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เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson
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ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กัน
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ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร
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Abstract
This study is aimed to study the relationship between the quality of working
life and organizational commitment of Krungthai Bank Company Limited employees
under the Office of Administrative Lampang by collecting the data from
questionnaires of Krungthai Bank Company Limited employees under the Office of
Administrative Lampang 153 people. The statistic used to analyze the data is
percentage, average, standard deviation and hypothesis testing by statistical
correlation coefficients of Pearson (Pearson Correlation)
The study found that most of the populations are female age between 20-30
years old in Bachelor’s degree, operational staff who have the revenue between THB
10,001-20,000 and duration of working between 1-10 years. Krungthai Bank
employees under the Office of Administrative Lampang have the quality of life and
overall functioning at a high level. The average order from most to least is the pride
of the organization, relationships with colleagues, environmental safety in the
workplace, developing the potential of employees, the progress, Job security of
equality and justice in the organization, income, fair compensation and work-life
balance. Krungthai Bank employees under the Office of Administrative Lampang
have the high level organizational commitment overall. The average order from most

ง

to least is willing to devote to work hard for the organization ; demand is determined
to be a member of this organizations, confidence and acceptance of the goals and
values of the organization. It was also found that the quality of working life of
Krungthai Bank employees under the Office of Administrative Lampang, employees
are associated with the engagement overall in the same direction, which is relatively
moderate level of correlation. Statistically significant at the 0.05 level by the most in
a relationship is equality and justice in the organization
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และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ตาราง 21 แสดงความสัมพันธ์ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กรกับ
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
ตาราง 22 แสดงความสัมพันธ์ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร
กับความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของการวิจัย
ธนาคารกรุงไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารที่รัฐบาล
เป็ น ผู้ ถือหุ้ น ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารเกษตร จากัด และ ธนาคารมณฑล จากัด โดยมีส าขาแรกอยู่ ที่
เยาวราช ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงินการคลั งของประเทศ ในปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทยได้ขยายสาขาออกไป
ครอบคลุ มทุกจั งหวัดของประเทศ ถือว่าเป็นธนาคารพาณิช ย์แห่งเดียวที่ส ามารถขยายศักยภาพ
การให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกก้าวที่สาคัญคือธนาคารกรุงไทยได้นาหุ้นออกจาหน่ายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2532 จนกระทั่งในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุงไทยได้
เปลี่ ย นเป็ น บริ ษัท มหาชนภายใต้ ชื่ อ ธนาคารกรุ ง ไทย จากั ด (มหาชน) ปั จจุ บั นธนาคารได้ ป รั บ
วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจากธนาคารแสนสะดวก ถือเป็น
มาตรฐานการบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิดกรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ หรือ Growing
Together เป็ นความตั้งใจที่จ ะพัฒ นาศักยภาพของบุคคลากร และ สร้างการบริการที่มีคุณค่า
เพื่อสนั บ สนุ น การเติบ โต และความมั่ งคั่งแก่ลู ก ค้ า สร้า งคุณภาพที่ ดีขึ้น แก่สั งคม ตลอดจนสร้า ง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น (ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน), 2557)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มีส่วนสาคัญในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างผู้ออมเงินกับ
ผู้ ต้องการกู้เงิ น มาลงทุน เพื่ อขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศให้ เติ บโต ปัจจุบันธุ รกิจธนาคารมี
การแข่งขันสูง ในแต่ละธนาคารจะเน้นบริการลูกค้าให้ดีที่สุด เพื่อจะได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
ให้มาใช้บริการให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการบริการที่ดีมีผลให้ธุรกิจธนาคารมีรายได้จากค่าธรรมเนียมมาก
ขึ้น ปัจจุบันธนาคารเปลี่ยนกระบวนทางาน (Transformation) โดยพนักงานทางานด้านการตลาด
มากขึ้น เพื่อเป้าหมายสาคัญคือการสร้างผลกาไรให้ทัดเทียมคู่แข่ง และมีการแบ่งงานที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนสาหรับพนักงานแต่ละคน และมีการปรับระบบบริหารจัดการคือทรัพยากรมนุษย์ (HR)
มีการพัฒนาผลงานให้สัมพันธ์กับการทางานมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะผู้บริหารและพนักงานอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกสายงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีแนวทางการดาเนินงาน
โดยมุ่งที่ผลสาเร็จของงาน (Performance Driven Organization) ภายใต้ปรัชญา “งานได้ผล
คนเป็นสุข” (ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน), 2557)
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จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดพอจะสรุ ป ผลลั พ ธ์ ที่ พ นั ก งานธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
จะได้รับจากการดาเนินโครงการ KTB Transformation ได้ดังนี้ โอกาสที่ได้ทางานที่ชอบ โอกาสใน
การเพิ่มทักษะใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง โอกาสในความก้าวหน้า รวมถึงผลตอบแทนที่ดีขึ้นและ
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จของธนาคารกรุงไทย จากั ด (มหาชน) จากที่กล่าวมา
ทาให้ผู้วิจัยได้สนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด
ส านั ก งานเขตล าปางว่ า มี ค วามผู ก พั น อยู่ ร ะดั บ ใด น าผลการศึ ก ษาน าไปพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
การ คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย
และก้าวไปสู่การเป็นธนาคารอันดับหนึ่งในใจลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปางที่มีต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
สมมติฐานของการวิจัย
คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) สังกัดสานักงานเขต
ลาปาง มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
2. เพื่อน าผลศึกษาที่ได้ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ในองค์กร ส่งเสริ มให้ พนั กงานมีคุณ ภาพชีวิตในการทางานและมีความผู กพันต่อองค์กรมากขึ้น
ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีอัตราการเข้า -ออกงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการน้อยลง และทาให้องค์กรมี
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานเข้าใหม่ได้น้อยลง เพราะพนักงานออกจากงานน้อยลง
3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา เพื่อนาไปใช้ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นๆ ต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด
สานักงานเขตลาปาง โดยมีสาขาซึ่งมีทั้งหมด 16 สาขา สานักงาน 2 สานักงาน และศูนย์ธุรกิจ 2 ศูนย์
มีพนักงานทั้งหมด จานวน 249 คน
ตาราง 1 แสดงจานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานธนาคารกรุงไทยสานักงานเขตลาปาง
จานวนประชากร (คน)
สานักงานเขตลาปาง
20
ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ลาปาง
9
ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาลาปาง
7
สานักงานธุรกิจลาปาง
18
สาขาลาปาง
23
สาขาประตูชัย
17
สาขาแม่เมาะ
12
สาขาเถิน
11
สาขาเขลางค์นคร
11
สาขาเทสโก้โลตัส ลาปาง
11
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาปาง
11
สาขาวังเหนือ
10
สาขาแม่ทะ
9
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดลาปาง
6
สาขาบิ๊กซี ลาพูน
10
สาขาโลตัสป่าซาง
11
สาขาบ้านโฮ่ง
12
สาขาแม่ทา
9
สาขานิคมอุตสาหกรรมลาพูน
10
สาขาลาพูน
22
รวม
249
ที่มา: http:www.ktb.co.th
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ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการทางาน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความ
เสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน และด้านความภูมิใจ
ในองค์การ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และความต้องการที่จะ
รักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ
นิยามศัพท์
พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด สานักงานเขตลาปาง หมายถึง พนักงานของ
ธนาคารกรุงไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละสาขา และสานักงานที่ขึ้นกับสานักงานเขตลาปาง
คุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลในการทางานกับ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน เพื่อช่วยส่งเสริมให้การทางานนั้นประสบผลสาเร็จพร้อมมีความพอใจและ
ภูมิใจในงานที่ตนทาอยู่ ซึ่งประกอบด้วยดัชนีชี้วัด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในองค์การ ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน และด้านความภูมิใจในองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
เต็มใจที่จะทางานเพื่อองค์การอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ และ
จงรักภักดีต่อองค์การไม่คิดจะละทิ้งไปจากองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย 3
ลักษณะดังต่อไปนี้ ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ
สานักงานเขตลาปาง หมายถึง สาขาของธนาคารกรุงไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ
จังหวัดลาปาง และ จังหวัดลาพูน มีทั้งหมด 16 สาขา สานักงาน 2 สานักงาน และศูนย์ธุรกิจ 2 ศูนย์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจันได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
3. ข้อมูลทั่วไปของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
สันติ บางอ้อ (2540) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทางานเป็นสิ่งที่คนเราจะสามารถทางาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตได้โดยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายใน สาหรับปัจจัยภายนอกคือสภาพแวดล้อมในการทางานจะเป็นสิ่งที่ทาให้
คนเรามีความสุขกับการทางาน เกิดความพึงพอใจในการทางาน
ประไพพร สิงหเดช (2539: 11) ได้สรุปไว้ว่าคุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง ระดับ
ความรู้สึกในเชิงพอใจของพนักงานที่มีต่อชีวิตการทางานเกี่ยวกับงานหรือผลที่เกิดขึ้นกับพนักงาน
อันเนื่องมาจากประสบการณ์ทางานในองค์การ
ทองศรี กาภู ณ อยุธยา (2532: 154) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง ลักษณะ
งานที่พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ มีความพึงพอใจต่อสภาพการทางานนั้นๆ มากน้อย
เพียงใด มีอิสระในการตัดสินใจหรือไม่ ชั่วโมงการทางานมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนอย่างไร
ผู้บังคับบัญชามีความเป็นผู้นามากน้อยเพียงใด เป็นต้น
เพ็ญศรี วาทยานนท์ (2533: 220-221) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ว่าพนั กงานใช้ชีวิตร่ ว มกัน ในที่ทางานเป็นเวลานาน มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันให้ ความสนใจและ
มีความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ทั้งในระดับเสมอกันและต่างกัน ทาให้เกิดความสาเร็จในองค์กรและ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับความสาเร็จของพนักงานโดยตรงและพนักงานมีทั ศนคติที่ดีในทางเสริมสร้าง
องค์กรถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางาน
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Huse and Cummings (1985: 198-200) ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวิตการทางานโดย
แบ่งออกได้เป็นลักษณะต่าง ๆ 8 ด้าน ดังนี้
1. ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุ ติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง
การได้รับรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพอใจ
กับรายได้ที่ได้รับสอดคล้องกับเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร และหน่วยงานอื่น
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน (Safe and healthy environment) หมายถึง
การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ทางานมีมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจาทุกสาขาของธนาคาร
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Development of human capacities)
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนจากงานที่ทา โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานที่ได้ใช้ทักษะความสามารถหลากหลาย งานที่มีความท้าทาย
งานที่ส ามารถน าไปต่ อยอดท างานอื่น ที่มี ความซับ ซ้อนมากขึ้ น งานที่ ผู้ ป ฏิบั ติไ ด้ รั บทราบผล
การปฏิบัติงาน
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ (Growth and security) หมายถึง การที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสได้รับเลื่อนตาแหน่งในองค์กร โดยทุกคนสามารถมีโอกาสก้าวหน้าถ้าทาได้ตาม
เป้าหมายและมีตาแหน่งที่สูงขึ้น ทาให้ผู้ปฏิ บัติมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตน และ
รู้สึกมีความมั่นคงในชีวิต
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Social integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงานที่ทางานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจาก
การแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า การทางานมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยปราศจากอคติ
6. ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ (Constitutionalism) หมายถึง การมี
ความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บังคับบัญชายอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม
7. ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน (Total life space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความ
สมดุลในช่วงชีวิต ระหว่างช่วงปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจาก
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานสามารถแบ่งเวลาการทางานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว
8. ด้านความภูมิใจในองค์การ (Organizational pride) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่มี
ความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง และรับรู้ว่าองค์การอานวยประโยชน์และ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่อยากลาออกจากองค์กร มีความรักองค์กรไม่พูดถึงองค์กร
ในทางที่ไม่ดีหรือทาให้ชื่อเสียงองค์กรเสื่อมเสีย
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Hackman, Suttle and Lloyd (1977, อ้างใน ศิริพร พันธุลี, 2546) อธิบายว่าคุณภาพ
ชีวิตในการทางานสนองความต้องการของบุคคลทุกคนในองค์กรทาให้เกิดความสุขภายใจองค์กร
การมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีย่อมส่งผลต่อความเจริญด้านอื่นๆ เช่น สภาพสังคมแวดล้อม
เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่างๆ และที่สาคัญคุณภาพชีวิตในการทางานจะนาไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร
ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุน้อยลง ขณะที่ประสิทธิภาพของ
องค์กรในแง่ขวัญกาลังใจ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
Bruce and Blackburn (อ้างถึงในภูวนัย น้อยวงค์, 2541: 16-17) ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิตการทางาน ได้ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม
2. สถานที่ทางานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
3. โอกาสพัฒนาความสมารถในการทางานและแสวงหาความรู้ใหม่
4. ความก้าวหน้า และ ความมั่นคงของงานที่ทา
5. การมีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
6. การทางานที่พนั กงานไม่ต้องเครียด หรือวิตกกังวล และการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงานอย่างเท่าเทียมกัน
7. การแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจในงานที่ได้รับผิดชอบ
Delamotte and Takezawa (1984: 2-3) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทางานไว้
หลายความหมาย ได้ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพชีวิตการทางานในความหมายกว้าง หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
การทางานประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการทางาน สภาพแวดล้อมการทางาน ผลประโยชน์และ
ความก้าวหน้าในการทางาน การมีมนุษย์สัม พันธ์ ล้วนแต่มีผลต่อความพอใจและเป็นสิ่งจูงใจสาหรับ
คนที่จะมาทางาน
2. คุณภาพชีวิตการทางานในความหมายที่แคบ หมายถึง ผลดีของงานมีผลต่อพนักงานเกิด
จากการปรับปรุงหน่วยงานและลักษณะงาน โดยเฉพาะพนักงานควรได้รับการส่งเสริมชีวิตการทางาน
ของแต่ละบุคคล รวมถึงความพอใจในการทางานของพนักงาน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การทางาน
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยประสงค์ที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักเขตลาปาง จากองค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็น
ว่ามีความสอดคล้องกันของเกณฑ์ในการบ่งบอกคุณภาพชีวิตการทางาน แต่ผู้ศึกษาเลือกใช้ตัวบ่งชี้
หรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตการทางานทั้ง 8 ด้านของ Huse and Cumming เนื่องจากมี
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เนื้อหาครอบคลุมในด้านต่างๆ ของคุณภาพชีวิตการทางานค่อนข้างสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมกับ
การนามาใช้ในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
Steers and Porter (1983: 442-443) ให้ความหมายคาว่าความผูกพันต่อองค์การเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ
1. มีความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง พนักงานยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมายและมีค่านิยมที่สอดคล้องเป็นไปแนวทางเดียวกับ
องค์การ
2. มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทในการท างานอย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ องค์ ก าร หมายถึ ง การใช้
ความสามารถ ความพยายามของพนักงานอย่างเต็มที่เพื่อให้กิจการองค์การประสบความสาเร็จ
3. มีความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ความต้องการของ
พนักงานที่มีความสมัครใจอยู่ปฏิบัติงานในองค์การและไม่มีความคิดที่จะลาออกไปอยู่ในองค์การอื่น
Steers (1997: 48-57) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ทานายอัตราการเข้าออก
จากงานของพนักงานในองค์การได้ดีกว่าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงาน กล่าวคือ
1. ความผูกพันต่อองค์การ เป็นแนวคิดซึ่งมีลักษณะที่พนักงานทั้งหมดตอบสนองต่อองค์กร
ครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่องานซึ่งพิจารณาแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
2. ความผูกพันต่อองค์การ มีความเสถียรภาพมากกว่าแค่ความพึงพอใจ ถึงแม้ว่าจะมีการ
พัฒนาไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ความผูกพันนี้จะสร้างความมั่นคงในอนาคต
3. ความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้แก่องค์การ
Kanter (1968 cited in Steers and Porter, 1983) อ้างในสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550)
กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความเต็มใจของบุคคลที่ยินดีทางานให้แก่องค์การที่บุคคลนั้น
ทางานอยู่อย่างทุ่มเทกาลังกายและมีความจงรักภักดีให้แก่ระบบสังคมในองค์การที่เขาเป็นสมาชิกอยู่
Herbert (1976: 416-417) อ้างในสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) กล่าวว่าความผูกพันระหว่าง
พนั ก งานกั บ องค์ ก าร โดยพนั ก งานพร้ อ มที่ จ ะท างานตามเป้ า หมายขององค์ ก ารเพื่ อ แลกกั บ
ผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการแม้จะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวก็ตาม
Allen and Meyer (1990:710-720) อ้างในปาริชาต บัวเป็ง (2554) กล่าวว่าพนักงานที่มี
ความผูกพันต่อองค์กรจะมีลักษณะมาทางานสม่าเสมอ ทุ่มเทกับการทางาน ปกป้องทรัพย์สินของ
บริษัทและมีเป้าหมายร่วมกับองค์กร ยังแบ่งความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 3 ลักษณะดังต่อไปนี้
1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความรู้สึกที่
เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคล เป็นความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรทาให้เกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร ทาให้ลักษณะของพนักงานจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานและอุทิศตนให้กับองค์กร
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2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง
ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการคานวณระหว่างการลงทุ นที่บุคคลทางานให้กับองค์กร และผลตอบแทน
ที่บุคคลได้รับจากองค์กร โดยจะแสดงพฤติกรรมทางานอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร หรือจะลาออกเพื่อ
ไปทางานให้กับองค์กรอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
3. ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment)
หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานทางสังคมเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
แทนสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์กรแสดงจากความจงรักภักดีต่อองค์กร
Porter and Steers (1992) (อ้างในพัชราภรณ์ ศุภมั่งมี, 2548) ได้แบ่งประเภทความผูกพัน
ต่อองค์กรไว้ 2 แบบดังต่อไปนี้
1. แนวคิดทัศนคติ (Attitudinal Type) แสดงถึงความคิดของพนักงานที่มีต่อองค์การที่รวม
ความเป็ น อัน หนึ่ งอั น เดีย วกั น มีเป้าหมายและค่านิยมเหมือนกัน ส่ งผลให้ พนั กงานทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพทุ่มเทเพื่อองค์กร และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป
2. แนวคิดพฤติกรรม (Behavioral Type) ซึ่งมองว่าบุคคลที่เข้ามาทางานในองค์กร
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองไม่ใช่ทางานเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร เพราะว่าพนักงานทางานใน
องค์การเพื่อหวังค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
Gallup Organization (2007) อ้างในสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้แบ่งระดับพนักงานที่
ผูกพันต่อองค์การไว้ 3 ระดับ ดังนี้
1. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engagement Employees) คือพนักงานที่มีความ
ทุ่มเทและรู้สึกเกี่ยวพัน/ผูกพันกับองค์การอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้คา นึกถึงความก้าวหน้าของ
องค์การ
2. พนักงานที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์การ (Not - engagement Employees) คือ
พนักงานที่ไม่ตั้งใจทางาน ทางานไปวันๆ และไม่มีความทุ่มเทให้กับงาน
3. พนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively disengagement Employees) คือ
พนักงานที่ไม่มีความสุขในการทางาน
ทฤษฏีไซด์-เบท (Side-bet theory) ของเบคเกอร์ อ้างถึงในวิรัตน์ พ่วงเพ็ชร (2549) แนวคิด
นี้อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคลเกิดความผูกพันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นเพราะบุ คคลนั้นได้ลงทุน (Side-bet)
ต่อสิ่งนั้นๆ ไว้ กล่าวคือคุณภาพในการลงทุนมีมูลค่าสูงตามระยะเวลาที่บุคคลนั้นได้เสียไป เช่นอายุ
การทางานยิ่ งทามานานย่ อมสะสมทรัพยากรมากขึ้นตามระยะเวลาการทางาน ซึ่ง อยู่ในรูปของ
เงินเดือน สวัสดิการ และอานาจหน้าที่ ดังนั้นบุคคลที่อยู่กับองค์การนานๆ ย่อมตัดสินใจลาออกจาก
องค์การได้ลาบากกว่าคนที่ทางานมาไม่นาน เพราะพิจารณาแล้วว่าหากออกจากองค์การก็เท่ากับว่า
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การลงทุ น ของเขาที่ไ ด้ ส ะสมมาย่ อมสู ญ เสี ย ไปด้ว ย ซึ่ งอาจจะไม่ คุ้ มกั บ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จาก
หน่วยงาน
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549 : 98-99)ได้ให้ความหมาย ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง
องค์การที่จะประสบความสาเร็จต้องสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดง
ความคิดเห็น ทาให้สมาชิกมีความรู้สึกรักองค์การ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกขององค์การ มีความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การสูง และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่น ตั้งใจทางาน ดูแลรักษา
ทรัพย์สินขององค์การเหมือนกับของของตน เมื่อองค์การถูกว่าร้ายสมาชิกจะแก้ตัวปกป้องชื่อเสียง
ให้แก่องค์การ และมักจะให้สรรพนามตัวว่าเราหรือของเรา เช่น องค์การของเรา หน่วยงานของเรา
ความผูกพันต่อองค์การมี 2 ลักษณะคือ
1. ความผูกพันเชิงความรู้สึก คือ ความตั้งใจของพนักงานที่จะอยู่กับองค์กรซึ่งมาจากความ
เชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายขององค์กร และความเต็มใจทุ่มเททางานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
2. ความผูกพันที่จะต้องการอยู่กับองค์การ เพราะองค์การนี้เหมาะสมที่จะคงอยู่ทางานต่อไป
วิเชียร วิทยอุดม (2547: 36) ได้ให้ความหมายความผูกพันกับองค์การ คือ พนักงานมีความ
ต้องการที่จะเห็นองค์การบรรลุเ ป้าหมายและประสบความสาเร็จ เพราะเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
องค์การพนักงานจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ โดยมีความผูกพัน (Commitment) และจงรักภักดี
(Loyalty) ต่อองค์การต้องการเห็นความก้าวหน้าขององค์การ ตราบเท่าที่องค์การยังสร้างความพอใจ
ให้กับพนักงานอยู่ แต่เมื่อไรที่พนักงานไม่ได้รับความพอใจซึ่งขยายไปทั่วองค์การส่งผลทาให้พนักงานมี
แนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การได้เช่นกัน
ปรัชญา วัฒนจัง (2549: 20) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่แสดงออก
ซึ่งสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ ยิ่งบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การสูงขึ้นมากเท่าไร แนวโน้มที่
พนักงานในองค์การจะลาออกย่อมลดน้อยลงตาม โดยมีแนวความคิดว่าความผูกพันต่อองค์การนั้น
ประกอบด้วย 3 มิติ
มิติแรก คือ ความผูกพันด้านจิตใจ มีมุมมองว่าพนักงานทางานกับองค์การโดยไม่ลาออกไป
เพราะความต้องการของเขาเอง (Want)
มิติที่สอง คือความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การนั้น มีมุมมองว่าพนักงานทางานอยู่กับ
องค์การเพราะเขามีความจาเป็นต้องอยู่กับองค์การต่อไป ( Need to)
มิติที่สามมีมุมมองว่าความผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพกับองค์การไว้ เพราะพนักงานรู้สึกว่า
เขาต้องอยู่ (Ought to) กับองค์การต่อไป
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 :96) ให้ความหมายของคาว่าความผูกพันต่อองค์การ
หมายถึง ระดับความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการทางานให้กับหน่วยงานหรือองค์การที่ตนเองเป็น
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สมาชิกอยู่อย่างเต็มกาลังความสามารถและรักษาสภาพความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ
บุคคลใดมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การสูง คนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
ผู้ศึกษาพิจารณาเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรในนิยามความหมายของ Steers and Porter
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากบมจ.ธนาคารกรุงไทยได้เปลี่ยนกระบวนการ
ทางานมาเป็น Transformation เริ่มใช้ในปี 2556 และผู้วิจัยต้องการทราบระดับความผูกพันของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปางที่มีต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
โดยผ่านแนวคิดของ Steers and Porter ในเรื่องความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย ความเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
ข้อมูลทั่วไปของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมสองธนาคารที่รัฐบาล
เป็ น ผู้ ถือหุ้ น ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารเกษตร จากัด และ ธนาคารมณฑล จากัด โดยมีส าขาแรกอยู่ ที่
เยาวราช ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงิน การคลังของประเทศ ในปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทยได้ขยายสาขาออกไป
ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ถือ ได้ว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวที่สามารถขยายศักยภาพ
การให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกก้าวที่สาคัญคือธนาคารกรุงไทยได้นาหุ้นออกจาหน่ายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2532 จนกระทั่งในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุงไทยได้
เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ “ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)” ปัจจุบันธนาคารได้ปรับ
วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกั บสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจากธนาคารแสนสะดวก ถือเป็น
มาตรฐานการบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ หรือ Growing
Together เป็ น ความตั้ ง ใจที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและสร้ า งการบริ ก ารที่ มี คุ ณ ค่ า
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตและความมั่ ง คั่ ง แก่ลู ก ค้ า สร้ า งคุ ณภาพที่ ดี ขึ้น แก่ สั ง คม ตลอดจนสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดอี ย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น (ธนาคารกรุงไทย, 255-)
สัญลักษณ์ของธนาคาร เป็นรูป แบบนกวายุภักษ์หลุดจากกรอบจากัด เพื่อการโบยบินที่เป็น
อิส ระ และคล่ อ งตัว ยิ่ งกว่ า สี ฟ้า หมายถึ ง ความทั นสมั ย อิ ส ระที่ไ ร้ ขอบเขต พลั งแห่ งความ
กระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะโบยบินนาพาไปสู่ความก้าวหน้าที่กว้างไกลทั่วแผ่นฟ้าไทย และสีฟ้า SKY
BLUE ยังสื่อถึงความรู้สึกสะดวกสบาย เป็นคนกันเอง ที่ลูกค้าทุกคนจะได้รับจากธนาคารกรุงไทย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียน
อิสลามสันติชน ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 –34 ปี
สถานภาพโสด/อยู่คนเดียว และสมรสมีจานวนเท่ากัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาแหน่งเป็น
ครูผู้สอนและมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-6 ปี ในด้านระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การใน
ภาพรวม พบว่า ประชากรมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในตัวแปรด้านความ
ห่วงใยในอนาคตขององค์การ และมีค่าเฉลี่ยต่าสุดในตัวแปรด้านการยอมรับเป้าหมายและนโยบาย
ขององค์การ ปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันในองค์การ ได้แก่ ความแตกต่างของระดับตาแหน่งทาให้มี
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนความแตกต่างทางด้านระดับ
การศึกษาและระยะเวลาในการทางาน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน ความมีอิสระในการทางาน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานสภาพแวดล้อมองค์การ และการกระจายอานาจในองค์การ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ อ
ความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันในองค์การอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ คือ ความยากง่ายของงาน
สันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์การกรณีศึกษาบริษัท
ระยองเพียวริฟายเออร์ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อ
องค์ ก ารของพนั ก งานพบว่ า ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านองค์การเป็นที่พึ่งได้ รองลงมาคือด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน และด้านภาวะผู้นา ด้านปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในด้านบรรทัดฐานทางสังคมอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ
ความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึก และด้านความต่อเนื่อง
กั ล ยารั ต น์ มี ล าภ (2553) ได้ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของพนั ก งาน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทางานอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ
ได้แก่ ด้านสภาพการทางาน ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้านความมั่นคงในการทางาน และด้าน
การพัฒนาตนเอง และมีระดับคุณภาพชีวิตการทางานระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานเมื่อจาแนกตามคุณลักษณะ
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ส่วนบุคคล พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยรวมแตกต่างไปตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุการทางาน รายได้ต่อเดือน และตาแหน่งงาน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5
ลลิดา โกมลจันทร์ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและ
ประสิทธิภาพการทางาน: กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า
พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สานักงานเขตลพบุรี มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ด โดยเรี ย งล าดั บ จากค่ า เฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นความภู มิ ใ จในองค์ ก าร
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ด้านการพั ฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความสัมพันธ์
กับ เพื่อนร่ วมงาน ด้านสิ่ งแวดล้ อมที่ปลอดภัยในการทางาน ด้านความสมดุล ของชีวิตการทางาน
ด้า นความเสมอภาคและความยุ ติ ธ รรมในองค์ การ และด้า นรายได้แ ละค่ าตอบแทนที่ยุ ติธ รรรม
พนักงานธนาคารกรุงไทยมีประสิทธิภาพการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจาแนกเป็น
ด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่ อง ด้านการให้ บ ริ การอย่ างรวดเร็ว และทันเวลา ด้านการให้ บริการอย่างก้าวหน้าและด้าน
การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเพี ย งพอ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) ส านักงานเขตลพบุ รี ทุก ด้านมี ความสั มพัน ธ์กับประสิ ท ธิภ าพ
การทางานโดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.005 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือด้านความเสมอภาค และความ
ยุติธรรมในองค์การ
ลัดดา ดวงรัตน์ (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่มีต่อความผูกพันในองค์กรของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลการศึกษา
พบว่า วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสั มพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความผูกพันในองค์กรของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุลาวัณย์ ศิริคาฟู (2550) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การและ
พฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตทุก
ด้านมีความสัมพัน ธ์กับ พฤติกรรมการบริการ ความผูกพันต่อองค์กรทุกด้านมีความสั มพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริการ และคุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันต่อองค์การสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรม ได้ร้อยละ 48.8
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณภาพชีวิตในการทางาน
1. ด้านรายได้ และ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
4. ด้านความก้าวหน้า และ ความมั่นคงในอาชีพ
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
6. ด้านความเสมอภาค และความยุติธรรมในองค์การ
and Cummings
(1985)
7. ด้Huse
านความสมดุ
ลของชีวิตการท
างาน
Steers
and มPorter
8. ด้านความภู
ิใจในองค์(1983)
การ

ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการ
ทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ
3. ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยว
ที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานัก
เขตลาปาง จานวนพนักงานรวมทั้งหมด 249 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด
สานักงานเขตลาปาง ผู้วิจัยได้กาหนดโดยใช้หลักการของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และความคลาดคลื่นที่ยอมรับได้ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 153 คน แล้วนามากาหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วนตามสังกัดของพนักงาน ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานธนาคารกรุงไทย
จานวนประชากร
สานักงานเขตลาปาง
(คน)
1. สานักงานเขตลาปาง
20
2. ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ลาปาง
9
3. ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาลาปาง
7
4. สานักงานธุรกิจลาปาง
18
5. สาขาลาปาง
23
6. สาขาประตูชัย
17
7. สาขาแม่เมาะ
12
8. สาขาเถิน
11
9. สาขาเขลางค์นคร
11
10. สาขาเทสโก้โลตัส ลาปาง
11

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
12
5
4
11
15
11
8
6
6
6
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ตาราง 2 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานธนาคารกรุงไทย
จานวนประชากร
สานักงานเขตลาปาง
(คน)
11. สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาปาง
11
12. สาขาวังเหนือ
10
13. สาขาแม่ทะ
9
14. สาขาศูนย์ราชการจังหวัดลาปาง
6
15. สาขาบิ๊กซี ลาพูน
10
16. สาขาโลตัสป่าซาง
11
17. สาขาบ้านโฮ่ง
12
18. สาขาแม่ทา
9
19. สาขานิคมอุตสาหกรรมลาพูน
10
20. สาขาลาพูน
22
รวม
249

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
6
6
6
4
6
7
8
6
6
14
153

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือและ
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนามาประยุกต์เป็นลั กษณะข้อคาถามในแบบสอบถาม
เพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ทางานประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 เป็นมาตรวัด Likert Scale และให้คะแนนแบบ (rating scale) เกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน 8 ด้าน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด
สานักงานเขตลาปาง ได้แก่ ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการ
ท างาน ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงใ นอาชี พ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ ด้านความ
สมดุลของชีวิตการทางาน และด้านความภูมิใจในองค์การ
เกณฑ์การให้คะแนน
ลักษณะของข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) คาตอบมี
ให้เลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในแต่ละ
ข้อคาถามจะให้เลือกตอบได้เพียงระดับเดียว ซึง่ แต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลผลคะแนนของข้อคาถามคุณภาพชีวิตในการทางาน ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคุณภาพชีวิต
ในการทางาน ไว้ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
มีคะแนนระหว่าง
4.21 - 5.00
ระดับมาก
มีคะแนนระหว่าง
3.41 - 4.20
ระดับปานกลาง
มีคะแนนระหว่าง
2.61 - 3.40
ระดับน้อย
มีคะแนนระหว่าง
1.81 - 2.60
ระดับน้อยที่สุด
มีคะแนนระหว่าง
1.00 - 1.80
ส่วนที่ 3 เป็นมาตรวัด Likert Scale และให้คะแนนแบบ(rating scale) เกี่ยวกับความ
คิดเห็ น ที่มีต่อความผู กพัน ต่อ องค์การ 3 ด้ าน ของพนั กงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง ได้แก่ ความเชื่อและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน
ลักษณะของข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) คาตอบมี
ให้เลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในแต่ละ
ข้อคาถามจะให้เลือกตอบได้เพียงระดับเดียว ซึง่ แต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลผลคะแนนของข้อคาถามคุณภาพชีวิตในการทางาน ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคุณภาพชีวิต
ในการทางาน ไว้ ดังนี้
ระดับต่าที่สุด
มีคะแนนระหว่าง
1.00-1.80
ระดับน้อย
มีคะแนนระหว่าง
1.81-2.60
ระดับปานกลาง
มีคะแนนระหว่าง
2.61-3.40
ระดับสูง
มีคะแนนระหว่าง
3.41-4.20
ระดับสูงที่สุด
มีคะแนนระหว่าง
4.21-5.00
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การทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ในการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเพื่อปรับปรุง
แก้ ไ ข น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะแล้ ว ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น
เพื่อ ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ได้แก่ นางสาวชุติม์ ชูฤกษ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
สาขาเขลางค์นคร นางกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหน้างานมาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเนชั่น
อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยเลือกข้อ
คาถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ที่ได้ คือ 0.93
2. นาแบบแบบสอบถามและทดสอบที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สัง กัดสานักงานเขตเชียงใหม่ จานวน 30 ชุดโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach Alpha) หากมีค่ามากกว่า 0.70 ถือว่าแบบสอบถาม
สามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยให้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.719
3. นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล กับพนักงานของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงาน
เขตลาปาง ทั้งหมด 16 สาขา สานักงาน 2 สานักงาน และศูนย์ธุรกิจ 2 ศูนย์ มีพนักงานทั้งหมด
จานวน 153 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานของธนาคารกรุงไทย จากั ด
(มหาชน) สังกัดส านั กงานเขตล าปาง ผู้วิจัยได้ นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลด้ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธิบายและแปลความหมายของข้อมูล
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายและแปลความหมายของข้อมูล และ
หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ คุณภาพ
ชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด สานักงานเขตลาปาง และ
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง โดยผู้วิจั ยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร

จานวน(N)

ร้อยละ

รวม

98
55
153

64.1
35.9
100

รวม

54
32
50
17
153

35.3
20.9
32.7
11.1
100

รวม

3
116
34
153

2
75.8
22.2
100

53
39
33
25
3
153

34.6
25.5
21.6
16.3
2
100

40
34
21
26
32
153

26.1
22.2
13.7
17.0
20.9
100

12
70
37
34
153

7.8
45.8
24.2
22.2
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30
31-40
41-50
51-60
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโทขึ้นไป
ตาแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่อาวุโส/ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้าส่วน/ผู้ช่วยรองผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
รองผู้อานวยการฝ่าย/ผู้จัดการ
ผู้จดั การสานักฝ่าย/ตั้งแต่ผู้อานวยการ
รวม
รายได้
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป
รวม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-10 ปี
11-20 ปี
20 ปีขึ้นไป
รวม
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จากตาราง 3 แสดงการแจกแจงข้ อ มู ล จ านวนและค่ า ร้ อ ยละจ าแนกตามคุ ณ ลั ก ษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
64.1 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี จานวน
54 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 35.3 รองลงมาคือมี อายุ 41-50 ปี จ านวน 50 คน คิด เป็นร้อยละ 32.7
อายุ 31-40 จานวน 32 คิดเป็นร้อยละ 20.9 และ อายุ 51-60 จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1
มีระดับ การศึกษาปริญญาตรี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาคือระดับการศึกษา
ปริญญาโท จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2
มี ตาแหน่ งเจ้ า หน้ าที่ อาวุโ ส/ซุป เปอร์ไวเซอร์ จานวน 53 คน คิ ดเป็นร้ อยละ 34.6 รองลงมาคื อ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 หัวหน้าส่วน/ผู้ช่วยรองผู้จัดการ จานวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองผู้จัดการ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และรองผู้อานวยการฝ่าย/
ผู้จัดการ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จานวน 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมาคือมีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2
รายได้ 30,001-40,000 บาท จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 รายได้ 40,001-50,000 บาท
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และรายได้มากกว่า 50,001 ขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.9
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1-10 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป จานวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.2 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง
ตาราง 4 แสดงจานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางานด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตการทางาน
1. ท่านพอใจรายได้และสวัสดิการที่ได้รับ
จากองค์กร
2. ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ท่าน
3. ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับงานที่ท่านปฏิบตั ิ
4. ท่านพอใจจะทางานล่วงเวลาเพือ่ ให้
งานสาเร็จแม้จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา

มาก
ที่สุด
32
(20.9)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
88
28
5
(57.5) (18.3) (3.3)

25
(16.3)

86
(56.2)

40
(26.1)

2
(1.3)

25
(16.3)
18
(11.8)
รวม

84
(54.9)
58
(37.9)

38
(24.8)
45
(29.4)

6
(3.9)
27
(17.6)

น้อย
ที่สุด

̅

S.D

แปล
ผล

0

3.96 0.724

มาก

0

3.88 0.682

มาก

0

3.84 0.739

มาก

5
(3.3)

3.37 1.012
3.76 0.629

จากตาราง 4 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ยวกับ คุณ ภาพชีวิ ตการทางานของพนัก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ท่านพอใจ
รายได้และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.96 (S.D.=0.724) รองลงมาคือ ท่านได้รับรายได้
หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.88 (S.D.=0.682)

ปาน
กลาง
มาก
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ตาราง 5 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางานด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
คุณภาพชีวิตการทางาน
1.องค์กรของท่านมีการเตรียมพร้อม
สาหรับการป้องกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน เช่น โจรกรรม อัคคีภัย
วาตภัย เป็นต้น
2.เพื่อนร่วมงานและตัวท่าน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด
3.สถานที่ทางานของท่านมีอุปกรณ์
และเทคโนโลยีเหมาะสมเอื้ออานวย
ต่อการทางานของท่าน
4.สถานที่ทางานของท่านมี
บรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการ
ทางานอย่างมีความสุข

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

̅

S.D

แปล
ผล

34
(22.2)

86
(56.2)

32
(20.9)

1
(0.7)

0

4.44

0.679

มาก
ที่สุด

34
(22.2)

99
(64.7)

20
(13.1)

0

0

4.09

0.589

มาก

21
(13.7)

101
(66.0)

28
(18.3)

3
(2.0)

0

3.92

0.628

มาก

18
(11.8)

85
(55.6)

48
(31.4)

2
(1.3)

0

3.78

0.661

มาก

3.94

0.453

มาก

รวม

จากตาราง 5 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า องค์กรของ
ท่านมีการเตรียมพร้อมสาหรับการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.44 (S.D.=0.679) รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานและตัวท่าน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององค์กรเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด มีค่าเฉลี่ย 4.09 (S.D.=0.589)
และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ตาราง 6 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางาน
1. องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนมีโอกาสใน
การศึกษาต่อ
2. องค์กรสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ให้แก่ท่านโดยมีการจัด
อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้
ใหม่จากการทางานอยู่เสมอ
4. องค์กรของท่านมีแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว

̅

S.D

แปล
ผล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

34
(22.2)

92
(60.1)

20
(13.1)

7
(4.6)

0

4.00

0.734

มาก

32
(20.9)

92
(60.1)

23
(15.1)

6
(3.9)

0

3.98

0.721

มาก

28
(18.3)

95
(62.1)

28
(18.3)

2
(1.3)

0

3.97

0.648

มาก

25
(16.3)

75
(49.0)

51
(33.3)

2
(1.3)

0

3.80

0.717

มาก

3.93

0.553

มาก

รวม

จากตาราง 6 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า องค์กรของ
ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.734) รองลงมาคือ
องค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่ท่านโดยมีการจัดอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
3.98 (S.D.=0.721) และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ตาราง 7 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ
คุณภาพชีวิตการทางาน
1. ท่านมั่นใจว่าองค์การของท่าน
มีความมั่นคง ทาให้สามารถ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได้
2. หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
ของท่านสนับสนุนและส่งเสริม
ท่านให้ก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. มีโครงสร้างขององค์กรที่เอื้อ
ต่อความก้าวหน้าในตาแหน่งที่
สูงขึ้นตามลาดับ
4. องค์กรมีเกณฑ์พิจารณา
เลื่อนตาแหน่งที่ชัดเจน

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

̅

S.D

แปล
ผล

54
(35.3)

65
(42.5)

29
(19.0)

5
(3.3)

0

4.10

0.817

มาก

25
(16.3)

98
(64.1)

27
(17.6)

3
(2.0)

0

3.95

0.647

มาก

18
(11.8)

105
(68.6)

26
(17.0)

3
(2.0)

1
(0.7)

3.89

0.644

มาก

26
77
(17.0) (50.3)
รวม

40
(26.1)

9
(5.9)

1
(0.7)

3.77

0.823

มาก

3.92

0.560

มาก

จากตาราง 7 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงใน
อาชีพ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ท่านมั่นใจ
ว่ า องค์ ก ารของท่ า นมี ค วามมั่ น คง ท าให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านจนเกษี ย ณอายุ ไ ด้ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.10
(S.D.= 0.817) รองลงมาคือหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของท่านสนับสนุนและส่งเสริมท่านให้ก้าว
ไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D.=0.647) และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ตาราง 8 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
คุณภาพชีวิตการทางาน
1. เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพ
สิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
2. องค์กรของท่านมีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่
เสมอ
3. หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
รับฟังความคิดเห็นของท่าน
4. ท่านและเพื่อนร่วมงาน
มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ร่วมกันอยู่เสมอ

มาก
ที่สุด
37
(24.2)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
93
20
3
(60.8) (13.1)
(2.0)

30
(19.6)

95
(62.1)

26
(17.0)

20
(13.1)

106
(69.3)

28
(18.3)

84
(54.9)

รวม

น้อย
ที่สุด

̅

S.D

แปลผล

0

4.07 0.670

มาก

2
(1.3)

0

4.00 0.649

มาก

25
(16.3)

2
(1.3)

0

3.94 0.588

มาก

41
(26.8)

0

0

3.92 0.668

มาก

3.98 0.515

มาก

จากตาราง 8 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า เพื่อนร่วมงาน
ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D.=0.670) รองลงมาคือองค์กรของ
ท่านมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.649) และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ตาราง 9 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความเสมอภาค และความยุติธรรมในองค์การ
คุณภาพชีวิตการทางาน
1. ผู้บริหารของท่านให้
ความเสมอภาคในการ
ทางาน
2. ผู้บริหารรับฟังความ
คิดเห็น ปัญหา และ
ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ท่านได้รับความยุติธรรม
ในการประเมินผลการ
ทางานประจาปีตามผลงาน
4. ท่านได้รับความเป็น
ธรรมในการขึ้นเงินเดือน
ประจาปี และการขึ้น
ตาแหน่ง

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

̅

S.D

แปลผล

31
(20.3)

92
(60.1)

29
(19.0)

1
(0.7)

0

4.00

0.649

มาก

19
(12.4)

97
(63.4)

35
(22.9)

2
(1.3)

0

3.87

0.625

มาก

18
(11.8)

93
(60.8)

39
(25.5)

3
(2.0)

0

3.82

0.650

มาก

43
(28.1)

54
(35.3)

33
(21.6)

19
(12.4)

4
(2.6)

3.74

1.081

มาก

3.85

0.751

มาก

รวม

จากตาราง 9 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องค์การ พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.48
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ผู้บริหารของ
ท่านให้ความเสมอภาคในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.649) รองลงมาคือ ผู้บริหารรับฟังความ
คิดเห็น ปัญหา และดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.87
(S.D.=0.625) และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ตาราง 10 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน
คุณภาพชีวิตการทางาน

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
96
29
1
(62.7) (19.0) (0.7)
84
49
3
(54.9) (32.0) (2.0)

มาก
ที่สุด
1. สมาชิกในครอบครัวมีความ 27
เข้าใจต่อการทางานของท่าน (17.6)
2. ท่านมีเวลาเพียงพอสาหรับ
17
การปฏิบัติงานในแต่ละวัน
(11.1)
3. ท่านมีโอกาสลาพักผ่อน
21
78
หรือลากิจไปทาธุระส่วนตัวได้
(13.7) (51.0)
อย่างเหมาะสม
4. ท่านรู้สึกว่าการทางาน
ล่วงเวลาทาให้ความสัมพันธ์
26
64
ระหว่างท่านกับครอบครัว
(17.0) (41.8)
มีความผูกพันกันน้อยลง
รวม

น้อย
ที่สุด

̅

S.D

แปลผล

0

3.97

0.628

มาก

0

3.75

0.672

มาก

44
(28.8)

9
(5.9)

1
(0.7)

3.71

0.800

มาก

33
(21.6)

23
(15.0)

7
(4.6)

3.52

1.083

มาก

3.73

0.506

มาก

จากตาราง 10 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน
พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 (S.D.=0.506)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรีย งตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเข้าใจต่อการทางานของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.97 (S.D.=0.628) รองลงมาคือ ท่านมี
เวลาเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D.=0.672) และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ตาราง 11 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความภูมิใจในองค์การ
คุณภาพชีวิตการทางาน
1.ท่านพร้อมที่จะรักษาชื่อเสียง
ขององค์กรนี้ด้วยความเต็มใจ
2.ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้
เป็นพนักงานขององค์กรนี้
3.การทางานในองค์กรนี้ทาให้
ท่านและครอบครัวมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4.การทางานในองค์กรนี้ทาให้
ท่านเป็นที่ยอมรับและนับถือ
ของบุคคลในสังคม

มาก
ที่สุด
62
(40.5)
45
(29.4)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
73
18
0
(47.7) (11.8)
84
23
1
(54.9) (15.0) (0.7)

36
(23.5)

88
28
(57.5) (18.3)

34
(22.2)

87
32
(56.9) (20.9)

รวม

น้อย
ที่สุด

̅

S.D

แปล
ผล

0

4.29

0.666

มาก
ที่สุด

0

4.13

0.676

มาก

1
(0.7)

0

4.04

0.668

มาก

0

0

4.01

0.659

มาก

4.11

0.573

มาก

จากตาราง 11 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) สั งกัดส านักงานเขตล าปาง ด้านความภูมิใจในองค์การ พบว่า
มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 (S.D.=0.573)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ท่านพร้อมที่
จะรักษาชื่อเสียงขององค์กรนี้ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ย 4.29 (S.D.=0.628) รองลงมาคือ ท่านมี
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานขององค์กรนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.13 (S.D.=0.676) และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง
ตาราง 12 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
ความผูกพันต่อองค์กร
1. นโยบายและเป้าหมาย
ต่างๆ ขององค์กรเป็นสิ่งไม่
เลื่อนลอย
2. ค่านิยมองค์กรเป็นสิ่งที่
ท่านเห็นด้วยและยอมรับ
3. องค์กรบริหารงาน
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
4. เป้าหมายองค์กร
สอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่าน
5. นโยบายองค์กร
สอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่าน

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

มากที่สุด

น้อย
ที่สุด

̅

แปล
ผล

0.909

มาก

35
(22.9)

61
(39.9)

43
(28.1)

14
(9.2)

0

20
(13.1)

75
(49.0)

54
(35.3)

4
(2.6)

0

3.73

0.719

มาก

21
(13.7)

69
(45.1)

59
(38.6)

4
(2.6)

0

3.70

0.735

มาก

23
(15.0)

64
(41.8)

62
(40.5)

4
(2.6)

0

3.69

0.755

มาก

24
(15.7)

59
(38.6)

68
(44.4)

2
(1.3)

0

3.69

0.748

มาก

3.71

0.773

มาก

รวม

3.76

S.D

จากตาราง 12 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ย วกั บคุ ณ ภาพชี วิต การท างานของพนั กงาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานั กงานเขตลาปาง ด้านความเชื่อมั่น และยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร พบว่า มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า นโยบายและ
เป้าหมายต่างๆ ขององค์กรเป็นสิ่งไม่เลื่อนลอย มีค่าเฉลี่ย 3.76 (S.D.=0.909) รองลงมาคือค่านิยม
องค์กรเป็นสิ่งที่เห็นด้วยและยอมรับ มีค่าเฉลี่ย 3.73 (S.D.=0.719)
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ตาราง 13 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร
1. ท่านพร้อมที่จะอุทิศ
แรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ
2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน
ท่านจะทุ่มเทเพื่อให้งานนั้น
บรรลุเป้าหมาย
3. ท่านมักจะทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลา
4. เมื่อพบอุปสรรคในการ
ทางานท่านจะไม่หยุดทางาน
นั้น

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

59
(38.6)

84
(54.9)

10
(6.5)

58
(37.9)

83
(54.2)

67
(43.8)
0

น้อย
ที่สุด

̅

S.D

แปลผล

0

0

4.32

0.592

มากที่สุด

12
(7.8)

0

0

4.30

0.608

มากที่สุด

56
(36.3)

25
(16.3)

5
(3.3)

0

4.21

0.832

มากที่สุด

66
(43.1)

59
(38.6)

12
(13.7)

7
(4.6)

3.20

0.846

ปาน
กลาง

4.00

0.719

มาก

รวม

จากตาราง 13 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางาน
อย่างเต็มที่เพื่อองค์การ พบว่า มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า พร้อมที่จะอุทิศ
แรงกายและแรงใจในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ขององค์ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย 4.32
(S.D.=0.592) รองลงมาคือเมื่อได้รับมอบหมายงาน จะทุ่มเทเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย
4.30 (S.D.=0.608) และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ตาราง 14 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ
ความผูกพันต่อองค์กร
1. ท่านคิดว่าการที่ได้มา
ทางานในองค์กรนี้เป็น
การตัดสินใจที่ไม่
ผิดพลาด
2. ท่านมีความเชื่อมั่นใน
การทางานกับองค์กร
3. ท่านไม่คิดจะเปลีย่ น
งานถึงแม้จะมีโอกาสทีด่ ี
กว่าเดิม
4. หากท่านมีโอกาส
เปลี่ยนงานท่านคิดว่าจะ
ไม่ประสบความสาเร็จ
เท่ากับงานที่เป็นอยู่

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

85
(55.6)

41
(26.8)

24
(15.7)

58
(37.9)

79
(51.6)

46
(30.1)
29
(19.0)

น้อย
ที่สุด

̅

S.D

แปลผล

3
(2.0)

0

4.36

0.816

มากที่สุด

16
(10.5)

0

0

4.27

0.641

มากที่สุด

38
(24.8)

42
(27.5)

22
(14.4)

5
(3.3)

3.64

1.151

มาก

35
(22.9)

54
(35.3)

27
(17.6)

8
(5.2)

3.31

1.132

ปานกลาง

3.89

0.935

มาก

รวม

จากตาราง 14 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง ด้านความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะ
เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป พบว่า มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.36
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่า ท่านคิดว่า
การที่ได้มาทางานในองค์กรนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย 4.36 (S.D.=0.816) รองลงมา
คือ ท่านมีความเชื่อมั่นในการทางานกับองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.27 (S.D.=0.641) และส่วนที่เหลืออื่นๆ
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
จาแนกตามคุณภาพชีวิตในการทางาน
คุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านความภูมิใจในองค์การ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ด้านความก้าวหน้าและ ความมั่นคงในอาชีพ
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร
ด้านรายได้และ ค่าตอบแทนที่ยุตธิ รรม
ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน
รวม

̅
4.11
3.98
3.94
3.93
3.92
3.85
3.76
3.73
3.90

S.D
0.573
0.515
0.453
0.553
0.560
0.751
0.629
0.506
0.567

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 15 พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
มีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความ
ภูมิใจในองค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาได้แก่ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.98
ด้านสิ่ งแวดล้ อมที่ป ลอดภัย ในการทางาน มีค่าเฉลี่ ย 3.94 ด้านการพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน
มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมในองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ ย 3.76
และด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.73
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
จาแนกตามความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป
ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
รวม

̅
4.00

S.D
0.719

แปลผล
มาก

3.89

0.935

มาก

3.71
3.86

0.773
0.809

มาก
มาก

จากตาราง 16 พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
มีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความเต็มใจที่
จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาได้แก่ความต้องการอย่าง
เด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป มีค่าเฉลี่ย 3.89 และความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.71
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ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตาราง 17 แสดงผลเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับ
ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัด สานักงานเขตลาปาง
คุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการ
ทางาน
ด้านพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในอาชีพ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมในองค์กร
ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน
ด้านความภูมิใจในองค์กร
รวม
*Sig<0.05

** สหสัมพันธ์ที่ 0.01 (2-tailed).

Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.

ความผูกพันต่อองค์กร
ความเชื่อมั่นและ
ความเต็มใจที่จะ
ความต้องการ
ยอมรับเป้าหมาย ทุ่มเทในการทางาน อย่างเด็ดเดี่ยวที่จะ
และค่านิยมของ เพื่ออย่างเต็มที่เพื่อ เป็นสมาชิกของ
องค์กร
องค์กร
องค์กรต่อไป
0.579**
0.335**
0.396**
0.000
0.465**

0.000
0.200*

0.000
0.259**

0.000
0.469**

0.013
0.182*

0.001
0.204*

0.000
0.535**

0.024
0.317**

0.012
0.293**

0.000
0.433**

0.000
0.220**

0.000
0.237**

0.000
0.547**

0.006
0.594**

0.003
0.659**

0.000
0.248**

0.000
0.032

0.000
0.508

0.000
0.340**

0.693
0.114

0.478
0.097

0.000
0.452**

0.159
0.243

0.231
0.260

0.000

0.111

0.090

* สหสัมพันธ์ 0.05 (2-tailed).
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จากตาราง 17 พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกกั บ ความความเชื่ อ มั่ น และยอมรั บ เป้ า หมายและค่ า นิ ย มขององค์ ก ร
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไป นั่นคือถ้าพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่มากส่งผลให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น
ในองค์กรมาก พร้อมที่ทุ่มเทการทางานมากขึ้น และมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้
ต่อไป
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับความความเชื่อมั่น และยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์ กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการ
ทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
นั่นคือ ถ้าสถานที่ทางานมีมาตรการดูแลความปลอดภัยที่สูง ส่งผลให้พนักงานมีสมาธิในการทางาน
ไม่ต้องระแวงว่าจะได้รับอันตราย เกิดความเชื่อมั่นมากสามารถทุ่มเททางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และ
มีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้ต่อไป
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางาน
อย่ างเต็มที่เพื่อองค์กรและความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป นั่นคือ
ถ้าพนักงานได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ การทางานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทันกับสภาพ
การแข่งขันในธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่ เกิด ความเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้นที่
เห็นคุณค่าในการพัฒนาบุคคลากร พนักงานพร้อมจะทุ่มเททางาน และมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเป็น
พนักงานในองค์กรนี้ต่อไป
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ มีความสั มพันธ์ใ น
เชิงบวกกับความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทใน
การทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
นั่นคือถ้าองค์กรมีเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตาแหน่งที่ชัดเจน มีโครงสร้างองค์กรที่พนักงานสามารถ
ก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ส่งผลให้พนักงานเกิดความทุ่มเททางานมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อจะ
ก้าวสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรมากและมีความมุ่งมั่น
มากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้ต่อไป
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความสัมพันธ์การเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางาน
อย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป นั่นคื อ
ถ้าพนักงานทุกคนในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น
ความเต็มใจในการทางานมากขึ้น และมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้ต่อไป
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คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ เ สมอภาคและความยุ ติ ธ รรมใน องค์ ก ร
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกกั บ ความความเชื่ อ มั่ น และยอมรั บ เป้ า หมายและค่ า นิ ย มขององค์ ก ร
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไป นั่นคือ ถ้าองค์กรมีความเสมอภาคและความยุติธรรมในการทางานมาก เช่น
หัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง และนาไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หรือ เมื่อลูกน้องทาผิด
หัวหน้างานมีหน้าตักเตือนถ้าทาผิดก็ต้องลงโทษแต่ถ้าลูกน้องไม่ผิดหัวหน้ามีหน้าที่สอบสวนให้ความ
ยุติธรรมต่อลูกน้องไม่ใช่ฟังความข้างเดียว ถ้าหัวหน้าปฏิบัติได้ตามนี้ส่งผลให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่น
มากขึ้น พร้อมทุ่มเททางานมากขึ้นและมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเป็นพนักงานในองค์กรนี้ต่อไป
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ความความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร นั่นคือ พนักงานมีความสมดุลในชีวิต
มากขึ้ น เช่ น มี เ วลาให้ ค รอบครั ว มาก มี เ วลาพั ก ผ่ อ นระหว่ า งท างานมาก ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานมี
ความเชื่อมั่นในองค์กรมากเช่นกัน
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความภูมิใจในองค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายและค่านิ ยมขององค์กร นั่นคือ พนักงานมีความภูมิใจในองค์กรมากส่งผลให้
พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรมากเช่นกัน
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ตาราง 18 แสดงความสัมพันธ์ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม กับความเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
คุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
รายได้เหมาะสมกับ
ความสามารถ
รายได้เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ
พอใจรายได้และ
สวัสดิการที่ได้รับจาก
องค์กร
พอใจทางานล่วงเวลา
เพื่อให้งานสาเร็จแม้
ไม่ได้ค่าล่วงเวลา

Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ท่านมี
เป้าหมายของ
องค์กร
ท่านยอมรับ
นโยบาย
ความคิดเห็น
องค์กร
บริหารงาน
ค่านิยม
องค์กรเป็น
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
องค์กร
สิ่งไม่
นโยบาย
แนวคิดท่าน กับปัจจุบัน
เลื่อนลอย
0.478**

0.475**

0.450**

0.333**

0.176*

0.000
0.407**

0.000
0.452**

0.000
0.442**

0.000
0.324**

0.030
0.138

0.000
0.329**

0.000
0.375**

0.000
0.373**

0.000
0.295**

0.088
0.156

0.000
0.434**

0.000
0.383**

0.000
0.364**

0.000
0.205*

0.054
0.039

0.000

0.000

0.000

0.011

0.635

จากตาราง 18 พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน ด้ า นรายได้ เ หมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ ท่านมี ความคิดเห็นสอดคล้ องกับนโยบายขององค์กร
เป้ า หมายขององค์ ก รสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของท่ า น การบริ ห ารงานขององค์ ก รสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน การยอมรับค่านิยมขององค์กรและนโยบายขององค์กรเป็นสิ่งที่ที่ไม่เลื่อนลอย
นั่นคือถ้าพนักงานได้รับรายได้ที่มากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมของ
องค์กรมากขึ้นเช่นกัน
คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านรายได้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการยอมรับค่านิยมขององค์กร
นั่นคือถ้าพนักงานมีรายได้มากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมาก
ขึ้นเช่นกัน
คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านพอใจรายได้และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กรมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการยอมรับค่านิยม
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ขององค์กร นั่นคือถ้าพนักงานมีรายได้และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กรมากขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากขึ้นเช่นกัน
คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านพอใจทางานล่วงเวลาเพื่อให้งานสาเร็จแม้ไม่ได้ค่าล่วงเวลา
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็ นสอดคล้องกั บนโยบายขององค์กร เป้าหมายของ
องค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการยอมรับค่านิยมขององค์กร นั่นคือพนักงานมีความทุ่มเทมากที่จะทางานเพื่ อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็จเป็นผลมาจากความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากขึ้นเช่นกัน
ตาราง 19 แสดงความสัมพันธ์ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ กับความเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
คุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
หัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานสนับสนุนท่าน
โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อ
ก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
องค์กรมีความมั่นคง
สามารถอยู่ได้จนเกษียณ
องค์กรมีการพิจารณา
เลื่อนตาแหน่งที่ชัดเจน

Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ท่านมีความคิด เป้าหมาย
องค์กร
ท่านยอมรับ
นโยบาย
เห็นสอดคล้อง ขององค์กร บริหารงาน
ค่านิยม
องค์กรเป็น
นโยบาย
สอดคล้อง สอดคล้อง
องค์กร
สิ่งไม่
แนวคิดท่าน กับปัจจุบัน
เลื่อนลอย
0.320**

0.371**

0.396**

0.351**

0.046

0.000
0.364**

0.000
0.416**

0.000
0.457**

0.000
0.445**

0.572
0.112

0.000
0.234**

0.000
0.156

0.000
0.257**

0.000
0.270**

0.167
0.111

0.004
0.353**

0.054
0.416**

0.001
0.473**

0.001
0.383*

0.172
-0.011

0.000

0.000

0.000

0.011

0.894

จากตาราง 19 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานสนับสนุน
ท่านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายของ
องค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และ การยอมรับค่านิยมขององค์กร นั่นคือ ถ้าพนักงานได้รับการส่งเสริมให้ก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจาก
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
มากขึ้นเช่นกัน
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คุณภาพชีวิตในการทางาน โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการยอมรับค่านิยม
ขององค์กร นั่นคือถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานมีการสอบแข่งขันภายในเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งที่สูง
มากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมากขึ้นเช่นกัน
คุณภาพชีวิตในการทางาน องค์กรมีความมั่นคงสามารถอยู่ได้จนเกษียณมีความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ การยอมรับค่านิยม
ขององค์กร นั่ นคือถ้าพนั กงานในองค์กรมีความมั่นใจในองค์กรว่ามีความมั่นคงมากสามารถเลี้ ยง
พนักงานจนถึงพนักงานเกษียณอายุ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร
มากขึ้นเช่นกัน
คุณภาพชีวิตในการทางาน องค์กรมีการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการยอมรับค่านิยม
ขององค์กร นั่นคือถ้าองค์กรมีกฏเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งพนักงานที่ชัดเจนมากส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากขึ้นเช่นกัน
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ตาราง 20 แสดงความสัมพันธ์ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กรกับความเชื่อมั่น
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
คุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านความเสมอภาคและความยุตธิ รรม
การประเมินผลในการ
ทางานมีความยุติธรรม

Pearson
Correlation
Sig.
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น Pearson
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
Correlation
Sig.
ผู้บริหารมีความเสมอภาค Pearson
ในการทางาน
Correlation
Sig.
ได้รับความเป็นธรรมในการ Pearson
ขึ้นเงินเดือนและตาแหน่ง Correlation
Sig.

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
ท่านมี
เป้าหมาย
องค์กร
ท่าน
นโยบาย
ความคิดเห็น ขององค์กร บริหารงาน ยอมรับ องค์กรเป็น
สอดคล้อง
สอดคล้อง สอดคล้อง ค่านิยม
สิ่งไม่
นโยบาย
แนวคิดท่าน กับปัจจุบัน องค์กร
เลื่อนลอย
0.319**

0.278**

0.274**

0.332**

0.041

0.000
0.334**

0.001
0.305**

0.001
0.329**

0.000
0.374**

0.618
0.096

0.000
0.271**

0.000
0.296**

0.000
0.345**

0.000
0.353**

0.238
0.056

0.001
0.101

0.000
0.038

0.000
0.000

0.000
0.127

0.493
0.942**

0.212

0.641

0.998

0.117

0.000

จากตาราง 20 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านการประเมินผลในการทางานมีความ
ยุติธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมาย
ขององค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการยอมรั บ ค่ านิ ย มขององค์ก ร นั่น คือ ถ้า องค์ก รประเมินผลการทางานของพนัก งานมี ความ
ยุติธรรมมากส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมากขึ้นเช่นกัน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน
ด้ า นผู้ บ ริ ห ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ ท่านมีความคิดเห็ นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายของ
องค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการยอมรับค่านิยมขององค์กร นั่นคือถ้าหัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องแล้วนาความ
คิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขส่งผลต่อความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมากขึ้นเช่นกัน
คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านผู้บริหารมีความเสมอภาคในการทางาน มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับ ท่านมีความคิดเห็ น สอดคล้ องกับนโยบายขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสอดคล้ องกั บ
แนวคิดของท่าน การบริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการยอมรับค่านิยม
ขององค์กร นั่ น คือถ้าหั ว หน้ างานมี ความเสมอในการทางานกับลู กน้องมากส่ งผลต่อความเชื่อมั่น
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรมากขึ้นเช่นกัน
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คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านได้รับความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนและตาแหน่ง มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับนโยบายองค์กรเป็นสิ่งไม่เลื่อนลอย นั่นคือพนักงานได้รับการขึ้นเงินเดือน
และตาแหน่ง ที่เป็นธรรมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพนักงานด้านนโยบายขององค์กรมากเช่นกัน
ตาราง 21 แสดงความสัมพันธ์ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร กับ
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร

คุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านความเสมอภาคและความยุตธิ รรม

การประเมินผลในการทางานมี
ความยุติธรรม
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บริหารมีความเสมอภาค
ในการทางาน
ได้รับความเป็นธรรมในการขึ้น
เงินเดือนและตาแหน่ง

Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.
Pearson
Correlation
Sig.

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร
ท่านทุ่มเท อุทิศแรงกาย
เมื่อพบ
ท่านปล่อยให้งาน
เพื่อให้งานนั้น และแรงใจเพื่อ อุปสรรคท่าน ไม่เสร็จทันตาม
บรรลุ
ความ
จะไม่หยุด เวลาโดยมักคิดว่า
เป้าหมาย เจริญก้าวหน้า ทางานนั้น
เป็นเรื่องไม่
ขององค์การ
ทันที
ธรรมดาในการ
ทางาน
0.135
0.233**
0.065
0.069
0.096
0.225**

0.004
0.238**

0.421
0.038

0.399
0.040

0.005
0.300**

0.003
0.360**

0.641
0.048

0.621
0.073

0.000
0.090

0.000
0.070

0.556
0.893**

0.369
0.895**

0.267

0.390

0.000

0.000

จากตาราง 21 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านการประเมินผลในการทางานมีความ
ยุติธรรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการอุทิศแรงกายและแรงใจเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
นั่นคือถ้าองค์กรมีการประเมินผลในการทางานของพนักงานมาก ส่งผลให้ พนักงานยอมทุ่ มเทเพื่อให้
องค์กรเจริญก้าวหน้า มากเช่นกัน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน ด้ า นผู้ บ ริ ห ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการทุ่มเทเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย และการอุทิศแรงกายและแรงใจ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร นั่นคือถ้าผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมากขึ้นส่งผลให้
พนั กงานยอมทุ่มเททางานเพื่อบรรลุ เป้าหมาย และทุ่มเททางานให้ องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า
มากเช่นกัน
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คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านผู้ บริห ารมีความเสมอภาคในการทางาน มีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับการทุ่มเทเพื่อให้ งานนั้นบรรลุเป้าหมาย และ การอุทิศแรงกายและแรงใจเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร นั่น คือถ้าผู้บริหารมีความเสมอภาคในการทางานมากขึ้นส่งผลให้พนักงาน
ยอมทุ่มเททางานเพื่อบรรลุเป้าหมายและทุ่มเททางานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า มากเช่นกัน
คุณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน ด้ า นได้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการขึ้ น เงิ น เดื อ นและต าแหน่ ง
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ เมื่อพบอุปสรรคท่านจะไม่หยุดทางานนั้นทันที และการอุทิศแรงกาย
และท่านปล่ อยให้ งานไม่เสร็จ ทัน ตามเวลาโดยมักคิดว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาในการทางาน นั่น คือ
ถ้าพนั กงานได้รั บ การขึ้น เงิน เดือนและขึ้นต าแหน่ง มากส่ งผลให้ พนักงานมีกาลั งใจในการทางาน
พร้อมจะทุ่มเททางานมากเช่นกัน
ตาราง 22 แสดงความสัมพันธ์ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กรกับความต้องการ
อย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป
คุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านความเสมอภาคและความยุตธิ รรม
การประเมินผลในการทางานมี Pearson
ความยุติธรรม
Correlation
Sig.
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น
Pearson
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
Correlation
Sig.
ผู้บริหารมีความเสมอภาคใน
Pearson
การทางาน
Correlation
Sig.
ได้รับความเป็นธรรมในการขึ้น Pearson
เงินเดือนและตาแหน่ง
Correlation
Sig.

ท่านมี
ความ
เชื่อมั่นใน
องค์กร
0.180*

ความต้องการเป็นสมาชิกต่อไป
หากมีโอกาส
ไม่คิดจะเปลี่ยน
การทางานที่
เปลี่ยนงานก็ไม่ งานถึงแม้จะมี องค์กรแห่งนี้เป็น
คิดว่าที่อื่นจะมี
โอกาสที่ดี
การตัดสินใจที่ไม่
ความก้าวหน้า
กว่าเดิม
ผิดพลาด
กว่าที่เป็นอยู่
0.237**
0.082
0.120

0.026
0.238**

0.003
0.346**

0.315
0.090

0.138
0.119

0.003
0.300**

0.000
0.295**

0.270
0.079

0.145
0.087

0.000
-0.057

0.000
0.143

0.330
0.950**

0.285
0.898**

0.483

0.078

0.000

0.000

จากตาราง 22 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านการประเมินผลในการทางานมีความ
ยุติธ รรม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความเชื่อมั่นในองค์กร และหากมีโ อกาสเปลี่ยนงาน
ก็ไม่คิดว่าที่อื่นจะมีความก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ นั่นคือถ้าองค์กรมีการประเมินผลงานที่ยุติธรรมมาก
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรมากเช่นกัน
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คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน ด้ า นผู้ บ ริ ห ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับท่านมีความเชื่อมั่นในองค์กร และหากมีโอกาสเปลี่ยนงานก็ไม่คิดว่าที่อื่น
จะมีความก้ าวหน้ ากว่ าที่เป็ น อยู่ นั่นคือถ้า ผู้ บริห ารให้ ความส าคั ญในการรั บฟังความคิดเห็ นของ
พนั กงานมาก และน าข้อคิดเห็น ไปปรับปรุงแก้ไข ส่ งผลต่อความเชื่ อมั่นและความจงรักภักดีของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรมากเช่นกัน
คุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านผู้บริหารมีความเสมอภาคในการทางาน มีความสัมพันธ์ใน
เชิ ง บวกกั บ ท่ า นมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในองค์ ก ร และหากมี โ อกาสเปลี่ ย นงานก็ ไ ม่ คิ ด ว่ า ที่ อื่ น
จะมีความก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ นั่นคือถ้าผู้บริหารให้ความเสมอภาคแก่พนักงานมากส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นและความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรมากเช่นกัน
คุณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน ด้ า นได้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการขึ้ น เงิ น เดื อ นและต าแหน่ ง
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับไม่คิดจะเปลี่ยนงานถึงแม้จะมีโอกาสที่ดีกว่าเดิม และการทางานที่องค์กร
แห่งนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด นั่นคือถ้าพนักงานรู้สึกได้รับความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดื อน
และขึ้นตาแหน่งงานมาก ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานมากเช่นกัน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด
สานักเขตลาปาง จานวนพนักงาน จานวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด
สานักงานเขตลาปาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี ตาแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส/ซุปเปอร์ไวเซอร์ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-10 ปี
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงาน
เขตลาปาง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งานฯ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.90
(S.D.=0.567) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ด้ า นรายได้ แ ละค่ า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรม ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.76
(S.D.=0.629) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ท่านพอใจรายได้และสวัสดิการที่
ได้รับจากองค์กร ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน ท่าน
ได้รับรายได้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และท่านพอใจทางานล่วงเวลาแม้จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 (S.D.
=0.453) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ องค์กรมีการเตรียมพร้อมสาหรับการ
ป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย เพื่อนร่วมงานและตัวพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด สถานที่
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ทางานมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเหมาะสมเอื้ออานวยต่ อการทางาน และ สถานที่ทางานมีบรรยากาศ
ที่ดีและเอื้อต่อการทางานอย่างมีความสุข
ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 3.93
(S.D.=0.553) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกคนมีโอกาสในการศึกษาต่อ องค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้โดยมีการจัดอบรมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่จากการทางานอยู่เสมอ และองค์กรมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร
ที่สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92
(S.D.=0.560) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ มั่นใจว่าองค์กรมีความมั่นคง ทาให้
สามารถปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได้ หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ก้าวไปสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น มีโครงสร้างขององค์กรที่เอื้อต่อ ความก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้นตามลาดับและ
องค์กรมีเกณฑ์พิจารณาเลื่อนตาแหน่งที่ชัดเจน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.98 (S.D.=
0.515) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพสิทธิส่วน
บุคคลซึ่งกันและกัน องค์กรมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานรับ
ฟังความคิดเห็นของพนักงาน และพนักงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
อยู่เสมอ
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.85 (S.D.=0.751) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารของพนักงานให้
ความเสมอภาคในการทางาน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลการทางานประจาปี
ตามผลงาน และ พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนประจาปี และการขึ้นตาแหน่ง
ทั้งที่ท่านทางานเต็มความสามารถ
ด้านความสมดุลของชีวิตการทางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 (S.D.
=0.506) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจต่อ
การทางานของพนักงาน พนักงานมีเวลาเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน พนักงานมีโอกาส
ลาพักผ่อนหรือลากิจไปทาธุระส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม และพนักงานรู้สึกว่าการทางานล่วงเวลาทาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับครอบครัว มีความผูกพันกันน้อยลง
ด้านความภูมิใจในองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 (S.D.=0.573)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ พนักงานพร้อมที่จะรักษาชื่อเสียงขององค์กรนี้
ด้ว ยความเต็ม ใจ มีค วามภาคภู มิใ จที่ ไ ด้เ ป็ นพนั กงานขององค์ ก รนี้ การท างานในองค์ กรนี้ ทาให้
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พนักงานและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการทางานในองค์กรนี้ทาให้พนักงานเป็นที่ยอมรับ
และนับถือของบุคคลในสังคม
ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 3.90 (S.D.=0.567)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ระดับคุณภาพชีวิตที่พนักงานให้ความคิดเห็น
มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นความภู มิ ใ จในองค์ ก ร รองลงมาคื อ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในอาชีพ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ด้านรายได้และค่าตอบแทน
ที่ยุติธรรม ตามลาดับ และอันดับสุดท้ายคือด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน
ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.86 (S.D.=0.809)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) สั งกัด ส านั ก งานเขตล าปาง มี ระดับ ความเห็ นในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.71 (S.D.=0.773) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ นโยบายและ
เป้าหมายต่างๆ ขององค์กรเป็นสิ่งไม่เลื่อนลอย ค่านิยมองค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ
การบริ ห ารงานขององค์กรเป็ น การบริห ารงานที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน
เป้าหมายการปฏิบั ติงานในองค์ กรสอดคล้ องกับแนวคิดของพนักงานและพนักงานมีความคิดเห็ น
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร พนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) สั งกัด ส านั ก งานเขตล าปาง มี ระดับ ความเห็ นในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.719) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ พนักงานพร้อมที่
จะอุทิศแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้ าขององค์กร เมื่อได้รับมอบหมาย
งานพนักงานจะทุ่มเทเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย ท่านมักจะทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา
และ เมื่อพบอุปสรรคในการทางานท่านจะไม่หยุดทางานนั้น
ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป พนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) สั งกัด ส านั ก งานเขตล าปาง มี ระดับ ความเห็ นในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D.=0.935) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ท่านคิดว่าการที่
ได้มาทางานในองค์กรนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด ท่านมีความเชื่อมั่นในการทางานกับองค์กร
ท่านไม่คิดจะเปลี่ยนงานถึงแม้จะมีโอกาสที่ดีกว่าเดิม และ หากท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานท่านคิดว่าจะ
ไม่ประสบความสาเร็จเท่ากับงานที่เป็นอยู่
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ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.86 (S.D.=0.809)
เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อเรี ย งจากมากไปน้ อ ยได้ดั ง นี้ ระดับ ความผู ก พัน ต่อ องค์ กรที่พ นั กงานให้
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร รองลงมาคือ
ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และอันดับสุดท้ายคือความเชื่อมั่นและ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
สรุปทดสอบสมมติฐาน
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผู กพันต่อองค์กร ของพนักงาน
ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) สั งกัด ส านั กงานเขตล าปาง พบว่า คุณภาพชี วิตในการทางาน
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเรียงค่าสหสัมพันธ์ (r) จากมากไปน้อย ได้ดังนี้
ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (r=0.579) ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร
(r=0.547) ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่ น คง (r=0.535) ด้า นพั ฒ นาศั กยภาพของพนั ก งาน
(r=0.469) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน (r=0.465) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
(r=0.433) ด้านความภูมิใจในองค์กร (r=0.340) และด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน (r=0.248)
สรุปพบว่าคุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรมมีความสัมพันธ์กับความ
เชื่ อ มั่ น และยอมรั บ เป้ า หมายและค่ า นิ ย มขององค์ ก รมากที่ สุ ด แสดงว่ า พนั ก งานมี ร ายได้ แ ละ
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมมากส่งผลต่อความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมากด้วย
เช่นกัน โดยภาพรวม พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรในระดับปานกลางคือมีค่าสหสัมพันธ์
(r=0.452) และมีนัยสาคัญทางสถิติแสดงว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทางานมาก ส่งผลให้ พนักงาน
มีความรู้สึกเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้นเช่นกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึก ษาคุณ ภาพชีว ิต ในการท างานกับ ความผูก พัน ต่อ องค์ก รของ พนั ก งาน
ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) สั งกัด ส านักงานเขตลาปาง พบว่า คุณภาพชีว ิต ในการทางาน
สามารถบอกถึง ความสัมพันธ์ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรได้ ซึ่ง สอดคล้องกับ สุลาวัณย์ ศิริคาฟู (2550)
คุณภาพชีวิตในการทางาน ความผู กพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตทุกด้านของพนักงานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริการ ความผูกพันต่อองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการต่อการให้บริการ
และสอดคล้องกับลัดดา ดวงรัตน์ (2552) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่มีต่อความผูกพันในองค์กรของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลการศึกษา
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พบว่า วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความผูกพันในองค์กรของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากการมี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี แสดงให้เห็นถึงองค์กรให้ความสาคัญกับบุคคล มีการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการทางานในองค์กรอยู่เสมอ เพราะบุคคลเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งต่อองค์กร องค์กรที่ต้องการ
ผลงานที่ดีเด่น จาเป็นต้องรับรู้ความต้องการของบุคคลในองค์ก ร บุคคลจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถจะต้องมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี คุณภาพชีวิตในการทางานจึงมีผลกระทบโดยตรง
ต่อความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานของบุคคล โดยคุณภาพชีวิตในการทางานจะบอกถึงความรู้สึก
พึง พอใจของบุ ค คล ถ้ า บุ ค คลมี คุ ณภาพชี วิต ในการท างานสู ง ก็จ ะเกิ ด ความผู กพั น ต่อ องค์ ก ารสู ง
เช่นเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรทาให้ประสบความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้
ด้า นความภูมิใ จในองค์ก ร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องแนวคิดของ Bruce, W.M. and
J.W. Blackburn. (1992) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิตการทางาน คือ
การทางานที่ได้การยอมรับทางสังคม มีความภูมิใจในงานที่ได้รับผิดชอบ และสอดคล้อ งกับ ลลิดา
โกมลจันทร์ (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและประสิทธิภาพ
การทางาน: กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบมจ.
มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) ที่
ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด
สานักงานเขตลาปางมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องแนวคิดของ Bruce, W.M. and J.W.
Blackburn (1992) ที่ได้ก ล่ าวว่าองค์ประกอบที่ส าคั ญของคุณ ภาพชีวิต การทางานคือการ
มีป ฏิส ัม พัน ธ์ที ่ด ีก ับ หัว หน้า งานและเพื ่อ นร่ว มงานส่ง ผลให้ง านที ่ไ ด้ร ับ เป้า หมายประสบ
ความสาเร็จ สอดคล้องกับลลิดา โกมลจันทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การทางานและประสิทธิภาพการทางาน: กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับ กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน
บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย เขตพระปิ่ น เกล้ า ผลการศึ ก ษา พบว่ า พนั ก งานบมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
เขตพระปกเกล้า มีคุณภาพชีวิตการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยในเล่มนี้ปรากฏว่า
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลาปางการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ทาให้ เกิดความไว้ว างใจระหว่างบุ คคล บรรยากาศในการทางานมีลักษณะร่ว มมือร่วมใจเพื่ องาน
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เจริญก้าวหน้ายินดีที่จะทาตามเป้าหมายขององค์การอย่างเต็มที่ ซึ่งแสดงถึงพนักงานทุกคนมีความ
ผูกพันต่อองค์กรนั่นเอง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน ผลการวิจัย พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ
Bruce, W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิต
การทางานคือสถานที่ทางานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สอดคล้อ งกับ ลลิดา โกมลจันทร์ (2555)
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและประสิทธิภาพการทางาน: กรณีศึกษาบมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี มีคุณภาพ
ชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับกัลยารัตน์ มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิต
ในการทางานของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า ผลการศึกษา พบว่า มีคุณภาพชีวิต
การทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยในเล่มนี้ปรากฏว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เขตลาปาง ทางานค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะโดนโจรกรรมได้ตลอดเวลา เพราะองค์กรของเราเป็น
สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ดังนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมในการทางานปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่ดี พนักงานไม่ต้องระแวงว่าจะมีใครมาทาร้ายหรือมาปล้ นธนาคารย่อมส่ งผลต่อ
การทางานที่ดีตามมาด้วย
ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลการวิจัย พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Bruce,
W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิตการทางาน
คือโอกาสที่พนักงานได้พัฒนาความสามารถในการทางานและแสวงหาความรู้ใหม่ สอดคล้องกับ ลลิดา
โกมลจั น ทร์ (2555) ศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและประสิ ทธิภ าพ
การทางาน: กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า มีคุณภาพชีวิต
การทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตใน
การทางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยในเล่มนี้ปรากฏว่า พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลาปาง
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ส่งผลให้พนักงานรู้สึกตนมีคุณค่าสามารถทาประโยชน์
ให้กับองค์กรมากขึ้นไปด้วย
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของ Bruce,
W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิตการทางาน
คื อ ความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงของงานที่ ท า สอดคล้อ งกับ ลลิ ด า โกมลจั น ทร์ (2555)
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและประสิทธิภาพการทางาน: กรณีศึกษา บมจ.
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ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้อ งกับ กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุ ง ไทย เขตพระปิ่ น เกล้ า พบว่ า มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
ซึ่งจากการวิจัยพบว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลาปาง ได้รับสวัสดิการที่ดี มีการขึ้นตาแหน่ง
และขึ้นเงินเดือนทุกปี ไม่มีใครอยากทางานที่ไม่มั่นคงและไม่ก้าวหน้า ดังนั้นความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในอาชีพส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Bruce, W.M.
and J.W. Blackburn. (1992) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิตการทางานคือ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม สอดคล้องแนวคิดของ Delamotte, Y. and Takesawa, S. I.
(1984) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางานคือ สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตในการทางาน
ประกอบด้ว ย ค่าจ้ าง สภาพแวดล้อมการทางาน ผลประโยชน์ และความก้าวหน้าในการทางาน
การมีม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ สิ่ งเหล่ านี้ มี ผ ลต่ อ ความพอใจและจู งใจให้ ค นเข้ า มาท างานในองค์ ก รแห่ ง นี้
สอดคล้องกับ ลลิดา โกมลจันทร์ (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและ
ประสิ ทธิภ าพการทางาน: กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบว่า มีคุณภาพชีวิต
การทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตใน
การทางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยพบว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลาปาง ทุ่มเทให้กับ
การท างาน ปรารถนาผลตอบแทนที ่คุ้ม ค่า เนื่ องจากรายได้ และผลตอบแทนเป็ นสิ่ งจ าเป็น ต่ อ
การดาเนินชีวิตของคนเรา หากองค์กรตระหนักถึงความสาคัญของการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุ ติ ธ รรม พิ จ ารณาแล้ ว คุ้ ม ค่ า กั บ ที่ ไ ด้ ทุ่ ม เทแรงกายแรงใจไป บุค ลากรก็จ ะเกิด ก าลัง ใจใน
การปฏิบัติงานและมีความรู้สึก ผูก พัน ต่อ องค์การมากขึ้น ดังนั้นรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ
ยุติธรรม จึงมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Bruce, W.M.
and J.W. Blackburn. (1992) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิตการทางาน คือ
การแบ่ ง เวลางานและเวลาส่ ว นตั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสม สอดคล้อ งกับ ลลิ ด า โกมลจั น ทร์ (2555)
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและประสิทธิภาพการทางาน: กรณีศึกษาบมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการ
วิจัยนี้พบว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลาปาง มีเวลาพักผ่อนน้อยลง แต่ชั่วโมงการทางาน
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ที่มากขึ้น จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยด้านความสมดุลของชีวิตการทางานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดถ้าเทียบคุณภาพ
ชีวิตอีกเจ็ดด้าน
ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Bruce,
W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพชีวิตการทางาน
คือ การทางานที่พนักงานไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวล และการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง
เท่าเทีย มกั น สอดคล้อ งกับ ลลิ ดา โกมลจันทร์ (2555) ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณ ภาพชี วิตใน
การทางานและประสิทธิภาพการทางาน: กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบว่า คุณภาพ
ชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการวิจัย พบว่าพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เขตล าปาง มีค วามคิด ว่า การที่องค์กรมีนโยบายการบริห ารงานที่ดี มีการกระจายอานาจในการ
ตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
ต่างๆ ที่มาจากผู้บริหารได้ย่อมทาให้บุคลากรจะรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนได้รับความเอาใจใส่ รู้สึก
เป็ น ส่ว นหนึ่ งขององค์ กร การปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทไม่สู ญเปล่า เพราะจะได้รับการพิจารณาจาก
ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ นามาซึ่งความภูมิใจและกระตือรือร้นในการทางาน ทาให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การสูงขึ้น
ความผูกพันต่อองค์กร
ผลการศึกษาพบคุณภาพชีวิตในการทางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัด
สานักงานเขตลาปางโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Gallup Organization
(2007) อ้างในสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ได้กล่าวว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กรคือ
พนักงานที่ไม่มีความสุขในการทางาน สอดคล้องกับสันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550) ผลการศึกษาพบว่า
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าตัวแปรบางตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยสามารถอภิปราย
ผลได้ดังต่อไปนี้
คุณภาพชีวิตในการทางานด้านความภูมิใจในองค์กรไม่มีความสั มพันธ์กับ ความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กรและด้านความต้องการเด็ดเดี่ยว
ที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ผู้บริหารต้องการอยากให้
“งานได้ผล คนเป็นสุข” เพื่อให้พนักงานของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดสานักงานเขตลาปาง และ
พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกคน ทางานที่ชอบมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มทักษะในการทางานเพื่อโอกาส
ก้ า วหน้ า และมี ร ายได้ ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง หมดเป็ น สิ่ ง ที่ พ นั ก งานบมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ต้ อ งการจริ ง ไหม
ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปได้ว่าพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดสานั กงานเขตลาปาง ส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกไม่มั่นใจกับโครงการ Transformation
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คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานด้ า นความสมดุ ล ของชี วิ ต การท างานไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และด้านความ
ต้ อ งการอย่ า งเด็ ด เดี่ ย วที่ จ ะเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รต่ อ ไป จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารส่งผลให้เวลาพักผ่อนของพนักงานน้อยลง
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ภาคผนวก

56

แบบสอบถาม
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตลาปาง
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบั บ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึก ษาตามหลั กสู ต รบริ ห ารธุร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การทางานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากั ด (มหาชน) สังกัดสานักงาน
เขตลาปาง
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
มากที่ สุ ด และขอขอบพระคุ ณ ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ สละเวลาในการตอบแบบสอบถามทั้ ง นี้
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงาน เขตลาปาง
ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงาน เขตลาปาง
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

นายกิตติพงค์ สุวรรณมาโจ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ( ) ลงในช่อง
หน้าคาตอบกับความเป็นจริงมากที่สุด
1. เพศ
1)  ชาย

2)  หญิง

2. อายุ
1)  20-30 ปี
3)  41-50 ปี

2)  31-40 ปี
4)  51-60 ปี

3. การศึกษา
1)  ต่ากว่าปริญญาตรี
3)  ปริญญาโท

2)  ปริญญาตรี
4)  ปริญญาโทขึ้นไป

4. ตาแหน่งงาน
1)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
3)  หัวหน้าส่วน/ผู้ช่วยรองผู้จัดการ
5)  รองผู้อานวยการฝ่าย/ผู้จัดการ

2)  เจ้าหน้าที่อาวุโส/ซุปเปอร์ไวเซอร์
4)  รองผูจ้ ัดการ
6)  ผู้จัดการสานัก/ผู้อานวยการฝ่าย

5. รายได้
1)  10,001-20,000 บาท
3)  30,001-40,000 บาท
5)  มากกว่า 50,001 บาทขึน้ ไป
6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน
1)
น้อยกว่า 1 ปี
3)
11-20 ปี

2)  20,001-30,000 บาท
4)  40,001-50,000 บาท

2)
4)

1-10 ปี
20 ปีขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง
คาชี้แจง โปรดระบุคาตอบหรือทาเครื่องหมาย () ในช่อง
ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางาน
ด้านรายได้และ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
1. ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของท่าน
2. ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับงานที่ท่านปฏิบัติ
3. ท่านพอใจรายได้และสวัสดิการที่ได้รับจากองค์กร
4. ท่านพอใจจะทางานล่วงเวลาเพือ่ ให้งานสาเร็จ
แม้จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
1. สถานที่ทางานของท่านมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเหมาะสม
เอื้ออานวยต่อการทางานของท่าน
2. เพื่อนร่วมงานและตัวท่าน ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด
3. องค์กรของท่านมีการเตรียมพร้อมสาหรับการป้องกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น
4. สถานที่ทางานของท่านมีบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการทางาน
อย่างมีความสุข
ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
1. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่จากการทางานอยู่เสมอ
2. องค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่ท่านโดยมีการจัด
อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีโอกาส
ในการศึกษาต่อ
4. องค์กรของท่านมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร
ที่สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว
ด้านความก้าวหน้าและ ความมั่นคงในอาชีพ
1. หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของท่านสนับสนุนและส่งเสริม
ท่านให้ก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
2. มีโครงสร้างขององค์กรที่เอื้อต่อความก้าวหน้า
ในตาแหน่งที่สูงขึ้นตามลาดับ
3. ท่านมั่นใจว่าองค์การของท่านมีความมั่นคง
ทาให้สามารถปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได้
4. องค์กรมีเกณฑ์พิจารณาเลื่อนตาแหน่งที่ชัดเจน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตการทางาน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
1. ท่านและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน
อยู่เสมอ
2. หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นของท่าน
3. เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
4. องค์กรของท่านมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยูเ่ สมอ
ด้านความเสมอภาคและ ความยุติธรรมในองค์การ
1. ท่านได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลการทางานประจาปี
ตามผลงาน
2. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ผู้บริหารของท่านให้ความเสมอภาคในการทางาน
4. ท่านได้รับความไม่เป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนประจาปี
และการขึ้นตาแหน่ง ทั้งที่ท่านทางานเต็มความสามารถ
ด้านความสมดุลของชีวิตการทางาน
1. ท่านมีเวลาเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
2. ท่านรู้สึกว่าการทางานล่วงเวลาทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างท่านกับครอบครัว มีความผูกพันกันน้อยลง
3. ท่านมีโอกาสลาพักผ่อนหรือลากิจไปทาธุระส่วนตัวได้
อย่างเหมาะสม
4. สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจต่อการทางานของท่าน
ด้านความภูมิใจในองค์การ
1. การทางานในองค์กรนี้ทาให้ท่านและครอบครัว
มีความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น
2. การทางานในองค์กรนี้ทาให้ท่านเป็นที่ยอมรับ
และนับถือของบุคคลในสังคม
3. ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานขององค์กรนี้
4. ท่านพร้อมที่จะรักษาชื่อเสียงขององค์กรนี้ด้วยความเต็มใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดสานักงานเขตลาปาง
คาชี้แจง โปรดระบุคาตอบหรือทาเครื่องหมาย ( )ในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ความผูกพันต่อองค์กร

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมขององค์การ
1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
2. เป้าหมายการปฏิบตั ิงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่าน
3. ท่านเห็นว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. ค่านิยมองค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ
5. นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ขององค์การเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ
1. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทเพื่อให้งานนั้นบรรลุ
เป้าหมาย
2. ท่านพร้อมที่จะอุทิศแรงกายและแรงใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
3. เมื่อพบอุปสรรคในการทางานท่านจะหยุดทางานนั้นทันที
4. ท่านปล่อยให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จทันเวลาโดยมักจะ
คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการทางาน
ความต้องการอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป
1. ท่านมีความเชื่อมั่นในการทางานกับองค์การ
2. หากท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานท่านคิดว่าจะประสบความสาเร็จ
และมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน
3. ท่านพร้อมจะเปลี่ยนงานทันทีหากมีโอกาสที่ดีกว่าทีเ่ ดิม
4. ท่านคิดอยู่เสมอว่าการตัดสินใจทางานที่องค์กรนี้เป็นการ
ตัดสินใจทีผ่ ิดพลาด

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………
ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาเสียสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถาม

น้อย
ที่สุด

61

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ–สกุล

นายกิตติพงค์ สุวรรณมาโจ

วันเดือนปีเกิด

2 พฤศจิกายน 2522

สถานที่เกิด

จังหวัด เชียงใหม่

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

435/1 หมู่ที่ 9 ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง

ตาแหน่งหน้าที่

เจ้าหน้าที่ซุปเปอร์ไวเซอร์ธุรกิจการขาย

สถานที่ทางานปัจจุบัน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
804 หมู่ที่ 6 ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545

ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

