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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
สังกัดส านักงานเขตล าปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด
ส านักเขตล าปาง จ านวนพนักงาน จ านวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)   
 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด 
ส านักงานเขตล าปาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส/ซุปเปอร์ไวเซอร์  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-10 ปี    
 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงาน
เขตล าปาง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า  

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90                    
(S.D.=0.567) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 

   ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 
(S.D.=0.629)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ท่านพอใจรายได้และสวัสดิการที่
ได้รับจากองค์กร ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน ท่าน
ได้รับรายได้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และท่านพอใจท างานล่วงเวลาแม้จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา  
              ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 (S.D.        
=0.453) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ องค์กรมีการเตรียมพร้อมส าหรับการ
ป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย เพ่ือนร่วมงานและตัวพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างเคร่งครัด สถานที ่ 
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ท างานมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อการท างาน และ สถานที่ท างานมีบรรยากาศ  
ที่ดีและเอ้ือต่อการท างานอย่างมีความสุข 
      ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.93             
(S.D.=0.553) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้  องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงาน              
ทุกคนมีโอกาสในการศึกษาต่อ องค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้โดยมีการจัดอบรมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่จากการท างานอยู่เสมอ และองค์กรมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร
ที่สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว 
                   ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 
(S.D.=0.560) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ มั่นใจว่าองค์กรมีความมั่นคง ท าให้
สามารถปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได้ หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ก้าวไปสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น มีโครงสร้างขององค์กรที่เอ้ือต่อความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล าดับและ
องค์กรมีเกณฑ์พิจารณาเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน 
                   ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.98 (S.D.= 
0.515) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ เพ่ือนร่วมงานให้ความเคารพสิทธิส่วน
บุคคลซึ่งกันและกัน องค์กรมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานรับ
ฟังความคิดเห็นของพนักงาน และพนักงานและเพ่ือนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
อยู่เสมอ 
                  ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.85 (S.D.=0.751) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ผู้บริหารของพนักงานให้
ความเสมอภาคในการท างาน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลการท างานประจ าปี
ตามผลงาน และ พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนประจ าปี และการขึ้นต าแหน่ง 
ทั้งท่ีท่านท างานเต็มความสามารถ 
               ด้านความสมดุลของชีวิตการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 (S.D.          
=0.506) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจต่อ
การท างานของพนักงาน พนักงานมีเวลาเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน พนักงานมีโอกาส
ลาพักผ่อนหรือลากิจไปท าธุระส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม และพนักงานรู้สึกว่าการท างานล่วงเวลาท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับครอบครัว มีความผูกพันกันน้อยลง 
               ด้านความภูมิใจในองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 (S.D.=0.573)                    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ พนักงานพร้อมที่จะรักษาชื่อเสียงขององค์กรนี้
ด้วยความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานขององค์กรนี้  การท างานในองค์กรนี้ท าให้
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พนักงานและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการท างานในองค์กรนี้ท าให้พนักงานเป็นที่ยอมรับ
และนับถือของบุคคลในสังคม 
     ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.90 (S.D.=0.567)                     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ระดับคุณภาพชีวิตที่พนักงานให้ความคิดเห็น        
มากที่สุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน                        
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า
และความม่ันคงในอาชีพ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ด้านรายได้และค่าตอบแทน
ที่ยุติธรรม ตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน  
           ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.86 (S.D.=0.809) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
    ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีระดับความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง             
มีค่าเฉลี่ย 3.71 (S.D.=0.773) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้  นโยบายและ
เป้าหมายต่างๆ ขององค์กรเป็นสิ่งไม่เลื่อนลอย  ค่านิยมองค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ   
การบริหารงานขององค์กรเป็นการบริหารงานที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เป้าหมายการปฏิบัติงานในองค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของพนักงานและพนักงานมีความคิดเห็น
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 
                   ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีระดับความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง            
มีค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.719) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ พนักงานพร้อมที่
จะอุทิศแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กร เมื่อได้รับมอบหมาย
งานพนักงานจะทุ่มเทเพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย  ท่านมักจะท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา 
และ เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านจะไม่หยุดท างานนั้น 
                 ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีระดับความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                
มีค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D.=0.935) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ท่านคิดว่าการที่
ได้มาท างานในองค์กรนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด ท่านมีความเชื่อมั่นในการท างานกับองค์กร 
ท่านไม่คิดจะเปลี่ยนงานถึงแม้จะมีโอกาสที่ดีกว่าเดิม และ หากท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานท่านคิดว่าจะ
ไม่ประสบความส าเร็จเท่ากับงานที่เป็นอยู่ 
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                 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย  3.86 (S.D.=0.809)               
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ระดับความผูกพันต่อองค์กรที่พนักงานให้              
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร รองลงมาคือ 
ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และอันดับสุดท้ายคือความเชื่อมั่นและ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
 สรุปทดสอบสมมติฐาน        

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด ส านักงานเขตล าปาง  พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน               
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเรียงค่าสหสัมพันธ์ (r) จากมากไปน้อย ได้ดังนี้    
ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (r=0.579) ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร             
(r=0.547) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง (r=0.535) ด้านพัฒนาศักยภาพของพนักงาน                
(r=0.469) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน (r=0.465) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
(r=0.433) ด้านความภูมิใจในองค์กร (r=0.340) และด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน (r=0.248) 
สรุปพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรมมีความสัมพันธ์กับความ
เชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากที่สุด แสดงว่าพนักงานมีรายได้และ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมมากส่งผลต่อความเชื่อม่ันและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากด้วย
เช่นกัน โดยภาพรวม พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรในระดับปานกลางคือมีค่าสหสัมพันธ์ 
(r=0.452) และมีนัยส าคัญทางสถิติแสดงว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานมาก ส่งผลให้ พนักงาน
มีความรู้สึกเชื่อมั่นในองค์กรมากข้ึนเช่นกัน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศ ึกษาค ุณภาพชีว ิตในการท างานก ับความผ ูกพ ันต ่อองค ์กรของ พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน
สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับสุลาวัณย์ ศิริค าฟู (2550)  
คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตทุกด้านของพนักงานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริการ ความผูกพันต่อองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการต่อการให้บริการ 
และสอดคล้องกับลัดดา ดวงรัตน์ (2552) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตใน
การท างานที่มีต่อความผูกพันในองค์กรของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  ผลการศึกษา
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พบว่า  วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความผูกพันในองค์กรของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากการมี
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี แสดงให้เห็นถึงองค์กรให้ความส าคัญกับบุคคล มีการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการท างานในองค์กรอยู่เสมอ เพราะบุคคลเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งต่อองค์กร องค์กรที่ต้องการ
ผลงานที่ดีเด่น จ าเป็นต้องรับรู้ความต้องการของบุคคลในองค์กร บุคคลจะปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถจะต้องมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี คุณภาพชีวิตในการท างานจึงมีผลกระทบโดยตรง
ต่อความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานของบุคคล โดยคุณภาพชีวิตในการท างานจะบอกถึงความรู้สึก
พึงพอใจของบุคคล ถ้าบุคคลมีคุณภาพชีวิตในการท างานสูงก็จะเกิ ดความผูกพันต่อองค์การสูง
เช่นเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรท าให้ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
  ด้านความภูมิใจในองค์กร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องแนวคิดของ  Bruce, W.M. and 
J.W. Blackburn. (1992) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน คือ               
การท างานที่ได้การยอมรับทางสังคม มีความภูมิใจในงานที่ได้รับผิดชอบ และสอดคล้องกับลลิดา 
โกมลจันทร์ (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและประสิทธิภาพ             
การท างาน: กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบมจ.             
มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับกัลยารัตน์ มีลาภ (2553) ที่
ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด 
ส านักงานเขตล าปางมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องแนวคิดของ  Bruce, W.M. and J.W. 
Blackburn (1992) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานคือการ                 
มีปฏิส ัมพันธ ์ที ่ด ีก ับห ัวหน้างานและเพื ่อนร่วมงานส่งผลให้งานที ่ได ้ร ับเป้าหมายประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับลลิดา โกมลจันทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การท างานและประสิทธิภาพการท างาน: กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับกัลยารัตน์ มีลาภ (2553) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย                
เขตพระปกเกล้า มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยในเล่มนี้ปรากฏว่า 
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตล าปางการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
ท าให้เกิดความไว้วางใจระหว่างบุคคล บรรยากาศในการท างานมีลักษณะร่วมมือร่วมใจเพ่ื องาน
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เจริญก้าวหน้ายินดีที่จะท าตามเป้าหมายขององค์การอย่างเต็มที่ ซึ่งแสดงถึงพนักงานทุกคนมีความ
ผูกพันต่อองค์กรนั่นเอง  

 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ผลการวิจัย พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Bruce, W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต   
การท างานคือสถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  สอดคล้องกับลลิดา โกมลจันทร์ (2555) 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษาบมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับกัลยารัตน์ มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า ผลการศึกษา พบว่า มีคุณภาพชีวิต
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยในเล่มนี้ปรากฏว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตล าปาง ท างานค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะโดนโจรกรรมได้ตลอดเวลา เพราะองค์กรของเราเป็น
สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ดังนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมในการท างานปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่ดี พนักงานไม่ต้องระแวงว่าจะมีใครมาท าร้ายหรือมาปล้นธนาคารย่อมส่งผลต่อ            
การท างานที่ดีตามมาด้วย  

 ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลการวิจัย พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Bruce, 
W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
คือโอกาสที่พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการท างานและแสวงหาความรู้ใหม่ สอดคล้องกับลลิดา 
โกมลจันทร์ (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและประสิทธิภาพ            
การท างาน: กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า มีคุณภาพชีวิต           
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับกัลยารัตน์ มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยในเล่มนี้ปรากฏว่า พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตล าปาง 
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ส่งผลให้พนักงานรู้สึกตนมีคุณค่าสามารถท าประโยชน์
ให้กับองค์กรมากข้ึนไปด้วย 

 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของ  Bruce, 
W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
คือ ความก้าวหน้าและความมั่นคงของงานที่ท า สอดคล ้องก ับลลิดา โกมลจันทร์  (2555) 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา บมจ.
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ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับกัลยารัตน์ มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
ซึ่งจากการวิจัยพบว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตล าปาง ได้รับสวัสดิการที่ดี มีการขึ้นต าแหน่ง
และขึ้นเงินเดือนทุกปี ไม่มีใครอยากท างานที่ไม่มั่นคงและไม่ก้าวหน้า ดังนั้นความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในอาชีพส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร 

 ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ  Bruce, W.M. 
and J.W. Blackburn. (1992) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานคือ 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม สอดคล้องแนวคิดของ Delamotte, Y. and Takesawa, S. I. 
(1984) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานคือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตในการท างาน
ประกอบด้วย ค่าจ้าง สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์ และความก้าวหน้าในการท างาน              
การมีมนุษย์สัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความพอใจและจูงใจให้คนเข้ามาท างานในองค์กรแห่งนี้  
สอดคล้องกับลลิดา โกมลจันทร์ (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ประสิทธิภาพการท างาน:  กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบว่า มีคุณภาพชีวิต              
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับกัลยารัตน์ มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า พบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยพบว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตล าปาง ทุ่มเทให้กับ
การท างาน ปรารถนาผลตอบแทนที ่คุ ้มค่า  เนื่องจากรายได้และผลตอบแทนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ               
การด าเนินชีวิตของคนเรา หากองค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม พิจารณาแล้วคุ้มค่ากับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไป บ ุคลากรก ็จะเก ิดก าล ัง ใจใน                    
การปฏิบัติงานและมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ดังนั้นรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ 
ยุติธรรม จึงมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร    

 ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ  Bruce, W.M. 
and J.W. Blackburn. (1992) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน คือ                
การแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลลิดา โกมลจันทร์ (2555) 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษาบมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการ
วิจัยนี้พบว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตล าปาง มีเวลาพักผ่อนน้อยลง แต่ชั่วโมงการท างาน
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ที่มากขึ้น จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยด้านความสมดุลของชีวิตการท างานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดถ้าเทียบคุณภาพ
ชีวิตอีกเจ็ดด้าน 

 ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ  Bruce, 
W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน 
คือ การท างานที่พนักงานไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวล และการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง
เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับลลิดา โกมลจันทร์ (2555) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน           
การท างานและประสิทธิภาพการท างาน: กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการวิจัยพบว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตล าปาง มีความคิดว่าการที่องค์กรมีนโยบายการบริหารงานที่ดี มีการกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
ต่างๆ ที่มาจากผู้บริหารได้ย่อมท าให้บุคลากรจะรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนได้รับความเอาใจใส่ รู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทไม่สูญเปล่า เพราะจะได้รับการพิจารณาจาก
ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ น ามาซึ่งความภูมิใจและกระตือรือร้นในการท างาน ท าให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การสูงขึ้น 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ผลการศึกษาพบคุณภาพชีวิตในการท างานพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด 

ส านักงานเขตล าปางโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Gallup Organization 
(2007) อ้างในสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้กล่าวว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กรคือ
พนักงานที่ไม่มีความสุขในการท างาน สอดคล้องกับสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ผลการศึกษาพบว่า 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าตัวแปรบางตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยสามารถอภิปราย
ผลได้ดังต่อไปนี้ 
  คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความภูมิใจในองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กรและด้านความต้องการเด็ดเดี่ยว
ที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ผู้บริหารต้องการอยากให้ 
“งานได้ผล คนเป็นสุข” เพ่ือให้พนักงานของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดส านักงานเขตล าปาง และ 
พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกคน ท างานที่ชอบมีโอกาสเรียนรู้เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือโอกาส
ก้าวหน้าและมีรายได้ที่ดีขึ้น ทั้งหมดเป็นสิ่งที่พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ต้องการจริงไหม                 
ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปได้ว่าพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดส านักงานเขตล าปาง ส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกไม่ม่ันใจกับโครงการ Transformation  
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คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับ                    

ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร และด้านความ
ต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า                    
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารส่งผลให้เวลาพักผ่อนของพนักงานน้อยลง 
 
 

 


