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บทคัดย่ อ
กกกกกกกกการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ ศึกษาความ
สัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางสาขา แบบ
เฉพาะเจาะจงจํานวน 8 สาขา คือ สาขาพระปนเกลา สาขาราชดําเนิน สาขาสะพานขาว สาขาบางโพ
สาขาถนนขาวสาร สาขาบางขุนนนท สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน และสาขาสี่แยกบานแขก ซึ่งมี
จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 230 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ และการวิเคราะห
สหสัมพันธ แบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบว่ า
กกกกกกกก พนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความพึงพอใจในงาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงานในระดับปานกลาง ความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับเจต
คติการบริการของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคุณภาพชีวิตในการทํางานมี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติการบริการของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
______________________________________________________________________________
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกก การดําเนินธุรกิจของทางธนาคาร มีการแขงขันในเรื่องของการบริการตางๆมากมาย
การบริการของพนักงานธนาคารเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งเพื่อสรางความประทับใจและใหลูกคา
กลับมาใชบริการของธนาคารอีก การสรางความประทับใจใหแกลูกคาเกิดความประทับใจ ถือเปน
หัวใจสําคัญที่ควรคํานึงถึงมากที่สุด หากพนักงานทํางานดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลูกคายอม
เกิดความพึงพอใจและปรารถนาหันกลับมาใชบริการอีกครั้ง
กกกกกกกกการจะนํามาซึ่งการบริการที่ดีไดนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับเจตคติของพนักงานแตละบุคคล
ซึ่งเจตคติ นี้หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆรอบตัว และมีความโนมเอียงที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางใดทางหนึ่งตอสิ่งนั้น ดังนั้น เจตคติการบริการ จึงหมายถึงความรูสึก
นึกคิดของบุคคลในการบริการ อันสงผลใหบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และใหบริการดวยความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจในอาชีพ หากพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานครทุกคนเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน นําไปสูความพึงพอใจและเต็มที่จะสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นในการทํางานตอไป
ขขขขขขขข การบริการที่ดี มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นมิไดหากปราศจากแรงจูงใจในการทํางาน
ดังนั้นจึงเล็งเห็นวานอกจากแรงจูงใจภายนอก อาทิเชน รายได โบนัส ที่พนักงานคาดหวังแลว
แรงจูงใจภายในที่เกิดจากตัวพนักงานเองเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหพนักงานทํางานไดดีมี
ประสิทธิภาพสูง และประสบความสําเร็จไดมากกวาแรงจูงใจภายนอก (สุพานี สฤษฎวานิช 2549:
100 – 101) ไดกลาววา ปจจัยทางดานงาน โดยประกอบดวยลักษณะทั่วไปของงาน เชน งานที่มี
ความทาทาย และหลากหลาย ขอบเขตงานที่ชัดเจน ปจจัยทางดานกลุมและองคกร เชนเพื่อน
รวมงานที่ดี คาตอบแทนและผลประโยชน โอกาสในการกาวหนาในหนาที่ ปจจัยสวนบุคคล และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยทั้ง 4 ดานนี้นําไปสูความพึงพอใจในงานที่ทํา ซึ่งจะนําไปสู
ความตั้งใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพบวา
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ความพึงพอใจในงานยังสามารถลดอัตราการขาดงานไดอีกดวย
กกกกกกกกMaher 1971; Myers 1970; Special Task Force (1973, อางถึงใน ภาวนา คําเจริญ 2545)
ดังนั้นตัวแปรความพึงพอใจในงานจึงเปนตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
กกกกกกกกนอกจากนั้น ความพึงพอใจในงาน ยังนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีดวย
สอดคลองกับ Huse & Cumming (2001, อางถึงใน ศิริพร พันธุรี 2546) พบวา ลักษณะงานเปน
ปจจัยหนึ่งที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในองคกรได หากมีความพึง
พอใจในงานที่ทํา จะสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานดวยเชนกัน ซึ่งนั่นก็คือ ความผาสุกดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับงานของพนักงานรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งทําใหพนักงานมีความสุขในการ
ทํางาน หากพนักงานมีสภาพความเปนอยูหรือมีความสุขกับชีวิตโดยรวมที่เปนอยูในที่ทํางาน อาทิ
เชน มีผลตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ มีสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ใหโอกาส
พนักงานไดพัฒนาความสามารถจากงานที่ทํา ใหโอกาสแสดงความคิดเห็นในการทํางาน ก็จะ
นําไปสูพฤติกรรมการบริการที่ดีและสงผลตอประสิทธิภาพของบุคคลและองคกรดวย ดังนั้น
คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนตัวแปรหนึ่งที่ควรคํานึงถึงดวยเชนกัน
กกกกกกกกธนาคารกรุงไทย เปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการแกประชาชนทางดานการเงินและการ
บริการทางดานตางๆอยางครบวงจร ธนาคารกรุงไทย เริ่มเปดดําเนินกิจการคือ วันที่ 14 มีนาคม
2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารที่รัฐบาลเปนผูถือหุนใหญในขณะนั้น ไดแก ธนาคารเกษตร
จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด แลวกอตั้งขึ้นเปน “ธนาคารกรุงไทย จํากัด ” (Krung Thai Bank
Limited) ทั้งนี้เพื่อใหมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถคุมครองผูฝากเงินและบริการลูกคาได
กวางขวางและมีบทบาทชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดมากขึ้น ตั้งแตเริ่มแรกที่
ธนาคารกรุงไทยเปดดําเนินการ ผลการดําเนินงานของธนาคารก็ไดขยายตัวขึ้นตามปริมาณธุรกิจที่
เพิ่มขึ้น จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย เมื่อเล็งเห็นแลววาพื้นที่สํานักงานใหญที่
ตั้งอยูบนถน นเยาวราช คับแคบไมสะดวกตอการใหบริการและการปฏิบัติงานแลว วันที่ 26
พฤศจิกายน 2525 ธนาคารกรุงไทยจึงไดยายสํานักงานใหญมาอยู ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
และใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญมาถึงจนกระทั่งปจจุบัน การดําเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทย
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและตอเนื่อง การปรับปรุงและขยายองคกรงานใหมเปนไปอยางสม่ําเสมอ
จึงทําใหสามารถบริการลูกคาไดรวดเร็วและทั่วถึง จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2530 ทางธนาคาร
ไดรับมอบหมายใหเขาไปชวยบริหารงานใน “โครงการ 4 เมษา” ตอจากธนาคารแหงประเทศไทย
โดยเนนในเชิงธุรกิจ ซึ่งเทากับวาธนาคารกรุงไทยไดมีบทบาทสําคัญในการชวยแกไขปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของไทย จากนั้นเดือนสิงหาคมในปเดียวกัน ตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยไดรับโอนทรัพยสินและหนี้สินของธนาคารสยาม จํากัดที่กําลังมี
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ปญหาและไมสามารถแกไขไดในระยะเวลาอันสั้นมาบริหาร จากการควบรวมครั้งนี้
ธนาคารกรุงไทยเปนธนาคารที่มีทรัพยสินมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงินการคลังของประเทศ และแสดงบทบาทความเปน “ธนาคารนํา” (Lead Bank) ได
ในป พ.ศ. 2531ธนาคารกรุงไทย ไดขยายสาขาออกไปครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ถือวาเปน
ธนาคารพาณิชยแหงเดียวในขณะนั้นที่สามารถขยายศักยภาพการใหบริการประชาชนไดอยาง ทั่วถึง
กกกกกกกกเนื่องจากยังไมมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาวาความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันหรือไมและอยางไร ซึ่งผลการวิจัยครั้ง
นี้จะทําใหผูบริหารไดทราบระดับความพึงพอใจในงาน ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และระดับ
เจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม และทราบถึง
ความสัมพันธของความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงานใหเกิด
ความพึงพอใจในงาน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี และเจตคติการบริการที่ดีซึ่งจะนําไปสูการ
บริการลูกคาที่เปนเลิศและมีประสิทธิภาพ นําไปสูความสําเร็จแกองคกรในการสรางความกาวหนา
และความเปนเลิศในดานการบริการตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ
กกกกก 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
กกกก 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
กกกก 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
กกกกก 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกจากความเปนมาและความสําคัญของปญหาประกอบกับผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจงานคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
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โดยเสนอเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไว ดังนี้
ความพึงพอใจในงาน
- งานที่ทาทายระดับสติปญญา
- ความเสมอภาคในการรับ
รางวัล
- การใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน
- การชวยเหลือสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงาน

-

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ
ดานสภาพที่ทํางานที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย
ดานการพัฒนาศักยภาพ
ดานความกาวหนา
ดานสังคมสัมพันธ
ดานลักษณะการบริหารงาน
ดานภาวะอิสระจากงาน
ดานความภูมิใจในองคกร

เจตคติการบริการ
-

เจตคติตอลักษณะงานบริการ
เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
เจตคติตอการบริหารการบริการ
เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ

สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกก ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันโดยรวมและมี
ความสัมพันธกัน
ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก พนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 สาขา ประกอบดวย ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปนเกลา จํานวน 34 คน
สาขาราชดําเนิน จํานวน 23 คน สาขาสะพานขาว จํานวน 35 คน สาขาบางโพ จํานวน 24 คน สาขา
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ถนนขาวสาร จํานวน 27 คน สาขาบางขุนนนท จํานวน 33 คน สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน จํานวน
26 คน สาขาสี่แยกบานแขก จํานวน 28 คน รวมพนักงานทั้งหมด 230 คน
กกกกกกกกขอบเขตทางดานเนื้อหา คือ การศึกษาตัวแปรดานความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และเจตคติการบริการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
8 สาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
นิยามศัพท์ เฉพาะ
กกกกกกกก เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของงานวิจัยใหตรงกัน จึงไดกําหนดนิยามศัพท
เฉพาะ ดังนี้
กกกกกกกก1.ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เปนสภาพความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่พนักงานมี
ตอการทํางาน หรือทัศนคติของพนักงานที่เอื้อประโยชนตองานของเขา โดยแบงสิ่งที่ชวยตัดสินใจ
ดานความพึงพอใจในงานออกเปน 4 ดานไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 งานที่ทาทายระดับสติปญญา หมายถึง พนักงานมีแนวโนมเอียงที่จะ
ชอบงานที่ใหโอกาสเขาในการใชทักษะและความสามารถ ตลอดจนงานที่ทํานั้นมีความหลากหลาย
มีอิสระในงานและมีการปอนกลับในงานที่เขาทํา ลักษณะเหลานี้ทําใหเกิดการทาทายในสติปญญา
สภาวะที่ทาทายระดับปานกลางพนักงานทุกคนจะพอใจและมีความสุขในการทํางานเพราะงานซึ่งมี
ความทาทาย เพียงเล็กนอยสรางความนาเบื่อ
กกกกกกกกกกกกกกก 1.2 ความเสมอภาคในการรับรางวัล หมายถึง พนักงานตองการระบุการให
รางวัลและนโยบายการเลื่อนตําแหนงที่มีความยุติธรรม ตลอดจนอยูในแนวทางที่เขาคาดหวังไว
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน หมายถึง พนักงานจะรูสึก
วางานที่เขาทําเปนงานที่ดี มีความสะดวกสวนตัวและมีความสะดวกในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 การชวยเหลือสนุบสนุนจากเพื่อนรวมงาน หมายถึง พนักงานมีความ
ตองการปฏิกิริยาโตตอบตอกันทางสังคม ฉะนั้นมิตรภาพและการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานจะเพิ่มความพึงพอใจใหพนักงานมากขึ้น
กกกกกกกก2. คุณภาพชีวติ ในการทํางาน หมายถึง การรับรูถึงสภาพความเปนอยูหรือความสุขของ
ชีวิตโดยรวมซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานที่เปนอยูในปจจุบันโดยแบงเปน 8 ดานไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง การไดรับรายได และ
ผลตอบแทนที่เพียงพอ สอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานรูสึกวามีความเหมาะสมและเปนธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอื่น

6
กกกกกกกกกกกก 2.2 ดานสภาพทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง การปฏิบัติ
งานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สถานที่ทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสี่ยงภัยอันตราย
กกกกกกกกกกกก 2.3 ดานการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การรับรูถึงโอกาสที่สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก งานที่ไดใชทักษะ
และความสามารถหลากหลาย งานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฎิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน
กกกกกกกกกก
2.4 ดานความกาวหนา หมายถึงความเปนไปไดที่จะเจริญกาวหนาในอาชีพ
และตําแหนง และทําใหมีความมั่นคงในชีวิต
กกกกกกกกกกกก 2.5 ดานสังคมสัมพันธ หมายถึง การรับรูถึงการเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน
ที่ทํางาน มีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอื้ออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา
ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและการยกยอง และมีโอกาสในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น
กกกกกกกกกกกก 2.6 ดานลักษณะการบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานมีความยุติธรรม มี
การปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล
ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและ
ยุติธรรม
กกกกกกกกกกกก 2.7 ดานภาวะอิสระจากงาน หมายถึง การรับรูตอความสมดุลของชวง
ระยะเวลา ที่ใชในการทํางานและชวงระยะเวลาที่ไดผอนคลายจากงานที่รับผิดชอบมีความเปน
สวนตัวและสามารถตัดความกังวลใจหรือความเครียดในงานออกไปได
กกกกกกกกกกก
2.8 ดานความภูมิใจในองคกร หมายถึง การรับรูถึงความภาคภูมิใจที่ได
ทํางาน ในองคกรที่มีชื่อเสียง และไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม
กกกกกกกก 3.การบริการ หมายถึง กิจกรรมตางๆที่เกิดจากพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พึงกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเกื้อกูล
เอื้อเฟอเผื่อแผ เอื้ออาทร มีน้ําใจไมตรี ใหความสะดวกรวดเร็ว ใหความเปนธรรม และความเสมอ
ภาค โดยตอบสนองความตองการของลูกคาใหลูกคาไดรับความสะดวกและพึงพอใจ
กกกกกกกก4. เจตคติการบริการ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในการประเมินการบริการอัน
สงผลใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองตอบริการที่มีความโนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่งดวยการ
แสดงออกในทางบวกหรือลบก็ได ทั้งนี้การทําความเขาใจเกี่ยวกับเจตคติในการบริการมี
ความสําคัญตอ ผูใหบริการ และผูรับบริการในกระบวนการจัดการระบบการบริการเปนอยางมาก
เพราะความเขาใจในเรื่องนี้จะนํามาซึ่งการจัดการระบบการบริการไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ เปนที่ทราบกันวาเจตคติเปนตัวการสําคัญที่ชักจูงผูบริโภคเขาสูระบบการบริการทํา
ใหสามารถเขาถึงความรูสึกนึกคิด ของผูบริโภคตอการบริการทั้งในดานความตองการ และลักษณะ
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ของการบริการที่ลูกคาชอบ จึงนับวาเจตคติมีความสําคัญตอการบริการทั้งในแงของผูใหบริการและ
ผูรับบริการเปนอยางมาก ซึ่งเจตคติของผูใหบริการตองานบริการมีผลตอการปฏิบัติงานบริการให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได ในที่นี้การแบงประเภทของเจตคติของผูใหบริการ คํานึงถึง
องคประกอบของวัฒนธรรมการบริการในองคการที่มีผลตอผูใหบริการ
กกกกกกกกกกกก 4.1 เจตคติตอลักษณะงานบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตองานที่
ไดรับมอบหมายในกระบวนการบริการ ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามประเภทและลักษณะการจัดการ
ระบบการบริการของแตละองคการบริการ ทั้งนี้การแบงงานมักครอบคลุมงานบริการภายใน
องคการและงานบริการภายนอกที่ตองติดตอกับลูกคา
กกกกกกกกกกก
4.2 เจตคติตอเงื่อนไขผูตอบแทน หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอปริมาณ
ผลตอบแทนที่เปน คาจางโบนัสหรือรางวัลพิเศษ โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน ความ
มั่นคงของงาน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของพนักงาน
กกกกกกกกกกกก 4.3 เจตคติตอการบริหารการบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอ
นโยบายขององคการและการบริหารงานในระดับตางๆ ความศรัทธาในตัวผูบริหาร ความเขาใจ
ระหวางผูบริหารกับพนักงาน การมอบอํานาจ การควบคุมสั่งงานตามตําแหนง ตลอดจนความ
ยุติธรรมในการประเมินผลงาน
กกกกกกกกกก
4.4 เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมีตอ
ผูรับบริการในการแสดงพฤติกรรมการบริการขณะเผชิญหนากับผูรับบริการในชวงเวลาของความ
จริง
กกกกกกกกกกก
4.5 เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ หมายถึง เจตคติที่ผูใหบริการมี
ตอสภาพแวดลอมและบรรยากาศขององคการบริการ ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่สามารถสัมผัสได เชน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องประดับ
ตกแตงหองและเครื่องใชสํานักงาน ตลอดจนบรรยากาศในการทํางานที่เกี่ยวของกับความสัมพันธ
และการแสดงออกระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง
กกกกกกกก5. พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ธนาคารจางใหทํางานกับธนาคาร โดยไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
กกกกกก 6. พนักงานธนาคาร หมายถึง บุคคลที่ทํางานภายในธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร
กกกกกกก 7. ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และใหหมายถึงบุคคล
หรือ กลุมบุคคลที่ธนาคารมอบหมายใหกระทําการแทน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและทราบถึง
ความสัมพันธของความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร อันเปนแนวทางสําหรับ
ผูบริหารในการวางแผนกลยุทธการออกแบบงานเพื่อจูงใจพนักงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนตอองคการตอไป
กกกกกกกก2. ทําใหทราบถึงลักษณะของความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
เจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการตอบสนองความตองการของพนักงาน และนําไปปรับใชเพื่อจูงใจให
พนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกก3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

กกกกกกกกการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและ
เจตคติ ของการบริการของพนักงานกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางการศึกษาครอบคลุมเนื้อหา 4
หัวขอ ดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ความพึงพอใจในงาน
กกกกกกกก2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกก3. เจตคติการบริการ
กกกกกกกก4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความพึงพอใจในงาน
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน
กกกกกกกก(ณัฐพันธ เขจรนันทน 2551: 102-103) ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
ไว 2 ทฤษฎีคือ
กกกกกกกก1. ทฤษฎีปจจัยคูของ เฮอรซเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory)
กกกกกกกกเฮอรซเบิรก ไดทําการศึกษาวิจัยนานกวา 30 ปโดยใชเทคนิคกรณีเหตุการณสําคัญ ให
กลุมตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรมากกวา 200 คน บรรยายถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดความรูสึก
พึงพอใจ และไมพึงพอใจ จากนั้นจึงนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะห พบวาไดคําตอบที่นาแปลกใจ คือ
ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานและปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงานเปนคนละกลุม
กัน
กกกกกกกก จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานอยูในงานที่ทํา เนื่องจาก
ปจจัยเหลานี้สามารถกอใหเกิดความพึงพอใจในงานไดสูง ไดแก ลักษณะของงาน ความสําเร็จของ
งาน โอกาสไดเลื่อนตําแหนง โอกาสไดกาวหนา และไดรับการยอมรับ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ถา
ไดรับการตอบสนอง ก็จะชวยปองกันปฏิกิริยาทางลบจากพนักงาน เฮอรซเบิรก จึงเรียกปจจัยเหลานี้
วา ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพื่อการคงอยู
9
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กกกกกกกก2. ทฤษฎีคานิยมของ ลอค (Locke’s Value Theory)
กกกกกกกกมีแนวคิดลักษณะที่วา ความพึงพอใจในงานขึ้นอยูกับผลที่บุคคลไดรับจากการทํางานวา
ตรงกับที่ตองการมากนอยเพียงไร เชน รางวัล โดยความพึงพอใจตามทัศนะทฤษฎีของลอค ก็คือ
สวนตางระหวางผลตอบแทนซึ่งควรไดจากการทํางานกับผลที่ผูนั้นตองการจะได ซึ่งก็คือ ยิ่งมีสวน
ตางกันมากเพียงไร ก็ยิ่งมีความพึงพอใจนอยลงเพียงนั้น
กกกกกกกกนอกจากนี้ทฤษฎีคานิยมของลอค ยังมีความเห็นวา ถาผูบริหารตองการทําใหพนักงาน
เกิดความพึงพอใจ ก็ตองเอาใจใสในการปรับเปลี่ยนแตละประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางานให
สอดคลองกับแตละบุคคลซึ่งแตกตางกัน เชน พนักงานที่ใหความสําคัญดานโอกาสการไดเลื่อน
ตําแหนง ผูบริหารก็จําเปนตองใชวิธีการพัฒนาทักษะและความรูตางๆที่จําเปนกับตําแหนงใหม
ใหกับผูนั้น พรอมกับใหโอกาสไดมีประสบการณการเรียนรูโดยตรงกับงานนั้น ก็จะมีสวนสําคัญที่
ทําใหผูนั้นเกิดความรูสึกพึงพอใจในงานมากขึ้น
กกกกกกกกสิริอร วิชชาวุธ (2549: 242)ไดกลาวถึงทฤษฎีดุลภาคของอดัมส ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก เจ. สเตเซย อาดัมส( J. Stacey Adams) เปนผูพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจชื่อวา
Equity theory โดยสังเกตเห็นวาบุคคลมักจะเปรียบเทียบอัตราการลงแรงกับผลตอบแทนที่ตนไดรับ
วามีความเหมาะสมกันหรือไม การที่บุคคลจะทราบวาเหมาะสมหรือไม จากการนําอัตราสวน
ระหวางการลงแรงกับผลตอบแทนที่ตนไดรับไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนของการลงแรงของเพื่อน
รวมงานกับผลตอบแทนที่เพื่อนรวมงานไดรับในสภาพของงานที่เหมือนกันวาไดเทากันหรือไม ถา
อัตราสวนดังกลาวเทากัน เขาจะเกิดความรูสึกมีความเหมาะสมหรือมีดุลภาค ถาอัตราสวนดังกลาว
ไมเทากัน เขาจะรูสึกไมพอใจและจะตองทําอยางใดอยางหนึ่งที่จะทําใหเขากลับไปอยูในสถานะที่มี
ดุลภาค ดวยทฤษฎีแรงจูงใจนี้มีขอสันนิษฐานวาพนักงานทํางานเพื่อแลกเปลี่ยนกับคาจางจาก
องคการและมีแรงจูงใจดวยการไดรับการปฏิบัติเสมอภาคเทาเทียมกัน
กกกกกกกกสิ่งที่สําคัญในทฤษฎีนี้มี 4 สิ่งคือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. บุคคล ผูรับรูความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนการลงแรงกับผลตอบแทน
กกกกกกกกกกกกกกกก2. การเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น บุคคลอื่นในที่นี้เปนไดทั้งที่เปนบุคคลเดียว
หรือกลุมคน ซึ่งบุคคลจะนํามาเปรียบเทียบอางอิงอัตราการลงแรงกับผลตอบแทน เชน เพื่อนรวม
เรียน เพื่อนบาน ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกก3. การลงแรง คือ สิ่งที่บุคคลลงทุนไป ซึ่งจะเปนอะไรก็ได เชน แรงงาน วุฒิ
การศึกษา เงิน ความขยัน เวลา ความจงรักภักดี ประสบการณ อายุงาน เปนตน บุคคลแตละคนอาจ
ใชชนิดของการลงแรงแตละชนิดตางกันและแมเปนการลงแรงชนิดเดียวกันก็อาจจะมีระดับไม
เทากัน
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กกกกกกกกกกกกกกกก 4. ผลตอบแทนซึ่งจะเปนอะไรก็ไดเชน เงินคาจาง เงินโบนัส คะแนน
สิ่งของ คําชมเชย ตําแหนง เปนตน
2. คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
กกกกกกกกในปจจุบันคําวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ( quality of work life) เปนสิ่งสําคัญที่ควรจะ
ใหความสนใจ หากสถานที่ทํางานเปนที่ๆไมอยากไปเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเชา การทํางานเปน
ความทุกข หรือการเปลี่ยนงานโดยสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
แสดงวาจะตอง
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน (จุฑามาศ แกวพิจิตร 2548 : 6)
กกกกกกกกสิ่งที่แสดงถึงปญหาของคุณภาพชีวิตในการทํางาน สะทอนพฤติกรรมบางอยางที่ไม
สามารถจัดการกับงานได เชน ไมสามารถทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด อาจเกิดจากการ
ผัดวันประกันพรุง จนกลายเปนดินพอกหางหมู สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะองคการที่อยูในภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและตอเนื่อง อาทิ มีการปรับโครงสรางองคกร มีการปรับอัตรา
กําลังคน ลดงบประมาณในการบริหาร มีการปรับฐานเงินเดือน การวัดประเมินผลการปฏิบัติงานที่
บอยครั้งขึ้นและซึ่งไปมีผลกระทบตอการเลื่อนขั้นหรือตําแหนง
หรือแมแตอยูในชวงที่นํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาองคการ
กกกกกกกก การเปลี่ยนแปลงเหลานี้นํามาซึ่งความรูสึกของความรูสึกไมเคยชิน ความไมแนใจ
หวาดระแวง และในที่สุดก็จะนํามาซึ่งความเครียดความกังวล หรือแมแตกระทั่งความกลัว ซึ่งเมื่อมี
มากถึงในระดับที่สูงเกินไปก็อาจจะเปนที่มาของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (misbehavior) ที่อาจจะ
เกิดขึ้น อาทิ การเอาอารมณมาอยูเหนือเหตุผลในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การไมใชความ
รวมมือในการทํางานกับทีมงานเนื่องจากปญหาสวนตัว การใชแอลกอฮอลเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับ
งาน การใชความรุนแรงในที่ทํางานทั้งทางดานวาจา ( verbal abuse) และทางกาย (physical abuse)
ซึ่งในที่สุดก็จะสงผลกระทบถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนรวมงาน
และเปนการสราง
สภาพแวดลอมที่นาสะพรึงกลัวในที่ทํางาน จุดนี้เองคุณภาพชีวิต (quality of work life) จึงเกิดขึ้น
ทั้งนี้แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานยังไดรับความสนใจจากนักวิชาการในกลุมพ ฤติกรรม
นิยม(behavioral scientist)ซึ่งใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน หากผูใชแรงงานไมมี
ความสุขในการทํางานนั่นถือเปนสาเหตุใหญของการทํางานที่ไรประสิทธิภาพ ทําให พนักงานขาด
งาน ลาออกจากงานสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อใหพนักงานไดมีความสุขในการทํางาน กลุมพฤติกรรมนิยมจึง
เสนอแนะใหฝายบริการใหความสนใจกับสิ่งแวดลอม ทัศนคติของพนักงาน สุขภาพอนามัย อารมณ
จิตใจ และปจจัยอื่นๆที่สงผลตอการทํางาน เพื่อนําไปสูพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ขาดงานและลาออกจากงานลดนอยลง
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กกกกกกกกความหมายของคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
กกกกกกกกผจญ เฉลิมสาร (2545) อธิบายวาคุณภาพชีวิตการทํางานในความหมายที่กวาง หมายถึง
สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอม
การทํางาน ผลประโยชนและบริการ ความกาวหนาในการทํางานและการมีมนุษยสัมพันธ สิ่งเหลานี้
ลวนแลวแตแรงจูงใจและความพึงพอใจสําหรับ พนัก งาน คุณภาพชีวิตการทํางานในความหมาย
อยางแคบ คือ ผลที่มีตอ พนักงาน ซึ่ง หมายถึง การปรับปรุงในองคการและลักษณะงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพนักงานควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษสําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของแตละบุคคลและรวมถึงความตองการของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจที่จะมีผลตอสภาพการทํางานของเขาดวย
กกกกกกกก ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551:109) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
(quality of work life) หรือ QWL หมายถึงการประเมินสถานะในลักษณะตางๆของงานซึ่งจะ
เกี่ยวของกับการสรางสมดุลระหวางงานและชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตการทํางานจะให
ความสําคัญกับผลของงานที่มีตอบุคคล และประสิทธิภาพขององคการ รวมทั้งความพอใจของ
บุคลากรกับการแกปญหาและการตัดสินใจขององคก าร นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทํางานจะมี
ผลกระทบตอบุคคลและองคการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเฉพาะในปจจุบันที่คุณภาพ
ชีวิตการทํางานกลายเปนประเด็นสําคัญทางสังคมและเทคโนโลยี (Sociotechnical) ที่ทั้งบุคคลและ
องคการตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตองอยูรวมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
กกกกกกกกBluestone (1977, อางถึงใน ภูษณิศา 2548) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานวาหมายถึง การสรางสรรคบรรยากาศที่จะทําใหผูใชแรงงานไดรับความพึงพอใจในการ
ทํางานใหสูงขึ้น โดยผานการเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาสําหรับ
องคการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของพวกเขา นั่นคือไดหมายความรวมถึงการปรับปรุง
การบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย โดยทําใหมีประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
กอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ ทั้งนี้ เพราะเปนการเปดโอกาสใหม ๆ ใหสมาชิกใน
องคการในทุกระดับไดนําเอาสติปญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ มาใชในการ
ทํางานในองคการยอม ทําใหสมาชิกหรือกําลังแรงงานไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมองคการขึ้น เชน การขาดงานลดลง คุณภาพ
ของผลิตภัณฑดีขึ้น การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผอนคลายลง ความคับของใจลดลง เปนตน
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กกกกกกก แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
กกกกกกกRichard E. Walton ( 1974 ,อางถึงใน ณัฏฐา บัวหลวง 2550 : 24-25) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ
กกกกกกกก1. คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การ
ที่ผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อยาง เพียงพอกับการ
ดํารงชีวิตที่เปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตําแหนงงานอื่นที่คลายคลึง
กกกกกกกก2. สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and healthy environment) หมายถึง
สถานที่ทํางานสะอาด ปราศจากการรบกวนจากแสง เสียงและกลิ่นมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
กกกกกกก3. การพัฒนาความรูความสามารถของบุคคล (development of human capacities)
หมายถึง การ ใหบุคคลมีโอกาสทํางานอยางเต็มความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงาน
กกกกกกกก4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (growth and security) หมายถึงความเชื่อที่มีตอ
ความมั่นคงในหนาที่การงาน และมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาในอนาคต
กกกกกกกก5. การบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (social integration) หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา การไดรับการยอมรับนับถือ
กกกกกกกก6. ธรรมนูญในองคกร (Constitutionalism) หมายถึงนโยบายและขอบังคับตางๆ ที่เปน
ธรรมแกผูปฏิบัติงาน การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและมีการเคารพในสิทธิ
สวนตัว
กกกกกกกก7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตดานอื่นๆ (the total life space) หมายถึง
การกําหนดเวลาใหมีสัดสวนที่พอเหมาะสมสําหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง
กกกกกกกก8. การเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน (social relevance) หมายถึง การใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม การมีสวนรับผิดชอบตอสังคม
กกกกกกกก Davis และ Cherns (1975,อางถึง ใน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551) ไดกลาววา
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานเกิดขึ้นจากการตื่นตัวในสหรัฐฯในชวงทศวรรษที่ 1970 เนื่องจาก
เปาหมายสําคัญ 3 ประการคือ
กกกกกกกก 1. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันในปจจุบันกับอดีต และ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของคนอเมริกันกับประชากรของประเทศอุตสาหกรรมอื่น
กกกกกกกก2. เพื่อกําหนดกลยุทธในการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับแรงงานในสหรัฐฯ
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กกกกกกกก3. เพื่อรักษาและพัฒนาอัตราผลิตภาพและประสิทธิภาพขององคการผานความรวมมือ
ของสมาชิกในองคการ
กกกกกกกกวันชัย มีชาติ (2544) กลาววา การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life
Programs) แนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานนี้ องคการจะพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดแรงจูงใจ ความพอใจ และความผูกพันในองคการใหแก
พนักงานอันจะทําใหผลงานขององคการดีขึ้น เทคนิค QWL จะใหความสําคัญกับพนักงานใน
องคก ารและใชหลักการประชาธิปไตยกับพนักงานทุกคน โดยเปดโอกาสและสนับสนุนให
พนักงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในองคก าร เครื่องมือที่องคก ารอาจใชในการทํางานมี
หลายวิธี เชน การปรับโครงสรางของงาน ( Work restructuring) เปนการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหนาสนใจ โดยอาจใชวิธีการขยายงาน ( Job enlargement) การเพิ่มความสําคัญของงาน
(Job enrichment) การสรางคุณลักษณะของงาน (Job characteristics model) การสรางคุณภาพชีวิต
ในการทํางานยังอาจใชวิธีควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle : QCCs) ซึ่งใชการทํางานของ
กลุมยอย ซึ่งเปนกลุมสมัครใจเขามาวิเคราะหและแกปญหาในองคกร
3. เจตคติการบริการ
กกกกกกกกความหมายเกีย่ วกับงานบริการ
กกกกกกกกชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549 : 18) ไดสรุปความหมายของการบริการวา การบริการ
หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคา
ที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได
กกกกกกกก รวีวรรณ โปรยรุงโรจน ( 2551 : 3) ใหคําจํากัดความของการบริการ คือ กิจกรรม
กระบวนการ หรือการดําเนินการใดๆ ที่บุคคลหนึ่งหรือหนวยงานหนึ่งไดอํานวยความสะดวก
ชวยเหลือ หรือตอบสนองความจําเปนและความตองการใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคใหไดรับความพึงพอใจ
กกกกกกกกจากความหมายของการบริการที่กลาวมานั้น ผูวิจัยสรุปไดวา การบริการเปนกิจกรรม
ตางๆ หรือกระบวนการ การดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งๆ โดยผาน
การปฏิสัมพันธที่มีจุดมุงหมายชัดเจนและทั้งสองฝายตางมีบทบาทตางกัน ผูรับบริการมีบทบาทเปน
ผูแสดงความประสงค สวนผูใหบริการมีบทบาทเปนผูใหความชวยเหลือ ตอบสนองใหเกิด
ความสะดวกในแนวทางที่ผูรับบริการคาดหวัง เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ
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กกกกกกกกคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานใหบริการที่ดี
กกกกกกกกรวีวรรณ โปรยรุงโรจน( 2551 : 47-48) กลาววาผูปฏิบัติงานใหบริการที่ดีจําเปนตองมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
กกกกกกกก1. มีบุคลิกภาพและมารยาทที่เหมาะสม
กกกกกกกก2. มีวาทศิลปหรือศิลปะในการพูด
กกกกกกกก3. มีมนุษยสัมพันธ
กกกกกกกก4. มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ในเรื่องตอไปนี้เปนอยางดี
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 วิธีการและเทคนิคการบริการ
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 หนวยงานที่ตนเองทํางานอยู
กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 ผลิตภัณฑบริการของหนวยงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 ความสําคัญและพฤติกรรมของผูรับบริการหรือลูกคา
กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ
กกกกกกกก5. มีเจตคติที่ดีตองานบริการ และมีจิตใจรักงานบริการหรือกลาวงายๆ วาผูปฏิบัติงาน
ใหบริการควรมีความเกง 3 ดาน คือ เกงตน เกงคน และเกงงาน ซึ่งความเกงทั้ง
3 ดานนี้ จะ
ครอบคลุมคุณสมบัติทุกประการขางตน กลาวคือ
กกกกกกกกกกกกกกกก 5.1 เกงตน หมายถึง เปนผูที่ไมหยุดนิ่งในกาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เพื่อใหทันตอเหตุการณตางๆ การพัฒนาตนเองสามารถทําได 3 ทาง คือ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.1.1 ทางกาย หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายและ
มารยาทใหเหมาะสมตอกาลเทศะ
กกกกกกกกกกกกกก
5.1.2 ทางวาจา หมายถึง พัฒนาการพูดใหเปนผูที่มีวาทศิลป
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.1.3 ทางใจ หมายถึง การพัฒนาใหเปนผูที่มีนิสัยใจคอที่ดี
และมีเจตคติที่ดีตองานบริการ
กกกกกกกกกกกกกกกก5.2 เกงคน หมายถึงการเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานการณ และบุคคลประเภทตางๆ ไดเปนอยางดี
กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 เกงงาน หมายถึง การเปนผูที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
กกกกกกกกความหมายของเจตคติ
กกกกกกกกคณะกรรมการกลุมผลิตชุดจิตวิทยาการบริการ( 2544 : 6) ใหความหมายของเจตคติวา
เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆรอบตัวและมีความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติตน
ไปในทางใดทางหนึ่งตอสิ่งนั้น
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กกกกกกกกความสํ าคัญของเจตคติ
กกกกกกกก อาจกลาวไดวา เจตคติมีความสําคัญตอผูใหบริการ ในการบริหารการบริการและ
ปฎิบัติงานบริการ ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. เจตคติเปนตัวบงบอกความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ การศึกษา
วิเคราะหเจตคติหรือความรูสึกนึกคิดของลูกคาหรือผูรับบริการเกี่ยวกับการบริการ จะทําใหองคการ
บริการสามารถคนหาคําตอบไดวา สิ่งที่ลูกคาตองการในการใหบริการหนึ่งๆ ควรจะมีลักษณะ
อยางไร สิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากผูใหบริการคืออะไร สิ่งใดคือสิ่งที่ลูกคาชอบและไมชอบ
เกี่ยวกับการใหบริการ เพื่อวางแผนจัดการระบบการบริการใหมีรูปแบบตามความตองการ ความ
คาดหวัง และความชอบของลูกคาเปนสําคัญ
กกกกกกกกกกกกกกกก2. เจตคติใชในการแยงสวนตลาดและเลือกสวนตลาดกลุมตลาดเปาหมาย
การแบงลูกคาออกเปนกลุมยอยๆ ตามเจตคติของลูกคาที่มีตอการบริการ จําทําใหองคการบริการ
ทราบกลุมลูกคาประเภทตางๆ โดยเฉพาะลูกคากลุมเปาหมายที่สอดคลองกับนโยบายขององคการ
และสามารถนํามาเสนอการบริการไดตรงกับความชอบหรือความตองการของลูกคาที่เปน
กลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม
กกกกกกกกกกกกกก 3. เจตคติเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ การ
ติดตามการรองเรียนเสียงตําหนิ และการสอบถามปญหาตางๆจากลูกคาเกี่ยวกับการบริการที่ไดรับ
จะใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับคุณภาพ ของการบริการตามความคิดเห็นหรือความรูสึกนึกคิดของ
ผูรับบริการ องคการบริการที่ใหความสนใจสํารวจเจตคติของลูกคาที่มารับบริการอยางสม่ําเสมอ
ยอมสามารถรับรูถึงความพึงพอใจและความไมพอใจของลูกคาในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น อัน
เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการบริการใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางความประทับใจใหกับลูกคาอยางแทจริงคณะกรรมการกลุมผลิตชุดจิตวิทยา
การบริการ(2544 : 6-7)
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับเจตคติ
กกกกกกกกพิภพ วชังเงิน (2547 : 410) ใหความสําคัญของเจตคติวา
กกกกกกกกกกกกกกกก1. เจตคติเปนฐานสัมพันธของปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคล
กับสังคม เมื่อคนมีความสัมพันธติดตอกันจะตางสังเกตศึกษากันและกัน จึงทราบวามีเจตคติเหมือน
หรือตางกันกับตนอยางไร ซึ่งผลของการประเมินนั้นจะเปนปจจัยกําหนดปฏิสัมพันธระหวางกันใน
อนาคต
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กกกกกกกกกกกกกกกก 2. เจตคติเปนเครื่องมือในการพยากรณ พยากรณสังคมไดดวย เชน หยั่ง
ทราบเจตคติในประชาชนที่มีตอพรรคไทยรักไทย การสํารวจเจตคติตองานในองคการของ
คนทํางานวา มีเจตคติอยางไร มีความพึงพอใจในงานหรือไม
กกกกกกกกนิภพ แจงเอี่ยม (2525, อางถึงใน พิภพ วชังเงิน 2547 : 407 ) ใหความหมายของเจตคติ
วา เปนสิ่งที่อยูภายในจิตใจของบุคคลที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
เราสามารถรูไดโดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลวาจะตอบสนองตอสิ่งเราอยางไร
กกกกกกกกสุภิญญา คงสัมฤทธิ์ (2545, อางถึงใน พิภพ วชังเงิน 2547 : 407 ) ใหความหมายของเจต
คติวา หมายถึง ความคิด ความรูสึก และแนวโนมทางพฤติกรรมที่มีตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา ซึ่งมี
อิทธิพลตอการแสดง ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรานั้นๆ โดยเจตคติอาจเปนบวก
หรือลบ การตอบสนองในทางบวกคือความพึงพอใจ หรือการเขาหา สวนการตอบสนองในทางลบ
คือ ความไมพึงพอใจ หรือการถอยหนีออกไป
กกกกกกกกเฮอรเบิร ด ซี เคลแมน (1967, อางใน พิภพ วชังเงิน 2547 : 419) อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติวาเปนไปตามสภาพแวดลอมทางสังคมภายใตกระบวนการดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกก 1. การยินยอม(Compliance) คือการยอมรับอิทธิพลจากผู อื่นเพื่อใหเขา
ปฏิบัติตัวในทางที่ตนเองตองการหรือพอใจ
กกกกกกกกกกกกกกกก 2. การเลียนแบบ (Identification) คือการแสดงพฤติกรรมเพื่อใหเหมือน
สมาชิกในสังคม หรือเพื่อใหคนอื่นเห็นวาตนเปนคนเกงเพื่อจะมีสัมพันธภาพอันดีกับคนอื่น
กกกกกกกกกกกกกกกก 3. รับอิทธิพลจากสิ่งตางๆเนื่องจากตรงกับคานิยมที่มีอยูในตัวของบุคคล
เอง(Internalization)
กกกกกกก ปเตอรสัน กับ เทอรสโตน(1967, อางใน พิภพ วชังเงิน 2547 : 419) วัดเจตคติดวยมาตร
ภาษากอนและหลังดูภาพยนตรเงียบ ผลปรากฏวาเจตคติเปลี่ยนไป จากการศึกษาปรากฏวาเราสราง
สถานการณการเรียนรูขึ้นมา เรียนรูจากภาพยนตรแลวทําใหความรูสึกเปลี่ยนไป
กกกกกกกกการเสริมสรางเจตคติมีเคล็ดลับคือตองใชแรงเสริมในทางบวก การลดความกังวล กลุม
หรือหมูคณะเปนแนวโนมที่จะเลียนแบบ รวมถึงผูเคารพดวย
กกกกกกกก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ พอสรุปได วา การเปลี่ยนแปลงเจตคติเริ่มแรกโดยการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบทางดานความรู  เชนขาวสารขอมูลใหมทําใหเกิดความรู สึกเชนประสบ
การณที่นายินดีไมนายินดี ซึ่งกอใหเกิดองคประกอบทางดานการปฏิบัติโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานทา งสังคมหรือการบังคับเป นตนเมื่อองค ประกอบของเจตคติอย างใดอย างหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงองคประกอบอื่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวยอยางไรก็ตาม
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กกกกกกกกจากคํานิยามของเจตคติของนักวิชาการที่กลาวมานี้ จึงสรุปไดวา เจตคติ คือ ความรูสึก
นึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆรอบตัว และมีความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติตนไปในทางใน
แนวใดแนวทางหนี่งตอสิ่งนั้น เจตคติของบุคคลแตละคนเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลนั้น โดยไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ครอบครัว กลุมเพื่อน
และสื่อมวลชน ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็จะเกิดเปนประสบการณการเรียนรูของบุคคลที่สงผล
ยอนกลับไปสูเจตคติตอเนื่องกันไป
กกกกกกกกการวัดเจตคติ
กกกกกกกกสิริอร วิชชาวุธ (2549 : 234-35) แมวาเจตคติ ไมสามารถวัดได โดยตรงแตสามารถสราง
เครื่องมือวัดเจตคติเพื่อเป นแนวทางในการทํานายพฤติกรรมหรืออธิบายเจตคติได  การสร าง
เครื่องมือวัดเจตคติมี หลายวิธี
กกกกกกกกกกกกกกกกนักจิตวิทยาไดพัฒนาขึ้นมามี 3 วิธีใหญๆ คือ
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
1. การวัดดานพฤติกรรม (Behavioral Measures)เปนการวัด
พฤติกรรมที่แสดงออกมาอยางเปดเผย
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2. การวัดทางดานสรีรวิทยา (Physiological Measures) เปนการ
วัดโดยการซอนเครื่องมือไวใหผูถูกวัดตอบคําถามโดยไมมีการควบคุม
กกกกกกกกกกกกกกกก
3. การวัดโดยการรายงานตนเอง (Self-report Measures)การวัด
เจตคติที่นิยมกันมากและใช กันแพรหลายที่สุด คือ การวัดดวยการรายงานตนเองซึ่งได แกแบบวัด
แบบเทอรสโตน แบบกัตแมน แบบลิเคอรท และแบบออสคูต แตละแบบมีวิธีการสรางแตกตางกัน
วิธีที่นิยมกันแพรหลายมากคือ มาตรวัดแบบลิเคอรท เพราะงายในการสราง มีความเชื่อถือไดมากกว
าแบบเทอรสโตนเมื่อมีจํานวนขอคําถาม (Item) เทากัน
กกกกกกกกกกกกกกกกการวัดเจตคติ นักจิตวิทยาสังคม นิยมวัดใน 2 ลักษณะ คือ
กกกกกกกกกกกกกก
1. ทิศทาง (Direction) หมายถึงการประเมินคาความรู การรูสึก
และการพรอมกระทําไปในดานบวกหรือลบ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดีหรือเลว เชน เกี่ยวกับองคประกอบ
ทางการรู ก็สามารถวัดได วาบุคคลมี ความรูในประเด็นที่ตองการวัดในทางที่วาสิ่งนั้นดี หรือเลว
สวนที่เกี่ยวกับองค ประกอบทางความรูสึก ก็สามารถวัดได วาบุคคลมีความรู สึกตอสิ่งนั้นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ สวนที่เกี่ยวกับองคประกอบทางการพรอมกระทําก็สามารถวัดไดวาบุคคล
พรอมที่จะกระทําตอสิ่งนั้นในทางบวกหรือลบ ทางบวกหมายถึงการพรอมที่จะใหการสนับสนุน
หรือชวยเหลือ สวนทางลบหมายถึงความพรอมที่จะทําลายหรือขัดขวางความเจริญของสิ่งนั้น

19
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2. ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเขมขน หรือปริมาณ
ความรุนแรงของเจตคติไปในทิ ศทางบวกหรือลบ นั่นคือ บุคคลอาจมีเจตคติ ตอสิ่งหนึ่งอยางรุนแรง
และตออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบาบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสําคัญของสิ่งนั้น
กกกกกกกกความหมายเจตคติการบริการ
กกกกกกกกเจตคติการบริการ หมายถึง ความรู ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลในการบริการ
อันสงผลใหบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการบริการที่มีความโนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง
ดวยการแสดงออกในทางบวกหรือลบก็ได
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับเจตคติการบริการ
กกกกกกกกHawkin and Coney (1983, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2544 : 10-11) กลาววาเจตคติ
เปนองครวมของความรูสึกนึกคิดและความพรอมในการแสดงออกทางการกระทําหรือพฤติกรรม
ตางๆ เจตคติในการบริการจึงประกอบขึ้นดวยองคประกอบของเจตคติ 3 ประการ คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. องคประกอบดานความคิด (Cognitive component) เปนองคประกอบที่
เกี่ยวกับการรับรูขาวสารขอมูล ความเชื่อและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่แตละบุคคลไดมาจาก
ประสบการณการเรียนทั้งทางตรงและทางออม ทําใหเกิดเปนความรูความเขาใจที่เปนเหตุผลในการ
สรุปความ และรวมเปนระบบความคิดความเชื่อในการประเมินคาสิ่งตางๆ ซึ่งมักจะออกผลเปน
แนวโนมทางใดทางหนึ่ง(ดี – ไมดี – มีคุณคา – ไมมีคุณคา – เหมาะสม – ไมเหมาะสม )
กกกกกกกกกกกกกกกก2. องคประกอบดานความรูสึก (affective component) เปนองคประกอบที่
เกี่ยวของกับการแสดงความรูสึกและอารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกับการรับรูและความเขาใจ
ตอสิ่งตางๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการที่บุคคลประเมินคาสิ่งเหลานั้นและเกิดความรูสึกในทางบวก
และทางลบออกมา (ชอบ -ไมชอบ -ตองการ -ไมตองการ -พึงพอใจ -ไมพึงพอใจ)
กกกกกกกกกกกกกกกก3. องคประกอบดานความโนมเอียงของพฤติกรรม (conative component)
เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับความโนมเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติตนหรือตอบสนองสิ่ง
ตางๆไปในทางใดทางหนึ่ง จะขึ้นอยูกับความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคลที่ไดรับจากการประเมิน
คาสิ่งเหลานั้น กลาวคือ เมื่อบุคคลมีความรูเชิงประเมินคาและมีความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสิ่งใด
แลว ผลที่ตามมาก็คือ ความพรอมที่จะกระทําหรือปฏิบัติตอบอยางใดอยางหนึ่งที่สอดคลองกับ
ความเชื่อและความรูสึกที่มีตอสิ่งนั้น ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนไปในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือ
คัดคานสิ่งนั้นๆ
กกกกกกกกBrown (1989, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2544 : 17) กลาววา ผูใหบริการ
จําเปนตองมีเจตคติที่ดีตอการบริการ โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานบริการและบทบาทความ
รับผิดชอบของผูใหบริการ มีความรูสึกในทางบวกตออาชีพบริการและมีจิตใจของการใหบริการ
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ตลอดจนมีแนวโนมที่จะปฏิบัติงานบริการใหผูอื่นดวยความเต็มใจและสนใจการใหบริการที่จะ
สรางความพึงพอใจใหลูกคาเปนประการสําคัญ องคการบริการที่ประสบความสําเร็จในงานบริการ
มักคัดเลือกผูใหบริการที่มีเจตคติที่เปนมิตรตอผูรับบริการ โดยมีลักษณะของเจตคติที่พึงประสงค
ของผูใหบริการ ดังนี้
กกกกกกกกกกกกก 1. เจตคติที่เชื่อมั่นในตนเอง จะมีลักษณะของความตั้งใจที่แนวแน มี
เปาหมายบุคลิกทาทางที่เต็มไปดวยความมั่นคงไมยอทอ เปดเผย และกลาแสดงออก
2. เจตคติในการปรับตัวเขากับผูอื่น จะมีลักษณะของความยืดหยุนในการ
ปฏิสัมพันธ ความกระตือรือรนในการบริการ และการใชไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะมาก
กกกก
3. เจตคติในความเห็นใจผูอื่น จะมีลักษณะของความเปนมิตร อัธยาศัยราเริง
แจมใส ชอบปฏิสัมพันธกับผูอื่น และความพยายามสรางความพอใจใหกับลูกคา
กกกกกกกกSchiffman and Kanuk (1987, อางถึงใน จิตตินันท เดชะคุปต 2544 : 33) กลาวถึง
แบบจําลองเจตคติในการบริการที่นิยมใชอยางแพรหลายในการอธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคตอ
สินคาและบริการ คือ แบบจําลองเจตคติของฟชไบน (Fishbein’s attitude model)ซึ่งแบงออกเปน 3
แบบจําลอง คือ
กกกกก
1. แบบจําลองเจตคติของบุคคลตอวัตถุ (attitude – toward – object model)
เปนแบบจําลองที่ใชในการประเมินเจตคติของบุคคลตอวัตถุ (สินคา ตราเครื่องหมายการคา หรือ
ผลิตภัณฑการบริการ ) โดยกลาววาเจตคติของบุคคลจะเปนผลรวมของชุดความเชื่อเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ (attributes) ของสินคา ตราเครื่องหมายการคา หรือผลิตภัณฑบริการที่ไดรับการ
ประเมินระดับความเหมาะสมตามมาตรฐานความเชื่อของแตละคุณลักษณะ
กกกก
2. แบบจําลองเจตคติของบุคคลตอลักษณะพฤติกรรม (attitude – toward –
behavior model) เปนแบบจําลองที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเจตคติและพฤติกรรมที่
แสดงออกมา โดยกลาววา เจตคติของบุคคลเปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอการกระทําหรือการ
ประพฤติตอวัตถุหรือสิ่งตางๆซึ่งจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง
เปรียบเทียบกับพื้นฐานความเชื่อที่มีอยู
กกกกกกกกกก
3. แบบจําลองเจตคติของบุคคลตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (theory of
reasoned action model) เปนแบบจําลองที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเจตคติของบุคคล
ตอพฤติกรรม ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และบรรทัดฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยกลาววา
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมโดยไดรับอิทธิพลจากเจตคติของ
บุคคลตอพฤติกรรมนั้นและบรรทัดฐานความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความเหมาะสมของพฤติกรรม
และแรงจูงใจใหทําตาม
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4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจในงาน
กกกกกกกกประยุทธ เทพมังกรและคณะ(2539,อางถึงใน สุพานี สฤษฎวานิช 2549 : 102) ไดศึกษา
ความพึงพอใจในงานของวิศวกรบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวาวิศวกร
บริษัทเอกชนมีความรูสึกพึงพอใจตอปจจัยตางๆ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การบังคับบัญชา
ผูรวมงาน สภาพการทํางาน ผลประโยชนตอบแทน ตัวงานเอง และโอกาสกาวหนา และพบวาทุก
ปจจัยลวนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานทั้งสิ้น และไดศึกษาถึงระดับความสําคัญของ
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจในงานพบวามี 5 ปจจัยที่สามารถทํานายความพึงพอใจในงาน
ของวิศวกรบริษัทเอกชนได คือ ตัวงานเอง สภาพการทํางาน ผูรวมงาน ผลประโยชนตอบแทน และ
โอกาสกาวหนา ซึ่งทั้ง 5 ปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรในเรื่องความพึงพอใจในงานรวมกันได
97.2% สวนการบังคับบัญชาไมมีอํานาจในการอธิบายถึงความพึงพอใจในงาน นอกจากนี้ยังพบวา
ตัวแปรดานปจจัยพื้นฐานทางดานประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษาสูงสุดเทานั้นที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
กกกกกกกกเบญจพร ถีระรักษ (2547,อางถึงใน สุพานี สฤษฎวานิช 2549 : 103) ไดศึกษาความพึง
พอใจในงาน ลักษณะความเปนผูนําของหัวหนางานและความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรแหงหนึ่ง จํานวน 296 คน พบวา
กกกกกกกกกกกกกกกก 1. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจลาออกจาก
งาน
กกกกกกกกกกกกกกกก 2. ลักษณะความเปนผูนําของหัวหนางานมีความสัมพันธทางลบกับความ
ตั้งใจลาออกจากงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก3. ความพึงพอใจในงานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความ
เปนผูนําของหัวหนางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก 4. พนักงานระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความตั้งใจ
ลาออกจากงานมากกวาพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
กกกกกกกกกกกกกกกก5. ความพึงพอใจในงานดานลักษณะงาน ความพึงพอใจในงานดานรายได
และความพึงพอใจงานดานเพื่อนรวมงาน รวมกันทํานายความตั้งใจลาออกจากงาน
กกกกกกกกงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
กกกกกกกกสรินยา จรุงพัฒนานนท (2547 : บทคัดยอ ) ศึกษาการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของขาราชการตํารวจ ศึกษากรณี ขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค
2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร
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ลักษณะดานบุคคล ลักษณะดานองคการเกี่ยวกับการการรับรูตอระบบการบริหาร กับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของขาราชการตํารวจ กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 โดยการศึกษานี้ใช
การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัย เชิงสํารวจ
มีกลุมประชากรขาราชการตํารวจกองบังคับการ
อํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 จํานวน 197 นาย ศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 133 นาย เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลใชวิธีหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะหความสัมพันธไค-สแควร วัดความเขมความสัมพันธดวย Cramer’s V ผลการศึกษา พบวา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองบังคับการ อํานวยการตํารวจภูธรภาค 2 ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก
ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.31 ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด
ไดแก ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.39 เมื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรลักษณะดานบุคคล ไดแก ชั้นยศ อายุราชการ และเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพ
กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา
อายุราชการและเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนชั้นยศ พบวา ไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน สวนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะ
ดานองคการเกี่ยวกับการรับรูตอระบบการบริหารองคการ ไดแก ภาวะผูนํา การจูงใจ การสื่อสาร
การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การควบคุมกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา การรับรูตอระบบ
การบริหารองคการทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวัดความเขมของความสัมพันธ พบวา การรับรูตอระบบการบริหารองคการ
ดานการจูงใจ การสื่อสาร การตั้งเปาหมาย มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานนอย สวนดานภาวะ
ผูนํา การตัดสินใจ การควบคุม มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานปานกลาง
กกกกกกกกบุญเลิศ สิริภัทรวณิช (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการ
ทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรที่ทํางานกับคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจใน
การทํางานและระดับความมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางหนวยงาน
ราชการและหนวยงานเอกชน ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบจูงใจในการทํางาน และ
การจัดการบริหารภายในองคการใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น
กกกกกกกก กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยเปนบุคลากรที่
ทํางานกั บคนพิการที่มีหนาที่หลักในการบริกา รหรือ ติดตอสัมพันธโดยตรง กับคนพิกา ร
จํานวน 423 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางและ ปรัปรุง
เพื่อใชในการวัดปจจัยจูงใจในดานตางๆ10 ปจจัย คือ คาตอบแทน สวัสดิการ สภาพแวดลอมของที่
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ทํางานโอกาส พัฒนาตนเอง โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ
ระหวา งผูรวมงาน ลักษณะการปกครอบบังคับบัญชา ลักษณะงาน
และความมีชื่อเสียงของ
หนวยงาน และการวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานดานตางๆ 10 ดาน ไดแก ผลตอบแทนที่เพียงพอ
สวัสดิการที่ยุติธรรม สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ความมั่นคงในอาชีพ สังคมสัมพันธ ลักษณะการ
บริหารงาน ภาวะอิสระจากงานและความภาคภูมิใจในองคการ โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
วัดปจจัยจูงใจในการทํางาน
และวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานมีค าเทากับ .947
และ
.957 ตามลําดับ ในการเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม แลวนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหคาความถี่ รอยละ เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหคาที
(t-test) และการวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียร
สัน (Pearson Coorrelation) ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา
กกกกกกกกกกกกกกกก 1. บุคลากรที่ทํางานกับคนพิการในหนวยงานราชการใหความสําคัญกับ
ปจจัยจูงใจในดานคาตอบแทนสูงกวาบุคลากรในหนวยงานเอกชน
ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 แตไมมีความแตกตางระหวางการใหความสําคัญในปจจัยดานอื่นๆ
กกกกกกกกกกกกกกกก2. บุคลากรที่ทํางานกับคนพิการในหนวยงานเอกชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา
บุคลากรที่ทํางานในหนวยงานราชการ 5 ดาน คือ ดานผลตอบแทนที่เพียงพอ ดานสวัสดิการที่
ยุติธรรมดานสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ดานการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
บุคลากรใน หนวย งานเอกชนทีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคการสูงกวา
บุคลากรใน หนวยงานราชการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกกกกกกกกกก3. มีความสัมพันธทางบวกระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจในการ
ทํางานดานความมั่งคงในงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในอาชีพ
อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และระหวางการใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจในการทํางานดาน
ความมีชื่อเสียงของหนวยงาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความภูมิใจในองคการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
กกกกกกกกศักดินา บุญเปยม (2541 : บทคัดยอ)ศึกษาความสัมพันธของความคาดหวังคุณภาพชีวิต
ในงานหลังจากเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐกับความพึงพอใจในงานและคุณภาพชีวิต
ในงานในปจจุบันของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
ศึกษาความสัมพันธของความคาดหวัง คุณภาพชีวิตในงานหลังจากเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ กับความพึงพอใจในงาน และคุณภาพชีวิตในงานในปจจุบันและศึกษาอิทธิพลของความพึง
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พอใจในงาน และคุณภาพชีวิต ในงานในปจจุบัน เพื่อใชทํานายความคาดหวังคุณภาพชีวิตในงาน
หลังจากเปลี่ยนเปน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 262 คน จําแนกตามสายงาน คือ สาย ก สาย ข และสาย ค โดยผูวิจัยได
พัฒนาแบบวัดความคาดหวัง คุณภาพชีวิตในงาน แบบวัดคุณภาพชีวิตในงานในปจจุบัน และแบบ
วัดความพึงพอใจในงาน ซึ่งเปนแบบประมาณคาชนิด 5 มาตรวัด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก การทดสอบ คาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ
การวิเคราะห ถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลไดดังนี้ 1. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
งานคุณภาพชีวิตในงานในปจจุบัน และความคาดหวังคุณภาพ ชีวิตในงาน อยูในระดับปานกลาง
2. บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคลตางกันในเรื่องสายงาน ระดับการศึกษา ระดับ ตําแหนง อายุ และ
อายุงาน มีความคาดหวังคุณภาพชีวิตในงานไมตางกัน 3. บุคลากรมีความคาดหวังคุณภาพชีวิตใน
งานต่ํากวาคุณภาพชีวิตในงานในปจจุบัน ยกเวนดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอที่สูงกวา
คุณภาพชีวิตในงานในปจจุบัน 4. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความคาดหวัง
คุณภาพชีวิตในงานอยู ในระดับนอย (r=.15) และสามารถอธิบายความผันแปรของความคาดหวัง
คุณภาพชีวิตในงานได รอยละ 2.56 5. คุณภาพชีวิตในงานในปจจุบันมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความคาดหวังคุณภาพชีวิต ในงาน อยูในระดับนอย (r=.17) และสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความคาดหวังคุณภาพชีวิต ในงานไดรอยละ 4.74
กกกกกกกกทัศนา แสวงศักดิ์ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีการวิจัยครั้งนี้
มี
วัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา กับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เพื่อหาคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผู
บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน สถานภาพสมรส และเขตพื้นที่การศึกษาคุณลักษณะที่ศึกษาประกอบดวย 5 ดานคือ
ความรูความสามารถการใหมีสวนรวม มีความเพียงพอในชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ความสามารถในการสื่อสารสวนคุณภาพชีวิตการทํางาน 6 ดาน คือ คาตอบแทนที่ยุติธรรม
สิ่งแวดลอมที่สะดวกและปลอดภัย ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว ลักษณะการบริหารงาน และสังคมสัมพันธกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 246 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random
sampling) ซึ่งมีขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นใน การสุม โดยสุมผูบริหารแตละขนาด ๆ ละรอยละ
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50 จากนั้นสุมแบบงาย (Simple random sampling) เก็บขอมูลไดรอยละ 91.46 เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาไดคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ
0.94 และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.91 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาคะแนนเฉลีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสันวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ทดสอบคาที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ ทางเดียว
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
กกกกกกกกกก
1. สถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี สวนมากมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ประสบการณการทํางาน
มากกวา 10 ปมีสถานภาพสมรส และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
กก
2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมีมากที่สุดยกเวนดานความรูความสามารถและ
การใหมีสวนรวมอยูในระดับมีมาก
กกกกกกกกกก
3. คุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมีมากยกเวนดานลักษณะการบริหารงาน
อยูในระดับมีมากที่สุด
กกกกกกกกกก
4. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกก
5. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานีสามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงคุณลักษณะของผูบริหารดานความรูความสามารถก็ทํานาย
คุณภาพชีวิตการทํางานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนกัน
กกกกกกกกก
6. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาประสบการณทํางานและสถานภาพสมรส
ไมแตกตางกัน แตจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กกกกกกกกงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับเจตคติการบริการ
กกกกกกกกจาริณี ศรีประเสริฐ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเจตคติตอการคงอยูในงาน บรรทัดฐาน
กลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน และความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือ
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กกกกกกกกการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเปนปญหาสําคัญในระบบบริการดานสุขภาพ การแกไข
การขาดแคลนนอกจากการผลิตบุคลากรใหเพียงพอแลว การธํารงรักษาใหพยาบาลคงอยูในงาน
ยังเปนสิ่งที่จําเปนอีกประการหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติตอการคงอยูใน
งานบรรทัดฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน และความตั้งใจคงอยูในงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตภาคเหนือและหาความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 4 ตัว
แปร กลุมตัวอยางคือพยาบาลวิชาชีพที่ไมมีตําแหนงทางการบริหารและปฏิบัติงานการพยาบาลใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิเขตภาคเหนือจํานวน 453 ราย โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ ใช
ในการวิจัยไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามเจตคติตอการคงอยูในงาน
บรรทัดฐานกลุมอางอิง การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน และความตั้งใจคงอยูในงานที่ผูวิจัย
สรางขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผน (Ajzen 2002) และการทบทวนวรรณกรรม
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามีคาโดยรวมเทากับ .85 ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ .83, .88, .89 และ .89 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบวา
กกกกกกกกกกกกกกกก 1. กลุมตัวอยางมีคาคะแนนเจตคติตอการคงอยูในงาน (รอยละ 72.19)
บรรทัดฐานกลุมอางอิง (รอยละ 62.03) การรับรูการควบคุมการคงอยูในงาน (รอยละ 65.34) และ
ความตั้งใจคงอยูในงาน (รอยละ 62.25) อยูในระดับปานกลาง (X = 237.67, 263.96, 75.68 และ
17.47 ตามลําดับ และมีคา SD = 61.27, 63.12, 39.39 และ 5.06 ตามลําดับ)
กกกกกกกกกกกกกกกก2. คาคะแนนเจตคติตอการคงอยูในงาน บรรทัดฐานกลุมอางอิง การรับรู
การควบคุมการคงอยูในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจคงอยูในงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (r = .452,.290 และ .203 ตามลําดับ)
กกกกกกกกกกกกกกกก 3. เจตคติตอการคงอยูในงานและบรรทัดฐานกลุมอางอิงสามารถทํานาย
ความตั้งใจคงอยูในงานของกลุมตัวอยางไดรอยละ 24.6 สวนการรับรูการควบคุมการคงอยู ในงาน
ไมมีอํานาจในการทํานาย
กกกกกกกก ผลการวิจัยครั้งนี้สะทอนใหเห็นวาทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผนสามารถนํามา
อธิบายความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพได และสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหา
แนวทางการพัฒนาสงเสริมความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในอนาคตตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 230 คน จากจํานวนทั้งหมด 8 สาขา ไดแก สาขาพระปนเกลา จํานวน
34 คน สาขาราชดําเนิน จํานวน 23 คน สาขาสะพานขาว จํานวน 35 คน สาขาบางโพ จํานวน 24 คน
สาขาถนนขาวสาร จํานวน 27 คน สาขาบางขุนนนท จํานวน 33 คน สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน
จํานวน 26 คน สาขาสี่แยกบานแขก จํานวน 28 คน รวมพนักงานทั้งหมด 230 คน
ตัวแปรทีใ่ ช้ ศึกษาในการวิจัย
กกกกกกกกตัวแปรที่ใชศึกษามี 3 ตัวแปร ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความพึงพอใจในงาน
กกกกกกกกกกกกกกกก2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกก3. เจตคติการบริการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบวัดตางๆซึ่งแบงเปน 4 สวน
คือ
กกกกกกกกส่ วนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทางประชากรพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 สาขา เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางานและรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน
กกกกกกกกส่ วนที่ 2 เปนแบบวัดความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามมา
จากงานวิจัยของ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551) ที่มีองคประกอบ 4 ดานดังนี้ ดานงานที่ทาทายระดับ
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สติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และ
ดานการสนับสนุนชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน มีจํานวน 31 ขอ ดังนี้
เฮอรซเบิรก (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551 : 102-103)
กกกกกกกกกกกก
1. งานทีท่ ้ าทายระดับสติปัญญา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-ดานความรับผิดชอบ จํานวน 3 ขอ ไดแกขอ 1, 2 ,3
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-ดานลักษณะงานที่ทํา จํานวน 3 ขอ ไดแกขอ 4, 5 , 6
กกกกกกกกกกก
2. ความเสมอภาคในการรับรางวัล
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-ดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน จํานวน 9 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไดแก 7,8,9,10,11,12,13,14,15
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
จํานวน 5 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไดแก 16, 17,18,19,20
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-ดานการไดรับการยกยองนับถือ จํานวน
2 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไดแก 21,22
กกกกกกก
3. การให้ การสนับสนุนช่ วยเหลือเกีย่ วกับงาน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-ดานสภาพการทํางาน
จํานวน
4 ขอ
ไดแก 23,24,25,26
กกกกกกกกกกก
4. การช่ วยเหลือสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก-ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก จํานวน 5 ขอ ไดแก 27,28,29,30,31
กกกก
เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบสอบถาม
กกกกกก เห็นดวยนอยที่สุด
ได 1 คะแนน
กกกกกกก เห็นดวยนอย
ได 2 คะแนน
กกกก
เห็นดวยปานกลาง
ได 3 คะแนน
กกกก
เห็นดวยมาก
ได 4 คะแนน
กกก
เห็นดวยมากที่สุด
ได
5 คะแนน
กกกกกกก ส่ วนที่ 3 เปนแบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ซึ่งผูวิจัยสราง
แบบสอบถามดวยตัวเอง โดยอางอิงและทบทวนวรรณกรรมมาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของ ศิริพร พันธุรี (2546) โดยใชมาตราสวนประเมินคาของลิเคอรส(Likert)
(1932, อางถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 2545 : 151) โดยมีลักษณะมาตราสวนประเมินคาแบบให
เลือกตอบตามระดับความเห็นของผูตอบ ซึ่งมีอยู 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก
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เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด ซึ่งจะถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8
ดาน ไดแก ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการ
บริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภูมิใจในองคการ มีทั้งหมด 16 ขอดังนี้
กกกกกกก 1. ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ จํานวน
2 ขอ ไดแก 1,2
ก
2. ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จํานวน 1 ขอ ไดแก 3
กกกกกก 3. ดานการพัฒนาศักยภาพ
จํานวน 2 ขอ ไดแก 4,5
กกก
4. ดานความกาวหนา
จํานวน 2 ขอ ไดแก 6,7
กกก
5. ดานสังคมสัมพันธ จํานวน
2 ขอ ไดแก 8,9
กกก
6. ดานลักษณะการบริหารงาน
จํานวน 3 ขอ ไดแก
10,11,12
กกกกก 7. ดานภาวะอิสระจากงาน
จํานวน 2 ขอ ไดแก
13,14
กกกกก 8. ดานความภูมิใจในองคการ
จํานวน 2 ขอ ไดแก
15,16
กกกกกกกกเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบสอบถาม
กกกกกกกกเห็นดวยนอยที่สุด
ได 1 คะแนน
เห็นดวยนอย
ได 2 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
ได
3 คะแนน
เห็นดวยมาก
ได 4 คะแนน
เห็นดวยมากที่สุด
ได
5 คะแนน
กกกกกกกกส่ วนที่ 4 เปนแบบวัดเจตคติการบริการของพนักงาน โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมา
จากพิภพ ชวังเงิน (2547) สรางขึ้นตามแบบทดสอบเจตคติที่ ลิเคอรส(Likert) (1932, อางถึงใน
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 2545 : 151) ไดสรางขึ้นเปนแบบทดสอบที่เปนประโยคและมีหัวขอให
เลือกตอบตามระดับความเห็นของผูตอบ ซึ่งมีอยู 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด ซึ่งจะถามเกี่ยวกับเจตคติการบริการ 5 ดาน
ไดแก ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการ
บริการ มีทั้งหมด 20 ขอดังนี้
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กกกกกกก 1. ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ จํานวน

4 ขอ ไดแก

1,2,3,4
กกกก
2. ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
จํานวน 2 ขอ ไดแก 5,6
กกก
3. ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ
จํานวน 6 ขอ ไดแก
7,8,9,10,11,12
กกก
4. ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
จํานวน 5 ขอ ไดแก
13,14,15,16,17
กก
5. ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ จํานวน
3 ขอ ไดแก
18,19,20
กกกกกกกกเกณฑ์ การให้ คะแนนแบบสอบถาม
เห็นดวยนอยที่สุด
ได 1 คะแนน
เห็นดวยนอย
ได 2 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
ได
3 คะแนน
เห็นดวยมาก
ได 4 คะแนน
เห็นดวยมากที่สุด
ได
5 คะแนน
การทดสอบความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถาม
กกกกกกกก ผูวิจัยนําแบบสอบถามโดยใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในรายวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญอีก 2 ทานอานและใหขอเสนอแนะ ตอจากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและ
นําไปเก็บขอมูลตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกก
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
กกก
1. ขั้นเตรียมการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
กกกกกกกกกกก
1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการกําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหาในการวิจัย
กกกกกกกกกก
1.2 รวบรวมแบบวัดความพึงพอใจในงาน แบบวัดคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน แบบวัดเจตคติการบริการ ที่ไดสรางไวใน ( ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551 : 102-103) ศิริพร
พันธุรี (2546) พิภพ ชวังเงิน (2547) แลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูเชี่ยวชาญพิจารณา
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2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกก 2.1 ขอความอนุเคราะห เพื่อเก็บขอมูลกับธนาคารกรุงไทย 8 สาขา และ
ชี้แจงวัตถุประสงคในการรวบรวมแบบสอบถาม
กกกกกกกกก
2.2
นําแบบสอบถามไปแจกใหพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 สาขา ประกอบดวย สาขาพระปนเกลา จํานวน 34 คน สาขาราชดําเนิน
จํานวน 23 คน สาขาสะพานขาว จํานวน 35 คน สาขาบางโพ จํานวน 24 คน สาขาถนนขาวสาร
จํานวน 27 คน สาขาบางขุนนนท จํานวน 33 คน สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน จํานวน 26 คน สาขาสี่
แยกบานแขก จํานวน 28 คน รวมพนักงานทั้งหมด 230 คนและเก็บขอมูลที่ตอบแลวกลับคืน
กกกกกกกกก
2.3 รอรับแบบสอบถามตางๆที่ตอบแลวกลับคืน
กกกกกกกกกกกก 2.4 ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดและจัดทําขอมูล เพื่อนําไป
วิเคราะหทางสถิติ
กกกกกกกก การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามไป 230 ฉบับ ไปเก็บขอมูลจาก
พนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 สาขา ประกอบดวย สาขาพระปนเกลา
จํานวน 34 คน สาขาราชดําเนิน จํานวน 23 คน สาขาสะพานขาว จํานวน 35 คน สาขาบางโพ
จํานวน 24 คน สาขาถนนขาวสาร จํานวน 27 คน สาขาบางขุนนนท จํานวน 33 คน สาขาสี่แยก
สะพานกรุงธน จํานวน 26 คน สาขาสี่แยกบานแขก จํานวน 28 คน รวมพนักงานทั้งหมด 230 คน
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 212 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.17
วิธีทางสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ในการคํานวณทางสถิติ ซึ่งวิธีที่ใชในการ
คํานวณทางสถิติมีดังนี้
กกกกกกกกกกกก 1. การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายได สถิติที่ใช คือ การหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
กกกกกกกกกกกกก 2. วิเคราะหความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน เจตคติการ
บริการโดยรวมและแยกเปนรายดาน โดยใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กกกกกกกกกกกกก 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและเจตคติการบริการโดยรวมในแตละดาน สถิติที่ใชคือ สถิติเพื่อฐานและสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ แบบเพียรสัน เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
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กกกกกกกกโดยเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดกําหนดชวงคะแนน
ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มากที่สุด หรือ เห็นดวยอยางยิ่ง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก หรือ เห็นดวย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง หรือไมแนใจ
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย หรือไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยที่สุด หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง
(กุลฑรี ทรัพยเพิ่มพูล 2550 : 50)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน 8
สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร”
กกกกกกกกสวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศึกษา
กกกกกกกกสวนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใชในการศึกษา
กกกกกกกกสวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสสมติฐาน
กกกกกกกก ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรที่ไดศึกษา ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายได แสดงไวในตารางที่ 1 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลของประชากรจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการ
ทํางาน และรายได
พนักงานแผนก
ลักษณะทางประชากร
บริการ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
69
32.5
หญิง
143
67.5
รวม
212
100
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
0
0
21-25 ป
62
29.2
26-30 ป
27
12.7
30-35 ป
31
14.6
มากกวา 35 ป
92
43.4
รวม
212
100
33

34
ตารางที่ 1(ต่ อ)
ลักษณะทางประชากร

พนักงานแผนก
บริการ
จํานวน (คน)
ร้ อยละ

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือเทียบเทา
1
1
มัธยมศึกษาหรือ ปวช.
6
2.8
อนุปริญญา หรือ ปวส.
9
4.2
ปริญญาตรี
154
72.6
ปริญญาโท
42
19.8
อื่นๆ
0
0
รวม
212
100
อายุการทํางาน
ต่ํากวา 3 ป
66
31.1
3-5 ป
25
11.8
5-10 ป
17
8
10 ปขึ้นไป
104
49.1
รวม
212
100
รายได้
0-5,000 บาท
0
0
5,001-1,000 บาท
24
11.3
1,001-15,000 บาท
42
19.8
มากกวา 15,001 บาท
146
68.9
รวม
212
100
กกกกกกกกจากตารางที่ 1 พนักงานธนาคารกรุงไทย สวนใหญเปน เพศหญิง มีอายุ มากกวา 35 ป
ระดับการศึกษาอยูในชั้นปริญญาตรี อายุการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป และมีรายไดมากกวา15,001
บาท(รอยละ67.5, รอยละ43.4, รอยละ72.6, รอยละ49.1, รอยละ68.9 ตามลําดับ)

35
กกกกกกกกส่ วนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใชในการศึกษา
แสดงใน ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในงาน ของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับความเห็น

ข้ อความ

(S.D.) แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

1.ทานคิดวาปริมาณงานที่ทาน
รับผิดชอบมีความเหมาะสม

24
(11.3)

100
(47.2)

78
(36.8)

9
(4.2)

1
(0.5)

3.64

0.75

มาก

2.ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายนั้นทานมีโอกาส
มากในการตัดสินใจดวย
ตนเอง

13
(6.1)

96
(45.3)

77
(36.3)

26
(12.3)

0
(0.0)

3.45

0.78

ปาน
กลาง

3.ทานมีอิสระในการทํางานที่
ตนเองรับผิดชอบ
4.ทานคิดวางานที่ปฏิบัติตรง
กับความรูและความถนัด

30
(14.2)

99
(46.7)

60
(28.3)

20
(9.4)

3
(1.4)

3.62

0.89

มาก

25
(11.8)

78
(36.8)

86
(40.6)

16
(7.5)

7
(3.3)

3.46

0.91

ปาน
กลาง

5.ทานคิดวางานที่ไดรับ
มอบหมายมีความทาทาย

30
(14.2)

81
(38.2)

79
(37.3)

22
(10.4)

0
(0.0)

3.56

0.86

มาก

6.ทานมีความอิสระและมีสวน
รวมในการจัดระบบการ
ทํางาน

24
(11.3)

75
(35.4)

75
(35.4)

38
(17.9)

0
(0.0)

3.40

0.91

ปาน
กลาง

7.ทานเชื่อวาอาชีพ การ
ใหบริการในธนาคารมีความ
เหมาะสมสามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวได

55
(25.9)

85
(40.1)

62
(29.2)

8
(3.8)

2
(0.9)

3.86

0.87

มาก

8.ทานคิดวาการปรับเงินเดือน
ขึ้นประจําปมีความยุติธรรม
9.เงินโบนัสประจําปที่ทาน
ไดรับมีความเหมาะสม

19
(9.0)

57
(26.9)

102
(48.1)

27
(12.7)

7
(3.3)

3.25

0.90

ปาน
กลาง

12
(5.7)

70
(33.0)

98
(46.2)

22
(10.4)

10
(4.7)

3.24

0.89

ปาน
กลาง

X

36
ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ข้ อความ

ระดับความเห็น
(S.D.) แปลผล

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

89
10.ทานคิดวาสวัสดิการเงินทุน 27
สํารองเลี้ยงชีพมีความ
(12.7) (42.0)
เหมาะสม
88
11.สวัสดิการรักษาพยาบาลมี
31
ความเหมาะสม
(14.6) (41.5)
29
95
12.ทานคิดวาสวัสดิการให
(13.7) (44.8)
กูยืมเงินทุกประเภทมีความ
เหมาะสม
20
68
13.ทานคิดวาสวัสดิการ
(9.4) (32.1)
เงินกองทุนทดแทนมีความ
เหมาะสม
13
52
14.ทานคิดวาสวัสดิการ
(6.1) (24.5)
เครื่องแบบพนักงานมีความ
เหมาะสม
79
86
15.ทานคิดวาธนาคารมีความ
(37.3) (40.6)
มั่นคง และมีเสถียรภาพ
23
73
16.ทานคิดวาธนาคารมีความ
(10.8) (34.4)
เหมาะสมในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การประเมินศักยภาพของ
พนักงาน
13
55
17.ธนาคารมีหลักเกณฑที่
(6.1) (25.9)
เหมาะสมในการโยกยาย
ตําแหนงงานการโอนยาย
สังกัดและการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนง
13
47
18.ธนาคารมีความยุติธรรมใน
(6.1) (22.2)
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง

71
(33.5)

22
(10.4)

3
(1.4)

3.54

0.89

มาก

70
(33.0)

19
(9.0)

4
(1.9)

3.58

0.91

มาก

73
(34.4)

14
(6.6)

1
(0.5)

3.64

0.81

มาก

103
(48.6)

17
(8.0)

4
(1.9)

3.39

0.83

ปาน
กลาง

73
(34.4)

56
(26.4)

18
(8.5)

2.93

1.04

ปาน
กลาง

38
(17.9)

7
(3.3)

2
(0.9)

4.09

0.87

มาก

86
(40.6)

26
(12.3)

4
(1.9)

3.40

0.90

ปาน
กลาง

96
(45.8)

36
(17.0)

11
(5.2)

3.10

0.93

ปาน
กลาง

102
(48.1)

34
(16.0)

16
(7.5)

3.03

0.96

ปาน
กลาง

มาก
ที่สุด

X

37
ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ข้ อความ

ระดับความเห็น
(S.D.) แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

19.การกําหนดความกาวหนา
14
ของแตละตําแหนงงานมีความ (6.6)
เหมาะสม
20.ทานคิดวาการสนับสนุน
15
และสงเสริมเพื่อศึกษาตอของ (7.1)
ธนาคารมีความเหมาะสม
30
21.การไดรับความไววางใจ
(14.2)
จากผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน
40
22.ทุกครั้งที่ทานไดรับคําชม
(18.9)
จากผูบังคับบัญชา ทานจะมี
ความรูสึกภูมิใจและมีความ
กระตือรือรนที่จะทํางานตอไป
31
23.หนวยงานของทานมี
(14.6)
อุปกรณเครื่องใชตางๆที่มี
คุณภาพและไมเปนอันตราย
ตอการทํางาน
33
24.หนวยงานของทานมี
(15.6)
อุปกรณและระบบปองกัน
อุบัติภัย(เชน เครื่องดับเพลิง
สัญญาณเตือนภัย)ในสภาพที่
พรอมใชงาน
19
25.สภาพหองน้ําไมมีความ
สะอาดและขาดความเอาใจใส (9.0)
ดูแลรักษา
20
26.ที่ทํางานของทานมีระบบ
(9.4)
ระบายอากาศที่ดีสังกัดและ
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง

45
(21.2)

112
(52.8)

34
(16.0)

7
(3.3)

3.11

0.87

ปาน
กลาง

69
(32.5)

110
(51.9)

17
(8.0)

1
(0.5)

3.37

0.75

ปาน
กลาง

84
(39.6)

91
(42.9)

7
(3.3)

0
(0.0)

3.64

0.76

มาก

86
(40.6)

72
(34.0)

14
(6.6)

0
(0.0)

3.71

0.84

มาก

85
(40.1)

81
(38.2)

13
(6.1)

2
(0.9)

3.61

0.84

มาก

81
(38.2)

80
(37.7)

14
(6.6)

4
(1.9)

3.58

0.89

มาก

32
(15.1)

69
(32.5)

63
(29.7)

29
(13.7)

2.75

1.14

ปาน
กลาง

49
(23.1)

117
(55.2)

20
(9.4)

6
(2.8)

3.26

0.86

ปาน
กลาง

X

38
ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ข้ อความ

ระดับความเห็น
มาก
ที่สุด

(S.D.) แปลผล

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

94
27.ทานคิดวาบรรยากาศการ
29
ทํางานรวมกันในสาขามีความ (13.7) (44.3)
ใกลชิดสนิทสนมกัน
90
28.ในธนาคารมีการชวยเหลือ
24
เกื้อกูลจากผูบังคับบัญชาและ (11.3) (42.5)
เพื่อนรวมงาน
25
101
29.ทานคิดวาเพื่อนรวมงานมี
น้ําใจและอัธยาศัยไมตรีตอกัน (11.8) (47.6)
23
103
30.การทํางานในธนาคารมี
(10.8) (48.6)
ความเปนกันเองของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน
19
76
31.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสราง
(9.0) (35.8)
ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน
รวม

71
(33.5)

14
(6.6)

4
(1.9)

3.61

0.87

มาก

83
(39.2)

13
(6.1)

2
(0.9)

3.57

0.80

มาก

79
(37.3)

6
(2.8)

1
(0.5)

3.67

0.73

มาก

75
(35.4)

9
(4.2)

2
(0.9)

3.64

0.76

มาก

79
(37.3)

26
(12.3)

12
(5.7)

3.30

0.98

ปาน
กลาง

3.45

0.27

ปาน
กลาง

X

กกกกกกกก จากตารางที่ 2 พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง ( X =3.45 ) และพิจารณาเปนรายขอ
พบวา พนักงานสวนใหญคิดวาธนาคารมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รองลงมาคือ ถาพนักงาน
ไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา จะมีความรูสึกภูมิใจและมีความกระตือรือรนที่จะทํางานตอไป และ
เพื่อนรวมงานนั้นมีน้ําใจและอัธยาศัยไมตรีตอกัน( X = 4.09, 3.71, 3.67 ตามลําดับ )

39
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับความเห็น

ข้ อความ

(S.D.) แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

15
1.การเลื่อนเงินเดือนในปที่
ผานมา ทานไดรับพิจารณาให (7.1)
ไดรับการขึ้นเงินเดือนในอัตรา
ที่ไมเหมาะสมคุมคากับความ
อุตสาหะที่ทานไดปฏิบัติงาน
12
2.เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน
(5.7)
รวมอาชีพในหนวยงานอื่น
เงินเดือนและคาตอบแทนที่
ทานไดรับมีความทัดเทียมกัน
เหมาะสมคุมคากับอุตสาหะที่
ทานไดปฏิบัติงาน
19
3.องคการที่ทานทํางานอยูมี
(9.0)
แสงสวาง อุณหภูมิ ความ
สะอาด สุขาภิบาล ฯลฯ อยางดี
เสมอ
16
4.การทํางานในหนวยงานที่
(7.5)
ทานไดมีโอกาสใชความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมาก
14
5.หัวหนางานยังไมเปดโอกาส
(6.6)
หรือใหการยอมรับทานที่จะ
ไดใชความคิดและนําเอา
ประสบการณในการทํางานมา
ใช

39
(18.4)

128
(60.4)

25
(11.8)

5
(2.4)

3.16

0.81

ปาน
กลาง

52
(24.5)

117
(55.2)

22
(10.4)

9
(4.2)

3.16

0.84

ปาน
กลาง

99
(46.7)

81
(38.2)

12
(5.7)

1
(0.5)

3.58

0.75

มาก

79
(37.3)

102
(48.1)

13
(6.1)

2
(0.9)

3.44

0.76

ปาน
กลาง

30
(14.2)

117
(55.2)

45
(21.2)

6
(2.8)

3.00

0.85

ปาน
กลาง

X

40
ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ข้ อความ

ระดับความเห็น
(S.D.) แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

12
(5.7)

59
(27.8)

116
(54.7)

20
(9.4)

5
(2.4)

3.25

0.79

ปาน
กลาง

19
(9.0)

68
(32.1)

96
(45.3)

23
(10.8)

6
(2.8)

3.33

0.89

ปาน
กลาง

29
(13.7)

93
(43.9)

80
(37.7)

9
(4.2)

1
(0.5)

3.66

0.78

มาก

31
(14.6)

73
(34.4)

87
(41.0)

16
(7.5)

5
(2.4)

3.51

0.91

มาก

10.ทานอยูในหนวยงานที่ขาด
ความเปนธรรม

12
(5.7)

41
(19.3)

88
(41.5)

56
(26.4)

15
(7.1)

2.90

0.98

ปาน
กลาง

11.หัวหนางานยอมรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของทาน
12.การบริหารงานใน
หนวยงานมีรูปแบบที่ชวยทํา
ใหอยากทํางาน
13.ปริมาณงานที่รับผิดชอบมี
มากจนสงผลกระทบตอชีวิต
14.ทานพอใจในความสมดุล
ของชวงเวลาของการทํางาน
และชวงเวลาที่อิสระจากงาน
15.ทานมีความภูมิใจที่จะให
คนอื่นทราบวาทานทํางานอยู
ที่นี่

17
(8.0)

72
(34.0)

103
(48.6)

17
(8.0)

3
(1.4)

3.39

0.80

ปาน
กลาง

12
(5.7)

68
(32.1)

113
(53.3)

16
(7.5)

3
(1.4)

3.33

0.75

ปาน
กลาง

20
(9.4)

38
(17.9)

103
(48.6)

49
(23.1)

2
(0.9)

3.11

0.90

ปาน
กลาง

21
(9.9)

66
(31.1)

115
(54.2)

9
(4.2)

1
(0.5)

3.45

0.74

ปาน
กลาง

39
(18.4)

76
(35.8)

85
(40.1)

10
(4.7)

2
(0.9)

3.66

0.86

มาก

6.การปฏิบัติงานอยูกับ
หนวยงานนี้ทําใหทานไดรับ
ความกาวหนามากกวาที่อื่น
7.ทานพอใจในโอกาสที่จะ
กาวหนาในหนวยงานที่ทาน
เปนอยูในปจจุบัน
8.งานของทานเปดโอกาสให
ไดสรางความสัมพันธคุนเคย
กับเพื่อนรวมงาน
9.ทานสามารถปรึกษาปญหา
สวนตัวกับเพื่อนรวมงานได

X
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ข้ อความ

16.ถาเพื่อนๆหรือนองๆมาขอ
คําแนะนําในเรื่องการ
ประกอบอาชีพ ทานอยาก
แนะนําใหมาทํางานที่นี่

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

39
(18.4)

65
(30.7)

90
(42.5)

11
(5.2)

7
(3.3)

รวม

X

(S.D.) แปลผล

3.55

0.95

ปาน
กลาง

3.34

0.23

ปาน
กลาง

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวา พนักงานพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X =3.34 ) และพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานสวนใหญมีความภูมิใจที่จะใหคนอื่นทราบ
วาตนเองทํางานอยูที่ นี่ งานของ ตนเองนั้น เปดโอกาสใหไดสรางความสัมพันธคุนเคยกับเพื่อน
รวมงาน และองคการที่ ตนเองทํางานอยูมีแสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด สุขาภิบาล ฯลฯ อยางดี
เสมอ ( X = 3.66, 3.66, 3.58 ตามลําดับ )
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับความเห็น

ข้ อความ

1.ทานคิดวาลักษณะงานที่
ทานทําอยูตรงตามกับความ
ถนัดของทาน
2.ทานคิดวาการทํางานเปน
การทําแบบมีสวนรวม
ระหวางผูบริหารกับพนักงาน

(S.D.) แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

20
(9.4)

80
(37.7)

98
(46.2)

11
(5.2)

3
(1.4)

3.48

0.79

ปาน
กลาง

17
(8.0)

77
(36.3)

102
(48.1)

14
(6.6)

2
(0.9)

3.43

0.77

ปาน
กลาง

X
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ตารางที่ 4 (ต่ อ)
ข้ อความ

ระดับความเห็น
(S.D.) แปลผล

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

64
3.ทานรูสึกวาธนาคารเต็มใจที่
20
จะจายเงินใหมากขึ้นเมื่อทาน (9.4) (30.2)
ทําผลประโยชนใหธนาคาร
106
4.ทานเปนมิตรกับเพื่อน
49
รวมงานที่อยูในองคกร
(23.1) (50.0)
19
37
5.ทานรูสึกอิสระในการนํา
(9.0) (17.5)
ความยากลําบากของงานไป
หางาน
31
78
6.ทานชอบงานที่มั่นคงอยูใน
ปจจุบันมากกวาความเปนนาย (14.6) (36.8)
33
100
7.เมื่อทานทํางานผิดพลาด
(15.6) (47.2)
ทานจะปฏิบัติอยาง
ตรงไปตรงมา ในกรณีที่ตอง
ทําการตัดสินใจ
20
59
8.ทานรูสึกวาไดรับเงินเดือน
อยางยุติธรรมเมื่อเทียบกับงาน (9.4) (27.8)
ในหนาที่
19
68
9.ทานไดรับความสุขจากงาน
(9.0) (32.1)
ของทานเหมือนกับเวลาวาง
67
10.ทานมีความพอใจในหนาที่ 22
การงานของทานไมมีเจานาย (10.4) (31.6)
คนใดมาแทรกแซง กาวกาย
36
98
11.ทานรูสึกยินดีใหขอเสนอ
แนะเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้น (17.0) (46.2)
42
79
12.ทานรูสึกมั่นใจวาสามารถ
(19.8) (37.3)
อยูในงานของทานไดนาน
ตราบเทาที่ทานยังทํางานไดดี

95
(44.8)

29
(13.7)

4
(1.9)

3.31

0.89

ปาน
กลาง

53
(25.0)

3
(1.4)

1
(0.5)

3.93

0.76

มาก

133
(62.7)

22
(10.4)

1
(0.5)

3.24

0.77

ปาน
กลาง

86
(40.6)

12
(5.7)

5
(2.4)

3.55

0.89

มาก

73
(34.4)

3
(1.4)

3
(1.4)

3.74

0.7

มาก

112
(52.8)

16
(7.5)

5
(2.4)

3.34

0.84

ปาน
กลาง

105
(49.5)

17
(8.0)

3
(1.4)

3.39

0.81

ปาน
กลาง

101
(47.6)

18
(8.5)

4
(1.9)

3.40

0.85

ปาน
กลาง

76
(35.8)

2
(0.9)

0
(0.0)

3.79

0.72

มาก

85
(40.1)

6
(2.8)

0
(0.0)

3.74

0.80

มาก

มาก
ที่สุด

X
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ตารางที่ 4 (ต่ อ)
ข้ อความ

13.องคการที่ทานทํางานอยูมี
ความพรอมในสวนของ
เครื่องมืออุปกรณใชงานตางๆ
14.ทานคิดวาสามารถทํางาน
ใหดียิ่งขึ้น ถาใหโอกาส
ทํางานอื่นๆอีก
15.ทานคิดวาฝายบริหารจะ
บอกใหรูถึงเหตุผลเมื่อมีคําสั่ง
ใหใหมๆ
16.ทานคิดวาเจานายมีความ
ยุติธรรมใหทานเสมอ
17.ทานคิดวาคําสั่งตางๆของ
เจานายไดรับความเห็นชอบ
จากคนอื่นเสมอ
18.ทานคิดวาชั่วโมงการ
ทํางานในปจจุบันของทาน
พอเหมาะพอดีไมยาวมาก
เกินไป
19.ทานเคยบอกใหเจานาย
ทราบเมื่อทานทํางานไดดี
20.ทานอยากมีสวนรวมดวย
กับองคการที่ทํางานอยู

ระดับความเห็น
(S.D.) แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

33
(15.6)

89
(42.0)

80
(37.7)

8
(3.8)

2
(0.9)

3.67

0.81

มาก

26
(12.3)

89
(42.0)

93
(43.9)

3
(1.4)

1
(0.5)

3.64

0.73

มาก

21
(9.9)

64
(30.2)

101
(47.6)

21
(9.9)

5
(2.4)

3.35

0.87

ปาน
กลาง

23
(10.8)

48
(22.6)

117
(55.2)

20
(9.4)

4
(1.9)

3.31

0.85

ปาน
กลาง

13
(6.1)

59
(27.8)

116
(54.7)

20
(9.4)

4
(1.9)

3.26

0.7

ปาน
กลาง

23
(10.8)

68
(32.1)

108
(50.9)

8
(3.8)

5
(2.4)

3.45

0.82

ปาน
กลาง

16
(7.5)

35
(16.5)

92
(43.4)

44
(20.8)

25
(11.8)

2.87

1.06

ปาน
กลาง

32
(15.1)

78
(36.8)

95
(44.8)

6
(2.8)

1
(0.5)

3.63

0.78

ปาน
กลาง

3.47

0.24

ปาน
กลาง

รวม

X

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 พบวา พนักงานพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นเกี่ยวกับเจตคติการบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( X =3.47 ) และพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานสวนใหญ รูสึกยินดีใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
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งานใหดีขึ้น รองลงมา คือ รูสึกมั่นใจวาสามารถอยูในงานของ ตนเองไดนานตราบเทาที่ ตนเองยัง
ทํางานไดดี และเมื่อตนเองทํางานผิดพลาด ตนเองจะปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ในกรณีที่
ตองทําการตัดสินใจ ( X = 3.79, 3.74, 3.74 ตามลําดับ )
กกกกกกกกส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน
กกกกกกกกสมมติฐาน ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกัน
โดยรวมและมีความสัมพันธกันในแตละดาน
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน กับคุณภาพชีวิตในการทํางานใน
ภาพรวม
คาสัมประสิทธิ์
P-Value
ตัวแปรที่ศึกษา
X
สหสัมพันธ
ความพึงพอใจในงาน

3.45
.845**

0.01

.801**

0.01

คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน
3.34
**p<0.01
กกกกกกกกจากตารางที่ 5 พบวาความพึงพอใจในงานโดยรวม มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน
การ ทํางานโดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r =.845)
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน กับเจตคติการบริการในภาพรวม
คาสัมประสิทธิ์
ตัวแปรที่ศึกษา
P-Value
X
สหสัมพันธ
ความพึงพอใจในงาน

3.45

เจตคติการบริการ
3.47
**p<0.01
กกกกกกกกจากตารางที่ 6 พบวาความพึงพอใจในงานโดยรวม มีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r =.801)
ก
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ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับเจตคติการบริการในภาพรวม
คาสัมประสิทธิ์
ตัวแปรที่ศึกษา
P-Value
X
สหสัมพันธ
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน
3.34
.835**

0.01

เจตคติการบริการ
3.47
**p<0.01
กกกกกกกก จากตารางที่ 7 พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธกับเจตคติการบริการ
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r =.835)
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ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปนรายดานและในภาพรวม
ตัวแปรที่ศึกษา
1.ความพึงพอใจในงาน
1.1งานที่ทาทายระดับสติปญญา
1.2ความเสมอภาคในการรับรางวัล
1.3การใหการสนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน
1.4การชวยเหลือสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงาน
รวม

2.1

2.2

คุณภาพชีวิตในการทํางาน
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

รวม

.507** .312** .443** .534** .521** .461** .474** .509**
.606** .423** .457** .670** .574** .393** .439** .574**

.680**
.756**

.471** .385** .427** .455** .373** .475** .434** .441**

.622**

.470** .461** .360** .623** .679** .376** .414** .671** .750**
.616** .477** .506** .686** .649** .513** .530** .663** .845**

**p<0.01
หมายเหตุ : กําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ กําหนดใหขอ 2 คือคุณภาพชีวิตในการทํางาน
2.1 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2.5 ดานสังคมสัมพันธ
2.2 ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
2.6 ดานลักษณะการบริหารงาน
2.3 ดานการพัฒนาศักยภาพ
2.7ดานภาวะอิสระจากงาน
2.4 ดานความกาวหนา
2.8 ดานความภูมิใจในองคการ
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กกกกกกกก จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธในแตละดานระหวางความพึงพอใจใน
งานและ และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา
กกกกกกกกความพึงพอใจในงานด้ านงานทีท่ ้ ายทายระดับสติปัญญา มีความสัมพันธกันในทางบวก
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดานทั้งทาง ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่
ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ
ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน ดานความภูมิใจในองคการและมีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r= .507, .312, .443, .534, .521, .461, .474, .509 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวก
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .680
กกกกกกกก ความพึงพอใจในงานด้ านความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดานทั้งทาง ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดาน
สภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคม
สัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน ดานความภูมิใจในองคการ อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r= .606, .423, .457, .670, .574, .393, .439,
.574 ตามลําดับ ) และมีความสัมพันธกันในทางบวก กับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ .756
กกกกกกกกความพึงพอใจในงา นด้ านการให้ การสนับสนุนช่ วยเหลือเกีย่ วกับงาน มีความสัมพันธ
กันในทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดานทั้งทางดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดาน
สังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน ดานความภูมิใจในองคการ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r = .471, .385, .427, .455, .373,
.475, .434, .441 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวก กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .662
กกกกกกกกความพึงพอใจในงานด้ านการช่ วยเหลือสนับสนุนจากเพือ่ นร่ วมงาน มีความสัมพันธกัน
ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดานทั้งทาง ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดาน
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สังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน ดานความภูมิใจในองคการ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r= .470, .461, .360, .623, .679,
.376, .414, .671 ตามลําดับ ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .750
กกกกกกกก ความพึงพอใจในงานโดยรวม มีความสัมพันธกันในทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานทุกดานทั้งทางดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการ
บริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน ดานความภูมิใจในองคการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r= .616, .477, .506, .686, .649, .513, .530, .663 ตามลําดับ) และมี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .845
ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและเจตคติการบริการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปนราย
ดานและในภาพรวม
3.เจตคติการบริการ
ตัวแปรที่ศึกษา
รวม
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
1.ความพึงพอใจในงาน
1.1 งานที่ทาทายระดับ
สติปญญา
.694** .546** .632** .443** .597** .685**
1.2 ความเสมอภาคใน
การรับรางวัล
.641** .513** .659** .533** .658** .709**
1.3 การใหการ
สนับสนุนชวยเหลือ
เกี่ยวกับงาน
.498** .417** .475** .460** .548** .569**
1.4 การชวยเหลือ
สนับสนุนจากเพื่อน
รวมงาน
.688** .491** .653** .583** .543** .699**
รวม
**p<0.01

.760**

.592**

.729** .609** .704** .801**
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หมายเหตุ : กําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังนี้ กําหนดใหขอ 3 คือ เจตคติการบริการ
กกกกกกกก3.1 ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
กกกกกกกก3.2 ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
3.3 ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ
3.4 ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
3.5 ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
กกกกกกกก จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธในแตละดานระหวางความพึงพอใจใน
งาน และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
8 สาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา
กกกกกกกก ความพึงพอใจในงานด้ านงานทีท่ ้ ายทายระดับสติปัญญา
มีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับเจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอ
เงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดาน
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r= .694, .546, .632, .443, .597 ตามลําดับ)โดยรวม และมีความสัมพันธกันในทางบวก
กับเจตคติการบริการโดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .685
กกกกกกกก ความพึงพอใจในงานด้ านความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับเจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอ
เงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดาน
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r= .641, .513, .659, .533, .658 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจต
คติการบริการโดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .709
กกกกกกกกความพึงพอใจในงา นด้ านการให้ การสนับสนุนช่ วยเหลือเกีย่ วกับงาน มีความสัมพันธ
กันในทางบวกกับเจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติ
ตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r= .498, .417, .475, .460, .548 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
เจตคติการบริการโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .699
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กกกกกกกกความพึงพอใจในงานโดยรวม มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติการบริการ ทั้ง 5
ดาน ไดแก ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r= .760, .592, .729, .609, .704
ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติการบริการโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
.801
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ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานและเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปนรายดานและในภาพรวม
3.เจตคติการบริการ
ตัวแปรที่ศึกษา
รวม
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
2.คุณภาพชีวิตในการทํางาน
2.1 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
.542** .510**
.576** .424** .592** .624**
2.2 ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย .415** .301**
.432** .296** .312** .413**
2.3 ดานการพัฒนาศักยภาพ
.474** .410**
.436** .326** .537** .515**
2.4 ดานความกาวหนา
.646** .574**
.674** .522** .618**
.716**
2.5 ดานสังคมสัมพันธ
.590** .389**
.571** .484** .449**
.585**
2.6 ดานลักษณะการบริหารงาน
.388** .412**
.405** .355** .458** .478**
2.7 ดานภาวะอิสระจากงาน
.449** .481**
.452** .349** .545** .538**
2.8 ดานความภูมิใจในองคการ
.657** .591**
.685** .529** .534** .707**
รวม
.763**
.667**
.777** .602** .728** .835**
**p<0.01
หมายเหตุ : กําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังนี้ กําหนดใหขอ 3 คือ เจตคติการบริการ
3.1 ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ
3.4 ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ
3.2 ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
3.5 ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
3.3 ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ

52
กกกกกกกกจากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธในแตละดานระหวางระหวางคุณภาพ
ชีวิตใน การทํางานและเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางานด้ านผลตอบแทนทีย่ ุติธรรมและเพียงพอ มีความสัมพันธกัน
ในทางบวกกับเจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอ
เงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดาน
เจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r= .542, .510, .576, .424, .592 ตามลําดับ)และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
เจตคติการบริการโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .624
กกกกกกกก คุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้ านสภาพทีท่ าํ งานทีถ่ ูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย
มี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงาน
บริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r= .415, .301, .432, .296, .312 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับเจตคติบริการโดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .413
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้ านการพัฒนาศักยภาพ มีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
เจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดาน เจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติ
ตอสภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r= .474, .410, .436, .326, .537 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติบริการ
โดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .515
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้ านความก้าวหน้ า มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติ
การบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
ดาน เจตคติตอการบริหารการบริการ ดาน เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดาน เจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
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(r= 646, .574, .674, .522, .618 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติบริการ
โดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .716
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางานด้ านสั งคมสั มพันธ์ มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติ
การบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
ดาน เจตคติตอการบริหารการบริการ ดาน เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดาน เจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r= .590, .389, .571, .484, .449 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติบริการ
โดยรวมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .585
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้ านลักษณะการบริหารงาน มีความสัมพันธกันในทางบวก
กับเจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติ
ตอสภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r= .388, .412, .405, .355, .458 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติบริการ
โดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .478
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางานด้ านภาวะอิสระจากงาน มีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
เจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดาน เจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติ
ตอสภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r= .449, .481, .452, .349, .545 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติบริการ
โดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .538
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางานด้ านความภูมิใจในองค์ การ มีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
เจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดาน เจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติ
ตอสภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
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(r= .657, .591, .685, .529, .534 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติการบริการ
โดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ .707
กกกกกกกกคุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติการบริการ
ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติ
ตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการ
บริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r= .763, .667, .777, .602,
.728 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติบริการโดยรวม ของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
.835

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกก การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 230 คน จํานวน 8 สาขา
สรุ ปการวิจัย
กกกกกกกกผลการวิจัยพบดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 230 จํานวน 8สาขา ไดแก สาขาพระปนเกลา สาขาราชดําเนิน
สาขาสะพานขาว สาขาบางโพ สาขาถนนขาวสาร สาขาบางขุนนนท สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน
และสาขาสี่แยกบานแขก ซึ่งประชากรที่ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญเปนผูหญิงจํานวน 143 คน
คิดเปนรอยละ 67.5 ชวงอายุมากกวา 35 ป มีจํานวนสูงสุดจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 43.4 ระดับ
การศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรีจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 72.6 อายุการทํางานในชวง 10 ป
ขึ้นไป มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 49.1 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง
มากกวา 15,000 บาทเปนจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 68.9
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยใชแบบวัด 3 แบบวัด ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.) แบบวัดความพึงพอใจในงานมาจากงานวิจัยของ ณัฐพันธ เขจรนันท
(2551)ตามแนวคิดของ เฮอรซเบิรก (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551 : 102-103) มีองคประกอบ 4 ดาน
ดังนี้ ดานงานที่ทาทายระดับสติปญญา ดานความเสมอภาคในการรับรางวัล ดานใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับงาน และดานการสนับสนุนชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน จํานวน 31 ขอ
กกกกกกกกกกกกก 2.) แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ซึ่งผูวิจัยสราง
แบบสอบถามดวยตัวเอง โดยอางอิงมาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานของ ศิริพร พันธุรี
(2546) มีองคประกอบ 8 ดาน ไดแก
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ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดาน
ภาวะอิสระจากงาน และดานความภูมิใจในองคการ จํานวน 16 ขอ
กกกกกกกกกกกกกกกก3.) แบบวัดเจตคติการบริการของพนักงาน โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมา
จากงานพิภพ ชวังเงิน (2547) มีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดาน
เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงาน
บริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการจํานวน 20 ฉบับ
กกกกกกกกในการเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตอบแบบสอบถามแลวนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ แบบเพียรสัน
กกกกกกกกกกกกกกกก2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
8 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r =.845)
กกกกกกกกกกกกกกกก 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและเจตคติการ
บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r =.801)
กกกกกกกกกกกกกกกก4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการ
บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r =.835)
อภิปรายผลการวิจัย
กกกกกกกกจากผลการวิจัย ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลไดดังนี้
กกกกกกกกสมมติฐาน ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธโดยรวม
และมีความสัมพันธกันเมื่อจําแนกเปนรายดาน
กกกกกกกกสมมติฐานนี้ไดรับการสนับสนุน ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกัน
ในทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r =.845)
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กกกกกกกกงาน เปนหนึ่งในปจจัยจูงใจที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจในงาน หากบุคคลมี
ความพึงพอใจในงานจะแสดงออกถึงความปติยินดี มีความสุข และเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็ม
ศักยภาพ สามารถใชความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรคในการทํางาน สามารถแกปญหาได
เหมาะสมเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย นอกจากนั้นยังสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ซึ่งเปนผลนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีดวย
กกกกกกกกซึ่งสอดคลองกับ Huse & Cumming (2001, อางถึงใน ศิริพร พันธุรี 2546) งานเปน
ปจจัยหนึ่งซึ่งสามารถบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในองคการ หากพนักงานใน
องคการมีความพึงพอใจในคุณลักษณะงานที่ทํายอมกอใหเกิดความสุขในการทํางาน ซึ่งคุณภาพใน
การทํางานมาจากประสบการณทํางานของพนักงานทําใหมีความสุขในการทํางานและมีสุขภาพจิตดี
อันเปนผลจะชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ ชวยเพิ่มขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปน
แรงจูงใจในการทํางาน อีกทั้งยังชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ
ของบุคคลและองคกรตอไป
กกกกกกกกจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ความพึงพอใจในงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .845
กกกกกกกกจากการวิเคราะหความสัมพันธในรายดานของงานวิจัยนี้ พบวา ความพึงพอใจในงาน
ดานงานที่ทาทายระดับสติปญญามีความสัมพันธกันในทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการ
พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระ
จากงาน และดานความภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .507, .312, .443, .534,
.521, .461, .474, .509) ดังนั้นจึงกลาวไดวาความพึงพอใจในงานดานงานที่ทาทายระดับสติปญญามี
ความสัมพันธกันกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในทุกๆดาน
กกกกกกกก ความพึงพอใจในงานดานความเสมอภาคในการรับรางวัลมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางาน
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดาน
ลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 (r = .606, .423, .457, .670, .574, .393, .439, .574) ดังนั้นจึงกลาวไดวาความพึงพอใจใน
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งานดานความเสมอภาคในการรับรางวัลมีความสัมพันธกันกับคุณภาพชีวิตในการทํางานใน
ทุกๆดาน
กกกกกกกกความพึงพอใจในงานดานใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน มีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางาน
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ ดาน
ลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 (r = .471, .385, .427, .455, .373, .475, .434, .441) ดังนั้นจึงกลาวไดวาความพึงพอใจใน
งานดานใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน มีความสัมพันธกันกับคุณภาพชีวิตในการทํางานใน
ทุกๆดาน
กกกกกกกกความพึงพอใจในงานดานการสนับสนุนชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกัน
ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่
ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดานสังคมสัมพันธ
ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภูมิใจในองคการ อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .470, .461, .360, .623, .679, .376, .414, .671) ดังนั้นจึงกลาวไดวาความ
พึงพอใจในงานดานการสนับสนุนชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกันกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานในทุกๆดาน
กกกกกกกก 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r =.801)
กกกกกกกกเจตคติการบริการ เปนความรูสึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลในการบริการ อันสงผลให
บุคคลนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการบริการเปนแนวทางในการปฎิบัติเกี่ยวกับการบริการตอลูกคา
ซึ่งงานนั้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่จะนํามาซึ่งสรางเจตคติการบริการใหเกิดขึ้นกับพนักงาน ดังนั้นหาก
พนักงานมีความพึงพอใจในงาน มีความพึงพอใจในหนาที่ และปฎิบัติตามบทบาท หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ก็ยอมเปนผลทําใหเกิดเจตคติการบริการ อันจะนํามาสูการยึดถือเพื่อเปนแนวทางในการ
บริการตอลูกคา
กกกกกกกกซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของแอลเซฟฟ (1986, อางถึงใน อภิวันท วีระเดโช 2552) ได
ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานการบริการสาธารณะในประเทศซูดาน
พบวา ความสัมพันธระหว างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และจํานวนตัวแปร
มีผลตอ เจตคติของลูกจางโดยเฉพาะวัฒนธรรมในการทํางานและศาสนาอิสลาม สวนแรงจูงใจ
ภายในไดแกผลสัมฤทธิ์
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กกกกกกกกจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจในงานและ
เจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ความพึงพอใจในงาน และเจตคติการบริการ ของพนักงานธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธ
กันทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.801
กกกกกกกกจากการวิเคราะหความสัมพันธในรายขอความพึงพอใจในงานดานตางๆ พบวา ความ
พึงพอใจในงานดานงานที่ทาทายระดับสติปญญา มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติการ
บริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดาน
เจตคติตอการบริหารการบริการ ดาน เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ และดาน เจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .694, .546, .632, .443, .597
ตามลําดับ ) ดังนั้นจึงกลาวไดวาความพึงพอใจในงานดานงานที่ทาทายระดับสติปญญามี
ความสัมพันธกับเจตคติการบริการในทุกๆดาน
กกกกกกกก ความพึงพอใจในงานดานความเสมอภาคในการรับรางวัล มีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับเจตคติการบริการ ทางดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดาน เจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ และดานเจต
คติตอสภาพแวดลอมของการบริการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .641, .513, .659,
.533, .658 ตามลําดับ )
กกกกกกกกความพึงพอใจในงา นดานการใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับงาน มีความสัมพันธ
กันในทางบวกกับเจตคติการบริการ ไดแก ดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ และดานเจต
คติตอสภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .498, .417, .475, .460, .548
ตามลําดับ)
กกกกกกกกความพึงพอใจในงานดานการชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกัน
ในทางบวกกับเจตคติการบริการ ทุกดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอ
เงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ และ
ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .688, .491, .653,
.583, .543 ตามลําดับ)
กกกกกกกก3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับเจตคติการบริการของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 8 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันใน
ทางบวกอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r =.835)
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กกกกกกกก เจตคติการบริการ เปนความรูสึกนึกคิด ความเชื่อของบุคคลในการบริการ อัน
สงผลใหบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการบริการเปนแนวทางในการปฎิบัติเกี่ยวกับการบริการ
ตอลูกคา ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการใหบริการ ซึ่งการใหบริการลูกคานั้นตองใหบริการ
ลูกคาดวยความยิ้มแยม สุภาพออนนอม ดูแลลูกคาดวยความหวงใย และสรางความประทับใจให
ลูกคา สิ่งซึ่งเปนสิ่งสําคัญพื้นฐานอันจะนําไปสูการสรางเจตคติที่ดีตอการบริการในแตละบุคคลได
นั้น สิ้งหนึ่งขึ้นอยูกับการมีสุขีการทํางานของพนักงานดวยเชนกัน ดังนั้นการเล็งเห็นความสําคัญ
และเอาใจใสถึงสภาพความเปนอยูหรือความสุขของชีวิตโดยรวมที่เปนอยูในที่ทํางานจึงเปนสิ่ง
สําคัญเชนกัน
กกกกกกกกซึ่งสอดคลองกับ กนกวรรณ รวมไทย ( 2530, อางถึงใน วัชรินทร หนูสมตน 2547)
ศึกษาการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลกระทบตอเจตคติตองานใหบริการลูกคาของพนักงาน
บริษัท เดินอากาศไทย จํากัด พบวาระดับการศึกษาและระยะเวลาการทํางานมีความสัมพันธเชิง
ผกผันกับเจตคติในการใหบริการลูกคา และพบวาการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานในมิติดาน
ความรูสึกเกี่ยวกับการใหรางวัลและการลงโทษเพียงมิติเดียวเทานั้นที่มีความสัมพันธกับเจตคติการ
ใหบริการลูกคา โดยเฉพาะพนักงานที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และทํางานมาแลว 6 ปขึ้นไป
กกกกกกกกจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของวิจัยนี้ ระหวางระหวางคุณภาพชีวิตใน
การทํางานกับเจตคติการบริการโดยรวม ของพนักงานธนาคารกรุงไทย พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .835
กกกกกกกก จากการวิเคราะหลึงลงไปรายขอพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน ผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน
เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการ
บริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ และดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .542, .511, .576, .424, .592 ตามลําดับ)
กกกกกกกกนอกจากนั้นพบวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสภาพที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติการบริการ ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ
ดาน เจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดาน เจตคติตอการบริหารการบริการ ดาน เจตคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ และดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
(r = .415, .301, .432, .296, .312 ตามลําดับ)
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพ มีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
เจตคติการบริการทางดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจต
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คติตอการบริหารการบริการ ดาน เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ และดาน เจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .474, .410, .436, .326, .537
ตามลําดับ)
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนา มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติ
การบริการดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดานเจตคติตอการ
บริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .646, .574, .674, .522, .618 ตามลําดับ)
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสังคมสัมพันธ มีความสัมพันธกันในทางบวกกับเจตคติ
การบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน
ดาน เจตคติตอการบริหารการบริการ ดาน เจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดาน เจตคติตอ
สภาพแวดลอมของการบริการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .590, .389, .571, .484, .449
ตามลําดับ)
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานลักษณะการบริหารงาน มีความสัมพันธกันในทางบวก
กับเจตคติการบริการทางดานเจตคติตอลักษณะงานบริการ ดานเจตคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน ดาน
เจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติตอสภาพแวดลอม
ของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .388, .412, .405, .355, .458 ตามลําดับ)
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางานดานภาวะอิสระจากงาน มีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
เจตคติการบริการ ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดาน เจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติ
ตอสภาพแวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .449, .481, .452, .349, .545
ตามลําดับ)
กกกกกกกกคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความภูมิใจในองคการ มีความสัมพันธกันในทางบวกกับ
เจตคติการบริการทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน เจตคติตอลักษณะงานบริการ ดาน เจตคติตอเงื่อนไข
ผลตอบแทน ดานเจตคติตอการบริหารการบริการ ดานเจตคติตอการปฏิบัติงานบริการ ดานเจตคติ
ตอสภาพ แวดลอมของการบริการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (r = .657, .591, .685, .529, .534
ตามลําดับ)
ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปประยุกต์ ใช้
กกกกกกกก ผลการวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอองคการธุรกิจธนาคารในการนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานธนาคาร สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานโรงแรมใหดียิ่งขึ้นและเสริมสรางเจตคติการบริการในการบริการที่ดีใหเกิดแกพนักงาน
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อันจะเปนพลังผลักดันเสริมสรางขวัญกําลังใจใหพนักงานทํางานในองคกรไดอยางมี
ความสุข สรางสรรคและนําองคกรสูความสําเร็จตอไป
1. ดานการบริหารงานบุคคล
กกกกกกกกจากการทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
เจตคติการบริการซึ่งมีความสัมพันธ ในขยายผลเชิงปฏิบัติ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหผูบริหารดังนี้
กกกกกกกก1.1 ผูบริหารควรคํานึงถึงความสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานและเจตคติการบริการของพนักงานธนาคาร โดยมีการสํารวจความตองการภายในองคการ
แผนกงานบริการของพนักงานธนาคาร วามีปจจัยตัวใดบางที่มีความสําคัญและพนักงานไดรับ
การตอบสนองเพียงพอแลวหรือไม เพื่อนํามาปรับใชและตอบสนองแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานมี
แรงจูงใจในการทํางานที่ดี ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับงานที่ทํา อันจะนําไปสู
ความสําเร็จขององคการในการสรางความกาวหนาและความเปนเลิศ สูงสุดในดานการบริการตอไป
ในอนาคต
กกกกกกกก 1.2 ผลักดันใหพนักงานมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหมากขึ้น และ
เปดโอกาสใหพนักงานไดคนหาความถนัดหรือความชอบของตนเอง อันจะนําไปสูการจัดสรร
บุคลากรใหเหมาะสมกับงานเพื่อความถูกตองตอไป เชน ควรเปดโอกาสใหมีการฝกอบรมเสริม
ความรู ทักษะ รวมถึงเทคนิควิธีการตางๆในการทํางานบริการรวมถึงการสรางจิตสํานึกในการ
บริการใหแกพนักงานทุกๆคนดวย
กกกกกกกก1.3 เปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ และมีโอกาสกาวหนา
ในสายงานโดยมีการประเมินผลอยางยุติธรรม เชนการใชวิธีประเมินผลการทํางานแบบถวงน้ําหนัก
กกกกกกกก1.4 จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยตลอดจนมีการใหความรูถึง
วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกตอง เพื่อเปนการลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆรวมทั้ง
จัดสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานใหมีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เชน จัดหองทํางานใหนาอยู มี
แสงไฟอยางเพียงพอ มีการรณรงคทํา 5 ส.ทุกๆวันศุกรเพื่อใหโตะทํางานมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด และนาอยู
กกกกกกกก1.5 ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ เปนปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูแรงจูงใจในการ
ทํางาน หากมีเพียงพอกับความตองการของพนักงานทุกคน ก็จะนําไปสูการทํางานบริการที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ
กกกกกกกก1.6 ผูบริหารควรจะใหพนักงานทํางานดานบริการไดมีโอกาสรับรูถึงผลการปฏิบัติของ
ตนเอง วาดีหรือไมอยางไรซึ่งถาผลการปฏิบัติงานนั้นเปนที่นาพอใจก็จะกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานขึ้น ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับผลสะทอนกลับของงานกับพนักงานมากขึ้น โดย
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สามารถทําไดอยางเปนทางการและไมเปนทางการทั้งในทางบวกและทางลบ ควรมีการเปด
ชองทางใหพนักงานไดรับขอมูลยอนกลับมากขึ้นดวย เชน ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจนํา
ผลสะทอนกลับจากงาน ของพนักงานมาจากหลายๆแหลง เชน การสังเกตการณของเพื่อนรวมงาน
ของหัวหนางาน การสังเกตการณของผูบริหารแผนกอื่นๆ และขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
ลูกคาที่มาใชบริการอันมาจากคําชมเชยหรือคําตําหนิจากการบริการของพนักงาน
กกกก
1.7 การทํางานบริการ จําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานที่
ตนเองทําวามีความสําคัญตอองคการและผูมาใชบริการมากนอยเพียงใด ซึ่งหากพนักงานเห็นถึง
ความสําคัญนั้น ก็จะชวยสรางแรงจูงใจภายในการทํางานของพนักงานได เพราะฉะนั้นผูบริหารควร
ใหพนักงานมีสวนรวมในการรับรู ความพึงพอใจ ความประทับใจ ความรูสึกดีๆของลูกคาที่มาใช
บริการ รวมทั้งความไมพึงพอใจ ความไมประทับใจ ในการใหบริการของพนักงาน เพื่อให
พนักงานเห็นความแตกตางของผลกระทบ ของทั้ง 2 ดานเพื่อจะไดรู วางานบริการที่พนักงานทํานั้น
มีความสําคัญตอลูกคาและองคกรอยางไรใหพนักงานไดรับรูถึงคุณคาและความหมายของงานดวย
ตัวเอง อันจะสามารถดึงเอาศักยภาพในตัวมาใชใหเกดประโยชนและยอมรับในขอจํากัดของตัวเอง
มากขึ้น และพรอมที่จะประสบปญหาในการทํางานดวยใจที่เปดกวางและสามารถเอาชนะอุปสรรค
ไดในที่สุด และหากเกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะสรางความหวังและสามารถแกไขปรับปรุง
ความผิดพลาดนั้นไปได
กกก
1.8 ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน คือการที่ทุกคนจะตองเขาใจในขอบขายงาน
ของตนเองใหชัดเจน เนื่องจากวาการทํางานบริการตองอาศัยการทํางานเปนทีม ที่จะตองประสาน
รวมมือกัน ผูบริหารจึงควรมอบหมายงานที่พนักงานสามารถรูถึงขอบขายความรับผิดชอบและ
ตนเองอยางชัดเจน และควรมีการแจงขอมูลความสําเร็จของงานใหแกพนักงานที่ประสานงาน
รวมมือกันไดรับทราบถึงความสําเร็จนั้นดวย
2. ดานการบริการ
กกก
2.1 ผูบริหารควรจะสรางเจตคติ ในดานความภาคภูมิใจในการบริการจะตองทําให
พนักงานมีความรูสึกความพึงพอใจและรูสึกถึงความสําเร็จของงานบริการ ทําใหพนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จ เชนการใหรางวัลแกพนักงานที่มีบริการดีเยี่ยมประจําเดือน หรือประจํา
ไตรมาส
กกก
2.2 ผูบริหารควรจะสนับสนุนเจตคติเกี่ยวกับความสนใจเกี่ยวกับงานบริการ ซึ่ง
หมายถึงความสัมพันธระหวางพนักงานกับงานบริการที่ทํา ควรจะสงเสริมใหพนักงานได
แสดงออกซึ่งความคิดเห็น และการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ เชน จัดใหมี
กลองการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการ
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พัฒนาองคกรใหดียิ่งขึ้น และขอเสนอแนะที่เปนการพัฒนา อันจะเปนการสนับสนุนใหเกิด
การสรางเจตคติตอความสนใจเกี่ยวกับงานบริการ
กกกกก 2.3 ผูบริหารควรที่จะสรางเจตคติตอการมุงอนาคต ซึ่งหมายถึง ความปารถนาอยางแรง
กลาตออาชีพงานบริการที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางมีเหตุผลใน
อนาคต เชน การใหเห็นถึงผูที่ประสบความสําเร็จในงานบริการ โดยผานวารสารพนักงาน จัด
สัมมนาโดยเชิญผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการใหบริการมาเปนวิทยากร อันจะเปนการจุด
ประกายความคิดของพนักงานใหเกดความอยากที่จะเปนเหมือนดั่งบุคคลที่ประสบความสําเร็จ
เหลานั้น อยากที่จะไดรับการยกยอง ไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม โดยพยายามที่จะมุงมั่นการ
ใหบริการกับลูกคาใหดี มีประสิทธิภาพเพื่อใหงานออกมาประสบความสําเร็จ
กกกกก 2.4 สรางจิตสํานึกการบริการใหเกิดขึ้นกับพนักงาน โดยจัดใหมีการฝกอบรม
เสริมสรางทักษะ รวมทั้งเทคนิควิธีการตางๆ ในการทํางานบริการใหแกพนักงานธนาคารเพื่อให
พนักงานสามารถไปประยุกตใชในการทํางานบริการตอไปได
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
กกกกก 1. ควรทําการศึกษาในหัวขอเดียวกันนี้กับประชากรธุรกิจบริการอื่นๆที่การใหบริการมี
บทบาทสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ เชน สายการบิน บริษัทประกันภัย บริษัททองเที่ยว
ภัตตาคาร “ฟาสตฟูด” เพื่อเปรียบเทียบดูวา ตัวแปรความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และ
เจตคติการบริการ มีความสัมพันธกับกลุมประชากรอื่นๆนอกเหนือจากกลุมพนักงานธนาคาร
หรือไม เพื่อเปนมาตราวัดความเชื่อมั่นของตัวแปรความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
และเจตคติการบริการ
กกกกก 2. ควรจะมีการศึกษาดานปจจัยอื่น ที่นาจะมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการ เชนภาวะผูนําของผูบริหาร ความผูกพันยึดมั่นใน
องคกร ความฉลาดทางอารมณ และปจจัยบุคลิกภาพอื่นๆเพื่อขยายแนวคิดทางการศึกษาใหกวางขึ้น
กกก
3. เนื่องจากการทําวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาเฉพาะกลุมพนักงานแผนกบริการของธนาคาร
เทานั้นจึงเห็นควรวานาจะมีการทําวิจัยเปรียบเทียบระหวางผูบริหารธนาคารกับพนักงานปฏิบัติ
เพื่อใหไดขอสรุปชัดเจนยิ่งขึ้นในการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และเจตคติการบริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามทีใ่ ช้ เพือ่ เก็บข้ อมูล
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ชุ ดที่

แบบสอบถาม
เรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
และเจตคติการบริการของพนักงาน
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ทํางาน ขอมูลที่ไดจะนําไปประกอบการวิเคราะหขอมูลโดยจะนําเสนอโดยรวม และจะไมมี
ผลกระทบตอผูตอบไมวากรณีใดๆจึงขอความอนุเคราะหทานในการตอบคําถาม โปรดตอบคําถาม
ทุกขอ เนื่องจากคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางมากตอการวิเคราะหผลการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้
2. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
สวนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน
สวนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติการบริการ
สวนที่ 5 ความคิดเห็นอื่นๆ หรือ ขอเสนอแนะ
3. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน และเติม
ขอความในชองวาง

ผู้จัดทํา
นางสาวปฤษณี สนธิเณร
นางสาวพัชรา นารีมนต
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม
คําชี้แจง ขอใหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
ขอมูลที่ไดจะนําไปประกอบใน
การวิจัยขอมูลที่ทานตอบในแบบสอบถามนี้จะนําเสนอโดยรวมและไมมีผลโดยรวมและไมมี
ผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น โปรดตอบทุกขอ
สํ าหรับผู้วจิ ัย
1. ( )
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป
โปรดทําเครื่องหมาย หรือกรอกขอมูลตอไปนี้ที่ตรงกับตัวทาน
1. เพศ ชาย หญิง
2. ( )
2.อายุ ต่ํากวา

20 ป
30-35 ป มากกวา

21-25 ป

26-30ป
35 ป

3. ( )

3.ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน
ประถมศึกษาหรือเทียบเทา มัธยมศึกษาหรือ ปวช

.

อนุปริญญาหรือ ปวส. ปริญญาตรี
ปริญญาโท อื่นๆ โปรดระบุ
4. อายุการทํางานของทาน
ต่ํากวา
3 ป
5 – 10 ป
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทาน
0-5,000 บาท
10,001-15,000 บาท มากกวา

……...........
4. ( )

3-5 ป
10 ปขึ้นไป

5,001-10,000 บาท
15,001 บาท

5. ( )
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ระดับความเห็น
นอย
ปาน
มาก
ขอความ
ที่สุด มาก กลาง นอย ที่สุด
1
3
2
5
4
1.ทานคิดวาปริมาณงานที่ทาน
รับผิดชอบมีความเหมาะสม
2.ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายนั้นทานมีโอกาสมากใน
การตัดสินใจดวยตนเอง
3.ทานมีอิสระในการทํางานที่ตนเอง
รับผิดชอบ
4.ทานคิดวางานที่ปฏิบัติตรงกับ
ความรูและความถนัด
5.ทานคิดวางานที่ไดรับมอบหมายมี
ความทาทายในการทํางาน
6.ทานมีความอิสระและมีสวนรวม
ในการจัดระบบการทํางาน
7.ทานเชื่อวา อาชีพการใหบริการใน
ธนาคารมีความเหมาะสมสามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได
8.ทานคิดวาการปรับเงินเดือนขึ้น
ประจําปมีความยุติธรรม
9.เงินโบนัสประจําปที่ทานไดรับมี
ความเหมาะสม
10.ทานคิดวาสวัสดิการเงินทุน
สํารองเลี้ยงชีพมีความเหมาะสม
11.สวัสดิการรักษาพยาบาลมีความ
เหมาะสม

สําหรับผู ้วิจัย

1.(

)

2.(

)

3.(

)

4.(

)

5.(

)

6.(

)

7.(

)

8.(

)

9.(

)

10.(

)

11.(

)

73
สําหรับ
ผู ้วิจัย

ระดับความเห็น
ขอความ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
2

นอย
2

นอย
ที่สุด
1

12.ทานคิดวาสวัสดิการใหกูยืมเงิน
ทุกประเภทมีความเหมาะสม

12.(

)

13.ทานคิดวาสวัสดิการเงินกองทุน
ทดแทนมีความเหมาะสม

13.(

)

14.ทานคิดวาสวัสดิการเครื่องแบบ
พนักงานมีความเหมาะสม

14.(

)

15.ทานคิดวาธนาคารมีความมั่นคง
และมี เสถียรภาพ

15.(

)

16.(

)

17.(

)

18.ธนาคารมีความยุติธรรมในการ
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง

18.(

)

19.การกําหนดความกาวหนาของแต
ละตําแหนงงานมีความเหมาะสม

19.(

)

16.ทานคิดวาธนาคารมีความ
เหมาะสมในระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการประเมิน
ศักยภาพของพนักงาน
17.ธนาคารมีหลักเกณฑที่เหมาะสม
ในการโยกยายตําแหนงงานการ
โอนยายสังกัดและการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนง
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ระดับความเห็น
ขอความ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

นอย
2

สําหรับ
ผู ้วิจัย

นอย
ที่สุด
1

20.ทานคิดวาการสนับสนุนและ
สงเสริมเพื่อศึกษาตอของธนาคารมี
ความเหมาะสม

20.(

)

21.การไดรับความไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน

21.(

)

22.(

)

23.(

)

24.หนวยงานของทานมีอุปกรณและ
ระบบปองกันอุบัติภัย(เชน เครื่อง
ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย)ในสภาพ
ที่พรอมใชงาน

24.(

)

25.สภาพหองน้ําไมมีความสะอาด
และขาดความเอาใจใสดูแลรักษา

25.(

)

26.ที่ทํางานของทานมีระบบระบาย
อากาศที่ดี

26.(

)

22.ทุกครั้งที่ทานไดรับคําชมจาก
ผูบังคับบัญชา ทานจะมีความรูสึก
ภูมิใจและมีความกระตือรือรนที่จะ
ทํางานตอไป
23.หนวยงานของทานมีอุปกรณ
เครื่องใชตางๆที่มีคุณภาพและไมเปน
อันตรายตอการทํางาน
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ระดับความเห็น
ขอความ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

สําหรับ
ผู ้วิจัย

นอย
2

นอย
ที่สุด
1

27.ทานคิดวาบรรยากาศการ
ทํางานรวมกันในสาขามีความ
ใกลชิดสนิทสนมกัน

27.(

)

28.ในธนาคารมีการชวยเหลือ
เกื้อกูลจากผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน

28.(

)

29.ทานคิดวาเพื่อนรวมงานมีน้ําใจ
และอัธยาศัยไมตรีตอกัน

29.(

)

30.การทํางานในธนาคารมีความ
เปนกันเองของผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน

30.(

)

31.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงาน

31.(

)
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ขอความ
1.การเลื่อนเงินเดือนในปที่ผานมา
ทานไดรับพิจารณาใหไดรับการขึ้น
เงินเดือนในอัตราที่ไมเหมาะสมคุมคา
กับความอุตสาหะที่ทานไดปฏิบัติงาน
2.เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมอาชีพ
ในหนวยงานอื่นเงินเดือนและ
คาตอบแทนที่ทานไดรับมีความ
ทัดเทียมกันเหมาะสมคุมคากับ
อุตสาหะที่ทานไดปฏิบัติงาน
3.องคการที่ทานทํางานอยูมีแสงสวาง
อุณหภูมิ ความสะอาด สุขาภิบาล ฯลฯ
อยางดีเสมอ
4.การทํางานในหนวยงานที่ทานไดมี
โอกาสใชความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมาก
5.หัวหนางานยังไมเปดโอกาสหรือให
การยอมรับทานที่จะไดใชความคิด
และนําเอาประสบการณในการทํางาน
มาใช
6.การปฏิบัติงานอยูกับหนวยงานนี้ทํา
ใหทานไดรับความกาวหนามากกวาที่
อื่น
7.ทานพอใจในโอกาสที่จะกาวหนาใน
หนวยงานที่ทานเปนอยูในปจจุบัน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
ที่สุด มาก กลาง นอย
5
4
3
2

สําหรับ
ผู ้วิจัย

นอย
ที่สุด
1

32.( )

33.( )

34.( )

35.( )

36.( )

37.( )
38.( )
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ขอความ
8.งานของทานเปดโอกาสใหไดสราง
ความสัมพันธคุนเคยกับเพื่อนรวมงาน
9.ทานสามารถปรึกษาปญหาสวนตัวกับ
เพื่อนรวมงานได
10.ทานอยูในหนวยงานที่ขาดความเปน
ธรรม
11.หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของทาน
12.การบริหารงานในหนวยงานมีรูปแบบ
ที่ชวยทําใหอยากทํางาน
13.ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมากจน
สงผลกระทบตอชีวิตของทาน
14.ทานพอใจในความสมดุลของชวงเวลา
ของการทํางานและชวงเวลาที่อิสระจาก
งานในแตละวัน
15.ทานมีความภูมิใจที่จะใหคนอื่นทราบ
วาทานทํางานอยูที่นี่
16.ถาเพื่อนๆหรือนองๆมาขอคําแนะนํา
ในเรื่องการประกอบอาชีพ ทานอยาก
แนะนําใหมาทํางานที่นี่

มาก
ที่สุด
5

ระดับความเห็น
ปาน
มาก กลาง นอย
3
2
4

สําหรับ
ผู ้วิจัย

นอย
ที่สุด
1
39.(

)

40.(

)

41.(

)

42.(

)

43.(

)

44.(

)

45.(

)

46.(

)

47.(

)
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติการบริการ

ขอความ
1.ทานคิดวาลักษณะงานที่ทานทําอยูตรง
ตามกับความถนัดของทาน
2.ทานคิดวาการทํางานเปนการทําแบบมี
สวนรวมระหวางผูบริหารกับพนักงาน
3.ทานรูสึกวาธนาคารเต็มใจที่จะจายเงินให
มากขึ้นเมื่อทานทําผลประโยชนใหกับ
ธนาคาร
4.ทานเปนมิตรกับเพื่อนรวมงานที่อยูใน
องคกรเดียวกัน
5.ทานรูสึกอิสระในการนําความ
ยากลําบากของงานไปหางาน
6.ทานชอบงานที่มั่นคงอยูในปจจุบัน
มากกวาความเปนนาย
7.เมื่อทานทํางานผิดพลาดทานจะปฏิบัติ
อยางตรงไปตรงมา ในกรณีที่ตองทําการ
ตัดสินใจ
8.ทานรูสึกวาไดรับเงินเดือนอยางยุติธรรม
เมื่อเทียบกับงานในหนาที่
9.ทานไดรับความสุขจากงานของทาน
เหมือนกับเวลาวาง
10.ทานมีความพอใจในหนาที่การงานของ
ทานไมมีเจานายคนใดมาแทรกแซง กาว
กาย

มาก
ที่สุด
5

ระดับความเห็น
ปาน
มาก กลาง นอย นอยที่สุด
4
3
2
1

สําหรับ
ผู ้วิจัย

48.(

)

49.(

)

50.(

)

51.(

)

52.(

)

53.(

)

54.(

)

55.(

)

56.(

)

57.(

)
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ขอความ

ระดับความเห็น
ปาน
มากที่สุด มาก กลาง นอย
3
2
5
4

11.ทานรูสึกยินดีใหขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงงานใหดีขึ้น
12.ทานรูสึกมั่นใจวาสามารถอยูในงาน
ของทานไดนานตราบเทาที่ทานยังทํางาน
ไดดี
13.องคการที่ทานทํางานอยูมีความพรอม
ในสวนของเครื่องมืออุปกรณใชงานตางๆ

สําหรับ
ผู ้วิจัย

นอย
ที่สุด
1
58.(

)

59.(

)

60.(

)

14.ทานคิดวาสามารถทํางานใหดียิ่งขึ้น ถา
ใหโอกาสทํางานอื่นๆอีก

61.(

)

15.ทานคิดวาฝายบริหารจะบอกใหรูถึง
เหตุผลเมื่อมีคําสั่งใหใหมๆ

62.(

)

16.ทานคิดวาเจานายมีความยุติธรรมให
ทานเสมอ

63.(

)

17.ทานคิดวาคําสั่งตางๆของเจานายไดรับ
ความเห็นชอบจากคนอื่นเสมอ

64.(

)

18.ทานคิดวาชั่วโมงการทํางานในปจจุบัน
ของทานพอเหมาะพอดีไมยาวมากเกินไป

65.(

)

19.ทานเคยบอกใหเจานายทราบเมื่อทาน
ทํางานไดดี

66.(

)

20.ทานอยากมีสวนรวมดวยกับองคการที่
ทํางานอยู

67.(

)

ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นอื่นๆ หรือ ขอเสนอแนะ
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

นางสาวปฤษณี สนธิเณร
20/1 หมูที่ 2 ถนนอูทอง ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
ประวัติการศึกษา
กกก พ.ศ 2546
สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห
จังหวัดกาญจนบุรี
กกก พ.ศ 2549
สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี
กกก พ.ศ 2552
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปการ
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชรา นารีมนต
ที่อยู
109/131 หมูบานรติรมย ซอย 5 ถนน บางกรวย-จงถนอม
ตําบลมหาสวัสดิ์อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ประวัติการศึกษา
กกก พ.ศ 2546
สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนจาก
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กกก พ.ศ 2549
สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กกก พ.ศ 2552
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปการ

