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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับและความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขต
ลําปาง โดยรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถามพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด 
สํานักงานเขตลําปาง จํานวน 153 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson 

Correlation) 

               ผลการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20 – 30 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตําแหนงเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ชวงรายไดอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท และมี
ระยะการปฏิบัติงาน 1-10 ป  พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง 
มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ               
ดานความภูมิใจในองคการ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดานความกาวหนาและ ความม่ันคงในอาชีพ ดานความ
เสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร ดานรายไดและ คาตอบแทนท่ียุติธรรม และดานความสมดุล
ของชีวิตการทํางาน พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง มีความ
ผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ความเต็มใจท่ี
จะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร ความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร
ตอไป และความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร นอกจากน้ียังพบวา คุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง ทุกดานมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร โดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงมีระดับความสัมพันธกัน
คอนขางปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยดานท่ีมีความสัมพันธมากท่ีสุด คือ             
ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร 
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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 
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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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บทท่ี 1  

บทนํา 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

ธนาคารกรุงไทยกอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารท่ีรัฐบาล
เปนผูถือหุนใหญ ไดแก ธนาคารเกษตร จํากัด และ ธนาคารมณฑล จํากัด โดยมีสาขาแรกอยูท่ี 
เยาวราช ธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารท่ีมีทรัพยสินมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงินการคลังของประเทศ ในป พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทยไดขยายสาขาออกไป
ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ถือวาเปนธนาคารพาณิชยแหงเดียวท่ีสามารถขยายศักยภาพ             
การใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง อีกกาวท่ีสําคัญคือธนาคารกรุงไทยไดนําหุนออกจําหนายใน
ตลาดหลักทรัพย ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2532 จนกระท่ังในวันท่ี 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุงไทยได
เปล่ียนเปนบริษัทมหาชนภายใตชื่อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ปจจุบันธนาคารไดปรับ
วิสัยทัศนใหมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะการแขงขัน โดยเปล่ียนจากธนาคารแสนสะดวก ถือเปน
มาตรฐานการบริการของธนาคารในปจจุบัน สูแนวคิดกรุงไทย กาวไกล ไปกับคุณ หรือ Growing 

Together เปนความต้ังใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และ สรางการบริการท่ีมีคุณคา                 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโต และความม่ังค่ังแกลูกคา สรางคุณภาพท่ีดีข้ึนแกสังคม ตลอดจนสราง
ผลตอบแทนท่ีดีอยางย่ังยืนแกผูถือหุน (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 2557) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีสวนสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรระหวางผูออมเงินกับ  
ผูตองการกูเงินมาลงทุน เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให เติบโต ปจจุบันธุรกิจธนาคารมี                 
การแขงขันสูง ในแตละธนาคารจะเนนบริการลูกคาใหดีท่ีสุด เพ่ือจะไดนําเสนอผลิตภัณฑใหแกลูกคา
ใหมาใชบริการใหไดมากท่ีสุด ดังน้ันการบริการท่ีดีมีผลใหธุรกิจธนาคารมีรายไดจากคาธรรมเนียมมาก
ข้ึน ปจจุบันธนาคารเปล่ียนกระบวนทํางาน (Transformation) โดยพนักงานทํางานดานการตลาด
มากข้ึน เพ่ือเปาหมายสําคัญคือการสรางผลกําไรใหทัดเทียมคูแขง และมีการแบงงานท่ีรับผิดชอบ
อยางชัดเจนสําหรับพนักงานแตละคน และมีการปรับระบบบริหารจัดการคือทรัพยากรมนุษย (HR)              
มีการพัฒนาผลงานใหสัมพันธกับการทํางานมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันโดยมุงเนน                
การพัฒนาทักษะผูบริหารและพนักงานอยางเขมขนพรอมท้ังสนับสนุนใหทุกสายงานเขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลมากข้ึน เพ่ือกาวสูการเปนองคกรท่ีมีแนวทางการดําเนินงาน
โดยมุงท่ีผลสําเร็จของงาน (Performance Driven Organization) ภายใตปรัชญา “งานไดผล                  
คนเปนสุข” (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 2557) 

        



2 
 

      จากท่ีกลาวมาท้ังหมดพอจะสรุปผลลัพธท่ีพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)                     
จะไดรับจากการดําเนินโครงการ KTB Transformation ไดดังน้ี โอกาสท่ีไดทํางานท่ีชอบ โอกาสใน
การเพ่ิมทักษะใหมซึ่งชวยเพ่ิมคุณคาใหตนเอง โอกาสในความกาวหนา รวมถึงผลตอบแทนท่ีดีข้ึนและ 
ความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงในความสําเร็จของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จากท่ีกลาวมา
ทําใหผูวิจัยไดสนใจท่ีจะศึกษาถึงลักษณะคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย  

จํากัด (มหาชน) สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด 
สํานักงานเขตลําปางวามีความผูกพันอยูระดับใด นําผลการศึกษานําไปพัฒนาหรือปรับปรุง                   
การ คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือชวยใหธนาคารบรรลุเปาหมาย 
และกาวไปสูการเปนธนาคารอันดับหน่ึงในใจลูกคา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
สังกัดสํานักงานเขตลําปางท่ีมีตอธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

      2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกร 

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขต
ลําปาง มีความสัมพันธกับความผูกพันตอธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 

     2. เพ่ือนําผลศึกษาท่ีได ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร                
ในองคกร สงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานและมีความผูกพันตอองคกรมากข้ึน                    
ซ่ึงอาจจะสงผลใหมีอัตราการเขา-ออกงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการนอยลง และทําใหองคกรมี
คาใชจายในการอบรมพนักงานเขาใหมไดนอยลง เพราะพนักงานออกจากงานนอยลง 

     3. เพ่ือเปนประโยชนตอผูสนใจศึกษา เพ่ือนําไปใชประยุกตใชในงานวิจัยในอุตสาหกรรม 

ประเภทอ่ืนๆ ตอไป 
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ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

  ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด 
สํานักงานเขตลําปาง โดยมีสาขาซ่ึงมีท้ังหมด 16 สาขา สํานักงาน 2 สํานักงาน และศูนยธุรกิจ 2 ศูนย 
มีพนักงานท้ังหมด จํานวน 249 คน 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรท่ีใชในการศึกษา 

พนักงานธนาคารกรุงไทยสํานักงานเขตลําปาง จํานวนประชากร (คน) 
สํานักงานเขตลําปาง 20 

ศูนยประเมินราคาหลักทรัพยลําปาง 9 

ศูนยปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาลําปาง 7 

สํานักงานธุรกิจลําปาง 18 

สาขาลําปาง 23 

สาขาประตูชัย 17 

สาขาแมเมาะ 12 

สาขาเถิน 11 

สาขาเขลางคนคร 11 

สาขาเทสโกโลตัส ลําปาง  11 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง 11 

สาขาวังเหนือ 10 

สาขาแมทะ 9 

สาขาศูนยราชการจังหวัดลําปาง 6 

สาขาบิ๊กซี ลําพูน 10 

สาขาโลตัสปาซาง 11 

สาขาบานโฮง 12 

สาขาแมทา 9 

สาขานิคมอุตสาหกรรมลําพูน 10 

สาขาลําพูน 22 

รวม 249 

ที่มา: http:www.ktb.co.th 

 



4 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร ดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ประกอบดวย ดานรายไดและ 
คาตอบแทนท่ียุติธรรม ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานความ
เสมอภาคและความยุติธรรมในองคการ ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน และดานความภูมิใจ            
ในองคการ 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการ 3 ดาน ประกอบดวย ความเชื่อม่ันและยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคการ และความตองการท่ีจะ
รักษาความเปนสมาชิกขององคการ 

 

นิยามศัพท 
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง หมายถึง พนักงานของ

ธนาคารกรุงไทยที่ปฏิบัติงานอยูในแตละสาขา และสํานักงานที่ข้ึนกับสํานักงานเขตลําปาง  
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความสัมพันธของปจเจกบุคคลในการทํางานกับ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน เพ่ือชวยสงเสริมใหการทํางานน้ันประสบผลสําเร็จพรอมมีความพอใจและ
ภูมิใจในงานท่ีตนทําอยู ซ่ึงประกอบดวยดัชนีชี้วัด 8 ดาน ไดแก ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม 

ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดานความกาวหนา 
และความม่ันคงในอาชีพ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในองคการ ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน และดานความภูมิใจในองคการ 

ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกท่ีบุคคลรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงขององคการ             
เต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือองคการอยางเต็มท่ีและเต็มความสามารถเพ่ือประโยชนขององคการ และ
จงรักภักดีตอองคการไมคิดจะละท้ิงไปจากองคการ โดยความผูกพันตอองคการประกอบดวย 3 

ลักษณะดังตอไปน้ี ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานเพ่ือองคการ และความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกขององคการ 

สํานักงานเขตลําปาง หมายถึง สาขาของธนาคารกรุงไทย ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 จังหวัด คือ 
จังหวัดลําปาง และ จังหวัดลําพูน มีท้ังหมด 16 สาขา สํานักงาน 2 สํานักงาน และศูนยธุรกิจ 2 ศูนย 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจันไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี้  

1. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

2. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 

3. ขอมูลท่ัวไปของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวความคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

สันติ บางออ (2540) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนสิ่งท่ีคนเราจะสามารถทํางาน 

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตไดโดยมีความพรอมท้ังดานรางกายและ
จิตใจ ซ่ึงถือเปนปจจัยภายใน สําหรับปจจัยภายนอกคือสภาพแวดลอมในการทํางานจะเปนส่ิงท่ีทําให
คนเรามีความสุขกับการทํางาน เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

     ประไพพร สิงหเดช (2539: 11) ไดสรุปไววาคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ระดับ
ความรูสึกในเชิงพอใจของพนักงานท่ีมีตอชีวิตการทํางานเก่ียวกับงานหรือผลท่ีเกิดข้ึนกับพนักงาน               
อันเน่ืองมาจากประสบการณทํางานในองคการ 

          ทองศรี กําภู ณ อยุธยา (2532: 154) กลาววาคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ลักษณะ
งานท่ีพนักงานในองคกรปฏิบัติงานอยูในองคการ มีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานน้ันๆ มากนอย
เพียงใด มีอิสระในการตัดสินใจหรือไม ชั่วโมงการทํางานมีความเหมาะสมกับคาตอบแทนอยางไร 

ผูบังคับบัญชามีความเปนผูนํามากนอยเพียงใด เปนตน 

           เพ็ญศรี วาทยานนท (2533: 220-221) ไดใหความหมายเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
วาพนักงานใชชีวิตรวมกันในท่ีทํางานเปนเวลานาน  มีผลประโยชนรวมกันใหความสนใจและ                       
มีความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน ทั้งในระดับเสมอกันและตางกัน ทําใหเกิดความสําเร็จในองคกรและ
สงผลกระทบโดยตรงกับความสําเร็จของพนักงานโดยตรงและพนักงานมีทัศนคติท่ีดีในทางเสริมสราง
องคกรถือวาเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน 
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Huse and Cummings (1985: 198-200) ไดวิเคราะหลักษณะคุณภาพชีวิตการทํางานโดย
แบงออกไดเปนลักษณะตาง ๆ 8 ดาน ดังน้ี 

1. ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง
การไดรับรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และสอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพอใจ
กับรายไดท่ีไดรับสอดคลองกับเพ่ือนรวมงานภายในองคกร และหนวยงานอ่ืน 

      2. ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน (Safe and healthy environment) หมายถึง 
การท่ีพนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานมีมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ประจําทุกสาขาของธนาคาร 

      3. ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Development of human capacities) 

หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนจากงานท่ีทํา โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแก งานท่ีไดใชทักษะความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความทาทาย               
งานท่ีสามารถนําไปตอยอดทํางานอ่ืนท่ีมีความซับซอนมากข้ึน  งานท่ีผูปฏิบัติไดรับทราบผล                    
การปฏิบัติงาน 

      4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ (Growth and security) หมายถึง การท่ี
ผูปฏิบัติงาน มีโอกาสไดรับเล่ือนตําแหนงในองคกร โดยทุกคนสามารถมีโอกาสกาวหนาถาทําไดตาม
เปาหมายและมีตําแหนงท่ีสูงข้ึน ทําใหผูปฏิบัติมีความรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถของตน และ 
รูสึกมีความม่ันคงในชีวิต 

      5. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Social integration) หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติเปนท่ี
ยอมรับของผูรวมงานท่ีทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจาก                
การแบงแยกเปนหมูเหลา การทํางานมีความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยปราศจากอคติ 

      6. ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง การมี
ความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเทาเทียมกัน  ผูบังคับบัญชายอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 

      7. ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน (Total life space) หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความ
สมดุลในชวงชีวิต ระหวางชวงปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาท่ีไดคลายเครียดจาก
ภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ผูปฏิบัติงานสามารถแบงเวลาการทํางานและชีวิตสวนตัวไดอยางลงตัว  

      8. ดานความภูมิใจในองคการ (Organizational pride) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรท่ีมี
ความภาคภูมิใจ ที่ไดปฏิบัติงานในองคกรท่ีมีชื่อเสียง และรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและ
รับผิดชอบตอสังคมและผูปฏิบัติงานรูสึกไมอยากลาออกจากองคกร มีความรักองคกรไมพูดถึงองคกร
ในทางท่ีไมดีหรือทําใหชื่อเสียงองคกรเสื่อมเสีย 
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  Hackman,  Suttle and Lloyd (1977, อางใน ศิริพร พันธุลี, 2546) อธิบายวาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานสนองความตองการของบุคคลทุกคนในองคกรทําใหเกิดความสุขภายใจองคกร               
การมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดียอมสงผลตอความเจริญดานอ่ืนๆ  เชน สภาพสังคมแวดลอม 

เศรษฐกิจ หรือผลผลิตตางๆ และท่ีสําคัญคุณภาพชีวิตในการทํางานจะนําไปสูความผูกพันตอองคกร
ได นอกจากน้ียังชวยใหอัตราการขาดงาน การลาออกและอุบัติเหตุนอยลง ขณะท่ีประสิทธิภาพของ
องคกรในแงขวัญกําลังใจ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน 

 

Bruce and Blackburn (อางถึงในภูวนัย นอยวงค, 2541: 16-17) ไดอธิบายถึง 
องคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดดังน้ี 

1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม 

     2. สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 

     3. โอกาสพัฒนาความสมารถในการทํางานและแสวงหาความรูใหม 
     4. ความกาวหนา และ ความม่ันคงของงานท่ีทํา 
     5. การมีปฏิสัมพันธกับหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน 

     6. การทํางานท่ีพนักงานไมตองเครียด หรือวิตกกังวล และการมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี  
การงานอยางเทาเทียมกัน 

     7. การแบงเวลางานและเวลาสวนตัวไดอยางเหมาะสม 

     8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจในงานท่ีไดรับผิดชอบ 
 

Delamotte and Takezawa (1984: 2-3) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานไว
หลายความหมาย ไดดังตอไปน้ี 

1. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายกวาง หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่เก่ียวของกับชีวิต               
การทํางานประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชนและ
ความกาวหนาในการทํางาน การมีมนุษยสัมพันธ ลวนแตมีผลตอความพอใจและเปนส่ิงจูงใจสําหรับ
คนท่ีจะมาทํางาน 

  2. คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายท่ีแคบ หมายถึง ผลดีของงานมีผลตอพนักงานเกิด
จากการปรับปรุงหนวยงานและลักษณะงาน โดยเฉพาะพนักงานควรไดรับการสงเสริมชีวิตการทํางาน
ของแตละบุคคล รวมถึงความพอใจในการทํางานของพนักงาน และการมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
การทํางาน 

สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยประสงคที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักเขตลําปาง จากองคประกอบท่ีกลาวมาท้ังหมด จะเห็น
วามีความสอดคลองกันของเกณฑในการบงบอกคุณภาพชีวิตการทํางาน แตผูศึกษาเลือกใชตัวบงชี้
หรือเกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 8 ดานของ Huse and Cumming เนื่องจากมี
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เน้ือหาครอบคลุมในดานตางๆ ของคุณภาพชีวิตการทํางานคอนขางสมบูรณ และมีความเหมาะสมกับ
การนํามาใชในการศึกษา  

 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 
Steers and Porter (1983: 442-443) ใหความหมายคําวาความผูกพันตอองคการเปน

ลักษณะความสัมพันธของบุคคลท่ีมีตอองคการ ซ่ึงมี 3 ลักษณะ คือ 

1. มีความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ หมายถึง พนักงานยอมรับ
แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมายและมีคานิยมท่ีสอดคลองเปนไปแนวทางเดียวกับ
องคการ 

     2. มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคการ  หมายถึง การใช
ความสามารถ ความพยายามของพนักงานอยางเต็มท่ีเพ่ือใหกิจการองคการประสบความสําเร็จ 

     3. มีความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคการ หมายถึง ความตองการของ
พนักงานท่ีมีความสมัครใจอยูปฏิบัติงานในองคการและไมมีความคิดท่ีจะลาออกไปอยูในองคการอ่ืน 

 

Steers (1997: 48-57) กลาววาความผูกพันตอองคการสามารถใชทํานายอัตราการเขาออก
จากงานของพนักงานในองคการไดดีกวาการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงาน กลาวคือ 

1. ความผูกพันตอองคการ เปนแนวคิดซ่ึงมีลักษณะท่ีพนักงานท้ังหมดตอบสนองตอองคกร
ครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตองานซ่ึงพิจารณาแคดานใดดานหนึ่งเทาน้ัน  
          2. ความผูกพันตอองคการ มีความเสถียรภาพมากกวาแคความพึงพอใจ ถึงแมวาจะมีการ
พัฒนาไปอยางคอยเปนคอยไป แตความผูกพันน้ีจะสรางความม่ันคงในอนาคต 

    3. ความผูกพันตอองคการ เปนตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใหแกองคการ 
 

Kanter (1968 cited in Steers and Porter, 1983) อางในสันตฤทัย ล่ิมวีรพันธ (2550) 
กลาววาความผูกพันตอองคการเปนความเต็มใจของบุคคลท่ียินดีทํางานใหแกองคการท่ีบุคคลน้ัน
ทํางานอยูอยางทุมเทกําลังกายและมีความจงรักภักดีใหแกระบบสังคมในองคการท่ีเขาเปนสมาชิกอยู 

     Herbert (1976: 416-417) อางในสันตฤทัย ลิ่มวีรพันธ (2550) กลาววาความผูกพันระหวาง 
พนักงานกับองคการ โดยพนักงานพรอมท่ีจะทํางานตามเปาหมายขององคการเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชนท่ีตัวเองตองการแมจะตองเสียสละความสุขสวนตัวก็ตาม 

Allen and Meyer (1990:710-720) อางในปาริชาต บัวเปง (2554) กลาววาพนักงานท่ีมี
ความผูกพันตอองคกรจะมีลักษณะมาทํางานสมํ่าเสมอ ทุมเทกับการทํางาน ปกปองทรัพยสินของ
บริษัทและมีเปาหมายรวมกับองคกร ยังแบงความผูกพันตอองคกรประกอบดวย 3 ลักษณะดังตอไปน้ี 

1. ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง ความรูสึกท่ี
เกิดจากความรูสึกภายในจิตใจของแตละบุคคล เปนความรูสึกผูกพันตอองคกรทําใหเกิดความรูสึกเปน
สวนหนึ่งขององคกร ทําใหลักษณะของพนักงานจะเปนคนท่ีทุมเทใหกับงานและอุทิศตนใหกับองคกร 
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2. ความผูกพันตอองคกรดานความตอเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง   
ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากการคํานวณระหวางการลงทุนท่ีบุคคลทํางานใหกับองคกร และผลตอบแทน
ที่บุคคลไดรับจากองคกร โดยจะแสดงพฤติกรรมทํางานอยางตอเน่ืองใหกับองคกร หรือจะลาออกเพ่ือ
ไปทํางานใหกับองคกรอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา 

         3. ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) 

หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดจากคานิยมหรือบรรทัดฐานทางสังคมเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนอง
แทนสิ่งที่บุคคลไดรับจากองคกรแสดงจากความจงรักภักดีตอองคกร 

 

Porter and Steers (1992) (อางในพัชราภรณ ศุภม่ังมี, 2548) ไดแบงประเภทความผูกพัน
ตอองคกรไว 2 แบบดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดทัศนคติ (Attitudinal Type) แสดงถึงความคิดของพนักงานท่ีมีตอองคการที่รวม
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีเปาหมายและคานิยมเหมือนกันสงผลใหพนักงานทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพทุมเทเพ่ือองคกร และมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะอยูกับองคกรตอไป 

2. แนวคิดพฤติกรรม (Behavioral Type) ซ่ึงมองวาบุคคลท่ีเขามาทํางานในองคกร                  
เพ่ือผลประโยชนของตนเองไมใชทํางานเพ่ือผลประโยชนขององคกร เพราะวาพนักงานทํางานใน
องคการเพ่ือหวังคาตอบแทน การเล่ือนตําแหนง และสิทธิประโยชนตางๆ  

 

Gallup Organization (2007) อางในสันตฤทัย ล่ิมวีรพันธ (2550) ไดแบงระดับพนักงานท่ี
ผูกพันตอองคการไว 3 ระดับ ดังน้ี 

     1. พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ (Engagement Employees) คือพนักงานท่ีมีความ
ทุมเทและรูสึกเก่ียวพัน/ผูกพันกับองคการอยางลึกซ้ึง ซ่ึงจะสงผลใหคํา นึกถึงความกาวหนาของ
องคการ 

     2. พนักงานท่ีไมยึดติดกับความผูกพันตอองคการ (Not - engagement Employees) คือ
พนักงานท่ีไมตั้งใจทํางาน ทํางานไปวันๆ และไมมีความทุมเทใหกับงาน 

     3. พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Actively disengagement Employees) คือ 

พนักงานท่ีไมมีความสุขในการทํางาน  
 

ทฤษฏีไซด-เบท (Side-bet theory) ของเบคเกอร อางถึงในวิรัตน พวงเพ็ชร (2549) แนวคิด
นี้อธิบายถึงเหตุผลท่ีบุคคลเกิดความผูกพันตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง เปนเพราะบุคคลน้ันไดลงทุน (Side-bet) 

ตอส่ิงน้ันๆ ไว กลาวคือคุณภาพในการลงทุนมีมูลคาสูงตามระยะเวลาท่ีบุคคลน้ันไดเสียไป เชนอายุ
การทํางานย่ิงทํามานานยอมสะสมทรัพยากรมากข้ึนตามระยะเวลาการทํางาน ซ่ึงอยูในรูปของ 
เงินเดือน สวัสดิการ และอํานาจหนาท่ี ดังน้ันบุคคลท่ีอยูกับองคการนานๆ ยอมตัดสินใจลาออกจาก
องคการไดลําบากกวาคนท่ีทํางานมาไมนาน เพราะพิจารณาแลววาหากออกจากองคการก็เทากับวา 
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การลงทุนของเขาท่ีไดสะสมมายอมสูญเสียไปดวย ซ่ึงอาจจะไมคุมกับผลประโยชนท่ีไดรับจาก
หนวยงาน 

 สุพานี สฤษฎวานิช (2549 : 98-99)ไดใหความหมาย ความผูกพันตอองคการ หมายถึง 
องคการท่ีจะประสบความสําเร็จตองสรางประโยชนใหกับสังคมใหโอกาสแกพนักงานในการแสดง
ความคิดเห็น ทําใหสมาชิกมีความรูสึกรักองคการ ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสมาชิกขององคการ มีความรูสึก
เปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคการสูง และเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ เชน ต้ังใจทํางาน ดูแลรักษา
ทรัพยสินขององคการเหมือนกับของของตน เม่ือองคการถูกวารายสมาชิกจะแกตัวปกปองชื่อเสียง
ใหแกองคการ และมักจะใหสรรพนามตัววาเราหรือของเรา เชน องคการของเรา หนวยงานของเรา 
ความผูกพันตอองคการมี 2 ลักษณะคือ 

 1. ความผูกพันเชิงความรูสึก คือ ความต้ังใจของพนักงานท่ีจะอยูกับองคกรซ่ึงมาจากความ
เชื่อม่ันยอมรับเปาหมายขององคกร และความเต็มใจทุมเททํางานเพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมาย  

2. ความผูกพันท่ีจะตองการอยูกับองคการ เพราะองคการน้ีเหมาะสมท่ีจะคงอยูทํางานตอไป 
 

วิเชียร  วิทยอุดม (2547: 36) ไดใหความหมายความผูกพันกับองคการ คือ พนักงานมีความ
ตองการท่ีจะเห็นองคการบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ เพราะเขาเปนสมาชิกคนหน่ึงของ
องคการพนักงานจะเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการ โดยมีความผูกพัน (Commitment) และจงรักภักดี 
(Loyalty) ตอองคการตองการเห็นความกาวหนาขององคการ ตราบเทาท่ีองคการยังสรางความพอใจ
ใหกับพนักงานอยู แตเม่ือไรท่ีพนักงานไมไดรับความพอใจซ่ึงขยายไปท่ัวองคการสงผลทําใหพนักงานมี
แนวโนมท่ีจะลาออกจากองคการไดเชนกัน 

ปรัชญา วัฒนจัง (2549: 20) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการเปนส่ิงท่ีแสดงออก
ซ่ึงสัมพันธระหวางพนักงานกับองคการ ยิ่งบุคคลมีความผูกพันตอองคการสูงข้ึนมากเทาไร แนวโนมท่ี
พนักงานในองคการจะลาออกยอมลดนอยลงตาม โดยมีแนวความคิดวาความผูกพันตอองคการน้ัน
ประกอบดวย 3 มิต ิ

         มิติแรก คือ ความผูกพันดานจิตใจ มีมุมมองวาพนักงานทํางานกับองคการโดยไมลาออกไป
เพราะความตองการของเขาเอง (Want)  

         มิติท่ีสอง คือความผูกพันดานการคงอยูกับองคการน้ัน มีมุมมองวาพนักงานทํางานอยูกับ
องคการเพราะเขามีความจําเปนตองอยูกับองคการตอไป ( Need to)  

         มิติท่ีสามมีมุมมองวาความผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพกับองคการไว เพราะพนักงานรูสึกวา
เขาตองอยู (Ought to) กับองคการตอไป 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 :96) ใหความหมายของคําวาความผูกพันตอองคการ 
หมายถึง ระดับความตองการท่ีจะมีสวนรวมในการทํางานใหกับหนวยงานหรือองคการท่ีตนเองเปน
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สมาชิกอยูอยางเต็มกําลังความสามารถและรักษาสภาพความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคการ  

บุคคลใดมีความรูสึกผูกพันกับองคการสูง คนเหลาน้ันจะมีความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ 

 ผูศึกษาพิจารณาเห็นวาความผูกพันตอองคกรในนิยามความหมายของ Steers and Porter 

มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เน่ืองจากบมจ.ธนาคารกรุงไทยไดเปล่ียนกระบวนการ
ทํางานมาเปน Transformation เร่ิมใชในป 2556 และผูวิจัยตองการทราบระดับความผูกพันของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปางท่ีมีตอ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
โดยผานแนวคิดของ Steers and Porter ในเร่ืองความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย ความเชื่อม่ัน
และยอมรับเปาหมายคานิยมขององคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร 
และความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป  

 

ขอมูลท่ัวไปของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย กอต้ังเม่ือ วันท่ี 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมสองธนาคารท่ีรัฐบาล

เปนผูถือหุนใหญ ไดแก ธนาคารเกษตร จํากัด และ ธนาคารมณฑล จํากัด โดยมีสาขาแรกอยูท่ี  
เยาวราช ธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารท่ีมีทรัพยสินมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงิน การคลังของประเทศ ในป พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทยไดขยายสาขาออกไป 
ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ถือไดวาเปนธนาคารพาณิชยแหงเดียวท่ีสามารถขยายศักยภาพ   
การใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง อีกกาวท่ีสําคัญคือธนาคารกรุงไทยไดนําหุนออกจําหนายใน
ตลาดหลักทรัพย ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2532 จนกระท่ังในวันท่ี 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุงไทยได
เปล่ียนเปนบริษัทมหาชนภายใตชื่อ “ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)” ปจจุบันธนาคารไดปรับ
วิสัยทัศนใหมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะการแขงขัน โดยเปล่ียนจากธนาคารแสนสะดวก ถือเปน
มาตรฐานการบริการของธนาคารในปจจุบัน สูแนวคิด กรุงไทย กาวไกล ไปกับคุณ หรือ Growing 

Together เปนความต้ังใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสรางการบริการท่ีมีคุณคา               
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความม่ังค่ังแกลูกคา สรางคุณภาพท่ีดีข้ึนแก สังคม ตลอดจนสราง
ผลตอบแทนท่ีดีอยางย่ังยืนแกผูถือหุน (ธนาคารกรุงไทย, 255-) 

สัญลักษณของธนาคาร เปนรูปแบบนกวายุภักษหลุดจากกรอบจํากัด เพ่ือการโบยบินท่ีเปน
อิสระ และคลองตัวย่ิงกวา สีฟา หมายถึง ความทันสมัย อิสระท่ีไรขอบเขต พลังแหงความ
กระตือรือรนและมุงม่ันท่ีจะโบยบินนําพาไปสูความกาวหนาท่ีกวางไกลท่ัวแผนฟาไทย และสีฟา  SKY 

BLUE ยังสื่อถึงความรูสึกสะดวกสบาย เปนคนกันเอง ที่ลูกคาทุกคนจะไดรับจากธนาคารกรุงไทย   
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียน

อิสลามสันติชน ผลการศึกษา พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 –34 ป 
สถานภาพโสด/อยูคนเดียว และสมรสมีจํานวนเทากัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงเปน
ครูผูสอนและมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-6 ป ในดานระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคการใน
ภาพรวม พบวา ประชากรมีระดับความผูกพันอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียสูงสุดในตัวแปรดานความ
หวงใยในอนาคตขององคการ และมีคาเฉล่ียตํ่าสุดในตัวแปรดานการยอมรับเปาหมายและนโยบาย
ขององคการ ปจจัยท่ีมีผลกับความผูกพันในองคการ ไดแก ความแตกตางของระดับตําแหนงทําใหมี
ผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนความแตกตางทางดานระดับ
การศึกษาและระยะเวลาในการทํางาน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

ไดแก ความทาทายของงาน ความกาวหนาของงาน ความมีอิสระในการทํางาน การมีสวนรวมในการ
บริหารงานสภาพแวดลอมองคการ และการกระจายอํานาจในองคการ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ
ความผูกพันในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ความสัมพันธกับผูรวมงาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธ
ตอความผูกพันในองคการอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความยากงายของงาน 

สันตฤทัย ล่ิมวีรพันธ (2550) ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการกรณีศึกษาบริษัท
ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา ดานปจจัยแรงจูงใจตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงานพบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับ              
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.86 และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีพนักงานมีความผูกพันตอ
องคการอยูในระดับสูง ไดแก ดานองคการเปนท่ีพ่ึงได รองลงมาคือดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา
และเพ่ือนรวมงาน และดานภาวะผูนํา ดานปจจัยความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวา ระดับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณารายดาน
พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการในดานบรรทัดฐานทางสังคมอยูในระดับสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 

ความผูกพันตอองคการในดานความรูสึก และดานความตอเน่ือง  
กัลยารัตน  มีลาภ (2553) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน                
ในภาพรวมอยูในระดับมาก พบวาพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก 4 ขอ 
ไดแก ดานสภาพการทํางาน  ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดานความม่ันคงในการทํางาน  และดาน
การพัฒนาตนเอง และมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง 1 ขอ ไดแก ความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเม่ือจําแนกตามคุณลักษณะ
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สวนบุคคล พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมแตกตางไปตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุการทํางาน รายไดตอเดือน และตําแหนงงาน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

 ลลิดา โกมลจันทร (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ประสิทธิภาพการทํางาน:  กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี  ผลการศึกษา พบวา 
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตลพบุรี มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย คือ ดานความภูมิใจในองคการ                       
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน                    
ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคการ และดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรรม 
พนักงานธนาคารกรุงไทยมีประสิทธิภาพการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยจําแนกเปน          
ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ดานการใหบริการอยาง
ตอเน่ือง ดานการใหบริการอยางรวดเร็วและทันเวลา ดานการใหบริการอยางกาวหนาและดาน                 
การใหบริการอยาง เพียงพอ นอกจากน้ี ยัง  พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตลพบุรี ทุกดานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ                   
การทํางานโดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงมีระดับความสัมพันธกันคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.005 โดยดานท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดคือดานความเสมอภาค และความ
ยุติธรรมในองคการ 

             ลัดดา ดวงรัตน (2552) ไดศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองคกรและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีมีตอความผูกพันในองคกรของผูสอบบัญชีสหกรณในสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ผลการศึกษา
พบวา วัฒนธรรมองคกรและคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ                
ความผูกพันในองคกรของผูสอบบัญชีสหกรณในสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

      สุลาวัณย ศิริคําฟู (2550) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการและ
พฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตทุก
ดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริการ ความผูกพันตอองคกรทุกดานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริการ และคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคการสามารถพยากรณ
พฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรม ไดรอยละ 48.8  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huse and Cummings (1985)                                                                              

Steers  and Porter (1983) 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน   
1. ดานรายได และ คาตอบแทนท่ียุติธรรม 

2. ดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน 

3. ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

4. ดานความกาวหนา และ ความม่ันคงในอาชีพ 

5. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

6. ดานความเสมอภาค และความยุติธรรมในองคการ 

7. ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน 

8. ดานความภูมิใจในองคการ 
 

ความผูกพันตอองคการ 
1. ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมาย
และคานิยมขององคการ 
2. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการ 
ทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคการ      
3. ความตองการอยางเด็ดเด่ียว                  
ที่จะเปนสมาชิกขององคการตอไป 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี เปนพนักงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานัก
เขตลําปาง จํานวนพนักงานรวมท้ังหมด 249 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด

สํานักงานเขตลําปาง ผูวิจัยไดกําหนดโดยใชหลักการของยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% และความคลาดคล่ืนท่ียอมรับได 0.05 ไดกลุมตัวอยาง 153 คน แลวนํามากําหนดกลุมตัวอยาง
แบบสัดสวนตามสังกัดของพนักงาน ดังตาราง 2  

 
ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

พนักงานธนาคารกรุงไทย                          
สํานักงานเขตลําปาง 

จํานวนประชากร 
(คน) 

กลุมตัวอยาง                  
(คน) 

1. สํานักงานเขตลําปาง 20 12 

2. ศูนยประเมินราคาหลักทรัพยลําปาง 9 5 
3. ศูนยปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาลําปาง 7 4 
4. สํานักงานธุรกิจลําปาง 18 11 
5. สาขาลําปาง 23 15 
6. สาขาประตูชัย 17 11 
7. สาขาแมเมาะ 12 8 
8. สาขาเถิน 11 6 
9. สาขาเขลางคนคร 11 6 
10. สาขาเทสโกโลตัส ลําปาง  11 6 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
พนักงานธนาคารกรุงไทย                    
สํานักงานเขตลําปาง 

จํานวนประชากร 
(คน) 

กลุมตัวอยาง                  
(คน) 

11. สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง 11 6 
12. สาขาวังเหนือ 10 6 
13. สาขาแมทะ 9 6 
14. สาขาศูนยราชการจังหวัดลําปาง 6 4 
15. สาขาบิ๊กซี ลําพูน 10 6 
16. สาขาโลตัสปาซาง 11 7 
17. สาขาบานโฮง 12 8 
18. สาขาแมทา 9 6 
19. สาขานิคมอุตสาหกรรมลําพูน 10 6 
20. สาขาลําพูน 22 14 

รวม 249 153 
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ผูวิจัยไดพัฒนาเคร่ืองมือและ
ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัยคร้ังน้ีไดรวบรวมขอมูล
ที่ไดจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนํามาประยุกตเปนลักษณะขอคําถามในแบบสอบถาม
เพ่ือใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค ท้ังน้ีไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1  เปนแบบเลือกตอบ (Check list) เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลในการ
ทํางานประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 สวนท่ี 2 เปนมาตรวัด Likert Scale และใหคะแนนแบบ (rating scale) เก่ียวกับความ
คิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด
สํานักงานเขตลําปาง ไดแก ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงใ นอาชีพ                        
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคการ ดานความ
สมดุลของชีวิตการทํางาน และดานความภูมิใจในองคการ 

 เกณฑการใหคะแนน 

     ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคาของลิเคิรท (Likert Scale) คําตอบมี
ใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง ในแตละ
ขอคําถามจะใหเลือกตอบไดเพียงระดับเดียว ซ่ึงแตละระดับมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
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 เห็นดวยอยางย่ิง                           5 คะแนน                                                          
เห็นดวย           4 คะแนน                                                          
ไมแนใจ                                           3   คะแนน                                                
ไมเห็นดวย                                 2         คะแนน                                                 
ไมเห็นดวยอยางย่ิง                 1 คะแนน                                                          
 

     การแปลผลคะแนนของขอคําถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผูวิจัยไดแบงระดับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ไว ดังน้ี 

ระดับมากท่ีสุด               มีคะแนนระหวาง            4.21 - 5.00 
 ระดับมาก         มีคะแนนระหวาง             3.41 - 4.20 

ระดับปานกลาง                       มีคะแนนระหวาง             2.61 - 3.40 
ระดับนอย                             มีคะแนนระหวาง             1.81 - 2.60 
ระดับนอยท่ีสุด                       มีคะแนนระหวาง             1.00 - 1.80 

 

สวนท่ี 3 เปนมาตรวัด Likert Scale และใหคะแนนแบบ(rating scale) เก่ียวกับความ
คิดเห็นท่ีมีตอความผูกพันตอองคการ 3 ดาน ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)                    
สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ไดแก ความเช่ือและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจ
ที่จะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคการ และความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกของ
องคการตอไป 

เกณฑการใหคะแนน 
     ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคาของลิเคิรท (Likert Scale) คําตอบมี

ใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง ในแตละ
ขอคําถามจะใหเลือกตอบไดเพียงระดับเดียว ซ่ึงแตละระดับมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 

 เห็นดวยอยางย่ิง                           5 คะแนน                                                          
เห็นดวย           4 คะแนน                                                          
ไมแนใจ                                           3   คะแนน                                                
ไมเห็นดวย                                 2         คะแนน                                                 
ไมเห็นดวยอยางย่ิง                 1 คะแนน                                                          

 
     การแปลผลคะแนนของขอคําถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผูวิจัยไดแบงระดับคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน ไว ดังน้ี 
ระดับตํ่าท่ีสุด                          มีคะแนนระหวาง          1.00-1.80 
ระดับนอย                             มีคะแนนระหวาง           1.81-2.60 
ระดับปานกลาง                       มีคะแนนระหวาง           2.61-3.40 
ระดับสูง                                มีคะแนนระหวาง          3.41-4.20 
ระดับสูงท่ีสุด                          มีคะแนนระหวาง           4.21-5.00 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

 ในการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

     1. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเพ่ือปรับปรุง
แกไข นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลว ใหผู เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน                 
เพ่ือ  ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ไดแก นางสาวชุติม ชูฤกษ ผูจัดการธนาคารกรุงไทย 
สาขาเขลางคนคร นางกาญจนา ศรีชัยตัน  หัวหนางานมาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเนชั่น 

อาจารยศศิวิมล แรงสิงห  รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยเลือกขอ
คําถามท่ีมีคาความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไปมาใช สวนขอท่ีมีคา IOC นอยกวา 0.5 นํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ คา IOC ที่ได คือ 0.93 

2. นําแบบแบบสอบถามและทดสอบท่ีผานการแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุม
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตเชียงใหม จํานวน 30 ชุดโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค  (Cronbach Alpha) หากมีคามากกวา 0.70 ถือวาแบบสอบถาม
สามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางได โดยใหคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.719 

     3. นําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา มุงศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ผูวิจัย
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล กับพนักงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงาน
เขตลําปาง ท้ังหมด 16 สาขา สํานักงาน 2 สํานักงาน และศูนยธุรกิจ 2 ศูนย มีพนักงานท้ังหมด 
จํานวน 153 คน 

 
การวิเคราะหขอมูล  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับพนักงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชอธิบายและแปลความหมายของขอมูล  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการอธิบายและแปลความหมายของขอมูล และ
หาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)   
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง และ 
ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
สวนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
สวนที่ 3 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ตาราง 3 แสดงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

      ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร จํานวน(N) รอยละ 
เพศ     
   ชาย 98 64.1 
   หญิง 55 35.9 

รวม 153 100 
อายุ     
   20-30 54 35.3 
   31-40 32 20.9 
   41-50 50 32.7 
   51-60 17 11.1 

รวม 153 100 
ระดับการศึกษา     
   ตํ่ากวาปริญญาตร ี 3 2 
   ปริญญาตรี 116 75.8 
   ปริญญาโท 34 22.2 
   ปริญญาโทข้ึนไป  -  - 

รวม 153 100 
ตําแหนงงาน     
   เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 53 34.6 
   เจาหนาท่ีอาวุโส/ซุปเปอรไวเซอร 39 25.5 
   หัวหนาสวน/ผูชวยรองผูจัดการ 33 21.6 
   รองผูจัดการ 25 16.3 
   รองผูอํานวยการฝาย/ผูจัดการ 3 2 
   ผูจดัการสํานักฝาย/ต้ังแตผูอํานวยการ  -  - 

รวม 153 100 
รายได     
   10,001-20,000 40 26.1 
   20,001-30,000 34 22.2 
   30,001-40,000 21 13.7 
   40,001-50,000 26 17.0 
   มากกวา 50,001 บาทข้ึนไป 32 20.9 

รวม 153 100 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     
   นอยกวา 1 ป 12 7.8 
   1-10 ป 70 45.8 
   11-20 ป 37 24.2 
   20 ปข้ึนไป 34 22.2 

รวม 153 100 
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จากตาราง 3 แสดงการแจกแจงขอมูลจํานวนและคารอยละจําแนกตามคุณลักษณะ                      
สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 
64.1 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 35.9 สวนใหญมีอายุ 20 -30 ป จํานวน 
54 คน คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาคือมีอายุ 41-50 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 32.7                
อายุ 31-40 จํานวน 32 คิดเปนรอยละ 20.9 และ อายุ 51-60 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 11.1  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 75.8 รองลงมาคือระดับการศึกษา
ปริญญาโท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 22.2 และระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 3 คน คิดเปนรอยละ 2  

มีตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส/ซุปเปอรไวเซอร จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 34.6 รองลงมาคือ 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 25.5 หัวหนาสวน/ผูชวยรองผูจัดการ จํานวน 33 

คน คิดเปนรอยละ 21.6 รองผูจัดการ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 16.3 และรองผูอํานวยการฝาย/

ผูจัดการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2 สวนใหญมีรายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 40 คน                    
คิดเปนรอยละ 26.1 รองลงมาคือมีรายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 22.2  
รายได 30,001-40,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.7 รายได 40,001-50,000 บาท 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 17.0 และรายไดมากกวา 50,001 ข้ึนไป จํานวน 32 คน คิดเปน              
รอยละ 20.9   
           กลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
1-10 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมา คือ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ป  
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 24.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปข้ึนไป จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 22.2 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.8 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
           สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
 

ตาราง 4 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
            คุณภาพชีวิตการทํางานดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D 
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ทานพอใจรายไดและสวัสดิการท่ีไดรับ
จากองคกร 

32 
(20.9) 

88 
(57.5) 

28 
(18.3) 

5 
(3.3) 

0 3.96 0.724 มาก 

2. ทานไดรับรายไดหรือคาตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับความรูความสามารถของ
ทาน 

25 
(16.3) 

86 
(56.2) 

40 
(26.1) 

2 
(1.3) 

0 3.88 0.682 มาก 

3. ทานไดรับรายไดหรือคาตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีทานปฏิบัติ 

25 
(16.3) 

84 
(54.9) 

38 
(24.8) 

6 
(3.9) 

0 3.84 0.739 มาก 

4. ทานพอใจจะทํางานลวงเวลาเพ่ือให
งานสําเร็จแมจะไมไดรับคาลวงเวลา 

18 
(11.8) 

58 
(37.9) 

45 
(29.4) 

27 
(17.6) 

5 
(3.3) 

3.37 1.012 
ปาน
กลาง 

รวม 3.76 0.629 มาก 
 

                จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม 
พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76  
               เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา ทานพอใจ
รายไดและสวัสดิการท่ีไดรับจากองคกร มีคาเฉล่ีย 3.96 (S.D.=0.724) รองลงมาคือ ทานไดรับรายได
หรือคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน มีคาเฉลี่ย 3.88 (S.D.=0.682)  
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ตาราง 5 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
           คุณภาพชีวิตการทํางานดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D 
แปล    

ผล มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.องคกรของทานมีการเตรียมพรอม
สําหรับการปองกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน เชน โจรกรรม อัคคีภัย 
วาตภัย เปนตน 

34 
(22.2) 

86 
(56.2) 

32 
(20.9) 

1 
(0.7) 

0 4.44 0.679 
มาก
ที่สุด 

2.เพ่ือนรวมงานและตัวทาน                
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร
เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอยางเครงครัด 

34 
(22.2) 

99 
(64.7) 

20 
(13.1) 

0 0 4.09 0.589 มาก 

3.สถานท่ีทํางานของทานมีอุปกรณ
และเทคโนโลยีเหมาะสมเอ้ืออํานวย
ตอการทํางานของทาน 

21 
(13.7) 

101 
(66.0) 

28 
(18.3) 

3 
(2.0) 

0 3.92 0.628 มาก 

4.สถานท่ีทํางานของทานมี
บรรยากาศท่ีดีและเอ้ือตอการ
ทํางานอยางมีความสุข 

18 
(11.8) 

85 
(55.6) 

48 
(31.4) 

2 
(1.3) 

0 3.78 0.661 มาก 

รวม 3.94 0.453 มาก 
 

  จากตาราง 5 ผลการวิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน 
พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94  
          เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา องคกรของ
ทานมีการเตรียมพรอมสําหรับการปองกันความเส่ียงในการปฏิบัติงาน เชน โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย 
เปนตน มีคาเฉล่ีย 4.44 (S.D.=0.679) รองลงมาคือ เพ่ือนรวมงานและตัวทาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององคกรเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางเครงครัด มีคาเฉล่ีย 4.09 (S.D.=0.589) 
และสวนที่เหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
           คุณภาพชีวิตการทํางานดานการพัฒนาศักยภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D 
แปล
ผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

1. องคกรของทานเปดโอกาสให
พนักงานทุกคนมีโอกาสใน
การศึกษาตอ 

34 
(22.2) 

92 
(60.1) 

20 
(13.1) 

7 
(4.6) 

0 4.00 0.734 มาก 

2. องคกรสนับสนุนการพัฒนา
ความรูใหแกทานโดยมีการจัด
อบรมและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

32 
(20.9) 

92 
(60.1) 

23 
(15.1) 

6 
(3.9) 

0 3.98 0.721 มาก 

3. ทานไดรับการพัฒนาความรู
ใหมจากการทํางานอยูเสมอ 

28 
(18.3) 

95 
(62.1) 

28 
(18.3) 

2 
(1.3) 

0 3.97 0.648 มาก 

4. องคกรของทานมีแหลง
คนควาขอมูลขาวสารท่ีสามารถ
คนหาไดสะดวกรวดเร็ว 

25 
(16.3) 

75 
(49.0) 

51 
(33.3) 

2 
(1.3) 

0 3.80 0.717 มาก 

รวม 3.93 0.553 มาก 
 

จากตาราง 6 ผลการวิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93  
   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา องคกรของ
ทานเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนมีโอกาสในการศึกษาตอ มีคาเฉล่ีย 4.00 (S.D.=0.734) รองลงมาคือ 
องคกรสนับสนุนการพัฒนาความรูใหแกทานโดยมีการจัดอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ือง  มีคาเฉล่ีย 
3.98 (S.D.=0.721) และสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
            คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความกาวหนา และความม่ันคงในอาชีพ 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D 
แปล
ผล มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ทานมั่นใจวาองคการของทาน
มีความมั่นคง ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได 

54 
(35.3) 

65 
(42.5) 

29 
(19.0) 

5 
(3.3) 

0 4.10 0.817 มาก 

2. หัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน
ของทานสนับสนุนและสงเสริม
ทานใหกาวไปสูตาํแหนงท่ีสูงข้ึน 

25 
(16.3) 

98 
(64.1) 

27 
(17.6) 

3 
(2.0) 

0 3.95 0.647 มาก 

3. มีโครงสรางขององคกรท่ีเอ้ือ
ตอความกาวหนาในตําแหนงท่ี
สูงข้ึนตามลําดับ 

18 
(11.8) 

105 
(68.6) 

26 
(17.0) 

3 
(2.0) 

1 
(0.7) 

3.89 0.644 มาก 

4.  องคกรมีเกณฑพิจารณา             
เลื่อนตําแหนงท่ีชัดเจน 

26 
(17.0) 

77 
(50.3) 

40 
(26.1) 

9 
(5.9) 

1 
(0.7) 

3.77 0.823 มาก 

รวม 3.92 0.560 มาก 
 

 

              จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานความกาวหนาและความม่ันคงใน
อาชีพ พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92  
               เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา ทานม่ันใจ
วาองคการของทานมีความม่ันคง ทําใหสามารถปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได  มีคาเฉล่ีย 4.10             
(S.D.= 0.817) รองลงมาคือหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานของทานสนับสนุนและสงเสริมทานใหกาว
ไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน มีคาเฉลี่ย 3.95 (S.D.=0.647) และสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 8 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
           คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. เพ่ือนรวมงานใหความเคารพ
สิทธิสวนบุคคลซ่ึงกันและกัน 

37 
(24.2) 

93 
(60.8) 

20 
(13.1) 

3 
(2.0) 

0 4.07 0.670 มาก 

2. องคกรของทานมีกิจกรรม
สรางความสัมพันธท่ีดีขึ้นอยู
เสมอ 

30 
(19.6) 

95 
(62.1) 

26 
(17.0) 

2 
(1.3) 

0 4.00 0.649 มาก 

3. หัวหนาและเพ่ือนรวมงาน     
รับฟงความคิดเห็นของทาน 

20 
(13.1) 

106 
(69.3) 

25 
(16.3) 

2 
(1.3) 

0 3.94 0.588 มาก 

4. ทานและเพ่ือนรวมงาน                  
มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น
รวมกันอยูเสมอ 

28 
(18.3) 

84 
(54.9) 

41 
(26.8) 

0 0 3.92 0.668 มาก 

รวม 3.98 0.515 มาก 
 

จากตาราง 8 ผลการวิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98  
           เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา เพ่ือนรวมงาน
ใหความเคารพสิทธิสวนบุคคลซ่ึงกันและกัน มีคาเฉล่ีย 4.07 (S.D.=0.670) รองลงมาคือองคกรของ
ทานมีกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีข้ึนอยูเสมอ มีคาเฉล่ีย 4.00 (S.D.=0.649) และสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น                   
           คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความเสมอภาค และความยุติธรรมในองคการ 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1. ผูบริหารของทานให
ความเสมอภาคในการ
ทํางาน 

31 
(20.3) 

92 
(60.1) 

29 
(19.0) 

1 
(0.7) 

0 4.00 0.649 มาก 

2. ผูบริหารรับฟงความ
คิดเห็น ปญหา และ
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของ
ผูใตบังคับบัญชา 

19 
(12.4) 

97 
(63.4) 

35 
(22.9) 

2 
(1.3) 

0 3.87 0.625 มาก 

3. ทานไดรับความยุติธรรม
ในการประเมินผลการ
ทํางานประจําปตามผลงาน 

18 
(11.8) 

93 
(60.8) 

39 
(25.5) 

3 
(2.0) 

0 3.82 0.650 มาก 

4. ทานไดรับความเปน
ธรรมในการข้ึนเงินเดือน
ประจําป และการข้ึน
ตําแหนง 

43 
(28.1) 

54 
(35.3) 

33 
(21.6) 

19 
(12.4) 

4 
(2.6) 

3.74 1.081 มาก 

รวม 3.85 0.751 มาก 
 

  จากตาราง 9 ผลการวิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
องคการ พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.48  
           เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา ผูบริหารของ
ทานใหความเสมอภาคในการทํางาน มีคาเฉล่ีย 4.00 (S.D.=0.649) รองลงมาคือ ผูบริหารรับฟงความ
คิดเห็น ปญหา และดําเนินการแกไข ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา มีคาเฉล่ีย 3.87 
(S.D.=0.625) และสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น                
             คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน  

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. สมาชิกในครอบครัวมีความ
เขาใจตอการทํางานของทาน 

27 
(17.6) 

96 
(62.7) 

29 
(19.0) 

1 
(0.7) 

0 3.97 0.628 มาก 

2. ทานมีเวลาเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงานในแตละวัน 

17 
(11.1) 

84 
(54.9) 

49 
(32.0) 

3 
(2.0) 

0 3.75 0.672 มาก 

3. ทานมีโอกาสลาพักผอน
หรือลากิจไปทําธุระสวนตัวได
อยางเหมาะสม 

21 
(13.7) 

78 
(51.0) 

44 
(28.8) 

9 
(5.9) 

1 
(0.7) 

3.71 0.800 มาก 

4. ทานรูสึกวาการทํางาน
ลวงเวลาทําใหความสัมพันธ
ระหวางทานกับครอบครัว                
มีความผูกพันกันนอยลง 

26 
(17.0) 

64 
(41.8) 

33 
(21.6) 

23 
(15.0) 

7 
(4.6) 

3.52 1.083 มาก 

รวม 3.73 0.506 มาก 
 

  จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน 
พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 (S.D.=0.506) 
           เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเขาใจตอการทํางานของทาน มีคาเฉล่ีย 3.97 (S.D.=0.628) รองลงมาคือ ทานมี
เวลาเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในแตละวัน มีคาเฉลี่ย 3.75 (S.D.=0.672) และสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
            คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความภูมิใจในองคการ  

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1.ทานพรอมท่ีจะรักษาช่ือเสยีง
ขององคกรน้ีดวยความเต็มใจ 

62 
(40.5) 

73 
(47.7) 

18 
(11.8) 

0 0 4.29 0.666 
มาก
ที่สุด 

2.ทานมีความภาคภูมิใจท่ีได
เปนพนักงานขององคกรน้ี 

45 
(29.4) 

84 
(54.9) 

23 
(15.0) 

1 
(0.7) 

0 4.13 0.676 มาก 

3.การทํางานในองคกรน้ีทําให
ทานและครอบครัวมีความ
เปนอยูท่ีดีขึ้น 

36 
(23.5) 

88 
(57.5) 

28 
(18.3) 

1 
(0.7) 

0 4.04 0.668 มาก 

4.การทํางานในองคกรน้ีทําให
ทานเปนท่ียอมรับและนับถือ
ของบุคคลในสังคม 

34 
(22.2) 

87 
(56.9) 

32 
(20.9) 

0 0 4.01 0.659 มาก 

รวม 4.11 0.573 มาก 
 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานความภูมิใจในองคการ พบวา                  
มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.11 (S.D.=0.573) 
           เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา ทานพรอมท่ี
จะรักษาชื่อเสียงขององคกรน้ีดวยความเต็มใจ มีคาเฉล่ีย 4.29 (S.D.=0.628) รองลงมาคือ ทานมี
ความภาคภูมิใจท่ีไดเปนพนักงานขององคกรน้ี  มีคาเฉล่ีย 4.13 (S.D.=0.676) และสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ  
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สวนท่ี 3 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
          สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
ตาราง 12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น                    
             ความผูกพันตอองคกร ดานความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ                     

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D 
แปล
ผล มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. นโยบายและเปาหมาย
ตางๆ ขององคกรเปนส่ิงไม
เลื่อนลอย 

35 
(22.9) 

61 
(39.9) 

43 
(28.1) 

14 
(9.2) 

0 
3.76 

 
0.909 มาก 

2. คานิยมองคกรเปนสิ่งท่ี
ทานเห็นดวยและยอมรับ 

20 
(13.1) 

75 
(49.0) 

54 
(35.3) 

4 
(2.6) 

0 3.73 0.719 มาก 

3. องคกรบริหารงาน
เหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน 

21 
(13.7) 

69 
(45.1) 

59 
(38.6) 

4 
(2.6) 

0 3.70 0.735 มาก 

4. เปาหมายองคกร
สอดคลองกับแนวคิดของ
ทาน 

23 
(15.0) 

64 
(41.8) 

62 
(40.5) 

4 
(2.6) 

0 3.69 0.755 มาก 

5. นโยบายองคกร
สอดคลองกับแนวคิดของ
ทาน 

24 
(15.7) 

59 
(38.6) 

68 
(44.4) 

2 
(1.3) 

0 3.69 0.748 มาก 

รวม 3.71 0.773 มาก 
 

              จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมาย 
และคานิยมขององคกร พบวา มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.71 

              เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา นโยบายและ
เปาหมายตางๆ ขององคกรเปนส่ิงไมเล่ือนลอย มีคาเฉล่ีย 3.76 (S.D.=0.909) รองลงมาคือคานิยม
องคกรเปนสิ่งท่ีเห็นดวยและยอมรับ มีคาเฉลี่ย 3.73 (S.D.=0.719) 
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ตาราง 13 แสดงจํานวนรอยละคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             ความผูกพันตอองคการ ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร  

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. ทานพรอมท่ีจะอุทิศ
แรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความ
เจริญกาวหนาขององคการ 

59 
(38.6) 

84 
(54.9) 

10 
(6.5) 

0 0 4.32 0.592 มากที่สุด 

2. เมื่อไดรับมอบหมายงาน 
ทานจะทุมเทเพ่ือใหงานน้ัน
บรรลเุปาหมาย 

58 
(37.9) 

83 
(54.2) 

12 
(7.8) 

0 0 4.30 0.608 มากที่สุด 

3. ทานมักจะทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายเสร็จทันเวลา 

67 
(43.8) 

56 
(36.3) 

25 
(16.3) 

5 
(3.3) 

0 4.21 0.832 มากที่สุด 

4. เมื่อพบอุปสรรคในการ
ทํางานทานจะไมหยุดทํางาน
นั้น 

0 
66 

(43.1) 
59 

(38.6) 
12 

(13.7) 
7 

(4.6) 
3.20 0.846 

ปาน
กลาง 

รวม 4.00 0.719 มาก 
 

จากตาราง 13 ผลการวิ เคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางาน
อยางเต็มท่ีเพ่ือองคการ พบวา มีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.00  

           เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา พรอมท่ีจะอุทิศ
แรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนาขององคการ มีคาเฉล่ีย 4.32                     
(S.D.=0.592) รองลงมาคือเม่ือไดรับมอบหมายงาน จะทุมเทเพ่ือใหงานน้ันบรรลุเปาหมาย มีคาเฉล่ีย 
4.30 (S.D.=0.608) และสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 14 แสดงจํานวนรอยละคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น                   
             ความผูกพันตอองคการ ดานความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคการ 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. ทานคิดวาการท่ีไดมา
ทํางานในองคกรน้ีเปน
การตัดสินใจท่ีไม
ผิดพลาด 

85 
(55.6) 

41 
(26.8) 

24 
(15.7) 

3 
(2.0) 

0 4.36 0.816 มากที่สุด 

2. ทานมีความเช่ือม่ันใน
การทํางานกับองคกร 

58 
(37.9) 

79 
(51.6) 

16 
(10.5) 

0 0 4.27 0.641 มากที่สุด 

3. ทานไมคิดจะเปล่ียน
งานถึงแมจะมีโอกาสท่ีดี
กวาเดิม 

46 
(30.1) 

38 
(24.8) 

42 
(27.5) 

22 
(14.4) 

5 
(3.3) 

3.64 1.151 มาก 

4. หากทานมีโอกาส
เปลี่ยนงานทานคิดวาจะ
ไมประสบความสาํเร็จ
เทากับงานท่ีเปนอยู 

29 
(19.0) 

35 
(22.9) 

54 
(35.3) 

27 
(17.6) 

8 
(5.2) 

3.31 1.132 ปานกลาง 

รวม 3.89 0.935 มาก 
 

               จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง ดานความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะ
เปนสมาชิกขององคการตอไป พบวา มีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
4.36 

               เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 2 อันดับแรก พบวา ทานคิดวา
การท่ีไดมาทํางานในองคกรน้ีเปนการตัดสินใจท่ีไมผิดพลาด มีคาเฉล่ีย 4.36 (S.D.=0.816) รองลงมา
คือ ทานมีความเช่ือม่ันในการทํางานกับองคกร  มีคาเฉล่ีย 4.27 (S.D.=0.641) และสวนท่ีเหลืออ่ืนๆ  
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ตาราง 15 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             จําแนกตามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน  S.D แปลผล 

ดานความภมิูใจในองคการ 4.11 0.573 มาก 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 3.98 0.515 มาก 
ดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน 3.94 0.453 มาก 
ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 3.93 0.553 มาก 
ดานความกาวหนาและ ความมั่นคงในอาชีพ 3.92 0.560 มาก 
ดานความเสมอภาคและความยติุธรรมในองคกร 3.85 0.751 มาก 
ดานรายไดและ คาตอบแทนท่ียุตธิรรม 3.76 0.629 มาก 
ดานความสมดลุของชีวิตการทํางาน 3.73 0.506 มาก 

รวม 3.90 0.567 มาก           
 

           จากตาราง 15 พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90  
            เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา ดานความ
ภูมิใจในองคการ มีคาเฉล่ีย 4.11 รองลงมาไดแกดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉล่ีย 3.98  
ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน มีคาเฉล่ีย 3.94 ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน                 
มีคาเฉลี่ย 3.93 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.92  ดานความเสมอภาคและ 
ความยุติธรรมในองคการ มีคาเฉล่ีย 3.85 ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม มีคาเฉล่ีย 3.76  
และดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.73   
ตาราง 16 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             จําแนกตามความผูกพันตอองคกร 

ความผูกพันตอองคกร  S.D แปลผล 

ความเตม็ใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร 4.00 0.719 มาก 
ความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร
ตอไป 

3.89 0.935 มาก 

ความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 3.71 0.773 มาก 
รวม 3.86 0.809 มาก             

           จากตาราง 16 พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
มีระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86  
            เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา ความเต็มใจท่ี
จะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร มีคาเฉล่ีย 4.00 รองลงมาไดแกความตองการอยาง                
เด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป มีคาเฉลี่ย 3.89 และความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร มีคาเฉล่ีย 3.71 
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สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตาราง 17  แสดงผลเปรียบเทียบระดับความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ 
              ความผูกพันตอองคกร ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
              สังกัด สํานักงานเขตลําปาง 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ความผูกพันตอองคกร 
ความเชื่อม่ันและ
ยอมรับเปาหมาย 
และคานิยมของ

องคกร 

ความเต็มใจท่ีจะ
ทุมเทในการทํางาน
เพ่ืออยางเต็มท่ีเพ่ือ

องคกร 

ความตองการ
อยางเด็ดเด่ียวท่ีจะ
เปนสมาชิกของ
องคกรตอไป 

ดานรายไดและ
คาตอบแทนท่ียุติธรรม 

Pearson 
Correlation 

0.579** 0.335** 0.396** 

Sig. 0.000        0.000        0.000        
ดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยในการ
ทํางาน 

Pearson 
Correlation 

0.465** 0.200* 0.259** 

Sig. 0.000         0.013 0.001 
ดานพัฒนาศักยภาพของพนักงาน Pearson 

Correlation 
0.469** 0.182* 0.204* 

Sig. 0.000 0.024 0.012 
ดานความกาวหนาและความมั่นคง
ในอาชีพ 

Pearson 
Correlation 

0.535** 0.317** 0.293** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน Pearson 

Correlation 
0.433** 0.220** 0.237** 

Sig. 0.000 0.006 0.003 
ดานความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมในองคกร 

Pearson 
Correlation 

0.547** 0.594** 0.659** 

Sig. 0.000 0.000 0.000 
ดานความสมดลุของชีวิตการทํางาน Pearson 

Correlation 
0.248** 0.032 0.508 

Sig. 0.000 0.693 0.478 
ดานความภมิูใจในองคกร Pearson 

Correlation 
0.340** 0.114 0.097 

Sig. 0.000 0.159 0.231 

รวม 
*Sig<0.05 

Pearson 
Correlation 

0.452** 0.243 0.260 

Sig. 0.000 0.111 0.090 

** สหสัมพันธที่ 0.01 (2-tailed).      * สหสัมพันธ 0.05 (2-tailed). 



35 
 

จากตาราง 17 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม                  
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร                  
ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร และความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปน
สมาชิกขององคกรตอไป น่ันคือถาพนักงานไดรับคาตอบแทนที่มากสงผลใหพนักงานเกิดความเชื่อม่ัน
ในองคกรมาก พรอมท่ีทุมเทการทํางานมากข้ึนและมีความมุงม่ันมากข้ึนท่ีจะเปนพนักงานในองคกรน้ี
ตอไป 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธในเชิงบวก
กับความความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการ
ทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร และความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป                
นั่นคือ ถาสถานท่ีทํางานมีมาตรการดูแลความปลอดภัยท่ีสูง สงผลใหพนักงานมีสมาธิในการทํางาน             
ไมตองระแวงวาจะไดรับอันตราย เกิดความเชื่อม่ันมากสามารถทุมเททํางานเพ่ือบรรลุเปาหมาย และ   
มีความมุงม่ันมากข้ึนท่ีจะเปนพนักงานในองคกรน้ีตอไป 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ 
ความความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางาน
อยางเต็มท่ีเพ่ือองคกรและความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป น่ันคือ                
ถาพนักงานไดรับการอบรมอยางตอเน่ืองสงผลให การทํางานมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทันกับสภาพ
การแขงขันในธุรกิจในปจจุบัน สงผลใหพนักงานไดรับความรูใหม เกิดความเชื่อม่ันในองคกรมากข้ึนที่
เห็นคุณคาในการพัฒนาบุคคลากร พนักงานพรอมจะทุมเททํางาน และมีความมุงม่ันมากข้ึนท่ีจะเปน
พนักงานในองคกรน้ีตอไป 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ มีความสัมพันธใน               
เชิงบวกกับความความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเทใน
การทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร และความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป 
นั่นคือถาองคกรมีเกณฑการพิจารณาเล่ือนตําแหนงท่ีชัดเจน มีโครงสรางองคกรท่ีพนักงานสามารถ
กาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน สงผลใหพนักงานเกิดความทุมเททํางานมากข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเพ่ือจะ
กาวสูตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมีความเชื่อม่ันตอองคกรมากและมีความมุงม่ัน
มากข้ึนท่ีจะเปนพนักงานในองคกรน้ีตอไป 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความสัมพันธการเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ  
ความความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางาน
อยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร และความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป น่ันคือ                
ถาพนักงานทุกคนในองคกรมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมากข้ึน สงผลใหความเชื่อม่ันในองคกรมากข้ึน 
ความเต็มใจในการทํางานมากข้ึน และมีความมุงม่ันมากข้ึนท่ีจะเปนพนักงานในองคกรน้ีตอไป 
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คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความสัมพันธ เสมอภาคและความยุติธรรมใน องคกร                    
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร                  
ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร และความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปน
สมาชิกขององคกรตอไป น่ันคือ ถาองคกรมีความเสมอภาคและความยุติธรรมในการทํางานมาก เชน 
หัวหนางานรับฟงความคิดเห็นของลูกนอง และนําไปปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน หรือ เม่ือลูกนองทําผิด
หัวหนางานมีหนาตักเตือนถาทําผิดก็ตองลงโทษแตถาลูกนองไมผิดหัวหนามีหนาท่ีสอบสวนใหความ
ยุติธรรมตอลูกนองไมใชฟงความขางเดียว ถาหัวหนาปฏิบัติไดตามน้ีสงผลใหพนักงานเกิดความเชื่อม่ัน
มากข้ึน พรอมทุมเททํางานมากข้ึนและมีความมุงม่ันมากข้ึนท่ีจะเปนพนักงานในองคกรน้ีตอไป 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ 
ความความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร น่ันคือ พนักงานมีความสมดุลในชีวิต
มากข้ึน เชน มีเวลาใหครอบครัวมาก มีเวลาพักผอนระหวางทํางานมาก สงผลใหพนักงานมี                
ความเชื่อม่ันในองคกรมากเชนกัน  

คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความภูมิใจในองคกรมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความเชื่อม่ัน
และยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร น่ันคือพนักงานมีความภูมิใจในองคกรมากสงผลให
พนักงานเกิดความเชื่อม่ันในองคกรมากเชนกัน 
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ตาราง 18 แสดงความสัมพันธดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม กับความเช่ือม่ัน                 
             และยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม 

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 
ทานมี

ความคิดเห็น
สอดคลอง
นโยบาย 

เปาหมายของ
องคกร

สอดคลอง
แนวคิดทาน 

 

องคกร
บริหารงาน
สอดคลอง
กับปจจุบัน 

ทานยอมรับ
คานิยม
องคกร 

นโยบาย
องคกรเปน

สิ่งไม                 
เลื่อนลอย 

รายไดเหมาะสมกับ
ความสามารถ 

Pearson 
Correlation 

0.478** 0.475** 0.450** 0.333** 0.176* 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 
รายไดเหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัต ิ

Pearson 
Correlation 

0.407** 0.452** 0.442** 0.324** 0.138 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.088 
พอใจรายไดและ
สวัสดิการท่ีไดรับจาก
องคกร 

Pearson 
Correlation 

0.329** 0.375** 0.373** 0.295** 0.156 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.054 
พอใจทํางานลวงเวลา
เพ่ือใหงานสําเร็จแม
ไมไดคาลวงเวลา 

Pearson 
Correlation 

0.434** 0.383** 0.364** 0.205* 0.039 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.011 0.635 
                     

จากตาราง 18 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ มีความสัมพันธในเชิงบวกกับทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร 
เปาหมายขององคกรสอดคลองกับแนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน การยอมรับคานิยมขององคกรและนโยบายขององคกรเปนส่ิงท่ีท่ีไมเล่ือนลอย     
นั่นคือถาพนักงานไดรับรายไดท่ีมากข้ึน สงผลตอความเชื่อม่ัน ยอมรับเปาหมาย และคานิยมของ
องคกรมากข้ึนเชนกัน 
           คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ 
ทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายขององคกรสอดคลองกับแนวคิดของ
ทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และการยอมรับคานิยมขององคกร 
นั่นคือถาพนักงานมีรายไดมากข้ึนสงผลตอความเชื่อม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมาก
ข้ึนเชนกัน 

          คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานพอใจรายไดและสวัสดิการท่ีไดรับจากองคกรมีความสัมพันธ
ในเชิงบวกกับ ทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายขององคกรสอดคลองกับ
แนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและการยอมรับคานิยม
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ขององคกร น่ันคือถาพนักงานมีรายไดและสวัสดิการท่ีไดรับจากองคกรมากข้ึนสงผลตอความเชื่อม่ัน 
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมากข้ึนเชนกัน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานพอใจทํางานลวงเวลาเพ่ือใหงานสําเร็จแมไมไดคาลวงเวลา             
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายของ
องคกรสอดคลองกับแนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
และการยอมรับคานิยมขององคกร น่ันคือพนักงานมีความทุมเทมากท่ีจะทํางานเพ่ือใหงานท่ีไดรับ
มอบหมายสําเร็จเปนผลมาจากความเช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมากข้ึนเชนกัน 
 

ตาราง 19 แสดงความสัมพันธดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ กับความเช่ือม่ัน             
             และยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

   คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานความกาวหนาและความม่ันคง 

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 
ทานมีความคิด
เห็นสอดคลอง

นโยบาย 

เปาหมาย
ขององคกร
สอดคลอง

แนวคิดทาน 
 

องคกร
บริหารงาน
สอดคลอง
กับปจจุบัน 

ทานยอมรับ
คานิยม
องคกร 

นโยบาย
องคกรเปน

สิ่งไม                 
เลื่อนลอย 

หัวหนางานและเพ่ือน
รวมงานสนับสนุนทาน 

Pearson 
Correlation 

0.320** 0.371** 0.396** 0.351** 0.046 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.572 
โครงสรางองคกรเอ้ือตอ
กาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

Pearson 
Correlation 

0.364** 0.416** 0.457** 0.445** 0.112 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 
องคกรมีความม่ันคง
สามารถอยูไดจนเกษียณ 

Pearson 
Correlation 

0.234** 0.156 0.257** 0.270** 0.111 

Sig. 0.004 0.054 0.001 0.001 0.172 
องคกรมีการพิจารณา
เลื่อนตําแหนงท่ีชัดเจน 

Pearson 
Correlation 

0.353** 0.416** 0.473** 0.383* -0.011 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.011 0.894 
 

จากตาราง 19 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานสนับสนุน
ทานมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ ทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายของ
องคกรสอดคลองกับแนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
และ การยอมรับคานิยมขององคกร น่ันคือ ถาพนักงานไดรับการสงเสริมใหกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนจาก
หัวหนางานและเพ่ือนรวมงานมากข้ึน สงผลตอความเชื่อม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
มากข้ึนเชนกัน 
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          คุณภาพชีวิตในการทํางาน โครงสรางองคกรเอ้ือตอกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนมีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายขององคกรสอดคลองกับ
แนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และการยอมรับคานิยม
ขององคกร น่ันคือถาองคกรเปดโอกาสใหพนักงานมีการสอบแขงขันภายในเพ่ือกาวสูตําแหนงท่ีสูง
มากข้ึน สงผลตอความเชื่อม่ัน ยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกรมากข้ึนเชนกัน 

          คุณภาพชีวิตในการทํางาน องคกรมีความม่ันคงสามารถอยูไดจนเกษียณมีความสัมพันธ ใน
เชิงบวกกับ ทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายขององคกรสอดคลองกับ
แนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ การยอมรับคานิยม
ขององคกร น่ันคือถาพนักงานในองคกรมีความม่ันใจในองคกรวามีความม่ันคงมากสามารถเล้ียง
พนักงานจนถึงพนักงานเกษียณอายุ สงผลตอความเชื่อม่ัน ยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกร
มากข้ึนเชนกัน 
          คุณภาพชีวิตในการทํางาน องคกรมีการพิจารณาเล่ือนตําแหนงท่ีชัดเจน มีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับ ทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายขององคกรสอดคลองกับ
แนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และการยอมรับคานิยม
ขององคกร น่ันคือถาองคกรมีกฏเกณฑการเลื่อนตําแหนงพนักงานท่ีชัดเจนมากสงผลตอความเชื่อม่ัน 
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมากข้ึนเชนกัน 
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ตาราง 20 แสดงความสัมพันธดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกรกับความเช่ือม่ัน 
             และยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

   คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานความเสมอภาคและความยุติธรรม 

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 
ทานมี

ความคิดเห็น
สอดคลอง
นโยบาย 

เปาหมาย
ขององคกร
สอดคลอง

แนวคิดทาน 
 

องคกร
บริหารงาน
สอดคลอง
กับปจจุบัน 

ทาน
ยอมรับ
คานิยม
องคกร 

นโยบาย
องคกรเปน

สิ่งไม                  
เลื่อนลอย 

การประเมินผลในการ
ทํางานมีความยุติธรรม 

Pearson 
Correlation 

0.319** 0.278** 0.274** 0.332** 0.041 

Sig. 0.000 0.001 0.001 0.000 0.618 
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชา 

Pearson 
Correlation 

0.334** 0.305** 0.329** 0.374** 0.096 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.238 
ผูบริหารมีความเสมอภาค
ในการทํางาน 

Pearson 
Correlation 

0.271** 0.296** 0.345** 0.353** 0.056 

Sig. 0.001 0.000 0.000 0.000 0.493 
ไดรับความเปนธรรมในการ
ข้ึนเงินเดือนและตําแหนง 

Pearson 
Correlation 

0.101 0.038 0.000 0.127 0.942** 

Sig. 0.212 0.641 0.998 0.117 0.000 
                           

จากตาราง 20 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการประเมินผลในการทํางานมีความ
ยุติธรรม มีความสัมพันธในเชิงบวกกับทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมาย
ขององคกรสอดคลองกับแนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
และการยอมรับคานิยมขององคกร น่ันคือถาองคกรประเมินผลการทํางานของพนักงานมีความ
ยุติธรรมมากสงผลตอความเช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกรมากข้ึนเชนกัน 
          คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดานผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา                         
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายของ
องคกรสอดคลองกับแนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
และการยอมรับคานิยมขององคกร น่ันคือถาหัวหนางานรับฟงความคิดเห็นของลูกนองแลวนําความ
คิดเห็นไปปรับปรุงแกไขสงผลตอความเชื่อม่ัน ยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกรมากข้ึนเชนกัน 

          คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานผูบริหารมีความเสมอภาคในการทํางาน มีความสัมพันธในเชิง
บวกกับทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคกร เปาหมายขององคกรสอดคลองกับ
แนวคิดของทาน การบริหารงานขององคกรสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และการยอมรับคานิยม
ขององคกร น่ันคือถาหัวหนางานมีความเสมอในการทํางานกับลูกนองมากสงผลตอความเชื่อม่ัน 
ยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกรมากข้ึนเชนกัน 
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          คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานไดรับความเปนธรรมในการข้ึนเงินเดือนและตําแหนง มี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับนโยบายองคกรเปนส่ิงไมเล่ือนลอย  น่ันคือพนักงานไดรับการข้ึนเงินเดือน
และตําแหนง ท่ีเปนธรรมสงผลตอความเชื่อม่ันของพนักงานดานนโยบายขององคกรมากเชนกัน 
 

ตาราง 21 แสดงความสัมพันธ ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร กับ 
             ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานความเสมอภาคและความยุติธรรม 

ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร 
ทานทุมเท

เพ่ือใหงานน้ัน
บรรลุ

เปาหมาย 
 

อุทิศแรงกาย
และแรงใจเพ่ือ

ความ
เจริญกาวหนา
ขององคการ 

 

เมื่อพบ
อุปสรรคทาน
จะไมหยุด
ทํางานนั้น

ทันที 
 

ทานปลอยใหงาน
ไมเสร็จทันตาม

เวลาโดยมักคิดวา
เปนเรื่องไม

ธรรมดาในการ
ทํางาน 

การประเมินผลในการทํางานมี
ความยุติธรรม 

Pearson 
Correlation 

0.135 0.233** 0.065 0.069 

Sig. 0.096 0.004 0.421 0.399 
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น             
ของผูใตบังคับบัญชา 

Pearson 
Correlation 

0.225** 0.238** 0.038 0.040 

Sig. 0.005 0.003 0.641 0.621 
ผูบริหารมีความเสมอภาค                 
ในการทํางาน 

Pearson 
Correlation 

0.300** 0.360** 0.048 0.073 

Sig. 0.000 0.000 0.556 0.369 
ไดรับความเปนธรรมในการข้ึน
เงินเดือนและตําแหนง 

Pearson 
Correlation 

0.090 0.070 0.893** 0.895** 

Sig. 0.267 0.390 0.000 0.000 
 

  จากตาราง 21 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการประเมินผลในการทํางานมีความ
ยุติธรรม มีความสัมพันธในเชิงบวกกับการอุทิศแรงกายและแรงใจเพ่ือความเจริญกาวหนาขององคกร 
นั่นคือถาองคกรมีการประเมินผลในการทํางานของพนักงานมาก สงผลให พนักงานยอมทุมเทเพ่ือให
องคกรเจริญกาวหนา มากเชนกัน 
          คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา มี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับการทุมเทเพ่ือใหงานน้ันบรรลุเปาหมาย และการอุทิศแรงกายและแรงใจ
เพ่ือความเจริญกาวหนาขององคกร น่ันคือถาผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของพนักงานมากข้ึนสงผลให
พนักงานยอมทุมเททํางานเพ่ือบรรลุเปาหมาย และทุมเททํางานใหองคกรมีความเจริญกาวหนา              
มากเชนกัน 
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 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานผูบริหารมีความเสมอภาคในการทํางาน มีความสัมพันธ              
ในเชิงบวกกับการทุมเทเพ่ือใหงานน้ันบรรลุเปาหมาย และ การอุทิศแรงกายและแรงใจเพ่ือความ
เจริญกาวหนาขององคกร น่ันคือถาผูบริหารมีความเสมอภาคในการทํางานมากข้ึนสงผลใหพนักงาน
ยอมทุมเททํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายและทุมเททํางานใหองคกรมีความเจริญกาวหนา มากเชนกัน 

           คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานไดรับความเปนธรรมในการข้ึนเงินเดือนและตําแหนง                      
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ เม่ือพบอุปสรรคทานจะไมหยุดทํางานน้ันทันที และการอุทิศแรงกาย
และทานปลอยใหงานไมเสร็จทันตามเวลาโดยมักคิดวาเปนเร่ืองไมธรรมดาในการทํางาน นั่นคือ             
ถาพนักงานไดรับการข้ึนเงินเดือนและข้ึนตําแหนงมากสงผลใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางาน          
พรอมจะทุมเททํางานมากเชนกัน 
 

ตาราง 22 แสดงความสัมพันธ ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกรกับความตองการ 
            อยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานความเสมอภาคและความยุติธรรม 

ความตองการเปนสมาชิกตอไป 

ทานมี
ความ

เชื่อมั่นใน
องคกร 

หากมีโอกาส
เปล่ียนงานก็ไม
คิดวาท่ีอ่ืนจะมี
ความกาวหนา
กวาท่ีเปนอยู 

ไมคิดจะเปล่ียน
งานถึงแมจะมี

โอกาสท่ีดี
กวาเดิม 

การทํางานท่ี
องคกรแหงน้ีเปน
การตัดสินใจท่ีไม

ผิดพลาด 

การประเมินผลในการทํางานมี
ความยุติธรรม 

Pearson 
Correlation 

0.180* 0.237** 0.082 0.120 

Sig. 0.026 0.003 0.315 0.138 
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชา 

Pearson 
Correlation 

0.238** 0.346** 0.090 0.119 

Sig. 0.003 0.000 0.270 0.145 
ผูบริหารมีความเสมอภาคใน
การทํางาน 

Pearson 
Correlation 

0.300** 0.295** 0.079 0.087 

Sig. 0.000 0.000 0.330 0.285 
ไดรับความเปนธรรมในการข้ึน
เงินเดือนและตําแหนง 

Pearson 
Correlation 

-0.057 0.143 0.950** 0.898** 

Sig. 0.483 0.078 0.000 0.000             

จากตาราง 22 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการประเมินผลในการทํางานมีความ
ยุติธรรม มีความสัมพันธในเชิงบวกกับทานมีความเชื่อม่ันในองคกร  และหากมีโอกาสเปล่ียนงาน               
ก็ไมคิดวาท่ีอ่ืนจะมีความกาวหนากวาท่ีเปนอยู นั่นคือถาองคกรมีการประเมินผลงานท่ียุติธรรมมาก 
สงผลตอความเชื่อม่ันและความจงรักภักดีของพนักงานท่ีมีตอองคกรมากเชนกัน 
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   คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานผูบ ริหารรับฟงความคิดเห็นของผู ใต บังคับบัญชา                
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับทานมีความเชื่อม่ันในองคกร และหากมีโอกาสเปล่ียนงานก็ไมคิดวาท่ีอ่ืน
จะมีความกาวหนากวาท่ีเปนอยู  นั่นคือถาผูบริหารใหความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานมาก และนําขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไข สงผลตอความเชื่อม่ันและความจงรักภักดีของ
พนักงานท่ีมีตอองคกรมากเชนกัน 

           คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานผูบริหารมีความเสมอภาคในการทํางาน มีความสัมพันธใน
เชิ งบวกกับท าน มีความเชื่ อ ม่ัน ในองคกร  และหากมี โอกาสเป ล่ียนงานก็ ไม คิดว า ท่ี อ่ืน                        
จะมีความกาวหนากวาท่ีเปนอยู นั่นคือถาผูบริหารใหความเสมอภาคแกพนักงานมากสงผลตอความ
เชื่อม่ันและความจงรักภักดีของพนักงานท่ีมีตอองคกรมากเชนกัน 
           คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานไดรับความเปนธรรมในการข้ึนเงินเดือนและตําแหนง               
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับไมคิดจะเปลี่ยนงานถึงแมจะมีโอกาสท่ีดีกวาเดิม และการทํางานท่ีองคกร
แหงน้ีเปนการตัดสินใจท่ีไมผิดพลาด  นั่นคือถาพนักงานรูสึกไดรับความเปนธรรมในการข้ึนเงินเดือน
และข้ึนตําแหนงงานมาก สงผลตอความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานมากเชนกัน 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
สังกัดสํานักงานเขตลําปาง กลุมตัวอยางเปนพนักงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด
สํานักเขตลําปาง จํานวนพนักงาน จํานวน 153 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาคา
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)   
 

สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด 

สํานักงานเขตลําปาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 20-30 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี ตําแหนงเจาหนาท่ีอาวุโส/ซุปเปอรไวเซอร  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-10 ป    
 สวนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงาน
เขตลําปาง เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา  

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90                    
(S.D.=0.567) เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา 

   ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.76 
(S.D.=0.629)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยได ดังน้ี ทานพอใจรายไดและสวัสดิการท่ี
ไดรับจากองคกร ทานไดรับรายไดหรือคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน ทาน
ไดรับรายไดเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ และทานพอใจทํางานลวงเวลาแมจะไมไดรับคาลวงเวลา  
              ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 (S.D.        

=0.453) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยได ดังน้ี องคกรมีการเตรียมพรอมสําหรับการ
ปองกันความเส่ียงในการปฏิบัติงาน เชน โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย เพ่ือนรวมงานและตัวพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางเครงครัด สถานท่ี  
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ทํางานมีอุปกรณและเทคโนโลยีเหมาะสมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน และ สถานท่ีทํางานมีบรรยากาศ  
ที่ดีและเอ้ือตอการทํางานอยางมีความสุข 

      ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.93             
(S.D.=0.553) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยได ดังน้ี  องคกรเปดโอกาสใหพนักงาน              
ทุกคนมีโอกาสในการศึกษาตอ องคกรสนับสนุนการพัฒนาความรูโดยมีการจัดอบรมและพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ไดรับการพัฒนาความรูใหมจากการทํางานอยูเสมอ และองคกรมีแหลงคนควาขอมูลขาวสาร
ที่สามารถคนหาไดสะดวกรวดเร็ว 

                   ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.92 
(S.D.=0.560) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี มั่นใจวาองคกรมีความม่ันคง ทําให
สามารถปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได หัวหนางานและเพ่ือนรวมงานสนับสนุนและสงเสริมใหกาวไปสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน มีโครงสรางขององคกรท่ีเอ้ือตอความกาวหนาในตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามลําดับและ
องคกรมีเกณฑพิจารณาเลื่อนตําแหนงท่ีชัดเจน 

                   ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 3.98 (S.D.= 

0.515) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยได ดังน้ี เพ่ือนรวมงานใหความเคารพสิทธิสวน
บุคคลซ่ึงกันและกัน องคกรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีข้ึนอยูเสมอ หัวหนาและเพ่ือนรวมงานรับ
ฟงความคิดเห็นของพนักงาน และพนักงานและเพ่ือนรวมงาน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน
อยูเสมอ 

                  ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกรภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
3.85 (S.D.=0.751) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี ผูบริหารของพนักงานให
ความเสมอภาคในการทํางาน ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น ปญหา และดําเนินการแกไข ปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา พนักงานไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลการทํางานประจําป
ตามผลงาน และ พนักงานไดรับความไมเปนธรรมในการข้ึนเงินเดือนประจําป และการข้ึนตําแหนง 
ทั้งท่ีทานทํางานเต็มความสามารถ 
               ดานความสมดุลของชีวิตการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.73 (S.D.          

=0.506) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจตอ
การทํางานของพนักงาน พนักงานมีเวลาเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในแตละวัน พนักงานมีโอกาส
ลาพักผอนหรือลากิจไปทําธุระสวนตัวไดอยางเหมาะสม และพนักงานรูสึกวาการทํางานลวงเวลาทําให
ความสัมพันธระหวางทานกับครอบครัว มีความผูกพันกันนอยลง 
               ดานความภูมิใจในองคกรภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.11 (S.D.=0.573)                    
เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี พนักงานพรอมท่ีจะรักษาชื่อเสียงขององคกรน้ี
ดวยความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนพนักงานขององคกรน้ี  การทํางานในองคกรน้ีทําให
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พนักงานและครอบครัวมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน และการทํางานในองคกรน้ีทําใหพนักงานเปนท่ียอมรับ
และนับถือของบุคคลในสังคม 

     ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 (S.D.=0.567)                     
เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี  ระดับคุณภาพชีวิตท่ีพนักงานใหความคิดเห็น        
มากท่ีสุด คือ ดานความภู มิใจในองคกร รองลงมาคือดานความสัมพันธ กับเ พ่ือนรวมงาน                        
ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดานความกาวหนา
และความม่ันคงในอาชีพ ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร ดานรายไดและคาตอบแทน
ที่ยุติธรรม ตามลําดับ และอันดับสุดทายคือดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน  
           ระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
เก่ียวกับความผูกพันตอองคกร พบวาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.86 (S.D.=0.809) 
เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา 
    ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีระดับความเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง             
มีคาเฉล่ีย 3.71 (S.D.=0.773) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยได ดังน้ี  นโยบายและ
เปาหมายตางๆ ขององคกรเปนส่ิงไมเล่ือนลอย  คานิยมองคการเปนส่ิงท่ีทานเห็นดวยและยอมรับ   
การบริหารงานขององคกรเปนการบริหารงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
เปาหมายการปฏิบัติงานในองคกรสอดคลองกับแนวคิดของพนักงานและพนักงานมีความคิดเห็น
สอดคลองกับนโยบายขององคกร 
                   ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีระดับความเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง            
มีคาเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.719) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยได ดังน้ี พนักงานพรอมท่ี
จะอุทิศแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนาขององคกร เม่ือไดรับมอบหมาย
งานพนักงานจะทุมเทเพ่ือใหงานน้ันบรรลุเปาหมาย  ทานมักจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันเวลา 
และ เม่ือพบอุปสรรคในการทํางานทานจะไมหยุดทํางานน้ัน 
                 ความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีระดับความเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                
มีคาเฉล่ีย 3.89 (S.D.=0.935) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี ทานคิดวาการท่ี
ไดมาทํางานในองคกรน้ีเปนการตัดสินใจท่ีไมผิดพลาด ทานมีความเชื่อม่ันในการทํางานกับองคกร 

ทานไมคิดจะเปล่ียนงานถึงแมจะมีโอกาสท่ีดีกวาเดิม และ หากทานมีโอกาสเปล่ียนงานทานคิดวาจะ
ไมประสบความสําเร็จเทากับงานท่ีเปนอยู 
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                 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
เ ก่ียวกับความผูกพันตอองคกร ในภาพรวมอยู ในระดับมาก  มีคาเฉ ล่ีย 3.86 (S.D.=0.809)               
เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี ระดับความผูกพันตอองคกรที่พนักงานให              
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร รองลงมาคือ 
ความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป และอันดับสุดทายคือความเชื่อม่ันและ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

 สรุปทดสอบสมมติฐาน        

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง  พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน               
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ดานความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคกร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถเรียงคาสหสัมพันธ (r) จากมากไปนอย ไดดังน้ี    
ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม (r=0.579) ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร             
(r=0.547) ดานความกาวหนาและความม่ันคง (r=0.535) ดานพัฒนาศักยภาพของพนักงาน                
(r=0.469) ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน (r=0.465) ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน
(r=0.433) ดานความภูมิใจในองคกร (r=0.340) และดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน (r=0.248) 
สรุปพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรมมีความสัมพันธกับความ
เชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมากท่ีสุด แสดงวาพนักงานมีรายไดและ
คาตอบแทนท่ียุติธรรมมากสงผลตอความเช่ือม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมากดวย
เชนกัน โดยภาพรวม พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 8 ดาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกรความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรในระดับปานกลางคือมีคาสหสัมพันธ 
(r=0.452) และมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานมาก สงผลให พนักงาน
มีความรูสึกเช่ือม่ันในองคกรมากข้ึนเชนกัน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศ ึกษาค ุณภาพชีว ิตในการทํางานกับความผ ูกพ ันต อองค กรของ พนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน
สามารถบอกถึงความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรได ซึ่งสอดคลองกับสุลาวัณย ศิริคําฟู (2550)  
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมใน
อําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตทุกดานของพนักงานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริการ ความผูกพันตอองคกรทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตอการใหบริการ 
และสอดคลองกับลัดดา ดวงรัตน (2552) ที่ไดศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองคกรและคุณภาพชีวิตใน
การทํางานท่ีมีตอความผูกพันในองคกรของผูสอบบัญชีสหกรณในสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  ผลการศึกษา
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พบวา  วัฒนธรรมองคกรและคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ความผูกพันในองคกรของผูสอบบัญชีสหกรณในสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ทั้งน้ีเน่ืองจากการมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี แสดงใหเห็นถึงองคกรใหความสําคัญกับบุคคล มีการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานในองคกรอยูเสมอ เพราะบุคคลเปนทรัพยากรท่ีสําคัญย่ิงตอองคกร องคกรท่ีตองการ
ผลงานท่ีดีเดน จําเปนตองรับรูความตองการของบุคคลในองคกร บุคคลจะปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถจะตองมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีผลกระทบโดยตรง
ตอความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานของบุคคล โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานจะบอกถึงความรูสึก
พึงพอใจของบุคคล ถาบุคคลมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงก็จะเกิดความผูกพันตอองคการสูง
เชนเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลดีตอองคกรทําใหประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถอภิปรายผลในแตละดานไดดังน้ี 

  ดานความภูมิใจในองคกร ผลการวิจัยพบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองแนวคิดของ  Bruce, W.M. and 

J.W. Blackburn. (1992) ที่ไดกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ               
การทํางานท่ีไดการยอมรับทางสังคม มีความภูมิใจในงานท่ีไดรับผิดชอบ และสอดคลองกับลลิดา 
โกมลจันทร (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิภาพ             
การทํางาน: กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบวา พนักงานบมจ.             
มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับกัลยารัตน มีลาภ (2553) ที่
ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ผลการศึกษา
พบวา พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก  

 ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด 
สํานักงานเขตลําปางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองแนวคิดของ  Bruce, W.M. and J.W. 

Blackburn (1992) ที่ไดกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานคือการ                 
มีปฏิส ัมพันธ ที ่ด ีก ับหัวหนางานและเพื ่อนรวมงานสงผลใหงานที ่ไดร ับเปาหมายประสบ
ความสําเร็จ สอดคลองกับลลิดา โกมลจันทร (2555) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตใน
การทํางานและประสิทธิภาพการทํางาน: กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา
พบวา พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด และสอดคลองกับกัลยารัตน มีลาภ (2553) ที่ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ผลการศึกษา พบวา พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย                
เขตพระปกเกลา มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการวิจัยในเลมน้ีปรากฏวา 
พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลําปางการมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
ทําใหเกิดความไววางใจระหวางบุคคล บรรยากาศในการทํางานมีลักษณะรวมมือรวมใจเพ่ื องาน
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เจริญกาวหนายินดีท่ีจะทําตามเปาหมายขององคการอยางเต็มท่ี ซ่ึงแสดงถึงพนักงานทุกคนมีความ
ผูกพันตอองคกรน่ันเอง  

 ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน ผลการวิจัย พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ  
Bruce, W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ที่ไดกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิต   
การทํางานคือสถานท่ีทํางานมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย  สอดคลองกับลลิดา โกมลจันทร (2555) 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิภาพการทํางาน : กรณีศึกษาบมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบวา พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับกัลยารัตน มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา ผลการศึกษา พบวา มีคุณภาพชีวิต
การทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการวิจัยในเลมน้ีปรากฏวาพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตลําปาง ทํางานคอนขางมีความเส่ียงท่ีจะโดนโจรกรรมไดตลอดเวลา เพราะองคกรของเราเปน
สถาบันการเงินท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ ดังน้ันถาส่ิงแวดลอมในการทํางานปลอดภัย มีเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยท่ีดี พนักงานไมตองระแวงวาจะมีใครมาทํารายหรือมาปลนธนาคารยอมสงผลตอ            
การทํางานท่ีดีตามมาดวย  

 ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลการวิจัย พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Bruce, 

W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ที่ไดกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คือโอกาสท่ีพนักงานไดพัฒนาความสามารถในการทํางานและแสวงหาความรูใหม สอดคลองกับลลิดา 
โกมลจันทร (2555) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิภาพ            
การทํางาน: กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบวา มีคุณภาพชีวิต           
การทํางานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับกัลยารัตน มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการวิจัยในเลมน้ีปรากฏวา พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลําปาง 
ไดรับการฝกอบรมอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ สงผลใหพนักงานรูสึกตนมีคุณคาสามารถทําประโยชน
ใหกับองคกรมากข้ึนไปดวย 

 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากสอดคลองกับแนวคิดของ  Bruce, 

W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ไดกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คือ ความกาวหนาและความม่ันคงของงานท่ีทํา สอดคล องก ับลลิดา โกมลจันทร  (2555) 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิภาพการทํางาน : กรณีศึกษา บมจ.
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ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี ผลการศึกษา พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด และสอดคลองกับกัลยารัตน มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก                 
ซ่ึงจากการวิจัยพบวาพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลําปาง ไดรับสวัสดิการท่ีดี มีการข้ึนตําแหนง
และข้ึนเงินเดือนทุกป ไมมีใครอยากทํางานท่ีไมม่ันคงและไมกาวหนา ดังน้ันความกาวหนาและความ
มั่นคงในอาชีพสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกร 

 ดานรายไดและคาตอบแทนท่ียุติธรรม พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ  Bruce, W.M. 

and J.W. Blackburn. (1992) ไดกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานคือ 
คาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม สอดคลองแนวคิดของ Delamotte, Y. and Takesawa, S. I. 

(1984) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานคือสิ่งตางๆ ที่เก่ียวกับชีวิตในการทํางาน
ประกอบดวย คาจาง สภาพแวดลอมการทํางาน ผลประโยชน และความกาวหนาในการทํางาน              
การมีมนุษยสัมพันธ สิ่งเหลาน้ีมีผลตอความพอใจและจูงใจใหคนเขามาทํางานในองคกรแหงน้ี  
สอดคลองกับลลิดา โกมลจันทร (2555) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ประสิทธิภาพการทํางาน:  กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบวา มีคุณภาพชีวิต              
การทํางานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับกัลยารัตน มีลาภ (2553) คุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปนเกลา พบวา มีคุณภาพชีวิตการทํางาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการวิจัยพบวาพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลําปาง ทุมเทใหกับ
การทํางาน ปรารถนาผลตอบแทนที่คุมคา  เน่ืองจากรายไดและผลตอบแทนเปนส่ิงจําเปนตอ               
การดําเนินชีวิตของคนเรา หากองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
ยุติธรรม พิจารณาแลวคุมคากับท่ีได ทุมเทแรงกายแรงใจไป บ ุคลากรก ็จะเกิดกําล ัง ใจใน                    
การปฏิบัติงานและมีความรูสึกผูกพันตอองคการมากข้ึน ดังน้ันรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอ 
ยุติธรรม จึงมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร    

 ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ  Bruce, W.M. 

and J.W. Blackburn. (1992) ไดกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ                
การแบงเวลางานและเวลาสวนตัวไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับลลิดา โกมลจันทร (2555) 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิภาพการทํางาน : กรณีศึกษาบมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงจากการ
วิจัยน้ีพบวาพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลําปาง มีเวลาพักผอนนอยลง แตชั่วโมงการทํางาน



51 
 

ที่มากข้ึน จะเห็นวาคาเฉล่ียดานความสมดุลของชีวิตการทํางานมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดถาเทียบคุณภาพ
ชีวิตอีกเจ็ดดาน 

 ดานความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคกร พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ  Bruce, 

W.M. and J.W. Blackburn. (1992) ไดกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คือ การทํางานท่ีพนักงานไมตองเครียดหรือวิตกกังวล และการมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานอยาง
เทาเทียมกัน สอดคลองกับลลิดา โกมลจันทร (2555) ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตใน           
การทํางานและประสิทธิภาพการทํางาน: กรณีศึกษาบมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตลพบุรี พบวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงจากการวิจัยพบวาพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เขตลําปาง มีความคิดวาการที่องคกรมีนโยบายการบริหารงานท่ีดี มีการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจสามารถแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
ตางๆ ที่มาจากผูบริหารไดยอมทําใหบุคลากรจะรูสึกวาการปฏิบัติงานของตนไดรับความเอาใจใส รูสึก
เปนสวนหน่ึงขององคกร การปฏิบัติงานอยางทุมเทไมสูญเปลา เพราะจะไดรับการพิจารณาจาก
ผูบังคับบัญชาอยูเสมอ นํามาซ่ึงความภูมิใจและกระตือรือรนในการทํางาน ทําใหเกิดความผูกพันตอ
องคการสูงข้ึน 

ความผูกพันตอองคกร 
ผลการศึกษาพบคุณภาพชีวิตในการทํางานพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด 

สํานักงานเขตลําปางโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Gallup Organization 

(2007) อางในสันตฤทัย ล่ิมวีรพันธ (2550) ไดกลาววาพนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคกรคือ
พนักงานท่ีไมมีความสุขในการทํางาน สอดคลองกับสันตฤทัย ลิ่มวีรพันธ (2550) ผลการศึกษาพบวา 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวาตัวแปรบางตัวไมมีความสัมพันธกัน โดยสามารถอภิปราย
ผลไดดังตอไปน้ี 
  คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความภูมิใจในองคกรไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกรและดานความตองการเด็ดเด่ียว
ที่จะเปนสมาชิกขององคกรตอไป แสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงนโยบายที่ผูบริหารตองการอยากให 
“งานไดผล คนเปนสุข” เพ่ือใหพนักงานของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตลําปาง และ 
พนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกคน ทํางานท่ีชอบมีโอกาสเรียนรูเพ่ิมทักษะในการทํางานเพ่ือโอกาส
กาวหนาและมีรายไดท่ีดีข้ึน ทั้งหมดเปนส่ิงท่ีพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย ตองการจริงไหม                 
ซ่ึงผลจากการศึกษาสรุปไดวาพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตลําปาง สวนใหญมี
ความรูสึกไมม่ันใจกับโครงการ Transformation  
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คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับ                    
ความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคกร และดานความ
ตองการอยางเ ด็ดเ ด่ียว ท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรตอไป จากผลการวิ จัยแสดงให เห็นวา                    
การเปล่ียนแปลงนโยบายของผูบริหารสงผลใหเวลาพักผอนของพนักงานนอยลง 
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แบบสอบถาม 
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคกร 

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
 

คําช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                    

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต                  
การทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดสํานักงาน
เขตลําปาง 

ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามในการใหขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน
มากท่ีสุด และขอขอบพระคุณทานท่ีใหความรวมมือสละเวลาในการตอบแบบสอบถามท้ังน้ี
แบบสอบถาม แบงเปน 4 สวนดังน้ี 
          สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
          สวนท่ี  2 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
                      สังกัดสํานักงาน เขตลําปาง 

สวนที่  3 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
                      สังกัดสํานักงาน เขตลําปาง 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
 
 
 

นายกิตติพงค สุวรรณมาโจ 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
           สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
 

คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย ( ü) ลงในชอง        หนาคําตอบกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 

1. เพศ 

     1) ¨ ชาย        2) ¨ หญิง 
 
2. อายุ 

    1) ¨  20-30 ป                                    2) ¨ 31-40 ป 
    3) ¨  41-50 ป                                    4) ¨ 51-60 ป 
             
3. การศึกษา 
    1) ¨ ต่ํากวาปริญญาตรี      2) ¨ ปริญญาตรี 
    3) ¨ ปริญญาโท         4) ¨ ปริญญาโทข้ึนไป 
 
4. ตําแหนงงาน 
   1) ¨  เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน                         2) ¨  เจาหนาท่ีอาวุโส/ซุปเปอรไวเซอร                                                 
   3) ¨  หัวหนาสวน/ผูชวยรองผูจัดการ   4) ¨  รองผูจัดการ 
   5) ¨  รองผูอํานวยการฝาย/ผูจัดการ    6) ¨  ผูจัดการสํานัก/ผูอํานวยการฝาย 
 
5. รายได 
   1) ¨  10,001-20,000 บาท      2) ¨ 20,001-30,000 บาท 
   3) ¨  30,001-40,000 บาท                      4) ¨ 40,001-50,000 บาท 
   5) ¨  มากกวา 50,001 บาทข้ึนไป 
 
6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
   1)          นอยกวา 1 ป                                                2)          1-10 ป 
   3)          11-20 ป                                                       4)          20 ปข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
          สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
คําช้ีแจง โปรดระบุคําตอบหรือทําเคร่ืองหมาย (ü) ในชอง        ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานรายไดและ คาตอบแทนท่ียุติธรรม      
1. ทานไดรับรายไดหรือคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของทาน 

     

2. ทานไดรับรายไดหรือคาตอบแทนท่ีเหมาะสม                                  
กับงานท่ีทานปฏิบัต ิ

     

3. ทานพอใจรายไดและสวัสดิการท่ีไดรับจากองคกร      
4. ทานพอใจจะทํางานลวงเวลาเพ่ือใหงานสําเร็จ                                      
แมจะไมไดรับคาลวงเวลา 

     

ดานส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยในการทํางาน      
1. สถานท่ีทํางานของทานมีอุปกรณและเทคโนโลยีเหมาะสม
เอ้ืออํานวยตอการทํางานของทาน 

     

2. เพ่ือนรวมงานและตัวทาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร
เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางเครงครัด 

     

3. องคกรของทานมีการเตรียมพรอมสําหรบัการปองกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน เชน โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย เปนตน 

     

4. สถานท่ีทํางานของทานมีบรรยากาศท่ีดีและเอ้ือตอการทํางาน
อยางมีความสุข 

     

ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน      
1. ทานไดรับการพัฒนาความรูใหมจากการทํางานอยูเสมอ      
2. องคกรสนับสนุนการพัฒนาความรูใหแกทานโดยมีการจัด
อบรมและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

     

3. องคกรของทานเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนมีโอกาส                      
ในการศึกษาตอ 

     

4. องคกรของทานมีแหลงคนควาขอมูลขาวสาร                                     
ที่สามารถคนหาไดสะดวกรวดเร็ว 

     

ดานความกาวหนาและ ความม่ันคงในอาชีพ      
1. หัวหนางานและเพ่ือนรวมงานของทานสนับสนุนและสงเสริม
ทานใหกาวไปสูตาํแหนงท่ีสูงข้ึน 

     

2. มีโครงสรางขององคกรท่ีเอ้ือตอความกาวหนา                                 
ในตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามลําดับ 

     

3. ทานมั่นใจวาองคการของทานมีความมั่นคง                                    
ทําใหสามารถปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได 

     

4. องคกรมีเกณฑพิจารณาเลื่อนตําแหนงท่ีชัดเจน      
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คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน      
1. ทานและเพ่ือนรวมงาน มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นรวมกัน
อยูเสมอ 

     

2. หัวหนาและเพ่ือนรวมงาน รับฟงความคิดเห็นของทาน      
3. เพ่ือนรวมงานใหความเคารพสทิธิสวนบุคคลซ่ึงกันและกัน      
4. องคกรของทานมีกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีขึ้นอยูเสมอ      
ดานความเสมอภาคและ ความยุติธรรมในองคการ      
1. ทานไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลการทํางานประจําป
ตามผลงาน 

     

2. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น ปญหา และดําเนินการแกไข 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา 

     

3.  ผูบริหารของทานใหความเสมอภาคในการทํางาน      
4. ทานไดรับความไมเปนธรรมในการข้ึนเงินเดือนประจําป               
และการข้ึนตําแหนง ท้ังท่ีทานทํางานเต็มความสามารถ 

     

ดานความสมดุลของชีวิตการทํางาน      
1. ทานมีเวลาเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในแตละวัน      
2. ทานรูสึกวาการทํางานลวงเวลาทําใหความสัมพันธ                 
ระหวางทานกับครอบครัว มีความผูกพันกันนอยลง 

     

3. ทานมีโอกาสลาพักผอนหรือลากิจไปทําธุระสวนตัวได                 
อยางเหมาะสม 

     

4. สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจตอการทํางานของทาน      
ดานความภูมิใจในองคการ      
1. การทํางานในองคกรน้ีทําใหทานและครอบครัว                              
มีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

     

2. การทํางานในองคกรน้ีทําใหทานเปนท่ียอมรับ                                
และนับถือของบุคคลในสังคม 

     

3. ทานมีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนพนักงานขององคกรน้ี      
4. ทานพรอมท่ีจะรักษาช่ือเสียงขององคกรน้ีดวยความเต็มใจ      
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สวนท่ี 3 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
           สังกัดสํานักงานเขตลําปาง 
คําช้ีแจง โปรดระบุคําตอบหรือทําเคร่ืองหมาย ( ü)ในชอง      ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ความผูกพันตอองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ความเชื่อม่ันและยอมรับเปาหมายและ คานิยมขององคการ      
1. ทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับนโยบายขององคการ      
2. เปาหมายการปฏิบัติงานในองคการสอดคลองกับแนวคิดของ
ทาน 

     

3. ทานเห็นวาการบริหารงานขององคการเปนการบริหารงานท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

     

4. คานิยมองคการเปนสิ่งท่ีทานเห็นดวยและยอมรับ                      
5. นโยบายและเปาหมายตางๆ ขององคการเปนส่ิงท่ีเลื่อนลอย      
ความเต็มใจท่ีจะทุมเทในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือองคการ      
1. เมื่อไดรับมอบหมายงาน ทานจะทุมเทเพ่ือใหงานน้ันบรรลุ
เปาหมาย 

     

2. ทานพรอมท่ีจะอุทิศแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ความเจริญกาวหนาขององคการ 

     

3. เมื่อพบอุปสรรคในการทํางานทานจะหยุดทํางานน้ันทันที      
4. ทานปลอยใหงานท่ีไดรับมอบหมายไมเสร็จทันเวลาโดยมักจะ
คิดวาเปนเร่ืองธรรมดาในการทํางาน 

     

ความตองการอยางเด็ดเด่ียวท่ีจะเปนสมาชิกขององคการตอไป      
1. ทานมีความเช่ือม่ันในการทํางานกับองคการ      
2. หากทานมีโอกาสเปลี่ยนงานทานคิดวาจะประสบความสําเร็จ
และมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานมากกวาท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน 

     

3. ทานพรอมจะเปลี่ยนงานทันทีหากมีโอกาสท่ีดีกวาท่ีเดิม      
4. ทานคิดอยูเสมอวาการตดัสินใจทํางานท่ีองคกรน้ีเปนการ
ตัดสินใจท่ีผิดพลาด 

     

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 

ขอขอบคุณอยางย่ิงท่ีกรุณาเสียสละเวลาเพ่ือตอบแบบสอบถาม 

  


