูงใจแกพวกเขาในการทํางาน ประการสุดทาย คุณภาพชีวิตในการทํา งานจะชวยปรับปรุง
ศักยภาพของผูปฏิบัติงานอีกดวย
จิตสุดา มงคลวัจน (2549: 14) ได ใ หค วามหมายของคุณภาพชีวิต การทํางานคือ การ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํ า งาน ซึ่ ง พิ จ ารณาได จ ากความปลอดภั ย จากการทํ า งาน การมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น
สภาพแวดลอมของงาน คาตอบแทนในงานและการผสมผสานระหวางชีวิตและงาน อันนําไปสูการ
ดําเนิน ชีวิตอยางมีความสุข เพื่อนําไปสูประสิทธิผลขององคการและคุณ ภาพในการทํางานของ
พนักงาน
ฐิติพร หงษา (2549: 12) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานคือ ความรูสึกและ
ความตองการของบุคคลที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานที่แตกตางกันไป โดยมีจุดเนนที่การเพิ่ม
ความพึงพอใจในการทํางาน การใหความสําคัญกับคุณคาความเปนมนุษย การมีสวนรวมและความ
เปนประชาธิปไตยในองคก ร ทั้งนี้ ในการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เพื่อทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกองคก ารใหเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึง
สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ
นวรัตน ณ วันจันทร (2548: 10) ให ค วามหมายของคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานว า
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนความสมบูรณในการดําเนินชีวิตของบุคคลที่สามารถมีกําลังกาย กําลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
พิชิต เทพวรรณ (2550: 118) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึงการ
ครอบคลุมไปในทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานภายในองคการ แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจในงานที่ทํา ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางาน
จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานที่กลาวขางตน ผูวิจัย สรุปไดวา คุณภาพชีวิต
การทํางาน หมายถึง ผูปฏิบัติ งานพึงได รับประโยชน ขั้น พื้ น ฐานจากองคก าร โดยองคก ารให
ความสําคัญกับคุณคาความเปนมนุษย และผูปฏิบัติงานรูสึกไดถึงความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงาน
และเมื่อผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีแลว เกิดความผูกพันตอองคการ ลดอัตราการออก
จากงาน ซึ่งสงผลกับองคการโดยรวม และเมื่อมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีแลว จะสามารถเพิ่มประ
สิทธภาพในการทํางานของบุคคลและองคการได
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องคประกอบและความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO, อางถึงใน ปนปทมา ครุฑพันธุ 2551: 15) ไดเสนอ
มิติคุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งประกอบดวย 5 มิติไดแก
มิติที่ 1 การไดรับความคุมครองเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนความคุมครองขั้นพื้นฐานที่มี
ความจําเปนอยางยิ่งในการทํางานในฐานะลูกจาง ประเด็นที่ตองพิจารณาไดแก สุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยในการทํางาน มีชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม และความมั่นคงในการทํางาน โดย
ลูกจางไมถูกเลิกจางอันเนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ หากสถานประกอบกิจการจําเปนตองเลิก
จางจะตองอยูในหลักเกณฑการเลิกจางที่เหมาะสม และเปนธรรมแกลูกจาง
มิติที่ 2 การได รับการปฏิบัติที่เปน ธรรมในการทํางาน เปน เรื่ องของการคุมครองให
ลูกจางไดรับความเปนธรรมในสถานประกอบการ
มิติที่ 3 การมีโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไดแกการใหโอกาสในการรวมตัดสินใจ
ในเรื่องที่สําคัญ ทําใหลูกจางตระหนักถึงความสําคัญของตนตอสถานประกอบกิจการ ความรูสึกนี้
จะเอื้อตอบรรยากาศของแรงงานสัมพันธที่ดี และยังชวยใหเกิดขวัญ และกําลังใจในการทํางาน
มิติที่ 4 การไดทํางานที่ทาทายความสามารถ งานที่ถือวาทาทายความสามารถนั้นจะตอง
เปนงานที่ไมซ้ําซากจําเจ นาเบื่อหนาย เปนงานที่กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค สิ่งนี้เปนปจจัย
สําคัญที่สามารถตอบสนองความต องการของผูทํางานไดทั้งด านจิต วิทยา สังคมและเศรษฐกิจ
กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
มิติที่ 5 ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตโดยทั่วไปของแตละคน
นอกเหนือจากชีวิตการทํางานของลูกจางที่สถานประกอบการตองใหความสําคัญ มุมมองเชิงสังคม
เปนอีกภาพลักษณที่ลูก จางตองการใหสถานประกอบการรั บผิด ชอบต อชีวิตของลูกจาง และต อ
ชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู
เวลตั น (Walton 1978: 12-16, อ างถึ งใน ธนาสิ ทธิ์ เพิ่ มเพี ยร 2552: 5) ได กล าวถึ ง
องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานไววาคุณภาพชีวิตในแนวความเปนบุคคล (Humanistic)
และสภาพแวดลอมของตัวบุคคลหรือสังคม เรื่องสังคมขององคการ ที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จ
ผลผลิตของงานและการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ตอบสนองความตองการและความปรารถนา
ของบุคคลในการทํางาน และกําหนดวาบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอบงชี้ตางๆ ใน 8 ดาน
เปนเกณฑตัวสิน ดังนี้
1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation)
หมายถึง คาตอบแทนเปนสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานได เนื่องจากบุคคลทุกคนมี
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ความต องการทางเศรษฐกิจ และมุงทํางานเพื่อใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความ
ตองการนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการมีชีวิตอยูรอด นอกจากจะสรางความคาดหมายในคาตอบแทน
สําหรับตนแลว บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอื่นในประเภทของงานแบบเดียวกัน
2. สถานภาพการทํางานที่มีค วามปลอดภัยและสงเสริมสุข ภาพ (Safe and Healthy
Working Conditions) หมายถึง ผูปฏิบัติ ง านควรจะอยูใ นสภาพแวดลอมทางด านร างกายและ
สิ่งแวดลอ มของการทํา งานที่ปอ งกัน อุบัติ เหตุ และไมเกิ ด ผลเสีย ต อสุ ข ภาพควรจะได กํ าหน ด
มาตรฐานที่แนนอนเกี่ยวกับการคงไวซึ่งภาพแวดลอมที่จะสงเสริมสุขภาพและปลอดภัย ซึ่งเปนการ
ควบคุมสภาพทางกายภาพ
3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (Opportunity for continued Growth and
Security) หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไว และการขยายความสามารถ
ของตนเองใหได รับความรูและทัก ษะใหม มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตํ าแหน งหน าที่
ที่สูงขึ้นในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน
4. การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Opportunity for Developing and Using Human
Capacity) ในการทํางานนี้เปนการใหความสําเร็จเกี่ยวกับการศึกษา อบรม การพัฒนาการทํางาน
และอาชีพของบุคคลเปน สิ่งบงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานประการหนึ่ง ซึ่งจะทําใหบุคคล
สามารถทําหนาที่โดยใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่บนความสําเร็จในชีวิต
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน (Social Integration) การทํางาน
รวมกันเปนการที่ผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได มีการ
ยอมรั บและร ว มมือกั น ทํา งานด ว ยดี ซึ่ งเป น การเกี่ยวของกับ สังคมขององคก าร ธรรมชาติ
ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน
6. สิทธิของพนักงาน (Employee Rights) หมายถึง การบริหารจัดการที่ใหเจาหนาที่ /
พนักงานไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน
หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน บุคคลตองไดรับการเคารพในสิทธิสวนตัว เปน
องคประกอบหนึ่งของการบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน
7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น (Work and Total Life Space) คือ การที่
บุคคลจัดเวลาในการทํางานของตนเองใหเหมาะสมและมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง
ครอบครัว และกิจกรรมอื่น
8. ความเปนประโยชนตอสังคม (Social Relevance of Work life) คือ กิจกรรมการ
ทํางานที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดการเพิ่มคุณคาความสําคัญ
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ของงานและอาชีพของผูปฏิบัติเชน ความรูสึกของกลุมผูปฏิบัติงานที่รับรูวา องคการของตนไดมี
สวนรวมรับผิดชอบในการรณรงคดานการเมือง และอื่น ๆ
เดสเลอร (Dessler 1991: 4, อางถึงใน นพรัตน รุจนกานต 2547) กลาววาองคประกอบที่จะ
ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานมีดวยกันทั้งสิ้น 10 ประการดวยกัน ดังนี้
1. คุณคาของงานที่ทํา
2. สภาพการทํางานมีความปลอดภัยมั่นคง
3. คาตอบแทนและผลประโยชนที่เพียงพอ
4. ความมั่นคง มีหลักประกันในการทํางาน
5. มีการควบคุมดูแลอยางเหมาะสม
6. ไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน
7. มีโอกาสในการเรียนรูและกาวหนาในงาน
8. มีโอกาสไดรับความดีความชอบ
9. มีสภาพสังคมที่ดี
10. มีความเปนธรรม และยุติธรรม
จากการคนควา องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ประการ ตามแนวคิดของเวลตัน อี ริชารจ (Walton, E. Richard) ไดแก
การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน สิทธิของพนักงาน ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น และ
ความเปนประโยชนตอสังคม มาสรางกรอบแนวคิด และเปนแนวทางในการทําแบบสอบถาม
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเจตคติการบริการ
Hawkin and Coney (1983, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2544: 10-11) กลาววาเจตคติ
เปนองครวมของความรูสึกนึกคิดและความพรอมในการแสดงออกทางการกระทําหรือพฤติกรรม
ตางๆ เจตคติในการบริการจึงประกอบขึ้นดวยองคประกอบของเจตคติ 3 ประการ คือ
1. องคประกอบดานความคิด (Cognitive component) เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับการ
รั บ รู ข า วสารข อ มู ล ความเชื่ อ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต า งๆ ที่ แ ต ล ะบุ ค คลได ม าจาก
ประสบการณการเรียนทั้งทางตรงและทางออม ทําใหเกิดเปนความรูความเขาใจที่เปนเหตุผลในการ
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สรุปความ และรวมเปนระบบความคิดความเชื่อในการประเมิน คาสิ่งตางๆ ซึ่งมักจะออกผลเปน
แนวโนมทางใดทางหนึ่ง (ดี-ไมดี, มีคุณคา-ไมมีคุณคา, เหมาะสม-ไมเหมาะสม)
2. องคประกอบดานความรูสึก (affective component) เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับ
การแสดงความรูสึกและอารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกับการรับรูและความเขาใจตอสิ่งตางๆ
อันเปนผลเนื่องมาจากการที่บุคคลประเมินคาสิ่งเหลานั้นและเกิดความรูสึกในทางบวกและทางลบ
ออกมา (ชอบ-ไมชอบ, ตองการ-ไมตองการ, พึงพอใจ-ไมพึงพอใจ)
3. องค ประกอบด า นความโน ม เอี ยงของพฤติ ก รรม (conative component) เป น
องคประกอบที่เกี่ยวของกับความโนมเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติตนหรือตอบสนองสิ่งตางๆไป
ในทางใดทางหนึ่ง จะขึ้ นอยูกับความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคลที่ไดรับจากการประเมินคาสิ่ง
เหลานั้น กลาวคือ เมื่อบุคคลมีความรูเชิงประเมินคาและมีความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสิ่งใดแลว
ผลที่ตามมาก็คือ ความพรอมที่จะกระทําหรือปฏิบัติตอบอยางใดอยางหนึ่งที่สอดคลองกับความเชื่อ
และความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้น ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนไปในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคัดคาน
สิ่งนั้นๆ
Brown (1989, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2544: 17) กลาววา ผูใหบริการจําเปนตอง
มีเจตคติที่ดีตอการบริการ โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานบริการและบทบาทความรับผิดชอบ
ของผูใหบริการ มีความรูสึกในทางบวกตออาชีพบริการและมีจิตใจของการใหบริการ ตลอดจนมี
แนวโนมที่จะปฏิบัติงานบริการใหผูอื่นดวยความเต็มใจและสนใจการใหบริการที่จะสรางความพึง
พอใจใหลูกคาเปนประการสําคัญ องคการบริการที่ประสบความสําเร็จในงานบริ การมักคัดเลือก
ผูใ หบ ริก ารที่มีเ จตคติ ที่เปน มิต รต อผูรั บบริก าร โดยมี ลัก ษณะของเจตคติ ที่พึ งประสงค ข องผู
ใหบริการ ดังนี้
1. เจตคติที่เชื่อมั่นในตนเอง จะมีลักษณะของความตั้งใจที่แนวแน มีเปาหมายบุคลิก
ทาทางที่เต็มไปดวยความมั่นคงไมยอทอ เปดเผย และกลาแสดงออก
2. เจตคติในการปรับตัวเขากับผูอื่น จะมีลักษณะของความยืดหยุนในการปฏิสัม พันธ
ความกระตือรือรนในการบริการ และการใชไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะมาก
3. เจตคติใ นความเห็นใจผูอื่น จะมีลักษณะของความเปนมิต ร อัธยาศัยราเริงแจมใส
ชอบปฏิสัมพันธกับผูอื่น และความพยายามสรางความพอใจใหกับลูกคา
Schiffman and Kanuk (1987, อางถึงใน จิตติ นั น ท เดชะคุปต 2544: 33) กลาวถึง
แบบจําลองเจตคติในการบริการที่นิยมใชอยางแพรหลายในการอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคตอ
สินคาและบริการ คือ แบบจําลองเจตคติของฟชไบน (Fishbein’s attitude model) ซึ่งแบงออกเปน 3
แบบจําลอง คือ
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1. แบบจําลองเจตคติข องบุคคลต อวัต ถุ (attitude – toward – object model) เปน
แบบจําลองที่ใ ชใ นการประเมิน เจตคติ ข องบุค คลต อวัต ถุ (สิน คา ตราเครื่ องหมายการคา หรือ
ผลิต ภัณ ฑก ารบริก าร) โดยกลาววาเจตคติ ข องบุค คลจะเปน ผลรวมของชุดความเชื่อเกี่ย วกับ
คุณ ลัก ษณะ (attributes) ของสิน คา ตราเครื่องหมายการคา หรื อผลิต ภัณ ฑบริก ารที่ได รับการ
ประเมินระดับความเหมาะสมตามมาตรฐานความเชื่อของแตละคุณลักษณะ
2. แบบจําลองเจตคติ ของบุค คลตอลักษณะพฤติ กรรม (attitude– toward –behavior
model) เปนแบบจําลองที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเจตคติและพฤติกรรมที่แสดงออกมา
โดยกลาววา เจตคติของบุคคลเปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอการกระทําหรือการประพฤติตอ วัตถุ
หรือสิ่งตางๆซึ่งจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณจริงเปรียบเทียบกับพื้นฐาน
ความเชื่อที่มีอยู
3. แบบจําลองเจตคติของบุคคลตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (theory of reasoned
action model) เปน แบบจํา ลองที่แ สดงใหเห็น ถึ งความสัมพัน ธ ระหวา งเจตคติ ข องบุ ค คลต อ
พฤติกรรม ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และบรรทัดฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยกลาววา พฤติกรรม
ของบุค คลเกิด จากความตั้ งใจที่จะแสดงพฤติ กรรมโดยไดรับอิทธิพลจากเจตคติ ของบุค คลต อ
พฤติ กรรมนั้นและบรรทัดฐานความเชื่อของบุคคลเกี่ย วกับความเหมาะสมของพฤติ ก รรมและ
แรงจูงใจใหทําตาม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเจตคติ
พิภพ วชังเงิน (2547: 410) ใหความสําคัญของเจตคติวา
1. เจตคติเปนฐานสัมพันธของปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลกับสังคม เมื่อ
คนมีความสัมพันธติดตอกันจะตางสังเกตศึกษากันและกัน จึงทราบวามีเจตคติเหมือนหรือตางกัน
กับตนอยางไร ซึ่งผลของการประเมินนั้นจะเปนปจจัยกําหนดปฏิสัมพันธระหวางกันในอนาคต
2. เจตคติเปนเครื่องมือในการพยากรณ พยากรณสังคมไดดวย เชน หยั่งทราบเจตคติใน
ประชาชนที่มีตอพรรคไทยรักไทย การสํารวจเจตคติตองานในองคการของคนทํางานวา มีเจตคติ
อยางไร มีความพึงพอใจในงานหรือไม
นิภพ แจงเอี่ยม (2525, อางถึงใน พิภพ วชังเงิน 2547: 407) ใหความหมายของเจตคติวา
เปนสิ่งที่อยูภายในจิตใจของบุคคลที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เรา
สามารถรูไดโดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลวาจะตอบสนองตอสิ่งเราอยางไร
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สุภิญญา คงสัมฤทธิ์ (2545, อางถึงใน พิภพ วชังเงิน 2547: 407) ใหความหมายของเจต
คติวา หมายถึง ความคิด ความรูสึก และแนวโนมทางพฤติกรรมที่มีตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา ซึ่งมี
อิทธิพลตอการแสดง ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรานั้นๆ โดยเจตคติอาจเปนบวก
หรือลบ การตอบสนองในทางบวกคือความพึงพอใจ หรือการเขาหา สวนการตอบสนองในทางลบ
คือ ความไมพึงพอใจ หรือการถอยหนีออกไป
เฮอรเบิรด ซี เคลแมน (1967, อางใน พิภพ วชังเงิน 2547: 419) อธิบายการเปลี่ยนแปลง
เจตคติวาเปนไปตามสภาพแวดลอมทางสังคมภายใตกระบวนการดังนี้
1. การยินยอม (Compliance) คือการยอมรับอิทธิพลจากผูอื่นเพื่อใหเขาปฏิบัติตัวในทาง
ทีต่ นเองตองการหรือพอใจ
2. การเลียนแบบ (Identification) คือการแสดงพฤติกรรมเพื่อใหเหมือนสมาชิกในสังคม
หรือเพื่อใหคนอื่นเห็นวาตนเปนคนเกงเพื่อจะมีสัมพันธภาพอันดีกับคนอื่น
3. รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง ตางๆเนื่ อ งจากตรงกั บ คานิ ย มที่ มี อ ยู ใ นตั ว ของบุ ค คลเอง
(Internalization)
ปเตอรสัน กับ เทอรสโตน (1967, อางใน พิภพ วชังเงิน 2547: 419) วัดเจตคติดวยมาตร
ภาษากอนและหลังดูภาพยนตรเงียบ ผลปรากฏวาเจตคติเปลี่ยนไป จากการศึกษาปรากฏวาเราสราง
สถานการณการเรียนรูขึ้นมา เรียนรูจากภาพยนตรแลวทําใหความรูสึกเปลี่ยนไป การเสริมสรางเจต
คติมีเคล็ดลับคือตองใชแรงเสริมในทางบวก การลดความกังวล กลุมหรือหมูคณะเปนแนวโนมที่ จะ
เลียนแบบ รวมถึงผูเคารพดวย
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ พอสรุ ปไดว า การเปลี่ ยนแปลงเจตคติ เริ่ม แรกโดยการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบทางดานความรู เชนขาวสารขอมูลใหมทําใหเกิดความรูสึกเชนประสบ
การณที่นายินดีไมนายินดี ซึ่งกอใหเกิดองคประกอบทางดานการปฏิบัติโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง
บรรทั ด ฐานทางสั งคมหรื อ การบั ง คับ เปนตนเมื่อ องคประกอบของเจตคติ อ ยางใดอยางหนึ่ ง
เปลี่ยนแปลงองคประกอบอื่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวยอยางไรก็ตาม
จากคํานิยามของเจตคติของนักวิชาการที่กลาวมานี้ จึงสรุปไดวา เจตคติ คือ ความรูสึก
นึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆรอบตัว และมีความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติตนไปในทางใน
แนวใดแนวทางหนี่งตอสิ่งนั้น เจตคติของบุคคลแตละคนเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลนั้น โดยไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ครอบครัว กลุมเพื่อน
และสื่อมวลชน ซึ่งพฤติ ก รรมที่เกิด ขึ้นก็จ ะเกิดเปนประสบการณการเรี ยนรูข องบุคคลที่สงผล
ยอนกลับไปสูเจตคติตอเนื่องกันไป
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วิโรจน สารรัตนะ (2543: 101-104) กลาววา สําหรับแนวคิดเกี่ ยวกับเจตคตินั้น ควรมี
องคประกอบดานตางๆดังนี้
1. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนลักษณะทางความรูสึก หรือ
อารมณของบุคคล องคประกอบทางความรูสึก นี้ มี 2 ลักษณะ คือ ความรูสึก ทางบวก (Positive)
ไดแก ชอบ พอใจ เห็นใจ และความรูสึกทางลบ (Negative) ไดแก ไมชอบ ไมพอใจ กลัว รังเกียจ
2. องคประกอบดานความคิด (Cognitive Component) เปนเรื่องของการใชเหตุผลเปน
การที่ สมองของบุคคลรับรู และวินิจฉัย วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่ไดรับมาเกิดเปนความรูความคิด
เกี่ยวกับวัตถุ บุคคล หรือ สภาพการณขึ้น องคประกอบทางความคิดเกี่ยวของกับการพิจารณาที่มา
ของเจตคติในการ ประเมินสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ออกมาวา ถูก หรือ ผิด ดีหรือ ไมดี
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนแนวโนม หรือเปนความ
พรอมที่จะกระทํา (Action Tendency) เมื่อมีสิ่งเรา (Stimulant) มากระตุนทั้งนี้จะมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกับสวนของความรูสึกสวนของความคิดเหตุผลและพรอมที่จะตอบสนองตอที่มาของเจต
คติดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนองคประกอบดานความรูสึกของเจตคติซึ่งไมจําเปนตองแสดง หรือ
อธิบายเหตุ ผลเสมอไปก็ได กลาวโดยสรุปแลว ความพึงพอใจเปน เพียงปฎิกิริยาด านความรูสึก
( Reactionary Feeling) ตอสิ่งเรา หรือสิ่งกระตุน (Stimulant) ที่แสดงออกมาในลักษณะของผลลัพธ
สุดทาย (Final Outcome) ของกระบวนการการประเมิน (Evaluation Result) โดยบงบอกถึงทิศทาง
ของผลการประเมิน (Direction of Evaluative Result)วาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก (Positive
Direction) หรือทิศทางลบ (Negative Direction) หรือไมมีปฎิกิริยา คือเฉย ๆ (Non-reaction) ตอสิ่ง
เรา หรือสิ่งกระตุนนั้นได
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ความหมายเกี่ยวกับงานบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549: 18) ไดสรุปความหมายของการบริการวา การบริการ
หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคา
ที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได
รวี ว รรณ โปรยรุ ง โรจน (2551: 3) ให คํา จํ ากั ด ความของการบริ ก าร คื อ กิ จ กรรม
กระบวนการ หรือการดํ าเนิน การใดๆ ที่บุคคลหนึ่ งหรือหน วยงานหนึ่ งไดอํานวยความสะดวก
ชวยเหลือ หรือตอบสนองความจําเปน และความตองการใหกับบุคคลหรือกลุมบุค คลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคใหไดรับความพึงพอใจ
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จากความหมายของการบริการที่กลาวมานั้น ผูวิจัยสรุปไดวา การบริการเปนกิ จกรรม
ตางๆ หรือกระบวนการ การดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งๆ โดยผาน
การปฏิสัมพันธที่มีจุดมุงหมายชัดเจนและทั้งสองฝายตางมีบทบาทตางกัน ผูรับบริการมีบทบาทเปน
ผูแสดงความประสงค สวนผูใหบริการมีบทบาทเปนผูใหความชวยเหลือ ตอบสนองใหเกิด ความ
สะดวกในแนวทางที่ผูรับบริการคาดหวัง เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ
คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานใหบริการที่ดี
รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551: 47-48) กลาววาผูปฏิบัติงานใหบริการที่ดีจําเปนตองมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
1. มีบุคลิกภาพและมารยาทที่เหมาะสม
2. มีวาทศิลปหรือศิลปะในการพูด
3. มีมนุษยสัมพันธ
4. มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ในเรื่องตอไปนี้เปนอยางดี
4.1 วิธีการและเทคนิคการบริการ
4.2 หนวยงานที่ตนเองทํางานอยู
4.3 ผลิตภัณฑบริการของหนวยงาน
4.4 ความสําคัญและพฤติกรรมของผูรับบริการหรือลูกคา
4.5 การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ
5. มีเจตคติที่ดีตองานบริการ และมีจิตใจรักงานบริการหรือกลาวงายๆ วาผูปฏิบัติงาน
ใหบ ริก ารควรมีค วามเก ง 3 ด าน คือ เก งตน เกงคน และเกงงาน ซึ่ง ความเก งทั้ง 3 ด านนี้ จะ
ครอบคลุมคุณสมบัติทุกประการขางตน กลาวคือ
5.1 เกงตน หมายถึง เปนผูที่ไมหยุดนิ่งในกาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหทัน
ตอเหตุการณตางๆ การพัฒนาตนเองสามารถทําได 3 ทาง คือ
5.1.1 ทางกาย หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายและมารยาทใหเหมาะสม
ตอกาลเทศะ
5.1.2 ทางวาจา หมายถึง พัฒนาการพูดใหเปนผูที่มีวาทศิลป
5.1.3 ทางใจ หมายถึง การพัฒนาใหเปนผูที่มีนิสัยใจคอที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอ
งานบริการ
5.2 เก ง คน หมายถึ ง การเป น ผู มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ดี ส ามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สถานการณ และบุคคลประเภทตางๆ ไดเปนอยางดี
5.3 เกงงาน หมายถึง การเปนผูที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
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ความหมายของเจตคติ
คณะกรรมการกลุมผลิตชุดจิตวิทยาการบริการ (2544: 6) ใหความหมายของเจตคติวา
เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆรอบตัวและมีความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติตน
ไปในทางใดทางหนึ่งตอสิ่งนั้น
ความสําคัญของเจตคติ
อาจกลาวได วา เจตคติ มีค วามสําคัญต อผู ใ หบริ ก าร ในการบริ หารการบริ ก ารและ
ปฎิบัติงานบริการ ดังนี้
1. เจตคติเปนตัวบงบอกความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ การศึกษาวิเคราะหเจต
คติหรือความรูสึก นึ กคิด ของลูกคาหรือผูรับบริการเกี่ยวกับการบริก าร จะทําใหองคก ารบริ การ
สามารถคนหาคําตอบไดวา สิ่งที่ลูกคาตองการในการใหบริการหนึ่งๆ ควรจะมีลักษณะอยางไร สิ่ง
ที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากผูใ หบริการคืออะไร สิ่งใดคือสิ่งที่ลูกคาชอบและไมชอบเกี่ยวกับการ
ใหบริการ เพื่อวางแผนจัดการระบบการบริการใหมีรูปแบบตามความตองการ ความคาดหวัง และ
ความชอบของลูกคาเปนสําคัญ
2. เจตคติใชในการแยงสวนตลาดและเลือกสวนตลาดกลุมตลาดเปาหมาย การแบงลูกคา
ออกเปนกลุมยอยๆ ตามเจตคติของลูกคาที่มีตอการบริการ จําทําใหองคการบริการทราบกลุมลูกคา
ประเภทตางๆ โดยเฉพาะลูกคากลุมเปาหมายที่สอดคลองกับนโยบายขององคก าร และสามารถ
นํามาเสนอการบริการไดตรงกับความชอบหรือความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายไดอยาง
เหมาะสม
3. เจตคติเปน ตัว แปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ การติ ดตามการ
รองเรียนเสียงตําหนิ และการสอบถามปญหาตางๆจากลูกคาเกี่ยวกับการบริการที่ไดรับจะใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับคุณภาพ ของการบริการตามความคิดเห็นหรือความรูสึกนึกคิดของผูรับบริการ
องคการบริการที่ใหความสนใจสํารวจเจตคติของลูกคาที่มารับบริการอยางสม่ําเสมอ ยอมสามารถ
รั บ รูถึ งความพึง พอใจและความไม พอใจของลู ก ค าในกระบวนการบริ ก ารที่ เกิ ด ขึ้ น อั น เป น
ประโยชน ต อ การวางแผนพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการบริ ก ารให ดํ า เนิ น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและสรางความประทับใจใหกับลูกคาอยางแทจริงคณะกรรมการกลุมผลิตชุดจิตวิทยา
การบริการ (2544: 6-7)
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การวัดเจตคติ
สิริอร วิชชาวุธ (2549: 234-35) แมวาเจตคติ ไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสราง
เครื่องมือวัด เจตคติ เพื่อเปนแนวทางในการทํานายพฤติ ก รรมหรืออธิบายเจตคติ ได การสราง
เครื่องมือวัดเจตคติมี หลายวิธี
นักจิตวิทยาไดพัฒนาขึ้นมามี 3 วิธีใหญๆ คือ
1. การวัดดานพฤติ ก รรม (Behavioral Measures) เปนการวัดพฤติ ก รรมที่แสดง
ออกมาอยางเปดเผย
2. การวัดทางดานสรี รวิทยา (Physiological Measures) เปนการวัด โดยการซอน
เครื่องมือไวใหผูถูกวัดตอบคําถามโดยไมมีการควบคุม
3. การวัดโดยการรายงานตนเอง (Self-report Measures) การวัดเจตคติที่นิยมกันมาก
และใชกันแพรหลายที่สุด คือ การวัดดวยการรายงานตนเองซึ่งไดแกแบบวัด แบบเทอรสโตน
แบบกัตแมน แบบลิเคอรท และแบบออสคูต แตละแบบมีวิธีการสรางแตกตางกัน วิธีที่นิยมกันแพร
หลายมากคือ มาตรวัดแบบลิเคอรท เพราะงายในการสราง มีความเชื่อถือไดมากกวาแบบเทอร
สโตนเมื่อมีจํานวนขอคําถาม (Item) เทากัน
การวัดเจตคติ นักจิตวิทยาสังคม นิยมวัดใน 2 ลักษณะ คือ
1. ทิศทาง (Direction) หมายถึงการประเมินคาความรู การรูสึกและการพรอมกระทําไป
ในดานบวกหรือลบ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดีหรือเลว เชน เกี่ยวกับองคประกอบทางการรู ก็สามารถวัดได
วาบุคคลมี ความรูในประเด็นที่ตองการวัดในทางที่วาสิ่งนั้นดี หรือเลว สวนที่เกี่ยวกับองคประกอบ
ทางความรูสึก ก็สามารถวัดไดวาบุคคลมีความรูสึกตอสิ่งนั้นไปในทางบวกหรือทางลบ สวนที่
เกี่ยวกับองคประกอบทางการพรอมกระทําก็สามารถวัดไดวาบุคคลพรอมที่จะกระทําตอสิ่งนั้นใน
ทางบวกหรือลบ ทางบวกหมายถึงการพรอมที่จะใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือ สวนทางลบ
หมายถึงความพรอมที่จะทําลายหรือขัดขวางความเจริญของสิ่งนั้น
2. ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเขมขน หรือปริมาณความรุนแรงของเจตคติไป
ในทิศทางบวกหรือลบ นั่นคือ บุคคลอาจมีเจตคติตอสิ่งหนึ่งอยางรุนแรงและตออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบา
บาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสําคัญของสิ่งนั้น
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ความหมายเจตคติการบริการ
เจตคติการบริการ หมายถึง ความรู ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลในการบริการ
อันสงผลใหบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการบริการที่มีความโนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง
ดวยการแสดงออกในทางบวกหรือลบก็ได
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4. ขอมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการแกประชาชนทางดาน
การเงิน และการบริการทางด านต างๆอยางครบวงจรได รับการกอตั้ งขึ้น ในป พ.ศ. 2487 และ
เจริญเติบโตจนเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญเปนลําดับที่ 7 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยมูลคาของสินทรัพยรวมประมาณ 1.8 ลานลานบาท โดยเปน
ผูนําในการสนับสนุนทางการเงินแกธุรกิจขนาดใหญและเอสเอ็มอี อีกทั้งยังมีฐานลูกคากวางขวาง
ที่สุดในตลาดลูกคาบุคคลดวย ธนาคารกรุงเทพใหบริการแกลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจเปนจํานวน
รวมกวา 17 ลานบัญชีผานสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยกวา 230 แหง และสาขาทั่วประเทศเกือบ
1,000 แหง และยังมีเครือขายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งประกอบดวยเครื่องเอทีเอ็มและ
เครื่ องรั บฝากเงินสดรวมประมาณ 7,600 เครื่อง บริก ารธนาคารทางโทรศัพทและธนาคารทาง
อิ น เทอร เ น็ ต ที่ ใ ช ง า ยและลู ก ค า สามารถเลื อ กทํ า ธุ ร กรรมในภาษาไทยหรื อ อั ง กฤษ
ซึ่งเอื้ออํานวยใหลูกคาสามารถจัดการเรื่องการเงินไดอยางรวดเร็วตลอด24 ชัว่ โมง
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังเปนธนาคารไทยเพียงแหงเดียวที่มีเครือขายตางประเทศ
กวางขวางที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจีน ซึ่งธนาคารมีสาขาอยูทั้งที่ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เซี่ยเห
มิน และเสิ่นเจิ้น เครือขายสาขาในตางประเทศของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจ
สําคัญของโลก ไดแก จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว และพมา ซึ่งประกอบดวยสาขาตางประเทศ 15 แหง สํานักงานตัวแทน
1 แหง และธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุนทั้งหมด 2 แหง คือ Bangkok Bank Berhad
(BBB) ในประเทศมาเลเซีย และ Bangkok Bank (China) Company Limited (BBC) ในประเทศจีน
ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการอยางครบวงจร ซึ่งประกอบดวย การ
จัดการสินเชื่อรวม การรับประกันการจัดจําหนายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ
สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย สินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอี บริการการเงินธนกิจ และบริการให
คําแนะนําทางธุรกิจ
การที่ธนาคารกรุงเทพยังคงเปนผูนําในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอดนั้น เปนผลมา
จากปรัชญาของธนาคารที่มุงเนนการพัฒนาสายสัมพันธกับลูกคาเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยาง
ยืนยาว นอกจากนี้ การประสานศักยภาพภายในองคกรระหวางหนวยธุรกิจตางๆ ทั้งดานลูกคาธุรกิจ
รายใหญ ดานการเงินธนกิจ กิจการธนาคารตางประเทศ ดานลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก และ
ดานลูก คาบุคคล เอื้ออํานวยใหธนาคารสามารถสรางสรรคบริการเพื่อตอบสนองความต องการ
เฉพาะเจาะจงของลูกคา โดยมีทั้งความหลากหลายและมิติในเชิงลึก นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย
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จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือ
ธนาคาร ยังมีบทบาทสําคัญที่สนับสนุนธนาคารในการสรางสรรคโอกาสเพื่อการลงทุนใหมๆ เพื่อ
นําเสนอตอลูกคาของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ
วิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคาหลักที่มุงหวังของธนาคาร
วิสัยทัศน (Vision) มุงหมายที่จะเปนธนาคารที่ใหบริการดานการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า มี ค วามพรอมด ว ยบุค ลากรที่ มีคุณ ภาพ มี เทคโนโลยี และ
ระบบงานที่ทันสมัย คงไวซึ่งความเปนสากล ตลอดจนการเปน ธนาคารชั้น นําแหงภูมิภาคเอเชีย
ภารกิจ (Mission) ภารกิจ หลัก ของธนาคาร ประกอบด วย ภารกิจ ดานการเงิน ด าน
การตลาดและลูกคา ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้
ดานการเงิน
- ใหผลประกอบการทางการเงินมีความกาวหนาอยางมีเสถียรภาพ มั่นคง
ดานการตลาด และลูกคา
- เปนผูนําในธุรกิจ ดานคุณภาพบริการที่เปนเลิศ
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ
- มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนําขอมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานมา
ใชในการตัดสินใจสั่งการ
ดานศักยภาพขีดความสามารถ
- ใหพนักงานมีศักยภาพพรอมที่จะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร
คุณคาหลักที่มุงหวัง (Core Value) คุณคาหลักที่ทําใหธนาคารเปนธนาคารชั้นนําของ
ประเทศมาอยางตอเนื่อง เปนสิ่งที่ทุกคนในธนาคารจะตองรวมรักษาไว โดยจะตองคํานึงถึงและ
นํามาใชในทุกกรณี คือ “ใหบริการทางการเงินที่จะสรางความพึงพอใจแกลูกคาตามแนวทาง เพื่อน
คูคิด มิตรคูบาน” โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังนี้
- ใหบริการที่เปนเลิศในทัศนะของลูกคา
- ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
- ปฏิบัติงานในลักษณะของผูมีจรรยาบรรณ และเปนมืออาชีพ
- มุงมั่นที่จะรวมมือกันทํางานเปนทีมดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
- ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรพินธ เสวกาป (2553) ไดศึกษาความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานกับการรับรู
ภาวะผูนํ า ของพนั ก งานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว า พนั ก งาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับต่ํา และเมื่อ
จําแนกเปนรายดานพบวาในแตละดานมีคะแนนคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา การรับรูภาวะผูนําของ
พนักงานสรรพากร พบวาโดยรวมอยูในระดับต่ํา และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยดาน
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ดานภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและดานภาวะผูนําแบบตามสบาย อยูใน
ระดับต่ํา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับการทํางานกับการรับรูภาวะผูนําของพนักงานที่มีตอ
หัวหนางาน โดยรวม ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (U=0.370) และคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับการรับรูภาวะผูนําของ
พนักงานสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จาริณี ศรีประเสริฐ (2551) ไดศึกษาเจตคติตอการคงอยูในงาน บรรทัดฐานกลุมอางอิง
การรับ รูก ารควบคุ มการคงอยู ใ นงาน และความตั้ ง ใจคงอยูใ นงานของพยาบาลวิ ชาชีพ ใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือ
การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเปนปญหาสําคัญในระบบบริการดานสุขภาพ การแกไข
การขาดแคลนนอกจากการผลิตบุคลากรใหเพียงพอแลว การธํารงรักษาใหพยาบาลคงอยู ในงานยัง
เปนสิ่งที่จําเปนอีกประการหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติตอการคงอยูในงาน
บรรทัด ฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน และความตั้งใจคงอยูในงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตภาคเหนือและหาความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 4 ตัว
แปร กลุมตัวอยางคือพยาบาลวิชาชีพที่ไมมีตําแหนงทางการบริหารและปฏิ บัติงานการพยาบาลใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิเขตภาคเหนือจํานวน 453 ราย โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามเจตคติตอการคงอยูในงานบรรทัด
ฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน และความตั้งใจคงอยู ในงานที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผน (Ajzen 2002) และการทบทวนวรรณกรรมตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อหามีคาโดยรวมเทากับ .85 ทดสอบความเชื่อมั่น โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค มีคาเทากับ .83, .88, .89 และ .89 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
สถิติ สั มประสิทธิ์ สหสั มพัน ธ ข องเพียร สัน และการวิ เคราะหถ ดถอยพหุคู ณ แบบขั้น ตอนผล
การศึกษาพบวา
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1. กลุมตัวอยางมีคาคะแนนเจตคติตอการคงอยูในงาน (รอยละ 72.19) บรรทัดฐานกลุม
อางอิง (รอยละ 62.03) การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน (รอยละ 65.34) และความตั้งใจคงอยูใน
งาน (รอยละ 62.25) อยูในระดับปานกลาง (X = 237.67, 263.96, 75.68 และ 17.47 ตามลําดับ และมี
คา SD = 61.27, 63.12, 39.39 และ 5.06 ตามลําดับ)
2. คาคะแนนเจตคติตอการคงอยูในงาน บรรทัดฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการ
คงอยูในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้ งใจคงอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (r = .452, .290 และ .203 ตามลําดับ)
3. เจตคติตอการคงอยูในงานและบรรทัดฐานกลุมอางอิงสามารถทํานายความตั้งใจคง
อยูในงานของกลุมตัวอยางไดรอยละ 24.6 สวนการรับรูการควบคุมการคงอยู ในงานไมมีอํานาจใน
การทํานาย
ผลการวิจัย ครั้งนี้สะทอนใหเห็น วาทฤษฎีพฤติ ก รรมที่มีก ารวางแผนสามารถนํ ามา
อธิบายความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพได และสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหา
แนวทางการพัฒนาสงเสริมความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในอนาคตตอไป
ทัศนา แสวงศักดิ์ (2549) ไดศึกษาคุณลักษณะที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
หาความสัมพันธระหวางคุณ ลัก ษณะของผูบริหารสถานศึกษา กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เพื่อหาคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาปทุมธานี จําแนกตามระดั บการศึกษา ประสบการณก ารทํางาน
สถานภาพสมรส และเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาคุณลั กษณะที่ศึก ษาประกอบด วย 5 ดานคือ ความรู
ความสามารถการใหมีสวนรวม มีความเพียงพอในชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถใน
การสื่อสารสวนคุณภาพชีวิตการทํางาน 6 ดาน คือ คาตอบแทนที่ยุติธรรมสิ่งแวดลอมที่สะดวกและ
ปลอดภัย ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ลัก ษณะการบริห ารงาน และสัง คมสั มพั น ธก ลุมตั ว อยางที่ใ ชใ นการวิจั ย ครั้ งนี้ เ ปน ผูบริ หาร
สถานศึกษา จํานวน 246 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ซึ่งมีขนาด
ของสถานศึกษาเปนชั้นใน การสุม โดยสุมผูบริหารแตละขนาด ๆ ละรอยละ 50 จากนั้นสุมแบบงาย
(Simple random sampling) เก็บขอมูลไดรอยละ 91.46 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาไดคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ 0.94 และแบบสอบถาม
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คุณภาพชีวิตการทํางานไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คารอยละ คาคะแนนเฉลีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ ทดสอบคาที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ ทางเดียวผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี สวนมากมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ปมี
สถานภาพสมรส และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปทุมธานี
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมีมากที่สุดยกเวนดานความรูความสามารถและการใหมีสวนรวม
อยูในระดับมีมาก
3. คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ปทุมธานีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมีมากยกเวนดานลักษณะการบริหารงาน อยูในระดับมี
มากที่สุด
4. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
โดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05
5. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปทุมธานี
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาได อยางมีนั ยสําคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05 รวมถึงคุณลักษณะของผูบริหารดานความรูความสามารถก็ทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน
6. เปรียบเทียบคุณ ภาพชีวิต การทํางานของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก งานเขต
พืน้ ที่ปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาประสบการณทํางานและสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน
แตจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ฐิติ พร หงษา (2549) ได วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํ ารวจชั้น
ประทวน สายงานปองกันปราบปราม สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล จํานวน 290 คน ผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
รายได ประสบการณในการทํางาน และระดับชั้นยศ ไมมีผลทําให คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสายงานปองกันปราบปราม สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2
กองบัญชาการตํารวจนครบาล และคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
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นฤมล แตสกุล (2548) ไดวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการ
ปกครอง หลั งปฏิ รู ป ระบบราชการของรั ฐบาล พั น ตํ ารวจโท ดร.ทัก ษิณ ชิ น วั ต ร กรณีศึ ก ษา
ขาราชการ กรมการปกครอง จังหวัดชลบุรีตําแหนง นายอําเภอ ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง หรือ
เจาหนาที่การเงินการบัญชี จํานวน 120 คน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการ
ปกครอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกันตามเพศ ประสบการณการทํางาน ตําแหนง ระดับซี อายุ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา ขาราชการกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี เพศชาย หรือเพศหญิง มีประสบการณ
การทํางานตางกัน รับราชการตําแหนงตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน
มลิวัลย พรมมีเดช (2548) ไดวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท
ชารฟ ฟอรมูเลเตอร จํากัด จํานวน 137 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
ปานกลาง สวนปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคการไดแก รายไดตอเดือน สวนปจจัย
คุณภาพชีวิตการทํางานด านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและพอเพียง สภาพการทํางานที่นึก ถึงความ
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถบุคคล การบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน ประชาธิ ปไตยในองคการ
ความสมดุลระหวางงานและชีวิตครอบครัว ลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการ
เบญจพร ถีระรักษ (2547, อางถึงใน สุพานี สฤษฎวานิช 2549: 103) ไดศึกษาความพึง
พอใจในงาน ลักษณะความเปนผูนําของหัวหนางานและความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรแหงหนึ่ง จํานวน 296 คน พบวา
1. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจลาออกจากงาน
2. ลักษณะความเปนผูนําของหัวหนางานมีความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจลาออก
จากงาน
3. ความพึงพอใจในงานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความเปนผูนําของ
หัวหนางาน
4. พนักงานระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความตั้งใจลาออกจากงาน
มากกวาพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
5. ความพึงพอใจในงานดานลักษณะงาน ความพึงพอใจในงานดานรายได และความพึง
พอใจงานดานเพื่อนรวมงาน รวมกันทํานายความตั้งใจลาออกจากงาน
นพรัตน รุจนกานต (2547) ไดวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริการ
ผูโดยสารในฝายการโดยสารของบริษัทไทย แอรพอรต กราวดเซอรวิสเซส จํากัดจํานวน 177 คน พบวา
ในภาพรวมของ พนักงานบริก ารผูโดยสาร ในฝายการโดยสารของบริษัทไทย แอรพอรต กราวด
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เซอรวิสเซส จํากัดมีระดั บคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง โดยประเด็น ปจจัยสวนบุคคล พบวา
ประสบการณการทํางาน เงิน เดือน สถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน ทําใหระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานมีความแตกตางกัน ในขณะที่ เพศ วุฒิการศึกษา ระดับตําแหนงที่แตกตางกัน ไมมีผลทําให
ระดั บคุ ณ ภาพชีวิ ต การทํ างานมี ค วามแตกต างกั น อี ก ทั้ง พบว า บรรยากาศองคก าร และการ
ติดตอสื่อสารนั้น มีความสัมพันธทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จากผลการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ ลักษณะ
งาน อายุงาน และระดับเงินเดือน แตละองคการมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทํางานที่แตกตางกัน กลาวคือ บาง
องคการปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน แตบางองคการปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน และผลการศึกษาวิ จัยพบวาความสัมพันธของ
คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการจะผกผันตามกัน กลาวคือ ถาองคการใดมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดี พนักงานจะมีความผูกพันตอองคการสูงเชนเดียวกัน
สรินยา จรุงพัฒนานนท (2547) ไดวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ
ตํารวจ ศึกษากรณี ขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะดานบุคคล
ลักษณะดานองคการเกี่ยวกับการการรับรูตอระบบการบริหาร กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 โดยการศึกษานี้ใชการวิจัยเชิงเอกสาร
และการวิจัย เชิงสํารวจ มีกลุมประชากรขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2
จํานวน 197 นาย ศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 133 นาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูลใชวิธีหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธไค-สแควร
วัดความเขมความสัมพันธดวย Cramer’s V ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการตํารวจกองบังคับการ อํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.31 ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงานมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.39 เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะดานบุคคล
ไดแก ชั้นยศ อายุราชการ และเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพ กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
พบวา อายุราชการและเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนชั้นยศ พบวา ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะดานองคการเกี่ยวกับการรับรูตอระบบ
การบริหารองคก าร ไดแก ภาวะผูนํ า การจูงใจ การสื่อสาร การตั ดสินใจ การตั้งเปาหมาย การ
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ควบคุมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา การรับรูต อระบบการบริหารองคก ารทั้ง 6 ด าน มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวัดความเขม
ของความสัมพันธ พบวา การรับรูตอระบบการบริหารองคก ารด านการจูงใจ การสื่อสาร การ
ตั้งเปาหมาย มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานนอย สวนดานภาวะผูนํา การตัดสินใจ การควบคุม มี
ผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานปานกลาง
บุญเลิศ สิริภัทรวณิช (2540) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการทํางานและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของบุ ค ลากรที่ ทํ า งานกั บ คนพิ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจใน
การทํางานและระดับความมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางหนวยงาน
ราชการและหนวยงานเอกชน ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบจูงใจในการทํางาน และ
การจัดการบริหารภายในองคการใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น
กลุมตัว อยางในการวิจัยครั้ง นี้ ได จากการสุมตั วอยางแบบเจาะจงโดยเปน บุค ลากรที่
ทํ า งานกั บ คนพิ ก ารที่ มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการบริ ก ารหรื อ ติ ด ต อ สั ม พั น ธ โ ดยตรง กั บ คนพิ ก าร
จํานวน 423 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางและปรัปรุง
เพื่อใชในการวัดปจจัยจูงใจในดานตางๆ10 ปจจัย คือ คาตอบแทน สวัสดิการ สภาพแวดลอมของที่
ทํางานโอกาส พัฒนาตนเอง โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ
ระหว า งผูร ว มงาน ลัก ษณะการปกครอบบังคั บบัญชา ลั ก ษณะงาน และความมีชื่ อเสีย งของ
หนวยงาน และการวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานดานต างๆ 10 ดาน ไดแก ผลตอบแทนที่เพียงพอ
สวัสดิการที่ยุติธรรม สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานความกาวหนาในตําแหน งหนาที่ ความมั่นคงในอาชีพ สังคมสัมพันธ ลักษณะการ
บริ ห ารงาน ภาวะอิ ส ระจากงานและความภาคภู มิ ใ จในองค การ โดยมี ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามวัดปจ จัยจูงใจในการทํางาน และวัด คุณภาพชีวิต ในการทํางานมีค าเทากับ .947
และ .957 ตามลําดับ ในการเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม แลวนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหคาความถี่ รอยละ เพื่อศึก ษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัว อยาง และทําการ
ทดสอบสมมติ ฐานด ว ยการวิเคราะหคา ที (t-test) และการวิเ คราะหค าสหสัมพั น ธแ บบเพีย ร
สัน (Pearson Correlation) ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา
1. บุคลากรที่ทํางานกับคนพิการในหนวยงานราชการใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจใน
ดานคาตอบแทนสูงกวาบุคลากรในหนวยงานเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตไมมีความ
แตกตางระหวางการใหความสําคัญในปจจัยดานอื่นๆ
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2. บุคลากรที่ทํางานกับคนพิการในหนวยงานเอกชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาบุคลากรที่
ทํางานในหนวยงานราชการ 5 ดาน คือ ดานผลตอบแทนที่เพียงพอ ดานสวัสดิการที่ยุติธรรมดาน
สถานที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน และ
ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และบุคลากรใน หนวย
งานเอกชนทีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคการสูงกวาบุคลากรใน หนวยงาน
ราชการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. มีความสัมพันธทางบวกระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจในการทํางานดาน
ความมั่งคงในงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจในการทํางานดานความมีชื่อเสียงของ
หนวยงาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความภูมิใจในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการ
บริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
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1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้งนี้ ได แก พนั ก งานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน
384 คน ประกอบดวย
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 12 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสาคร จํานวน 15 คน สาขาถนน
เศรษฐกิจ 1 จํานวน 43 คน สาขากระทุมแบน จํานวน 12 คน สาขาถนนเอกชัย จํานวน 6 คน สาขา
มหาชัย จํานวน 17 คน สาขาเทสโกโลตัส มหาชัย จํานวน 5 คน สาขาบิ๊กซี มหาชัย จํานวน 7 คน
สาขาทาฉลอม จํานวน 6 คน สาขาบานแพว จํานวน 5 คน สาขาหลักสาม บานแพว จํานวน 5 คน
สาขาเทสโกโลตัส กระทุมแบน จํานวน 7 คน และสาขาออมนอย จํานวน 15 คน รวมพนักงาน
ทั้งหมด 143 คน
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 11 คน สาขา
อัมพวา จํานวน 5 คน สาขาเทสโกโลตัส สมุทรสงคราม จํานวน 6 คน และสาขาบางคนที จํานวน 4
คน รวมพนักงานทั้งหมด 26 คน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 สาขา ไดแก สาขานครปฐม จํานวน 15 คน สาขาถนนทรง
พล จํานวน 59 คน สาขาออมใหญ จํานวน 32 คน สาขาสามพราน จํานวน 12 คน สาขาเทสโกโลตัส
สามพราน จํานวน 6 คน สาขาเทสโกโลตัส ศาลายา จํานวน 7 คน สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จํานวน 6 คน สาขาบิ๊กซี ออมใหญ จํานวน 6 คน สาขานครชัยศรี จํานวน 7 คน สาขาพุทธมณฑล
จํานวน 12 คน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 7 คน สาขาเทสโกโลตัส นครปฐม จํานวน 6 คน
สาขาบิ๊ก ซี นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาสยามแม็ค โคร นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาบางเลน
38
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จํานวน 8 คน สาขากําแพงแสน จํานวน 8 คน สาขาเทสโกโลตัส กําแพงแสน จํานวน 6 คน และ
สาขาดอนตูม จํานวน 8 คน รวมพนักงานทั้งหมด 215 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
2.1 ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 34
สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ไดแก งานที่ทาทาย
ระดับสติปญญา ความเสมอภาคในการรับรางวัล การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน การ
ชวยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน เปนตน
2.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน
34 สาขา ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงคราม และจังหวัด นครปฐม ได แก ด าน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการ
พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระ
จากงาน ดานความภูมิใจในองคกร เปนตน
2.3 เจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 34 สาขา
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ไดแก เจตคติตอลักษณะงาน
บริการ เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน เจตคติตอการบริหารการบริการ เจตคติตอการปฏิบัติงาน
บริการ เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ เปนตน
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบวัดตางๆที่ผูวิจัยไดพัฒนามา
จากขอมูลที่เกี่ยวของกับ ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชี วิตในการทํางาน และ เจตคติการบริการ
โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือในแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังนี้ คือ
สวนที่ 1 เป นแบบสอบถามขอ มูลทางประชากรพนั ก งานธนาคารกรุ ง เทพ จํากั ด
(มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
จํานวน 384 คน เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางานและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 เปนแบบวัดความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามมา
จากงานวิจัยของ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551) ที่มีองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ ดานงานที่ทาทายระดับ
สติปญญาดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และ
ดานการสนับสนุนชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน มีจํานวน 31 ขอ ดังนี้
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เฮอรซเบิรก (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 102-103)
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
-ดานความรับผิดชอบ จํานวน 3 ขอ ไดแกขอ 1, 2, 3
-ดานลักษณะงานที่ทํา จํานวน 3 ขอ ไดแกขอ 4, 5, 6
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
-ดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน จํานวน 9 ขอ ไดแก 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15
-ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก 16, 17, 18, 19, 20
-ดานการไดรับการยกยองนับถือ จํานวน 2 ขอ ไดแก 21, 22
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
-ดานสภาพการทํางาน จํานวน 4 ขอ ไดแก 23, 24, 25, 26
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากผูรวมงาน
-ดานความสัมพัน ธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรว มงาน จํา นวน 5 ขอ
ไดแก 27, 28, 29, 30, 31
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เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม
เห็นดวยนอยที่สุด
ได 1
คะแนน
เห็นดวยนอย
ได 2
คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
ได 3
คะแนน
เห็นดวยมาก
ได 4
คะแนน
เห็นดวยมากที่สุด
ได 5
คะแนน
ส ว นที่ 3 เป น แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของพนั ก งาน ซึ่ ง ผู วิ จั ย สร า ง
แบบสอบถามดวยตัว เอง โดยอางอิง และทบทวนวรรณกรรมมาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของ อรพินธ เสวกาป (2553) โดยใชมาตราสวนประเมินคาของลิเคอรส (1932, อางถึงใน
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 2545: 151) โดยมีลักษณะมาตราสวนประเมินค าแบบใหเลือกตอบตามระดับ
ความเห็นของผูตอบ ซึ่งมีอยู 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็น
ดว ยน อย เห็น ด ว ยน อยที่สุด ซึ่งจะถามเกี่ย วกับคุณภาพชีวิต ในการทํางาน 8 ด าน ได แก ด าน
ผลตอบแทนที่ยุติ ธรรมและเพียงพอ ด านสภาพที่ทํางานที่ถูกสุ ขลัก ษณะและปลอดภัย ด านการ
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พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระ
จากงาน และดานความภูมิใจในองคการ มีทั้งหมด 49 ขอ ดังนี้
1. ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
จํานวน 8 ขอ ไดแก 37-44
2. ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ จํานวน 6 ขอ ไดแก 45-50
3. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
จํานวน 5 ขอ ไดแก 50-55
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน จํานวน 7 ขอ ไดแก 56-62
5. ดานการบูรณาการทางสังคม
จํานวน 6 ขอ ไดแก 63-68
6. ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล
จํานวน 5 ขอ ไดแก 69-73
7. ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต
จํานวน 6 ขอ ไดแก 74-79
8. ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
จํานวน 6 ขอ ไดแก 80-85
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เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม
เห็นดวยนอยที่สุด
เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด

ได
ได
ได
ได
ได

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

สวนที่ 4 เปนแบบวัดเจตคติการบริการของพนักงาน โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมา
จาก พิภพ ชวังเงิน (2547) สรางขึ้นตามแบบทดสอบเจตคติที่ ลิเคอรส (1932, อางถึงใน ศักดิ์ไทย
สุรกิจ บวร 2545: 151) ไดสรางขึ้น เปนแบบทดสอบที่เปน ประโยคและมีหัวขอใหเลือกตอบตาม
ระดับความเห็นของผูตอบ ซึ่งมีอยู 5 ระดับ ไดแก เห็นดว ยมากที่สุด เห็นด วยมาก เห็นดว ยปาน
กลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด ซึ่งจะถามเกี่ยวกับเจตคติการบริการ 5 ดาน ไดแก ดานเจตคติ
ตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดาน
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ มีทั้งหมด 20 ขอ ดังนี้
1. ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
จํานวน 4 ขอ ไดแก 1, 2, 3, 4
2. ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
จํานวน 2 ขอ ไดแก 5, 6
3. ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ
จํานวน 6 ขอ ไดแก7, 8, 9, 10,
11, 12
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4. ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ

จํานวน 5 ขอ ได แก 13, 14,

5. ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ

จํานวน 3 ขอ ไดแก 18, 19, 20

15, 16, 17

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม
เห็นดวยนอยที่สุด
เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด

ได
ได
ได
ได
ได

1
2
3
4
5
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4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
4.1 ศึก ษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ความพึงพอใจในงาน แบบวัด คุณ ภาพชีวิตในการ
ทํางาน แบบวัดเจตคติการบริการ กรอบแนวคิด และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.2 สรางแบบสอบถามฉบับรางโดยอาศัยเอกสารและงานวิ จัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นและจํานวนขอคําถามในแตละประเด็น จากนั้นจึง
สรางคําถามตามกรอบประเด็นที่กําหนดใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการวัดเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
งาน แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบบวัดเจตคติการบริการ
4.3 นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความ ครอบ คลุม
ของเนื้ อ หาและความถูก ต องของภาษา รวมทั้งใหขอ เสนอแนะเพื่อปรับปรุง แกไ ข (แสดง
รายละเอียดในภาพผนวก ก)
4.4 นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลองใช
(Try -Out) กับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน แลว
นํ า แบบสอบถามมาหาค า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใชวิ ธี ก ารหาสั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
เทากับ 0.89 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานเทากับ 0.88 คาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติการบริการเทากับ 0.85 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.87 (แสดงรายละเอียดในภาพผนวก ข)
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4.5 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข ปรับปรุงใหสมบูรณแลว
นําเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขั้นเตรียมการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
5.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
กําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหาในการวิจัย
5.1.2 รวบรวมแบบวัดความพึงพอใจในงาน แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบบ
วัดเจตคติการบริการ ที่ไดสรางไวใน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 102-103) ศิริพร พันธุรี (2546)
พิภพ ชวังเงิน (2547) แลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูเชี่ยวชาญพิจารณา
5.2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
5.2.1 ขอความอนุเคราะห เพื่อเก็บขอมูลกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน
34 สาขา ในเขตจัง หวัด สมุทรสาคร จังหวัด สมุ ทรสงคราม และจังหวัด นครปฐม และชี้แจง
วัตถุประสงคในการรวบรวมแบบสอบถาม
5.2.2 นําแบบสอบถามไปแจกใหพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน
34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และเก็บขอมูลที่
ตอบแลวกลับคืน จํานวน 384 คน ประกอบดวย
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 12 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสาคร จํานวน 15 คน สาขาถนน
เศรษฐกิจ 1 จํานวน 43 คน สาขากระทุมแบน จํานวน 12 คน สาขาถนนเอกชัย จํานวน 6 คน สาขา
มหาชัย จํานวน 17 คน สาขาเทสโกโลตัส มหาชัย จํานวน 5 คน สาขาบิ๊กซี มหาชัย จํานวน 7 คน
สาขาทาฉลอม จํานวน 6 คน สาขาบานแพว จํานวน 5 คน สาขาหลักสาม บานแพว จํานวน 5 คน
สาขาเทสโกโลตัส กระทุมแบน จํานวน 7 คน และสาขาออมนอย จํานวน 15 คน รวมพนักงาน
ทั้งหมด 143 คน
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 11 คน สาขา
อัมพวา จํานวน 5 คน สาขาเทสโกโลตัส สมุทรสงคราม จํานวน 6 คน และสาขาบางคนที จํานวน
4 คน รวมพนักงานทั้งหมด 26 คน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 สาขา ไดแก สาขานครปฐม จํานวน 15 คน สาขาถนนทรง
พล จํานวน 59 คน สาขาออมใหญ จํานวน 32 คน สาขาสามพราน จํานวน 12 คน สาขาเทสโกโลตัส
สามพราน จํานวน 6 คน สาขาเทสโกโลตัส ศาลายา จํานวน 7 คน สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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จํานวน 6 คน สาขาบิ๊กซี ออมใหญ จํานวน 6 คน สาขานครชัยศรี จํานวน 7 คน สาขาพุทธมณฑล
จํานวน 12 คน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 7 คน สาขาเทสโกโลตัส นครปฐม จํานวน 6 คน
สาขาบิ๊ก ซี นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาสยามแม็ค โคร นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาบางเลน
จํานวน 8 คน สาขากําแพงแสน จํานวน 8 คน สาขาเทสโกโลตัส กําแพงแสน จํานวน 6 คน และ
สาขาดอนตูม จํานวน 8 คน รวมพนักงานทั้งหมด 215 คน
5.2.3 รอรับแบบสอบถามตางๆที่ตอบแลวกลับคืน
5.2.4 ตรวจความสมบู รณข องแบบสอบถามทุ ก ชุด และจัด ทําข อมูล เพื่อนํ าไป
วิเคราะหทางสถิติ
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามไป 384 ฉบับ ไปเก็บขอมูลจาก
พนัก งานธนาคารกรุง เทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน ประกอบดวย
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 12 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสาคร จํานวน 15 คน สาขาถนน
เศรษฐกิจ 1 จํานวน 43 คน สาขากระทุมแบน จํานวน 12 คน สาขาถนนเอกชัย จํานวน 6 คน สาขา
มหาชัย จํานวน 17 คน สาขาเทสโกโลตัส มหาชัย จํานวน 5 คน สาขาบิ๊กซี มหาชัย จํานวน 7 คน
สาขาทาฉลอม จํานวน 6 คน สาขาบานแพว จํานวน 5 คน สาขาหลักสาม บานแพว จํานวน 5 คน
สาขาเทสโกโลตัส กระทุมแบน จํานวน 7 คน และสาขาออมนอย จํานวน 15 คน รวมพนักงาน
ทั้งหมด 143 คน
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 11 คน สาขา
อัมพวา จํานวน 5 คน สาขาเทสโกโลตัส สมุทรสงคราม จํานวน 6 คน และสาขาบางคนที จํานวน 4
คน รวมพนักงานทั้งหมด 26 คน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 สาขา ไดแก สาขานครปฐม จํานวน 15 คน สาขาถนนทรง
พล จํานวน 59 คน สาขาออมใหญ จํานวน 32 คน สาขาสามพราน จํานวน 12 คน สาขาเทสโกโลตัส
สามพราน จํานวน 6 คน สาขาเทสโกโลตัส ศาลายา จํานวน 7 คน สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จํานวน 6 คน สาขาบิ๊กซี ออมใหญ จํานวน 6 คน สาขานครชัยศรี จํานวน 7 คน สาขาพุทธมณฑล
จํานวน 12 คน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 7 คน สาขาเทสโกโลตัส นครปฐม จํานวน 6 คน
สาขาบิ๊ก ซี นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาสยามแม็ค โคร นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาบางเลน
จํานวน 8 คน สาขากําแพงแสน จํานวน 8 คน สาขาเทสโกโลตัส กําแพงแสน จํานวน 6 คน และ
สาขาดอนตูม จํานวน 8 คน รวมพนักงานทั้งหมด 215 คน และไดนําแบบสอบถามคืนมาครบทั้ง
หมดจํานวน 384 ชุด จากธนาคารกรุงเทพ ทั้ง 3 จังหวัด
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6. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถาม แลวดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
6.1 นําแบบสอบถาม ที่คัดเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจําฉบับ
6.2 จัดทําคูมือลงรหัส (Code Book)
6.3 นําขอมูลทั้งหมดลงรหัส เพื่อวิเคราะหขอมูล
6.4 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ในการคํานวณทางสถิติ ซึ่งวิธีที่ใชใน
การคํานวณทางสถิติมีดังนี้
6.4.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง คือ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อายุการทํางาน รายได สถิติที่ใช คือ การหาคาความถี่ รอยละ
6.4.2 วิเคราะหความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน เจตคติการบริการ
โดยรวมและแยกเปนรายดาน โดยใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดกําหนดชวงคะแนน
ดังนี้ (กุลฑรี ทรัพยเพิ่มพูน 2550: 50)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มากที่สุด หรือ เห็นดวยอยางยิ่ง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก หรือ เห็นดวย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง หรือไมแนใจ
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย หรือไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยที่สุด หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง
6.4.3 วิเคราะหค วามสัมพันธระหวางความพึง พอใจในงาน คุณภาพชีวิต ในการ
ทํางานและเจตคติการบริการโดยรวมในแตละดาน โดยแปลงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (ประสพชัย พสุนนท 2553: 472) ดังนี้
U ≥ 0.80 แสดงวามีความสัมพันธกันสูง
0.5 < U < 0.80 แสดงวามีความสัมพันธปานกลาง
U ≤ 0.50 แสดงวามีความสัมพันธต่ํา
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05
6.5 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคําแนะนํา และจัดทําเปนรูปเลม เพื่อรายงานผล
การศึกษา
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7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ไดทําแผนดําเนินการศึกษาทฤษฎีแนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2555 โดยใชระยะเวลาทั้งสิ้นรวม 7 เดือน โดยมีชวงระยะเวลา ดังนี้
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
ศึก ษาความ
เป น มาและ
ความสําคัญ
ศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
จั ด เก็ บ และ
รวบรวม
ขอมูล
วิ เ ค ร า ะ ห
ขอมูล
สรุป
ผลการวิจัย
ภาพที่ 2

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล

พฤศจิกา
ยน

ธันวาคม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
เจตคติ ก ารบริก าร ของพนั ก งาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
งาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
34 สาขา ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม และจั ง หวั ด นครปฐม ผู วิ จั ย ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรคือพนักงานธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
นครปฐม จํานวน 384 คน ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห แบงเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจในงาน
สวนที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทํางาน
สวนที่ 4 เจตคติการบริการ
สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สวนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน
จากการวิจัย ลักษณะประชากรศาสตรของพนั กงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
34 สาขา ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม และจั ง หวั ด นครปฐม ดั ง แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1 ไดดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน)
(N= 384)
ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน
จํานวน
รอยละ
1 เพศ
ชาย
94
24.48
หญิง
290
75.52
47
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ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน)
(ตอ)
(N= 384)
ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน
จํานวน
รอยละ
2 อายุ
21-30 ป
98
25.52
31-40 ป
112
29.17
41-50 ป
104
27.08
51 ปขึ้นไป
70
18.23
3 ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
40
10.42
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
234
60.93
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
110
28.65
4 สถานภาพการสมรส
โสด
208
54.17
สมรส
133
34.63
หยา/หมาย
43
11.20
5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอยกวา 1 ป
28
7.29
1 - 5 ป
129
34.64
6 - 10 ป
129
33.59
มากกวา 10 ป ขึ้นไป
98
24.48
6 รายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือน
10,001 - 15,000 บาท
27
7.03
15,001 - 20,000 บาท
60
15.62
20,001 - 25,000 บาท
137
35.67
25,001 - 30,000 บาท
124
32.29
30,001 บาทขึ้นไป
36
9.38
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงครามและจังหวัด นครปฐม ซึ่งมีผูต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 384 คน โดยมีขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน
ของกลุมประชากรซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดที่
ไดรับเฉลี่ยตอเดือน ดังนี้
เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามกวาครึ่งหรือรอยละ 75.52 เปนหญิง และรอยละ 24.48
เปนชาย
อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญหรือรอ ยละ 29.17 มีอายุระหวาง 31-40 ป
รองลงมารอยละ 27.08 มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 25.52 มีอายุระหวาง 21-30 ป และรอยละ 18.23 มี
อายุ 51 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามกวาครึ่งหรือรอยละ 60.93 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา รองลงมารอยละ 28.65 มีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเทา และ
รอยละ 10.42 มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
สถานภาพการสมรส พบวา ผูตอบแบบสอบถามกวาครึ่งหรือรอยละ 54.17 มีสถานภาพ
โสด รองลงมารอยละ 34.63 มีสถานภาพสมรส และรอยละ 11.20 มีสถานภาพหยา/หมาย
ระยะเวลาการปฏิบัติง าน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 34.64 มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ป รองลงมารอยละ 33.59 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง
6-10 ป รอยละ 24.48 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปขึ้นไป และรอยละ 7.29 มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป
รายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 35.67 มี
รายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-25,000 บาท รองลงมารอยละ 32.29 มีรายไดที่ไดรับเฉลี่ย
ตอเดือนระหวาง 25,001-30,000 บาท รอยละ 15.62 มีรายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,00120,000 บาท รอยละ 9.38 มีรายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,001 บาทขึ้นไป และรอยละ 7.03 มี
รายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในงาน
จากการวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด
จํานวน 30 ขอ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังตารางที่ 2 ไดดังนี้
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจในงาน

1
2
3
4

ความพึงพอใจในงาน
งานที่ทาทายระดับสติปญญา
ความเสมอภาคในการรับรางวัล
การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
รวม

μ
3.54
3.48
3.78
3.62

0.51
0.49
0.55
0.53

(N= 384)
การแปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.60

0.45

มาก

σ

จากตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในงานของ
พนักงานธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัด นครปฐม โดยรวม พบวา สว นใหญมีค วามพึงพอใจในงานด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงานมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานดาน
การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ดานงานที่ทาทายระดับสติปญญา และดานความเสมอ
ภาคในการรับรางวัล โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.62, 3.54 และ 3.48 ตามลําดับ และความพึงพอใจในงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45
การวิเคราะหความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม รายดาน ไดแก ดานงานที่ทาทายระดั บ
สติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน โดยแจกแจงเปนจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย (μ)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ไดดังนี้
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ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานงานที่ทาทายระดับสติปญญาในดานความรับผิดชอบ
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
σ
ดานความรับผิดชอบ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 คิ ด ว า ป ริ ม า ณ ง า น ที่ 46 134 183 21
0 3.53 0.77
รั บ ผิ ด ช อ บ มี ค ว า ม (12.0) (34.9) (47.7) (5.5) (0.0)
เหมาะสม
2 ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ 16 174 116 78
0 3.33 0.84
มอบหมายนั้นทานมีโอกาส (04.2) (45.3) (30.2) 2(0.3) (0.0)
มากในการตั ด สิ น ใจด ว ย
ตนเอง
3 มี อิ ส ระในการทํ า งานที่ 99 170 93
22
0 3.90 0.85
ตนเองรับผิดชอบ
(25.8) (44.3) (24.2) (5.7) (0.0)
รวม

มาก

ปาน
กลาง

มาก

3.59 0.55 มาก

จากตารางที่ 3 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทาทาย
ระดั บสติ ปญญาในดานความรับผิดชอบ ของพนั กงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานมีอิสระในการทํางานที่ตนเอง
รับผิด ชอบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ย เทากับ 3.90 รองลงมาคือ ทานคิด วา
ปริมาณงานที่ทานรับผิดชอบมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากั บ 3.53 และใน
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นทานมีโอกาสมากในการตัดสินใจดวยตนเอง อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานงานที่ทาทายระดับสติปญญาในดานลักษณะงานที่ทํา
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
ดานลักษณะงานทีท่ ํา
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 คิด วา งานที่ปฏิ บัติ ต รงกั บ 84 157 123 20
0 3.79 0.84 มาก
ความรูและความถนัด
(21.9) (40.9) (32.0) (5.2) (0.0)
2 คิ ด ว า ง า น ที่ ไ ด รั บ 30 205 118 31
0 3.61 0.75 มาก
มอบหมายมี ค วามท า ทาย
(7.8) (53.4) (30.7) (8.1) (0.0)
ในการทํางาน
3 มี ค วามอิ ส ระและมี ส ว น 0
95 218 71
0 3.06 0.66
ปาน
ร ว มในการจั ด ระบบการ
กลาง
(0.0) (24.7) (56.8) (18.5) (0.0)
ทํางาน
ปาน
รวม
3.49 0.57
กลาง
จากตารางที่ 4 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทาทาย
ระดับสติปญญาในดานลักษณะงานที่ทํา ของพนั กงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานมีอิสระทานคิดวางานที่ปฏิบัติ
ตรงกับความรูและความถนัด มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 รองลงมา
คือ ทานคิด วางานที่ไดรับมอบหมายมีความทาทายในการทํางาน อยูในระดั บมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.61 และทานมีความอิสระและมีสวนรวมในการจัดระบบการทํางาน อยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานความเสมอภาคในการรับรางวัลในดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
ดานเงินเดือนและความมั่นคง
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ในการทํางาน
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 เชื่อวา อาชีพการใหบริการ 44 182 120 38
0 3.60 0.82 มาก
ใ น ธ น า ค า ร มี ค ว า ม (11.5) (47.4) (31.3) (9.9) (0.0)
เหมาะสมสามารถเลี้ ย ง
ตัวเองและครอบครัวได
2 คิดวาการปรับเงินเดือนขึ้น 4
95 215 70
0 3.09 0.68 ปาน
ประจําปมีความยุติธรรม (1.0) (24.7) (56.0) (18.2) (0.0)
กลาง
3 เงินโบนัสประจําปที่ไดรับ 7
82 183
มีความเหมาะสม
(1.8) (21.4) (47.7)
4 คิ ด ว า สวั ส ดิ ก ารเงิ น ทุ น 38 174 168
สํ า รองเลี้ ย งชี พ มี ค วาม (9.9) (45.3) (43.8)
เหมาะสม
5 สวัสดิการรักษาพยาบาลมี 89 176 111
ความเหมาะสม
(23.2) (45.8) (28.9)
6 คิดวาสวัสดิการใหกูยืมเงิน 87 187 104
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท มี ค ว า ม (22.7) (48.7) (27.1)
เหมาะสม
7 คิ ด ว า ส วั ส ดิ ก า ร งิ น 47 151 162
กองทุ น ทดแทนมี ค วาม (12.2) (39.3) (42.2)
เหมาะสม

112 0 2.96 0.76 ปาน
กลาง
(29.2) (0.0)
4
0 3.64 0.67 มาก
(1.0) (0.0)
8
0 3.90 0.77 มาก
(2.1) (0.0)
6
0 3.92 0.75 มาก
(1.6) (0.0)
24
0 3.58 0.78 มาก
(6.3) (0.0)
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานความเสมอภาคในการรับรางวัลในดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน
(ตอ)
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
ดานเงินเดือนและความมั่นคง
แปล
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
σ
ผล
ในการทํางาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
8 คิดวาสวัสดิการเครื่องแบบ 51
พนักงานมีความเหมาะสม (13.3)
9 คิดวาธนาคารมีความมั่นคง 61
และมี เสถียรภาพ
(15.9)
รวม

136 144 53
0 3.48 0.89 มาก
(35.4) (37.5) (13.8) (0.0)
116 168 39
0 3.52 0.88 มาก
(30.2) (43.8) (10.2) (0.0)
3.52 0.55 มาก

จากตารางที่ 5 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงานดานความเสมอภาค
ในการรับรางวัลในดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจั งหวัด สมุทรสาคร จั งหวัด สมุทรสงครามและ จังหวัด นครปฐม ทา นคิด ว า
สวัสดิการใหกูยืมเงินทุกประเภทมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีค าเฉลี่ย
เทากับ 3.92 รองลงมาคือ สวัสดิการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม ทานคิดวาสวัสดิการเงินทุน
สํารองเลี้ยงชีพมีค วามเหมาะสม ทานเชื่อวา อาชีพการใหบริ การในธนาคารมีค วามเหมาะสม
สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได ทานคิดวาสวัสดิการงินกองทุนทดแทนมีความเหมาะสม ทาน
คิดวาสวัสดิการเครื่องแบบพนักงานมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90,
3.64, 3.60, 3.58 และ 3.48 ตามลําดับ และทานคิดวาการปรับเงินเดือนขึ้นประจําปมีความยุติธรรม
เงินโบนัสประจําปที่ทานไดรับมีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเท ากับ 3.09
และ 2.96 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานความเสมอภาคในการรับรางวัลในดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
ดานความกาวหนาใน
แปล
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
σ
ตําแหนงงาน
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 คิ ด ว า ธ น า ค า ร มี ค ว า ม
เหมาะสมในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการประเมิน ศัก ยภาพ
ของพนักงาน
2 ธนาคารมี ห ลั ก เกณฑ ที่
เหมาะสมในการโยกย า ย
ตํ าแหน งงานการโอนยา ย
สั ง กั ด และการเลื่ อ นขั้ น
เลื่อนตําแหนง
3 ธนาคารมีความยุติธรรมใน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง

34 214 117 19
0 3.68 0.70 มาก
(8.9) (55.7) (30.5) (4.9) (0.0)

106 158 113
7
0 3.95 0.80 มาก
(27.6) (41.1) (29.4) (1.8) (0.0)

8
130 187 59
0 3.23 0.72 ปาน
กลา
(2.1) (33.9) (48.7) (15.4) (0.0)
ง
4 การกําหนดความกาวหน า 12 145 193 34
0 3.35 0.68 ปาน
ของแต ล ะตํ าแหน ง งานมี (3.1) (37.8) (50.3) (8.9) (0.0)
กลา
ความเหมาะสม
ง
ปาน
รวม
3.55 0.61 กลา
ง
จากตารางที่ 6 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานความเสมอ
ภาคในการรั บรางวัลในดานความกาวหนาในตําแหน งงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจั งหวั ด สมุท รสาคร จังหวั ด สมุ ทรสงคราม และจัง หวัด นครปฐม ธนาคารมี
หลัก เกณฑ ที่เหมาะสมในการโยกยายตํ าแหน ง งานการโอนยายสั งกัด และการเลื่อ นขั้น เลื่อ น
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ตําแหนง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 รองลงมาคือ ทานคิดวาธนาคาร
มีความเหมาะสมในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินศักยภาพของพนักงาน อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และการกําหนดความกาวหนาของแตละตําแหนงงานมี
ความเหมาะสม ธนาคารมีความยุติธรรมในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.35 และ 3.23 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานความเสมอภาคในการรับรางวัลในดานการไดรับการยกยองนับถือ
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
ดานการไดรับการยกยองนับถือ มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 การไดรับความไววางใจจาก 8 105 216 55
0 3.17 0.69 ปาน
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ น (2.1) (27.3) (56.3) (14.3) (0.0)
กลา
รวมงาน
ง
2 ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด รั บ คํ า ชมจาก 0 251 105 28
0 3.58 0.62 มาก
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ท า นจะมี (0.0) (65.4) (27.3) (7.3) (0.0)
ความรูสึกภูมิใจและมีความ
กระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะทํ า งาน
ตอไป
ปาน
รวม
3.38 0.50 กลา
ง
จากตารางที่ 7 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานความเสมอ
ภาคในการรั บรางวัล ในด านการได รับการยกยองนั บ ถือ ของพนั ก งานธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทุกครั้ งที่ทาน
ไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา ทานจะมีความรูสึกภูมิใจและมีความกระตือรือรนที่จะทํางานตอไป มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 รองลงมาคือ การไดรับความไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงานในดานสภาพการทํางาน
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ดานสภาพการทํางาน
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 หนวยงานมีอุปกรณเครื่องใช
ตางๆที่มีคุณภาพและไมเปน
อันตรายตอการทํางาน
2 หน ว ยงานมี อุ ป กรณ แ ละ
ระบบป องกั น อุ บั ติ ภั ย (เช น
เครื่ อ งดั บ เพลิ ง สั ญ ญาณ
เตื อนภัย ) ในสภาพที่พรอม
ใชงาน
3 สภาพห องน้ํ า ไ ม มี ค วา ม
สะอาดและขาดความเอาใจ
ใสดูแลรักษา
4 ที่ ทํ า งาน มี ร ะบบระบาย
อากาศที่ดี

84 179 112 9
0 3.88 0.77 มาก
(21.9) (46.6) (29.2) (2.3) (0.0)
24 191 160 9
0 3.60 0.64 มาก
(6.3) (49.7) (41.7) (2.3) (0.0)

69 197 104 14 0 3.84 0.76 มาก
(18.0) (51.3) (27.1) (3.6) (0.0)
59 202 109 14 0 3.80 0.74 มาก
(15.4) (52.6) (28.4) (3.6) (0.0)
รวม

3.78 0.55 มาก

จากตารางที่ 8 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานการใหการ
สนั บสนุ นชวยเหลือเกี่ยวกับงานในด านสภาพการทํางาน ของพนั กงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม หนวยงานของ
ทานมีอุปกรณเครื่องใชตางๆที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมาคือ สภาพหองน้ําไมมีความสะอาดและขาดความเอา
ใจใสดูแลรักษา ที่ทํางานของทานมีระบบระบายอากาศที่ดี หนวยงานของทานมีอุปกรณและระบบ
ปองกันอุบัติภัย(เชน เครื่องดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย)ในสภาพที่พรอมใชงาน อยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84, 3.80 และ 3.60 ตามลําดับ
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ตารางที่ 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ด านการช ว ยเหลือ สนั บ สนุ น จากเพื่อ นร ว มงานในด า นความสัม พัน ธ ระหว า ง
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
ดานความสัมพันธระหวาง
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 คิด วาบรรยากาศการทํางาน
ร ว ม กั น ใ น สา ข า มี ค ว า ม
ใกลชิดสนิทสนมกัน
2 ในธนาคารมีก ารชว ยเหลื อ
เกื้อกูลจากผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน
3 ท า นคิ ด ว า เพื่ อ นร ว มงานมี
น้ํ าใจและอัธ ยาศัยไมตรี ต อ
กัน
4 การทํ า งานในธนาคารมี
ค ว า ม เ ป น กั น เ อ ง ข อ ง
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ น
รวมงาน
5 มีก ารจัด กิจ กรรมเพื่อ สร า ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ น
รวมงาน

43 159 148 34 0 3.55 0.81 มาก
(11.2) (41.4) (38.5) (8.9) (0.0)
48 190 146 0
0 3.74 0.66 มาก
(12.5) (49.5) (38.0) (0.0) (0.0)
16 230 119 19 0 3.63 0.64 มาก
(4.2) (59.9) (31.0) (4.9) (0.0)
30 185 138 31 0 3.56 0.75 มาก
(7.8) (48.2) (35.9) (8.1) (0.0)

53 142 176 13 0 3.61 0.76 มาก
(13.8) (37.0) (45.8) (3.4) (0.0)

รวม

3.62 0.53 มาก

จากตารางที่ 9 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานการชวยเหลือ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานในดานความสัมพัน ธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดนครปฐม ในธนาคารมีการชวยเหลือเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย
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สูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 รองลงมาคือ ทานคิดวาเพื่อนรวมงานมีน้ําใจและ
อัธยาศัยไมตรีตอกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
การทํางานในธนาคารมีความเปนกันเองของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ทานคิดวาบรรยากาศ
การทํางานรวมกันในสาขามีความใกลชิดสนิทสนมกัน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63,
3.61, 3.56 และ 3.55 ตามลําดับ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จากการวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด
จํานวน 49 ขอ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังตารางที่ 10 ไดดังนี้
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(N= 384)
σ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
μ
ระดับ
3.47
0.33
ปานกลาง
1 รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
2 สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
3.71
0.49
มาก
3 การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
3.64
0.49
มาก
4 ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
3.37
0.52
ปานกลาง
5
6
7
8

การบูรณาการทางสังคม
การรักษาสิทธิสวนบุคคล
ความสมดุลในการดํารงชีวติ
ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
รวม

3.73
3.49
3.65
3.58

0.56
0.67
0.57
0.66

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.58

0.37

มาก

จากตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย และสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณ ภาพชีวิตในการ
ทํ า งานของพนั ก งานธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม โดยรวม พบวา สวนใหญมี คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
การบูรณาการทางสังคมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
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สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ดานการพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.71, 3.65, 3.64 และ 3.58 ตามลํ า ดั บ และด า นการรั ก ษาสิ ท ธิ ส ว นบุ ค คล ด า นรายได แ ละ
ผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.49, 3.47 และ 3.37 ตามลําดับ และคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37
การวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม รายดาน ไดแก ดานรายได
และผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทาง
สังคม ดานการรัก ษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต และด านความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคม โดยแจกแจงเปนจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ได
ดังนี้
ตารางที่ 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
รายไดและผลประโยชน
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
คาตอบแทน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 พอใจกับเงินเดือน
28
166 173
17
0 3.53 0.70 มาก
ปจจุบันที่ไดรับ
(7.3) (43.2) (45.1) (4.4) (0.0)
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ตารางที่ 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิต ใน
การทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน (ตอ)
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
รายไดและผลประโยชน
แปล
มาก มาก ปาน นอย นอย μ σ
คาตอบแทน
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2 ไ ด รั บ เ งิ น เ ดื อ น อ ย า ง 4
177 172
31
0 3.40 0.65 ปาน
ยุติ ธ รรมเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ (1.0) (46.1) (44.8) (8.1) (0.0)
กลาง
กับเพื่อนรว มอาชีพอื่น ที่มี
ลักษณะงานคลายกัน
3 ค า ต อ บ แ ท น ที่ ไ ด รั บ มี 119 207 58
0
0 4.16 0.66 มาก
ความเหมาะสมกับปริมาณ (31.0) (53.9) (15.1) (0.0) (0.0)
งานที่ทานรับผิดชอบ
4 ไดรับเงินคาอยูเวร/เงินเวร 15
94 225
46
4 3.18 0.73 ปาน
นอก เว ลาทํ า กา ร อย า ง (3.9) (24.5) (58.6) (12.0) (1.0)
กลาง
เหมาะสม
5 คิ ด ว า โ ด ย ภ า พ ร ว ม 1
67
82
234
0 2.57 0.78 ปาน
ผลประโยชน ต อบแทนที่ (0.3) (17.4) (21.4) (60.9) (0.0)
กลาง
ไ ด รั บ คุ ม ค า กั บ ค ว า ม
อุตสาหะของทาน
6 ร า ย ไ ด เ พี ย ง พ อ กั บ 74 186 111
13
0 3.84 0.77 มาก
คาใชจาย และแบงปน ให (19.3) (48.4) (28.9) (3.4) (0.0)
ค ร อ บ ค รั ว ไ ด โ ด ย ไ ม
เดือดรอน
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ตารางที่ 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิต ใน
การทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน (ตอ)
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
รายไดและผลประโยชน
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
คาตอบแทน
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
7 พอใจกัสวัสดิการ ตางๆที่
66 116 160 39
3 3.53 0.92 มาก
(17.2) (30.2) (41.7) (10.2) (0.8)
ไดรับ
8 จําเปนตองหารายไดเสริม 44 152 162 26
เ นื่ อ ง จ า ก ร า ย ไ ด ไ ม (11.5) (39.6) (42.2) (6.8)
เพียงพอ
รวม

0 3.56 0.78 มาก
(0.0)
3.47 0.33

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 11 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายได
และผลประโยชน คาตอบแทน ของพนั ก งานธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ในเขตจังหวั ด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม คาตอบแทนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ทานรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 รองลงมา
คือ รายไดของทานเพียงพอกับคาใชจายของทานและแบงปนใหครอบครัวไดโดยไมเดือดรอน ทาน
จําเปนตองหารายไดเสริม เนื่องจากรายไดไมเพียงพอ ทานพอใจกับสวัสดิการตางๆที่ไดรับ ทาน
พอใจกับเงินเดือนปจจุบันที่ไดรับ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84, 3.56, 3.53 และ 3.53
ตามลําดับ และ ทานไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมอาชีพอื่นที่มีลักษณะ
งานคลายกัน ทานไดรับเงินคาอยูเวร/เงินเวรนอกเวลาทําการอยางเหมาะสม ทานคิดวาโดยภาพรวม
ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับคุมคากับความอุตสาหะของทาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลีย่
เทากับ 3.40, 3.18 และ 2.57 ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิต ใน
การทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
สงเสริมสุขภาพ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ในหน ว ยงานมี ก ารจั ด
สภาพแวดลอมการทํางาน
มุ ง เน น ความสะอาดเพื่ อ
ปองกัน การแพร ก ระจาย
ของเชื้อโรค
2 บริ เ วณสถานที่ ทํ า งานมี
อากาศถายเท ไมรอน ไม
อั บ ชื้ น มี แ ส ง ส ว า ง
เพี ย งพ อ ไม มี เ สี ย งดั ง
รบกวนการทํางาน
3 หน ว ยงานมี ร ะบบการ
บํ า รุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ
เครื่องมือต างๆ ใหพรอม
ใชไดทันที
4 มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ
และเพียงพอตอการใชงาน

56 177 134 15 2 3.70
(14.6) (46.1) (34.9) (3.9) (0.5)

0.78

มาก

33 179 135 32 5 3.53
(8.6) (46.6) (35.2) (8.3) (1.3)

0.82

มาก

69 216 88 11 0 3.89
(18.0) (56.3) (22.9) (2.9) (0.0)

0.72

มาก

0.78

มาก

0.78

มาก

74
(19.3)
5 มีก ารกําหนดกฎระเบีย บ 55
ปฏิบัติชัดเจนในดานความ (14.3)
ปลอดภัยและการปองกัน
อุบัติเหตุ

174
(45.3)
167
(43.5)

123
(32.0)
146
(38.0)

13 0 3.80
(3.4) (0.0)
14 2 3.67
(3.6) (0.5)
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ตารางที่ 12 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (ตอ)
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
สงเสริมสุขภาพ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
6 มีการจัดกิจกรรมสรางเสริม 60 155 150 16 3 3.66 0.82 มาก
สุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยาง (15.6) (40.4) (39.1) (4.2) (0.8)
สม่ําเสมอ
3.71 0.49 มาก
รวม
จากตารางที่ 12 พบวา เมื่อพิจารณารายด านของคุณภาพชีวิต ในการทํางาน ด าน
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามและ จัง หวัด นครปฐม หน ว ยงานมี ระบบการ
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหพรอมใชไดทันที มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 รองลงมาคือ มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงาน ในหนวยงาน
ของทานมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานมุงเนนความสะอาดเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อ
โรค มีการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจนในดานความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ มีการจัด
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และบริเวณสถานที่ทํางานมีอากาศถายเท
ไมรอน ไมอับชื้น มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดั ง รบกวนการทํางานอยูใ นระดั บมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.80, 3.70, 3.67, 3.66 และ 3.53 ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
การพัฒนาศักยภาพของ
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผูปฏิบัติงาน
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ไดใชความรูความสามารถ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่
2 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาให โ อกาส
ทานไปประชุมหรื ออบรม
ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น
ความรู ค วามสามารถใน
การทํางาน
3 ไดรับโอกาสฝกอบรมหรือ
ฝ ก ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีใหมๆ
4 มี โ อกาสนํ า เสนอแนวคิ ด
ริ เ ริ่ ม ส ร า ง ส ร ร ค ต อ
หนวยงานและวิชาชีพ
5 ห น ว ย ง า น ใ ห โ อ ก า ส
บุคลากรในการลาศึกษาตอ
ในระยะยาวเพื่ อ พั ฒ นา
คุณวุฒิ

59 197 107 17
4 3.76 0.80 มาก
(15.4) (51.3) (27.9) (4.4) (1.0)
58 153 113 59
1 3.54 0.94 มาก
(15.1) (39.8) (29.4) 1(5.4) (0.3)

38 181 142 21
2 3.60 0.76 มาก
(9.9) (47.1) (37.0) (5.5) (0.5)
71 174 107 30
2 3.73 0.87 มาก
(18.5) (45.3) (27.9) (7.8) (0.5)
56 137 162 29
0 3.57 0.83 มาก
(14.6) (35.7) (42.2) (7.6) (0.0)

รวม

3.64 0.49 มาก

จากตารางที่ 13 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการ
พัฒนาศัก ยภาพของผูปฏิบัติ งาน ของพนั กงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานไดใชความรูความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 รองลงมา
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คือ ทานและเพื่อนรวมงานมีโอกาสนําเสนอแนวคิดริเริ่มสรางสรรคตอหนวยงานและวิชาชีพ ทาน
ไดรับโอกาสฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีใหมๆ หนวยงานใหโอกาสบุคลากรใน
การลาศึกษาตอในระยะยาวเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ และผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานไปประชุมหรือ
อบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.73, 3.60, 3.57 และ 3.54 ตามลําดับ
ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
ความกาวหนาและความ
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
มั่นคงในการทํางาน
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 มั่นใจวาการโยกยายหรือ 29 124 191 40
0 3.37 0.77 ปาน
เ ป ลี่ ย น ห น า ที่ ค ว า ม (7.6) (32.3) (49.7) (10.4) (0.0)
กลาง
รั บ ผิ ด ชอบเป น ไปด ว ย
ความยุติธรรม
2 หนวยงานเปดโอกาสให 56 142 164 19
3 3.60 0.82 มาก
ผูมีความรูค วามสามารถ (14.6) (37.0) (42.7) (4.9) (0.8)
ได มี โ อกาสกา วหน าใน
กา รทํ าง าน อย าง เป น
ระบบและโปรงใส
3 ได รั บ การเตรี ย มด า น 39 175 119 44
7 3.51 0.89 มาก
ความรู แ ละทั ก ษะเพื่ อ (10.2) (45.6) (31.0) (11.5) (1.8)
การทํางานในตําแหนงที่
สูงขึ้น
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ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน (ตอ)
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
ความกาวหนาและความมั่นคง
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ในการทํางาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
4 มั่น ใจวาจะรั บราชการจน 39
เกษียณอายุ
(10.2)
5 ที่ ผ า นมาได รั บ การเลื่ อ น 16
ขั้นเงินเดือนอยางยุติธรรม (4.2)
และคุมคากับการทํางาน

175
(45.6)
125
(32.6)

119 44
7 3.10 0.82 ปาน
กลาง
(31.0) (11.5) (1.8)
187 51
5 3.25 0.78 ปาน
กลาง
(48.7) (13.3) (1.3)

6 มีความกาวหนาในงานเทา 43 180 132 24
5 3.60 0.82 มาก
เทียมกับเพื่อนรุ นเดียวกัน (11.2) (46.9) (34.4) (6.3) (1.3)
ที่ทํางานในสาขาอื่น
7 หนวยงานมีตํ าแหนงอยาง 9
115 196 54
10 3.15 0.78 ปาน
เพี ย ง พ อที่ จ ะ มี โ อก า ส (2.3) (29.9) (51.0) (14.1) (2.6)
กลาง
ก า วหน า ในตํ า แหน ง ที่
สู ง ขึ้ น ตา ม คว าม รู แ ละ
ความสามารถที่สูงขึ้น
ปาน
รวม
3.37 0.52
กลาง
จากตารางที่ 14 พบวา เมื่อพิจารณารายด านของคุณภาพชีวิต ในการทํางาน ด าน
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงครามและ จังหวัด นครปฐม ทานมีความกาวหนาในงานเทา
เทียมกับเพื่อนรุน เดี ยวกัน ที่ทํางานในสาขาอื่น และหนว ยงานของทานเปด โอกาสใหผูมีความรู
ความสามารถ ไดมีโอกาสกาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 รองลงมาคือ ทานไดรับการเตรียมดานความรูและทักษะเพื่อ
การทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้น อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ทานมั่นใจวาการโยกยาย
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หรือเปลี่ยนหน าที่ค วามรับผิด ชอบเปนไปดว ยความยุติธรรม ที่ผานมาทานไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนอยางยุติธรรมและคุมคากับการทํางาน หนวยงานมีตําแหนงอยางเพียงพอที่ทานจะมีโอกาส
กาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นตามความรูและความสามารถที่สูงขึ้น และทานมั่นใจวาจะรับราชการ
จนเกษียณอายุ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37, 3.25, 3.15 และ 3.10 ตามลําดับ
ตารางที่ 15 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
การบูรณาการทางสังคม
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ค น ใ น หน ว ย ง า น เ ข า ใ จ 91 135 122 25 11 3.70 0.99 มาก
ตรงกันวาความสําเร็จในงาน (23.7) (35.2) (31.8) (6.5) (2.9)
เกิดจากความรวมมือในการ
ทํางานรวมกัน
2 ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ค น ใ น 71 161 122 22 8 3.69 0.91 มาก
หนวยงานไดเปนอยางดี
(18.5) (41.9) (31.8) (5.7) (2.1)
3 ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ 105 119 136 20 4 3.78 0.94 มาก
ความสามารถจากเพื่ อ น (27.3) (31.0) (35.4) (5.2) (1.0)
รวมงานเปนอยางดี
4 คนในหน ว ยงานให ค วาม 50 238 83 10 3 3.84 0.70 มาก
รว มมือในการแกไขปญหา (13.0) (62.0) (21.6) (2.6) (0.8)
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี
5 คนในหน ว ยงานสว นใหญ 51 216 96 13 8 3.75 0.80 มาก
ไม มีอ คติ ใ นการทํา งานต อ (13.3) (56.3) (25.0) (3.4) (2.1)
กัน
6 มีการจัดกิจกรรมสังสรรค
31 215 110 21 7 3.63 0.78 มาก
ในหนวยงานเปนประจํา
(8.1) (56.0) (28.6) (5.5) (1.8)
รวม
3.73 0.56 มาก
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จากตารางที่ 15 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบูร
ณาการทางสังคม ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม คนในหนวยงานของทานใหความรวมมือในการแกไขปญหา
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมาคือ ทาน
ไดรับการยอมรับความสามารถจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี คนในหนวยงานของทานสวนใหญไม
มีอคติในการทํางานตอกัน ทานและเพื่อนรวมงานเขาใจตรงกันวาความสําเร็จในงานเกิดจากความ
รวมมือในการทํางานรวมกัน ทานทํางานรว มกับ คนในหน วยงานไดเปนอยางดี และมีการจัด
กิจกรรมสังสรรคในหนวยงานเปนประจํา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78, 3.75, 3.70,
3.69 และ 3.63 ตามลําดับ
ตารางที่ 16 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
การรักษาสิทธิสวนบุคคล
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ น ก า ร 27 222 108 23
4 3.64 0.75 มาก
ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ (7.0) (57.8) (28.1) (6.0) (1.0)
รับผิดชอบ
2 ผู ร ว มงานให เ กี ย รติ แ ละ 52 106 161 53 12 3.35 0.98 ปาน
เคารพในสิทธิสวนบุคคล (13.5) (27.6) (41.9) (13.8) (3.1)
กลาง
3 ผูบั ง คับ บั ญชาให โ อกาส 43 104 188 45
4 3.36 0.87 ปาน
ในการทํางานเทาเทียมกับ (11.2) (27.1) (49.0) (11.7) (1.0)
กลาง
ผูอื่น
4 ผูบั ง คับ บั ญชาให โ อกาส 68 127 154 25 10 3.57 0.94 มาก
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ (17.7) (33.1) (40.1) (6.5) (2.6)
ทํ า ง า น เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ทํางาน
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ตารางที่ 16 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล (ตอ)
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
การรักษาสิทธิสวนบุคคล
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5 มี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธงานที่ เ กิ น 55 160 108 51 10 3.52 0.98 มาก
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ (14.3) (41.7) (28.1) (13.3) (2.6)
น อ ก เ ห นื อ ค ว า ม
รับผิดชอบได
ปาน
รวม
3.49 0.67
กลาง
จากตารางที่ 16 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการ
รักษาสิทธิสวนบุคคล ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากั ด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด สมุ ทรสงครามและ จัง หวัด นครปฐม ทานได รับสิทธิใ นการปฏิบั ติ งานตามขอบเขตที่
รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชา
ใหโอกาสในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน ทานมีสิทธิปฏิเสธ
งานที่เกินความสามารถหรือนอกเหนือความรับผิดชอบได ผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการทํางาน
เทาเทียมกับผูอื่น และผูรวมงานใหเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคลของทาน อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57, 3.52, 3.36 และ 3.35 ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
σ
ความสมดุลในการดํารงชีวติ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 การทํางานไมเปนอุปสรรค
ต อ กา รดํ า เ นิ น ชี วิ ตของ
ครอบครัว
2 สามารถจัด เวลาในการทํ า
กิจกรรมต างๆ เชน เวลา
สํา หรั บทํ า งาน ครอบครั ว
สั ง คม และส ว นตั ว อย า ง
เหมาะสม
3 ป ริ ม า ณ ง า น ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายมีความเหมาะสม
กับเวลาทํางาน
4 มีโอกาสพบปะสังสรรคกับ
เพื่อนๆ หรือออกงานสังคม
ไดตามโอกาสที่ตองการ
5 พอใจในการใชเวลาทํางาน
เวลาสํ า หรั บ ครอบครั ว
สังคมและเวลาสวนตัว
6 มี เ วลาพั ก ผ อ นและออก
กําลัง กายอยางเพียงพอใน
แตละวัน

78 172 100 28 6 3.75 0.91 มาก
(20.3) (44.8) (26.0) (7.3) (1.6)
41 116 180 35 12 3.36 0.90 ปาน
กลาง
(10.7) (30.2) (46.9) (9.1) (3.1)

52 245 75
9
3 3.87 0.69 มาก
(13.5) (63.8) (19.5) (2.3) (0.8)
53 218 92 13 8 3.77 0.81 มาก
(13.8) (56.8) (24.0) (3.4) (2.1)
33 223 100 21 7 3.66 0.78 มาก
(8.6) (58.1) (26.0) (5.5) (1.8)
32 175 137 35 5 3.51 0.82 มาก
(8.3) (45.6) (35.7) (9.1) (1.3)
รวม

3.65 0.57 มาก
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จากตารางที่ 17 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
สมดุลในการดํารงชีวิต ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ปริมาณงานที่ทานไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับ
เวลาทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมาคือ ทานมีโอกาส
พบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ หรือออกงานสังคมไดตามโอกาสที่ตองการ การทํางานของทานไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของครอบครัว ทานพอใจในการใชเวลาทํางาน เวลาสําหรับครอบครัว
สังคมและเวลาสวนตัว ทานมีเวลาพักผอนและออกกําลังกายอยางเพียงพอในแตละวัน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาลี่ยเทากับ 3.77, 3.75, 3.66 และ 3.51 ตามลําดับ และทานสามารถจัดเวลาในการทํา
กิจกรรมตางๆ เชน เวลาสําหรับทํางาน ครอบครัว สังคม และสวนตัวอยางเหมาะสม อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36
ตารางที่ 18 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
ความเกี่ยวของสัมพันธกับ
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
สังคม
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ภาคภู มิ ใ จในหน ว ยงาน 48 170
และวิ ช าชี พ ที่ มี ต อ การ (12.5) (44.3)
พัฒนาสังคม
2 เปนอาชีพที่มีเกียรติ
30 170
(7.8) (44.3)
3 ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ต อ 69 126
ห น ว ย ง า น อื่ น ใ น ก า ร (18.0) (32.8)
บําเพ็ญสาธารณประโยชน
4 มีสว นร วมในการรณรงค 57 168
และพัฒนาสังคมเสมอ
(14.8) (43.8)

121 36 9 3.55
(31.5) (9.4) (2.3)

0.91

มาก

152 29 3 3.51
(39.6) (7.6) (0.8)

0.78

มาก

151 27 11 3.56
(39.3) (7.0) (2.9)

0.96

มาก

111 36 12 3.58
(28.9) (9.4) (3.1)

0.96

มาก
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ตารางที่ 18 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (ตอ)
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
ความเกี่ยวของสัมพันธกับ
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
สังคม
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5 หน ว ยงานและอาชีพได รั บ 78 172 100
การยอมรั บว ามี ประโยชน (20.3) (44.8) (26.0)
ตอสังคม
6 หน ว ยงานมี ก ารจั ด บริก าร 35 170 148
ทางดานสุขภาพที่สอดคลอง (9.1) (44.3) (38.5)
กับตองการของผูรับบริการ
รวม

28 6 3.75 0.91 มาก
(7.3) (1.6)
21 10 3.52 0.84 มาก
(5.5) (2.6)
3.58 0.66 มาก

จากตารางที่ 18 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
เกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั บ สั ง คม ของพนั ก งานธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) ในเขตจั ง หวั ด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวั ดนครปฐม หนวยงานและอาชีพของทานไดรับการ
ยอมรั บ วา มีป ระโยชน ต อ สัง คม มีค า เฉลี่ย สู งสุ ด อยูใ นระดั บ มาก โดยมี คา เฉลี่ ย เทา กั บ 3.75
รองลงมาคื อ ท านมี ส ว นร ว มในการรณรงค แ ละพัฒ นาสั งคมเสมอ ท า นให ค วามรว มมื อ ต อ
หนวยงานอื่นในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ทานภาคภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพที่มีตอการ
พัฒนาสังคม หน ว ยงานของทานมีก ารจัด บริก ารทางด านสุข ภาพที่สอดคลองกับต องการของ
ผูรับบริการ และอาชีพของทานเปนอาชีพที่มีเกียรติ อยูใ นระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 3.58,
3.56, 3.55, 3.52 และ 3.51 ตามลําดับ
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหเจตคติการบริการ
จากการวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด
จํานวน 20 ขอ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังตารางที่ 19 ไดดังนี้
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของเจตคติการบริการ

1
2
3
4
5

เจตคติการบริการ
เจตคติตอลักษณะงานบริการ
เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
เจตคติตอการบริหารการบริการ
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
รวม

μ
3.63
3.49
3.22
3.22
3.49
3.41

σ

0.55
0.57
0.31
0.38
0.62
0.30

(N= 384)
ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดนครปฐม โดยรวม พบวา สวนใหญมี เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 รองลงมาคือ เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ และดานเจตคติ
ต อการปฏิบั ติ งานบริก าร อยูใ นระดั บปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากั บ 3.49, 3.49, 3.22 และ 3.22
ตามลําดับ และเจตคติ การบริการโดยรวมอยูในระดั บปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30
การวิเคราะห เจตคติ ก ารบริก ารในการทํางานของพนั ก งานธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม รายดาน ไดแก
ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ และดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ โดย
แจกแจงเปนจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ไดดังนี้
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ตารางที่ 20 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
เจตคติตอลักษณะงานบริการ มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 คิ ด ว า ลั ก ษณะงานที่ ทํ า อยู 49 204 122 7
2 3.76 0.71 มาก
ตรงตามกับความถนั ด ของ (12.8) (53.1) (31.8) (1.8) (0.5)
ทาน
2 คิดวาการทํางานเปนการทํา 45 211 115 9
4 3.74 0.73 มาก
แบบมี ส ว นร ว มระหว า ง (11.7) (54.9) (29.9) (2.3) (1.0)
ผูบริหารกับพนักงาน
3 รูสึก วาธนาคารเต็มใจที่จ ะ 23 162 179 18 2 3.48 0.70 ปาน
จ า ยเงิ น ให ม ากขึ้ น เมื่ อ ทํ า (6.0) (42.2) (46.6) (4.7) (0.5)
กลาง
ผลประโยชนใหกับธนาคาร
4 เปนมิตรกับเพื่อนรวมงานที่ 23 199 121 37 4 3.52 0.79 มาก
อยูในองคกรเดียวกัน
(6.0) (51.8) (31.5) (9.6) (1.0)
รวม

3.63 0.55 มาก

จากตารางที่ 20 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะ
งานบริก าร ของพนั กงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานคิดวาลักษณะงานที่ทานทําอยูตรงตามกับความถนัดของ
ทาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 รองลงมาคือ ทานคิดวาการทํางาน
เปนการทําแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหารกับพนักงาน ทานเปน มิตรกับเพื่อนรวมงานที่อยูใ น
องคกรเดียวกัน อยูในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 3.74 และ 3.52 ตามลําดับ และทานรูสึกวา
ธนาคารเต็มใจที่จะจายเงินใหมากขึ้นเมื่อทานทําผลประโยชนใหกับธนาคาร อยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48
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ตารางที่ 21 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 รู สึก อิสระในการนํ าความ 48 133 158
ยากลํ า บากของงานไปหา (12.5) (34.6) (41.1)
งาน
2 ชอบ งา น ที่ มั่ น ค งอยู ใ น 38 152 168
ปจ จุบัน มากกวาความเปน (9.9) (39.6) (43.8)
นาย
รวม

36 9 3.46 0.91 ปาน
กลาง
(9.4) (2.3)
26 0 3.53 0.76 มาก
(6.8) (0.0)
3.49 0.57

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 21 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ของพนั กงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานชอบงานที่มั่นคงอยูในปจจุบันมากกวาความเปนนาย มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 3.53 รองลงมาคือ ทานรูสึก อิสระในการนํ า
ความยากลําบากของงานไปหางาน อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46
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ตารางที่ 22 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
เจตคติตอการบริหารการ
แปล
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
σ
บริการ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 เมื่ อ ทํ า งานผิ ด พลาดจะ 16
45
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา (4.2) (11.7)
ใ น ก ร ณี ที่ ต อ ง ทํ า ก า ร
ตัดสินใจ
2 รู สึ ก ว า ได รั บ เงิ น เดื อ น 8
5
อยางยุติธรรมเมื่อเทียบกับ (2.1) (01.3)
งานในหนาที่
3 ได รั บ ความสุ ข จากงาน 9
เหมือนกับเวลาวาง
(2.3)
4 มีความพอใจในหนาที่การ 30
ง า น ไ ม มี เ จ า น า ย ม า (7.8)
แทรกแซงกาวกาย
5 รูสึกยินดี ใหขอเสนอแนะ 24
เพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้น (6.3)
6 รู สึ ก มั่ น ใจว า สามารถอยู 42
ในงานไดน านตราบเทาที่ (10.9)
ยังทํางานไดดี
รวม

309 13
1 3.16 0.55 ปาน
กลาง
(80.5) (3.4) (0.3)

320 51
0 2.92 0.47 ปาน
กลาง
(83.3) (13.3) (0.0)

47
78 250 0 2.52 0.80 ปาน
กลาง
(12.2) (20.3) (65.1) (0.0)
172 157 25
0 3.54 0.73 มาก
(44.8) (40.9) (6.5) (0.0)
216 138
5
1 3.67 0.62 มาก
(56.3) (35.9) (1.3) (0.3)
164 140 30
8 3.53 0.87 มาก
(42.7) (36.5) (7.8) (2.1)
3.22 0.31

ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 22 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัด นครปฐม ทานรูสึก ยินดี ใหขอเสนอแนะเพื่อปรั บปรุงงานใหดีขึ้น มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 รองลงมาคือ ทานมีความพอใจในหนาที่
การงานของทานไมมีเจานายมาแทรกแซงกาวกาย ทานรูสึกมั่นใจวาสามารถอยูในงานของทานได
นานตราบเทาที่ทานยังทํางานไดดี อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และ 3.53 ตามลําดับ
และเมื่อทานทํางานผิดพลาดทานจะปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ในกรณีที่ตองทําการตัดสินใจ ทาน
รูสึกวาไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรมเมื่อเทียบกับงานในหนาที่ และทานไดรับความสุขจากงานของ
ทานเหมือนกับเวลาวาง อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16, 2.92 และ 2.52 ตามลําดับ
ตารางที่ 23 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
เจตคติตอการปฏิบัติงาน
แปล
σ
มาก มาก ปาน นอย นอย μ
บริการ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 องค ก า รที่ ทํ า ง านอยู มี
ความพร อ มในส ว นของ
เครื่ องมืออุ ปกรณใ ชงาน
ตางๆ
2 คิดวาสามารถทํางานใหดี
ยิ่งขึ้น ถาใหโอกาสทํางาน
อื่นๆอีก
3 คิด วาฝา ยบริ หารจะบอก
ใหรู ถึงเหตุผลเมื่อมีคําสั่ง
ใหใหมๆ
4 คิ ด ว า เ จ า น า ย มี ค ว า ม
ยุติธรรมใหเสมอ

56 161 119 41
7 3.57 0.93 มาก
(14.6) (41.9) (31.0) (10.7) (1.8)

12 234 100 34
4 3.56 0.74 มาก
(3.1) (60.9) (26.0) (8.9) (1.0)
21
77 230 50
6 3.15 0.77 ปาน
กลาง
(5.5) (20.1) (59.9) (13.0) (1.6)
8
40 297 39
0 3.04 0.54 ปาน
กลาง
(2.1) (10.4) (77.3) (10.2) (0.0)
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ตารางที่ 23 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ (ตอ)
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
แปล
σ
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ มาก มาก ปาน นอย นอย μ
ผล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5 คิดวาคําสั่งตางๆของเจานาย 0
0 310 70
4 2.80 0.43 ปาน
ไดรับความเห็นชอบจากคน (0.0) (0.0) (80.7) (18.2) (1.0)
กลาง
อื่นเสมอ
ปาน
รวม
3.22 0.38
กลาง
จากตารางที่ 23 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม องคการที่ทานทํางานอยูมีความพรอมในสวนของเครื่องมือ
อุปกรณใชงานตางๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 รองลงมาคือ ทาน
คิดวาสามารถทํางานใหดียิ่งขึ้น ถาใหโอกาสทํางานอื่นๆอีก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.56 และทานคิดวาฝายบริหารจะบอกใหรูถึงเหตุผลเมื่อมีคําสั่งใหใหมๆ ทานคิดวาเจานายมีความ
ยุติธรรมใหทานเสมอ และทานคิดวาคําสั่งตางๆของเจานายไดรับความเห็นชอบจากคนอื่นเสมอ อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15, 3.04 และ 2.80 ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
(N= 384)
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)
เจตคติตอสภาพแวดลอมของ มาก มาก ปาน นอย นอย
แปล
σ
μ
ผล
การบริการ
ที่สุด
กลาง
ที่สุ
ด
1 คิดวาชั่วโมงการทํางานใน 46 148 161 29
0 3.55 0.80 มาก
ปจจุบัน พอเหมาะพอดีไม (12.0 (38.5 (41.9 (7.6) (0.0)
ยาวมากเกินไป
)
)
)
2 เคยบอกใหเจานายทราบ 16 153 167 41
7 3.34 0.79 ปาน
เมื่อทํางานไดดี
กลาง
(4.2) (39.8 (43.5 (10.7 (1.8)
)
)
)
3 อยากมี ส ว นร ว มด ว ยกั บ 65 120 177 21
1 3.59 0.84 มาก
องคการที่ทํางานอยู
(16.9 (31.3 (46.1 (5.5) (0.3)
)
)
)
ปาน
รวม
3.49 0.62
กลาง
จากตารางที่ 24 พบวา เมื่อพิจารณารายด านของเจตคติ ก ารบริก าร ด านเจตคติ ต อ
สภาพแวดลอมของการบริก าร ของพนั ก งานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานอยากมีสวนรวมดวยกับองคการที่
ทํางานอยู มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 รองลงมาคือ ทานคิดวาชั่วโมง
การทํางานในปจจุบันของทานพอเหมาะพอดีไมยาวมากเกินไป อยูในระดับมาก โดยมีคาลี่ยเทากับ
3.55 และทานเคยบอกใหเจานายทราบเมื่อทานทํางานไดดี อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา เฉลี่ย
เทากับ 3.34
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สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิต ในการทํางาน
และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติดังนี้
*หมายถึง p = 0.05
**หมายถึง p = 0.01
สมมติฐานขอที่ 1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน โดยรวม ของพนั กงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 25 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U)
0.01
0.00
0.06
0.04
0.03

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

จากตารางที่ 25 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานโดยรวม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยรวม
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สมมติฐานขอที่ 1.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 26 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายได
และผลประโยชนคาตอบแทน
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U )
0.15**
0.21**
0.28**
0.31**
0.28**

ความสัมพันธ
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

**p=0.01
จากตารางที่ 26 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงาน ในภาพรวมมีความสัมพันธกัน
เชิงบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.28)
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนั บสนุนจากเพื่อนร วมงาน มีค วามสัมพัน ธกัน เชิงบวกใน
ระดับต่ํากับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.15, 0.21, 0.28 และ 0.31 ตามลําดับ)
สมมติฐานขอที่ 1.2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิต ในการทํางาน ด านสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริ มสุข ภาพ ของพนั กงาน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 27 ความสัม พัน ธร ะหว างความพึ งพอใจในงานกั บ คุณ ภาพชี วิ ต ในการทํ างาน ด า น
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U)
0.02
-0.01
0.08
0.02
0.03

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

จากตารางที่ 27 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ด านสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุข ภาพของพนัก งาน ในภาพรวมไมมี
ความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของพนักงาน
สมมติฐานขอที่ 1.3 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 28 ความสัมพัน ธร ะหวางความพึงพอใจในงานกับคุณ ภาพชีวิตในการทํางาน ด านการ
พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U )
0.06
0.02
-0.02
-0.01
0.01

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

จากตารางที่ 28 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
สมมติฐานขอที่ 1.4 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม

85
ตารางที่ 29 ความสัม พัน ธร ะหว างความพึ งพอใจในงานกั บ คุณ ภาพชี วิ ต ในการทํ างาน ด า น
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U )
-0.05
-0.05
0.03
-0.03
-0.03

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

จากตารางที่ 29 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
สมมติฐานขอที่ 1.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม

86
ตารางที่ 30 ความสัมพัน ธร ะหวางความพึงพอใจในงานกับคุณ ภาพชีวิตในการทํางาน ด านการ
บูรณาการทางสังคม
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U)
0.03
0.01
0.00
0.02
0.02

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

จากตารางที่ 30 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด า นการใหก ารสนั บสนุ น ชว ยเหลื อ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม
สมมติฐานขอที่ 1.6 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม

87
ตารางที่ 31 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการรักษา
สิทธิสวนบุคคล
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U)
0.00
0.00
0.08
0.03
0.04

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

จากตารางที่ 31 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล
สมมติฐานขอที่ 1.7 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม

88
ตารางที่ 32 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
สมดุลในการดํารงชีวิต
(N= 384)
คาสัมประสิทธ
ความพึงพอใจในงาน
สหสัมพันธ
ความสัมพันธ
(U )
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
-0.02
ไมสัมพันธ
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
-0.07
ไมสัมพันธ
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
-0.06
ไมสัมพันธ
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
0.00
ไมสัมพันธ
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม
-0.05
ไมสัมพันธ
จากตารางที่ 32 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ช ว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต
สมมติฐานขอที่ 1.8 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
ชีวิต ในการทํางาน ด านความเกี่ยวของสัมพัน ธกับสังคม ของพนั กงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม

89
ตารางที่ 33 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U )
-0.04
-0.02
0.01
0.00
-0.01

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

จากตารางที่ 33 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
สมมติฐานขอที่ 2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ โดยรวม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 34 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการโดยรวม
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U)
-0.08
-0.13**
-0.05
-0.02
-0.08

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ต่ํา
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

**p = 0.01
จากตารางที่ 34 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ
โดยรวม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติ ปญญา ด านการใหก ารสนั บสนุ น ช ว ยเหลือเกี่ย วกับงาน และด านการชว ยเหลื อ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ โดยรวม
ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํากับ เจตคติก าร
บริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = -0.13)
สมมติฐานขอที่ 2.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 35 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะ
งานบริการ
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U)
-0.03
-0.09
-0.09
0.01
-0.06

ความสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ

จากตารางที่ 35 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่
ทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
สมมติฐานขอที่ 2.2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 36 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน
(N= 384)
คาสัมประสิทธ
ความพึงพอใจในงาน
สหสัมพันธ
ความสัมพันธ
(U )
-0.03
ไมสัมพันธ
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
-0.02
ไมสัมพันธ
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
-0.02
ไมสัมพันธ
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
0.02
ไมสัมพันธ
-0.01
ไมสัมพันธ
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม
จากตารางที่ 36 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
สมมติฐานขอที่ 2.3 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 37 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริก าร ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ
(N= 384)
คาสัมประสิทธ
ความพึงพอใจในงาน
ความสัมพันธ
สหสัมพันธ
(U )
-0.01
ไมสัมพันธ
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
0.04
ไมสัมพันธ
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
0.06
ไมสัมพันธ
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
0.01
ไมสัมพันธ
0.03
ไมสัมพันธ
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม
จากตารางที่ 37 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอการบริหารการบริการของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ
สมมติฐานขอที่ 2.4 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 38 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริก าร ดานเจตคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ
(N= 384)
ความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม
*p = 0.05, **p = 0.01

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U)
-0.14**
-0.17**
-0.09
-0.06
-0.13*

ความสัมพันธ
ต่ํา
ต่ํา
ไมสัมพันธ
ไมสัมพันธ
ต่ํา

จากตารางที่ 38 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริก าร
ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงลบในระดับต่ํากับ เจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (U = -0.13)
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดับสติปญญา และดานความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํากับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = -0.14
และ -0.17 ตามลําดับ)
ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
สมมติฐานขอที่ 2.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจตคติ
การบริก าร ดานเจตคติต อสภาพแวดลอมของการบริก าร ของพนักงาน ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 39 ความสัมพั น ธร ะหวางความพึงพอใจในงานกั บ เจตคติ ก ารบริ ก าร ด านเจตคติ ต อ
สภาพแวดลอมของการบริการ
(N= 384)
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
ความพึงพอใจในงาน
ความสัมพันธ
(U )
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา
-0.06
ไมสัมพันธ
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
-0.15**
ต่ํา
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
0.01
ไมสัมพันธ
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
-0.04
ไมสัมพันธ
-0.07
ไมสัมพันธ
ความพึงพอใจในงาน โดยรวม
**p = 0.01
จากตารางที่ 39 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกับ เจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
เมือ่ จําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานความ
เสมอภาคในการรั บรางวัล มีค วามสัมพันธเชิงลบระดับต่ํ ากับ เจตคติ การบริ ก าร ดานเจตคติ ต อ
สภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = -0.15)
ดานงานที่ทาทายระดับสติปญญา ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และ
ดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติ
ตอสภาพแวดลอมของการบริการ
สมมติฐานขอที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติ
การบริการ โดยรวม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
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ตารางที่ 40 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการโดยรวม
(N= 384)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
5. การบูรณาการทางสังคม
6. การรักษาสิทธิสวนบุคคล
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U)
0.38**
0.42**
0.31**
0.52**
0.51**
0.56**
0.58**
0.53**
0.71**

ความสัมพันธ
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

**p = 0.01
จากตารางที่ 40 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ โดยรวม ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับ เจตคติการบริการ โดยรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.71)
เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวน
บุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต และดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธ
เชิงบวกระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 (U =
0.52, 0.51, 0.56, 0.58 และ 0.53 ตามลําดับ)
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ และดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.38, 0.42 และ 0.31 ตามลําดับ)
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สมมติฐานขอที่ 3.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 41 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ
ลักษณะงานบริการ
(N= 384)
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ความสัมพันธ
(U )
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
0.09
ไมสัมพันธ
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
0.19**
ต่ํา
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
0.41**
ต่ํา
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
0.09
ไมสัมพันธ
5. การบูรณาการทางสังคม
0.64**
ปานกลาง
6. การรักษาสิทธิสวนบุคคล
0.29**
ต่ํา
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ
0.77**
ปานกลาง
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
0.13**
ต่ํา
0.49**
ต่ํา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม
**p = 0.01
จากตารางที่ 41 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.49)
เมื่อจําแนกคุณ ภาพชีวิตในการทํางานเปน รายดาน พบวา คุณภาพชีวิต ในการทํางาน
ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปาน
กลางกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(U = 0.64 และ 0.77 ตามลําดับ)
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ด า นสภาพแวดล อมที่ป ลอดภั ยและส ง เสริม สุ ข ภาพ ด านการพัฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ด า นการรั ก ษาสิ ท ธิ ส ว นบุ ค คลและด า นความเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั บ สั ง คม มี
ความสัมพัน ธเชิงบวกระดั บต่ํ ากับ เจตคติ การบริก าร ด านเจตคติต อลักษณะงานบริก าร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.19, 0.41, 0.29 และ 0.13 ตามลําดับ)
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน และดานความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทํางาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
สมมติฐานขอที่ 3.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 42 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ
เงื่อนไขผลตอบแทน
(N= 384)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
5. การบูรณาการทางสังคม
6. การรักษาสิทธิสวนบุคคล
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม
**p = 0.01

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U )
0.24**
0.24**
0.29**
0.26**
0.37**
0.56**
0.37**
0.56**
0.55**

ความสัมพันธ
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 42 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับ
เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U =
0.55)
เมื่อจําแนกคุณ ภาพชีวิตในการทํางานเปน รายดาน พบวา คุณภาพชีวิต ในการทํางาน
ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (U = 0.56 และ 0.56 ตามลําดับ)
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
ดานการบูรณาการทางสังคม และดานความสมดุลในการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํา
กับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U =
0.24, 0.24, 0.29, 0.26, 0.37 และ 0.37 ตามลําดับ)
สมมติฐานขอที่ 3.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 43 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ
(N= 384)
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ความสัมพันธ
(U )
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
0.20**
ต่ํา
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
0.25**
ต่ํา
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
0.05
ไมสัมพันธ
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
0.54**
ปานกลาง
5. การบูรณาการทางสังคม
0.15**
ต่ํา
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ตารางที่ 43 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ (ตอ)
(N= 384)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
5. การบูรณาการทางสังคม
6. การรักษาสิทธิสวนบุคคล
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม
**p = 0.01

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ

ความสัมพันธ

(U)
0.15**

ต่ํา

0.23**
0.21**
0.30**
0.35**

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

จากตารางที่ 43 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ เจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.35)
เมื่อจําแนกคุณ ภาพชีวิตในการทํางานเปน รายดาน พบวา คุณภาพชีวิต ในการทํางาน
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.54)
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุข ภาพ ด านการบูรณาการทางสั งคม ด า นการรัก ษาสิทธิส ว นบุค คล ด านความสมดุ ลในการ
ดํารงชีวิตและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ เจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.20, 0.25,
0.15, 0.23, 0.21 และ 0.30 ตามลําดับ)
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอการบริหารการบริการ
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สมมติฐานขอที่ 3.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 44 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ
(N= 384)
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ความสัมพันธ
(U )
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
0.40**
ต่ํา
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
0.11*
ต่ํา
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
-0.04
ไมสัมพันธ
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
0.46**
ต่ํา
5. การบูรณาการทางสังคม
0.16**
ต่ํา
6. การรักษาสิทธิสวนบุคคล
0.29**
ต่ํา
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ
0.19**
ต่ํา
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
0.35**
ต่ํา
0.35**
ต่ํา
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม
*p = 0.05, **p = 0.01
จากตารางที่ 44 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ เจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.35)
เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความมั่น คงในการทํางาน ดาน
การบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต และดาน
ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ เจตคติการบริการ ดานเจตคติ
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ตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.40, 0.46, 0.16, 0.29, 0.19
และ 0.35 ตามลําดับ)
ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ
เจตคติ ก ารบริ ก าร ด านเจตคติ ต อการปฏิ บัติ งานบริก าร อยางมี นั ยสํา คัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.5
(U = 0.11)
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
สมมติฐานขอที่ 3.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 45 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการ
(N= 384)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
5. การบูรณาการทางสังคม
6. การรักษาสิทธิสวนบุคคล
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม
*p = 0.05, **p = 0.01

คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ
(U )
0.29**
0.46**
0.13*
0.40**
0.18**
0.29**
0.18**
0.29**
0.40**

ความสัมพันธ
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
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จากตารางที่ 45 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่าํ กับ
เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (U = 0.40)
เมื่อจําแนกคุณ ภาพชีวิตในการทํางานเปน รายดาน พบวา คุณภาพชีวิต ในการทํางาน
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวน
บุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิตและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิง
บวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.29, 0.46, 0.40, 0.18, 0.29, 0.18 และ 0.29 ตามลําดับ)
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริก าร ด านเจตคติ ต อสภาพแวดล อมของการบริ ก าร อยา งมี นั ย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05
(U = 0.13)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
เจตคติ ก ารบริ ก าร ของพนั ก งาน กรณีศึก ษา ธนาคารกรุงเทพ จํากั ด (มหาชน) ในเขตจังหวั ด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
งาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ในเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรคือ
พนัก งานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน ผลการวิจัยสามารถสรุปดังนี้
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1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากั ด(มหาชน) 34 สาขา ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน ซึ่งสวนใหญเปน
หญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา สถานภาพโสด ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ป มีรายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ
75.52, 29.17, 60.93, 54.17, 34.64 และ 35.67 ตามลําดับ
1.2 ความพึงพอใจในงาน
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ ย
เทากับ 3.60 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับ
งาน ดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และดานงานที่ทาทายระดับสติปญญา อยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78, 3.62 และ 3.54 ตามลําดับ) และดานความเสมอภาคในการรับรางวัล
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.48)
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1.3 คุณภาพชีวิตในการทํางาน
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.58 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
ดานความสมดุ ลในการดํ ารงชีวิต ดานการพัฒนาศัก ยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71, 3.65, 3.64 และ 3.58 ตามลําดับ) และดาน
การรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.49, 3.47 และ 3.37 ตามลําดับ)
1.4 เจตคติการบริการ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม มีเจตคติการบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.41 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 ) ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ และดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.49, 3.49, 3.22 และ 3.22 ตามลําดับ)
1.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวม ของพนั ก งาน ธนาคารกรุง เทพ จํา กัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จั งหวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
พนั ก งาน ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยรวม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหก ารสนั บสนุน ชว ยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยรวม
1.5.1 ความพึงพอใจในงานของพนัก งานมีค วามสัมพัน ธ กับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จั งหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
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ในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงาน ในภาพรวมมีความสัมพันธ
กันเชิงบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.28)
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกันเชิง
บวกในระดั บต่ํ า กับ คุณ ภาพชีวิต ในการทํางาน ด านรายได และผลประโยชน คาตอบแทนของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.15, 0.21, 0.28 และ 0.31 ตามลําดับ)
1.5.2 ความพึงพอใจในงานของพนัก งานมีค วามสัมพัน ธ กับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสง เสริมสุขภาพของพนักงาน ในภาพรวมไมมี
ความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรั บรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนร วมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของพนักงาน
1.5.3 ความพึงพอใจในงานของพนัก งานมีค วามสัมพัน ธ กับคุณภาพชีวิต ในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธ
กัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
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1.5.4 ความพึงพอใจในงานของพนัก งานมีค วามสัมพัน ธ กับคุณภาพชีวิต ในการ
ทํางาน ดานความกาวหน าและความมั่นคงในการทํางาน ของพนั กงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
1.5.5 ความพึงพอใจในงานของพนัก งานมีค วามสัมพัน ธ กับคุณภาพชีวิต ในการ
ทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม
1.5.6 ความพึงพอใจในงานของพนัก งานมีความสัมพัน ธ กับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล
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1.5.7 ความพึงพอใจในงานของพนัก งานมีความสัมพัน ธ กับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต
1.5.8 ความพึงพอใจในงานของพนัก งานมีความสัมพัน ธ กับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
1.6 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจตคติการบริการ โดยรวม
ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดนครปฐม
พนั ก งาน ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ โดยรวม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดั บสติ ป ญญา ด านการใหก ารสนั บสนุ น ชว ยเหลือเกี่ย วกับ งาน และด านการชว ยเหลื อ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการโดยรวม
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ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดั บต่ํ ากับ เจตคติก าร
บริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = -0.13)
1.6.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติ ต อลัก ษณะงานบริ ก าร ของพนั ก งาน ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรั บรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
1.6.2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติต อเงื่อนไขผลตอบแทน ของพนั ก งาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
1.6.3 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติต อการบริหารการบริก าร ของพนัก งาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดั บสติ ปญญา ด านความเสมอภาคในการรับรางวัล ด านการใหก ารสนั บสนุ น
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ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ
1.6.4 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติ ตอการปฏิบัติงานบริ การ ของพนัก งาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงลบในระดับต่ํากับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (U = -0.13)
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดับสติปญญา และดานความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับ
ต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(U = -0.14 และ -0.17 ตามลําดับ)
ด า นการให ก ารสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ งาน และด า นการช ว ยเหลื อ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงาน
บริการ
1.6.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกับ เจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
ความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = -0.15)
ดานงานที่ทาทายระดับสติปญญา ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับ
งาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
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1.7 คุณ ภาพชีวิต ในการทํางานของพนั ก งานมีค วามสัมพัน ธกับเจตคติ ก ารบริ ก าร
โดยรวม ของพนั ก งาน ธนาคารกรุง เทพ จํา กัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จั งหวั ด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนั ก งาน ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริ ก าร โดยรวม ในภาพรวมมีค วามสัมพัน ธเชิงบวกระดับปานกลางกับ เจตคติก ารบริก าร
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.71)
เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวน
บุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต และดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธ
เชิงบวกระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U =
0.52, 0.51, 0.56, 0.58 และ 0.53 ตามลําดับ)
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ และดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.38, 0.42 และ 0.31 ตามลําดับ)
1.7.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.49)
เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเชิงบวกระดับ
ปานกลางกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (U = 0.64 และ 0.77 ตามลําดับ)
ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุข ภาพ ดานการพัฒนาศัก ยภาพ
ของผูปฏิ บัติ งาน ด านการรั ก ษาสิทธิส ว นบุค คลและด านความเกี่ยวของสัม พัน ธกับ สังคม มี
ความสัมพันธเชิงบวกระดั บต่ํากั บเจตคติ ก ารบริก าร ด านเจตคติ ตอลัก ษณะงานบริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.19, 0.41, 0.29 และ 0.13 ตามลําดับ)
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ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน และด านความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
1.7.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลาง
กับเจตคติการบริก าร ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(U = 0.55)
เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธเชิง
บวกระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.56 และ 0.56 ตามลําดับ)
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทํางานดานการบูรณาการทางสังคม และดานความสมดุลในการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (U = 0.24, 0.24, 0.29, 0.26, 0.37 และ 0.37 ตามลําดับ)
1.7.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U =
0.35)
เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับ
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เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U =
0.54)
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการ
ดํารงชีวิตและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ เจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.20, 0.25,
0.15, 0.23, 0.21 และ 0.30 ตามลําดับ)
ดานการพัฒนาศัก ยภาพของผูปฏิบัติ งาน ไมมีค วามสัมพัน ธกับ เจตคติ ก าร
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ
1.7.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.35)
เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต และ
ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจต
คติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.40, 0.46, 0.16, 0.29, 0.19
และ 0.35 ตามลําดับ)
ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีค วามสัมพันธเชิงบวก
ระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.5 (U = 0.11)
ดานการพัฒนาศัก ยภาพของผูปฏิบัติ งาน ไมมีค วามสัมพัน ธกับ เจตคติ ก าร
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
1.7.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธ กับเจตคติการบริการ
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม
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พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับ
ต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (U = 0.40)
เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ด านรายไดและผลประโยชน คาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการ
รักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิตและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (U = 0.29, 0.46, 0.40, 0.18, 0.29, 0.18 และ 0.29 ตามลําดับ)
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ
เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (U = 0.13)
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2. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัด นครปฐม โดยกลุมประชากรที่ใชใ นงานวิจัยคือ
นักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน ผูวิจัยขออภิปรายผลดังนี้
คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม จากการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ได
ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ ข องคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานกั บ การรั บ รู ภ าวะผู นํ า ของพนั ก งาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึก ษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับ ต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัด นครปฐมใหค วามสําคัญ อยูใ นระดั บมากในด านสภาพแวดล อมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลใน
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การดํารงชีวิต และดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมอยูในระดับมากทั้งหมดจึงเปนสวนทําให
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวั ดสมุทรสงครามและ
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก และสามารถอภิปรายผลใน
แตละดานไดดังนี้
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง
ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธของคุณภาพชีวิต
การทํางานกับการรับรูภ าวะผูนํ าของพนั ก งานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผล
การศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมของพนักงาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัด
นครปฐมมีความพึงพอใจกับคาตอบแทนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทานรับผิดชอบ
และรายไดของทานเพียงพอกับคาใชจายของทานและแบงปนใหครอบครัวไดโดยไมเดือดรอนมาก
จึงเปน สวนทําให พนัก งานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยู
ในระดับมาก ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธของ
คุณภาพชีวิตการทํางานกับการรับรูภาวะผูนําของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสถาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํ า
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัด นครปฐมใหค วามสําคัญกับ หน ว ยงานมีระบบการบํารุงรัก ษาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหพรอมใชไดทันทีมาก จึงเปนสวนทําใหพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก
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ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
ขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับการรับรูภาวะผูนําของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
พบว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งาน ด า นการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คลของพนั ก งาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัด
นครปฐมใหความสําคัญกับการไดใชความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
และพนักงานและเพื่อนรวมงานมีโอกาสนําเสนอแนวคิดริเริ่มสรางสรรคตอหนวยงานและวิชาชีพ
จึงเปน สวนทําให พนัก งานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาความสามารถของ
บุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิต
ในการด านความก าวหน าและความมั่ น คงในการทํางานของพนั ก งานธนาคารกรุงเทพ จํากั ด
(มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัด นครปฐมโดยรวมอยูใ น
ระดับปานกลาง ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ของคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานกั บ การรั บ รู ภ าวะผู นํ า ของพนั ก งานกรมสรรพากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงานของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา พนั กงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความกาวหนาในงานเทาเทียมกับเพื่อนรุนเดียวกันที่ทํางาน
ในสาขาอื่น และหนวยงานของพนักงานเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถ ไดมีโอกาสกาวหนา
ในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส จึงเปนสวนทําใหของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานโดยรวมอยูในระดับมาก
ดานการบูรณาการทางสังคม จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
การบูร ณาการทางสั งคมของของพนั ก งานธนาคารกรุ ง เทพ จํา กั ด (มหาชน) ในเขตจัง หวั ด
สมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูใ นระดั บมาก ซึ่งขัด แยงกับ
งานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
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การรั บรูภาวะผูนํ าของพนัก งานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึก ษาพบวา
คุณ ภาพชี วิต ในการทํ างาน ด า นการบูร ณาการทางสั งคมของพนั ก งานกรมสรรพากรในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัด นครปฐม มีคนใน
หน ว ยงานของทานใหค วามรว มมือในการแกไขปญหาใหสําเร็จ ลุลวงด วยดี จึงเปน สว นทําให
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก
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3. ขอเสนอแนะ
3.1 จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณาเป น รายด านแล ว พบว า พนั ก งานธนาคารกรุง เทพ จํ ากั ด (มหาชน) ในเขตจัง หวั ด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมใหความสําคัญในดานการบูรณาการทาง
สังคมมากที่สุด รองลงมาคือดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความสมดุลใน
การดํารงชีวิต ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ดาน
การรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน ดังนั้นหากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ในภาพรวมใหดีขึ้น ผูที่
เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานในด า นด า นการบู ร ณาการทางสั ง คมมากที่ สุ ด และให
ความสําคัญในด านสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุข ภาพอยูในอันดั บรองลงมา โดยมี
รายละเอียดที่ควรจะปรับปรุงในแตละดานดังนี้
3.2 ดานการบูรณาการทางสังคม จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานการบูรณาการทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงาน
ใหความสําคัญในเรื่องคนในหนวยงานของทานใหความรวมมือในการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง
ดวยดีมากที่สุด และใหความสําคัญในเรื่องมีการจัดกิจกรรมสังสรรคใ นหนวยงานเปนประจํา นอย
ที่สุด ดังนั้นหากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมใหดีขึ้น ผู
ที่เกี่ยวของในการปรั บปรุงคุ ณภาพชี วิต ในการทํา งานให กับ พนั ก งานธนาคารกรุงเทพ จํากั ด
(มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเน นให
ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใหความรวมมือของพนักงานในหนวยงานในการแกไขปญหาให
สําเร็จลุลวงดวยดี
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3.3 ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานมีระบบการบํารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือต างๆ ใหพรอมใชได ทัน ที มากที่สุด และใหความสําคัญในเรื่องบริเวณ
สถานที่ทํางานมีอากาศถายเท ไมรอน ไมอับชื้น มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดั ง รบกวนการ
ทํางานน อยที่สุด ดังนั้ นหากต องการปรั บปรุงคุณภาพชีวิต ในการทํางาน ด านสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับ หนวยงานมีระบบการบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหพรอมใชไดทันที
3.4 ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานความสมดุ ลในการดํ ารงชีวิต โดยรวมอยูในระดั บมาก เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอแลว พบวา
พนักงานใหความสําคัญในเรื่องปริมาณงานที่ทานไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาทํางาน
มากที่สุด และใหความสําคัญในเรื่องทานสามารถจัดเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ เชน เวลาสําหรับ
ทํางาน ครอบครัว สังคม และสวนตัวอยางเหมาะสม นอยที่สุด ดังนั้นหากตองการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานใหกับ พนัก งานธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการมอบหมาย
งานของหัวหนางานใหมีปริมาณงานที่เหมาะสมกับเวลา
3.5 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญในเรื่องทานไดใชความรูความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มทีม่ ากที่สุด และใหความสําคัญในเรื่องผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานไปประชุม
หรืออบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน นอยที่สุด ดังนั้นหากตองการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของ
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่อง
เกี่ยวกับการใชความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่มากที่สุด
3.5 ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
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พบวา พนักงานใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานและอาชีพของทานไดรับการยอมรับวามีประโยชน
ตอสังคมมากที่สุด และใหความสําคัญในเรื่องอาชีพของทานเปนอาชีพที่มีเกียรติ นอยที่สุด ดังนั้น
หากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมใหดีขึ้น ผูที่
เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญใน
เรื่องเกี่ยวกับหนวยงานและอาชีพของของพนักงานไดรับการยอมรับวามีประโยชนตอสังคมมาก
ที่สุด
3.6 ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล จากผลการศึก ษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลโดยรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา
พนั ก งานใหค วามสําคัญ ในเรื่ อง ทานไดรับสิทธิใ นการปฏิบัติ งานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดมากที่สุด และใหความสําคัญในเรื่องผูรวมงานใหเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคล
ของทานนอยที่สุด ดังนั้นหากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานดานการรักษาสิทธิ
สวนบุคคลใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับ พนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควร
จะเนนใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ
มากที่สุด
3.7 ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนโดยรวมอยูในระดั บปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา พนัก งานใหค วามสําคัญในเรื่องคาตอบแทนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับ
ปริ ม าณงานที่ ท า นรั บ ผิ ด ชอบมากที่ สุ ด และให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งท า นคิ ด ว า โดยภาพรวม
ผลประโยชน ตอบแทนที่ได รั บคุมคากับความอุตสาหะของทานน อยที่สุด ดั งนั้ น หากต องการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของ
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่อง
เกี่ยวกับคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่พนักงานรับผิดชอบ
3.8 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญในเรื่องทานมีความกาวหนาในงานเทาเทียมกับเพื่อน
รุนเดียวกันที่ทํางานในสาขาอื่น และหนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถ ไดมี
โอกาสกาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใสมากที่สุดและใหความสําคัญในเรื่องทาน
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มั่นใจวาจะรับราชการจนเกษียณอายุ นอยที่สุด ดังนั้น หากต องการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใหความกาวหนา
ในในหน าที่ก ารงานของพนั กงาน และควรเปดโอกาสใหผูมีค วามรูค วามสามารถได มีโอกาส
กาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส
4. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
4.1 เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งตอไปอาจใช
การวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีประโยชนในการนําไปปรับใชเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และเจตคติการบริการ ของพนักงานในเขตจังหวัดอื่น เพื่อทราบความพึงพอใจในงาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติ การบริการ ของพนั กงานในแตละเขตจังหวัด และนํ าผล
การศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน
4.3 จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมโดยรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญ อยูในระดับมาก 5 ดาน
คือดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดาน
การบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและ
ให ค วามสํ า คั ญ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง 3 ด า น คื อ รายได แ ละผลประโยชน ค า ตอบแทน ด า น
ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน และดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลดังนั้นในการศึกครัง้
ตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่ม คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมเพื่อนําผลการศึกษา
มากําหนดเปนแนวทางปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมใหอยูในระดับมากที่สุดเพื่อ
เปนการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
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สําหรับผูวิจัย


แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง เความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และเจตคติการบริการของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน ขอมูลที่ไดจะนําไปประกอบการวิเคราะหขอมูลโดยจะนําเสนอโดยรวม และจะไมมี
ผลกระทบตอผูตอบไมวากรณีใดๆจึงขอความอนุเคราะหทานในการตอบคําถาม โปรดตอบคําถาม
ทุกขอ เนื่องจากคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหผลการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้
2. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
สวนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน
สวนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติการบริการ
สวนที่ 5 ความคิดเห็นอื่นๆ หรือ ขอเสนอแนะ
3. โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง
หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน และ
เติมขอความในชองวาง

128
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
กรุณาตอบแบบสอบถามโดยใสเครื่องหมาย ; หนาขอความที่ถูกตอง

ตอนที่ 1
คําชี้แจง
ขอที่
1

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง

2

3

4

5

อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
มากกวา 51 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
ปริญญาเอก
อื่นๆ โปรดระบุ _______________
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หยา/หมาย
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอยกวา 1 ป
1-5 ป
6-10 ป
มากกวา 10 ปขึ้นไป
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6

รายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา หรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน

แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
1. งานที่ทาทายระดับสติปญ
 ญา
1.1 ดานความรับผิดชอบ
1.1.1 คิด ว าปริ มาณงานที่ รั บ ผิด ชอบมี ค วาม
เหมาะสม
1.1.2 ในการปฏิบัติ หน าที่ที่ได รับมอบหมาย
นั้ น ท านมี โ อกาสมากในการตั ด สิ น ใจ
ดวยตนเอง
1.1.3 มีอิสระในการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบ
1.2 ดานลักษณะงานที่ทํา
1.2.1 คิ ด ว า งานที่ ป ฏิ บั ติ ต รงกั บ ความรู แ ละ
ความถนัด
1.2.2 คิด วางานที่ได รั บมอบหมายมีค วามท า
ทายในการทํางาน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
1.2.3 มี ค วามอิ ส ระและมี ส ว นร ว มในการ
จัดระบบการทํางาน
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
2.1 ดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน
2.1.1 เชื่อวา อาชีพการใหบริการในธนาคารมี
ความเหมาะสมสามารถเลี้ยงตั วเองและ
ครอบครัวได
2.1.2 คิด ว า การปรั บ เงิ น เดื อ นขึ้ น ประจํ า ป มี
ความยุติธรรม
2.1.3 เงิ น โบนั ส ประจํ า ป ที่ ได รั บ มี ค วาม
เหมาะสม
2.1.4 คิดวาสวัสดิก ารเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพมี
ความเหมาะสม
2.1.5 สวัสดิการรักษาพยาบาลมีความ
เหมาะสม
2.1.6 คิดวาสวัสดิการใหกูยืมเงินทุกประเภทมี
ความเหมาะสม
2.1.7 คิด ว า สวั ส ดิ ก ารเงิน กองทุ น ทดแทนมี
ความเหมาะสม
2.1.8 คิด วา สวัส ดิ ก ารเครื่ องแบบพนั ก งานมี
ความเหมาะสม
2.1.9 คิ ด ว า ธนาคา รมี ค วา มมั่ น ค งและ มี
เสถียรภาพ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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2.2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
2.2.1 คิดวาธนาคารมีความเหมาะสมในระบบ
การประเมิน ผลการปฏิบัติ งานและการ
ประเมินศักยภาพของพนักงาน
2.2.2 ธนาคารมีหลักเกณฑที่เหมาะสมในการ
โยกยายตํ าแหนงงานการโอนยายสังกัด
และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
2.2.3 ธนาคารมีความยุติธรรมในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนง
2.2.4 การกํ า หนดความก า วหน า ของแต ล ะ
ตําแหนงงานมีความเหมาะสม
2.3 ดานการไดรับการยกยองนับถือ
2.3.1 ก า ร ไ ด รั บ ค ว า ม ไ ว ว า ง ใ จ จ า ก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
2.3.2 ทุกครั้งที่ได รับคําชมจากผูบังคับบัญชา
จ ะ มี ค ว า ม รู สึ ก ภู มิ ใ จ แ ละ มี ค ว า ม
กระตือรือรนที่จะทํางานตอไป
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
3.1 ดานสภาพการทํางาน
3.1.1 หน ว ยงานมีอุ ปกรณเครื่อ งใชต างๆที่ มี
คุ ณ ภาพและไม เ ป น อั น ตรายต อ การ
ทํางาน
3.1.2 หน ว ยงานมีอุปกรณและระบบปองกัน
อุบัติ ภัย (เชน เครื่ องดับเพลิง สัญญาณ
เตือนภัย) ในสภาพที่พรอมใชงาน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
3.1.3 สภาพหองน้ําไมมีความสะอาดและขาด
ความเอาใจใสดูแลรักษา
3.1.4 ที่ทํางานมีระบบระบายอากาศที่ดี
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
4.1 ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน
4.1.1 คิด วาบรรยากาศการทํางานรว มกัน ใน
สาขามีความใกลชิดสนิทสนมกัน
4.1.2 ในธนาคารมี ก ารชว ยเหลื อเกื้ อกูล จาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
4.1.3 คิดวาเพื่อนรวมงานมีน้ําใจและอัธยาศัย
ไมตรีตอกัน
4.1.4 การทํางานในธนาคารมีความเปนกันเอง
ของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
4.1.5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ในการทํางาน

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน
รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน
1 พอใจกับเงินเดือนปจจุบันที่ไดรับ
2 ได รั บ เงิน เดื อ นอยา งยุติ ธรรมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเพื่อนรวมอาชีพอื่น
ที่มีลักษณะงานคลายกัน
3 คาตอบแทนที่ไดรับมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานที่ทาน
รับผิดชอบ
4 ไดรับเงินคาอยูเวร/เงินเวรนอกเวลา
ทําการอยางเหมาะสม
5 คิด วาโดยภาพรวม ผลประโยชน
ตอบแทนที่ ไ ด รั บ คุ ม ค า กั บ ความ
อุตสาหะของทาน
6 รายได เพี ยงพอกั บค าใช จา ย และ
แบ ง ป น ให ค รอบครั ว ได โ ดยไม
เดือดรอน
7 พอใจกับสวัสดิการตางๆที่ไดรับ
8 จําเปนตองหารายไดเสริม เนื่องจาก
รายไดไมเพียงพอ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน
สภาพแวดลอมทีป่ ลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ
1 ใ น ห น ว ย ง า น มี ก า ร จั ด
สภาพแวดล อมการทํา งานมุงเน น
คว าม สะอา ดเ พื่ อ ป อง กั นก า ร
แพรกระจายของเชื้อโรค
2 บริ เ วณสถานที่ ทํ า งานมี อ ากาศ
ถา ยเท ไม รอ น ไม อับ ชื้น มี แสง
สวางเพียงพอ ไมมีเสียงดัง รบกวน
การทํางาน
3 หน ว ยงานมีระบบการบํารุ งรัก ษา
วัสดุ อุปกรณ เครื่ องมือ ต างๆ ให
พรอมใชไดทันที
4 มี วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ มี คุ ณ ภาพและ
เพียงพอตอการใชงาน
5 มี ก ารกํ า หนดกฎระเบี ย บปฏิ บั ติ
ชัด เจนในด านความปลอดภัยและ
การปองกันอุบัติเหตุ
6 มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
แกผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
การพัฒนาศักยภาพของผูป ฏิบัตงิ าน
1 ได ใ ช ค วามรู ค วามสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2 ผูบังคับบัญชาใหโอกาสไปประชุม
หรื อ อบรมหลั ก สู ต รเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความรูความสามารถในการทํางาน
3 ได รั บ โอกาสฝ ก อบรมหรื อ ฝ ก
ปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีใหมๆ
4 มี โ อกาสนํ า เสนอแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร า งสรรค ต อ หน ว ยง านและ
วิชาชีพ
5 หน ว ยงานให โ อกาสบุค ลากรใน
การลาศึ ก ษาต อ ในระยะยาวเพื่ อ
พัฒนาคุณวุฒิ
ความกาวหนาและความมั่นคงในการ
ทํางาน
1 มั่น ใจว า การโยกย า ยหรื อ เปลี่ ย น
หนาที่ความรับผิดชอบเปนไปดว ย
ความยุติธรรม
2 หนวยงานเปดโอกาสใหผูมีความรู
ความสามารถ ไดมีโอกาสกาวหนา
ในการทํางานอยางเปนระบบและ
โปรงใส

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3 ได รั บ การเตรี ย มด า นความรู แ ละ
ทักษะเพื่อการทํางานในตําแหนงที่
สูงขึ้น
4 มั่ น ใ จ ว า จ ะ รั บ ร า ช ก า ร จ น
เกษียณอายุ
5 ที่ ผ า น ม า ไ ด รั บ ก า ร เ ลื่ อ น ขั้ น
เงิน เดื อนอยางยุติ ธรรมและคุมค า
กับการทํางาน
6 ท า นมี ค วามก า วหน า ในงานเท า
เทียมกับเพื่อนรุนเดียวกันที่ ทํางาน
ในสาขาอื่น
7 หนวยงานมีตําแหนงอยางเพียงพอ
ที่ ท า นจะมี โ อกาสก า วหน า ใน
ตํ า แหน ง ที่ สูง ขึ้ น ตามความรู แ ละ
ความสามารถที่สูงขึ้น
การบูรณาการทางสังคม
1 คนในหน ว ยงานเขา ใจตรงกั น ว า
ความสํา เร็ จ ในงานเกิ ดจากความ
รวมมือในการทํางานรวมกัน
2 ทํางานรวมกับคนในหนวยงานได
เปนอยางดี

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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3 ไดรับการยอมรับความสามารถจาก
เพื่อนรวมงานเปนอยางดี
4 คนในหนวยงานใหความรวมมือใน
การแก ไ ขป ญ หาให สํ า เร็ จ ลุ ล ว ง
ดวยดี
5 คนในหนวยงานสวนใหญไมมีอคติ
ในการทํางานตอกัน
6 มี ก ารจั ด กิ จ กร รมสั ง สรรค ใ น
หนวยงานเปนประจํา
การรักษาสิทธิสวนบุคคล
1 ได รั บสิ ทธิ ใ นการปฏิบั ติ ง านตาม
ขอบเขตที่รับผิดชอบ
2 ผูรว มงานใหเกียรติ และเคารพใน
สิทธิสวนบุคคลของทาน
3 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาให โ อกาสในการ
ทํางานเทาเทียมกับผูอื่น
4 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาให โ อกาสในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีก ารทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
5 มี สิ ท ธิ ป ฏิ เ ส ธ ง า น ที่ เ กิ น
ความสามารถหรือนอกเหนือความ
รับผิดชอบได

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ความสมดุลในการดํารงชีวิต
1 ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ท า น ไ ม เ ป น
อุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ครอบครัว
2 สามารถจัดเวลาในการทํากิจกรรม
ต า งๆ เช น เวลาสํ า หรั บ ทํ า งาน
ครอบครัว สังคม และสวนตัวอยาง
เหมาะสม
3 ปริมาณงานที่ทานไดรับมอบหมาย
มีความเหมาะสมกับเวลาทํางาน
4 มีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ
หรือออกงานสังคมไดตามโอกาสที่
ตองการ
5 พอใจในการใชเวลาทํางาน เวลา
สําหรั บครอบครัว สังคมและเวลา
สวนตัว
6 มีเ วลาพั ก ผ อนและออกกํา ลัง กาย
อยางเพียงพอในแตละวัน
ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
1 ภาคภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพ
ที่มีตอการพัฒนาสังคม
2 เปนอาชีพที่มีเกียรติ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

3 ใหความรวมมือตอหนวยงานอื่นใน
การบําเพ็ญสาธารณประโยชน
4 มี ส ว นร ว มในการรณรงค แ ละ
พัฒนาสังคมเสมอ
5 หน ว ยงานและอาชี พ ได รั บ การ
ยอมรับวามีประโยชนตอสังคม
6 หนวยงานมีการจัดบริการทางดาน
สุขภาพที่สอดคลองกับตองการของ
ผูรับบริการ

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติการบริการ

แบบสอบถามเจตคติการบริการ
เจตคติตอลักษณะงานบริการ
1 คิด ว าลั ก ษณะงานที่ทํ า อยู ต รงตามกั บ
ความถนัด
2 คิดวาการทํางานเปนการทําแบบมีส ว น
รวมระหวางผูบริหารกับพนักงาน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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3 รูสึกวาธนาคารเต็มใจที่จะจายเงินใหมาก
ขึ้น เมื่อทําผลประโยชนใหกับธนาคาร
4 ทานเปนมิ ต รกับเพื่อนรว มงานที่อยูใ น
องคกรเดียวกัน
เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
1 รู สึ ก อิส ระในการนํ า ความยากลํา บาก
ของงานไปหางาน
2 ชอบงานที่มั่นคงอยูในปจจุบันมากกวา
ความเปนนาย
เจตคติตอการบริหารการบริการ
1 เมื่ อ ทํ า งานผิ ด พลาด จะปฏิ บั ติ อ ย า ง
ตรงไปตรงมา ในกรณี ที่ ต อ งทํ า การ
ตัดสินใจ
2 รูสึกวาไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรมเมื่อ
เทียบกับงานในหนาที่
3 ไดรับความสุขจากงาน เหมือนกับเวลา
วาง
4 มี ค วามพอใจในหน า ที่ ก ารงาน ไม มี
เจานายมาแทรกแซงกาวกาย
5 รูสึกยิน ดีใ หขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
งานใหดีขึ้น
6 รูสึก มั่นใจวาสามารถอยูใ นงานได นาน
ตราบเทาที่ยังทํางานไดดี

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

เจตคติตอการปฏิบัตงิ านบริการ
1 องคการที่ทานทํางานอยูมีความพรอมใน
สวนของเครื่องมืออุปกรณใชงานตางๆ
2 คิด วาสามารถทํางานใหดี ยิ่งขึ้น ถาให
โอกาสทํางานอื่นๆอีก
3 คิด วาฝายบริหารจะบอกใหรูถึงเหตุ ผล
เมื่อมีคําสั่งใหใหมๆ
4 คิดวาเจานายมีความยุติธรรมใหเสมอ
5 คิดวาคําสั่งตางๆของเจานายไดรับความ
เห็นชอบจากคนอื่นเสมอ
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
1 คิ ด ว า ชั่ ว โมงการทํ า งานในป จ จุ บั น
พอเหมาะพอดีไมยาวมากเกินไป
2 เคยบอกใหเจานายทราบเมื่อทํางานไดดี
3 อยากมีสวนรวมดวยกับองคการที่ทํางาน
อยู
สวนที่ 5 ความคิดเห็นอื่นๆ หรือ ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ก
ก
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
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 ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q7
101.6000 86.2483 .1927
.8906
Q8
102.2333 80.8747 .4142
.8879
Q9
102.5667 78.8747 .4029
.8902
Q10
102.0667 77.3057 .7018
.8806
Q11
101.5333 87.0161 .1309
.8911
Q12
102.3333 82.5057 .4520
.8868
Q13
100.8667 86.3264 .0518
.8955
Q14
102.1667 82.0057 .4534
.8867
Q15
102.3667 82.9299 .3117
.8899
Q16
102.2667 84.0644 .2815
.8900
Q17
102.1000 79.8862 .5865
.8838
Q18
102.0333 80.5161 .6488
.8832
Q19
102.1667 81.3851 .5105
.8856
Q20
102.3333 78.0230 .6954
.8810
Q21
102.3000 82.7000 .5615
.8857
Q22
101.9000 81.4724 .5165
.8855
Q23
102.0667 77.3747 .7453
.8798
Q24
102.5333 79.2230 .7211
.8814
Q25
102.2000 79.2690 .7167
.8815
Q26
102.3667 81.4126 .5814
.8846
Q27
101.7333 86.8230 .0749
.8921
Q28
102.2000 81.0621 .5468
.8849
Q29
101.9333 82.9609 .3356
.8892
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Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q30
101.9667 78.7230 .6420
.8823
Q31
102.0667 81.8575 .3858
.8883
Q32
101.9333 83.3747 .2748
.8908
Q33
102.1667 85.9368 .1189
.8927
Q34
101.7000 81.6655 .6076
.8845
Q35
101.9000 87.8862 -.0673
.8957
Q36
101.8333 82.3506 .4538
.8868
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
N of Items = 30
Alpha = .8904
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
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 ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q37
161.7667 192.5299 .0041
.8854
Q38
162.2333 189.4954 .2889
.8815
Q39
161.8333 182.3506 .4859
.8783
Q40
162.3667 190.7920 .1087
.8836
Q41
162.4667 204.2575 -.4539
.8949
Q42
161.6000 185.6276 .4640
.8793
Q43
162.3333 192.5747 .0062
.8851
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Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q44
161.6667 195.3333 -.1440
.8869
Q45
161.3667 186.5851 .4374
.8798
Q46
161.7000 194.4931 -.1086
.8856
Q47
161.5667 184.8747 .4329
.8794
Q48
162.0000 178.9655 .8383
.8743
Q49
161.8333 183.1782 .5147
.8782
Q50
161.7667 184.4609 .5463
.8784
Q51
161.8333 192.2816 .0159
.8853
Q52
160.5667 188.8747 .3026
.8812
Q53
162.0333 189.2057 .2136
.8822
Q54
162.3333 174.9885 .5480
.8766
Q55
162.5333 182.8092 .3669
.8803
Q56
162.6667 181.1264 .5022
.8779
Q57
162.0333 178.6540 .7950
.8744
Q58
162.6667 185.6782 .2964
.8814
Q59
162.5333 196.1195 -.2474
.8863
Q60
162.1333 193.0161 -.0156
.8851
Q61
162.0000 178.9655 .8383
.8743
Q62
162.4333 191.4264 .0568
.8848
Q63
161.8667 179.0161 .8144
.8745
Q64
161.9000 179.8172 .7664
.8751
Q65
161.9000 179.4724 .7876
.8748
Q66
162.0667 185.7885 .3900
.8800
Q67
162.1333 190.1885 .1480
.8831
Q68
162.1333 184.1195 .4009
.8796
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Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q69
161.7667 182.7368 .5960
.8774
Q70
162.9000 181.3345 .5358
.8775
Q71
162.1000 180.8517 .7614
.8756
Q72
161.8667 188.6713 .2352
.8820
Q73
162.8000 181.8897 .4799
.8783
Q74
161.5333 185.1540 .2739
.8821
Q75
162.2667 183.8575 .3541
.8805
Q76
161.6667 191.6092 .0532
.8846
Q77
161.9333 179.2368 .8058
.8746
Q78
161.7333 190.4092 .0788
.8854
Q79
161.8667 178.9471 .8187
.8744
Q80
162.2667 182.4092 .3479
.8809
Q81
161.5333 185.4989 .3755
.8801
Q82
161.9667 180.3092 .5007
.8778
Q83
162.0333 181.6885 .3748
.8803
Q84
161.5333 185.1540 .2739
.8821
Q85
161.5667 186.7368 .3614
.8804
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
N of Items = 49
Alpha = .8827
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติการบริการ
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 ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q86
64.1000 81.8172 .2629
.8440
Q87
63.5333 71.0851 .5851
.8300
Q88
63.7667 80.5299 .2307
.8463
Q89
63.8000 80.6483 .2529
.8449
Q90
64.3000 77.3897 .3623
.8414
Q91
63.7333 79.5126 .2823
.8444
Q92
63.7000 79.1138 .3104
.8432
Q93
64.1000 67.2655 .7790
.8177
Q94
65.4000 85.0069 .0000
.8475
Q95
64.0333 80.3092 .3248
.8421
Q96
63.5333 76.6023 .5089
.8349
Q97
63.8000 78.1655 .3623
.8410
Q98
63.5333 84.4644 .0306
.8494
Q99
64.2333 76.5299 .4786
.8359
Q100
64.3333 78.1609 .3101
.8441
Q101
63.7000 72.7690 .7666
.8236
Q102
64.7667 80.7368 .4575
.8396
Q103
64.2000 68.7862 .7757
.8190
Q104
64.1667 75.7299 .4353
.8380
Q105
63.8667 72.2575 .6131
.8286
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
N of Items = 20
Alpha = .8451
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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 ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q7
334.3667 390.2402 .1766
.8680
Q8
335.0000 382.9655 .2855
.8667
Q9
335.3333 385.4713 .1455
.8689
Q10
334.8333 378.6954 .4391
.8650
Q11
334.3000 392.4931 .0067
.8686
Q12
335.1000 385.6793 .2944
.8669
Q13
333.6333 388.3092 .1363
.8683
Q14
334.9333 383.7885 .3450
.8664
Q15
335.1333 382.6023 .3386
.8662
Q16
335.0333 386.7230 .2345
.8674
Q17
334.8667 382.8782 .3462
.8662
Q18
334.8000 385.3379 .3081
.8668
Q19
334.9333 383.0299 .3765
.8661
Q20
335.1000 379.5414 .4408
.8651
Q21
335.0667 381.6506 .6101
.8651
Q22
334.6667 384.2989 .3326
.8665
Q23
334.8333 381.6609 .3634
.8659
Q24
335.3000 376.9759 .6374
.8637
Q25
334.9667 384.1713 .3329
.8665
Q26
335.1333 385.2230 .3260
.8667
Q27
334.5000 390.1897 .1497
.8681
Q28
334.9667 388.4471 .1547
.8681
Q29
334.7000 391.1828 .0357
.8692
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Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q30
334.7333 381.5126 .3726
.8659
Q31
334.8333 386.6264 .1883
.8678
Q32
334.7000 387.6655 .1553
.8681
Q33
334.9333 392.3402 -.0037
.8693
Q34
334.4667 389.4299 .1442
.8681
Q35
334.6667 394.8506 -.1185
.8702
Q36
334.6000 384.6621 .3310
.8666
Q37
334.7333 383.4437 .3036
.8666
Q38
335.2000 388.1655 .2467
.8675
Q39
334.8000 382.9931 .2956
.8666
Q40
335.3333 389.1264 .1196
.8684
Q41
335.4333 396.8747 -.1401
.8723
Q42
334.5667 383.0126 .4153
.8659
Q43
335.3000 390.4931 .0618
.8690
Q44
334.6333 390.6540 .0581
.8690
Q45
334.3333 381.8161 .5107
.8653
Q46
334.6667 393.2644 -.0456
.8696
Q47
334.5333 380.9471 .4313
.8654
Q48
334.9667 378.2402 .5835
.8642
Q49
334.8000 386.2345 .2194
.8675
Q50
334.7333 387.7885 .2015
.8677
Q51
334.8000 390.3034 .0602
.8691
Q52
333.5333 390.6023 .0908
.8685
Q53
335.0000 388.6207 .1500
.8681
Q54
335.3000 384.2172 .1543
.8690

150
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q55
335.5000 387.9138 .1005
.8692
Q56
335.6333 385.8954 .1819
.8680
Q57
335.0000 377.5172 .5693
.8641
Q58
335.6333 392.1713 -.0089
.8702
Q59
335.5000 396.1207 -.2048
.8704
Q60
335.1000 391.8862 .0120
.8693
Q61
334.9667 378.2402 .5835
.8642
Q62
335.4000 383.6276 .2899
.8667
Q63
334.8333 377.2471 .6104
.8639
Q64
334.8667 378.3954 .5634
.8643
Q65
334.8667 377.0851 .6181
.8638
Q66
335.0333 381.9644 .4001
.8658
Q67
335.1000 384.9207 .2956
.8668
Q68
335.1000 378.6448 .4426
.8650
Q69
334.7333 381.9264 .4225
.8657
Q70
335.8667 384.0506 .2604
.8670
Q71
335.0667 379.3747 .5660
.8646
Q72
334.8333 387.1092 .2046
.8676
Q73
335.7667 388.6678 .1005
.8689
Q74
334.5000 383.6379 .2159
.8677
Q75
335.2333 375.6333 .4712
.8643
Q76
334.6333 386.1023 .2167
.8675
Q77
334.9000 377.1276 .6191
.8638
Q78
334.7000 381.2517 .3030
.8665
Q79
334.8333 375.3161 .6911
.8631
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Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q80
335.2333 372.8057 .4709
.8639
Q81
334.5000 381.7759 .3775
.8659
Q82
334.9333 376.2023 .4488
.8646
Q83
335.0000 376.1379 .3856
.8652
Q84
334.5000 383.6379 .2159
.8677
Q85
334.5333 384.0506 .3408
.8664
Q86
335.0333 396.1023 -.1637
.8707
Q87
334.4667 393.9816 -.0598
.8731
Q88
334.7000 381.2517 .3030
.8665
Q89
334.7333 388.9609 .0920
.8690
Q90
335.2333 372.8057 .4709
.8639
Q91
334.6667 391.1264 .0164
.8703
Q92
334.6333 392.7230 -.0272
.8708
Q93
335.0333 392.3092 -.0266
.8726
Q94
336.3333 392.5747 .0000
.8686
Q95
334.9667 379.8264 .4368
.8652
Q96
334.4667 369.1540 .6860
.8616
Q97
334.7333 382.4092 .2550
.8671
Q98
334.4667 387.7747 .2273
.8675
Q99
335.1667 384.0057 .2162
.8676
Q100 335.2667 382.3402 .2229
.8677
Q101 334.6333 393.3437 -.0442
.8708
Q102 335.7000 397.1138 -.2447
.8708
Q103 335.1333 392.0506 -.0178
.8718
Q104 335.1000 383.8862 .1793
.8684
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Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Q105 334.8000 399.2000 -.1776
.8740
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
N of Items = 99
Alpha = .8685
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