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 This research aimed (1) to evaluate the satisfaction of working, quality of life and 

service mind and (2) to study the relationship between the satisfaction of working with both 

quality of life and service mind and to (3) to assess the relationship between quality of life with 

service mind of the staffs of the Bangkok Bank (Public Company) in the areas of Samut 

Sakorn, Samut Songkhlam and Nakorn Pathom provinces. The subjects including the staffs 

from 34 branches in which 384 staffs were solicited with a questionnaire. Data was analyzed 

and presented as mean, standard deviation and Pearson’s correlation. 

 The result showed that the majority of the subjects were single female with the 

range of 31-40 years old of age. They had at least Bachelor Degree and earned a salary in 

the range of 20,001-25,000 baht/month. They had high level of job satisfaction, with the on-

the-job coaching and assistance coming top of the satisfaction level. The quality of life in 

working was also high, with the safe and healthy environment in the office coming first of the 

satisfaction. The service mind of the staffs, however, was at moderate level, with attitude 

about service mind of these staffs having highest score.  There was no relationship between 

job satisfaction and service mind, but there was a positive but moderate correlation between 

quality of working and service mind with the attitude of service mind of the staffs.  

Nevertheless, there was no relationship between job satisfaction and quality of working life. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การดําเนินธุรกิจของทางธนาคาร มีการแขงขันในเรื่องของการบริการตางๆมากมาย 
การบริการของพนักงานธนาคารเปนเรื่องจําเปนอยางย่ิงเพ่ือสรางความประทับใจและใหลูกคา
กลับมาใชบริการของธนาคารอีก การสรางความประทับใจใหแกลูกคาเกิดความประทับใจ ถือเปน
หัวใจสําคัญที่ควรคํานึงถึงมากท่ีสุด หากพนักงานทํางานดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลูกคายอเกิด
ความพึงพอใจและปรารถนาหันกลับมาใชบริการอีกครั้ง 

 การจะนํามาซ่ึงการบริการที่ดีไดนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับเจตคติของพนักงานแตละบุคคล
ซ่ึงเจตคติ นี้หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆรอบตัว และมีความโนมเอียงท่ีจะ
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางใดทางหนึ่งตอส่ิงนั้น ดังน้ัน เจตคติการบริการ จึงหมายถึงความรูสึก
นึกคิดของบุคคลในการบริการ อันสงผลใหบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และใหบริการดวยความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจในอาชีพ หากพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทั้ง 34 สาขาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
นครปฐมทุกคนเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน นําไปสูความพึงพอใจ
และเต็มทีจ่ะสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นในการทํางานตอไป 

 การบริการท่ีดี มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นมิไดหากปราศจากแรงจูงใจในการทํางาน 
ดังน้ันจึงเล็งเห็นวานอกจากแรงจูงใจภายนอก อาทิเชน รายได โบนัส ที่พนักงานคาดหวังแลว 
แรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากตัวพนักงานเองเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหพนักงานทํางานไดดีมี
ประสิทธิภาพสูง และประสบความสําเร็จไดมากกวาแรงจูงใจภายนอก (สุพานี สฤษฎวานิช 2549: 

100-101) ไดกลาววา ปจจัยทางดานงาน โดยประกอบดวยลักษณะทั่วไปของงาน เชน งานที่มีความ
ทาทาย และหลากหลาย ขอบเขตงานท่ีชัดเจน ปจจัยทางดานกลุมและองคกร เชนเพื่อนรวมงานท่ีดี 
คาตอบแทนและผลประโยชน  โอกาสในการก าวหน าในหน าท่ี  ปจจัยสวนบุคคล  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยทั้ง 4 ดานน้ีนําไปสูความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงจะนําไปสู
ความตั้งใจในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังมีความพึง
พอใจในงานยังสามารถลดอัตราการขาดงานไดอีกดวย 
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 Maher 1971; Myers 1970; Special Task Force (1973, อางถึงใน ภาวนา คําเจริญ 2545) 

ดังน้ันตัวแปรความพึงพอใจในงานจึงเปนตัวแปรอีกตัวแปรหน่ึงท่ีผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
 นอกจากนั้น ความพึงพอใจในงาน ยังนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีดวย 
สอดคลองกับ Huse & Cumming (2001, อางถึงใน ศิริพร พันธุรี 2546) พบวา ลักษณะงานเปน
ปจจัยหนึ่งที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคกรได หากมีความพึง
พอใจในงานท่ีทํา จะสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานดวยเชนกัน ซ่ึงน่ันก็คือ ความผาสุกดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับงานของพนักงานรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี ซ่ึงทําใหพนักงานมีความสุขในการ
ทํางาน หากพนักงานมีสภาพความเปนอยูหรือมีความสุขกับชีวิตโดยรวมที่เปนอยูในท่ีทํางาน อาทิ
เชน มีผลตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ มีสภาพท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ใหโอกาส
พนักงานไดพัฒนาความสามารถจากงานที่ทํา ใหโอกาสแสดงความคิดเห็นในการทํางาน ก็จะ
นําไปสูพฤติกรรมการบริการท่ีดีและสงผลตอประสิทธิภาพของบุคคลและองคกรดวย ดังน้ัน
คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนตัวแปรหน่ึงที่ควรคํานึงถึงดวยเชนกัน 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)  เปนธนาคารพาณิชยท่ีใหบริการแกประชาชนทางดาน
การเงินและการบริการทางดานตางๆอยางครบวงจร  ไดรับการกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2487 และ
เจริญเติบโตจนเปนธนาคารพาณิชยท่ีใหญที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญเปนลําดับที่ 7 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยมูลคาของสินทรัพยรวมประมาณ 1.8 ลานลานบาท ใหบริการ
แกลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจเปนจํานวนรวมกวา 17 ลานบัญชีผานสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจ
ยอยกวา 230 แหง และสาขาทั่วประเทศเกือบ 1,000 แหงนอกจากน้ียังเปนธนาคารไทยเพียงแหง
เดียวที่มีเครือขายตางประเทศกวางขวางท่ีสุด ครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจสําคัญของโลก มีพนักงาน
ทั้งหมดรวมกวา 20,000 คน 

 จากการท่ีจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดท่ี
มีสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง และเปนจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสูง  ทั้งน้ี
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีโครงสรางทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมเปนหลัก  
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเล  สําหรับจังหวัดนครปฐม มีโครงสรางทางเศรษฐกิจดาน
การเกษตรเปนหลัก โดยเฉพาะการเล้ียงไกไข, สุกร, ฟารมกลวยไม และไมผลตางๆ ทําใหปจจุบันมี
ธนาคารพาณิชยตั้งอยูในพ้ืนท่ีท้ัง 3 จังหวัดเปนจํานวนมาก จึงเกิดการแขงขันของธนาคารพาณิชยที่
รุนแรง  จึงสนใจศึกษาวาความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
และจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธกันหรือไมและอยางไร ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหผูบริหาร
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ไดทราบระดับความพึงพอใจในงาน ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
และจังหวัดนครปฐมโดยรวม และทราบถึงความสัมพันธของความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงานให
เกิดความพึงพอใจในงาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี และเจตคติการบริการที่ดีซ่ึงจะนําไปสู
การบริการลูกคาท่ีเปนเลิศและมีประสิทธิภาพ นําไปสูความสําเร็จแกองคกรในการสราง
ความกาวหนาและความเปนเลิศในดานการบริการตอไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการ          
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม 

 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 

 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุง เทพ  จํากัด  (มหาชน ) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 

 2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุง เทพ  จํากัด  (มหาชน ) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน 
384 คน ประกอบดวย  

 จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 12 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสาคร จํานวน 15 คน สาขาถนน
เศรษฐกิจ 1 จํานวน 43 คน สาขากระทุมแบน จํานวน 12 คน สาขาถนนเอกชัย จํานวน 6 คน สาขา
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มหาชัย จํานวน 17 คน สาขาเทสโกโลตัส  มหาชัย จํานวน 5 คน สาขาบ๊ิกซี มหาชัย จํานวน 7 คน 
สาขาทาฉลอม จํานวน 6 คน สาขาบานแพว จํานวน 5 คน สาขาหลักสาม บานแพว จํานวน 5 คน 
สาขาเทสโกโลตัส กระทุมแบน จํานวน 7 คน และสาขาออมนอย จํานวน 15 คน รวมพนักงาน
ทัง้หมด 143 คน 

 จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 11 คน สาขา
อัมพวา จํานวน 5 คน สาขาเทสโกโลตัส สมุทรสงคราม จํานวน 6 คน และสาขาบางคนที จํานวน 4 

คน รวมพนักงานทั้งหมด 26 คน 

 จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 สาขา ไดแก สาขานครปฐม จํานวน 15 คน สาขาถนนทรง
พล จํานวน 59 คน สาขาออมใหญ จํานวน 32 คน สาขาสามพราน จํานวน 12 คน สาขาเทสโกโลตัส   
สามพราน จํานวน 6 คน สาขาเทสโกโลตัส  ศาลายา จํานวน 7 คน สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จํานวน 6 คน สาขาบ๊ิกซี ออมใหญ จํานวน 6 คน สาขานครชัยศรี จํานวน 7 คน สาขาพุทธมณฑล 
จํานวน 12 คน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 7 คน สาขาเทสโกโลตัส นครปฐม จํานวน 6 คน 
สาขาบ๊ิกซี นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาสยามแม็คโคร นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาบางเลน 
จํานวน 8 คน สาขากําแพงแสน จํานวน 8 คน สาขาเทสโกโลตัส กําแพงแสน จํานวน 6 คน และ
สาขาดอนตูม จํานวน 8 คน รวมพนักงานทั้งหมด 215 คน 

 ขอบเขตทางดานเนื้อหา คือ การศึกษาตัวแปรดานความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 34 สาขา ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดนครปฐม โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

4. กรอบแนวคิด 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาประกอบกับผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจงานคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐมโดยเสนอเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไว ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

- ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ 

- ดานสภาพท่ีทํางานท่ีถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย 

- ดานการพัฒนาศักยภาพ 
- ดานความกาวหนา 
- ดานสังคมสัมพันธ 
- ดานลักษณะการบริหารงาน 
- ดานภาวะอิสระจากงาน 
- ดานความภูมใิจในองคกร 

 
เจตคตกิารบรกิาร 

 
- เจตคติตอลักษณะงานบริการ 
- เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน 
- เจตคติตอการบริหารการบรกิาร 
- เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ 
- เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ 
 

 
ความพึงพอใจในงาน 

 
- งานท่ีทาทายระดับสติปญญา 
- ความเสมอภาคในการรับ

รางวัล 
- การใหการสนับสนุน

ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 
- การชวยเหลือสนับสนุนจาก

เพื่อนรวมงาน 
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5. ประโยชนที่ไดรับ 

 5.1 ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการ
บริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และทราบถึงความสัมพันธของความพึงพอใจในงาน 
คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม อันเปน
แนวทางสําหรับผูบริหารในการวางแผนกลยุทธการออกแบบงานเพื่อจูงใจพนักงานใหทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอองคการตอไป 

 5.2 ทําใหทราบถึงลักษณะของความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ  
เจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการตอบสนอง
ความตองการของพนักงาน และนําไปปรับใชเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.3 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ 

 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของงานวิจัยใหตรงกัน จึงไดกําหนดนิยามศัพท
เฉพาะ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เปนสภาพความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีพนักงานมี
ตอการทํางาน หรือทัศนคติของพนักงานที่เอ้ือประโยชนตองานของเขา โดยแบงส่ิงท่ีชวยตัดสินใจ
ดานความพึงพอใจในงานออกเปน 4 ดานไดแก 
 งานท่ีทาทายระดับสติปญญา หมายถึง พนักงานมีแนวโนมเอียงที่จะชอบงานที่ให
โอกาสเขาในการใชทักษะและความสามารถ ตลอดจนงานท่ีทําน้ันมีความหลากหลาย มีอิสระใน
งานและมีการปอนกลับในงานท่ีเขาทํา ลักษณะเหลาน้ีทําใหเกิดการทาทายในสติปญญา สภาวะท่ี
ทาทายระดับปานกลางพนักงานทุกคนจะพอใจและมีความสุขในการทํางานเพราะงานซ่ึงมีความทา
ทาย เพียงเล็กนอยสรางความนาเบ่ือ 

 ความเสมอภาคในการรับรางวัล หมายถึง พนักงานตองการระบุการใหรางวัลและ
นโยบายการเล่ือนตําแหนงที่มีความยุติธรรม ตลอดจนอยูในแนวทางท่ีเขาคาดหวังไว 
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 การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน หมายถึง พนักงานจะรูสึกวางานท่ีเขาทํา
เปนงานท่ีดี มีความสะดวกสวนตัวและมีความสะดวกในการทํางาน 

 การชวยเหลือสนุบสนุนจากเพื่อนรวมงาน หมายถึง พนักงานมีความตองการปฏิกิริยา
โตตอบตอกันทางสังคม ฉะนั้นมิตรภาพและการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานจะเพ่ิมความ
พึงพอใจใหพนักงานมากขึ้น 

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การรับรูถึงสภาพความเปนอยูหรือความสุขของ
ชีวิตโดยรวมซ่ึงเกี่ยวของกับการทํางานท่ีเปนอยูในปจจุบันโดยแบงเปน 8 ดานไดแก 
 ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง การไดรับรายได และผลตอบแทนที่
เพียงพอ สอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีความเหมาะสมและเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายไดจากงานอ่ืน 

 ดานสภาพทํางานท่ีถูก สุขลักษณะและปลอดภัย  หมายถึง  การปฏิบัติ  งานใน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพและไมเส่ียงภัยอันตรายกกก
 ดานการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การรับรูถึงโอกาสที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก งานท่ีไดใชทักษะ และ
ความสามารถหลากหลาย งานท่ีมีความทาทาย งานท่ีผูปฎิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน 

 ดานความกาวหนา หมายถึงความเปนไปไดที่จะเจริญกาวหนาในอาชีพ และตําแหนง 
และทําใหมีความม่ันคงในชีวิต 

 ดานสังคมสัมพันธ หมายถึง การรับรูถึงการเปนที่ยอมรับของผูรวมงานท่ีทํางาน มี
บรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหล า 
ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและการยกยอง และมีโอกาสในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

 ดานลักษณะการบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานมีความยุติธรรม มีการปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชา
ยอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและยุติธรรม 

 ดานภาวะอิสระจากงาน หมายถึง การรับรูตอความสมดุลของชวงระยะเวลา ที่ใชในการ
ทํางานและชวงระยะเวลาท่ีไดผอนคลายจากงานที่รับผิดชอบมีความเปนสวนตัวและสามารถตัด
ความกังวลใจหรือความเครียดในงานออกไปได 
 ดานความภูมิใจในองคกร หมายถึง การรับรูถึงความภาคภูมิใจท่ีไดทํางาน ในองคกรที่
มีช่ือเสียง และไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม 
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 การบริการ หมายถึง กิจกรรมตางๆท่ีเกิดจากพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พึงกระทําท่ีเกิดจากจิตใจที่ เปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเกื้อกูล 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ เอ้ืออาทร มีน้ําใจไมตรี ใหความสะดวกรวดเร็ว ใหความเปนธรรม และความเสมอ
ภาค โดยตอบสนองความตองการของลูกคาใหลูกคาไดรับความสะดวกและพึงพอใจ 

 เจตคติการบริการ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในการประเมินการบริการอัน
สงผลใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองตอบริการที่มีความโนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่งดวยการ
แสดงออกในทางบวกหรือลบก็ได ทั้งน้ีการทําความเขาใจเกี่ยวกับเจตคติในการบริการมี
ความสําคัญตอ ผูใหบริการ และผูรับบริการในกระบวนการจัดการระบบการบริการเปนอยางมาก
เพราะความเขาใจในเรื่องนี้จะนํามาซ่ึงการจัดการระบบการบริการไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ เปนที่ทราบกันวาเจตคติเปนตัวการสําคัญที่ชักจูงผูบริโภคเขาสูระบบการบริการทํา
ใหสามารถเขาถึงความรูสึกนึกคิด ของผูบริโภคตอการบริการทั้งในดานความตองการ และลักษณะ
ของการบริการที่ลูกคาชอบ จึงนับวาเจตคติมีความสําคัญตอการบริการทั้งในแงของผูใหบริการและ
ผูรับบริการเปนอยางมาก ซ่ึงเจตคติของผูใหบริการตองานบริการมีผลตอการปฏิบัติงานบริการให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได ในท่ีนี้การแบงประเภทของเจตคติของผูใหบ ริการ คํานึงถึง
องคประกอบของวัฒนธรรมการบริการในองคการท่ีมีผลตอผูใหบริการ 

 เจตคติตอลักษณะงานบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตองานที่ไดรับมอบหมาย
ในกระบวนการบริการ ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตามประเภทและลักษณะการจัดการระบบการบริการ
ของแตละองคการบริการ ท้ังนี้การแบงงานมักครอบคลุมงานบริการภายในองคการและงานบริการ
ภายนอกท่ีตองติดตอกับลูกคา 
 เจตคติตอเงื่อนไขผูตอบแทน หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอปริมาณผลตอบแทนท่ี
เปน คาจางโบนัสหรือรางวัลพิเศษ โอกาสความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ความมั่นคงของงาน 
สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของพนักงาน 

 เจตคติตอการบริหารการบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอนโยบายขององคการ
และการบริหารงานในระดับตางๆ ความศรัทธาในตัวผูบริหาร ความเขาใจระหวางผูบริหารกับ
พนักงาน การมอบอํานาจ การควบคุมส่ังงานตามตําแหนง ตลอดจนความยุติธรรมในการ
ประเมินผลงาน 

 เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอผูรับบริการในการ
แสดงพฤติกรรมการบริการขณะเผชิญหนากับผูรับบริการในชวงเวลาของความจริง 
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 เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ  หมายถึง  เจตคติที่ผู ใหบริ การมีตอ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศขององคการบริการ ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพท่ีสามารถสัมผัสได เชน อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองประดับ
ตกแตงหองและเคร่ืองใชสํานักงาน ตลอดจนบรรยากาศในการทํางานท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธ
และการแสดงออกระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 

 พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ธนาคารจางใหทํางานกับธนาคาร โดยไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนง และปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 พนักงานธนาคาร หมายถึง บุคคลที่ทํางานภายในธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 

 ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม    ส
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สมุดกลาง
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและ
เจตคติ ของการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางการศึกษาครอบคลุมเนื้อหา 5 หัวขอ ดังตอไปน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับเจตคติการบริการ 

 4. ขอมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

 มาสโลว (1954 : 80-84) กลาววา  แนวความคิดของการลําดับขั้นของความตองการ
(Hierarchy of Need) โดยมาสโลวมีความเช่ือมั่นวาความตองการของมนุษยมีลําดับขั้นตอนที่แน  
นอน ซ่ึงบุคคลมีความปรารถนาท่ีสูงสุดคือ การท่ีจะรูจักตนเองท่ีแทจริง แตการที่มนุษยจะเกิดความ
ตองการในแตละขั้นน้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีบุคคลจะตองไดรับการสนองตอบตามความตองการใน
ระดับท่ีต่ํากวาเสียกอนจึงจะเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงขึ้นไปไดซ่ึงความพึงพอใจ ในการ
สนอง ตอบความตองการน้ันไมไดหมายความวาจะตองเกิดความพึงพอใจทั้งหมดเพียงแตวาขอให
ไดรับความพึงพอใจในบางสวนก็จะสามารถท่ีจะใฝหาความตองการในระดับที่สูงกวาไดตอไปอีก 
มาสโลวยังเชื่อวามนุษยสวนใหญ ยังไมสามารถบรรลุความตองการในระดับของความตองการที่จะ
รูจักตนเองท่ีแทจริงได 
 มาสโลวไดแบงความตองการออกเปน 5 ขั้นใหญๆ คือ  
 1. ความความตองการทางกาย (Physiological Need) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย (Survival Needs) ไดแก ความตองการในเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษา
โรค และ ความตองการทางเพศ เปนตน 
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 2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety and Security Need) ไดแก ความตองการท่ีจะ
อยูอยาง มีความปลอดภัยจากการทํารายรางกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิน หรือความมั่นคงในการ
ทํางานและการมีชีวิตอยูอยางม่ันคงในสังคม 
 3. ความตองการความรัก และความตองการเปนพวกเดียวกัน (Love and Belonging 

Need) ความตองการเปนที่ยอมรับในสังคมวาตนก็เปนสวนหนึ่งในสังคม 

 4. ความตองการรูจักคุณคาของตัวเอง (Self Esteem Need) ไดแกความภาคภูมิใจ ความ
ตองการ การดีเดนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่จะทําใหไดรับการยกยองจากบุคคลอ่ืนความตองการดานน้ี
เปนความตองการ ระดับสูงท่ีเกี่ยวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องของความรู  ความสามารถ และ 

ความสําคัญของบุคคล 

 5. ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self Actualization Need) เปนความตองการใน
ระดับสูง ซ่ึงเปนความตองการท่ีอยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยางตามความคิดของตน  
เองเพ่ือจะพัฒนาตนเองใหดีที่สุดที่จะทําไดความตองการนี้จึงเปนความตองการพิเศษของบุคคล ที่
จะ พยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนไปในแนวทางท่ีดีที่สุดตามท่ีตนคาดหวังไว 
 ณัฐพันธ เขจรนันทน (2551: 102-103) ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
งานไว 2 ทฤษฎีคือ 

 1. ทฤษฎีปจจัยคูของ เฮอรซเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory) 

 เฮอรซเบิรก ไดศึกษาวิจัยนานกวา 30 ปโดยใชเทคนิคกรณีเหตุการณสําคัญ ใหกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนักบัญชีและวิศวกรมากกวา 200 คน บรรยายถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดความรูสึกพึง
พอใจ และไมพึงพอใจ จากนั้นจึงนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะห พบวาไดคําตอบที่นาแปลกใจ คือ 
ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานและปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงานเปนคนละกลุม
กัน 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานอยูในงานท่ีทํา เนื่องจาก
ปจจัยเหลานี้สามารถกอใหเกิดความพึงพอใจในงานไดสูง ไดแก ลักษณะของงาน ความสําเร็จของ
งาน โอกาสไดเล่ือนตําแหนง โอกาสไดกาวหนา และไดรับการยอมรับ เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีถา
ไดรับการตอบสนอง ก็จะชวยปองกันปฏิกิริยาทางลบจากพนักงาน เฮอรซเบิรก จึงเรียกปจจัยเหลาน้ี
วา ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพื่อการคงอยู 
 2. ทฤษฎีคานิยมของ ลอค (Locke’s Value Theory) 

 มีแนวคิดลักษณะที่วา ความพึงพอใจในงานขึ้นอยูกับผลที่บุคคลไดรับจากการทํางานวา
ตรงกับท่ีตองการมากนอยเพียงไร เชน รางวัล โดยความพึงพอใจตามทัศนะทฤษฎีของลอค ก็คือ 
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สวนตางระหวางผลตอบแทนซ่ึงควรไดจากการทํางานกับผลที่ผูนั้นตองการจะได ซ่ึงก็คือ ยิ่งมีสวน
ตางกันมากเพียงไร ก็ยิ่งมีความพึงพอใจนอยลงเพียงนั้น 

 นอกจากนี้ทฤษฎีคานิยมของลอค ยังมีความเห็นวา ถาผูบริหารตองการทําใหพนักงาน
เกิดความพึงพอใจ ก็ตองเอาใจใสในการปรับเปล่ียนแตละประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางานให
สอดคลองกับแตละบุคคลซ่ึงแตกตางกัน เชน พนักงานที่ใหความสําคัญดานโอกาสการไดเล่ือน
ตําแหนง ผูบริหารก็จําเปนตองใชวิธีการพัฒนาทักษะและความรูตางๆที่จําเปนกับตําแหนงใหม
ใหกับผูนั้น พรอมกับใหโอกาสไดมีประสบการณการเรียนรูโดยตรงกับงานนั้น ก็จะมีสวนสําคัญท่ี
ทําใหผูนั้นเกิดความรูสึกพึงพอใจในงานมากขึ้น 

 สิริอร วิชชาวุธ (2549: 242) ไดกลาวถึงทฤษฎีดุลภาคของอดัมส ดังนี้  
 เจ. สเตเซย อาดัมส(J. Stacey Adams) เปนผูพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจชื่อวา Equity theory 

โดยสังเกตเห็นวาบุคคลมักจะเปรียบเทียบอัตราการลงแรงกับผลตอบแทนที่ตนไดรับวามีความ
เหมาะสมกันหรือไม การที่บุคคลจะทราบวาเหมาะสมหรือไม จากการนําอัตราสวนระหวางการลง
แรงกับผลตอบแทนท่ีตนไดรับไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนของการลงแรงของเพื่อนรวมงานกับ
ผลตอบแทนท่ีเพื่อนรวมงานไดรับในสภาพของงานท่ีเหมือนกันวาไดเทากันหรือไม ถาอัตราสวน
ดังกลาวเทากัน เขาจะเกิดความรูสึกมีความเหมาะสมหรือมีดุลภาค ถาอัตราสวนดังกลาวไมเทากัน 
เขาจะรูสึกไมพอใจและจะตองทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีจะทําใหเขากลับไปอยูในสถานะท่ีมีดุลภาค 
ดวยทฤษฎีแรงจูงใจน้ีมีขอสันนิษฐานวาพนักงานทํางานเพื่อแลกเปล่ียนกับคาจางจากองคการและมี
แรงจูงใจดวยการไดรับการปฏิบัติเสมอภาคเทาเทียมกัน ส่ิงท่ีสําคัญในทฤษฎีนี้มี 4 ส่ิงคือ 

 1. บุคคล ผูรับรูความยุติธรรมในการแลกเปล่ียนการลงแรงกับผลตอบแทน 

 2. การเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน บุคคลอ่ืนในที่นี้เปนไดทั้งท่ีเปนบุคคลเดียวหรือกลุม
คน ซ่ึงบุคคลจะนํามาเปรียบเทียบอางอิงอัตราการลงแรงกับผลตอบแทน เชน เพื่อนรวมเรียน เพื่อน
บาน ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน เปนตน 

 3. การลงแรง คือ ส่ิงท่ีบุคคลลงทุนไป ซ่ึงจะเปนอะไรก็ได เชน แรงงาน วุฒิการศึกษา 
เงิน ความขยัน เวลา ความจงรักภักดี ประสบการณ อายุงาน เปนตน บุคคลแตละคนอาจใชชนิดของ
การลงแรงแตละชนิดตางกันและแมเปนการลงแรงชนิดเดียวกันก็อาจจะมีระดับไมเทากัน 

 4. ผลตอบแทนซ่ึงจะเปนอะไรก็ไดเชน เงินคาจาง เงินโบนัส คะแนน ส่ิงของ คําชมเชย 
ตําแหนง เปนตน 
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 ความหมายของความพึงพอใจ 

 วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2538: 27) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของ
คนเรามีความสัมพันธกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคล
ที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกันเชน ความรูสึก ดี-เลว พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ เปนตน 

 วูฟแมนWolman (1973: 19) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (Goal) ความตองการ (Want) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) 

 กฤษณะ สินธุเดชะ (2538: 20) กลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยู
บนความตองการดานพ้ืนฐาน (Basic Need) มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธ์ิ และ
ส่ิงจูงใจ (Incentive) 

 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 15) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอส่ิง
หนึ่งส่ิงใดนั้นเปนไปในทางบวก หรือ ลบทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา  ความพึงพอใจน้ันเปน  
นามธรรม เปนความรูสึกที่ดี เปนความรูสึกของบุคคลในทางบวก เปนพฤติกรรมทางดานอารมณ
ของมนุษย ที่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจของบุคคล ไดแกความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอ
การที่ไดรับส่ิงท่ีตองการ ความถูกใจในสภาวะแวดลอมดานตางๆกันไป ในแตละสถานการณ
 Newman 1973: 182-188 (อางถึงใน กิตติวรรณ จันทร 2545: 49) กลาววา แนวคิดใน
เรื่องของความพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพน้ัน เกิดขึ้น ไดอยางไรไว ดังนี้ 
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพส่ิงแวดลอมทางกายภาพสามารถศึกษา  ชัดเจน 
เม่ือแยกออกเปนการตอบรับ (Response) และปฎิกิริยา (Reaction) ของมนุษยตอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ปฎิกิริยาตอสภาพแวดลอม หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ หรือสรีระ ซ่ึงสามารถวัด
ไดงาย เชน การเปล่ียนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจ อุณหภูมิของรางกาย ฯลฯ ในขณะที่การ
ตอบรับ หมายถึง การรับรู เจตคติ และเจตคติที่แสดงออกซ่ึงรวมเรียกวา การตอบรับทางสังคม-

จิตวิทยา และพฤติกรรม (Social-psychological Response) 

 ปจจัยตางๆ ท่ีทําใหเกิดการตอบรับในสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก 
 1. ลักษณะของบุคคลผูรับสภาพแวดลอม 

 2. ลักษณะของสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีทําใหเกิดการตอบรับ 

 3. การรับรูของบุคคล 
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 4. การประเมินสภาพแวดลอมของบุคคลน้ัน 

 5. ความพอใจในสภาพแวดลอม 

 6. พฤติกรรมของบุคคลเนื่องมาจากสภาพแวดลอม 

 ปจจัย 2 ปจจัยแรกน้ันเปนส่ิงท่ีปอนเขาระบบ โดยลักษณะของบุคคลรวมถึงปจจัยตางๆ 
ดานประชากรศาสตร พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบวงจรชีวิต สวนปจจัย 4 กลุมหลังเปนผล
ที่ ออกมาจากระบบ การท่ีบุคคลจะรับสภาพแวดลอมใดๆขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพ และ
มาตราฐานของบุคคลนั้น การประเมินผลความพอใจในกายภาพของบุคคลเกิดตามมาจากการรับรู 
พฤติกรรมการแสดงออก ของบุคคลก็เกิดมาจากการรับรู การประเมินผลการแสดงออกนี้จะสะทอน
วาบุคคล นั้นมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพน้ัน หรือไม 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 Richard E. Walton (1974, อางถึงใน ณัฏฐา บัวหลวง 2550: 24-25) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบข้ึนเปนคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ 

 1. คาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การ
ที่ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยาง เพียงพอกับการ
ดํารงชีวิตที่เปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตําแหนงงานอ่ืนที่คลายคลึง 

 2. ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and healthy environment) หมายถึง
สถานที่ทํางานสะอาด ปราศจากการรบกวนจากแสง เสียงและกล่ินมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

 3. การพัฒนาความรูความสามารถของบุคคล (development of human capacities)

หมายถึง การ ใหบุคคลมีโอกาสทํางานอยางเต็มความสามารถ  มีโอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงาน 

 4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (growth and security) หมายถึงความเช่ือที่มีตอ
ความมั่นคงในหนาที่การงาน และมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในอนาคต 

 5. การบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social integration) หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา การไดรับการยอมรับนับถือ 

 6. ธรรมนูญในองคกร (Constitutionalism) หมายถึงนโยบายและขอบังคับตางๆ ที่เปน
ธรรมแกผูปฏิบัติงาน การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและมีการเคารพในสิทธิ
สวนตัว 
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 7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอ่ืนๆ (the total life space) หมายถึง 
การกําหนดเวลาใหมีสัดสวนที่พอเหมาะสมสําหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง 

 8. การเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน (social relevance) หมายถึง การใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม การมีสวนรับผิดชอบตอสังคม 

 Davis และ Cherns (1975, อางถึงใน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน  2551) ไดกลาววา 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานเกิดขึ้นจากการตื่นตัวในสหรัฐฯในชวงทศวรรษที่ 1970 เนื่องจาก
เปาหมายสําคัญ 3 ประการคือ 

 1. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันในปจจุบันกับอดีต และ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันกับประชากรของประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน 

 2. เพื่อกําหนดกลยทุธในการยกระดับคณุภาพชีวิตการทํางานใหกับแรงงานในสหรัฐฯ
 3. เพื่อรักษาและพัฒนาอัตราผลิตภาพและประสิทธิภาพขององคการผานความรวมมือ
ของสมาชิกในองคการ 

 วันชัย มีชาติ (2544) กลาววา การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน  (Quality of Work 

Life Programs) แนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ี องคการจะ
พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดแรงจูงใจ ความพอใจ และความผูกพันในองคการใหแก
พนักงานอันจะทําใหผลงานขององคการดีขึ้น เทคนิค QWL จะใหความสําคัญกับพนักงานใน
องคการและใชหลักการประชาธิปไตยกับพนักงานทุกคน โดยเปดโอกาสและสนับสนุนให
พนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในองคการ เครื่องมือที่องคการอาจใชในการทํางานมี
หลายวิธี เชน การปรับโครงสรางของงาน ( Work restructuring) เปนการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหนาสนใจ โดยอาจใชวิธีการขยายงาน ( Job enlargement) การเพิ่มความสําคัญของงาน 
(Job enrichment) การสรางคุณลักษณะของงาน (Job characteristics model) การสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางานยังอาจใชวิธีควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle : QCCs) ซ่ึงใชการทํางานของ
กลุมยอย ซ่ึงเปนกลุมสมัครใจเขามาวิเคราะหและแกปญหาในองคกร 

 

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 ในปจจุบันคําวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) เปนส่ิงสําคัญที่ควรจะ
ใหความสนใจ หากสถานท่ีทํางานเปนที่ๆไมอยากไปเมื่อต่ืนขึ้นมาในตอนเชา การทํางานเปนความ
ทุกข หรือการเปล่ียนงานโดยสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมในที่ทํางาน  แสดงวาจะตองปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (จุฑามาศ แกวพิจิตร 2548: 6) 
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 ส่ิงท่ีแสดงถึงปญหาของคุณภาพชีวิตในการทํางาน  สะทอนพฤติกรรมบางอยางท่ีไม
สามารถจัดการกับงานได เชน ไมสามารถทํางานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด อาจเกิดจากการ
ผัดวันประกันพรุง จนกลายเปนดินพอกหางหมู ส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะองคการท่ีอยูในภาวะ
ของการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงและตอเนื่อง อาทิ มีการปรับโครงสรางองคกร มีการปรับอัตรา
กําลังคน ลดงบประมาณในการบริหาร มีการปรับฐานเงินเดือน การวัดประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
บอยครั้งขึ้นและซ่ึงไปมีผลกระทบตอการเล่ือนขั้นหรือตําแหนง  หรือแมแตอยูในชวงที่นํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาองคการ 

 การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีนํามาซ่ึงความรูสึกของความรูสึกไมเคยชิน ความไมแนใจ  

หวาดระแวง และในท่ีสุดก็จะนํามาซ่ึงความเครียดความกังวล หรือแมแตกระทั่งความกลัว ซ่ึงเม่ือมี
มากถึงในระดับท่ีสูงเกินไปก็อาจจะเปนที่มาของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (misbehavior) ที่อาจจะ
เกิดขึ้น อาทิ การเอาอารมณมาอยูเหนือเหตุผลในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ  การไมใชความ
รวมมือในการทํางานกับทีมงานเน่ืองจากปญหาสวนตัว การใชแอลกอฮอลเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับ
งาน การใชความรุนแรงในท่ีทํางานท้ังทางดานวาจา (verbal abuse) และทางกาย (physical abuse) 

ซ่ึงในท่ีสุดก็จะสงผลกระทบถึงความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนรวมงาน  และเปนการสราง
สภาพแวดลอมท่ีนาสะพรึงกลัวในที่ทํางาน จุดน้ีเองคุณภาพชีวิต (quality of work life) จึงเกิดขึ้น 
ทั้งน้ีแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานยังไดรับความสนใจจากนักวิชาการในกลุมพฤติกรรม
นิยม(behavioral scientist)ซ่ึงใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน หากผูใชแรงงานไมมี
ความสุขในการทํางานน่ันถือเปนสาเหตุใหญของการทํางานท่ีไรประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานขาด
งาน ลาออกจากงานสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อใหพนักงานไดมีความสุขในการทํางาน กลุมพฤติกรรมนิยมจึง
เสนอแนะใหฝายบริการใหความสนใจกับส่ิงแวดลอม ทัศนคติของพนักงาน สุขภาพอนามัย อารมณ 
จิตใจ และปจจัยอ่ืนๆที่สงผลตอการทํางาน เพื่อนําไปสูพฤติกรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ขาดงานและลาออกจากงานลดนอยลง 

 

 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 ผจญ เฉลิมสาร (2545) อธิบายวาคุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายท่ีกวาง หมายถึง
ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ซ่ึงประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอม
การทํางาน ผลประโยชนและบริการ ความกาวหนาในการทํางานและการมีมนุษยสัมพันธ ส่ิง
เหลาน้ี ลวนแลวแตแรงจูงใจและความพึงพอใจสําหรับพนักงาน คุณภาพชีวิตการทํางานใน
ความหมายอยางแคบ คือ ผลที่มีตอพนักงาน ซ่ึง หมายถึง การปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษสําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิต
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การทํางานของแตละบุคคลและรวมถึงความตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การ
มีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางานของเขาดวย 

 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน(2551:109) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
(quality of work life) หรือ QWL หมายถึงการประเมินสถานะในลักษณะตางๆของงานซ่ึงจะ
เกี่ยวของกับการสรางสมดุลระหวางงานและชีวิตของบุ คคล คุณภาพชีวิตการทํางานจะให
ความสําคัญกับผลของงานที่มีตอบุคคล และประสิทธิภาพขององคการ รวมทั้งความพอใจของ
บุคลากรกับการแกปญหาและการตัดสินใจขององคการ นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทํางานจะมี
ผลกระทบตอบุคคลและองคการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเฉพาะในปจจุบันที่ คุณภาพ
ชีวิตการทํางานกลายเปนประเด็นสําคัญทางสังคมและเทคโนโลยี (Sociotechnical) ที่ทั้งบุคคลและ
องคการตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีตองอยูรวมและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 

 Bluestone (1977, อางถึงใน ภูษณิศา 2548) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานวาหมายถึง การสรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการ
ทํางานใหสูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําหรับ
องคการ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขา นั่นคือไดหมายความรวมถึงการปรับปรุง
การบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
กอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ ทั้งน้ี เพราะเปนการเปดโอกาสใหม ๆ ใหสมาชิกใน
องคการในทุกระดับไดนําเอาสติปญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ มาใชในการ
ทํางานในองคการยอม ทําใหสมาชิกหรือกําลังแรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น  ซ่ึงจะสงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมองคการขึ้น  เชน การขาดงานลดลง 

คุณภาพของผลิตภัณฑดีขึ้น การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผอนคลายลง ความคับของใจลดลง เปนตน 

 ฟาใส  พุมเกิด (2547: 11) ไดสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ การรับรู 
การประเมินภาวะตางๆที่เกี่ยวของกับงานของพนักงาน ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุข
ในการทํางาน ซ่ึงจะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลและองคการ 

 ฮิวสและคัมมิงส (Huse and Cummings 1985, อางถึงใน ฐิติพร หงษา 2549: 10) ไดให
ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา หมายถึง ความสอดคลองกันระหวางความปรารถนาหรือ
ความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ  หรือ อีกนัยหนึ่ง คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน คือ ประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน เปนผล
สืบเนื่องจากการรับรูประสบการณในการทํางาน ซ่ึงทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานน้ัน ๆ 

และอธิบายอีกวา คุณภาพชีวิตในการทํางานจะสงผลตอองคการ  3 ประการ คือ ประการแรก ชวย
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เพิ่มผลผลิตขององคการ ประการท่ีสอง ชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปน
แรงจูงใจแกพวกเขาในการทํางาน ประการสุดทาย คุณภาพชีวิตในการทํา งานจะชวยปรับปรุง
ศักยภาพของผูปฏิบัติงานอีกดวย 

 จิตสุดา  มงคลวัจน (2549: 14) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานคือ การ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของบุคคลในการทํางาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  ซ่ึงพิจารณาไดจากความปลอดภัยจากการทํางาน  การมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
สภาพแวดลอมของงาน คาตอบแทนในงานและการผสมผสานระหวางชีวิตและงาน อันนําไปสูการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข เพื่อนําไปสูประสิทธิผลขององคการและคุณภาพในการทํางานของ
พนักงาน 

 ฐิติพร หงษา (2549: 12) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานคือ ความรูสึกและ
ความตองการของบุคคลที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานท่ีแตกตางกันไป  โดยมีจุดเนนที่การเพิ่ม
ความพึงพอใจในการทํางาน การใหความสําคัญกับคุณคาความเปนมนุษย การมีสวนรวมและความ
เปนประชาธิปไตยในองคกร ทั้งน้ีในการเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน  เพื่อทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกองคการใหเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น จึง
สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ 

 นวรัตน ณ วันจันทร (2548: 10) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานว า
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนความสมบูรณในการดําเนินชีวิตของบุคคลท่ีสามารถมีกําลังกาย กาํลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 พิชิต เทพวรรณ (2550: 118) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึงการ
ครอบคลุมไปในทุกดานท่ีเกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานภายในองคการ แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานท่ีทํางาน 

 จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีกลาวขางตน ผูวิจัย สรุปไดวา คุณภาพชีวิต
การทํางาน หมายถึง ผูปฏิบัติงานพึงไดรับประโยชนขั้นพื้นฐานจากองคการ โดยองคการให
ความสําคัญกับคุณคาความเปนมนุษย และผูปฏิบัติงานรูสึกไดถึงความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงาน 
และเม่ือผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีแลว เกิดความผูกพันตอองคการ ลดอัตราการออก
จากงาน ซ่ึงสงผลกับองคการโดยรวม และเม่ือมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีแลว จะสามารถเพิ่มประ
สิทธภาพในการทํางานของบุคคลและองคการได 
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 องคประกอบและความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 องคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO, อางถึงใน ปนปทมา  ครุฑพันธุ 2551: 15) ไดเสนอ
มิติคุณภาพชีวิตการทํางานซ่ึงประกอบดวย 5 มิติไดแก 
 มิติที ่1 การไดรับความคุมครองเกี่ยวกับสภาพการจาง เปนความคุมครองขั้นพื้นฐานท่ีมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการทํางานในฐานะลูกจาง ประเด็นที่ตองพิจารณาไดแก สุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยในการทํางาน มีชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม และความม่ันคงในการทํางาน โดย
ลูกจางไมถูกเลิกจางอันเนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ หากสถานประกอบกิจการจําเปนตองเลิก
จางจะตองอยูในหลักเกณฑการเลิกจางท่ีเหมาะสม และเปนธรรมแกลูกจาง 

 มิติที่ 2 การไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมในการทํางาน เปนเรื่องของการคุมครองให
ลูกจางไดรับความเปนธรรมในสถานประกอบการ 

 มิติที ่3 การมีโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไดแกการใหโอกาสในการรวมตัดสินใจ
ในเรื่องท่ีสําคัญ ทําใหลูกจางตระหนักถึงความสําคัญของตนตอสถานประกอบกิจการ ความรูสึกนี้
จะเอ้ือตอบรรยากาศของแรงงานสัมพันธที่ดี และยังชวยใหเกิดขวัญ และกําลังใจในการทํางาน 

 มิติที ่4 การไดทํางานท่ีทาทายความสามารถ งานท่ีถือวาทาทายความสามารถน้ันจะตอง
เปนงานท่ีไมซํ้าซากจําเจ นาเบื่อหนาย เปนงานท่ีกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค ส่ิงน้ีเปนปจจัย
สําคัญที่สามารถตอบสนองความตองการของผูทํางานไดทั้งดานจิตวิทยา สังคมและเศรษฐกิจ 
กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

 มิติที ่5 ความสัมพันธระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตโดยท่ัวไปของแตละคน 
นอกเหนือจากชีวิตการทํางานของลูกจางท่ีสถานประกอบการตองใหความสําคัญ มุมมองเชิงสังคม
เปนอีกภาพลักษณที่ลูกจางตองการใหสถานประกอบการรับผิดชอบตอชีวิตของลูกจาง และตอ
ชุมชนท่ีสถานประกอบการตั้งอยู 
 เวลตัน (Walton 1978: 12-16, อางถึงใน ธนาสิทธ์ิ เพิ่มเพียร 2552: 5) ไดกลาวถึง
องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานไววาคุณภาพชีวิตในแนวความเปนบุคคล (Humanistic) 

และสภาพแวดลอมของตัวบุคคลหรือสังคม เรื่องสังคมขององคการ  ที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จ
ผลผลิตของงานและการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ตอบสนองความตองการและความปรารถนา
ของบุคคลในการทํางาน และกําหนดวาบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอบงช้ีตางๆ ใน 8 ดาน
เปนเกณฑตัวสิน ดังนี้ 
 1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง คาตอบแทนเปนส่ิงหนึ่งที่บงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานได เนื่องจากบุคคลทุกคนมี
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ความตองการทางเศรษฐกิจ  และมุงทํางานเพื่อใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงความ
ตองการน้ีเปนส่ิงจําเปนสําหรับการมีชีวิตอยูรอด นอกจากจะสรางความคาดหมายในคาตอบแทน
สําหรับตนแลว บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในประเภทของงานแบบเดียวกัน 

 2. สถานภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy 

Working Conditions) หมายถึง ผูปฏิบัติงานควรจะอยูในสภาพแวดลอมทางดานรางกายและ
ส่ิงแวดลอมของการทํางานท่ีปองกันอุบัติเหตุและไมเกิดผลเสียตอสุขภาพควรจะไดกําหนด
มาตรฐานท่ีแนนอนเกี่ยวกับการคงไวซ่ึงภาพแวดลอมท่ีจะสงเสริมสุขภาพและปลอดภัย ซ่ึงเปนการ
ควบคุมสภาพทางกายภาพ 

 3. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (Opportunity for continued Growth and 

Security) หมายถึง งานท่ีผูปฏิบัติไดรับมอบหมายจะมีผลตอการคงไว และการขยายความสามารถ
ของตนเองใหไดรับความรูและทักษะใหม มีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือนตําแหนงหนาท่ี          
ที่สูงขึ้นในลักษณะของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 4. การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Opportunity for Developing and Using Human 

Capacity) ในการทํางานน้ีเปนการใหความสําเร็จเกี่ยวกับการศึกษา  อบรม การพัฒนาการทํางาน
และอาชีพของบุคคลเปนส่ิงบงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานประการหนึ่ง  ซ่ึงจะทําใหบุคคล
สามารถทําหนาที่โดยใชศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มที่บนความสําเร็จในชีวิต 

 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน  (Social Integration) การทํางาน
รวมกันเปนการที่ผูปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได มีการ
ยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี  ซ่ึงเปนการเกี่ยวของกับสังคมขององคการ  ธรรมชาติ
ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน 

 6. สิทธิของพนักงาน (Employee Rights) หมายถึง การบริหารจัดการท่ีใหเจาหนาท่ี/

พนักงานไดมีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซ่ึงกันและกัน
หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน  บุคคลตองไดรับการเคารพในสิทธิสวนตัว เปน
องคประกอบหน่ึงของการบงชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน 

 7. ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน (Work and Total Life Space) คือ การท่ี
บุคคลจัดเวลาในการทํางานของตนเองใหเหมาะสมและมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง
ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน 

 8. ความเปนประโยชนตอสังคม (Social Relevance of Work life) คือ กิจกรรมการ
ทํางานท่ีดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงจะกอใหเกิดการเพิ่มคุณคาความสําคัญ
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ของงานและอาชีพของผูปฏิบัติเชน ความรูสึกของกลุมผูปฏิบัติงานท่ีรับรูวา องคการของตนไดมี
สวนรวมรับผิดชอบในการรณรงคดานการเมือง และอ่ืน ๆ 

 เดสเลอร (Dessler 1991: 4, อางถึงใน นพรัตน รุจนกานต 2547) กลาววาองคประกอบท่ีจะ
ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานมีดวยกันทั้งส้ิน 10 ประการดวยกัน ดังนี้ 
 1. คุณคาของงานท่ีทํา 
 2. สภาพการทํางานมีความปลอดภัยมั่นคง 

 3. คาตอบแทนและผลประโยชนที่เพียงพอ 

 4. ความมั่นคง มีหลักประกันในการทํางาน 

 5. มีการควบคุมดูแลอยางเหมาะสม 

 6. ไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน 

 7. มีโอกาสในการเรียนรูและกาวหนาในงาน 

 8. มีโอกาสไดรับความดีความชอบ 

 9. มีสภาพสังคมท่ีดี 
 10. มีความเปนธรรม และยุติธรรม 

 จากการคนควาองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ประการ ตามแนวคิดของเวลตัน อี ริชารจ (Walton, E. Richard) ไดแก 
การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สถานภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน สิทธิของพนักงาน ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน และ
ความเปนประโยชนตอสังคม มาสรางกรอบแนวคิด และเปนแนวทางในการทําแบบสอบถาม 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเจตคติการบริการ 

 Hawkin and Coney (1983, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2544: 10-11) กลาววาเจตคติ
เปนองครวมของความรูสึกนึกคิดและความพรอมในการแสดงออกทางการกระทําหรือพฤติกรรม
ตางๆ เจตคติในการบริการจึงประกอบข้ึนดวยองคประกอบของเจตคติ 3 ประการ คือ 

 1. องคประกอบดานความคิด (Cognitive component) เปนองคประกอบท่ีเกี่ยวกับการ
รับรูขาวสารขอมูล  ความเช่ือและความคิดเห็นเกี่ย วกับส่ิงตางๆ ที่แตละบุคคลไดมาจาก
ประสบการณการเรียนท้ังทางตรงและทางออม ทําใหเกิดเปนความรูความเขาใจที่เปนเหตุผลในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 22 

สรุปความ และรวมเปนระบบความคิดความเชื่อในการประเมินคาส่ิงตางๆ ซ่ึงมักจะออกผลเปน
แนวโนมทางใดทางหน่ึง (ดี-ไมดี, มีคุณคา-ไมมีคุณคา, เหมาะสม-ไมเหมาะสม) 

 2. องคประกอบดานความรูสึก (affective component) เปนองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับ
การแสดงความรูสึกและอารมณของบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูและความเขาใจตอส่ิงตางๆ 
อันเปนผลเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลประเมินคาส่ิงเหลานั้นและเกิดความรูสึกในทางบวกและทางลบ
ออกมา (ชอบ-ไมชอบ, ตองการ-ไมตองการ, พึงพอใจ-ไมพึงพอใจ) 

 3. องคประกอบดานความโนมเอียงของพฤติกรรม (conative component) เปน
องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับความโนมเอียงท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบัติตนหรือตอบสนองส่ิงตางๆไป
ในทางใดทางหน่ึง จะขึ้นอยูกับความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคลที่ไดรับจากการประเมินคาส่ิง
เหลานั้น กลาวคือ เมื่อบุคคลมีความรูเชิงประเมินคาและมีความรูสึกชอบหรือไมชอบตอส่ิงใดแลว 
ผลท่ีตามมาก็คือ ความพรอมท่ีจะกระทําหรือปฏิบัติตอบอยางใดอยางหนึ่งที่สอดคลองกับความเชื่อ
และความรูสึกที่มีตอส่ิงนั้น ซ่ึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนไปในทิศทางท่ีจะสนับสนุนหรือคัดคาน
ส่ิงนั้นๆ 

 Brown (1989, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2544: 17) กลาววา ผูใหบริการจําเปนตอง
มีเจตคติที่ดีตอการบริการ โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานบริการและบทบาทความรับผิดชอบ
ของผูใหบริการ มีความรูสึกในทางบวกตออาชีพบริการและมีจิตใจของการใหบริการ ตลอดจนมี
แนวโนมท่ีจะปฏิบัติงานบริการใหผูอ่ืนดวยความเต็มใจและสนใจการใหบริการที่จะสรางความพึง
พอใจใหลูกคาเปนประการสําคัญ องคการบริการที่ประสบความสําเร็จในงานบริการมักคัดเลือก
ผูใหบริการที่มีเจตคติที่เปนมิตรตอผูรับบริการ โดยมีลักษณะของเจตคติที่พึงประสงคของผู
ใหบริการ ดังนี้ 
 1. เจตคติที่เช่ือมั่นในตนเอง จะมีลักษณะของความต้ังใจที่แนวแน มีเปาหมายบุคลิก
ทาทางท่ีเต็มไปดวยความม่ันคงไมยอทอ เปดเผย และกลาแสดงออก 

 2. เจตคติในการปรับตัวเขากับผูอ่ืน จะมีลักษณะของความยืดหยุนในการปฏิสัม  พันธ 
ความกระตือรือรนในการบริการ และการใชไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะมาก 

 3. เจตคติในความเห็นใจผูอ่ืน จะมีลักษณะของความเปนมิตร อัธยาศัยราเริงแจมใส 
ชอบปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และความพยายามสรางความพอใจใหกับลูกคา 
 Schiffman and Kanuk (1987, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2544: 33) กลาวถึง
แบบจําลองเจตคติในการบริการที่นิยมใชอยางแพรหลายในการอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคตอ
สินคาและบริการ คือ แบบจําลองเจตคติของฟชไบน (Fishbein’s attitude model) ซ่ึงแบงออกเปน 3
แบบจําลอง คือ 
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 1. แบบจําลองเจตคติของบุคคลตอวัตถุ (attitude – toward – object model) เปน
แบบจําลองท่ีใชในการประเมินเจตคติของบุคคลตอวัตถุ (สินคา ตราเครื่องหมายการคา หรือ
ผลิตภัณฑการบริการ) โดยกลาววาเจตคติของบุคคลจะเปนผลรวมของชุดความเช่ือเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ (attributes) ของสินคา ตราเครื่องหมายการคา หรือผลิตภัณฑบริการที่ไดรับการ
ประเมินระดับความเหมาะสมตามมาตรฐานความเช่ือของแตละคุณลักษณะ 

 2. แบบจําลองเจตคติของบุคคลตอลักษณะพฤติกรรม  (attitude– toward –behavior 

model) เปนแบบจําลองท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเจตคติและพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
โดยกลาววา เจตคติของบุคคลเปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอการกระทําหรือการประพฤติตอวตัถุ
หรือส่ิงตางๆซ่ึงจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณจริงเปรียบเทียบกับพื้นฐาน
ความเชื่อที่มีอยู 
 3. แบบจําลองเจตคติของบุคคลตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล  (theory of reasoned 

action model) เปนแบบจําลองท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเจตคติของบุคคลตอ
พฤติกรรม ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และบรรทัดฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยกลาววา พฤติกรรม
ของบุคคลเกิดจากความต้ังใจที่จะแสดงพฤติกรรมโดยไดรับอิทธิพลจากเจตคติของบุคคลตอ
พฤติกรรมน้ันและบรรทัดฐานความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความเหมาะสมของพฤติกรรมและ
แรงจูงใจใหทําตาม 

 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเจตคติ 
 พิภพ วชังเงิน (2547: 410) ใหความสําคัญของเจตคติวา  
 1. เจตคติเปนฐานสัมพันธของปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลกับสังคม เมื่อ
คนมีความสัมพันธติดตอกันจะตางสังเกตศึกษากันและกัน จึงทราบวามีเจตคติเหมือนหรือตางกัน
กับตนอยางไร ซ่ึงผลของการประเมินนั้นจะเปนปจจัยกําหนดปฏิสัมพันธระหวางกันในอนาคต 

 2. เจตคติเปนเครื่องมือในการพยากรณ พยากรณสังคมไดดวย เชน หยั่งทราบเจตคติใน
ประชาชนท่ีมีตอพรรคไทยรักไทย การสํารวจเจตคติตองานในองคการของคนทํางานวา มีเจตคติ
อยางไร มีความพึงพอใจในงานหรือไม 
 นิภพ แจงเอ่ียม (2525, อางถึงใน พิภพ วชังเงิน 2547: 407) ใหความหมายของเจตคติวา 
เปนส่ิงท่ีอยูภายในจิตใจของบุคคลที่จะตอบสนองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เรา
สามารถรูไดโดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลวาจะตอบสนองตอส่ิงเราอยางไร 
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 สุภิญญา คงสัมฤทธ์ิ (2545, อางถึงใน พิภพ วชังเงิน 2547: 407) ใหความหมายของเจต
คติวา หมายถึง ความคิด ความรูสึก และแนวโนมทางพฤติกรรมที่มีตอส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเรา ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการแสดง ปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเราน้ันๆ โดยเจตคติอาจเปนบวก
หรือลบ การตอบสนองในทางบวกคือความพึงพอใจ หรือการเขาหา สวนการตอบสนองในทางลบ 
คือ ความไมพึงพอใจ หรือการถอยหนีออกไป 

 เฮอรเบิรด ซี เคลแมน (1967, อางใน พิภพ วชังเงิน 2547: 419) อธิบายการเปล่ียนแปลง
เจตคติวาเปนไปตามสภาพแวดลอมทางสังคมภายใตกระบวนการดังนี้ 
 1. การยินยอม (Compliance) คือการยอมรับอิทธิพลจากผูอ่ืนเพื่อใหเขาปฏิบัติตัวในทาง
ทีต่นเองตองการหรือพอใจ 

 2. การเลียนแบบ (Identification) คือการแสดงพฤติกรรมเพื่อใหเหมือนสมาชิกในสังคม 
หรือเพื่อใหคนอ่ืนเห็นวาตนเปนคนเกงเพ่ือจะมีสัมพันธภาพอันดีกับคนอ่ืน 

  3. รับอิทธิพลจากส่ิงตางๆเน่ืองจากตรงกับคานิยมท่ีมีอยูในตัวของบุคคลเอง 

(Internalization) 

 ปเตอรสัน กับ  เทอรสโตน (1967, อางใน พิภพ วชังเงิน 2547: 419) วัดเจตคติดวยมาตร
ภาษากอนและหลังดูภาพยนตรเงียบ ผลปรากฏวาเจตคติเปล่ียนไป จากการศึกษาปรากฏวาเราสราง
สถานการณการเรียนรูขึ้นมา เรียนรูจากภาพยนตรแลวทําใหความรูสึกเปล่ียนไป การเสริมสรางเจต
คติมีเคล็ดลับคือตองใชแรงเสริมในทางบวก การลดความกังวล กลุมหรือหมูคณะเปนแนวโนมท่ีจะ
เลียนแบบ รวมถึงผูเคารพดวย 

 การเปล่ียนแปลงเจตคติ  พอสรุปไดวา การเปล่ียนแปลงเจตคติเริ่มแรกโดยการ
เปล่ียนแปลงองคประกอบทางดานความรู เชนขาวสารขอมูลใหมทําใหเกิดความรูสึกเชนประสบ
การณท่ีนายินดีไมนายินดี ซ่ึงกอใหเกิดองคประกอบทางดานการปฏิบัติโดยอาศัยการเปล่ียนแปลง
บรรทัดฐานทางสังคมหรือการบังคับเปนตนเม่ือองคประกอบของเจตคติอยางใดอยางหน่ึง
เปล่ียนแปลงองคประกอบอ่ืนจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปดวยอยางไรก็ตาม 

 จากคํานิยามของเจตคติของนักวิชาการท่ีกลาวมาน้ี จึงสรุปไดวา เจตคติ คือ ความรูสึก
นึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆรอบตัว และมีความโนมเอียงท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนไปในทางใน
แนวใดแนวทางหน่ีงตอส่ิงน้ัน เจตคติของบุคคลแตละคนเปนปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลนั้น โดยไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ครอบครัว กลุมเพ่ือน 
และส่ือมวลชน ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นก็จะเกิดเปนประสบการณการเรียนรูของบุคคลที่สงผล
ยอนกลับไปสูเจตคติตอเนื่องกันไป 
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 วิโรจน สารรัตนะ (2543: 101-104) กลาววา สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับเจตคตินั้น ควรมี
องคประกอบดานตางๆดังนี้ 
 1. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนลักษณะทางความรูสึก หรือ 
อารมณของบุคคล องคประกอบทางความรูสึกนี้ มี 2 ลักษณะ คือ ความรูสึกทางบวก (Positive) 

ไดแก ชอบ พอใจ เห็นใจ และความรูสึกทางลบ (Negative) ไดแก ไมชอบ ไมพอใจ กลัว รังเกียจ 

 2. องคประกอบดานความคิด (Cognitive Component) เปนเรื่องของการใชเหตุผลเปน
การที่ สมองของบุคคลรับรู และวินิจฉัย วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่ไดรับมาเกิดเปนความรูความคิด
เกี่ยวกับวัตถุ บุคคล หรือ สภาพการณขึ้น องคประกอบทางความคิดเกี่ยวของกับการพิจารณาที่มา
ของเจตคติในการ ประเมินส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง ออกมาวา ถูก หรือ ผิด ดีหรือ ไมดี 
 3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนแนวโนม หรือเปนความ
พรอมที่จะกระทํา (Action Tendency) เมื่อมีส่ิงเรา (Stimulant) มากระตุนทั้งน้ีจะมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกับสวนของความรูสึกสวนของความคิดเหตุผลและพรอมที่จะตอบสนองตอที่มาของเจต
คติดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนองคประกอบดานความรูสึกของเจตคติซ่ึงไมจําเปนตองแสดง หรือ
อธิบายเหตุผลเสมอไปก็ได กลาวโดยสรุปแลวความพึงพอใจเปนเพียงปฎิกิริยาดานความรูสึก 
( Reactionary Feeling) ตอส่ิงเรา หรือส่ิงกระตุน (Stimulant) ที่แสดงออกมาในลักษณะของผลลัพธ
สุดทาย (Final Outcome) ของกระบวนการการประเมิน (Evaluation Result) โดยบงบอกถึงทิศทาง
ของผลการประเมิน (Direction of Evaluative Result)วาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก (Positive 

Direction) หรือทิศทางลบ (Negative Direction) หรือไมมีปฎิกิริยา คือเฉย ๆ (Non-reaction) ตอส่ิง
เรา หรือส่ิงกระตุนนั้นได 
 

 ความหมายเกี่ยวกับงานบริการ 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549: 18) ไดสรุปความหมายของการบริการวา การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาท่ีไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคา
ที่ไมมีตัวตนน้ันจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได 
 รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551: 3) ใหคําจํากัดความของการบริการ คือ กิจกรรม 
กระบวนการ หรือการดําเนินการใดๆ ที่บุคคลหนึ่งหรือหนวยงานหน่ึงไดอํานวยความสะดวก 
ชวยเหลือ หรือตอบสนองความจําเปนและความตองการใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืน โดยมี
วัตถุประสงคใหไดรับความพึงพอใจ 
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 จากความหมายของการบริการที่กลาวมาน้ัน ผูวิจัยสรุปไดวา การบริการเปนกิจกรรม
ตางๆ หรือกระบวนการ การดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งๆ โดยผาน
การปฏิสัมพันธที่มีจุดมุงหมายชัดเจนและทั้งสองฝายตางมีบทบาทตางกัน ผูรับบริการมีบทบาทเปน 
ผูแสดงความประสงค สวนผูใหบริการมีบทบาทเปนผูใหความชวยเหลือ ตอบสนองใหเกิด ความ   
สะดวกในแนวทางท่ีผูรับบริการคาดหวัง เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ  
 คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานใหบริการที่ดี 
 รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551: 47-48) กลาววาผูปฏิบัติงานใหบริการที่ดีจําเปนตองมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
 1. มีบุคลิกภาพและมารยาทท่ีเหมาะสม 

 2. มีวาทศิลปหรือศิลปะในการพูด 

 3. มีมนุษยสัมพันธ 
 4. มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ในเรื่องตอไปนี้เปนอยางดี 
  4.1 วิธีการและเทคนิคการบริการ 

  4.2 หนวยงานที่ตนเองทํางานอยู 
  4.3 ผลิตภัณฑบริการของหนวยงาน 

  4.4 ความสําคัญและพฤติกรรมของผูรับบริการหรือลูกคา 
  4.5 การส่ือสารดวยภาษาตางประเทศ 

 5. มีเจตคติที่ดีตองานบริการ และมีจิตใจรักงานบริการหรือกลาวงายๆ วาผูปฏิบัติงาน
ใหบริการควรมีความเกง 3 ดาน คือ เกงตน เกงคน และเกงงาน ซ่ึงความเกงท้ัง 3 ดานน้ี จะ
ครอบคลุมคุณสมบัติทุกประการขางตน กลาวคือ 

  5.1 เกงตน หมายถึง เปนผูที่ไมหยุดน่ิงในกาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหทัน
ตอเหตุการณตางๆ การพัฒนาตนเองสามารถทําได 3 ทาง คือ 

   5.1.1 ทางกาย หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายและมารยาทใหเหมาะสม
ตอกาลเทศะ 

   5.1.2 ทางวาจา หมายถึง พัฒนาการพูดใหเปนผูท่ีมีวาทศิลป 
   5.1.3 ทางใจ หมายถึง การพัฒนาใหเปนผูท่ีมีนิสัยใจคอที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอ
งานบริการ 

  5.2 เกงคน  หมายถึงการเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณ และบุคคลประเภทตางๆ ไดเปนอยางดี 

  5.3 เกงงาน หมายถึง การเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน   
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 ความหมายของเจตคติ 

 คณะกรรมการกลุมผลิตชุดจิตวิทยาการบริการ (2544: 6) ใหความหมายของเจตคติวา 
เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆรอบตัวและมีความโนมเอียงท่ีจะประพฤติปฏิบัติตน
ไปในทางใดทางหนึ่งตอส่ิงนั้น 

 

 ความสําคัญของเจตคติ 
 อาจกลาวไดวา เจตคติมีความสําคัญตอผูใหบริการ ในการบริหารการบริการและ
ปฎิบัติงานบริการ ดังนี้ 
 1. เจตคติเปนตัวบงบอกความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ การศึกษาวิเคราะหเจต
คติหรือความรูสึกนึกคิดของลูกคาหรือผูรับบริการเกี่ยวกับการบริการ จะทําใหองคการบริการ
สามารถคนหาคําตอบไดวา ส่ิงท่ีลูกคาตองการในการใหบริการหน่ึงๆ ควรจะมีลักษณะอยางไร ส่ิง
ท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากผูใหบริการคืออะไร ส่ิงใดคือส่ิงท่ีลูกคาชอบและไมชอบเกี่ยวกับการ
ใหบริการ เพื่อวางแผนจัดการระบบการบริการใหมีรูปแบบตามความตองการ ความคาดหวัง และ
ความชอบของลูกคาเปนสําคัญ 

 2. เจตคติใชในการแยงสวนตลาดและเลือกสวนตลาดกลุมตลาดเปาหมาย การแบงลูกคา
ออกเปนกลุมยอยๆ ตามเจตคติของลูกคาท่ีมีตอการบริการ จําทําใหองคการบริการทราบกลุมลูกคา
ประเภทตางๆ โดยเฉพาะลูกคากลุมเปาหมายท่ีสอดคลองกับนโยบายขององคการ และสามารถ
นํามาเสนอการบริการไดตรงกับความชอบหรือความตองการของลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมายไดอยาง
เหมาะสม 

 3. เจตคติเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ การติดตามการ
รองเรียนเสียงตําหนิ และการสอบถามปญหาตางๆจากลูกคาเกี่ยวกับการบริการท่ีไดรับจะใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับคุณภาพ ของการบริการตามความคิดเห็นหรือความรูสึกนึกคิดของผูรับบริการ 
องคการบริการที่ใหความสนใจสํารวจเจตคติของลูกคาท่ีมารับบริการอยางสมํ่าเสมอ ยอมสามารถ
รับรูถึงความพึงพอใจและความไมพอใจของลูกคาในกระบวนการบริการท่ีเกิดขึ้น อันเปน
ประโยชนตอการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการบริการใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางความประทับใจใหกับลูกคาอยางแทจริงคณะกรรมการกลุมผลิตชุดจิตวิทยา
การบริการ (2544: 6-7) 
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 การวัดเจตคติ 
 สิริอร วิชชาวุธ (2549: 234-35) แมวาเจตคติ ไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสราง
เครื่องมือวัดเจตคติเพื่อเปนแนวทางในการทํานายพฤติกรรมหรืออธิบายเจตคติได การสราง
เครื่องมือวัดเจตคติมี หลายวิธี 
 นักจิตวิทยาไดพัฒนาขึ้นมามี 3 วิธีใหญๆ คือ 
 1. การวัดดานพฤติกรรม (Behavioral Measures) เปนการวัดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาอยางเปดเผย 

 2. การวัดทางดานสรีรวิทยา (Physiological Measures) เปนการวัดโดยการซอน
เครื่องมือไวใหผูถูกวัดตอบคําถามโดยไมมีการควบคุม 

 3. การวัดโดยการรายงานตนเอง (Self-report Measures) การวัดเจตคติที่นิยมกันมาก
และใชกันแพรหลายท่ีสุด คือ การวัดดวยการรายงานตนเองซ่ึงไดแกแบบวัด แบบเทอรสโตน 

แบบกัตแมน แบบลิเคอรท และแบบออสคูต แตละแบบมีวิธีการสรางแตกตางกัน วิธีที่นิยมกันแพร
หลายมากคือ มาตรวัดแบบลิเคอรท เพราะงายในการสราง มีความเช่ือถือไดมากกวาแบบเทอร
สโตนเม่ือมีจํานวนขอคําถาม (Item) เทากัน 

 การวัดเจตคติ นักจิตวิทยาสังคม นิยมวัดใน 2 ลักษณะ คือ 

 1. ทิศทาง (Direction) หมายถึงการประเมินคาความรู การรูสึกและการพรอมกระทําไป
ในดานบวกหรือลบ ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีดีหรือเลว เชน เกี่ยวกับองคประกอบทางการรู ก็สามารถวัดได
วาบุคคลมี ความรูในประเด็นท่ีตองการวัดในทางท่ีวาส่ิงนั้นดี หรือเลว สวนที่เกี่ยวกับองคประกอบ
ทางความรูสึก ก็สามารถวัดไดวาบุคคลมีความรูสึกตอส่ิงน้ันไปในทางบวกหรือทางลบ  สวนที่
เกี่ยวกับองคประกอบทางการพรอมกระทําก็สามารถวัดไดวาบุคคลพรอมที่จะกระทําตอส่ิงน้ันใน
ทางบวกหรือลบ ทางบวกหมายถึงการพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือ สวนทางลบ
หมายถึงความพรอมท่ีจะทําลายหรือขัดขวางความเจริญของส่ิงนั้น 

 2. ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเขมขน หรือปริมาณความรุนแรงของเจตคติไป
ในทิศทางบวกหรือลบ นั่นคือ บุคคลอาจมีเจตคติตอส่ิงหนึ่งอยางรุนแรงและตออีกส่ิงหนึ่งเพียงเบา
บาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสําคัญของส่ิงนั้น 

 

 ความหมายเจตคติการบริการ 

 เจตคติการบริการ หมายถึง ความรู ความรูสึกนึกคิด ความเช่ือของบุคคลในการบริการ 
อันสงผลใหบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการบริการที่มีความโนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง
ดวยการแสดงออกในทางบวกหรือลบก็ได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

29 

4. ขอมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)  เปนธนาคารพาณิชยท่ีใหบริการแกประชาชนทางดาน
การเงินและการบริการทางดานตางๆอยางครบวงจรไดรับการกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2487 และ
เจริญเติบโตจนเปนธนาคารพาณิชยท่ีใหญที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญเปนลําดับที่ 7 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยมูลคาของสินทรัพยรวมประมาณ 1.8 ลานลานบาท โดยเปน
ผูนําในการสนับสนุนทางการเงินแกธุรกิจขนาดใหญและเอสเอ็มอี อีกทั้งยังมีฐานลูกคากวางขวาง
ที่สุดในตลาดลูกคาบุคคลดวย ธนาคารกรุงเทพใหบริการแกลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจเปนจํานวน
รวมกวา 17 ลานบัญชีผานสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยกวา 230 แหง และสาขาท่ัวประเทศเกือบ 

1,000 แหง และยังมีเครือขายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซ่ึงประกอบดวยเคร่ืองเอทีเอ็มและ
เคร่ืองรับฝากเงินสดรวมประมาณ 7,600 เคร่ือง บริการธนาคารทางโทรศัพทและธนาคารทาง
อิน เทอร เน็ ต ท่ี ใช ง า ยและ ลูกค าสามารถ เ ลือกทํ า ธุรกรรมในภาษาไทยหรื อ อังกฤษ    
ซ่ึงเอ้ืออํานวยใหลูกคาสามารถจัดการเรื่องการเงินไดอยางรวดเร็วตลอด24 ชัว่โมง 

 นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังเปนธนาคารไทยเพียงแหงเดียวที่มีเครือขายตางประเทศ
กวางขวางท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจีน ซ่ึงธนาคารมีสาขาอยูทั้งท่ีปกกิ่ง  เซ่ียงไฮ เซ่ียเห
มิน และเส่ินเจิ้น  เครือขายสาขาในตางประเทศของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจ
สําคัญของโลก ไดแก จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว และพมา ซ่ึงประกอบดวยสาขาตางประเทศ 15 แหง สํานักงานตัวแทน 
1 แหง และธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุนทั้งหมด 2 แหง คือ Bangkok Bank Berhad 

(BBB) ในประเทศมาเลเซีย และ Bangkok Bank (China) Company Limited (BBC) ในประเทศจีน 

 ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการอยางครบวงจร  ซ่ึงประกอบดวย การ
จัดการสินเชื่อรวม การรับประกันการจัดจําหนายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ 
สินเช่ือโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย สินเช่ือเพื่อเอสเอ็มอี บริการการเงินธนกิจ และบริการให
คําแนะนําทางธุรกิจ 

 การที่ธนาคารกรุงเทพยังคงเปนผูนําในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอดนั้น เปนผลมา
จากปรัชญาของธนาคารท่ีมุงเนนการพัฒนาสายสัมพันธกับลูกคาเพ่ือเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันอยาง
ยืนยาว นอกจากนี้ การประสานศักยภาพภายในองคกรระหวางหนวยธุรกิจตางๆ ทั้งดานลูกคาธุรกิจ
รายใหญ ดานการเงินธนกิจ กิจการธนาคารตางประเทศ ดานลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก และ
ดานลูกคาบุคคล เอ้ืออํานวยใหธนาคารสามารถสรางสรรคบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
เฉพาะเจาะจงของลูกคา โดยมีทั้งความหลากหลายและมิติในเชิงลึก นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย
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จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ
ธนาคาร ยังมีบทบาทสําคัญที่สนับสนุนธนาคารในการสรางสรรคโอกาสเพื่อการลงทุนใหมๆ เพื่อ
นําเสนอตอลูกคาของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ 

 

 วิสัยทัศน  ภารกิจ  และคุณคาหลักที่มุงหวังของธนาคาร 

 วิสัยทัศน (Vision) มุงหมายท่ีจะเปนธนาคารท่ีใหบริการดานการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา มีความพรอมดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
ระบบงานท่ีทันสมัย คงไวซ่ึงความเปนสากล ตลอดจนการเปนธนาคารชั้นนําแหงภูมิภาคเอเชีย
 ภารกิจ (Mission) ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบดวย ภารกิจดานการเงิน ดาน
การตลาดและลูกคา ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และดานศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้ 
 ดานการเงิน 

  - ใหผลประกอบการทางการเงินมีความกาวหนาอยางมีเสถียรภาพ มั่นคง 

 ดานการตลาด และลูกคา 
  - เปนผูนําในธุรกิจ ดานคุณภาพบริการที่เปนเลิศ 

 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  - มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ 

  - มมีาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนําขอมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานมา
ใชในการตัดสินใจส่ังการ 

 ดานศักยภาพขีดความสามารถ 

  - ใหพนักงานมีศักยภาพพรอมท่ีจะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร 

 คุณคาหลักที่มุงหวัง (Core Value) คุณคาหลักที่ทําใหธนาคารเปนธนาคารช้ันนําของ
ประเทศมาอยางตอเนื่อง เปนส่ิงท่ีทุกคนในธนาคารจะตองรวมรักษาไว โดยจะตองคํานึงถึงและ
นํามาใชในทุกกรณี คือ “ใหบริการทางการเงินที่จะสรางความพึงพอใจแกลูกคาตามแนวทาง เพื่อน
คูคิด มิตรคูบาน” โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังนี้ 
  - ใหบริการที่เปนเลิศในทัศนะของลูกคา 
  - ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

  - ปฏิบัติงานในลักษณะของผูมีจรรยาบรรณ และเปนมืออาชีพ 

  - มุงม่ันที่จะรวมมือกันทํางานเปนทีมดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

  - ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อรพินธ เสวกาป (2553) ไดศึกษาความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานกับการรับรู
ภาวะผูนําของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา พนักงาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับต่ํา และเม่ือ
จําแนกเปนรายดานพบวาในแตละดานมีคะแนนคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา การรับรูภาวะผูนําของ
พนักงานสรรพากร พบวาโดยรวมอยูในระดับต่ํา และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา คาเฉล่ียดาน
ภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลง ดานภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและดานภาวะผูนําแบบตามสบาย อยูใน
ระดับต่ํา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับการทํางานกับการรับรูภาวะผูนําของพนักงานท่ีมีตอ
หัวหนางาน โดยรวม ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ( =0.370) และคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับการรับรูภาวะผูนําของ
พนักงานสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จาริณี ศรีประเสริฐ (2551) ไดศึกษาเจตคติตอการคงอยูในงาน บรรทัดฐานกลุมอางอิง 

การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน  และความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ ใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือ 

 การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเปนปญหาสําคัญในระบบบริการดานสุขภาพ การแกไข
การขาดแคลนนอกจากการผลิตบุคลากรใหเพียงพอแลว การธํารงรักษาใหพยาบาลคงอยูในงานยัง
เปนส่ิงท่ีจําเปนอีกประการหน่ึง การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติตอการคงอยูในงาน
บรรทัดฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน และความต้ังใจคงอยูในงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตภาคเหนือและหาความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 4 ตัว
แปร กลุมตัวอยางคือพยาบาลวิชาชีพที่ไมมีตําแหนงทางการบริหารและปฏิบัติงานการพยาบาลใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิเขตภาคเหนือจํานวน 453 ราย โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามเจตคติตอการคงอยูในงานบรรทัด
ฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน และความต้ังใจคงอยูในงานท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
ตามทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผน (Ajzen  2002) และการทบทวนวรรณกรรมตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหามีคาโดยรวมเทากับ   .85    ทดสอบความเช่ือมั่น  โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค มีคาเทากับ .83, .88, .89 และ .89 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผล
การศึกษาพบวา 
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 1. กลุมตัวอยางมีคาคะแนนเจตคติตอการคงอยูในงาน (รอยละ 72.19) บรรทัดฐานกลุม
อางอิง (รอยละ 62.03) การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน (รอยละ 65.34) และความต้ังใจคงอยูใน
งาน (รอยละ 62.25) อยูในระดับปานกลาง (X = 237.67, 263.96, 75.68 และ 17.47 ตามลําดับ และมี
คา SD = 61.27, 63.12, 39.39 และ 5.06 ตามลําดับ) 

 2. คาคะแนนเจตคติตอการคงอยูในงาน บรรทัดฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการ
คงอยูในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความต้ังใจคงอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (r = .452, .290 และ .203 ตามลําดับ) 

 3. เจตคติตอการคงอยูในงานและบรรทัดฐานกลุมอางอิงสามารถทํานายความตั้งใจคง
อยูในงานของกลุมตัวอยางไดรอยละ 24.6 สวนการรับรูการควบคุมการคงอยู  ในงานไมมีอํานาจใน
การทํานาย 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีสะทอนใหเห็นวาทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมีการวางแผนสามารถนํามา
อธิบายความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพได และสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหา
แนวทางการพัฒนาสงเสริมความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในอนาคตตอไป 

 ทัศนา แสวงศักดิ์ (2549) ไดศึกษาคุณลักษณะที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ
หาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เพื่อหาคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน 

สถานภาพสมรส และเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณลักษณะท่ีศึกษาประกอบดวย 5 ดานคือ ความรู
ความสามารถการใหมีสวนรวม มีความเพียงพอในชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถใน
การส่ือสารสวนคุณภาพชีวิตการทํางาน 6 ดาน คือ คาตอบแทนที่ยุติธรรมส่ิงแวดลอมที่สะดวกและ
ปลอดภัย ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตวั 

ลักษณะการบริหารงาน  และสังคมสัมพันธกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 246 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) ซ่ึงมีขนาด
ของสถานศึกษาเปนชั้นใน การสุม โดยสุมผูบริหารแตละขนาด ๆ ละรอยละ 50 จากน้ันสุมแบบงาย 

(Simple random sampling) เก็บขอมูลไดรอยละ 91.46 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาไดคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ 0.94 และแบบสอบถาม
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คุณภาพชีวิตการทํางานไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

คารอยละ คาคะแนนเฉลีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ ทดสอบคาที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ ทางเดียวผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. สถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี สวนมากมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ปมี
สถานภาพสมรส และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2   

 2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  การศึกษาปทุมธานี
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมีมากท่ีสุดยกเวนดานความรูความสามารถและการใหมีสวนรวม
อยูในระดับมีมาก  

 3. คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมีมากยกเวนดานลักษณะการบริหารงาน  อยูในระดับมี
มากท่ีสุด 

 4. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
โดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 

 5. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  การศึกษาปทุมธานี
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญ  ทางสถิติที่
ระดับ .05 รวมถึงคุณลักษณะของผูบริหารดานความรูความสามารถก็ทํานายคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน 

 6. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ที่ปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาประสบการณทํางานและสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน 

แตจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ฐิติพร หงษา (2549) ไดวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจช้ัน
ประทวน สายงานปองกันปราบปราม สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล จํานวน 290 คน ผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา 
รายได ประสบการณในการทํางาน และระดับชั้นยศ ไมมีผลทําให คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจช้ันประทวนสายงานปองกันปราบปราม สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล และคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
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 นฤมล แตสกุล (2548) ไดวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการ
ปกครอง หลังปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล พันตํารวจโท ดร .ทักษิณ ชินวัตร กรณีศึกษา
ขาราชการ กรมการปกครอง จังหวัดชลบุรีตําแหนง นายอําเภอ ปลัดอําเภอ เจาหนาท่ีปกครอง หรือ
เจาหนาที่การเงินการบัญชี จํานวน 120 คน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการ
ปกครอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกันตามเพศ ประสบการณการทํางาน ตําแหนง ระดับซี อายุ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา ขาราชการกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี เพศชาย หรือเพศหญิง มีประสบการณ
การทํางานตางกัน รับราชการตําแหนงตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน 

 มลิวัลย  พรมมีเดช (2548) ไดวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท 
ชารฟ ฟอรมูเลเตอร จํากัด จํานวน 137 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
ปานกลาง สวนปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคการไดแก รายไดตอเดือน สวนปจจัย
คุณภาพชีวิตการทํางานดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและพอเพียง สภาพการทํางานท่ีนึกถึงความ
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถบุคคล การบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานรวมกัน ประชาธิปไตยในองคการ 
ความสมดุลระหวางงานและชีวิตครอบครัว ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการ 

 เบญจพร ถีระรักษ (2547, อางถึงใน สุพานี สฤษฎวานิช 2549: 103) ไดศึกษาความพึง
พอใจในงาน ลักษณะความเปนผูนําของหัวหนางานและความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรแหงหนึ่ง จํานวน 296 คน พบวา 
 1. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับความต้ังใจลาออกจากงาน 

 2. ลักษณะความเปนผูนําของหัวหนางานมีความสัมพันธทางลบกับความต้ังใจลาออก
จากงาน 

 3. ความพึงพอใจในงานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความเปนผูนําของ
หัวหนางาน 

 4. พนักงานระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความต้ังใจลาออกจากงาน
มากกวาพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 

 5. ความพึงพอใจในงานดานลักษณะงาน ความพึงพอใจในงานดานรายได และความพึง
พอใจงานดานเพื่อนรวมงาน รวมกันทํานายความต้ังใจลาออกจากงาน 

 นพรัตน  รุจนกานต (2547) ไดวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริการ
ผูโดยสารในฝายการโดยสารของบริษัทไทย แอรพอรต กราวดเซอรวิสเซส จํากัดจํานวน  177 คน พบวา 
ในภาพรวมของ พนักงานบริการผูโดยสาร ในฝายการโดยสารของบริษัทไทย แอรพอรต กราวด
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เซอรวิสเซส จํากัดมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง โดยประเด็นปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ประสบการณการทํางาน เงินเดือน สถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน ทําใหระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานมีความแตกตางกัน ในขณะที่ เพศ วุฒิการศึกษา ระดับตําแหนงท่ีแตกตางกัน ไมมีผลทําให
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานมีความแตกตางกัน อีกทั้งพบวา บรรยากาศองคการ และการ
ติดตอส่ือสารน้ัน มีความสัมพันธทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 จากผลการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล  เชน เพศ ลักษณะ
งาน อายุงาน และระดับเงินเดือน แตละองคการมีคณุภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกตางกัน กลาวคือ บาง
องคการปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน แตบางองคการปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน และผลการศึกษาวิจัยพบวาความสัมพันธของ
คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการจะผกผันตามกัน กลาวคือ ถาองคการใดมีคณุภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีดี พนักงานจะมีความผูกพันตอองคการสูงเชนเดียวกัน 

 สรินยา จรุงพัฒนานนท (2547) ไดวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการ
ตํารวจ ศึกษากรณี ขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะดานบุคคล 

ลักษณะดานองคการเกี่ยวกับการการรับรูตอระบบการบริหาร  กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 โดยการศึกษานี้ใชการวิจัยเชิงเอกสาร
และการวิจัย เชิงสํารวจ มีกลุมประชากรขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 

จํานวน 197 นาย ศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 133 นาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอมูลใชวิธีหารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธไค-สแควร 
วัดความเขมความสัมพันธดวย Cramer’s V ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ขาราชการตํารวจกองบังคับการ อํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
คุณภาพชีวิตในการทํางานดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทาํงาน มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.31 ดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําที่สุด ไดแก ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงานมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.39 เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะดานบุคคล 
ไดแก ชั้นยศ อายุราชการ และเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพ กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
พบวา อายุราชการและเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนชั้นยศ พบวา ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะดานองคการเกี่ยวกับการรับรูตอระบบ
การบริหารองคการ ไดแก ภาวะผูนํา การจูงใจ การส่ือสาร การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย  การ
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ควบคุมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา การรับรูตอระบบการบริหารองคการทั้ง 6 ดาน มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวัดความเขม
ของความสัมพันธ พบวา การรับรูตอระบบการบริหารองคการดานการจูงใจ การส่ือสาร การ
ตั้งเปาหมาย มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานนอย สวนดานภาวะผูนํา การตัดสินใจ การควบคุม มี
ผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานปานกลาง 

 บุญเลิศ สิริภัทรวณิช (2540) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการทํางานและ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรที่ทํางานกับคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจใน
การทํางานและระดับความมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางหนวยงาน
ราชการและหนวยงานเอกชน ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบจูงใจในการทํางาน และ
การจัดการบริหารภายในองคการใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีขึ้น 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยเปนบุคลากรที่
ทํางานกับคนพิการที่มีหนาท่ีหลักในการบริการหรือติดตอสัมพันธโดยตรง กับคนพิการ
จํานวน 423 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและปรัปรุง
เพ่ือใชในการวัดปจจัยจูงใจในดานตางๆ10  ปจจัย คือ คาตอบแทน สวัสดิการ สภาพแวดลอมของที่
ทํางานโอกาส พัฒนาตนเอง โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน  ความม่ันคงในงาน ความสัมพันธ
ระหวางผูรวมงาน ลักษณะการปกครอบบังคับบัญชา ลักษณะงาน  และความมีชื่อเสียงของ
หนวยงาน และการวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานดานตางๆ 10 ดาน ไดแก ผลตอบแทนที่เพียงพอ 
สวัสดิการที่ยุติธรรม  สภาพท่ีทํางานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  การพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี  ความม่ันคงในอาชีพ สังคมสัมพันธ  ลักษณะการ
บริหารงาน  ภาวะอิสระจากงานและความภาคภูมิใจในองค การ  โดยมีความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามวัดปจจัยจูงใจในการทํางาน  และวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานมีคาเทากับ .947  

และ .957 ตามลําดับ ในการเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม  แลวนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหคาความถ่ี รอยละ เพ่ือศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหคาที  (t-test) และการวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียร
สัน  (Pearson  Correlation) ซ่ึงจากผลการวิจัย พบวา 
 1. บุคลากรที่ทํางานกับคนพิการในหนวยงานราชการใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจใน
ดานคาตอบแทนสูงกวาบุคลากรในหนวยงานเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตไมมีความ
แตกตางระหวางการใหความสําคัญในปจจัยดานอ่ืนๆ 
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 2. บุคลากรที่ทํางานกับคนพิการในหนวยงานเอกชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาบุคลากรท่ี
ทํางานในหนวยงานราชการ 5 ดาน คือ ดานผลตอบแทนที่เพียงพอ ดานสวัสดิการที่ยุติธรรมดาน
สถานที่ทํางานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ   ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน และ
ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และบุคลากรใน หนวย 

งานเอกชนทีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคการสูงกวาบุคลากรใน  หนวยงาน
ราชการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. มีความสัมพันธทางบวกระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจในการทํางานดาน
ความมั่งคงในงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความม่ันคงในอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจในการทํางานดานความมีชื่อเสียงของ
หนวยงาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความภูมิใจในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการ
บริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 

 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน 
384 คน ประกอบดวย 

 จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 12 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสาคร จํานวน 15 คน สาขาถนน
เศรษฐกิจ 1 จํานวน 43 คน สาขากระทุมแบน จํานวน 12 คน สาขาถนนเอกชัย จํานวน 6 คน สาขา
มหาชัย จํานวน 17 คน สาขาเทสโกโลตัส  มหาชัย จํานวน 5 คน สาขาบ๊ิกซี มหาชัย จํานวน 7 คน 
สาขาทาฉลอม จํานวน 6 คน สาขาบานแพว จํานวน 5 คน สาขาหลักสาม บานแพว จํานวน 5 คน 
สาขาเทสโกโลตัส กระทุมแบน จํานวน 7 คน และสาขาออมนอย จํานวน 15 คน รวมพนักงาน
ทั้งหมด 143 คน 

 จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 11 คน สาขา
อัมพวา จํานวน 5 คน สาขาเทสโกโลตัส สมุทรสงคราม จํานวน 6 คน และสาขาบางคนที จํานวน 4 

คน รวมพนักงานทั้งหมด 26 คน 

 จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 สาขา ไดแก สาขานครปฐม จํานวน 15 คน สาขาถนนทรง
พล จํานวน 59 คน สาขาออมใหญ จํานวน 32 คน สาขาสามพราน จํานวน 12 คน สาขาเทสโกโลตัส   
สามพราน จํานวน 6 คน สาขาเทสโกโลตัส  ศาลายา จํานวน 7 คน สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จํานวน 6 คน สาขาบ๊ิกซี ออมใหญ จํานวน 6 คน สาขานครชัยศรี จํานวน 7 คน สาขาพุทธมณฑล 
จํานวน 12 คน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 7 คน สาขาเทสโกโลตัส นครปฐม จํานวน 6 คน 
สาขาบ๊ิกซี นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาสยามแม็คโคร นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาบางเลน 
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จํานวน 8 คน สาขากําแพงแสน จํานวน 8 คน สาขาเทสโกโลตัส กําแพงแสน จํานวน 6 คน และ
สาขาดอนตูม จํานวน 8 คน รวมพนักงานทั้งหมด 215 คน 

 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีดังนี้  
 2.1 ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 

สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ไดแก งานท่ีทาทาย
ระดับสติปญญา ความเสมอภาคในการรับรางวัล การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน การ
ชวยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน เปนตน 

 2.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 
34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ไดแก ดาน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ดานการ
พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระ
จากงาน ดานความภูมิใจในองคกร เปนตน 

 2.3 เจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 34 สาขา 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ไดแก เจตคติตอลักษณะงาน
บริการ เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน เจตคติตอการบริหารการบริการ เจตคติตอการปฏิบัติงาน
บริการ เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ เปนตน 
 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามและแบบวัดตางๆที่ผูวิจัยไดพัฒนามา
จากขอมูลที่เกี่ยวของกับ ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ เจตคติการบริการ 
โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือในแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังนี้ คือ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทางประชากรพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 384 คน เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางานและรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 สวนที่ 2 เปนแบบวัดความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามมา
จากงานวิจัยของ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551) ที่มีองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ ดานงานที่ทาทายระดับ
สติปญญาดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และ
ดานการสนับสนุนชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน มีจํานวน 31 ขอ ดังนี้  
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เฮอรซเบิรก (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 102-103) 
  1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา 
   -ดานความรับผิดชอบ จํานวน 3 ขอ ไดแกขอ 1, 2, 3 

   -ดานลักษณะงานท่ีทํา จํานวน 3 ขอ ไดแกขอ 4, 5, 6 

  2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล 

   -ดานเงินเดือนและความม่ันคงในการทํางาน จํานวน 9 ขอ ไดแก 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 

   -ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน จํานวน 5 ขอ ไดแก 16, 17, 18, 19, 20 

   -ดานการไดรับการยกยองนับถือ จํานวน 2 ขอ ไดแก 21, 22 

  3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 
   -ดานสภาพการทํางาน  จํานวน 4 ขอ ไดแก 23, 24, 25, 26 

  4. การชวยเหลือสนับสนุนจากผูรวมงาน 

   -ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  จํานวน 5 ขอ
ไดแก 27, 28, 29, 30, 31 

 

 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 
   เห็นดวยนอยท่ีสุด  ได 1 คะแนน 

   เห็นดวยนอย   ได 2 คะแนน 

   เห็นดวยปานกลาง  ได 3 คะแนน 

   เห็นดวยมาก   ได 4 คะแนน 

   เห็นดวยมากท่ีสุด  ได 5 คะแนน 

 สวนที่  3 เปนแบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน  ซ่ึง ผูวิจัยสราง
แบบสอบถามดวยตัวเอง โดยอางอิงและทบทวนวรรณกรรมมาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของ อรพินธ เสวกาป (2553) โดยใชมาตราสวนประเมินคาของลิเคอรส (1932, อางถึงใน 
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 2545: 151) โดยมีลักษณะมาตราสวนประเมินคาแบบใหเลือกตอบตามระดับ
ความเห็นของผูตอบ ซ่ึงมีอยู 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็น
ดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด  ซ่ึงจะถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ไดแก ดาน
ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพท่ีทํางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการ
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พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระ
จากงาน และดานความภูมิใจในองคการ มีทั้งหมด 49 ขอ ดังนี้ 
 1. ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน  จํานวน 8 ขอ ไดแก 37-44 

 2. ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ จํานวน 6 ขอ ไดแก 45-50 

 3. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  จํานวน 5 ขอ ไดแก 50-55 

 4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน จํานวน 7 ขอ ไดแก 56-62 

 5. ดานการบูรณาการทางสังคม   จํานวน 6 ขอ ไดแก 63-68 

 6. ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล   จํานวน 5 ขอ ไดแก 69-73 

 7. ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต   จํานวน 6 ขอ ไดแก 74-79 

 8. ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม   จํานวน 6 ขอ ไดแก 80-85 

  
 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 
   เห็นดวยนอยท่ีสุด  ได 1 คะแนน 

   เห็นดวยนอย   ได 2 คะแนน 

   เห็นดวยปานกลาง  ได 3 คะแนน 

   เห็นดวยมาก   ได 4 คะแนน 

   เห็นดวยมากท่ีสุด  ได 5 คะแนน 

 

 สวนที่ 4 เปนแบบวัดเจตคติการบริการของพนักงาน โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมา
จาก พิภพ ชวังเงิน (2547) สรางขึ้นตามแบบทดสอบเจตคติที่ ลิเคอรส (1932, อางถึงใน ศักดิ์ไทย 
สุรกิจบวร 2545: 151) ไดสรางขึ้นเปนแบบทดสอบท่ีเปนประโยคและมีหัวขอใหเลือกตอบตาม
ระดับความเห็นของผูตอบ ซ่ึงมีอยู 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปาน
กลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยท่ีสุด ซ่ึงจะถามเกี่ยวกับเจตคติการบริการ 5 ดาน ไดแก ดานเจตคติ
ตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดาน
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ มีทั้งหมด 20 ขอ ดังนี้ 
 1. ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ   จํานวน 4 ขอ ไดแก 1, 2, 3, 4 

 2. ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน   จํานวน 2 ขอ ไดแก 5, 6 

 3. ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ   จํานวน 6 ขอ ไดแก7, 8, 9, 10, 

11, 12 
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 4. ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ   จํานวน 5 ขอ ไดแก 13, 14, 

15, 16, 17 

 5. ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ  จํานวน 3 ขอ ไดแก 18, 19, 20 

 

 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 
   เห็นดวยนอยท่ีสุด  ได 1 คะแนน 
   เห็นดวยนอย   ได 2 คะแนน 

   เห็นดวยปานกลาง  ได 3 คะแนน 

   เห็นดวยมาก   ได 4 คะแนน 

   เห็นดวยมากท่ีสุด  ได 5 คะแนน 

 

4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้  
 4.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ความพึงพอใจในงาน แบบวัดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน แบบวัดเจตคติการบริการ กรอบแนวคิด และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.2 สรางแบบสอบถามฉบับรางโดยอาศัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นและจํานวนขอคําถามในแตละประเด็น จากน้ันจึง
สรางคําถามตามกรอบประเด็นที่กําหนดใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการวัดเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
งาน แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบบวัดเจตคติการบริการ 

 4.3 นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความ ครอบ คลุม
ของเน้ือหาและความถูกตองของภาษา  รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข  (แสดง
รายละเอียดในภาพผนวก ก) 
 4.4 นําแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลองใช 
(Try -Out) กับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน แลว
นําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยใชวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
เทากับ 0.89 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานเทากับ 0.88 คาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติการบริการเทากับ 0.85 และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.87 (แสดงรายละเอียดในภาพผนวก ข) 
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 4.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข  ปรับปรุงใหสมบูรณแลว
นําเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย 

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ขั้นเตรียมการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  5.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
กําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหาในการวิจัย 

  5.1.2 รวบรวมแบบวัดความพึงพอใจในงาน แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบบ
วัดเจตคติการบริการ ท่ีไดสรางไวใน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551: 102-103) ศิริพร พันธุรี (2546) 
พิภพ ชวังเงิน (2547) แลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูเชี่ยวชาญพิจารณา 
 5.2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 
  5.2.1 ขอความอนุเคราะห เพื่อเก็บขอมูลกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)  จํานวน 
34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และช้ีแจง
วัตถุประสงคในการรวบรวมแบบสอบถาม 

  5.2.2 นําแบบสอบถามไปแจกใหพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 
34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และเก็บขอมูลท่ี
ตอบแลวกลับคืน จํานวน 384 คน ประกอบดวย  
 จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 12 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสาคร จํานวน 15 คน สาขาถนน
เศรษฐกิจ 1 จํานวน 43 คน สาขากระทุมแบน จํานวน 12 คน สาขาถนนเอกชัย จํานวน 6 คน สาขา
มหาชัย จํานวน 17 คน สาขาเทสโกโลตัส  มหาชัย จํานวน 5 คน สาขาบ๊ิกซี มหาชัย จํานวน 7 คน 
สาขาทาฉลอม จํานวน 6 คน สาขาบานแพว จํานวน 5 คน สาขาหลักสาม บานแพว จํานวน 5 คน 
สาขาเทสโกโลตัส กระทุมแบน จํานวน 7 คน และสาขาออมนอย จํานวน 15 คน รวมพนักงาน
ทั้งหมด 143 คน 

 จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 11 คน สาขา
อัมพวา จํานวน 5 คน สาขาเทสโกโลตัส สมุทรสงคราม จํานวน 6 คน และสาขาบางคนที จํานวน   
4 คน รวมพนักงานทั้งหมด 26 คน 

 จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 สาขา ไดแก สาขานครปฐม จํานวน 15 คน สาขาถนนทรง
พล จํานวน 59 คน สาขาออมใหญ จํานวน 32 คน สาขาสามพราน จํานวน 12 คน สาขาเทสโกโลตัส   
สามพราน จํานวน 6 คน สาขาเทสโกโลตัส  ศาลายา จํานวน 7 คน สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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จํานวน 6 คน สาขาบ๊ิกซี ออมใหญ จํานวน 6 คน สาขานครชัยศรี จํานวน 7 คน สาขาพุทธมณฑล 
จํานวน 12 คน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 7 คน สาขาเทสโกโลตัส นครปฐม จํานวน 6 คน 
สาขาบ๊ิกซี นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาสยามแม็คโคร นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาบางเลน 
จํานวน 8 คน สาขากําแพงแสน จํานวน 8 คน สาขาเทสโกโลตัส กําแพงแสน จํานวน 6 คน และ
สาขาดอนตูม จํานวน 8 คน รวมพนักงานทั้งหมด 215 คน 

  5.2.3 รอรับแบบสอบถามตางๆที่ตอบแลวกลับคืน 

  5.2.4 ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดและจัดทําขอมูล เพื่อนําไป
วิเคราะหทางสถิติ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยนําแบบสอบถามไป 384 ฉบับ ไปเก็บขอมูลจาก
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน ประกอบดวย 

 จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 12 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสาคร จํานวน 15 คน สาขาถนน
เศรษฐกิจ 1 จํานวน 43 คน สาขากระทุมแบน จํานวน 12 คน สาขาถนนเอกชัย จํานวน 6 คน สาขา
มหาชัย จํานวน 17 คน สาขาเทสโกโลตัส  มหาชัย จํานวน 5 คน สาขาบ๊ิกซี มหาชัย จํานวน 7 คน 
สาขาทาฉลอม จํานวน 6 คน สาขาบานแพว จํานวน 5 คน สาขาหลักสาม บานแพว จํานวน 5 คน 
สาขาเทสโกโลตัส กระทุมแบน จํานวน 7 คน และสาขาออมนอย จํานวน 15 คน รวมพนักงาน
ทั้งหมด 143 คน 

 จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 11 คน สาขา
อัมพวา จํานวน 5 คน สาขาเทสโกโลตัส สมุทรสงคราม จํานวน 6 คน และสาขาบางคนที จํานวน 4 

คน รวมพนักงานทั้งหมด 26 คน 

 จังหวัดนครปฐม จํานวน 18 สาขา ไดแก สาขานครปฐม จํานวน 15 คน สาขาถนนทรง
พล จํานวน 59 คน สาขาออมใหญ จํานวน 32 คน สาขาสามพราน จํานวน 12 คน สาขาเทสโกโลตัส   
สามพราน จํานวน 6 คน สาขาเทสโกโลตัส  ศาลายา จํานวน 7 คน สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จํานวน 6 คน สาขาบ๊ิกซี ออมใหญ จํานวน 6 คน สาขานครชัยศรี จํานวน 7 คน สาขาพุทธมณฑล 
จํานวน 12 คน สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 7 คน สาขาเทสโกโลตัส นครปฐม จํานวน 6 คน 
สาขาบ๊ิกซี นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาสยามแม็คโคร นครปฐม จํานวน 5 คน สาขาบางเลน 
จํานวน 8 คน สาขากําแพงแสน จํานวน 8 คน สาขาเทสโกโลตัส กําแพงแสน จํานวน 6 คน และ
สาขาดอนตูม จํานวน 8 คน รวมพนักงานทั้งหมด 215 คน  และไดนําแบบสอบถามคืนมาครบท้ัง 
หมดจํานวน 384 ชุด จากธนาคารกรุงเทพ ท้ัง 3 จังหวัด 
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6. การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถาม แลวดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 6.1 นําแบบสอบถาม ท่ีคัดเลือกทั้งหมดลงหมายเลขประจําฉบับ 

 6.2 จัดทําคูมือลงรหัส (Code Book) 

 6.3 นําขอมูลทั้งหมดลงรหัส เพื่อวิเคราะหขอมูล 

 6.4 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ในการคํานวณทางสถิติ ซ่ึงวิธีที่ใชใน
การคํานวณทางสถิติมีดังนี้ 
  6.4.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุการทํางาน รายได สถิติที่ใช คือ การหาคาความถ่ี รอยละ 

  6.4.2 วิเคราะหความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน เจตคติการบริการ
โดยรวมและแยกเปนรายดาน โดยใช ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 โดยเกณฑในการวิเคราะหคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดกําหนดชวงคะแนน 
ดังนี้ (กุลฑรี ทรัพยเพิ่มพูน 2550: 50) 
 คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ    มากท่ีสุด หรือ เห็นดวยอยางยิ่ง 

 คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ    มาก หรือ เห็นดวย 

 คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ    ปานกลาง หรือไมแนใจ 

 คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ    นอย หรือไมเห็นดวย 

 คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ    นอยที่สุด หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

  6.4.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและเจตคติการบริการโดยรวมในแตละดาน โดยแปลงผลคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ
เพียรสัน (ประสพชัย พสุนนท 2553: 472) ดังนี้ 
  ≥ 0.80 แสดงวามีความสัมพันธกันสูง 
 0.5 <  < 0.80 แสดงวามีความสัมพันธปานกลาง 

  ≤ 0.50 แสดงวามีความสัมพันธต่ํา 
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 

 6.5 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคําแนะนํา และจัดทําเปนรูปเลม เพื่อรายงานผล
การศึกษา 
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7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําแผนดําเนินการศึกษาทฤษฎีแนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 โดยใชระยะเวลาท้ังส้ินรวม 7 เดือน โดยมีชวงระยะเวลา ดังนี้ 
 
 มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกา

ยน 

ธันวาคม 

ศึกษาความ
เปนมาและ
ความสําคัญ 

       

ศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 

       

จัดเก็บและ
ร ว บ ร ว ม
ขอมูล 

       

วิ เ ค ร า ะ ห
ขอมูล 

       

สรุป 

ผลการวิจัย 

       

 

ภาพท่ี 2  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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บทท่ี 4 
ผลการวเิคราะหขอมลู 

 
 การศึกษา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
เจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
งาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรคือพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
นครปฐม จํานวน 384 คน ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห แบงเปน 4 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน 
 สวนที่ 2 ความพึงพอใจในงาน 
 สวนที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 สวนที่ 4 เจตคติการบริการ 
 สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
สวนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน 
 จากการวิจัย ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)   
34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1 ไดดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จํานวน และรอยละลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน) 

(N= 384) 
ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน จํานวน รอยละ 

1 เพศ     
   ชาย 94 24.48 
    หญิง 290 75.52 
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ตารางท่ี 1 จํานวน และรอยละลักษณะประชากรศาสตรของพนักงานธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน) 
(ตอ) 

 (N= 384) 
ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน จํานวน รอยละ 

2 อายุ   
   21-30 ป 98 25.52 
   31-40 ป 112 29.17 
   41-50 ป 104 27.08 
   51 ปขึ้นไป 70 18.23 
3 ระดับการศึกษา     
   ต่ํากวาปริญญาตร ี 40 10.42 
   ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 234 60.93 
   ปริญญาโท หรือเทียบเทา 110 28.65 
4 สถานภาพการสมรส     
   โสด 208 54.17 
   สมรส 133 34.63 
   หยา/หมาย 43 11.20 
5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน     
   นอยกวา 1 ป 28 7.29 
   1 - 5 ป 129 34.64 
   6 - 10 ป 129 33.59 
   มากกวา 10 ป ขึ้นไป 98 24.48 
6 รายไดที่ไดรับเฉล่ียตอเดือน     
   10,001 - 15,000 บาท 27 7.03 
   15,001 - 20,000 บาท 60 15.62 
   20,001 - 25,000 บาท 137 35.67 
   25,001 - 30,000 บาท 124 32.29 
    30,001 บาทข้ึนไป 36 9.38 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 384 คน โดยมีขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน 
ของกลุมประชากรซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดที่
ไดรับเฉล่ียตอเดือน ดังนี้ 
 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามกวาคร่ึงหรือรอยละ 75.52 เปนหญิง และรอยละ 24.48
เปนชาย 
 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 29.17 มีอายุระหวาง 31-40 ป
รองลงมารอยละ 27.08 มีอายุระหวาง 41-50 ป  รอยละ 25.52 มีอายุระหวาง 21-30 ป และรอยละ 18.23 มี
อายุ 51 ปขึ้นไป 
 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามกวาคร่ึงหรือรอยละ 60.93 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา รองลงมารอยละ 28.65 มีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเทา และ
รอยละ 10.42 มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
 สถานภาพการสมรส พบวา ผูตอบแบบสอบถามกวาครึ่งหรือรอยละ 54.17 มีสถานภาพ
โสด รองลงมารอยละ 34.63 มีสถานภาพสมรส และรอยละ 11.20 มีสถานภาพหยา/หมาย 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 34.64 มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ป รองลงมารอยละ 33.59 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง         
6-10 ป  รอยละ 24.48 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปขึ้นไป และรอยละ 7.29 มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป 
 รายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 35.67 มี
รายไดที่ไดรับเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001-25,000 บาท รองลงมารอยละ 32.29 มีรายไดที่ไดรับเฉล่ีย
ตอเดือนระหวาง 25,001-30,000 บาท รอยละ 15.62 มีรายไดที่ไดรับเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001-
20,000 บาท รอยละ 9.38 มีรายไดที่ไดรับเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,001 บาทขึ้นไป  และรอยละ 7.03 มี
รายไดที่ไดรับเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในงาน 
 จากการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด
จํานวน 30 ขอ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังตารางท่ี 2 ไดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจในงาน 

 (N= 384) 
ความพึงพอใจในงาน μ σ การแปลผล 

1 งานที่ทาทายระดับสติปญญา 3.54 0.51 มาก 
2 ความเสมอภาคในการรับรางวัล 3.48 0.49 ปานกลาง 
3 การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 3.78 0.55 มาก 
4 การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 3.62 0.53 มาก 

รวม 3.60 0.45 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในงานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ 
จังหวัดนครปฐม โดยรวม พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในงานดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงานมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานดาน
การชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ดานงานท่ีทาทายระดับสติปญญา และดานความเสมอ
ภาคในการรับรางวัล โดยคาเฉล่ียเทากับ 3.62, 3.54 และ 3.48 ตามลําดับ และความพึงพอใจในงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 
 
การวิเคราะหความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม รายดาน ไดแก ดานงานท่ีทาทายระดับ
สติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 
และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน โดยแจกแจงเปนจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย (μ) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานงานท่ีทาทายระดับสติปญญาในดานความรับผิดชอบ 

 (N= 384) 

ดานความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 คิ ด ว า ป ริ ม า ณ ง า น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ มี ค ว า ม
เหมาะสม 

46 134 183 21 0 3.53 0.77 มาก 
(12.0) (34.9) (47.7) (5.5) (0.0) 

      
2 ในการปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับ

มอบหมายน้ันทานมีโอกาส
มากในการตัดสินใจดวย
ตนเอง 

16 174 116 78 0 3.33 0.84 ปาน
กลาง 

 
(04.2) (45.3) (30.2) 2(0.3) (0.0) 

    
3 มี อิสระในการทํา งาน ท่ี

ตนเองรับผิดชอบ 
99 170 93 22 0 3.90 0.85 มาก 

(25.8) (44.3) (24.2) (5.7) (0.0)       
รวม 3.59 0.55 มาก 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทาทาย
ระดับสติปญญาในดานความรับผิดชอบ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานมีอิสระในการทํางานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคา เฉล่ียเทากับ 3.90 รองลงมาคือ ทานคิดวา
ปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 และใน
การปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายน้ันทานมีโอกาสมากในการตัดสินใจดวยตนเอง  อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานงานท่ีทาทายระดับสติปญญาในดานลักษณะงานท่ีทํา 

 (N= 384) 

ดานลักษณะงานท่ีทํา 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ)  

μ σ แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1 คิดวางานท่ีปฏิบัติตรงกับ

ความรูและความถนัด 
84 157 123 20 0 3.79 0.84 มาก 

(21.9) (40.9) (32.0) (5.2) (0.0)    
2 คิ ด ว า ง า น ท่ี ไ ด รั บ

มอบหมายมีความทาทาย
ในการทํางาน 

30 205 118 31 0 3.61 0.75 มาก 

(7.8) (53.4) (30.7) (8.1) (0.0)    

3 มีความอิสระและมีสวน
รวมในการจัดระบบการ
ทํางาน 

0 95 218 71 0 3.06 0.66 ปาน
กลาง (0.0) (24.7) (56.8) (18.5) (0.0)   

รวม 3.49 0.57 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทาทาย
ระดับสติปญญาในดานลักษณะงานท่ีทํา ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานมีอิสระทานคิดวางานท่ีปฏิบัติ
ตรงกับความรูและความถนัด มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 รองลงมา
คือ ทานคิดวางานท่ีไดรับมอบหมายมีความทาทายในการทํางาน  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.61 และทานมีความอิสระและมีสวนรวมในการจัดระบบการทํางาน อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.06 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานความเสมอภาคในการรับรางวัลในดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน 

 (N= 384) 

ดานเงินเดือนและความมั่นคง
ในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 เชื่อวา อาชีพการใหบริการ
ใ น ธ น า ค า ร มี ค ว า ม
เหมาะสมสามารถเล้ียง
ตัวเองและครอบครัวได 

44 182 120 38 0 3.60 0.82 มาก 
(11.5) (47.4) (31.3) (9.9) (0.0) 

      
2 คิดวาการปรับเงินเดือนขึ้น

ประจําปมีความยุติธรรม 
4 95 215 70 0 3.09 0.68 ปาน

กลาง (1.0) (24.7) (56.0) (18.2) (0.0)     
3 เงินโบนัสประจําปที่ไดรับ

มีความเหมาะสม 
7 82 183 112 0 2.96 0.76 ปาน

กลาง  (1.8) (21.4) (47.7) (29.2) (0.0)     
4 คิดว าสวัสดิการ เงินทุน

สํารอง เ ล้ี ยง ชีพมีคว าม
เหมาะสม 

38 174 168 4 0 3.64 0.67 มาก 
(9.9) (45.3) (43.8) (1.0) (0.0) 

      
5 สวัสดิการรักษาพยาบาลมี

ความเหมาะสม 
89 176 111 8 0 3.90 0.77 มาก 

(23.2) (45.8) (28.9) (2.1) (0.0)       
6 คิดวาสวัสดิการใหกูยืมเงิน

ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท มี ค ว า ม
เหมาะสม 

87 187 104 6 0 3.92 0.75 มาก 
(22.7) (48.7) (27.1) (1.6) (0.0) 

      
7 คิ ด ว า ส วั ส ดิ ก า ร งิ น 

กองทุนทดแทนมีความ
เหมาะสม 

47 151 162 24 0 3.58 0.78 มาก 
(12.2) (39.3) (42.2) (6.3) (0.0) 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานความเสมอภาคในการรับรางวัลในดานเงินเดือนและความม่ันคงในการทํางาน 
(ตอ) 

 (N= 384) 

ดานเงินเดือนและความมั่นคง
ในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

8 คิดวาสวัสดิการเครื่องแบบ
พนักงานมีความเหมาะสม 

51 136 144 53 0 3.48 0.89 มาก 
(13.3) (35.4) (37.5) (13.8) (0.0)       

9 คิดวาธนาคารมีความม่ันคง
และมี เสถียรภาพ 

61 116 168 39 0 3.52 0.88 มาก 
(15.9) (30.2) (43.8) (10.2) (0.0)       
รวม 3.52 0.55 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงานดานความเสมอภาค
ในการรับรางวัลในดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  ทานคิดวา
สวัสดิการใหกูยืมเงินทุกประเภทมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.92 รองลงมาคือ สวัสดิการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม ทานคิดวาสวัสดิการเงินทุน
สํารองเล้ียงชีพมีความเหมาะสม  ทานเช่ือวา อาชีพการใหบริการในธนาคารมีความเหมาะสม
สามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัวได ทานคิดวาสวัสดิการงินกองทุนทดแทนมีความเหมาะสม ทาน
คิดวาสวัสดิการเครื่องแบบพนักงานมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.90, 
3.64, 3.60, 3.58 และ 3.48 ตามลําดับ และทานคิดวาการปรับเงินเดือนขึ้นประจําปมีความยุติธรรม 
เงินโบนัสประจําปท่ีทานไดรับมีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.09 
และ 2.96 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานความเสมอภาคในการรับรางวัลในดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  

 (N= 384) 

ดานความกาวหนาใน 
ตําแหนงงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 คิ ด ว า ธน า ค า ร มีค ว า ม
เหมาะสมในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการประเมินศักยภาพ
ของพนักงาน 

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

      
2 ธนาคารมีหลัก เกณฑที่

เหมาะสมในการโยกยาย
ตําแหนงงานการโอนยาย
สังกัดและการ เ ล่ือนขั้น
เล่ือนตําแหนง 

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

      
3 ธนาคารมีความยุติธรรมใน

การเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนง 
8 130 187 59 0 3.23 0.72 ปาน

กลา
ง 

(2.1) (33.9) (48.7) (15.4) (0.0) 
    

4 การกําหนดความกาวหนา
ของแตละตําแหนงงานมี
ความเหมาะสม 

12 145 193 34 0 3.35 0.68 ปาน
กลา
ง 

(3.1) (37.8) (50.3) (8.9) (0.0) 
    

รวม 3.55 0.61 
ปาน
กลา
ง 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานความเสมอ
ภาคในการรับรางวัลในดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดนครปฐม ธนาคารมี
หลักเกณฑที่เหมาะสมในการโยกยายตําแหนงงานการโอนยายสังกัดและการเล่ือนขั้นเล่ือน
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ตําแหนง มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 รองลงมาคือ ทานคิดวาธนาคาร
มีความเหมาะสมในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินศักยภาพของพนักงาน อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 และการกําหนดความกาวหนาของแตละตําแหนงงานมี
ความเหมาะสม  ธนาคารมีความยุติธรรมในการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนง อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.35 และ 3.23 ตามลําดบั 
 
ตารางท่ี 7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของความพึงพอใจใน

งาน ดานความเสมอภาคในการรับรางวัลในดานการไดรับการยกยองนับถือ 
 (N= 384) 

ดานการไดรับการยกยองนับถือ 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 การไดรับความไววางใจจาก
ผูบั งคับบัญชาและ เพื่อน
รวมงาน 

8 105 216 55 0 3.17 0.69 ปาน
กลา
ง 

(2.1) (27.3) (56.3) (14.3) (0.0) 
    

2 ทุกครั้ง ท่ี ไดรับคํ าชมจาก
ผูบังคับบัญชา  ทานจะมี
ความรูสึกภูมิใจและมีความ
กระตือรือรนท่ีจะทํางาน
ตอไป 

0 251 105 28 0 3.58 0.62 มาก 
(0.0) (65.4) (27.3) (7.3) (0.0) 

      

รวม 3.38 0.50 
ปาน
กลา
ง 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานความเสมอ
ภาคในการรับรางวัลในดานการไดรับการยกยองนับถือ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  ทุกครั้งท่ีทาน
ไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา ทานจะมีความรูสึกภูมิใจและมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานตอไป มี
คาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 รองลงมาคือ การไดรับความไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.17 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงานในดานสภาพการทํางาน 

 (N= 384) 

ดานสภาพการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 หนวยงานมีอุปกรณเคร่ืองใช
ตางๆที่มีคุณภาพและไมเปน
อันตรายตอการทํางาน 

84 179 112 9 0 3.88 0.77 มาก 
(21.9) (46.6) (29.2) (2.3) (0.0) 

      
2 หนวยงานมี อุปกรณและ

ระบบปองกันอุบัติภัย(เชน 
เครื่ องดับเพลิง  สัญญาณ
เตือนภัย) ในสภาพที่พรอม
ใชงาน 

24 191 160 9 0 3.60 0.64 มาก 
(6.3) (49.7) (41.7) (2.3) (0.0) 

      
3 สภาพห อง นํ้ าไมมี คว าม

สะอาดและขาดความเอาใจ
ใสดูแลรักษา 

69 197 104 14 0 3.84 0.76 มาก 
(18.0) (51.3) (27.1) (3.6) (0.0) 

      
4 ที่ทํ าง าน  มี ระบบระบาย

อากาศท่ีดี 
59 202 109 14 0 3.80 0.74 มาก 

(15.4) (52.6) (28.4) (3.6) (0.0)       
รวม 3.78 0.55 มาก 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานการใหการ
สนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงานในดานสภาพการทํางาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม หนวยงานของ
ทานมีอุปกรณเครื่องใชตางๆที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอการทํางาน  มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 รองลงมาคือ สภาพหองนํ้าไมมีความสะอาดและขาดความเอา
ใจใสดูแลรักษา  ที่ทํางานของทานมีระบบระบายอากาศท่ีดี หนวยงานของทานมีอุปกรณและระบบ
ปองกันอุบัติภัย(เชน เครื่องดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย)ในสภาพท่ีพรอมใชงาน อยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84, 3.80 และ 3.60 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของความพึงพอใจใน
งาน ดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานในดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

 (N= 384) 

ดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 คิดวาบรรยากาศการทํางาน
ร ว มกัน ในสาข ามีค ว าม
ใกลชิดสนิทสนมกัน 

43 159 148 34 0 3.55 0.81 มาก 
(11.2) (41.4) (38.5) (8.9) (0.0) 

      
2 ในธนาคารมีการชวยเหลือ

เกื้อกูลจากผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

48 190 146 0 0 3.74 0.66 มาก 
(12.5) (49.5) (38.0) (0.0) (0.0) 

      
3 ทานคิดวาเพ่ือนรวมงานมี

น้ําใจและอัธยาศัยไมตรีตอ
กัน 

16 230 119 19 0 3.63 0.64 มาก 
(4.2) (59.9) (31.0) (4.9) (0.0) 

      
4 การทํ า งานในธนาคารมี

ค ว า ม เ ป น กั น เ อ ง ข อ ง
ผูบั งคับบัญชาและ เพื่ อน
รวมงาน 

30 185 138 31 0 3.56 0.75 มาก 
(7.8) (48.2) (35.9) (8.1) (0.0) 

      
5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสราง

ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ
ผูบั งคับบัญชาและ เพื่ อน
รวมงาน 

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

      
รวม 3.62 0.53 มาก 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของความพึงพอใจในงาน ดานการชวยเหลือ
สนับสนุนจากเพ่ือนรวมงานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  ของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และ 
จังหวัดนครปฐม ในธนาคารมีการชวยเหลือเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน   มีคาเฉล่ีย
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สูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 รองลงมาคือ ทานคิดวาเพ่ือนรวมงานมีน้ําใจและ
อัธยาศัยไมตรีตอกัน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
การทํางานในธนาคารมีความเปนกันเองของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ทานคิดวาบรรยากาศ
การทํางานรวมกันในสาขามีความใกลชิดสนิทสนมกัน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63, 
3.61, 3.56 และ 3.55 ตามลําดับ 
 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 จากการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด
จํานวน 49 ขอ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังตารางท่ี 10 ไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 (N= 384) 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน μ σ ระดับ 

1 รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน 3.47 0.33 ปานกลาง 
2 สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.71 0.49 มาก 
3 การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 3.64 0.49 มาก 
4 ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 3.37 0.52 ปานกลาง 
5 การบูรณาการทางสังคม 3.73 0.56 มาก 
6 การรกัษาสิทธิสวนบคุคล 3.49 0.67 ปานกลาง 
7 ความสมดุลในการดํารงชีวติ 3.65 0.57 มาก 
8 ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 3.58 0.66 มาก 

รวม 3.58 0.37 มาก 
 
 จากตารางที่ 10 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน ) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม โดยรวม พบวา สวนใหญมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
การบูรณาการทางสังคมมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
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สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ดานการพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.71, 3.65, 3.64 และ 3.58 ตามลําดับ และดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล  ดานรายไดและ
ผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.49, 3.47 และ 3.37 ตามลําดับ และคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 
  
 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม รายดาน ไดแก ดานรายได
และผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทาง
สังคม ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต และดานความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคม โดยแจกแจงเปนจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ได
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิต 

ในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน 
 (N= 384) 

รายไดและผลประโยชน
คาตอบแทน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 พอใจกับเงนิเดือน 
ปจจุบันที่ไดรับ 

28 166 173 17 0 3.53 0.70 มาก 
(7.3) (43.2) (45.1) (4.4) (0.0) 
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ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิต ใน
การทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน (ตอ) 

 (N= 384) 

รายไดและผลประโยชน
คาตอบแทน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

2 ไ ด รั บ เ งิ น เ ดื อ น อ ย า ง
ยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบ
กับเพื่อนรวมอาชีพอ่ืนท่ีมี
ลักษณะงานคลายกัน 

4 177 172 31 0 3.40 0.65 ปาน
กลาง 

 
(1.0) 

 
 

(46.1) (44.8) (8.1) (0.0) 

    
3 ค า ตอบแทน ท่ี ไ ด รั บ มี

ความเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่ทานรับผิดชอบ 

119 207 58 0 0 4.16 0.66 มาก 
(31.0) (53.9) (15.1) (0.0) (0.0) 

    
4 ไดรับเงินคาอยูเวร/เงินเวร

นอก เว ล า ทํ า ก า รอย า ง
เหมาะสม 

15 
(3.9) 

94 
(24.5) 

225 
(58.6) 

46 
(12.0) 

4 
(1.0) 

3.18 0.73 ปาน
กลาง 

5 คิ ด ว า โ ด ย ภ า พ ร ว ม 
ผลประโยชนตอบแทนท่ี
ไ ด รั บ คุ ม ค า กั บ ค ว า ม
อุตสาหะของทาน 

1 
(0.3) 

67 
(17.4) 

82 
(21.4) 

234 
(60.9) 

0 
(0.0) 

2.57 0.78 ปาน
กลาง 

 

6 ร า ย ไ ด เ พี ย ง พ อ กั บ
คาใชจาย และแบงปนให
ค ร อ บ ค รั ว ไ ด โ ด ย ไ ม
เดือดรอน 

74 
(19.3) 

186 
(48.4) 

111 
(28.9) 

13 
(3.4) 

0 
(0.0) 

3.84 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิต ใน
การทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน (ตอ) 

(N= 384) 

รายไดและผลประโยชน
คาตอบแทน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

7  พอใจกัสวัสดิการ ตางๆที ่    
    ไดรับ 

66 
(17.2) 

116 
(30.2) 

160 
(41.7) 

39 
(10.2) 

3 
(0.8) 

3.53 0.92 มาก 

 8  จําเปนตองหารายไดเสริม    
     เ นื่ อ ง จ า ก ร า ย ไ ด ไ ม
เพียงพอ 

44 
(11.5) 

152 
(39.6) 

162 
(42.2) 

26 
(6.8) 

0 
(0.0) 

3.56 0.78 มาก 

รวม 3.47 0.33 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายได
และผลประโยชนคาตอบแทน  ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม คาตอบแทนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบ  มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 รองลงมา
คือ รายไดของทานเพียงพอกับคาใชจายของทานและแบงปนใหครอบครัวไดโดยไมเดือดรอน ทาน
จําเปนตองหารายไดเสริม เน่ืองจากรายไดไมเพียงพอ ทานพอใจกับสวัสดิการตางๆที่ไดรับ ทาน
พอใจกับเงินเดือนปจจุบันที่ไดรับ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.84, 3.56, 3.53 และ 3.53 
ตามลําดับ และ ทานไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะ
งานคลายกัน ทานไดรับเงินคาอยูเวร/เงินเวรนอกเวลาทําการอยางเหมาะสม ทานคิดวาโดยภาพรวม 
ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับคุมคากับความอุตสาหะของทาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.40, 3.18 และ 2.57 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิต ใน
การทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 

(N= 384) 

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ในหน วยงานมีก ารจั ด
สภาพแวดลอมการทํางาน
มุงเนนความสะอาดเพ่ือ
ปองกันการแพรกระจาย
ของเช้ือโรค 

56 177 134 15 2 3.70 0.78 มาก 
(14.6) (46.1) (34.9) (3.9) (0.5) 

      
2 บริเวณสถานท่ีทํางานมี

อากาศถายเท ไมรอน ไม
อั บ ช้ื น  มี แ ส ง ส ว า ง
เพี ย งพอ  ไม มี เ สี ย งดั ง 
รบกวนการทํางาน 

33 179 135 32 5 3.53 0.82 มาก 
(8.6) (46.6) (35.2) (8.3) (1.3) 

      
3 หน วยงาน มีระบบการ

บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือตางๆ ใหพรอม
ใชไดทันที 

69 216 88 11 0 3.89 0.72 มาก 
(18.0) (56.3) (22.9) (2.9) (0.0) 

      
4 มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ

และเพียงพอตอการใชงาน 
74 174 123 13 0 3.80 0.78 มาก 

(19.3) (45.3) (32.0) (3.4) (0.0)       
5 มีการกําหนดกฎระเบียบ

ปฏิบัติชัดเจนในดานความ
ปลอดภัยและการปองกัน
อุบัติเหตุ 

55 
(14.3) 

167 
(43.5) 

146 
(38.0) 

14 
(3.6) 

2 
(0.5) 

3.67 0.78 มาก 
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ตารางท่ี 12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (ตอ) 

 (N= 384) 

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

6 มีการจัดกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ 

60 155 150 16 3 3.66 0.82 มาก 
(15.6) (40.4) (39.1) (4.2) (0.8) 

      
รวม 3.71 0.49 มาก 

 
 จากตารางที่ 12 พบวา เม่ือพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดาน
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  หนวยงานมีระบบการ
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหพรอมใชไดทันที  มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.89 รองลงมาคือ มีวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงาน ในหนวยงาน
ของทานมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานมุงเนนความสะอาดเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือ
โรค มีการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจนในดานความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ มีการจัด
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และบริเวณสถานที่ทํางานมีอากาศถายเท 
ไมรอน ไมอับช้ืน มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดัง รบกวนการทํางานอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.80, 3.70, 3.67, 3.66 และ 3.53 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 

 (N= 384) 

การพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ไดใชความรูความสามารถ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

59 197 107 17 4 3.76 0.80 มาก 
(15.4) (51.3) (27.9) (4.4) (1.0) 

    
2 ผูบังคับบัญชาใหโอกาส

ทานไปประชุมหรืออบรม
ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ เ พิ่ ม พู น
ความรูความสามารถใน
การทํางาน 

58 153 113 59 1 3.54 0.94 มาก 
(15.1) (39.8) (29.4) 1(5.4) (0.3) 

    
3 ไดรับโอกาสฝกอบรมหรือ

ฝ ก ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีใหมๆ 

38 181 142 21 2 3.60 0.76 มาก 
(9.9) (47.1) (37.0) (5.5) (0.5) 

    
4 มีโอกาสนําเสนอแนวคิด

ริ เ ริ่ ม ส ร า ง ส ร ร ค ต อ
หนวยงานและวิชาชีพ 

71 174 107 30 2 3.73 0.87 มาก 
(18.5) (45.3) (27.9) (7.8) (0.5) 

    
5 หน ว ย ง า น ใ ห โ อ ก า ส

บุคลากรในการลาศึกษาตอ
ในระยะยาวเ พ่ือพัฒนา
คุณวุฒิ 

56 137 162 29 0 3.57 0.83 มาก 
(14.6) (35.7) (42.2) (7.6) (0.0) 

    
รวม 3.64 0.49 มาก 

 
 จากตารางท่ี 13 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการ
พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานไดใชความรูความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่  มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 รองลงมา
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คือ ทานและเพ่ือนรวมงานมีโอกาสนําเสนอแนวคิดริเริ่มสรางสรรคตอหนวยงานและวิชาชีพ ทาน
ไดรับโอกาสฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีใหมๆ หนวยงานใหโอกาสบุคลากรใน
การลาศึกษาตอในระยะยาวเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ  และผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานไปประชุมหรือ
อบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.73, 3.60, 3.57 และ 3.54 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 
 (N= 384) 

ความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 มั่นใจวาการโยกยายหรือ
เ ป ล่ี ย น หน า ท่ี ค ว า ม
รับผิดชอบเปนไปดวย
ความยุติธรรม 

29 124 191 40 0 3.37 0.77 ปาน
กลาง 

 
(7.6) (32.3) (49.7) (10.4) (0.0) 

    
2 หนวยงานเปดโอกาสให

ผูมีความรูความสามารถ 
ไดมีโอกาสกาวหนาใน
กา รทํ า ง านอย า ง เป น
ระบบและโปรงใส 

56 142 164 19 3 3.60 0.82 มาก 
(14.6) (37.0) (42.7) (4.9) (0.8) 

      
3 ได รั บก าร เต รี ยมด าน

ความรู และทักษะเพื่อ
การทํางานในตําแหนงท่ี
สูงขึ้น 

39 175 119 44 7 3.51 0.89 มาก 
(10.2) (45.6) (31.0) (11.5) (1.8) 
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ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน (ตอ) 

 (N= 384) 

ความกาวหนาและความม่ันคง
ในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

4 มั่นใจวาจะรับราชการจน
เกษียณอายุ 

39 175 119 44 7 3.10 0.82 ปาน
กลาง  (10.2) (45.6) (31.0) (11.5) (1.8)     

5 ที่ผานมาไดรับการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนอยางยุติธรรม
และคุมคากับการทํางาน 

16 125 187 51 5 3.25 0.78 ปาน
กลาง 

 
(4.2)  (32.6)  (48.7) (13.3) (1.3) 

    
6 มีความกาวหนาในงานเทา

เทียมกับเพื่อนรุนเดียวกัน
ที่ทํางานในสาขาอ่ืน 

43 180 132 24 5 3.60 0.82 มาก 
(11.2) (46.9) (34.4) (6.3) (1.3) 

      
7 หนวยงานมีตําแหนงอยาง

เพี ย งพอที่ จ ะ มี โ อก าส
ก าวหน า ใน ตํ าแหน ง ท่ี
สู ง ขึ้ น ตามคว าม รู แ ละ
ความสามารถท่ีสูงขึ้น 

9 115 196 54 10 3.15 0.78 ปาน
กลาง 

 
(2.3) (29.9) (51.0) (14.1) (2.6) 

    

รวม 3.37 0.52 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 14 พบวา เม่ือพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  ทานมีความกาวหนาในงานเทา
เทียมกับเพื่อนรุนเดียวกันที่ทํางานในสาขาอ่ืน  และหนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูมีความรู
ความสามารถ ไดมีโอกาสกาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส  มีคาเฉล่ียสูงสุด อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 รองลงมาคือ ทานไดรับการเตรียมดานความรูและทักษะเพื่อ
การทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้น อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.51  ทานมั่นใจวาการโยกยาย
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หรือเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบเปนไปดวยความยุติธรรม  ที่ผานมาทานไดรับการเล่ือนขั้น
เงินเดือนอยางยุติธรรมและคุมคากับการทํางาน หนวยงานมีตําแหนงอยางเพียงพอที่ทานจะมีโอกาส
กาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นตามความรูและความสามารถท่ีสูงขึ้น และทานม่ันใจวาจะรับราชการ
จนเกษียณอายุ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.37, 3.25, 3.15 และ 3.10 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 15 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม 
 (N= 384) 

การบูรณาการทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1 คนในหน ว ย ง าน เ ข า ใ จ

ตรงกันวาความสําเร็จในงาน
เกิดจากความรวมมือในการ
ทํางานรวมกัน 

91 135 122 25 11 3.70 0.99 มาก 
(23.7) (35.2) (31.8) (6.5) (2.9) 

      
2 ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ค น ใ น

หนวยงานไดเปนอยางดี 
71 161 122 22 8 3.69 0.91 มาก 

(18.5) (41.9) (31.8) (5.7) (2.1)       
3 ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ

ความสามารถจาก เ พ่ือน
รวมงานเปนอยางดี 

105 119 136 20 4 3.78 0.94 มาก 
(27.3) (31.0) (35.4) (5.2) (1.0) 

      
4 คนในหนวยงานใหความ

รวมมือในการแกไขปญหา
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

50 238 83 10 3 3.84 0.70 มาก 
(13.0) (62.0) (21.6) (2.6) (0.8) 

      
5 คนในหนวยงานสวนใหญ

ไมมีอคติในการทํางานตอ
กัน 

51 216 96 13 8 3.75 0.80 มาก 
(13.3) (56.3) (25.0) (3.4) (2.1) 

      
6 มีการจดักิจกรรมสังสรรค

ในหนวยงานเปนประจํา 
31 215 110 21 7 3.63 0.78 มาก 

(8.1) (56.0) (28.6) (5.5) (1.8)       
รวม 3.73 0.56 มาก 
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 จากตารางท่ี 15 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบูร
ณาการทางสังคม ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม คนในหนวยงานของทานใหความรวมมือในการแกไขปญหา
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี  มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 รองลงมาคือ ทาน
ไดรับการยอมรับความสามารถจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี คนในหนวยงานของทานสวนใหญไม
มีอคติในการทํางานตอกัน ทานและเพ่ือนรวมงานเขาใจตรงกันวาความสําเร็จในงานเกิดจากความ
รวมมือในการทํางานรวมกัน  ทานทํางานรวมกับคนในหนวยงานไดเปนอยางดี  และมีการจัด
กิจกรรมสังสรรคในหนวยงานเปนประจํา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.78, 3.75, 3.70, 
3.69 และ 3.63 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 16 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล 
 (N= 384) 

การรกัษาสิทธิสวนบคุคล 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1 ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่
รับผิดชอบ 

27 222 108 23 4 3.64 0.75 มาก 
(7.0) (57.8) (28.1) (6.0) (1.0) 

      
2 ผูรวมงานใหเกียรติและ

เคารพในสิทธิสวนบุคคล 
52 106 161 53 12 3.35 0.98 ปาน

กลาง (13.5) (27.6) (41.9) (13.8) (3.1)     
3 ผูบังคับบัญชาใหโอกาส

ในการทํางานเทาเทียมกับ
ผูอ่ืน 

43 104 188 45 4 3.36 0.87 ปาน
กลาง (11.2) (27.1) (49.0) (11.7) (1.0) 

    
4 ผูบังคับบัญชาใหโอกาส

ในการปรับเปล่ียนวิธีการ
ทํ า ง า น เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ปร ะ สิ ท ธิ ภ า พใ นก า ร
ทํางาน 

68 127 154 25 10 3.57 0.94 มาก 
(17.7) (33.1) (40.1) (6.5) (2.6) 
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ตารางท่ี 16 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล (ตอ) 

 (N= 384) 

การรกัษาสิทธิสวนบคุคล 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 มีสิทธิปฏิเสธงานที่ เกิน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ
น อ ก เ ห นื อ ค ว า ม
รับผิดชอบได 

55 160 108 51 10 3.52 0.98 มาก 
(14.3) (41.7) (28.1) (13.3) (2.6) 

      

รวม 3.49 0.67 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 16 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการ
รักษาสิทธิสวนบุคคล  ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  ทานไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่
รับผิดชอบ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชา
ใหโอกาสในการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ทานมีสิทธิปฏิเสธ
งานที่เกินความสามารถหรือนอกเหนือความรับผิดชอบได ผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการทํางาน
เทาเทียมกับผูอ่ืน และผูรวมงานใหเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคลของทาน  อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57, 3.52, 3.36 และ 3.35 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ  
ทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต 

 (N= 384) 

ความสมดุลในการดํารงชีวติ 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 การทํางานไมเปนอุปสรรค
ต อก า รดํ า เ นินชี วิ ตของ
ครอบครัว 

78 172 100 28 6 3.75 0.91 มาก 
(20.3) (44.8) (26.0) (7.3) (1.6) 

      
2 สามารถจัดเวลาในการทํา

กิจกรรมตางๆ เชน เวลา
สําหรับทํางาน ครอบครัว 
สังคม  และสวนตัวอยาง
เหมาะสม 

41 116 180 35 12 3.36 0.90 ปาน
กลาง 

 
(10.7) (30.2) (46.9) (9.1) (3.1) 

    
3 ป ริ ม า ณ ง า น ที่ ไ ด รั บ

มอบหมายมีความเหมาะสม
กับเวลาทํางาน 

52 245 75 9 3 3.87 0.69 มาก 
(13.5) (63.8) (19.5) (2.3) (0.8) 

      
4 มีโอกาสพบปะสังสรรคกับ

เพื่อนๆ หรือออกงานสังคม
ไดตามโอกาสที่ตองการ 

53 218 92 13 8 3.77 0.81 มาก 
(13.8) (56.8) (24.0) (3.4) (2.1) 

      
5 พอใจในการใชเวลาทํางาน 

เ วล า สําห รับครอบครั ว 
สังคมและเวลาสวนตัว 

33 223 100 21 7 3.66 0.78 มาก 
(8.6) (58.1) (26.0) (5.5) (1.8) 

      
6 มี เ วลา พักผอนและออก

กําลังกายอยางเพียงพอใน
แตละวัน 

32 175 137 35 5 3.51 0.82 มาก 
(8.3) (45.6) (35.7) (9.1) (1.3) 

      
รวม 3.65 0.57 มาก 
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 จากตารางท่ี 17 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
สมดุลในการดํารงชีวิต  ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ปริมาณงานท่ีทานไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับ
เวลาทํางาน มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 รองลงมาคือ ทานมีโอกาส
พบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ หรือออกงานสังคมไดตามโอกาสที่ตองการ การทํางานของทานไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของครอบครัว ทานพอใจในการใชเวลาทํางาน เวลาสําหรับครอบครัว 
สังคมและเวลาสวนตัว ทานมีเวลาพักผอนและออกกําลังกายอยางเพียงพอในแตละวัน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาล ี่ยเทากับ 3.77, 3.75, 3.66 และ 3.51 ตามลําดับ และทานสามารถจัดเวลาในการทํา
กิจกรรมตางๆ เชน เวลาสําหรับทํางาน ครอบครัว สังคม และสวนตัวอยางเหมาะสม อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 
 
ตารางท่ี 18 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
 (N= 384) 

ความเกี่ยวของสัมพันธกับ
สังคม 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ภาคภูมิใจในหนวยงาน
และวิ ช า ชีพที่ มี ต อก าร
พัฒนาสังคม 

48 170 121 36 9 3.55 0.91 มาก 
(12.5) (44.3) (31.5) (9.4) (2.3) 

      
2 เปนอาชีพท่ีมีเกียรติ 30 170 152 29 3 3.51 0.78 มาก 

(7.8) (44.3) (39.6) (7.6) (0.8)       
3 ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ต อ

หน ว ย ง า น อ่ื น ใ น ก า ร
บําเพ็ญสาธารณประโยชน 

69 126 151 27 11 3.56 0.96 มาก 
(18.0) (32.8) (39.3) (7.0) (2.9) 

      
4 มีสวนรวมในการรณรงค

และพัฒนาสังคมเสมอ 
57 168 111 36 12 3.58 0.96 มาก 

(14.8) (43.8) (28.9) (9.4) (3.1)       
 
 



 73 

ตารางท่ี 18 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (ตอ) 

 (N= 384) 

ความเกี่ยวของสัมพันธกับ
สังคม 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 หนวยงานและอาชีพไดรับ
การยอมรับวามีประโยชน
ตอสังคม 

78 172 100 28 6 3.75 0.91 มาก 
(20.3) (44.8) (26.0) (7.3) (1.6) 

      
6 หนวยงานมีการจัดบริการ

ทางดานสุขภาพท่ีสอดคลอง
กับตองการของผูรับบริการ 

35 170 148 21 10 3.52 0.84 มาก 
(9.1) (44.3) (38.5) (5.5) (2.6) 

      
รวม 3.58 0.66 มาก 

 
 จากตารางท่ี 18 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม หนวยงานและอาชีพของทานไดรับการ
ยอมรับวามีประโยชนตอสังคม  มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก  โดยมีคา เฉล่ียเทากับ 3.75 
รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการรณรงคและพัฒนาสังคมเสมอ  ทานใหความรวมมือตอ
หนวยงานอ่ืนในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ทานภาคภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพที่มีตอการ
พัฒนาสังคม หนวยงานของทานมีการจัดบริการทางดานสุขภาพที่สอดคลองกับตองการของ
ผูรับบริการ และอาชีพของทานเปนอาชีพที่มีเกียรติ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58, 
3.56, 3.55, 3.52 และ 3.51 ตามลําดับ  
 
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหเจตคติการบริการ 
                    จากการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด
จํานวน 20 ขอ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังตารางท่ี 19 ไดดังนี้  
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ตารางท่ี 19 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของเจตคติการบรกิาร 
 (N= 384) 

เจตคตกิารบรกิาร μ σ ระดับ 
1 เจตคติตอลักษณะงานบริการ 3.63 0.55 มาก 
2 เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน 3.49 0.57 ปานกลาง 
3 เจตคติตอการบริหารการบริการ 3.22 0.31 ปานกลาง 
4 เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ 3.22 0.38 ปานกลาง 
5 เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ 3.49 0.62 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.30 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 19 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ 
จังหวัดนครปฐม โดยรวม พบวา สวนใหญมีเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 รองลงมาคือ เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน 
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ และดานเจตคติ
ตอการปฏิบัติงานบริการ  อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49, 3.49, 3.22 และ 3.22 
ตามลําดับ และเจตคติการบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.41และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 
 การวิเคราะหเจตคติการบริการในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  รายดาน ไดแก 
ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ และดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ โดย
แจกแจงเปนจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 20 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ 

 (N= 384) 

เจตคติตอลักษณะงานบริการ 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 คิดวาลักษณะงานท่ีทําอยู
ตรงตามกับความถนัดของ
ทาน 

49 204 122 7 2 3.76 0.71 มาก 
(12.8) (53.1) (31.8) (1.8) (0.5) 

      
2 คิดวาการทํางานเปนการทํา

แบบมีสวนรวมระหว าง
ผูบริหารกับพนักงาน 

45 211 115 9 4 3.74 0.73 มาก 
(11.7) (54.9) (29.9) (2.3) (1.0) 

      
3 รูสึกวาธนาคารเต็มใจท่ีจะ

จายเงินใหมากขึ้นเ ม่ือทํา
ผลประโยชนใหกับธนาคาร 

23 162 179 18 2 3.48 0.70 ปาน
กลาง 

 
(6.0) (42.2) (46.6) (4.7) (0.5) 

    
4 เปนมิตรกับเพื่อนรวมงานท่ี

อยูในองคกรเดียวกัน 
23 199 121 37 4 3.52 0.79 มาก 

(6.0) (51.8) (31.5) (9.6) (1.0)       
รวม 3.63 0.55 มาก 

 
 จากตารางท่ี 20 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะ
งานบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานคิดวาลักษณะงานท่ีทานทําอยูตรงตามกับความถนัดของ
ทาน มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 รองลงมาคือ ทานคิดวาการทํางาน
เปนการทําแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหารกับพนักงาน  ทานเปนมิตรกับเพื่อนรวมงานท่ีอยูใน
องคกรเดียวกัน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 และ 3.52 ตามลําดับ และทานรูสึกวา
ธนาคารเต็มใจท่ีจะจายเงินใหมากขึ้นเม่ือทานทําผลประโยชนใหกับธนาคาร อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 
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ตารางท่ี 21 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน 

 (N= 384) 

เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 รูสึกอิสระในการนําความ
ยากลําบากของงานไปหา
งาน 

48 133 158 36 9 3.46 0.91 ปาน
กลาง (12.5) (34.6) (41.1) (9.4) (2.3) 

    
2 ชอบงานที่ มั่ น ค งอ ยู ใ น

ปจจุบันมากกวาความเปน
นาย 

38 152 168 26 0 3.53 0.76 มาก 
(9.9) (39.6) (43.8) (6.8) (0.0) 

      

รวม 3.49 0.57 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 21 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานชอบงานที่มั่นคงอยูในปจจุบันมากกวาความเปนนาย มี
คาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 รองลงมาคือ ทานรูสึกอิสระในการนํา
ความยากลําบากของงานไปหางาน อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.46  
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ตารางท่ี 22 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ 

 (N= 384) 

เจตคติตอการบริหารการ
บริการ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 เมื่ อทํ า งานผิดพลาดจะ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา 
ใ น ก รณี ที่ ต อ ง ทํ า ก า ร
ตัดสินใจ 

16 45 309 13 1 3.16 0.55 ปาน
กลาง 

 
(4.2) (11.7) (80.5) (3.4) (0.3) 

    
2 รู สึกว า ได รับ เ งิน เดื อน

อยางยุติธรรมเมื่อเทียบกับ
งานในหนาที ่

8 5 320 51 0 2.92 0.47 ปาน
กลาง 

  
(2.1) (01.3) (83.3) (13.3) (0.0) 

    
3 ไดรับความสุขจากงาน

เหมือนกับเวลาวาง 
9 47 78 250 0 2.52 0.80 ปาน

กลาง (2.3) (12.2) (20.3) (65.1) (0.0)     
4 มีความพอใจในหนาท่ีการ

ง า น  ไ ม มี เ จ า น า ย ม า
แทรกแซงกาวกาย 

30 172 157 25 0 3.54 0.73 มาก 
(7.8) (44.8) (40.9) (6.5) (0.0) 

      
5 รูสึกยินดีใหขอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้น 
24 216 138 5 1 3.67 0.62 มาก 

(6.3) (56.3) (35.9) (1.3) (0.3)       
6 รูสึกมั่นใจวาสามารถอยู

ในงานไดนานตราบเทาท่ี
ยังทํางานไดดี 

42 164 140 30 8 3.53 0.87 มาก 
(10.9) (42.7) (36.5) (7.8) (2.1) 

      

รวม 3.22 0.31 ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 22 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม ทานรูสึกยินดีใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้น  มี
คาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 รองลงมาคือ ทานมีความพอใจในหนาท่ี
การงานของทานไมมีเจานายมาแทรกแซงกาวกาย ทานรูสึกมั่นใจวาสามารถอยูในงานของทานได
นานตราบเทาท่ีทานยังทํางานไดดี อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 และ 3.53 ตามลําดับ 
และเม่ือทานทํางานผิดพลาดทานจะปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ในกรณีที่ตองทําการตัดสินใจ  ทาน
รูสึกวาไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรมเมื่อเทียบกับงานในหนาที่ และทานไดรับความสุขจากงานของ
ทานเหมือนกับเวลาวาง อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.16, 2.92 และ 2.52 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 23 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ 

ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ 
 (N= 384) 

เจตคติตอการปฏิบัติงาน
บริการ 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 
μ σ แปล

ผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 องค ก า รที่ ทํ า ง านอยู มี
ความพรอมในสวนของ
เครื่องมืออุปกรณใชงาน
ตางๆ 

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

      
2 คิดวาสามารถทํางานใหดี

ยิ่งขึ้น ถาใหโอกาสทํางาน
อ่ืนๆอีก 

12 234 100 34 4 3.56 0.74 มาก 
(3.1) (60.9) (26.0) (8.9) (1.0) 

      
3 คิดวาฝายบริหารจะบอก

ใหรูถึงเหตุผลเมื่อมีคําส่ัง
ใหใหมๆ 

21 77 230 50 6 3.15 0.77 ปาน
กลาง (5.5) (20.1) (59.9) (13.0) (1.6) 

    
4 คิ ด ว า เ จ า น า ย มี ค ว า ม

ยุติธรรมใหเสมอ 
8 40 297 39 0 3.04 0.54 ปาน

กลาง (2.1) (10.4) (77.3) (10.2) (0.0)     
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ตารางท่ี 23 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ (ตอ) 

 (N= 384) 

เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 คิดวาคําส่ังตางๆของเจานาย
ไดรับความเห็นชอบจากคน
อ่ืนเสมอ 

0 0 310 70 4 2.80 0.43 ปาน
กลาง (0.0) (0.0) (80.7) (18.2) (1.0) 

    

รวม 3.22 0.38 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 23 พบวา เมื่อพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม องคการที่ทานทํางานอยูมีความพรอมในสวนของเคร่ืองมือ
อุปกรณใชงานตางๆ มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 รองลงมาคือ ทาน
คิดวาสามารถทํางานใหดียิ่งขึ้น ถาใหโอกาสทํางานอ่ืนๆอีก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.56 และทานคิดวาฝายบริหารจะบอกใหรูถึงเหตุผลเม่ือมีคําส่ังใหใหมๆ ทานคิดวาเจานายมีความ
ยุติธรรมใหทานเสมอ และทานคิดวาคําส่ังตางๆของเจานายไดรับความเห็นชอบจากคนอ่ืนเสมอ อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.15, 3.04 และ 2.80 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 24 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ 

 (N= 384) 

เจตคติตอสภาพแวดลอมของ
การบรกิาร 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

μ σ แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุ
ด 

1 คิดวาช่ัวโมงการทํางานใน
ปจจุบัน พอเหมาะพอดีไม
ยาวมากเกินไป 

46 148 161 29 0 3.55 0.80 มาก 
(12.0

) 
(38.5

) 
(41.9

) 
(7.6) (0.0) 

      
2 เคยบอกใหเจานายทราบ

เมื่อทํางานไดดี 
16 153 167 41 7 3.34 0.79 ปาน

กลาง (4.2) (39.8
) 

(43.5
) 

(10.7
) 

(1.8) 
    

3 อยากมีสวนรวมดวยกับ
องคการที่ทํางานอยู 

65 120 177 21 1 3.59 0.84 มาก 
(16.9

) 
(31.3

) 
(46.1

) 
(5.5) (0.3) 

      

รวม 3.49 0.62 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 24 พบวา เม่ือพิจารณารายดานของเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการ  ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  ทานอยากมีสวนรวมดวยกับองคการที่
ทํางานอยู มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 รองลงมาคือ ทานคิดวาช่ัวโมง
การทํางานในปจจุบันของทานพอเหมาะพอดีไมยาวมากเกินไป อยูในระดับมาก โดยมีคาล ี่ยเทากับ 
3.55 และทานเคยบอกใหเจานายทราบเมื่อทานทํางานไดดี  อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.34 
 
 
 
 



 81 

สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน  
และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติดังนี้ 
 *หมายถึง p = 0.05 
 **หมายถึง p = 0.01 
 สมมติฐานขอที่ 1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน โดยรวม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
 
ตารางท่ี 25 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม 

                                                                              (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา 0.01 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล 0.00 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.06 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.04 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม 0.03 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 25 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานโดยรวม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยรวม 
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  สมมติฐานขอที่ 1.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
 
ตารางท่ี 26 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายได

และผลประโยชนคาตอบแทน  
                                                                             (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา 0.15** ต่ํา 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล 0.21** ต่ํา 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.28** ต่ํา 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.31** ต่ํา 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม 0.28** ต่ํา 
**p=0.01 
 
 จากตารางท่ี 26 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงาน ในภาพรวมมีความสัมพันธกัน
เชิงบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.28) 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน  มีความสัมพันธกันเชิงบวกใน
ระดับต่ํากับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.15, 0.21, 0.28 และ 0.31 ตามลําดับ) 
  สมมติฐานขอที่ 1.2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ของพนักงาน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
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ตารางท่ี 27 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดาน
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  

                                                                         (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา 0.02 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.01 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.08 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.02 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม 0.03 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 27 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของพนักงาน ในภาพรวมไมมี
ความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของพนักงาน 
  
  สมมติฐานขอที่ 1.3 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
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ตารางที่ 28 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการ
พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  

                                                                         (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา 0.06 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล 0.02 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน -0.02 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน -0.01 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม 0.01 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 28 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
  
  สมมติฐานขอที่ 1.4 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 29 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน  

                                                                       (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.05 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.05 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.03 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน -0.03 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม -0.03 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 29 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 
 
  สมมติฐานขอที่ 1.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
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ตารางที่ 30 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการ 
บูรณาการทางสังคม 

                                                                         (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา 0.03 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล 0.01 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.00 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.02 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม 0.02 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 30 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.6 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 31 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการรักษา
สิทธิสวนบุคคล  

                                                                     (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา 0.00 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล 0.00 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.08 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.03 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม 0.04 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 31 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล  
 
 สมมติฐานขอที่ 1.7 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 32 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
สมดุลในการดํารงชีวิต 

                                                                        (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.02 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.07 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน -0.06 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.00 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม -0.05 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 32 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.8 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 33 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

                                                                      (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.04 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.02 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.01 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.00 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม -0.01 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 33 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ โดยรวม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 34 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการโดยรวม 
                                                                           (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.08 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.13** ต่ํา 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน -0.05 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน -0.02 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม -0.08 ไมสัมพันธ 
**p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 34 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ 
โดยรวม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน  และดานการชวยเหลือ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ โดยรวม 
 ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = -0.13) 
 
 สมมติฐานขอที่ 2.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 35 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะ
งานบริการ 

                                                                         (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.03 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.09 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน -0.09 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.01 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม -0.06 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 35 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ี
ทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ 
 
 สมมติฐานขอที่ 2.2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 36 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน 

                                                                          (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.03 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.02 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน -0.02 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.02 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม -0.01 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 36 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน 
 
 สมมติฐานขอที่ 2.3 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
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ตารางที่ 37 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ  

                                                                         (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.01 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล 0.04 ไมสัมพันธ 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.06 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 0.01 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม 0.03 ไมสัมพันธ 
 
 จากตารางท่ี 37 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอการบริหารการบริการของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ 
 
 สมมติฐานขอที่ 2.4 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
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ตารางที่ 38 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ 

                                                                           (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.14** ต่ํา 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.17** ต่ํา 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน -0.09 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน -0.06 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม -0.13* ต่ํา 
*p = 0.05, **p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 38 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงลบในระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (  = -0.13) 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานท่ีทา
ทายระดับสติปญญา และดานความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํากับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = -0.14 
และ -0.17 ตามลําดับ) 
 ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจาก
เพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ  
 
 สมมติฐานขอที่ 2.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ  ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
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ตารางท่ี 39 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ

สภาพแวดลอมของการบริการ 
                                                                          (N= 384) 

ความพึงพอใจในงาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

(  ) 
1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา -0.06 ไมสัมพันธ 
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล -0.15** ต่ํา 
3. การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน 0.01 ไมสัมพันธ 
4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน -0.04 ไมสัมพันธ 

ความพึงพอใจในงาน โดยรวม -0.07 ไมสัมพันธ 
**p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 39 พบวา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ 
 เมือ่จําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานความ
เสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = -0.15) 
 ดานงานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และ
ดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติ
ตอสภาพแวดลอมของการบริการ 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติ
การบริการ โดยรวม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 40 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการโดยรวม 
                                                                                      (N= 384) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน 0.38** ต่ํา 
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 0.42** ต่ํา 
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 0.31** ต่ํา 
4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 0.52** ปานกลาง 
5. การบูรณาการทางสังคม 0.51** ปานกลาง 
6. การรกัษาสิทธิสวนบุคคล 0.56** ปานกลาง 
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ 0.58** ปานกลาง 
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 0.53** ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม 0.71** ปานกลาง 
**p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 40 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ โดยรวม ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ โดยรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.71) 
 เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวน
บุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต และดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธ
เชิงบวกระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 
0.52, 0.51, 0.56, 0.58 และ 0.53 ตามลําดับ) 
 ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ และดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.38, 0.42 และ 0.31 ตามลําดับ) 
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  สมมติฐานขอที่ 3.1  คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม  
 
ตารางท่ี 41 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ

ลักษณะงานบริการ 
                                                                                     (N= 384) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

(  ) 
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน 0.09 ไมสัมพันธ 
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 0.19** ต่ํา 
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 0.41** ต่ํา 
4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 0.09 ไมสัมพันธ 
5. การบูรณาการทางสังคม 0.64** ปานกลาง 
6. การรกัษาสิทธิสวนบุคคล 0.29** ต่ํา 
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ 0.77** ปานกลาง 
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 0.13** ต่ํา 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม 0.49** ต่ํา 
**p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 41 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.49) 
 เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปาน
กลางกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(  = 0.64 และ 0.77 ตามลําดับ) 
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 ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  ดานการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงาน  ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  มี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.19, 0.41, 0.29 และ 0.13 ตามลําดับ) 
 ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน และดานความกาวหนาและความม่ันคงในการ
ทํางาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ 
 
 สมมติฐานขอที่ 3.2  คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
 
ตารางท่ี 42 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ

เงื่อนไขผลตอบแทน 
                                                                                 (N= 384) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน 0.24** ต่ํา 
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 0.24** ต่ํา 
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 0.29** ต่ํา 
4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 0.26** ต่ํา 
5. การบูรณาการทางสังคม 0.37** ต่ํา 
6. การรกัษาสิทธิสวนบุคคล 0.56** ปานกลาง 
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ 0.37** ต่ํา 
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 0.56** ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม 0.55** ปานกลาง 
**p = 0.01 
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 จากตารางท่ี 42 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับ
เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 
0.55) 
 เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (  = 0.56 และ 0.56 ตามลําดับ) 
 ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน
ดานการบูรณาการทางสังคม และดานความสมดุลในการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํา
กับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 
0.24, 0.24, 0.29, 0.26, 0.37 และ 0.37 ตามลําดับ) 
 
  สมมติฐานขอที่ 3.3  คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
 
ตารางท่ี 43 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ 

                                                                                  (N= 384) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

(  ) 
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน 0.20** ต่ํา 
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 0.25** ต่ํา 
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 0.05 ไมสัมพันธ 
4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 0.54** ปานกลาง 
5. การบูรณาการทางสังคม 0.15** ต่ํา 
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ตารางท่ี 43 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ

บริหารการบริการ (ตอ) 
                                                                         (N= 384) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

(  ) 
5. การบูรณาการทางสังคม 0.15** ต่ํา 
6. การรกัษาสิทธิสวนบุคคล 0.23** ต่ํา 
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ 0.21** ต่ํา 
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 0.30** ต่ํา 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม 0.35** ต่ํา 
**p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 43 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.35) 
 เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.54) 
 ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการ
ดํารงชีวิตและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.20, 0.25, 
0.15, 0.23, 0.21 และ 0.30 ตามลําดับ) 
 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอการบริหารการบริการ 



 101 

 สมมติฐานขอที่ 3.4  คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
 
ตารางท่ี 44 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการ
       ปฏิบัติงานบริการ  

                                                                                 (N= 384) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

(  ) 
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน 0.40** ต่ํา 
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 0.11* ต่ํา 
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน -0.04 ไมสัมพันธ 
4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 0.46** ต่ํา 
5. การบูรณาการทางสังคม 0.16** ต่ํา 
6. การรกัษาสิทธิสวนบุคคล 0.29** ต่ํา 
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ 0.19** ต่ํา 
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 0.35** ต่ํา 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม 0.35** ต่ํา 
*p = 0.05, **p = 0.01 
 
  จากตารางท่ี 44 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.35) 
  เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดาน
การบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิตและดาน
ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติ
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ตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.40, 0.46, 0.16, 0.29, 0.19 
และ 0.35 ตามลําดับ) 
 ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ
เจตคติการบริการ  ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5           
(  = 0.11) 
 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ 
 
 สมมติฐานขอที่ 3.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  
 
ตารางท่ี 45 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ  
       สภาพแวดลอมของการบริการ 

                                                                                  (N= 384) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ ความสัมพันธ 

 (  ) 
1. รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน 0.29** ต่ํา 
2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 0.46** ต่ํา 
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 0.13* ต่ํา 
4. ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 0.40** ต่ํา 
5. การบูรณาการทางสังคม 0.18** ต่ํา 
6. การรกัษาสิทธิสวนบุคคล 0.29** ต่ํา 
7. ความสมดุลในการดํารงชีวติ 0.18** ต่ํา 
8. ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 0.29** ต่ํา 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม 0.40** ต่ํา 
*p = 0.05, **p = 0.01 
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 จากตารางท่ี 45 พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับตํ่ากบั
เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (  = 0.40) 
 เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวน
บุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิตและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชงิ
บวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.29, 0.46, 0.40, 0.18, 0.29, 0.18 และ 0.29 ตามลําดับ) 
 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ  ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            
(  = 0.13) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
เจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
งาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการ  ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 
34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ในเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรคือ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน) จํานวน 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน ผลการวิจัยสามารถสรุปดงันี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 1.1 ลักษณะประชากรศาสตรของพนักงาน 
 ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน ซ่ึงสวนใหญเปน
หญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา สถานภาพโสด ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานระหวาง 1-5 ป มีรายไดที่ไดรับเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 
75.52, 29.17, 60.93, 54.17, 34.64 และ 35.67 ตามลําดับ 
 1.2 ความพึงพอใจในงาน 
 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.60 และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา คาเฉล่ียดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับ
งาน ดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน และดานงานท่ีทาทายระดับสติปญญา อยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.78, 3.62 และ 3.54 ตามลําดับ) และดานความเสมอภาคในการรับรางวัล 
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.48) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 105 

 1.3 คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.58 และเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต  ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคม อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.71, 3.65, 3.64 และ 3.58 ตามลําดับ) และดาน
การรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.49, 3.47 และ 3.37 ตามลําดับ) 
 1.4 เจตคติการบริการ 
 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม มีเจตคติการบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.41 และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.63 ) ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ และดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.49, 3.49, 3.22 และ 3.22 ตามลําดับ) 
 1.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
โดยรวม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
 พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยรวม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล  ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยรวม 
  1.5.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 106 

ในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงาน ในภาพรวมมีความสัมพันธ
กันเชิงบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.28) 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธกันเชิง
บวกในระดับต่ํากับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของ
พนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.15, 0.21, 0.28 และ 0.31 ตามลําดับ) 
  1.5.2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของพนักงาน ในภาพรวมไมมี
ความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของพนักงาน 
  1.5.3 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธ
กัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
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  1.5.4 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน  ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มคีวามสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 
  1.5.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม 
  1.5.6 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล 
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  1.5.7 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต 
  1.5.8 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
 1.6 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ โดยรวม 
ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดนครปฐม 
 พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ โดยรวม ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
 เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทา
ทายระดับสติปญญา ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน  และดานการชวยเหลือ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการโดยรวม 
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 ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล  มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = -0.13) 
  1.6.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอลักษณะงานบริการ  ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ 
  1.6.2 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน 
  1.6.3 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอการบริหารการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการของพนักงาน ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกัน 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานการใหการสนับสนุน
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ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ 
  1.6.4 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงลบในระดับต่ํากับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (  = -0.13) 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
งานที่ทาทายระดับสติปญญา และดานความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับ
ต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(  = -0.14 และ -0.17 ตามลําดับ) 
   ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน  และดานการชวยเหลือ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงาน
บริการ 
  1.6.5 ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดาน
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ในภาพรวมไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ 
   เมื่อจําแนกความพึงพอใจในงานเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในงาน ดาน
ความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = -0.15) 
   ดานงานท่ีทาทายระดับสติปญญา ดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับ
งาน และดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ 
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 1.7 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ 
โดยรวม ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
 พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ โดยรวม ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับ เจตคติการบริการ 
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.71) 
 เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวน
บุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต และดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธ
เชิงบวกระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 
0.52, 0.51, 0.56, 0.58 และ 0.53 ตามลําดับ) 
 ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ และดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.38, 0.42 และ 0.31 ตามลําดับ) 
  1.7.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.49) 
   เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเชิงบวกระดับ
ปานกลางกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (  = 0.64 และ 0.77 ตามลําดับ) 
   ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพ
ของผูปฏิบัติงาน  ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม  มี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.19, 0.41, 0.29 และ 0.13 ตามลําดับ) 
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   ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน และดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ 
  1.7.2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลาง
กับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01     
(  = 0.55) 
   เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธเชิง
บวกระดับปานกลางกับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.56 และ 0.56 ตามลําดับ) 
   ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการ
ทํางานดานการบูรณาการทางสังคม และดานความสมดุลในการดํารงชีวิต มีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (  = 0.24, 0.24, 0.29, 0.26, 0.37 และ 0.37 ตามลําดับ) 
  1.7.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 
0.35) 
   เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับ
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เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 
0.54) 
   ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการ
ดํารงชีวิตและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.20, 0.25, 
0.15, 0.23, 0.21 และ 0.30 ตามลําดับ) 
   ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ 
  1.7.4 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจต
คติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.35) 
   เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน 
ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิตและ
ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจต
คติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.40, 0.46, 0.16, 0.29, 0.19 
และ 0.35 ตามลําดับ) 
   ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 (  = 0.11) 
   ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  ไมมีความสัมพันธกับเจตคติการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ 
  1.7.5 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ 
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม 
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   พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติ
การบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับ
ต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (  = 0.40) 
   เมื่อจําแนกคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน  ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานการ
รักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความสมดุลในการดํารงชีวิตและดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมมี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับเจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (  = 0.29, 0.46, 0.40, 0.18, 0.29, 0.18 และ 0.29 ตามลําดับ) 
   ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับ
เจตคติการบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (  = 0.13) 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
และเจตคติการบริการ ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม  โดยกลุมประชากรท่ีใชในงานวิจัยคือ
นักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 34 สาขา ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
และจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน ผูวิจัยขออภิปรายผลดังนี้ 
 คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม จากการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ 
จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ได
ศึกษาเ ร่ืองความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานกับการรับรูภาวะผูนําของพนักงาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ 
จังหวัดนครปฐมใหความสําคัญอยูในระดับมากในดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานการบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลใน
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การดํารงชีวิต และดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมอยูในระดับมากท้ังหมดจึงเปนสวนทําให
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ 
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก และสามารถอภิปรายผลใน
แตละดานไดดังนี้ 
 ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธของคุณภาพชีวิต
การทํางานกับการรับรูภาวะผูนําของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผล
การศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมของพนักงาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัด
นครปฐมมีความพึงพอใจกับคาตอบแทนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบ 
และรายไดของทานเพียงพอกับคาใชจายของทานและแบงปนใหครอบครัวไดโดยไมเดือดรอนมาก  
จึงเปนสวนทําใหพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานคาตอบแทนที่เหมาะสม 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยู
ในระดับมาก ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธของ
คุณภาพชีวิตการทํางานกับการรับรูภาวะผูนําของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสถาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมใหความสําคัญกับหนวยงานมีระบบการบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหพรอมใชไดทันทีมาก จึงเปนสวนทําใหพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก 
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 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึง
ขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับการรับรูภาวะผูนําของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
พบวา  คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลของพนักงาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัด
นครปฐมใหความสําคัญกับการไดใชความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 
และพนักงานและเพื่อนรวมงานมีโอกาสนําเสนอแนวคิดริเริ่มสรางสรรคตอหนวยงานและวิชาชีพ 
จึงเปนสวนทําใหพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาความสามารถของ
บคุคลโดยรวมอยูในระดับมาก 
 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิต
ในการดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ของคุณภาพชีวิตการทํางานกับการรับรู ภาวะผูนําของพนักงานกรมสรรพากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในงานของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะวาพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและ จังหวัดนครปฐม มีความกาวหนาในงานเทาเทียมกับเพื่อนรุนเดียวกันที่ทํางาน
ในสาขาอ่ืน และหนวยงานของพนักงานเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถ ไดมีโอกาสกาวหนา
ในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส  จึงเปนสวนทําใหของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานโดยรวมอยูในระดับมาก 
 ดานการบูรณาการทางสังคม จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดาน
การบูรณาการทางสังคมของของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงขัดแยงกับ
งานวิจัยของ อรพินธ เสวกวาป (2553) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
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การรับรูภาวะผูนําของพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดานการบูรณาการทางสังคมของพนักงานกรมสรรพากรในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐม มีคนใน
หนวยงานของทานใหความรวมมือในการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงดวยดี  จึงเปนสวนทําให
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก 
 
3.  ขอเสนอแนะ 
 3.1 จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานแลว พบวา  พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมใหความสําคัญในดานการบูรณาการทาง
สังคมมากที่สุด รองลงมาคือดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความสมดุลใน
การดํารงชีวิต ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ดาน
การรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน ดังนั้นหากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ในภาพรวมใหดีขึ้น ผูที่
เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคญัการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานในดานดานการบูรณาการทางสังคมมากท่ีสุด และให
ความสําคัญในดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยูในอันดับรองลงมา โดยมี
รายละเอียดท่ีควรจะปรับปรุงในแตละดานดังนี้ 
 3.2 ดานการบูรณาการทางสังคม จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานการบูรณาการทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงาน
ใหความสําคัญในเรื่องคนในหนวยงานของทานใหความรวมมือในการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง
ดวยดีมากท่ีสุด และใหความสําคัญในเรื่องมีการจัดกิจกรรมสังสรรคในหนวยงานเปนประจํานอย
ที่สุด ดังนั้นหากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการบูรณาการทางสังคมใหดีขึ้น ผู
ที่เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนให
ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใหความรวมมือของพนักงานในหนวยงานในการแกไขปญหาให
สําเร็จลุลวงดวยดี 
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 3.3 ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญในเร่ืองหนวยงานมีระบบการบํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหพรอมใชไดทันทีมากท่ีสุด และใหความสําคัญในเร่ืองบริเวณ
สถานท่ีทํางานมีอากาศถายเท ไมรอน ไมอับชื้น มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดัง รบกวนการ
ทํางานนอยที่สุด ดังน้ันหากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น ผูท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเร่ืองเกี่ยวกับหนวยงานมีระบบการบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหพรอมใชไดทันที 
 3.4 ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานความสมดุลในการดํารงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา 
พนักงานใหความสําคัญในเรื่องปริมาณงานท่ีทานไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับเวลาทํางาน
มากท่ีสุด และใหความสําคัญในเรื่องทานสามารถจัดเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ เชน เวลาสําหรับ
ทํางาน ครอบครัว สังคม และสวนตัวอยางเหมาะสม นอยที่สุด ดังน้ันหากตองการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ดานความสมดุลในการดํารงชีวิตใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการมอบหมาย
งานของหัวหนางานใหมีปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับเวลา 
 3.5 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญในเรื่องทานไดใชความรูความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มทีม่ากที่สุด และใหความสําคัญในเร่ืองผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานไปประชุม
หรืออบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน  นอยที่สุด ดังน้ันหากตองการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของ
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเร่ือง
เกี่ยวกับการใชความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่มากท่ีสุด 
 3.5 ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว 
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พบวา พนักงานใหความสําคัญในเรื่องหนวยงานและอาชีพของทานไดรับการยอมรับวามีประโยชน
ตอสังคมมากที่สุด และใหความสําคัญในเร่ืองอาชีพของทานเปนอาชีพที่มีเกียรตินอยที่สุด ดังน้ัน
หากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมใหดีขึ้น ผูที่
เกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญใน
เรื่องเกี่ยวกับหนวยงานและอาชีพของของพนักงานไดรับการยอมรับวามีประโยชนตอสังคมมาก
ที่สุด 
 3.6 ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา 
พนักงานใหความสําคัญในเรื่อง ทานไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ  มี
คาเฉล่ียสูงสุดมากท่ีสุด และใหความสําคัญในเรื่องผูรวมงานใหเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคล
ของทานนอยที่สุด ดังนั้นหากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานดานการรักษาสิทธิ
สวนบุคคลใหดีขึ้น ผูท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควร
จะเนนใหความสําคัญในเร่ืองเกี่ยวกับการไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ 
มากท่ีสุด 
 3.7 ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญในเรื่องคาตอบแทนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานท่ีทานรับผิดชอบมากที่สุด  และใหความสําคัญในเร่ืองทานคิดวาโดยภาพรวม 
ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับคุมคากับความอุตสาหะของทานนอยที่สุด ดังน้ันหากตองการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและผลประโยชนคาตอบแทนใหดีขึ้น ผูที่เกี่ยวของ
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเร่ือง
เกี่ยวกับคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีพนักงานรับผิดชอบ  
 3.8 ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญในเรื่องทานมีความกาวหนาในงานเทาเทียมกับเพื่อน
รุนเดียวกันที่ทํางานในสาขาอ่ืน และหนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถ ไดมี
โอกาสกาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใสมากที่สุดและใหความสําคัญในเร่ืองทาน
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มั่นใจวาจะรับราชการจนเกษียณอายุนอยที่สุด  ดังน้ันหากตองการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงานใหดีขึ้น ผูท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ในการทํางานใหกับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใหความกาวหนา
ในในหนาท่ีการงานของพนักงาน และควรเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถไดมีโอกาส
กาวหนาในการทํางานอยางเปนระบบและโปรงใส 
 
4. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 4.1 เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังตอไปอาจใช
การวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อใหไดมา
ซ่ึงขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะมีประโยชนในการนําไปปรับใชเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และเจตคติการบริการ ของพนักงานในเขตจังหวัดอ่ืน เพื่อทราบความพึงพอใจในงาน 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ  ของพนักงานในแตละเขตจังหวัดและนําผล
การศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน 
 4.3 จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมโดยรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พนักงานใหความสําคัญอยูในระดับมาก 5 ดาน 
คือดานสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ดาน
การบูรณาการทางสังคม ดานความสมดุลในการดํารงชีวิต ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและ
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือรายไดและผลประโยชนคาตอบแทน  ดาน
ความกาวหนาและความม่ันคงในการทํางาน และดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลดังนั้นในการศึกครัง้
ตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมเพื่อนําผลการศึกษา
มากําหนดเปนแนวทางปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมใหอยูในระดับมากท่ีสุดเพ่ือ
เปนการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
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สําหรับผูวิจัย 

 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง เความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

และเจตคติการบริการของพนกังาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน ขอมูลที่ไดจะนําไปประกอบการวิเคราะหขอมูลโดยจะนําเสนอโดยรวม และจะไมมี
ผลกระทบตอผูตอบไมวากรณีใดๆจึงขอความอนุเคราะหทานในการตอบคําถาม โปรดตอบคําถาม
ทุกขอ เนื่องจากคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหผลการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ 
 2. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 
  สวนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  สวนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติการบริการ 
  สวนที่ 5 ความคิดเห็นอ่ืนๆ หรือ ขอเสนอแนะ 

3. โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง            หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน และ
เติมขอความในชองวาง 
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ตอนที่ 1     ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยใสเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีถูกตอง
 
ขอที ่ สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

เพศ 

        ชาย 

        หญิง 

อายุ  
        ต่ํากวาหรือเทากับ 20 

        21-30 ป 
        31-40 ป 
        41-50 ป 
        มากกวา 51 ปขึ้นไป 

ระดับการศึกษา 
        ประกาศนียบัตร 

        ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
        ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
        ปริญญาเอก 

        อ่ืนๆ โปรดระบุ _______________ 

สถานภาพการสมรส 

        โสด 

        สมรส 

        หยา/หมาย 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

        นอยกวา 1 ป 
        1-5 ป 
        6-10 ป 
        มากกวา 10 ปขึ้นไป 
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6 รายไดที่ไดรับเฉล่ียตอเดือน 

        ต่ํากวา หรือเทากับ 10,000 บาท 
        10,001 – 15,000 บาท 
        15,001 – 20,000 บาท 

        20,001 – 25,000 บาท 

        25,001 – 30,000 บาท 

        30,001 บาท ขึ้นไป 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด 
สวนที่ 2   แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. งานที่ทาทายระดับสติปญญา            

1.1 ดานความรับผิดชอบ           

1.1.1 คิดวาปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความ
เหมาะสม 

          

          

1.1.2 ในการปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย
นั้นทานมีโอกาสมากในการตัดสินใจ
ดวยตนเอง 

          

          

1.1.3 มีอิสระในการทํางานท่ีตนเองรับผิดชอบ           

          

1.2 ดานลกัษณะงานที่ทํา           

1.2.1 คิดวางานท่ีปฏิบัติตรงกับความรูและ
ความถนัด 

          

          

1.2.2 คิดวางานท่ีไดรับมอบหมายมีความทา
ทายในการทํางาน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.2.3 มีความอิสระและมีสวนรวมในการ
จัดระบบการทํางาน 

          

          

2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล            

2.1 ดานเงินเดอืนและความม่ันคงในการทํางาน           

2.1.1 เชื่อวา อาชีพการใหบริการในธนาคารมี
ความเหมาะสมสามารถเล้ียงตัวเองและ
ครอบครัวได 

          

          

2.1.2 คิดวาการปรับเงินเดือนขึ้นประจําปมี
ความยุติธรรม 

          

          

2.1.3 เงินโบนัสประจํ าปที่ ได รั บมีคว าม
เหมาะสม 

          

          

2.1.4 คิดวาสวัสดิการเงินทุนสํารองเล้ียงชีพมี
ความเหมาะสม 

          

          

2.1.5 สวัสดิการรักษาพยาบาลมีความ
เหมาะสม 

          

          

2.1.6 คิดวาสวัสดิการใหกูยืมเงินทุกประเภทมี
ความเหมาะสม 

          

          

2.1.7 คิดวาสวัสดิการเงินกองทุนทดแทนมี
ความเหมาะสม 

          

          

2.1.8 คิดวาสวัสดิการเคร่ืองแบบพนักงานมี
ความเหมาะสม 

          

          

2.1.9 คิดว าธนาคา รมีคว าม ม่ันค งและ มี 
เสถียรภาพ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

2.2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน           

2.2.1  คิดวาธนาคารมีความเหมาะสมในระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ประเมินศักยภาพของพนักงาน 

          

          

2.2.2 ธนาคารมีหลักเกณฑที่เหมาะสมในการ
โยกยายตําแหนงงานการโอนยายสังกัด
และการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนง 

          

          

2.2.3 ธนาคารมีความยุติธรรมในการเล่ือนขั้น
เล่ือนตําแหนง 

          

          

2.2.4 การกําหนดความกาวหนาของแตละ
ตําแหนงงานมีความเหมาะสม 

          

          

2.3 ดานการไดรับการยกยองนับถอื           

2.3.1 ก า ร ไ ด รั บ ค ว า ม ไ ว ว า ง ใ จ จ า ก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

          

          

2.3.2 ทุกครั้งท่ีไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา 
จะ มี ค ว าม รู สึ ก ภู มิ ใ จ แ ละ มีค ว า ม
กระตือรือรนท่ีจะทํางานตอไป 

          

          

3. การใหการสนับสนุนชวยเหลอืเกี่ยวกับงาน            

3.1 ดานสภาพการทํางาน 
 

          

3.1.1 หนวยงานมีอุปกรณเครื่องใชตางๆท่ีมี
คุณภาพและไม เปนอันตรายตอการ
ทํางาน 

          

          

3.1.2 หนวยงานมีอุปกรณและระบบปองกัน
อุบัติภัย (เชน เครื่องดับเพลิง สัญญาณ
เตือนภัย) ในสภาพท่ีพรอมใชงาน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3.1.3 สภาพหองน้ําไมมีความสะอาดและขาด
ความเอาใจใสดูแลรักษา 

          

          

3.1.4 ที่ทํางานมีระบบระบายอากาศท่ีดี           

          

4. การชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน            

4.1 ดานความสัมพนัธระหวางผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

          

4.1.1 คิดวาบรรยากาศการทํางานรวมกันใน
สาขามีความใกลชิดสนิทสนมกัน 

          

          

4.1.2 ในธนาคารมีการชวยเหลือเกื้อกูลจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

          

          

4.1.3 คิดวาเพ่ือนรวมงานมีน้ําใจและอัธยาศัย
ไมตรีตอกัน 

          

          

4.1.4 การทํางานในธนาคารมีความเปนกันเอง
ของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

          

          

4.1.5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
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คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด 
สวนที่ 3   แบบสอบถามคุณภาพชีวติในการทํางาน 
 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

รายไดและผลประโยชนคาตอบแทน           

1 พอใจกับเงินเดือนปจจุบันที่ไดรับ           

          

2 ไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทยีบกับเพื่อนรวมอาชีพอ่ืน
ที่มีลักษณะงานคลายกัน 

          

          

3 คาตอบแทนท่ีไดรับมคีวาม
เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทาน
รับผิดชอบ 

          

          

4 ไดรับเงินคาอยูเวร/เงินเวรนอกเวลา
ทําการอยางเหมาะสม 

          

          

5 คิดวาโดยภาพรวม ผลประโยชน
ตอบแทนที่ไดรับคุมคากับความ
อุตสาหะของทาน 

          

          

6 รายได เพียงพอกับคาใชจาย  และ
แบงปนใหครอบครัวไดโดยไม
เดือดรอน 

          

          

7 พอใจกับสวัสดิการตางๆที่ไดรับ           

          

8 จําเปนตองหารายไดเสริม เนื่องจาก
รายไดไมเพียงพอ 
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

สภาพแวดลอมทีป่ลอดภยัและสงเสริม
สุขภาพ 

          

1 ใ น ห น ว ย ง า น มี ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมการทํางานมุงเนน
คว ามสะอาด เ พ่ือป องกั นก า ร
แพรกระจายของเช้ือโรค 

          

          

2 บริ เวณสถานท่ีทํ างานมีอากาศ
ถายเท ไมรอน ไมอับช้ืน มีแสง
สวางเพียงพอ ไมมีเสียงดัง รบกวน
การทํางาน 

          

          

3 หนวยงานมีระบบการบํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ให
พรอมใชไดทันที 

          

          

4 มีวัส ดุ อุปกรณที่มี คุณภาพและ
เพียงพอตอการใชงาน 

          

          

5 มีการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติ
ชัดเจนในดานความปลอดภัยและ
การปองกันอุบัติเหตุ 

          

          

6 มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
แกผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

          

          

การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัตงิาน           

1 ไดใชความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

2 ผูบังคับบัญชาใหโอกาสไปประชุม
หรืออบรมหลักสูตรเพ่ือเพิ่มพูน
ความรูความสามารถในการทํางาน 

          

          

3 ไดรับโอกาสฝกอบรมหรือฝ ก
ปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีใหมๆ 

          

          

4 มีโอกาสนํา เสนอแนวคิดริ เริ่ ม
สร า งสรรค ต อหน วยง านและ
วิชาชีพ 

          

          

5 หนวยงานใหโอกาสบุคลากรใน
การลาศึกษาตอในระยะยาวเพื่อ
พัฒนาคุณวุฒิ 

          

          

ความกาวหนาและความม่ันคงในการ
ทํางาน 

          

1 มั่นใจวาการโยกยายหรือเปล่ียน
หนาท่ีความรับผิดชอบเปนไปดวย
ความยุติธรรม 

          

          

2 หนวยงานเปดโอกาสใหผูมีความรู
ความสามารถ ไดมีโอกาสกาวหนา
ในการทํางานอยางเปนระบบและ
โปรงใส 
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3 ไดรับการเตรียมดานความรูและ
ทักษะเพื่อการทํางานในตําแหนงท่ี
สูงขึ้น 

          

          

4 มั่ น ใ จ ว า จ ะ รั บ ร า ช ก า ร จ น
เกษียณอายุ 

          

          

5 ที่ ผ า น ม า ไ ด รั บก า ร เ ล่ื อน ขั้ น
เงินเดือนอยางยุติธรรมและคุมคา
กับการทํางาน 

          

          

6 ทานมีความกาวหนาในงานเทา
เทียมกับเพื่อนรุนเดียวกันที่ทํางาน
ในสาขาอ่ืน 

          

          

7 หนวยงานมีตําแหนงอยางเพียงพอ
ที่ท านจะมี โอกาสก าวหน า ใน
ตําแหนงท่ีสูงขึ้นตามความรูและ
ความสามารถท่ีสูงขึ้น 

          

          

การบูรณาการทางสงัคม           

1 คนในหนวยงานเขาใจตรงกันวา
ความสําเร็จในงานเกิดจากความ
รวมมือในการทํางานรวมกัน 

          

          

2 ทํางานรวมกับคนในหนวยงานได
เปนอยางดี 
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3 ไดรับการยอมรับความสามารถจาก
เพื่อนรวมงานเปนอยางดี 

          

          

4 คนในหนวยงานใหความรวมมือใน
การแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง
ดวยดี 

          

          

5 คนในหนวยงานสวนใหญไมมีอคติ
ในการทํางานตอกัน 

          

          

6 มีก ารจั ดกิ จกร รมสังสรรค ใ น
หนวยงานเปนประจํา 

          

          

การรักษาสิทธิสวนบุคคล           

1 ไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตที่รับผิดชอบ 

          

          

2 ผูรวมงานใหเกียรติและเคารพใน
สิทธิสวนบุคคลของทาน 

          

          

3 ผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการ
ทํางานเทาเทียมกับผูอ่ืน 

          

          

4 ผูบังคับบัญชาใหโอกาสในการ
ปรับเปล่ียนวิธีการทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

          

          

5 มี สิ ท ธิ ป ฏิ เ ส ธ ง า น ท่ี เ กิ น
ความสามารถหรือนอกเหนือความ
รับผิดชอบได 
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ความสมดุลในการดํารงชีวิต           

1 ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ท า น ไ ม เ ป น
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของ
ครอบครัว 

          

          

2 สามารถจัดเวลาในการทํากิจกรรม
ตางๆ เชน เวลาสําหรับทํางาน 
ครอบครัว สังคม และสวนตัวอยาง
เหมาะสม 

          

          

3 ปริมาณงานท่ีทานไดรับมอบหมาย
มีความเหมาะสมกับเวลาทํางาน 

 

          

          

4 มีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือนๆ 

หรือออกงานสังคมไดตามโอกาสท่ี
ตองการ 

          

          

5 พอใจในการใชเวลาทํางาน  เวลา
สําหรับครอบครัว สังคมและเวลา
สวนตัว 

          

          

6 มีเวลาพักผอนและออกกําลังกาย
อยางเพียงพอในแตละวัน 

          

          

ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม           

1 ภาคภูมิใจในหนวยงานและวิชาชีพ
ที่มีตอการพัฒนาสังคม 

 

          

          

2 เปนอาชีพท่ีมีเกียรติ           
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แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3 ใหความรวมมือตอหนวยงานอ่ืนใน
การบําเพ็ญสาธารณประโยชน 

          

          

4 มีส วนร วมในการรณรงคและ
พัฒนาสังคมเสมอ 

          

          

5 หนวยงานและอาชีพ  ไดรับการ
ยอมรับวามีประโยชนตอสังคม 

          

          

6 หนวยงานมีการจัดบริการทางดาน
สุขภาพท่ีสอดคลองกับตองการของ
ผูรับบริการ 

          

          

 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด 
สวนที่ 4  แบบสอบถามเจตคติการบริการ 
 

แบบสอบถามเจตคติการบรกิาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

เจตคติตอลกัษณะงานบริการ           

1 คิดวาลักษณะงานท่ีทําอยูตรงตามกับ
ความถนัด 

          

          

2 คิดวาการทํางานเปนการทําแบบมีสวน
รวมระหวางผูบริหารกับพนักงาน 
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แบบสอบถามเจตคติการบรกิาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

3 รูสึกวาธนาคารเต็มใจท่ีจะจายเงินใหมาก
ขึ้น เมื่อทําผลประโยชนใหกับธนาคาร 

          

          

4 ทานเปนมิตรกับเพื่อนรวมงานท่ีอยูใน
องคกรเดียวกัน 

          

          

เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน           

1 รูสึกอิสระในการนําความยากลําบาก
ของงานไปหางาน 

          

          

2 ชอบงานที่มั่นคงอยูในปจจุบันมากกวา
ความเปนนาย 

          

          

เจตคติตอการบริหารการบริการ           

1 เมื่อ ทํางานผิดพลาด  จะปฏิบัติอยาง
ตรงไปตรงมา ในกรณีที่ตองทําการ
ตัดสินใจ 

          

          

2 รูสึกวาไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรมเมื่อ
เทียบกับงานในหนาที่ 

          

          

3 ไดรับความสุขจากงาน เหมือนกับเวลา
วาง 

          

          

4 มีความพอใจในหนาท่ีการงาน  ไมมี
เจานายมาแทรกแซงกาวกาย 

          

          

5 รูสึกยินดีใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
งานใหดีขึ้น 

          

          

6 รูสึกมั่นใจวาสามารถอยูในงานไดนาน
ตราบเทาท่ียังทํางานไดดี 
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แบบสอบถามเจตคติการบรกิาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

เจตคติตอการปฏิบัตงิานบริการ           

1 องคการที่ทานทํางานอยูมีความพรอมใน
สวนของเคร่ืองมืออุปกรณใชงานตางๆ 

          

          

2 คิดวาสามารถทํางานใหดียิ่งขึ้น ถาให
โอกาสทํางานอ่ืนๆอีก 

          

          

3 คิดวาฝายบริหารจะบอกใหรูถึงเหตุผล
เมื่อมีคําส่ังใหใหมๆ 

          

          

4 คิดวาเจานายมีความยุติธรรมใหเสมอ           

          

5 คิดวาคําส่ังตางๆของเจานายไดรับความ
เห็นชอบจากคนอ่ืนเสมอ 

          

          

เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ           

1 คิดว า ช่ัวโมงการทํางานในปจจุบัน
พอเหมาะพอดีไมยาวมากเกินไป 

          

          

2 เคยบอกใหเจานายทราบเมื่อทํางานไดดี           

          

3 อยากมีสวนรวมดวยกับองคการท่ีทํางาน
อยู 

          

          

 
สวนที่ 5   ความคิดเห็นอ่ืนๆ หรือ ขอเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
ก 
ก 
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ภาคผนวก ข 
คาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q7           101.6000        86.2483        .1927           .8906 

Q8           102.2333        80.8747        .4142           .8879 

Q9           102.5667        78.8747        .4029           .8902 

Q10          102.0667        77.3057        .7018           .8806 

Q11          101.5333        87.0161        .1309           .8911 

Q12          102.3333        82.5057        .4520           .8868 

Q13          100.8667        86.3264        .0518           .8955 

Q14          102.1667        82.0057        .4534           .8867 

Q15          102.3667        82.9299        .3117           .8899 

Q16          102.2667        84.0644        .2815           .8900 

Q17          102.1000        79.8862        .5865           .8838 

Q18          102.0333        80.5161        .6488           .8832 

Q19          102.1667        81.3851        .5105           .8856 

Q20          102.3333        78.0230        .6954           .8810 

Q21          102.3000        82.7000        .5615           .8857 

Q22          101.9000        81.4724        .5165           .8855 

Q23          102.0667        77.3747        .7453           .8798 

Q24          102.5333        79.2230        .7211           .8814 

Q25          102.2000        79.2690        .7167           .8815 

Q26          102.3667        81.4126        .5814           .8846 

Q27          101.7333        86.8230        .0749           .8921 

Q28          102.2000        81.0621        .5468           .8849 

Q29          101.9333        82.9609        .3356           .8892 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q30          101.9667        78.7230        .6420           .8823 

Q31          102.0667        81.8575        .3858           .8883 

Q32          101.9333        83.3747        .2748           .8908 

Q33          102.1667        85.9368        .1189           .8927 

Q34          101.7000        81.6655        .6076           .8845 

Q35          101.9000        87.8862       -.0673           .8957 

Q36          101.8333        82.3506        .4538           .8868 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 

Alpha =    .8904 
 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวติในการทํางาน 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q37          161.7667       192.5299        .0041           .8854 

Q38          162.2333       189.4954        .2889           .8815 

Q39          161.8333       182.3506        .4859           .8783 

Q40          162.3667       190.7920        .1087           .8836 

Q41          162.4667       204.2575       -.4539           .8949 

Q42          161.6000       185.6276        .4640           .8793 

Q43          162.3333       192.5747        .0062           .8851 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q44          161.6667       195.3333       -.1440           .8869 

Q45          161.3667       186.5851        .4374           .8798 

Q46          161.7000       194.4931       -.1086           .8856 

Q47          161.5667       184.8747        .4329           .8794 

Q48          162.0000       178.9655        .8383           .8743 

Q49          161.8333       183.1782        .5147           .8782 

Q50          161.7667       184.4609        .5463           .8784 

Q51          161.8333       192.2816        .0159           .8853 

Q52          160.5667       188.8747        .3026           .8812 

Q53          162.0333       189.2057        .2136           .8822 

Q54          162.3333       174.9885        .5480           .8766 

Q55          162.5333       182.8092        .3669           .8803 

Q56          162.6667       181.1264        .5022           .8779 

Q57          162.0333       178.6540        .7950           .8744 

Q58          162.6667       185.6782        .2964           .8814 

Q59          162.5333       196.1195       -.2474           .8863 

Q60          162.1333       193.0161       -.0156           .8851 

Q61          162.0000       178.9655        .8383           .8743 

Q62          162.4333       191.4264        .0568           .8848 

Q63          161.8667       179.0161        .8144           .8745 

Q64          161.9000       179.8172        .7664           .8751 

Q65          161.9000       179.4724        .7876           .8748 

Q66          162.0667       185.7885        .3900           .8800 

Q67          162.1333       190.1885        .1480           .8831 

Q68          162.1333       184.1195        .4009           .8796 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q69          161.7667       182.7368        .5960           .8774 

Q70          162.9000       181.3345        .5358           .8775 

Q71          162.1000       180.8517        .7614           .8756 

Q72          161.8667       188.6713        .2352           .8820 

Q73          162.8000       181.8897        .4799           .8783 

Q74          161.5333       185.1540        .2739           .8821 

Q75          162.2667       183.8575        .3541           .8805 

Q76          161.6667       191.6092        .0532           .8846 

Q77          161.9333       179.2368        .8058           .8746 

Q78          161.7333       190.4092        .0788           .8854 

Q79          161.8667       178.9471        .8187           .8744 

Q80          162.2667       182.4092        .3479           .8809 

Q81          161.5333       185.4989        .3755           .8801 

Q82          161.9667       180.3092        .5007           .8778 

Q83          162.0333       181.6885        .3748           .8803 

Q84          161.5333       185.1540        .2739           .8821 

Q85          161.5667       186.7368        .3614           .8804 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 49 

Alpha =    .8827 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเจตคติการบริการ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q86           64.1000        81.8172        .2629           .8440 

Q87           63.5333        71.0851        .5851           .8300 

Q88           63.7667        80.5299        .2307           .8463 

Q89           63.8000        80.6483        .2529           .8449 

Q90           64.3000        77.3897        .3623           .8414 

Q91           63.7333        79.5126        .2823           .8444 

Q92           63.7000        79.1138        .3104           .8432 

Q93           64.1000        67.2655        .7790           .8177 

Q94           65.4000        85.0069        .0000           .8475 

Q95           64.0333        80.3092        .3248           .8421 

Q96           63.5333        76.6023        .5089           .8349 

Q97           63.8000        78.1655        .3623           .8410 

Q98           63.5333        84.4644        .0306           .8494 

Q99           64.2333        76.5299        .4786           .8359 

Q100          64.3333        78.1609        .3101           .8441 

Q101          63.7000        72.7690        .7666           .8236 

Q102          64.7667        80.7368        .4575           .8396 

Q103          64.2000        68.7862        .7757           .8190 

Q104          64.1667        75.7299        .4353           .8380 

Q105          63.8667        72.2575        .6131           .8286 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 

Alpha =    .8451 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q7           334.3667       390.2402        .1766           .8680 

Q8           335.0000       382.9655        .2855           .8667 

Q9           335.3333       385.4713        .1455           .8689 

Q10          334.8333       378.6954        .4391           .8650 

Q11          334.3000       392.4931        .0067           .8686 

Q12          335.1000       385.6793        .2944           .8669 

Q13          333.6333       388.3092        .1363           .8683 

Q14          334.9333       383.7885        .3450           .8664 

Q15          335.1333       382.6023        .3386           .8662 

Q16          335.0333       386.7230        .2345           .8674 

Q17          334.8667       382.8782        .3462           .8662 

Q18          334.8000       385.3379        .3081           .8668 

Q19          334.9333       383.0299        .3765           .8661 

Q20          335.1000       379.5414        .4408           .8651 

Q21          335.0667       381.6506        .6101           .8651 

Q22          334.6667       384.2989        .3326           .8665 

Q23          334.8333       381.6609        .3634           .8659 

Q24          335.3000       376.9759        .6374           .8637 

Q25          334.9667       384.1713        .3329           .8665 

Q26          335.1333       385.2230        .3260           .8667 

Q27          334.5000       390.1897        .1497           .8681 

Q28          334.9667       388.4471        .1547           .8681 

Q29          334.7000       391.1828        .0357           .8692 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q30          334.7333       381.5126        .3726           .8659 

Q31          334.8333       386.6264        .1883           .8678 

Q32          334.7000       387.6655        .1553           .8681 

Q33          334.9333       392.3402       -.0037           .8693 

Q34          334.4667       389.4299        .1442           .8681 

Q35          334.6667       394.8506       -.1185           .8702 

Q36          334.6000       384.6621        .3310           .8666 

Q37          334.7333       383.4437        .3036           .8666 

Q38          335.2000       388.1655        .2467           .8675 

Q39          334.8000       382.9931        .2956           .8666 

Q40          335.3333       389.1264        .1196           .8684 

Q41          335.4333       396.8747       -.1401           .8723 

Q42          334.5667       383.0126        .4153           .8659 

Q43          335.3000       390.4931        .0618           .8690 

Q44          334.6333       390.6540        .0581           .8690 

Q45          334.3333       381.8161        .5107           .8653 

Q46          334.6667       393.2644       -.0456           .8696 

Q47          334.5333       380.9471        .4313           .8654 

Q48          334.9667       378.2402        .5835           .8642 

Q49          334.8000       386.2345        .2194           .8675 

Q50          334.7333       387.7885        .2015           .8677 

Q51          334.8000       390.3034        .0602           .8691 

Q52          333.5333       390.6023        .0908           .8685 

Q53          335.0000       388.6207        .1500           .8681 

Q54          335.3000       384.2172        .1543           .8690 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q55          335.5000       387.9138        .1005           .8692 

Q56          335.6333       385.8954        .1819           .8680 

Q57          335.0000       377.5172        .5693           .8641 

Q58          335.6333       392.1713       -.0089           .8702 

Q59          335.5000       396.1207       -.2048           .8704 

Q60          335.1000       391.8862        .0120           .8693 

Q61          334.9667       378.2402        .5835           .8642 

Q62          335.4000       383.6276        .2899           .8667 

Q63          334.8333       377.2471        .6104           .8639 

Q64          334.8667       378.3954        .5634           .8643 

Q65          334.8667       377.0851        .6181           .8638 

Q66          335.0333       381.9644        .4001           .8658 

Q67          335.1000       384.9207        .2956           .8668 

Q68          335.1000       378.6448        .4426           .8650 

Q69          334.7333       381.9264        .4225           .8657 

Q70          335.8667       384.0506        .2604           .8670 

Q71          335.0667       379.3747        .5660           .8646 

Q72          334.8333       387.1092        .2046           .8676 

Q73          335.7667       388.6678        .1005           .8689 

Q74          334.5000       383.6379        .2159           .8677 

Q75          335.2333       375.6333        .4712           .8643 

Q76          334.6333       386.1023        .2167           .8675 

Q77          334.9000       377.1276        .6191           .8638 

Q78          334.7000       381.2517        .3030           .8665 

Q79          334.8333       375.3161        .6911           .8631 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q80          335.2333       372.8057        .4709           .8639 

Q81          334.5000       381.7759        .3775           .8659 

Q82          334.9333       376.2023        .4488           .8646 

Q83          335.0000       376.1379        .3856           .8652 

Q84          334.5000       383.6379        .2159           .8677 

Q85          334.5333       384.0506        .3408           .8664 

Q86          335.0333       396.1023       -.1637           .8707 

Q87          334.4667       393.9816       -.0598           .8731 

Q88          334.7000       381.2517        .3030           .8665 

Q89          334.7333       388.9609        .0920           .8690 

Q90          335.2333       372.8057        .4709           .8639 

Q91          334.6667       391.1264        .0164           .8703 

Q92          334.6333       392.7230       -.0272           .8708 

Q93          335.0333       392.3092       -.0266           .8726 

Q94          336.3333       392.5747        .0000           .8686 

Q95          334.9667       379.8264        .4368           .8652 

Q96          334.4667       369.1540        .6860           .8616 

Q97          334.7333       382.4092        .2550           .8671 

Q98          334.4667       387.7747        .2273           .8675 

Q99          335.1667       384.0057        .2162           .8676 

Q100         335.2667       382.3402        .2229           .8677 

Q101         334.6333       393.3437       -.0442           .8708 

Q102         335.7000       397.1138       -.2447           .8708 

Q103         335.1333       392.0506       -.0178           .8718 

Q104         335.1000       383.8862        .1793           .8684 
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Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q105         334.8000       399.2000       -.1776           .8740 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 99 

Alpha =    .8685 
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