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คุณภาพชวีิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา 

Quality of Work Life of Employees of Krung Thai Bank Public Company Limited,  

Phayao Regional 

อัจฉรีย์ ปัญญาภ*ู และอรพิณ สันตธิีรากุล** 

 บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต

พะเยา นีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีิตและระดับคุณภาพชวีติของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา โดยได้ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work life) ตามมาตรฐานระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ (Management System of Quality of Work Life : MS-QWL) ของสถาบัน

เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษยส์ภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

การศึกษาในครัง้นี้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามตามมาตรฐาน MS-QWL ท าการสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา จ านวน 207 คน โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ท้ังหมด ข้อมูลท่ี

ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการศกึษานี้พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา มีคุณภาพชีวติการท างาน

ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ส่วนระดับความคิดเห็นของปัจจัยท่ีมีผลตอ่คุณภาพชวีิตการท างานท้ัง 6 ด้าน พบวา่ปัจจัยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัย

ด้านจิตใจ ปัจจัยด้านจิตวิญญาณ ปัจจัยด้านร่างกาย ปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิต การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยท่ีมผีลต่อคุณภาพชวีิตการท างานท้ัง 6 ด้าน พบวา่มกีารแปรผันตามกันในเชงิบวก (R=0.829) ซึ่งสามารถพยากรณ์

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 69.00 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา อีกร้อยละ 31.00 เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอื่นๆ และเมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิต ิ

พบวา่ ปัจจัยดา้นร่างกาย ด้านจติใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านจติวญิญาณ และด้านความม่ันคงใน

ชวีติ  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 

  

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

The objective of this independent study was to study factors that affected quality of work life and the level 

of work life quality of employees at Krung Thai Bank Public Company Limited in Phayao. The analysis was based on 

the concept of Quality of Work life, Management System of Quality of Work Life (MS-QWL) by The Human Capacity 

Building institute, The Federation of Thai Industries. 

The data was collected by questionnaire distributed to 207 employees of Krung Thai Bank Public Company 

Limited, Phayao. The data was analyzed using descriptive statistics, namely frequency, percentage, mean, 

Correlation Analysis, and Multiple Regression Analysis.       

               The results of the study showed that the quality of work life of Krung Thai Bank Public Company Limited 

in Phayao region office employees was at the high level. The 6 factors affecting the quality of work life were ranked 

at high level in following order: social relation, environment, mind, spirituality, body and life stability. The relation 

between the 6 factors and the overall the quality of work life was at the statistically significance level of 0.05, and 

the relation was at the medium level, in the same direction. The multiple regression also shown the positive variation 

(R = 0.829),The predictability ability was at 69% The 31% of their quality of work life was and physical , 

environment, and spirituality were the factors that effected overall quality of work life by statistic  

significantly level of 0.05.  

บทน า 

ความส าคัญ และที่มาของปัญหาในการวิจัย  

ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศในภาคการเงินของไทย โดยธนาคาร

พาณิชยเ์ป็นผู้ท่ีมบีทบาทและท าหน้าท่ีหลักในการรับฝากเงนิ และเป็นแหล่งให้บริการด้านสินเชื่อขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญของรัฐในการก าหนดนโยบายทางการเงิน และธนาคารพาณิชย์ก็มีความส าคัญควบคู่ไปกับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย  แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจไทยท่ียังขยายตัวในเกณฑ์ดี ท าให้ธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ของไทยมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินธุรกิจจากอดีตเป็นอย่างมาก การแข่งขันในธุรกิจธนาคารทวี

ความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะการเข้ามาแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ ซึ่งมีฐานเงินทุนขนาดใหญ่และมีการ

น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการด าเนินธุรกิจ (ฐิติยา ไชยวุฒิ, 2545) ท าให้ธนาคารพาณิชย์ท้ังหลายต้องเร่ง 

ปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันและสามารถอยู่ในธุรกิจนีไ้ด้ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในการรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีตอบสนองความต้องการทางการเงินของท้ังภาครัฐและเอกชน  จากสภาวะการ

แข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ธนาคารพาณิชยแ์ตล่ะแห่งมกีารแข่งขันในรูปแบบตา่งๆ ตา่งชูจุดเด่นเพื่อดงึดูดลูกค้ามา
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ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตามธนาคารกรุงไทยก็ยังสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าในธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ซึ่งยึดหลักการมุ่ง

พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีขีดความสามารถสูงและมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับและเป็นธนาคารเพื่อภาครัฐและเอกชน

อย่างแท้จริง โดยได้มีการปรับเปลี่ยนการวางแผนธุรกิจและปรับเปลี่ยนนโยบายให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อชีวิตท่ีสบาย

ของลูกค้า ด้วยการคิดค้นและสร้างความแตกตา่งด้วยนวัตกรรมทางการเงินหลากหลายรูปแบบ ท่ีสอดรับกับรูปแบบการ

ด าเนินชีวติสมัยใหมแ่ละตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังได้น าเทคโนโลยีมา

พัฒนางานด้านการค้าต่างประเทศ จนเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 27001ซึ่งเป็น

มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศในระดับสากล ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง (ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), 2556 : ออนไลน์) 

การด าเนินกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรนัน้นอกเหนือไปจากการใชเ้คร่ืองจักร เคร่ืองมอืและแผนงานตา่งๆ 

ท่ีผู้บริหารขององค์กรได้วางระบบไว้แล้วนั้น ทรัพยากรมนุษย์มีส่วนท่ีเป็นสิ่งส าคัญยิ่งขององค์กร เพราะการท างานทุก

ขั้นตอนล้วนแล้วแต่ต้องใช้มนุษย์ท้ังสิ้น รวมไปถึงการควบคุมเคร่ืองจักรต่างๆ ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่

ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนัน้ ถ้าองค์กรมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมทัีกษะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ มคีวามเต็ม

ใจในการปฏิบัติงาน สามารถท างานได้อย่างมีความสุข จะก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มาพัฒนางาน 

องคก์รก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร และสามารถอยู่รอดในการแข่งขันน้ันได้ (ณิชา ตันบุญต่อ

, 2554) ซึ่งคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานในปัจจุบันเพราะคนเป็น

ทรัพยากรท่ีส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพื่อให้

ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้องท างานในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่  จึงควรมีสภาวะท่ี

เหมาะสม ท าให้เกิดความสุข  ทั้งร่างกายและจิตใจ  มคีวามรู้สกึมั่นคงท้ังสุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางอารมณ์  สุขภาวะ

ทางจิตวญิญาณ และสุขภาวะทางสังคม  (กองสวัสดิการแรงงาน,2547 : ออนไลน)์  

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา  ซึ่งครอบคลุมจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน ก็ได้รับผลกระทบ

จากการแข่งขันดังท่ีกล่าวมาและจากการไปสัมภาษณ์นายภานุวัฒน์  กองตระกูล ผู้จัดการส านักงานเขตพะเยา  

ได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีจะตามมาในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้ธนาคารกรุงไทย สามารถแข่งขันกับธนาคารอื่นได้ และสามารถ

ด ารงอยู่ได้ พนักงานทุกคนทุกระดับต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการฝ่าวิกฤตท่ีเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ  

การบริหารหนี้ การหารายได้เข้าธนาคาร และการบริหารต้นทุนให้ต่ าลง ล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารท่ีต้องเพิ่มความยากล าบากมากขึน้ เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และจากศักยภาพของพื้นท่ีของจังหวัด

พะเยาและจังหวัดน่านนั้นมีชายแดนติดกับประเทศลาว ซึ่งมีการค้าการลงทุนทางชายแดนท่ีสูง  โดยภาพรวมการค้ากับ

ประเทศลาวมีการพัฒนาและมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีท่ีผ่านมา  โดยสถิติการค้า

ชายแดนไทย–ลาว ด้านจังหวัดพะเยา ปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกถึง 178.37 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 

ปี (บรรยายสรุปจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, หนา้ 16) และในส่วนของจังหวัดน่านมีมูลค่าการส่งออก 

1,276.14 ล้านบาท (ขอ้มูลการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว มกราคม–มีนาคม 2556, กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการ

ค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมอืกรมศุลกากร:หน้า 4)  มีส่วนชว่ยผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดมีการขยายตัว 

และส่งผลให้ธุรกิจธนาคารขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงท าให้ส านักงานเขตพะเยาได้รับเป้าหมายในแต่ละผลิตภัณฑ์ของ

ธนาคารมากกว่าเขตอื่นๆ ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน คือ ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลเป้าหมาย, ส านักงานเขต
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พะเยา ประจ าเดือนมกราคม 2556) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดือนมกราคมปี 2555 ประมาณ 3 พันล้านบาท ในขณะท่ีมี

จ านวนพนักงานมีอัตราการเพิ่มขึ้น จากปี 2555 เพียง 25 คน (ข้อมูลจ านวนพนักงาน,ส านักงานเขตพะเยา ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2556) ซึ่งไม่เพียงพอ ท าให้พนักงานท่ีมีต้องรับภาระงานและมีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากพนักงาน

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากธนาคารให้มีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน  ก็จะส่งผลต่อความส าเร็จของ

องคก์าร และส่งผลให้พนักงานมคีุณภาพชีวิตท่ีดี  

 ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษามีความสนใจ ท่ีจะศกึษาถึงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา  เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพชวีติการท างาน และปัจจัยท่ีส่งผลตอ่คุณภาพชวีติการท างาน

ของพนักงาน หลังจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้ทันกับภาวการณ์แข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุ บันและอนาคต  

โดยผลการศึกษาท่ีได้ จะน าไปใช้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงานสูงสุดของธนาคาร 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ส่วนที่ 1 - แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศกึษา 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) 

 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นองค์ประกอบหรือมิติหนึ่งท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตใน

ภาพรวม (Quality of Life) หากกล่าวถึงความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างาน พบว่ามีนักวชิาการหรือผู้เกี่ยวข้อง

ได้ให้ความหมายหรือค านิยามไวน้า่สนใจ หลายประเด็น ดังนี้ 

 วอลตัน (Walton) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานไว้ว่า เป็นลักษณะของการท างานท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรอืสังคม เร่ือง

ของสังคมขององค์กรท่ีท าให้งานประสบผลส าเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ชี้วัด 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 

สภาพ การท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการท างาน โอกาสพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง การท างานรว่มกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ สิทธิสว่นบุคคล และความเป็นประโยชนต์อ่สังคม 

 สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยได้ให้ค าจ ากัดความและความหมาย

ของคุณภาพ (Quality of Life) ไว้ว่าเป็นการด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และ มีความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมถึง

สุขภาวะท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ ์สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ ดังนี้ 

- สุขภาวะทางกาย (Physical Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้และด ารงสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยมีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพ

ร่างกายให้สมบูรณ์ 

 - สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้ของสภาพทางอารมณ์ ความรู้สึกของ

ตนเองและผู้อ่ืน และสามารถบริหารจัดการอารมณข์องตนเองและผู้อ่ืนได้อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
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 - สุขภาวะทางสังคม (Social Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้เรื่องการมสีัมพันธภาพของตนเองกับผู้อื่นท้ังใน

กลุ่มผู้ร่วมงานและตอ่สาธารณะชน 

 - สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) หมายถึง ภาวการณรั์บรู้ของความรู้สกึสุขสม มคีวามพงึพอใจ

ในการด ารงชีวิตอยา่งมเีป้าหมาย เข้าใจธรรมชาตแิละความเป็นจริงของชีวติ รวมท้ังมสีิ่งยึดเหนี่ยวท่ีมคีวามหมายสูงสุดใน

ชวีติ 

2. การสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล , 2552:8) ได้ให้

ข้อเสนอแนะว่า คนท างานหรือพนักงานควรท างานอยู่ในท่ีท างานหรือสถานประกอบการอย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย

และจิตใจ ได้รับการตอบสนองความต้องการท าให้มีการกินดีอยู่ดีเหมาะสมตามสถานะของตน  รวมไปถึงครอบครัว 

เนื่องจากพนักงานในสถานประกอบการมีหลายระดับและความต้องการของพนักงานก็จะมีความแตกต่างกันไป ดังนั้น  

สถานประกอบการควรให้การสนับสนุนหรือด าเนนิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยยึดหลัก ดังนี้ 

1. การด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นขั้นพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อให้พนักงานสามารถมีระดับความ

เป็นอยู่ ท่ีดีพอสมควร มีความผาสุกท้ังกายและใจ มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีความปลอดภัยในการท างาน  มีความ

เจรญิก้าวหนา้ มคีวามมั่นคงในการด าเนนิชีวิต 

2. การด าเนนิการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของพนักงานท่ีนอกเหนอืกฎหมายก าหนดกรอบขั้นต่ า

ไว้ สถานประกอบการสามารถด าเนนิการได้โดยค านึงถงึสิ่งตา่งๆดังน้ี 

     2.1 ความตอ้งการท่ีแท้จริงของพนักงาน ท่ีจะท าให้การยกระดับคุณภาพชีวิตเหมาะสมกับความ 

ตอ้งการของพนักงาน 

     2.2 สถานประกอบการควรเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามสี่วนร่วมในการยก ระดับคุณภาพชวีติ 

     2.3 สถานประกอบการตอ้งวางแผนใชง้บประมาณในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

3. สร้างขวัญและก าลังท่ีดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตท่ีดีจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขกาย 

สุขภาพใจเกิดขวัญก าลังใจในการด ารงชีวิตและการปฏบัิตงิาน 

4. ลดความตึงเครียดระหว่างการท างาน การด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจะช่วยให้

พนักงานและผู้ประกอบการมโีอกาสพักผ่อนหรือผ่อนคลายจากการปฏบัิตงิาน 

ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท างาน 

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (2552) ได้กล่าวถึง

ประโยชนข์องการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ ไวด้ังนี้         

1. ประโยชน์ต่อพนักงาน พนักงานเป็นผู้ท่ีได้รับประโยชน์โดยตรงในด้านของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ

การได้รับการดูแลครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย  อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแสดงผลลัพธ์

ออกมาให้เห็น คือ มีความสุขกาย สบายใจ อารมณ์ดีผลการ ปฏิบัติงานดี มีความมั่งคงในอาชีพได้รับค่าตอบแทน และ

สวัสดกิารท่ีดมีคีวามสัมพันธ์กับหัวหน้าและได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานมคีวามรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีได้จากท่ี

ท างาน สามารถน าไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัว ตลอดจนชุมชนให้เกิดประโยชนไ์ด้ 
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2. ประโยชนต์อ่องค์กร เมื่อพนักงานมคีวามสุขในการท างาน ก็จะส่งผลท าให้เกิดศักยภาพในการท างาน  

ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานตามมาโดยมีความสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม  คือ ผลผลิต

สูงขึ้น คุณภาพสินค้าและบริการดีขึ้น เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร ลดอัตราการขาด ลา มาสายของพนักงาน   และลด

อัตราการลาออกของพนักงานลงรวมท้ังจ านวนค่ารักษาพยาบาลท่ีลดลง  ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรดีขึ้น และ

พนักงานเกดิความภักดตีอ่องค์กรมากขึ้น 

3. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมไทย  โดยรวมจะเป็นสังคมแห่งสุขภาพถือเป็นสังคมท่ีมีสุขภาวะ  

ซึ่งประเทศชาติจะได้รับประโยชน์ คือ ได้องค์กรท่ีมีคุณภาพ เป็นแบบอย่างได้องคก์รเตบิโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้รัฐ ลด

ภาระของภาครัฐในการจัดสวัสดกิาร รักษาโรคเรือ้รังและโรคที่ป้องกันได้ และประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2552: 9) ได้กล่าวถึง  ประโยชน์จากการสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตคนท างาน ในหนังสือคู่มือการสร้างเสริมคุณภาพชวีิตคนท างานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการไว้ดังนี้  

1. ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและพนักงาน และชว่ยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดซีึ่งกันและ 

กัน เนื่องจากการด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมกันคิด 

ร่วมกันท า ร่วมกันตัดสินใจ ตลอดจนการร่วมวางนโยบายเหล่านี้จะมสี่วนให้ท้ังสองฝ่ายต้องมกีารเจรจา พูดคุย พบปะกัน

อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการทราบและป้องกันความขัดแย้งเหล่านั้นเมื่อไม่มีความขัดแย้ง  ความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างกันก็จะตามมาในภายหลัง 

2. ลดปัญหาการลางาน ขาดงาน และการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานเนื่องจากการด าเนินการใดๆ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชวีติจะมสี่วนกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและก าลังใจในการท างานตลอดจนมีความมั่นคงในชีวิต เช่น 

การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในสถานประกอบการซึ่งเป็นเสมือนเงินบ าเหน็จ  โดยจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจาก

งาน โดยกองทุนเหล่านั้นจะเพิ่มจ านวนมากขึ้นตามอายุการท างาน ดังนั้น สวัสดิการเหล่านั้นจะเป็นแรงดึงดูดใจให้

พนักงานอยากอยูใ่นสถานประกอบการไปนานๆ อกีทัง้ยังไม่อยากขาดงานหรือลางานอกีด้วย 

3. เป็นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างาน  จากการท่ีพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ท้ังความสุขกายสบายใจ ท าให้ท างานอยา่งเต็มความรู้ความสามารถของพนักงานหรือการท างานดว้ยความทุ่มเทท้ังก าลัง

กายและก าลังสมอง ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นมคีุณภาพเกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลในการท างานตามไปด้วย 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2549:122) ได้กล่าวว่า ในการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานนั้นผู้บริหาร หรือ

ผู้น าขององค์การควรพจิารณาสิ่งเหลา่นี ้คือ 

1. การให้สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสม เช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน ที่สามารถด าเนนิชีวิตอย่างเป็นสุข 

2. การสร้างความปลอดภัยในการท างาน  ให้พนักงานรู้สกึมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของตน  

รวมถึงความมั่นคงในด้านการจ้างงาน 

3. การพัฒนาความสามารถของพนักงาน  อันจะท าให้พนักงานได้รับรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ได้เรียนรู้

จากการท างาน 
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4. ความเจริญก้าวหน้าในอาชพีการงาน พนักงานตอ้งรู้ว่ามคีวามก้าวหน้าในอาชพีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ

ในการท างานต่อไป 

5. การมจีังหวะท่ีด ีเชน่มีเวลาพักผ่อนกับครอบครัว มีเวลาเป็นส่วนตัว   มีจังหวะชวีติในการด าเนินชีวิต

ท่ีเป็นอิสระ 

6. มีความสัมพันธ์กันในสังคม เช่นการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีความช่วยเหลือสังคม

ด้วยโอกาส การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการรณรงค์จัดกิจกรรมสังคมจะท าให้พนักงานรู้สึกดีและสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดตีอ่สังคมและตัวพนักงานเอง รวมท้ังหน่วยงาน 

3. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน  (Management System of Quality of 

work Life: MS-QWL) (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์, 2552)  

Management System of Quality of Work Life: MS-QWL เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพชีวิตการ

ท างานในองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อก าหนด (Requirements) และแนวทางปฏบัิติ (Guideline) เพื่อให้องค์การสามารถ

นาไปใช้ควบคุม ปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตของ

คนท างานในองค์การท่ีต่อเนื่องท่ีต่อเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง

อารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  โดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์  (สม.)  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการท างานในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลา

ตั้งแต่กันยายน พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนาร่างมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน 

(Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) โดยอาศัยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นแนว

ทางการจัดท า อันได้แก่ เคร่ืองมือในการวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-100) และข้อก าหนดใน

ลักษณะของระบบการบริหารจัดการของระบบการจัดการด้านอนามัยและความปลอดภัย  (OHSAS 18001:1999) และ

มาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่มาประยุกต์กับร่างมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการ และสร้าง

มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนทางานส าหรับคนไทยให้เป็นท่ียอมรับ มีความเหมาะสม และน าไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย และ

เพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของคนท างานในสถานประกอบการเนน้การบูรณาการ

เชื่อมโยง โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง  

ระบบจะเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ผลและปัจจัยท่ีมีผลต่อคนท างานท้ัง 4 ด้าน นั่นคือร่างกาย อารมณ์ สังคม  

และ จิตวิญญาณ โดยพิจารณาจากความจริงท่ีว่า เราจะควบคุมและดูแลในเร่ืองใดอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลได้ก็

ตอ่เมื่อเราสามารถตอบตัวเราเองได้วา่ เร่ืองท่ีเราต้องการดูแลหรือควบคุมนัน้อยูท่ี่ไหน กิจกรรมใด และมีอะไรบ้าง ดังนั้น

การวิเคราะห์และปัจจัยท่ีมีผลต่อคนท างาน จึงเป็นสิ่งท่ีต้อง ท าขึ้นในขั้นตอนแรกๆ และอาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหรือก้าว

แรกส าหรับการเดินทางเขา้สู่การดูแลดา้นคุณภาพชีวิตคนท างาน ซึ่งภายหลังการวเิคราะห์จึงจะเกิดเป็นกิจกรรมมาตรการ 

หรือโครงการต่างๆ ท่ีมีเหตุมาจากผลท่ีได้จากข้อสรุปของการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อท่ีจะท าให้การแก้ไขปัญหาหรือดูแล

คุณภาพชีวิตของคนท างานนั้นตรงประเด็นสอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ จากการวเิคราะห์มากที่สุด  
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ท้ังนี้คุณภาพชีวิตของคนท่ัวไป และคุณภาพชีวิตของคนท างานในสถานประกอบการเหมือนกันในเร่ืองการท าให้

คุณภาพชีวิตของตนเองดีท่ีสุด และจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองความอิสระ ในการท างานและด้านความรู้สึกของจิตใจ  

จึงสามารถอธิบายความหมายของปัจจัยท้ัง 6 ด้านในการด าเนินการ อันเป็นมิติท่ีมีความส าคัญในการวัดระดับคุณภาพ

ชวีติการท างาน ประกอบด้วย  

1. ด้านร่างกาย คือ การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ไมม่ีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถจัดการตอ่อาการปวดหรือ

เจ็บป่วยเล็กน้อยได้ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรืออาการปวดเมื่อยได้ มีความกระปร้ีกระเปร่าและความ

กระฉับกระเฉงในการท างานสามารถท างานได้ตามสภาพร่างกายท่ีมี มีก าลังใจการท างานเพียงพอโดยไม่เป็นภาระของ

ผู้อ่ืน ได้รับอาหารดีและเพยีงพอในแตล่ะวัน มเีวลาออกกาลังกายและพักผ่อนอยา่งเพียงพอ  

2. ด้านจิตใจ คือ การมีสุขภาพจิตดี สบายใจ มีกลไกหรือวิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม ไม่ซึมเศร้า  

มีทัศนคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พึงพอใจในตนเอง ยอมรับและเพียงพอในสิ่งท่ีมี มีความมั่นใจใน

ตนเอง และท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จได้  มีสติปัญญาความจ าดี ไม่หลงลืม มีสมาธิในการท างาน 

สามารถปลอบโยน และให้ก าลังใจคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน และมีก าลังใจในการท างาน ไมม่ีความกดดัน และมี

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีความทุกข์  

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม คือ การมคีวามเชื่อม่ันศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน มกีารพึง่พาอาศัยและชว่ยเหลอืกัน

ในการท างาน สามารถท างานบางอย่างแทนกันได้ รู้บทบาทหนา้ที่ในงานโดยไม่ต้องรอค าสั่งในการท างาน มคีวามสามารถ

ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ร่วมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี มกีารเสนอขอ้คิดเห็นของผู้อื่น มสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

และเข้าร่วมในกิจกรรมพเิศษท่ีหน่วยงานจัดให้  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท้ังในสถานท่ีท างานและระหว่างการเดินทาง

จากบ้านไปท่ีท างาน มีท่ีท างานปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะ อยู่ใกล้บ้าน สามารถเดินทางสะดวก มีแหล่งบริการและ

อ านวยความสะดวกในท่ีท างาน เช่น หนว่ยรักษาพยาบาล มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงินให้หนว่ยงาน มีชอ่งวา่งรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารและความรูต้า่งๆ มกีฎระเบียบและวันหยุดท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณใ์นการท างานที่ทันสมัยเพยีงพอ  

5. ด้านจติวญิญาณ คือ การมอีสิระในการท างาน การได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 

มคีวามภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานท่ีท า มีความภูมิใจในการสถานการณ์ประกอบการ มีความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ในงาน มี

ความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการของผู้บริหาร มีความตั้งใจท างานอย่างเต็มกาลัง มีความรู้ความสามารถ 

ภูมิใจในผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมเผยแพร่ความดีงามละปกป้องชื่อเสียงของสถานประกอบการ  ตลอดจนมี

โอกาสได้ใช้ และได้พัฒนาความรูค้วามสามารถของตนในการท างาน  

6. ด้านความมั่นคงในชีวิต  คือ การมีรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  และเพียงพอใช้จ่ายใน  

ยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน ไม่มีภาระหนี้สินเกินก าลัง ไม่สร้างหนี้ท่ีไม่จาเป็นและไม่ช่วยให้มีความมั่นคงของในระยะยาว มีเงิน

ออมเมื่อเกษยีณจากงานมสีวัสดกิารท่ีดเีหมาะสม และครอบคลุม มกีารตรวจรา่งกายประจ าปีฟรี มกีารเลื่อนปรับต าแหนง่ 

ขึ้นขั้นเงินเดือนตามความสามารถเพื่อประกันความมั่นคงในงานตลอดจนงานท่ีท าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

สะดวกสบายไม่หนักหรือเหนื่อยจนเกินไป 
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ส่วนที่ 2 - การน าเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 สุนันท์ วิรัชวรกุล (2553) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ จ านวน 369 คน จากจ านวนเจ้าหน้าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ใน

กรุงเทพมหานครท้ังหมด 4,768 คนโดยใชแ้นวคิดคุณภาพชวีิตการท างาน ตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ชวีิตการท างาน (MS–QWL) ของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถิตท่ีิใชใ้น

การวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบค่าแจกแจงแบบที, การวเิคราะห์ความแปรปรวน, การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณา

รายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ และด้าน

ร่างกาย ตามล าดับ มีระดับปานกลางค่อนข้างต่ าคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงในชีวิต และด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามรายปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าอายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตด้านความมั่นคงในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนอายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตด้านจิตวิญญาณและด้านความมั่นคงในชีวติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านร่างกายและ

ด้านจติใจ มคีวามสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

ปรีญธร สุทวีทรัพย์ (2553)  ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้นวคิดคุณภาพชีวติการท างานตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชวีิตการท างานใน

องค์กร (MS–QWL) โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นเจ้าหน้าท่ีสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

ท้ังหมด 340 คน จากเจ้าหน้าที่ท้ังหมด 2,290 คน สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การวเิคราะห์

ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลางค่อนข้างสูง 

คุณภาพชีวิตด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า คุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 

คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง   คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปาน

กลางค่อนขา้งสูง คุณภาพชวีิตดา้นจิตวญิญาณอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในอาชีพอยู่

ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า  และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล  คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้ เงิน เดือน      

และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานไม่แตกต่างกัน  คุณภาพชีวิตท้ัง 6 ด้านมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารนครหลวง ไทย 

จ ากัด (มหาชน) เขต 21 โดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ

ท างาน (MS–QWL) โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นพนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เขต 21 จ านวน 

123 ราย สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบค่าแจกแจงแบบที, การวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว, การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSDการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดย

วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารนครหลวง

ไทย จ ากัด (มหาชน) เขต 21 มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานคือ  ด้านจิตใจ รองลงมา
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คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านร่างกาย และด้านสัมพันธภาพทางสังคม และมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย

ปานกลางต่อปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิต ส่วนผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย  จ ากัด (มหาชน) เขต 21 พบว่าไม่แตกต่างกัน และ

พบว่า ปัจจัยด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา 

     1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

  เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามกับพนักงาน

ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา ในช่วงเดอืนตุลาคม-ธันวาคม 2557 โดยในการศึกษาครัง้นี้ได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยท่ีมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน ตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ได้แก่ ด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชวีิต และศึกษา

ในสว่นของระดับคุณภาพชวีติการท างานซึ่งจะวัดจากคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 

     1.2 ขอบเขตประชากร 

  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา  

(ในจังหวัดพะเยา แพร่ นา่น) ซึ่งมีจ านวน 207 คน 

 2. แหล่งข้อมูล และเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยสอบถามจากผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีเป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา (ในจังหวัดพะ เยา แพร่ น่าน)  

ซึ่งมีจ านวน 207 คน และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากท าการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร 

สิ่งพิมพ ์งานวจิัย ฐานขอ้มูลและเว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย  

           ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศกึษา ระดับต าแหนง่งาน อัตราเงนิเดอืน และระยะเวลาการท างาน 

                      ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชวีิตของการท างาน  ซึ่งได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านจิตวิญญาณ  และ ด้านความมั่นคงในชีวิต  และค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน

โดยรวม ซึ่งมีรายละเอยีดในค าถามดังน้ี 
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1. ด้านร่างกาย    จ านวน 7 ข้อ  

2. ด้านจติใจ     จ านวน 9 ข้อ  

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม   จ านวน 9 ข้อ  

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม   จ านวน 9 ข้อ  

5. ด้านจติวญิญาณ    จ านวน 10 ข้อ  

6. ด้านความมั่นคงในชวีติ  จ านวน 8 ข้อ  

และคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวม  จ านวน 1 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เตมิข้อความ 

 3. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ผู้ศึกษาเป็นผู้ ท่ีท าการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดด้วยตนเอง โดยข้อมูลท่ีรวบรวมได้จาก

แบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistic)  

โดยลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละด้าน ซึ่งจะเป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือกอยู่ 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัด 

Likert Scale โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เห็นดว้ยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นดว้ย 

เห็นด้วยมากท่ีสุด โดยค าถามในแบบสอบถามมีท้ังข้อความเชิงบวก  (Positive)  หมายถึง  ความหมายของข้อความนั้น

สอดคล้องกับความหมายของตัวแปรท่ีต้องการวัด  และข้อความเชงิลบ (Negative)  หมายถงึ  ความหมายของข้อความนั้น

ตรงข้ามกับความหมายของตัวแปรท่ีต้องการวัดเพื่อป้องกันการมีอคติ  (Bias)  ในการตอบแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์ใน

การให้คะแนน ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ข้อความทางบวก การให้เกณฑ์คะแนนดังนี้  

ระดับความคดิเห็น    คะแนน  

เห็นดว้ยมากที่สุด         5  

เห็นดว้ยมาก         4  

เห็นดว้ยปานกลาง        3  

เห็นดว้ยนอ้ย         2  

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด         1 

กลุ่มท่ี 2 ข้อความทางลบการให้เกณฑ์คะแนนดังนี้  

ระดับความคดิเห็น    คะแนน  

เห็นดว้ยมากที่สุด         1  

เห็นดว้ยมาก         2  

เห็นดว้ยปานกลาง         3  

เห็นดว้ยนอ้ย         4  

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด         5  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   489 

 

โดยมีเกณฑ์การแปลผล โดยทาการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนท้ัง 5 ระดับ

ค่าเฉลี่ย ด้วยวิธีการค านวณอันตรภาคชัน้ เพื่อแบ่งช่วงระดับคา่เฉลี่ย (กัลยา วาณิชยบั์ญชา, 2547:29) ดังนี้  

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด   =   5 - 1  =   0. 8  

จ านวนชัน้      5  

การแปลผลจากค่าเฉลี่ยของระดับความคดิเห็นในแตล่ะระดับ ดังนี้  

   ค่าเฉลี่ย   แปลผลระดับความคดิเห็น  

    4.21 - 5.00    เห็นดว้ยมากที่สุด  

3.41 - 4.20    เห็นดว้ยมาก  

2.61 - 3.40    เห็นดว้ยปานกลาง  

1.81 - 2.60    เห็นดว้ยนอ้ย  

1.00 - 1.80    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

   ค่าเฉลี่ย    แปลผลระดับคุณภาพชีวิตการท างาน  

4.21 - 5.00    มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูงมาก  

3.41 - 4.20    มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับสูง  

2.61 - 3.40    มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง  

1.81 - 2.60   มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับต่ า  

1.00 - 1.80   มคีุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับต่ ามาก 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

และสถิตอิา้งอิง (Inferential Statistic) ได้แก่  

1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ให้อธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม

ประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหนง่งาน อัตราเงนิเดอืน และระยะเวลาการท างาน 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใชอ้ธิบายระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา 

3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) ใช้เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลตอ่คุณภาพชวีิตการท างานท้ัง 6 ด้านกับ

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานเขตพะเยา 

4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวัดระดับอิทธิพลของปัจจัยท้ัง 

6 ด้านท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวม ของพนักงานกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานเขตพะเยา 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานเขตพะเยา โดยใชแ้นวคิดคุณภาพชีวิตการท างานตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน

ในองค์กร (Quality of Work Life; MS–QWL) โดยสามารถสรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะดังนี ้

- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.6 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 31.4  มีอายุ 20-30 

ร้อยละ 34.8 รองลงมา อายุ 31-40 ร้อยละ 30.0 สถานภาพ สมรส  ร้อยละ 50.2 รองลงมา สถานภาพ โสด ร้อยละ 

46.4 การศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 72.9 รองลงมา ตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 26.6 ต าแหน่ง ระดับเจ้าหน้าท่ี/

เจ้าหน้าท่ีอาวุโส ร้อยละ 67.5 รองลงมา ระดับหัวหน้าส่วน/รองผู้จัดการ ร้อยละ 26.6 ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการลูกค้า  

ร้อยละ 48.3 รองลงมา ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อและการขาย ร้อยละ 40.1 รายได้ มากกวา่ 45,000 บาท ร้อยละ 28.0 รองลงมา 

15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 24.6  อายุการท างาน มากกวา่ 20 ปี ร้อยละ 25.5  รองลงมา 1-5 ปี รอ้ยละ 23.2      

- ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานท้ัง 6 ด้าน มีระดับความคิดเห็นในปัจจัยท้ัง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.90  และเรียงอันดับค่าเฉลี่ยตามปัจจัย 6 ด้าน ในระดับเห็นด้วยมากท้ังหมด ดังนี้  

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านจิตใจ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้านจิตวิญญาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  ด้านความมั่นคงใน

ชวีติ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามล าดับ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอยีด ได้ดังนี้ คือ 

1. ด้านร่างกาย มีระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกายอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.85  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ ในปีท่ีผ่านมาท่านได้เจ็บป่วยรุนแรงจน

ต้องนอนโรงพยาบาล*มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (ค าถามในทางลบ หมายถึง เห็นด้วยน้อย) รองลงมา คือ การรับประทาน

อาหารในแต่ละวันได้เพยีงพอมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.99 การได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.96 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 

 2. ด้านจิตใจ มีระดับความคิดเห็นในปัจจัยดา้นจิตใจอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ ท่านมีสมาธิในช่วงเวลาการท างาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.11 รองลงมา คือ ภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  พึงพอใจในความเป็นตัวท่าน   

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนปัจจัยยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ มสีิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในยามทุกข์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ ท างาน

ตามหนา้ท่ีได้ด้วยตัวท่านเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา คือ  การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารฯ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.10  ให้ความไวว้างใจในเพื่อนร่วมงานมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เพื่อนร่วมงาน

เป็นเสมอืนคนในครอบครัวเดียวกัน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

 4. ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.03 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ  สามารถเดินทางมายังธนาคารฯ  

ได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา คือ การยอมรับใน กฎ ระเบียบของธนาคารฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  มคีวาม
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในขณะท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10   ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือพึงพอใจใน

วันหยุดท่ีท่านได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

 5. ด้านจิตวญิญาณ มรีะดับความคิดเห็นในปัจจัยดา้นจิตวญิญาณอยู่ในระดับมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยย่อยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ   ความมั่นใจในความมั่นคงของธนาคาร

ฯ และทีมผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.04 รองลงมาคือ การใช้ความรู้ความสามารถในงานได้อย่างเต็มท่ี  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  4.01  ได้รับการยอมรับ หรอืค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  ส่วนปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความคิดท่ีจะลาออกไปหางานใหม่ท า* มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (ค าถามในทางลบ หมายถึง  

เห็นดว้ยนอ้ย) 

 6. ด้านความมั่นคงในชีวิต มีระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดปัจจัยยอ่ยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามล าดับแรก คือ รายได้ท่ีได้รับเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ งานท่ีท าอยู่ในขณะนี้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  การจัดการกับรายจ่ายหรือหนี้สินได้อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ลักษณะงานท่ีท าอยู่ในขณะนี้หนัก หรือท าให้ท่านเหนื่อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 (ค าถามในทางลบ 

หมายถงึ เห็นด้วยมาก) 

- ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน กับระดับคุณภาพชีวิตการท างาน

ปัจจัยด้านร่างกาย มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.741 แสดงวา่ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน กล่าวคือ  ถ้ามีการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านร่างกายมากขึ้น พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานเขตพะเยา จะมีคุณภาพการท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยด้านจิตใจ   มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ

ท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.882 แสดงว่าตัวแปรท้ัง

สองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน

จิตใจ มากขึ้น พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา จะมคีุณภาพการท างานในภาพรวมเพิ่มมาก

ขึน้ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.838 แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ  ถ้ามีการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมม ากขึ้น พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา จะมีคุณภาพการท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.783 แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กล่าวคือ  ถ้ามกีารให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน

เขตพะเยา  จะมีคุณภาพการท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึน้ ปัจจัยด้านจิตวญิญาณ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างาน

ในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.894   แสดงวา่ตัวแปรท้ังสองมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ  ถ้ามีการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน  

จิตวญิญาณมากขึ้น พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา จะมีคุณภาพการท างานในภาพรวม
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เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 

0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.838 แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ  ถ้ามีการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา จะมีคุณภาพการท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึน้ 

- ความสัมพันธ์ระหวา่งคุณภาพการท างานในภาพรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน

เขตพะเยา กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านจิตวิญญาณ และ ด้านความมั่นคงในชีวิต มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก (R=0.829)  

ซึ่งสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 69.00 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา อีกร้อยละ 31.00 เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณาจาก

ค่านัยส าคัญทางสถิติ พบวา่ ปัจจัยดา้นร่างกาย ด้านจติใจ   ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านจติวญิญาณ 

และด้านความมั่นคงในชีวติ  มคีวามสัมพันธ์ตอ่คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

โดยปัจจัย  

ด้านร่างกาย  สามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 

0.741 

ดา้นจิตใจ สามารถท านายระดับคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวม มคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.882 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  สามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.838 

ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 

0.783 

ด้านจิตวญิญาณ  สามารถท านายระดับคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 

0.894 

ด้านความมั่นคงในชีวิต สามารถท านายระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

เท่ากับ 0.838 

การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาระดับคุณภาพชีวติการท างานและปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนักงานกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน)   ส านักงานเขตพะเยา อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้  

จากผลการศึกษา พบวา่ ระดับความคิดเห็นในปัจจัยท้ัง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 3.90 ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนันท์ วิรัชวรกุล (2553) ท่ีได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีการตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ เจ้าหนา้ที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานครมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า และไม่สอดคล้องกับการศกึษา

ของปรีญธร สุทวีทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ใน
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร   มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง   แต่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

เปล่งแข ลางคลิจันทร์ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน)  

เขต 21 ท่ีผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) เขต 21   มีคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวมในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบของการศึกษา ท าให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพะเยา ดังนี้  

 1. ปัจจัยด้านร่างกาย ในองค์กร มีพนักงานจ านวนไม่น้อยท่ีออกก าลังกายเป็นประจ า แต่ก็มีพนักงานบางส่วน

ยังมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพ คือไม่มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเท่าท่ีควร และไม่มีเวลาพักผ่อนในแต่ละวัน

อย่างเพียงพอเท่าท่ีควร รวมท้ังการท างานธนาคารฯท่ีติดตอ่กันระยะเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้ไม่มเีวลาออกก าลัง

กายได้ ดังนั้นธนาคารควรใส่ใจเร่ืองสุขภาพร่างกายของพนักงานให้มากขึ้น ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุก

คน ได้ออกก าลังกายเพื่อการนันทนาการ  และจัดสรรเวลาให้พนักงานท างานและเลิกงานได้อยา่งเหมาะสม  โดยท่ีกล่าว

มานั้นธนาคารฯควรมีการจัดท าตัวชี้วัดเร่ืองสุขภาพของพนักงานร่วมกับ การก าหนด KPI ของรายบุคลร่วมด้วยก็ได้ เพื่อ

การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และท างานได้ตามสภาพร่างกายท่ีมี

อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อคุณภาพชวีิตท่ีดีในการท างาน ธนาคารฯควรท าการกระตุน้ในเร่ืองสุขภาพจิต

ดี สุขภาพกายแข็งแรง ด้วยการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ประโยชน์จากการออกก าลังกายผ่านสื่อต่างๆ ภายใน

องค์กร ท้ังบทความทางเมล์ ระบบงานภายในองค์กร จัดกิจกรรมกีฬาสีประจ าปีในแต่ละเขต เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง

กายและเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันในองค์กรอีกด้วย ท าการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการตรวจร่างกายประจ าปี

อย่างตอ่เนื่อง ส าหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานใส่ใจและตระหนักถึงเร่ืองสุขภาพมากยิ่งๆ ขึน้ 

 2. ปัจจัยด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ธนาคารฯควรให้ความส าคัญกับสุขภาพจิตในการท างานของพนักงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองความเครยีดอันเนื่องมาจากการท างาน  ควรมบุีคลากรในการให้ค าปรึกษาทัง้ในเร่ืองงานและเร่ือง

ส่วนตัว  มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อลดความตงึเครียดและการจัดการท างานในองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ 

โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการสร้างแนวทางและแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสบส าเร็จต่อไป ควรจัดให้มกีิจกรรมร่วมกันในกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน่ มีการจัดอบรม

ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อย่างน้อยปีละคร้ัง เพื่อให้พนักงานได้มีสมาธิในการท างานมากขึ้น และยังเป็นการสร้างจิตส านึก

เร่ืองคุณธรรม จรยิธรรมในการท างาน ชว่ยลดความเสี่ยงในเร่ืองทุจรติในการท างานอกีด้วย 

หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ร่วมจัดกิจกรรมกับองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น การออกหน่วยช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นภาพลักษณท่ี์ดใีนการท างานกับองค์กร  

ผู้บังคับบัญชาควรให้การยกย่องชมเชยพนักงานอย่างสม่ าเสมอ โดยการกล่าวค าชมเชย หรือใช้สื่อในการ

ประชาสัมพันธ์กล่าวยกยอ่งพนักงานท่ีมีผลงานหรือท างานในองค์กรได้มีประสิทธิภาพ เช่น การยกยอ่งชมเชยในวันประชุม
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รายวัน รายสัปดาห์ ใช้การสื่อสารทาง Social media เช่น กลุ่มไลน์ประจ าหน่วยงาน กลุ่มไลน์เขต หรือท าการสื่อสารโดย

ตดิบอร์ดยกยอ่งพนักงานดีเด่นท่ีสาขา เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมใิจ และเป็นการกระตุ้นให้พนักงานปฏบัิติได้ดี

ยิ่งขึน้ 

3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นอันทราบดีอยู่แล้วว่า

ในองค์กรมีพนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม Generation ผู้บังคับบัญชาและพนักงานควรท าการปรับทัศนคต ิ

สร้างสัมพันธ์กันในองค์กรได้ โดยการให้เกียรติ นอบนอ้มถ่อมตน เอาใจเคา้มาใส่ใจเรา ให้คดิวา่องค์กรในหน่วยงานทุกคน

เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน อาจจัดท ากิจกรมร่วมกันพากันไปเท่ียวเป็นหมู่คณะ ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ กระชับ

ความสัมพันธ์ สามารถพูดคุยและไว้วางใจกันได้ ท าการส่งเสริมและสนับสนุนในการท างานเป็นทีม การสร้างค่านิยม

ร่วมกันในการท างานตามหลักค่านิยม FIRST ของธนาคารฯ (F ย่อมาจาก Firm, I ย่อมาจาก Innovation, R ย่อมาจาก 

Responsible, S ย่อมากจาก Service และ T ย่อมาจาก Teamwork) การมีส่วนร่วมในการท างานด้วยความสามัคคี   

โดยเน้นการท างานเป็นทีมให้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเร่ืองงาน และศึกษาเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆ  เพื่อน ามาใช้

ภายในองค์กร มีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันท างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนในหน่วยงานสามารถท างานทดแทนกันได้ทุก

ด้านหากคนใดคนหนึ่งไม่อยู่  ซึ่งจะท าให้องค์กรเกิดการเรยีนรู้และพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง โดยอาจสร้างความสัมพันธ์ จัดให้

มพีี่เลีย้ง รุน่พี่สอนรุ่นนอ้ง รุน่นอ้งแนะน าสิ่งใหม่ๆ ให้รุ่นพ่ี สรา้งความอบอุ่นเสมอืนเป็นครอบครัว ชว่ยกันท างาน แก้ปัญหา

ตา่งๆ ท่ีเกิดจากการท างาน และยังเป็นการลดปัญหาการลาออกได้อีกทางหนึ่ง 

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ควรจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ตามความต้องการขั้นพื้นฐาน มีงบประมาณด้าน

อุปกรณเ์คร่ืองใชส้ านักงานท่ีเพยีงพอต่อความต้องการของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการท างานตามต าแหนง่งานต่างๆ อย่าง

เหมาะสมและปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สถานท่ีประชุม ห้องรับประทาน

อาหาร มุมผ่อนคลาย ให้มีบรรยากาศนา่อยู่ให้กับพนักงาน และควรให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในสถานท่ีท างาน 

เชน่ ให้ความรู้แก่พนักงานทุกท่านเกี่ยวกับอุปกรณ์ถังดับเพลิงเบื้องต้น ต าแหน่งการวาง หากเกิดเหตุไฟไหมส้ามารถใชไ้ด้

ทันเวลา การรับมอืหากถูกโจรปล้นธนาคาร มีปุ่มกดฉุกเฉินหากถูกโจรกรรม มีการเตรียมความพร้อมและทดสอบหากเกิด

เหตุการณ์จริง เป็นสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่พนักงานได้มาก ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานควรท าการจัดสรรเวลาใน

การท างาน และวันหยุดให้พนักงานได้อยา่งเหมาะสม เชน่ ให้พนักงานแจ้งและลงเวลาวันหยุด ลาหยุดพักผ่อนประจ าปีไว้

ล่วงหน้า หรือหากเกิดเหตุจ าเป็นท่ีจะต้องลาด่วน ก็ให้พนักงานได้ใช้สิทธ์ิของตนได้อย่างเต็มท่ี การรับสมัครและบรรจุ

พนักงานใหม่ ธนาคารฯควรจัดสรรพนักงานให้ลงท างานตามภูมิล าเนาก่อน หรือใกล้บ้านท่ีสุด เพื่อลดปัญหาการโยกย้าย 

และขาดแคลนพนักงานเพื่อให้พนักงานสะดวกสบายในเร่ืองของการเดินทางมาท างาน เพราะธนาคารไม่มีงบประมาณใน

เร่ืองค่าเชา่บา้น ค่าเดนิทาง ส าหรับพนักงานปฏิบัตกิาร จะเป็นการช่วยลดค่าใชจ้่าย เพ่ิมความมั่นคงในชีวิตได้อกีทาง 

 5.ปัจจัยด้านความม่ันคงในชีวติ ส่งเสริมการมวีนิัยทางการเงินให้กับพนักงานและให้ความรู้ แก่พนักงานในเร่ือง

ของการเก็บออมเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในอนาคต เช่น การจัดอบรมการออมในรูปแบบต่างๆ ท้ัง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ท่ี

ควรส่งเสริมให้พนักงานสมัครเข้ากองทุนฯ กองทุนต่างๆของบริษัทในเครือ โดยเชิญ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการ

ออมและผู้ท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานมาบรรยาย เพื่อใช้เป็นแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบัติต่อไป ธนาคารฯ  

มสีวัสดิการการส าหรับตัวพนักงานเอง อย่างเพียงพอ และครอบคลุมความจ าเป็นต่างๆ เช่น การให้สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
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สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อต่างๆตามความสามารถการผ่อนช าระอยู่แล้ว แต่ธนาคารฯควรให้ความส าคัญในเร่ืองของ

การให้วงเงินกู้ท่ีไม่ควรให้มากจนเกินไป หรือการขยายระยะเวลาการคืนเงินกู้ส าหรับพนักงาน เพราะจะเป็นการสร้าง

หนี้สินระยะยาวแก่พนักงาน และควรท าการปรับปรุงพิจารณาเร่ืองอัตราเงินกู้พิเศษส าหรับพนักงาน เพ่ิมสวัสดิการ ให้แก่

พอ่แม่ของพนักงานในเร่ืองของค่ารักษาพยาบาล เพ่ือสร้างความมั่นคงในชวีติ ท าการสง่เสริมให้พนักงานให้มีโอกาสในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าตามสายงานของธนาคาร โดยจัดให้มีสวัสดิการในเร่ืองของทุนการเรียนศึกษาต่อให้มาก

ขึ้น พนักงานสามารถน าความรู้มาปรับใช้และพัฒนาองค์กรต่อไป ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารในหน่วยงาน ควรให้ความ

เป็นธรรมและเท่าเทียมในการให้เงินรางวัล โบนัส การเลื่อนขั้นต่างๆ แก่พนักงาน ตามความสามารถของพนักงาน  

และหลักการ KPI รายบุคคล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ท าให้พนักงานรู้สึกมี

ความมั่นคงและรู้สกึดีตอ่องค์กร  

และจากการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมท้ัง 6 ด้านกับคุณภาพชีวิต

การท างานในภาพรวม พบว่า ระดับความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน ปัจจัยท้ัง 6 ด้าน 

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานท้ังหมด คุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคารกรุงไทยมีคุณภาพชีวิตในภาพรวม  

ดีมาก อยู่แล้ว หากจะท าให้ดีมากกว่า องค์กรควรจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการภายในองค์กรด้าน  HR 

ให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า พนักงาน คือหัวใจขององค์กร ควรมุ่งเน้นการดูแลรักษาและพัฒนาพนักงานตามแนวทางท่ี

เป็นมาตรฐานเพื่อน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จอันยั่งยืน อาจจะมีการปรับฐานเงินเดือนตามอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิ จ  

มสีวัสดิการหลังเกษยีณ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ มั่นคงในคุณภาพชีวิต ส่งผลตอ่ปัจจัยดา้นจิตวญิญาณของพนักงานเกิดความ

จงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น มีการจัดอบรมความรู้ทักษะต่างๆให้เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประเทศ AEC เช่น จัดสรร

งบประมาณให้พนักงานเรียนรู้ภาษาต่างชาติ เป็นต้น เพิ่มการจูงใจของการขายเพื่อขจัดปัญหาของความเครียดจาก

ยอดขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯท่ีพนักงานไมส่ามารถหลกีเล่ียงการขายได้ โดยอาจจะเพิ่มค่าคอมมชิชั่นให้สูงขึน้ มีรางวัล

ผลตอบแทนต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานมากขึ้น “งานเป็นผล คนเป็นสุข” คุณภาพชีวติของ

พนักงานก็จะดีมากยิ่งๆขึน้ไป 
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