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กติติกรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงดว้ยความกรุณาของ  อาจารย ์ ดร.ณฉตัร์ชพงษ ์แกว้สมพงษอ์าจารยท่ี์
ปรึกษาหลกัการคน้ควา้แบบอิสระ  ขอขอบพระคุณ  อาจารยด์ร.วรัทยา ชินกรรมอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
การคน้ควา้แบบอิสระท่ีไดเ้สียสละเวลาในการให้ความรู้  ค  าแนะน า  และค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อ
การศึกษา  อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในทุกๆ ดา้นอย่างดียิ่ง  รวมถึงการตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซ่ึงผูเ้ขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  และอาจารย ์ดร.กนัตพร 
ช่วงชิดประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ  ท่ีได้ให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษา  
พร้อมทั้งตรวจสอบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  อนัส่งผลให้การคน้ควา้แบบอิสระน้ีดีสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณอาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณาจารยรั์บเชิญทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์  ขอขอบพระคุณขา้ราชการ  เจา้หน้าท่ีตลอดจนบรรณารักษ์ห้องสมุดของ
คณะเศรษฐศาสตร์ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือบริหารประสานงานดา้นต่างๆเป็นอยา่งดีตลอด 

ขอบขอบคุณ คุณสมชาย คูอาริยะกุล ผูจ้ดัการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)ท่ีให้ค  าปรึกษาดา้น
ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการท างานและคุณภาพการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)รวมถึงพนกังานทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลและไดใ้ห้ค  าแนะน าท่ีมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาคร้ังน้ี 

ขอบคุณ  คุณภุชงค ์ นภสินธ์ุ  ประธานรุ่นท่ี 20 ปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ี
ให้ค  าแนะน าและความช่วยเหลือ ตลอดจนติดต่อประสานงานจนส าเร็จลุล่วง รวมทั้งเพื่อนรุ่นท่ี20 ทุก
ท่านท่ีคอยสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ีหากการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนผูส้นใจ
ขอ้มูล  ผูเ้ขียนขอมอบความดีน้ีใหแ้ก่คุณศกัด์ิชยั กิติเรืองแสง คุณดรุพรรณ กิติเรืองแสง และคุณศิรินทิพย ์กิ
ติเรืองแสงผูท่ี้ให้การดูแล และเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิ่งในการศึกษามาจนทุกวนัน้ี ในส่วนของความ
ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทคดัย่อ 

 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั   (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม จ านวน 212 ครัวเรือน ใช้ใน
การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตพนักงานธนาคารกรุงเทพจ ากัด 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วยดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ด้านความก้าวหน้า ด้านโอกาสพฒันาขีดความสามารถ  ด้านสภาพท่ีท างาน ด้านความสัมพนัธ์ใน
องคก์ร โดยใชแ้บบจ าลองออเดอร์โพรบิท (Ordered - Probit Model)ในการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 212 ราย พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21–30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.40 และมีสถานภาพโสด จ านวน145 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40  มีประสบการณ์การท างาน1-2 ปี 
จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 30.66 มีเจา้หน้าท่ีระดบั 9-10 จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70  มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001-25,000บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ตามผลท่ีได้จากการ
ส ารวจ ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตวัช้ีวดัดา้นระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ทั้ง 5 ดา้น  
พบว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานปานกลางเหมือนกนัทั้ง 5 หมวด และค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน



 

จ 

รวมมีคุณภาพชีวิตปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียเป็น 3.33 แต่เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการ
ท างานแลว้จะพบวา่ล าดบัท่ี 1 คือ คุณภาพชีวิตการทางานดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ี
การงาน ล าดบัท่ี 3 คือคุณภาพชีวิตการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ ล าดบั
ท่ี 4 คือคุณภาพชีวิตการทางานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ล าดบัท่ี 5 คือ คุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) 
สามารถแสดงเกณฑ์อาณาเขตของค่าความน่าจะเป็นของความพึงพอใจได ้  โดยอาณาเขตท่ีไม่ไดรั้บ
ความพึงพอใจ (Y=0)  มีอาณาเขตท่ี 𝛽′𝑥2 = -2.3281 อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (Y=1)  
มีอาณาเขตระหว่างค่า 𝛽′𝑥 = -2.3281 ถึง  -2.1681 อาณาเขตท่ีได้รับความพึงพอใจน้อย (Y=2)  มี
อาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 = -2.1681 ถึง  -1.4781  อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจปานกลาง (Y=3)  มี
อาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 = -1.4781 ถึง  -0.3181 และอาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจมาก (Y=4)  มี
อาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 > -0.3181 
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ABSTRACT 

 
 

The object of this study is to study problem and obstruction of the Bangkok Bank staff working in 
Meaung Chiang Mai and to study factor affecting   to Satisfaction Quality of Working Life Bangkok 
Bank’s Employees in Mueang Chiang Mai. The survey of opinion by questionnaire from sample 
212 people for study factor affecting   to Satisfaction Quality of Working Life Bangkok Bank’s 
Employees in Mueang Chiang Mai. The questionnaire include factor compensation it’s sufficient 
and equitable, factor advancement, factor capacity development opportunities, factor working place, 
and factor relationship in organization analyze by  Ordered - Probit Model. 

The result of this study shown most of the samples were male 108 sample by 50.94 percentage , 21-
40 years old, with status single, experience of working is 1-2 years, Work placements is level 8-9  
and the income has 15,000 – 25,000 baht monthly. The result of the analysis by Ordered - Probit 
Model shown Quality of Working has medium level for all 5 part of factor has average scale 3.33, 
but consider of 5 factor find first factor is   factor relationship in organization, second is  factor 
advancement,  third is  factor capacity development opportunities, forth is factor compensation it’s 
sufficient and equitable and last factor working place. The marginal effect can shown area of 
probability of Complacency. The not have Complacency area (Y=0)  is  𝛽′𝑥 = -2.3281. The least 
Complacency area (Y=1)  is 𝛽′𝑥 = -2.3281 to  -2.1681, the less Complacency area (Y=2)  is 𝛽′𝑥 
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= -2.1681 to  -1.4781,  the medium complacency  area  (Y=3)  is 𝛽′𝑥 = -1.4781 to  -0.3181, and 
the most Complacency area (Y=4)  is 𝛽′𝑥 > -0.3181. 
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บทที ่1   

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

 คุณภาพชีวิตของการท างานของคนปัจจุบนัน้ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตไปอยา่งมากเพราะไม่วา่
จะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง การเมืองท่ีมีความวุน่วาย และไม่สงบน่ิงลง ท าใหก้ารใชชี้วิต
ของพนกังานมีความยากล าบากมากข้ึน อาหารและการเป็นอยูก่็แพงข้ึน ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึงของประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นการตลาดของธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีมีการแข่งขนั
กนัมากและรุนแรง 

 จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดค าถามข้ึนวา่การเขา้ออกงานบ่อยๆ หรืออายุงานท่ีสั้ นของ
พนกังานจะเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัองคก์รอยา่งเน่ืองจากคุณภาพชีวิต
ในการท างานเป็นปัจจยัท าใหบุ้คคลนั้นเกิดความรู้สึกเป็นสุขจากสภาพท่ีตวัเองไดรั้บขณะท่ีปฏิบติังาน 
โดยมีปัจจยัพื้นฐานมาจากสภาพการด ารงชีวิตท่ีดีมีองค์ประกอบท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
พร้อมทั้งเกิดความรู้สึกพึงพอใจเกิดขวญัและก าลงัใจในการท างานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของผูป้ฏิบัติงานและหลักฐานงานวิจยัช้ีให้เห็นว่าการขาดความผูกพนัสามารถลด
ประสิทธิภาพขององคก์รไดใ้นขณะท่ีผูมี้ความผกูพนัต่อองคก์ร จะคน้หางานใหม่นอ้ยลง นัน่หมายถึง
พนกังานในองคก์รจะมีอตัราการเขา้-ออกงานลดลงหรือมีอายงุานมากข้ึน 

 ในปัจจุบนังานมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของพนกังานการมีงานท าช่วยให้พนกังาน
สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปของตวั
เงินหรือผลตอบแทนต่างๆอีกทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานมีกิจกรรมร่วมกนัโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่พนกังานและความส าเร็จในชีวิต อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตท่ีมนุษยทุ์ก
คนพึงปรารถนา ซ่ึงลกัษณะของงานท่ีจะเป็นตวับ่งบอกถึงระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังาน คือสภาพ
งานท่ีดีจะท าให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีแต่ถา้สภาพการท างานไม่เอ้ือต่อการท าพนกังาน
ก็ไม่มีคุณภาพชีวติในการท างาน 
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 เน่ืองจากไดมี้การสร้างเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพชีวิต เป้าหมายหลกัในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคือการให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นองคป์ระกอบหรือเป็นมิติ
หน่ึงท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิต เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งครอบคลุมไปในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต
ในการท างานของแต่ละบุคคลและสภาพแวดลอ้มในการท างานภายในองคก์รแต่จะมีเป้าหมายส าคญั
ร่วมกนัอยูท่ี่การลดความตึงเครียดทางจิตใจเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีซ่ึงถือเป็นกลไกลส าคญัใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวติในสถานท่ีท างาน 

 เน่ืองจากงานและชีวิตเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการด ารงชีพของมนุษยท์ั้งงานและชีวติเปรียบเสมือน
หนา้ทั้งสองดา้นของเหรียญท่ีจะตอ้งเกิดควบคู่กนัไปในเวลา 24 ชัว่โมงคนเราจะตอ้งจดัสรรแบ่งเวลา
ให้งานและชีวิตอย่างเหมาะสมโดยทั่วไปงานและชีวิตมักจะเป็นความต้องการท่ีขดักันระหว่าง
องค์การกบัพนกังานองค์กรตอ้งการให้พนกังานใช้เวลาทุ่มเทกบัการท างานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ขณะท่ีพนกังานตอ้งการใช้เวลากบัชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัวอย่างมีความสุขงานและชีวิตจึงมี
ผลกระทบซ่ึงกนัและกนัเม่ือชีวิตครอบครัวมีผลกระทบต่องานหรืองานมีผลกระทบต่อชีวติครอบครัว
ก็จะก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครัวซ่ึงจะส่งผลเสียต่อทั้งพนักงานครอบครัวและ
องค์กร เช่นผลต่อชีวิตและครอบครัวพบว่าความเส่ียงดา้นสุขภาพของพนักงานสูงข้ึนกิจกรรมและ
ความสัมพนัธ์กบัครอบครัวลดความเครียดและความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์สูงข้ึนและความพึงพอใจใน
ชีวิตลดลงผลต่อองค์กรพบว่า พนักงานมีความพอใจในการท างานลดลงอตัราการขาดงานและการ
ลาออกของพนกังานสูงข้ึนพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รลดลงและมีผลิตภาพต ่าลง ดงันั้นการท่ี ทั้ง
งานและชีวิตครอบครัวจะประสบความส าเร็จได้นั้ นจะต้องมีความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ครอบครัวนั้นเรียกวา่การสร้างคุณภาพชีวติท่ีดี 

 จากสภาวะการแข่งขนักนัมากข้ึนระหว่างธนาคารจึงมีนโยบายในการปรับเปล่ียนของแต่ละ
ธนาคารในแต่ละรูปแบบ เพื่อท่ีจะปรับโครงสร้างขององค์กรตนเองให้ทดัเทียมกบัองคก์รคู่แข่ง จึงมีการ
จดัการสายงานใหม่กลุ่มงานต่างๆตามหนา้ท่ีงานแต่ละดา้นและปฏิบติังานตามนโยบายของธนาคารได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขามีการจดัตั้งฝ่าย
งานเฉพาะผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างก าไรของแต่ละผลิตภณัฑ์ทั้งน้ีเพื่อให้สาขาสามารถท างานดา้นการขาย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไดน้ าโครงการประกนัคุณภาพการใหบ้ริการมาประกาศใชก้าร
เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัระหว่างธนาคารพาณิชยเ์พื่อน าธนาคารไปสู่ธนาคารแสนสะดวก โดยเพิ่ม
จ านวนสาขาและจุดบริการให้มากข้ึน ท่ีเน้นการให้บริการแก่ลูกคา้ให้เกิดความประทบัใจและความ
พึงพอใจสูงสุด 
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ตำรำงที ่1.1 ตารางแสดงปริมาณจ านวนพนกังานธนาคารพาณิชยไ์ทยระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555 
 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ธนาคารขนาดใหญ่ 16,047 17,213 17,773 18,257 18,933 
ธนาคารขนาดกลาง 7,165 8,382 8,044 8,310 9,861 
ธนาคารขนาดเล็ก 2,155 2,268 2,146 2,284 2,399 
ท่ีมา : รายงานประจ าปี 2551 ถึง 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย(หน่วย : คน) 
 
 จากตารางท่ี1.1 จะแสดงให้เห็นถึงรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยระหวา่งปีพ.ศ. 2551-
2555 เป็นการแสดงประมาณจ านวนพนกังานธนาคารพาณิชยไ์ทย ไดค้าดการณ์วา่จะมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการพึงพอใจกบัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีข้ึนโดยสถิติจากตารางจะแสดงให้เห็นว่ามีความ
เพิ่มข้ึนของพนกังานธนาคารอยา่งเพิ่มข้ึนแต่ไม่มากนัก แต่จะมีการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ พนกังานธนาคาร
พาณิชยไ์ทยไดมี้การขยายตวัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY 
LIMITED) (SET:BBL)[4] จดทะเบียนก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โดยขา้ราชการ 
นกัธุรกิจ และกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวคิดเดียวกนั มีสโลแกนท่ีวา่ "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้น"และในปี 2546 มี
ผลการส ารวจ พบวา่ธนาคารกรุงเทพจดัเป็นธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศก าลงัพฒันาประจ าปี 2546 
ซ่ึงตีพิมพ์ใน นิตยสารโกลบอลไฟแนนซ์ ฉบับประจ าเดือนพฤษภาคม 2546 ได้กล่าวถึง ธนาคาร
กรุงเทพ วา่เป็นธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยในปัจจุบนั ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารท่ีมี
สินทรัพยม์ากท่ีสุดในประเทศมีสินทรัพยท์ั้ งหมดประมาณ 2.42 ล้านล้านบาท มีสาขาทั้งหมดกว่า 
1,100 สาขา เคร่ืองเอทีเอ็มกว่า 7,500 เคร่ือง สาขาไมโคร (Micro Branch) ท่ีเปิดให้บริการ 7 วนั มี
เครือข่ายสาขาต่างประเทศทั้งหมด 25 แห่ง และส านกังานตวัแทนอีกหน่ึงแห่งในเขตเศรษฐกิจส าคญั 
13 แห่ง(http://passawutsuk.blogspot.com/)และจะขยายสาขา อย่าต่อเน่ืองเพราะตอ้งการท่ีจะตีกลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ๆ เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบับริษทัโดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของภาคเหนือ 
และธนาคารกรุงเทพมีสาขามากท่ีสุด จ านวน 48 สาขา ซ่ึงแน่นอนว่า ธนาคารจ าเป็นท่ีจะต้องให้
ความส าคญัเพื่อท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในภายภาคหนา้ ในปี 2557 ธนาคารกรุงเทพไดถู้กจดัอนัดบัไว้
เป็น ธนาคารแห่งปี Bank of the year เพื่อยกยอ่งธนาคารท่ีมีผลประกอบการยอดเยี่ยมและสร้างความ
โดดเด่นทางธุรกิจ  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด เพื่อวดัประสิทธิภาพของธนาคาร
ในดา้นผลการด าเนินงาน และดา้นคุณภาพของงบดุลท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ ความสามารถในการแข่งขนั ควบคู่ไปกบัเสถียรภาพและความมัน่คงของแต่ละธนาคาร 
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ท่ีมา : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ภำพที ่1.1 แสดงจ านวนพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พื้นท่ีภาคเหนือ(หน่วย : คน) 
 
 จากภาพท่ี 1.1 จะแสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จะเห็นได้
ชดัเจนวา่ มีแนวโนม้การับพนกังานใหม่เขา้มาท างานจากปีพ.ศ. 2551ไปถึง 2552 ไม่มากนกัแต่จะเพิ่ม
มากข้ึนในปีพ.ศ. 2553 และสูงข้ึนทุกปี เพื่อทดแทนจ านวนพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีลาออกไปไม่วา่จะดว้ยกรณีใด และผลของการขยายสาขาใหบ้ริการเพิ่มข้ึนในทุกๆปี เพื่อท่ีจะรองรับ
ความต้องการทางการเงินท่ีเพิ่ม ข้ึนอย่างต่อเน่ืองในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีความพัฒนาและ
สะดวกสบายมากยิง่ข้ึน และตอ้งการท่ีจะขยายฐานลูกคา้รายใหม่รวมทั้งดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ
ไดง่้ายและทัว่ถึง ธนาคารจึงกลายเป็นส่วนส าคญัในการแข่งขนักนัระหวา่งกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์เป็น
คู่แข่ง และท่ีส าคญัยงัมีการแข่งขนักนัเพื่อแยง่ชิงลูกคา้ระหวา่งสาขาของธนาคารเดียวกนัเอง จะส่งผล
ต่อพนกังานโดยตรงท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนจากอดีต 

 นอกจากน้ีการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรของธนาคารกรุงเทพยงัคงมีขอ้จ ากดัในดา้น
การพัฒนาด้านวุฒิเพื่อให้พนักงานได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากทางธนาคารไม่
สามารถให้ทุนการศึกษาหรือจดัส่งให้พนกังานไดรั้บการศึกษาต่อจ านวนมากเพราะตอ้งมีพนกังานใน
การให้บริการฝ่ายต่างๆ ประกอบกบัทางธนาคารมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกท่ีซบัซ้อนก าหนด
มาตรฐานและตวัช้ีวดัดา้นความรู้ประสบการณ์และระยะเวลาการท างานท่ีสูงจึงท าให้พนกังานไดรั้บ
การคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อจ านวนน้อยผูท่ี้จะได้รับทุนการศึกษาต่อส่วนใหญ่จึงเป็น
พนกังานในระดบัผูบ้ริหารเท่านั้นส่วนพนกังานในระดบัปฏิบติัการแทบจะไดรั้บการพฒันาดา้นในน้ี
ในระดบันอ้ยโดยผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทุนการศึกษาต่อส่วนใหญ่จะเป็นระดบัปริญญาเอกขณะท่ีในระดบั
ปริญญาโทส่วนใหญ่พนกังานจะใชทุ้นทรัพยข์องตนเองศึกษาต่อขณะเดียวกนัพนกังานส่วนใหญ่ของ
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ธนาคารจะจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีปฏิบติังานดา้นบริการลูกคา้และพนกังานท่ีมีวฒิุการศึกษา
ในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีส่วนใหญ่จะปฏิบติัดา้นธุรการงานเอกสารและงานขนส่งเงินเป็นตน้ 

 การปฏิบติังานของพนกังานทุกคนปรารถนาท่ีจะท าให้ตนเองมีความสุขในการท างานซ่ึงการ
ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะท างานได้อย่างมีความสุขนั้น บุคคลนั้นจะตอ้งมองงานกบัชีวิตอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ดงันั้นการท างานจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของด ารงชีวิต การท่ีคนเราจะมีการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ
นั้นจึงจ าเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงคุณภาพชีวิตการท างานนับได้ว่าเป็นส่วนท่ีส่งเสริม
เก้ือหนุนให้คนมีความพึงพอใจในการท างาน และยงัก่อให้เกิดความผกูพนัระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 
และส่ิงน้ีเองท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน เงิน ความมัน่คงค าสรรเสริญ และยก
ยอ่ง การมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ การแข่งขนั การเขา้มีส่วนร่วม ส่วนจูงใจในทางลบท่ี
ปรากฏอยูท่ ัว่ไป ไดแ้ก่ การวา่กล่าวตกัเตือน การตดัเงินเดือน การลดต าแหน่ง การพกังาน การให้ออก
จากงาน และการไล่ออกจากงาน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีใครก็ไม่อยากจะพบหรือเจอ อยา่งไรก็
ตามพยายามช้ีให้นกับริหารหรือพนกังานไดเ้ขา้ใจวา่ ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัต่างๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีสกดักั้น
ไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการท างานเท่านั้น แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนได ้
เพราะการใช้เงินหรือส่ิงจูงใจท่ีไม่เก่ียวกบังาน หรือบีบบงัคบัให้พนักงานท างานด้วยการขู่หรือการ
ลงโทษ จะท าให้พนกังานท างานดว้ยความจ าเป็น ไม่มีความรู้สึกพอใจต่องาน ดงันั้นจึงควรจะใช้ปัจจยั
จูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่นการออกแบบงานให้น่าท า 
โดยท่ีเม่ือพนักงานท างานนั้นแล้วรู้สึกตนเองมีความหมาย ท้าทายความสามารถ ท าแล้วได้พฒันา
ตนเองพนกังานจะเกิดความพอใจในการท างาน และในงานท่ีท าอยู ่

 ในปัจจุบนัองคก์รต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น สภาพเศรษฐกิจสังคม 
คู่แข่งฯลฯ ซ่ึงมาจากภายใน และภายนอกองค์กร ซ่ึงภาวการณ์ดงักล่าวอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ของตวัองค์กรได้ โดยส่วนหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบเม่ือองค์กรเกิดการเปล่ียนแปลงก็คือ ทรัพยากร
บุคคล ดงันั้นในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาบุคลากรในองคก์รจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อท่ีจะ
ไดส้ามารถเผชิญกบัภาวการณ์ต่างๆ การปรับตวัน้ีบุคลากรแต่ละบุคคลจะมีการปรับตวัท่ีแตกต่างกนั 
บุคคลท่ีปรับตวัไดไ้ม่ดีก็อาจก่อใหเ้กิดปัญหา ซ่ึงน าไปสู่ภาวะความเครียดในการท างานได ้ส่วนบุคคล
ท่ีสามารถปรับตวัไดดี้ก็จะสามารถด ารงชีวิตในการท างานไดอ้ย่างปกติสุข ทั้งนั้นในการพฒันาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในองค์กรเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งใน
การขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จ เน่ืองจากคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของบุคลากรในองค์กรจะ
ผลกัดนัให้บุคคลมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน กล่าวคือ เม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ
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ท างานก็ย่อมส่งผลต่อทัศนคติท่ีดีต่อการท างานเห็นความส าคัญและคุณค่าของงาน มีความสุขใจ  
พึงพอใจ อีกทั้งสนุกกบังานท่ีท าและพร้อมจะอุทิศตนเพื่องานดว้ยความเตม็ใจให้แก่องคก์ร 

 
ตำรำงที ่1.2 ตารางแสดงอตัราการลาออกโดยสมคัรใจและการเกษียณอายุก่อนก าหนดของพนกังาน                   

ธนาคารกรุงเทพ (จ ากดั) เทียบกบัพนกังานทั้งหมดในปีนั้น 
ปี พ.ศ. อตัรำส่วนกำรลำออกของพนักงำน 

(ร้อยละ) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

2557(1/2ปี) 

                          4.25 
                          5.30 
                          7.03 
                          7.84 
                          15.07 
                          7.69 

- 
1.05 
1.73 
0.81 
7.23 

- 
ท่ีมา  :  พรวภิา มานะต่อ (2556)  
 
 จากตารางท่ี 1.2 จะแสดงให้เห็นถึงการลาออกโดยสมคัรใจและการเกษียณอายุก่อนก าหนด
ของพนกังานธนาคารกรุงเทพแสดงตวัเลขเป็นร้อยละของพนักงานทั้งหมดระหว่างปี2552-2557จะ
เห็นได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงมาข้ึนเร่ือยๆจากปี2552 มีการลาออกแค่ ร้อยละ4.25 เพิ่มจากปี2553  
เป็นร้อยละ 5.30 แสดงให้เห็นถึงความเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 0.75 ถือไดว้า่เพิ่มข้ึนแต่ไม่มาก แต่เม่ือน ามา
เทียบกบัปี2556ร้อยละ15.07 แสดงความเพิ่มข้ึนท่ีสูงมาก ถึงร้อยละ10.82 ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมากเพราะ
ในปัจจุบนัจะมีการแข่งขนักนัสูงของธนาคารแต่ละธนาคารเพื่อท่ีจะปรับตวัเขา้สู่สังคม เศรษฐกิจ ท่ีมี
การพฒันามาข้ึนไปเร่ือยๆ และรวมถึงระบบการเปล่ียนแปลงของประเทศท่ีจะมี AEC เขา้มามีส่วน
ร่วม และมีบทบาทส่วนหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามการเขา้ออกของพนกังานท่ีมาก อย่างท่ีเขากล่าวกนัว่า 
คนในอยากออกคนนอกอยากเขา้ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความอึดอดั หรือไม่พึ่งประสงคท่ี์จะท างานต่อไป
ดงันั้นเราจึงไดม้าศึกษาถึงคุณภาพชีวติท่ีมีความสุขและพึงพอใจในส่ิงต่างๆมากและเป็นอยา่งไร 

 จากปัญหาสภาพชีวิตของพนักงานและความส าเร็จขององค์กรดังกล่าว เป็นเหตุให้ผูว้ิจยั
สนใจศึกษาพนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ว่าการท่ีได้ปฏิบติังานเป็นพนักงานของธนาคาร พนักงานมี
คุณภาพชีวิตการท างานหรือไม่เพียงใดและปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน 
เพราะสภาพจิตใจและการปฏิบติังานของพนกังานเป็นส่ิงท่ีธนาคารตอ้งหาทางแกไ้ขและส่งเสริมให้
พนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อธนาคาร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้ธนาคารประสบ
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ความส าเร็จและเติบโตอย่างในการด าเนินงานทุกประเภท จากสภาพดังกล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานและแนวทางปฏิบติัในการท างาน เพื่อเสนอให้ธนาคารใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและจดัโครงสร้างการจดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบั
สภาพการท างาน  

 ด้วยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริมหรือวางแผนคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานธนาคารกรุงเทพ
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ดงันั้นการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งเพื่อ
สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้ประโยชนในการพฒันาองค์กรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
การท างานท่ีดียิง่ข้ึน รวมถึงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั   (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.2.2เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อน ามาปรับใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และสร้างความมัน่คงในชีวิตการท างานซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ะน ามาใช้เป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหาร
หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใช้เป็นขอ้มูลประกอบในการก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสภาพการท างานของพนกังานในอนาคตต่อไป 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาน้ีเป็นการวดัระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดั
เชียงใหม่และระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่
ตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวติออกเป็น 8 ดา้นไดแ้ก่ 

1.4.1 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
1.4.2ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
1.4.3 ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
1.4.4 ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
1.4.5 ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์บุคคลอ่ืน 

1.5 นิยำมศัพท์ 

ควำมสุขมวลรวมประจ ำชำติ (Gross National Happiness: GNH) หมายถึงความสุขมวลรวมของคน
ในชาติในกรณีของประเทศไทยจะหมายถึงความสุขมวลรวมของคนไทย ซ่ึงรวมถึงคนไทยท่ีอาศยัอยู่
ในต่างประเทศดว้ย 
ควำมสุขมวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Happiness: GDH) หมายถึงความสุขมวลรวม
ของคนในประเทศนั้นในกรณีของประเทศไทยจะหมายถึงความสุขมวลรวมของคนท่ีอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 
ควำมสุข หมายถึงสภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวติท่ีดีด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพทั้งจิตกายปัญญาท่ีเช่ือมโยง
กบัเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นองคร์วมและสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและดีงามนาไปสู่
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยแ์ละมนุษยก์บัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ชุมชน หมายถึงเขตพื้นท่ีระดบัของความคุน้เคยและการติดต่อระหวา่งบุคคลตลอดจนพื้นฐานความยึด
เหน่ียวเฉพาะบางอยา่งท่ีท าใหชุ้มชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อนบา้นชุมชนมีลกัษณะทางเศรษฐกิจแบบเล้ียง
ตวัเองท่ีจ ากดัมากกวา่สังคมแต่ภายในวงจ ากดัเหล่านั้นยอ่มมีการรังสรรคใ์กลชิ้ดกวา่และมีความเห็น
อกเห็นใจท่ีลึกซ้ึงกว่าอาจจะมีส่ิงเฉพาะบางประการท่ีผูกพนัเอกภาพเช่นเช้ือชาติหรือตน้ก าเนิดเดิม
ของชาติหรือศาสนา 
ตัวช้ีวัด หมายถึงตวัแปรหรือตวัประกอบ(Factor) ท่ีใช้วดัเพื่อให้ได้คุณค่าหรือคุณลกัษณะซ่ึงบ่งบอก
สถานภาพของลกัษณะหรือผลของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (สาสินี ผาสุวรรณ 2545) 
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บทที ่2  

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดทฤษฎ ี

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติ 

ความหมายของคุณภาพชีวติซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายท่ีส าคญัหลายท่าน ไดแ้ก่ 
พระเทพเทวี (2532) ให้ความหมายว่าคุณภาพชีวิต คือคุณสมบติัของชีวิตท่ีเป็นอยู่ดีหมายถึง 

องคป์ระกอบและลกัษณะต่างๆ ท่ีแสดงถึงสภาพของชีวิตท่ีด ารงอยูด่ว้ยดี เป็นส่วนร่วมท่ีเก้ือกลูซ่ึงกนั
และกนักับสังคมและธรรมชาติแวดล้อม (คือทั้งสามารถรับเอาประโยชน์จากสังคม และแวดล้อม 
เอ้ือเฟ้ือ ประโยชน์แก่สังคมและธรรมชาติแวดลอ้มนั้น) และสามารถพฒันาตวัเองให้เจริญงอกงามสู่
ความสันติสุขและอิสรภาพท่ีสมบูรณ์ ไดแ้ก่ 

1. มีสุขภาพดี มีพลานามยั 
2. พึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ เช่น มีอาชีพประกอบโดยประหยดัและสุจริต มีเงิน         

พอใชแ้ละใชเ้งินเป็น เป็นผูผ้ลิตและบริโภคเป็น 
3. มีอาหารท่ีมีคุณค่า มีกินและกินเป็น 
4. มีท่ีอยู่อาศยัและท่ีท างานท่ีเหมาะสม ไม่แออดั สะอาด สะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิต

การท างานและการเดินทาง 
5. มีความปลอดภยัทั้งกายใจ เช่น ปราศจากโจรผูร้้ายและอบายมุข 
6. มีธรรมชาติแวดลอ้มท่ีเก้ือกลู ร่ืนรมย ์สวยงาม ดินน ้าอากาศบริสุทธ์ิไร้มลพิษ 
7. มีความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีเป็นสุข ทั้งอบอุ่นและร่มเยน็ 
8. มีสังคมท่ีสวสัดิการและบริการดี อ านวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและไมตรี

สงเคราะห์ 
9. มีสังคมท่ีอ านวยโอกาสในการท างานท่ีตนถนัด โอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึง

วทิยาการต่างๆ โอกาสในการมีส่วนร่วมในสังคม ในชุมชนและในการเมือง และโอกาสในการไดรั้บ
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 
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สมชาติ กิจยรรยง (2547) คุณภาพชีวิตท่ีดี คือ ชีวิตท่ีมีคุณภาพมีประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคม 
ต่อองคก์ร และประเทศชาติ คุณภาพชีวติท่ีดีประกอบไปดว้ย 

1. มีความรู้ดี คือ ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
2. สุขภาพอนามยั คือ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
3. มีอาหารท่ีมีคุณค่า มีกินและกินเป็น 
4. มีท่ีอยู่อาศยัและท่ีท างานท่ีเหมาะสม ไม่แออดั สะอาด สะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิต           

การท างานและการเดินทาง 
5. มีความปลอดภยัทั้งกายใจ เช่น ปราศจากโจรผูร้้ายและอบายมุข 
6. มีธรรมชาติแวดลอ้มท่ีเก้ือกลู ร่ืนรมย ์สวยงาม ดินน ้าอากาศบริสุทธ์ิไร้มลพิษ 
7. มีความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีเป็นสุข ทั้งอบอุ่นและร่มเยน็ 
8. มีสังคมท่ีสวสัดิการและบริการดี อ านวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและไมตรี

สงเคราะห์ 
9. มีสังคมท่ีอ านวยโอกาสในการท างานท่ีตนถนัด โอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึง

วทิยาการต่างๆ โอกาสในการมีส่วนร่วมในสังคม ในชุมชนและในการเมือง และโอกาสในการไดรั้บ
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 

คุณภาพชีวติการท างานคือการสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีจะท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจ
ในการท างานสูงข้ึนโดยผา่นการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาส าคญัของ
องค์การซ่ึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขานั่นคือได้หมายรวมถึงการปรับปรุงการ
บริหารเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยโ์ดยท าให้มีประชาธิปไตยในสถานท่ีท างานเพิ่มมากข้ึนเพื่อก่อให้เกิด
การปรับปรุงประสิทธิผลขององคก์ารทั้งน้ีเพราะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้สมาชิกขององคก์รในทุก
ระดบัไดน้ าเอาสติปัญญาความเช่ียวชาญทกัษะและความสามารถอ่ืนๆมาใช้ในการท างานให้องคก์าร
ยอ่มท าให้สมาชิกหรือก าลงัแรงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงข้ึนซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
ทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์การข้ึนเช่นการขาดงานลดลงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ดีข้ึน
การกวดขนัเก่ียวกบัวินัยผ่อนคลายลงความคบัขอ้งใจลดลงเป็นตน้ (Bluestone, 1981 อา้งใน ศิริอร 
ขนัธหตัถ,์ 2548)  

สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานหมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน 
ซ่ึงสามารถสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน
อนัจะก่อให้เกิดผลดีกบัตนเองและท าให้งานบรรลุวตัถุประสงคข้ึ์นอยา่งมีประสิทธิภาพนอกจากน้ียงั
ท าใหก้ารด าเนินชีวติของบุคคลมีความสุขมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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1. ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างานมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาอาจเป็นไปในทางสูงข้ึนหรือลดลง

เน่ืองจากลักษณะขององค์การหรือความคาดหวงัของคนในองค์การท่ีเปล่ียนแปลงไปและการ
เปล่ียนแปลงอาจเป็นผลจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ใช่งานเช่นความรับผิดชอบต่อครอบครัวความเครียดจาก
เร่ืองอ่ืนท่ีไม่ใช่งานและความหมายของงานในแต่ละคนท่ีแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และ
ช่วงเวลาของชีวิตส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน (Werther and Davis, 1982 อา้งใน
สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2549) กล่าวไวว้า่มีอยู ่3 ดา้นคือ 

1.1 ปัจจยัด้านบุคคลซ่ึงพิจารณาจากส่ิงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานความตอ้งการ
ของบุคคลและการจูงใจของบุคคลในการท างานซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ
อายุสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาประสบการณ์การท างานต าแหน่งรายไดแ้ละสถานท างานปัจจยั
เหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานหรือคุณภาพชีวติการท างานของบุคคล 

1.2 ปัจจยัด้านบริหารเป็นลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างขององค์การต่างๆได้แก่
จุดมุ่งหมายวตัถุประสงคก์ารบริหารจดัการหน่วยงานลกัษณะงานกิจกรรมการทางานความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีระเบียบขอ้บงัคบัและบรรยากาศในองคก์รการบริหารจดัการเป็นบรรยากาศในองคก์ร
อยา่งหน่ึงโดยแต่ละองคก์รจะมีการบริหารจดัการและพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารท่ีแตกต่าง
กนัซ่ึงคนสามารถรับรู้ไดข้ณะปฏิบติังานเป็นลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างขององคก์รต่างๆไดแ้ก่
จุดมุ่งหมายวตัถุประสงคก์ารบริหารจดัการหน่วยงานลกัษณะงานกิจกรรมการท างานความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีระเบียบขอ้บงัคบัและบรรยากาศในองคก์ารการบริหารจดัการเป็นบรรยากาศในองคก์ร
อยา่งหน่ึงโดยแต่ละองคก์รจะมีการบริหารจดัการและพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั 

1.3 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นสภาพส่ิงแวดล้อมในองค์กรท่ีครอบคลุมไปถึงสถานท่ี
คนระบบการท างานวฒันธรรมองค์กรและส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์กรได้แก่นโยบายของรัฐสังคม
เศรษฐกิจเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานและเป็นสภาพแวดลอ้มท่ี
ท าให้คนอยากท างานและไม่อยากท างานสภาพแวดลอ้มจึงนบัวา่เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ของ
คุณภาพชีวิตการท างานสภาพแวดล้อมในองค์การจะครอบคลุมถึงสถานท่ีได้แก่อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้แสงสว่างอุณหภูมิคนได้แก่ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงานระบบการท างานไดแ้ก่ระบบการ
ท างานเป็นทีมระบบการท างานเป็นขั้นตอนสวสัดิการระบบการตดัสินใจและระบบการให้ความดี
ความชอบวฒันธรรมองค์กรได้แก่ระเบียบวินัยจริยธรรมในการท างานและความซ่ือสัตย์ทั้ งน้ี
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความพร้อมก็จะเอ้ือต่อการท างานของคนในองคก์รสามารถจูงใจให้คนท างานให้
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถส่งผลต่อองคก์รใหก้ารผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและเป็นปัจจยัค ้า
จุนเพื่อลดความไม่พึงพอใจในการท างานดงันั้นถา้สภาพแวดลอ้มในการท างานดียอ่มท าใหพ้นกังานมี
ความพึงพอใจในการท างานดว้ยเช่นกนั 
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2. องค์ประกอบคุณภาพชีวติการท างาน 
ในการด าเนินงานโดยทัว่ไปองคป์ระกอบท่ีส าคญัของหลายประการท่ีมีบทบาทในการก าหนด

ระดบัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานซ่ึง (พะยอม วงศส์ารศรี, 
2548) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของค่าตอบแทนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานไวด้งัน้ี 

1.  เป็นผลท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัสามารถน าไปแลกเปล่ียนส่ิงต่างๆเพื่อสนองตอบความตอ้งการ
ทางร่างกายและจิตใจของคนได ้

2.  เป็นรางวลัทางสังคมท่ีท าให้มนุษยภ์าคภูมิใจและยอมรับว่าตนเป็นคนท่ีมีคุณค่า 
คนหน่ึงในสังคมท่ีสามารถท าส่ิงใดๆ ใหผู้อ่ื้นยอมรับการกระท า 

3.  เป็นส่ิงท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการท างานท าให้ผลงานท่ีบุคคลกระท านั้ นมี
คุณภาพหรือดอ้ยลงซ่ึงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมจะมีผลท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในการท างาน
ผลงานออกมามีคุณภาพ 

นอกจากน้ีได้วิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานและเสนอว่าประกอบท่ีส าคญัในการวดัระดับ
คุณภาพชีวติการท างานของพนกังานไว ้8 ประการดงัน้ี 

1.  รายได้และผลประโยชน์ ตอบแทนท่ี ยุ ติ ธรรมและเพี ยงพอ  (Adequate and Fair 
Compensation)หมายถึงการไดรั้บรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคล้องกบัมาตรฐานของ
ผูรั้บมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากอ่ืนๆ 

2.  สภาพ ท่ีท างานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  (Safe and Healthy Environment) 
หมายถึงการท่ีพนักงานได้ปฏิบติังานในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสถานท่ีท างานไม่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพและไม่เส่ียงต่ออนัตราย 

3.  โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของผู ้ปฏิบัติงาน  (Development of Human Capacities)
หมายถึงการท่ีผูป้ฏิบติังานมีโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีท าโดยพิจารณาลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติัได้แก่งานท่ีไดใ้ช้ทกัษะและความสามารถหลากหลายงานท่ีมีความทา้ทายงานท่ีผู ้
ปฏิบติัมีความเป็นตวัของตวัเองในการท างานงานท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความส าคญั 

4.  ความกา้วหน้า (Growth) หมายถึงการท่ีผูป้ฏิบติังานมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอาชีพ
และต าแหน่งมีความมัน่คงในอาชีพ 

5.  ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน (Social Integration) หมายถึงการท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นท่ี
ยอมรับของผูร่้วมงานท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตรมีความอบอุ่นเอ้ืออาทรปราศจาก 
การแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่าผูป้ฏิบติังานไดรั้บการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
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6.  การบริหารงานท่ีเป็นท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค  (Constitutionalism) หมายถึงการมี
ความยติุธรรมในการบริหารงานมีการปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเหมาะสมมีการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังานบรรยากาศขององคก์รมีความเสมอภาคและยุติธรรม 

7.  ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใช้ในการท างานและช่วงเวลาท่ีพักผ่อนมีความเป็น
ส่วนตวั (total life space) หมายถึงภาวะบุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการท างานกบัช่วงเวลาการ
ด าเนินชีวิตโดยส่วนรวมมีความสมดุลของการท างานกบัการใช้เวลาว่างและเวลาท่ีให้กบัครอบครัว 
มีช่วงเวลาท่ีไดค้ลายเครียดจากภาระหน้ีท่ีท่ีรับผดิชอบ 

8.  ความภูมิใจในองค์กร (Organizational Pride) หมายถึงความรู้สึกของพนักงานท่ีมี
ความภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบติังานในองค์กรท่ีมีช่ือเสียงและได้รับรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และ
รับผดิชอบต่อสังคม 

จากตวัช้ีวดัหรือองคป์ระกอบท่ีส าคญัของคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานตามแนวคิดของ
Huse&Commings (1991 อา้งในสร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2549) น ามาเป็นแนวคิดหลกั
ในการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในเขตจังหวดัล าพูนว่าพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยมีระดบัคุณภาพชีวติทั้ง 8 ไดแ้ก่ 

1. รายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 
2. สภาพท่ีท างานถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 
3. โอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
4. ความกา้วหนา้ 
5.  ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน 
6. การบริหารงานท่ีเป็นท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค 
7. ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท างานและช่วงเวลาท่ีพกัผอ่นมีความเป็นส่วนตวั 
8.  ความภูมิใจในองคก์รอยูใ่นระดบัใด 
 

3. ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวติการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างานจะมีผลต่อการท างานอย่างมากมายได้แก่ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ

ตวัเองท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน (สร้างความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในงาน) ท าให้เกิดความรู้สึก
ท่ีดีต่อองคก์รนอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองของสุขภาพกายสุขภาพจิตช่วยให้เจริญกา้วหน้ามีการ
พฒันาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององค์กรและยงัช่วยลดปัญหาการขาดงานการลาออกลด
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อุบติัเหตุและส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการท่ีดีทั้ งคุณภาพและปริมาณ (สมพงษ์ เกษมสิน , 
2548)  

คุณภาพชีวิตการท างานท าให้ เกิดประโยชน์ ท่ี ดี คือผลโดยตรงในการเพิ่ มความ รู้สึก 
พึงพอใจในการท างานสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กรและลดอตัราการเปล่ียนงานท าให้ผลผลิต
สูงข้ึนและเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรเช่นในเร่ืองผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
(สมยศ นาวกีาร, 2549)  

ประโยชน์ของคุณภาพชีวติการท างานวา่ 
1.  เพิ่มความพึงพอใจในการท างานเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจใหพ้นกังาน 
2.  ท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เกิดจากอตัราการขาดงานท่ีลดลง 
3.  ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มข้ึนจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมและสนใจงานมากข้ึน 
4.  ลดความเครียดอุบติัเหตุและความเจบ็ป่วยจากการท างานซ่ึงจะส่งผลถึงการลดตน้ทุน

ด้านค่ารักษาพยาบาลรวมถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพการลดอตัราการเรียกร้องสิทธ์ิจากการท า
ประกนั 

5. ความยดืหยุน่ของก าลงัคนมีมากและความสามารถในการสลบัเปล่ียนพนกังานมีมาก
ข้ึนซ่ึงเป็นผลจากความรู้สึกในการเป็นเจา้ขององคก์รและการมีส่วนร่วมในการท างานท่ีเพิ่มข้ึน 

6.  อตัราการสรรหาและคดัเลือกพนักงานดีข้ึนเน่ืองจากความน่าสนใจเพิ่มข้ึนขององค์กร
จากความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพชีวติการทางานท่ีดีขององคก์ร 

7.  ลดอตัราการขาดงานและการลาออกของพนกังานโดยเฉพาะพนกังานท่ีดี 
8. ท าให้พนกังานรู้สึกสนใจงานมากข้ึนจากการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

การใหสิ้ทธิออกเสียงการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานการเคารพสิทธิของพนกังาน 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานจะเป็นการส่งเสริมให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและ
ตดัสินใจกบัฝ่ายบริหารและสร้างโอกาสในการท างานมากข้ึนคุณภาพชีวิตการท างานเก่ียวขอ้งกบั 
“งาน” จะมีผลโดยตรงต่อคนท าให้เกิดประสิทธิผลขององค์กรการเปล่ียนแปลงปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานของงานและระบบการท างานระบบการให้รางวลัให้สอดคลอ้งกบักระบวนการในการท างาน
และผลผลิตรวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานมีหลายๆบริษทัไดน้ าแนวทางส่งเสริม
คุณภาพชีวติการท างานมาใชโ้ดยในระยะแรกเป็นการเพิ่มผลผลิตปรับปรุงผลผลิตและลดตน้ทุนโดย
อาศยัวิธีการท างานเป็นกลุ่มคลา้ยกบัระบบกลุ่มคุณภาพ (Quality Circles) จะมีการประชุมกนัภายใน
กลุ่มให้พนกังานเสนอแนะขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงการท างานการเพิ่มคุณค่างานท่ีท าซ่ึงจากการท่ี
น าแนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานไปใช้พบว่าพนักงานเกิดความพึงพอใจและผลผลิตเพิ่ม
มากข้ึนอตัราการขาดงานและการลาออกของพนกังานลดลงตามไปดว้ย 
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2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจในการท างาน 

ความหมายของความพึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกเฉพาะ
บุคคลท่ีมี ต่อสภาพการท างานท่ีมี ต่อเพื่ อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมท่ี เกิดจากการได้รับ 
การตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซ่ึงส่งผลท าให้เกิดความตั้งใจเพียรพยายาม 
และทุ่มเทในการปฏิบติังานเพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความพึงพอใจในการท างานหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีลดความเครียดของผูท้  างานให้น้อยลง 
ถ้ามีความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พอใจในการท างานและความเครียดน้ีมีผลมาจากความ
ต้องการของมนุษย์เม่ือเกิดความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องเม่ือได้รับการตอบสนอง
ความเครียดนั้นจะลดลงหรือหมดไปท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได ้(Nancy Morse, 1955 
อา้งในสร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2549)  

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจในงานหมายถึงความรู้สึกพอใจของ
บุคคลท่ีมีต่องานท่ีท าท่ีเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและมีผล
ใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายได ้

องค์ประกอบทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
งานไม่ใช่ตวัแปรอย่างเดียวท่ีท าให้คนพอใจยงัมีตวัแปรอ่ืนมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

ท างานรวมทั้งความรับผิดชอบความสัมพนัธ์ส่ิงตอบแทนตลอดจนการให้รางวลัการท่ีจะท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานทศันคติท่ีมีต่องานเราอาจตอ้งวเิคราะห์องคป์ระกอบส าคญั
ขั้นตน้ในการท างานก่อน (กนัตนา เพิ่มผล, 2548) ดงัน้ี 

1.  งาน (Work) งานเป็นองค์ประกอบอนัแรกท่ีท าให้คนพอใจหมายถึงว่าคนนั้นชอบ
งานหรือเปล่าถา้ชอบและมีความสนใจก็จะมีความพึงพอใจในงานสูงนอกจากน้ีลกัษณะงานท่ีมีความ
ทา้ทายจะท าใหบุ้คคลเกิดความสนใจส่งผลท าใหมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่นอกจากน้ีระดบัความยาก
ง่ายของงานและปริมาณงานก็จะตอ้งพอดีกบัความสามารถและเวลาของบุคคลผูท้  างานนั้นดว้ยไม่ใช่
ปริมาณงานมากเกินไปแต่ให้ท าในเวลาท่ีจ ากัดและงานนั้นควรส่งเสริมให้ผูท้  างานมีโอกาสท่ีจะ
ประสบผลส าเร็จในงานและผูท้  างานสามารถควบคุมกระบวนการและสถิติการทางานของตนเองได้
และสามารถพฒันาตนเองได ้

2.  ค่าจา้ง (Pay) ค่าจา้งแรงงานเป็นองค์ประกอบอีกประการหน่ึงเพราะค่าจา้งอาจเป็น
เงินหรือเป็นอย่างอ่ืนท่ีลูกจา้งจะสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบ าบดัความตอ้งการของตนได้
อตัราค่าจา้งท่ีเหมาะสมก็จะท าให้พนกังานพึงพอใจนอกจากน้ีการจ่ายค่าแรงตอ้งมีความยติุธรรมและ
เท่าเทียมกนัในบรรดาคนงานหรือลูกจา้งประเภทเดียวกนัท่ีมีคุณสมบติัเดียวกนัส่วนวิธีจ่ายค่าแรงก็
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เป็นอีกอยา่งหน่ึงท่ีมีส่วนท าให้ลูกจา้งหรือคนท างานพอใจหรือไม่พอใจเช่น การจ่ายเงินเดือนการจ่าย
รายปักษร์ายวนัหรือจ่ายเหมาเป็นรายๆ หรือจ่ายจากจานวนการผลิตเป็นตน้ 

3.  โอกาสท่ีจะได้รับการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) โอกาสท่ีลูกจ้างหรือ 
ผูท้  างานจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นหรือเล่ือนต าแหน่งข้ึนไปเพราะในการท างานทุกคนก็จะตั้ง
ความคาดหวงัวา่จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารงานระดบัสูงเพื่อให้เล่ือน
ขั้นหรือเล่ือนต าแหน่งข้ึนไปและการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งนั้นจะตอ้งมีเกณฑ์การพิจารณาท่ียุติธรรม
และเป็นเกณฑท่ี์ทุกคนยอมรับได ้

4.  การยอมรับ (Recognition) การยอมรับจากผูบ้ ังคบับัญชาหรือผูบ้ริหารและเพื่อน
ร่วมงานก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีทาให้เกิดความพึงพอใจเช่นเม่ือบุคคลท าอะไร
ส าเร็จก็ควรจะไดรั้บการยกยอ่งและประกาศเกียรติคุณสรรเสริญบา้งควรให้เครดิตกบับุคคลท่ีประสบ
ความส าเร็จผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุนแก่บุคคลท่ีไดแ้สดงความสามารถและท างานส าเร็จลงดว้ยดี 

5.  ผลประโยชน์ (Benefit) ผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากการท างาน
หรือคาดวา่จะไดรั้บก็จะเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานเช่นบ าเหน็จบ านาญค่า
รักษาพยาบาลการหยดุพกัผอ่นประจ าปีโบนสัประจ าปีเป็นตน้ 

6.  สภาพการท างาน (Working Conditions) สภาพการท างานรวมไปถึงสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะทางกายภาพ (Physical Environment) ซ่ึงรวมถึงอุณหภูมิการถ่ายเทอากาศหรือโรงงานเป็น
ตน้นอกจากน้ีแลว้ระยะเวลาในการท างานการหยุดพกัในระหวา่งท างานก็เป็นองคป์ระกอบของสภาพ
การท างานอยา่งหน่ึง 

7.  หัวหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชา (Leader) หัวหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชาเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้บุคคลท่ีท างานมีความพึงพอใจในการท างานหรือไม่หัวหน้างานแบบ
ต่างๆมีอิทธิพลต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไม่เหมือนกนัหัวหน้ามีทกัษะในการบริหารมากน้อยแค่ไหนรู้
หลกัมนุษยส์ัมพนัธ์เพียงใดและเม่ือมีปัญหาในการท างานหัวหน้ามีความสามารถท่ีจะให้ค  าแนะน า
มากนอ้ยเพียงใด 

8.  เพื่อนร่วมงาน(Co-workers) เพื่อนร่วมงานเป็นองค์ประกอบอีกประการหน่ึงท่ีจะ
ส่งเสริมหรือหยุดย ั้งความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจในการท างานหากบุคคลใดมีเพื่อน
ร่วมงานมากพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือคนอ่ืนๆและมีความเป็นมิตรบุคคลก็อาจมีความพึงพอใจใน
สภาพการท างานมากกว่าคนอ่ืนๆ ในทางตรงกนัขา้มหากมีเพื่อนร่วมงานท่ีดอ้ยความสามารถพึ่งพา
อาศยัอะไรไม่ไดแ้ละไม่เป็นมิตรก็อาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหบุ้คคลนั้นไม่มีความสุขในการท างานไปได ้

9. นโยบายการจดัการการบริหาร (Organization and Management) นโยบายและการ
จดัการหรือการบริหารภายในองคก์ารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงกรท่ีองค์การวางนโยบายท่ี
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แน่นอนเก่ียวกบัการจ่ายค่าแรงงานสวสัดิการลูกจา้งหรือเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบก็เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีท าใหลู้กจา้งหรือผูท่ี้ท  างานน ามาคิดตดัสินใจและท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 

แบบจ าลองโลจิท  (Logit Model)เป็นแบบจ าลองส าหรับตัวแปรตาม  (Dependent 
Variable) ท่ีมีลักษณะเป็นตวัแปรคุณภาพ และมีค่าได้เพียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) เช่น เกิด
เหตุการณ์ และไม่เกิดเหตุการณ์หรือเลือกและไม่เลือก เป็นตน้ (คมสัน สุริยะ, 2552) ซ่ึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลท่ีจะเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกของผูบ้ริโภคนั้น ส่วนใหญ่เป็นตวัแปร
ท่ีมีลกัษณะเป็นทางเลือกเชิงคุณภาพ ท่ีท าให้เกิดทางเลือกไดท้ั้งสองทางหรือมากกว่า เช่น อายุ เพศ 
ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา และอ่ืนๆ ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนตวัแปรเชิงคุณภาพเหล่าน้ีให้อยู่
ในรูปเชิงปริมาณ เพื่อแสดงค่าท่ีเป็นตวัเลขของตวัแปรคุณภาพดงักล่าวให้ออกมาอยูใ่นรูปท่ีสามารถ
ค านวณและเปรียบเทียบความแตกต่างได ้ 

แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) เป็นแบบจ าลองท่ีมีพื้นฐานมาจากฟังก์ชั่นของความ
น่าจะเป็นสะสมแบบโลจิททิก(Cumulative logistic probability function) แบบจ าลองดงักล่าวแสดง 
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความน่าจะเป็นของตวัแปรตามกบัค่าของตวัแปรอิสระ เคร่ืองหมายของ 
ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวัจะแสดงถึงทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความน่าจะเป็น 
ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ โดยท่ีตัวแปรตามจะต้องมีข้อมูลท่ี เป็นค่า 1 หรือ  0 เท่านั้ น
แบบจ าลองโลจิทน้ีเป็นอีกแบบจ าลองหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัคลา้ยๆกบัแบบจ าลองโพรบิต ต่างกนัแต่
เพียงขอ้สมมติเก่ียวกบัลกัษณะของการแจกแจงของตวัคลาดเคล่ือน 𝑢iเท่านั้น 

จากการแจกแจงแบบโลจิททิก(logistic distribution) 
 

   𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 1) =
𝑒𝛽′𝑥

1+𝑒𝛽′𝑥
  

 
     = ʌ(𝛽′𝑥)     (1) 
 
 ซ่ึง 𝑋 คือ เมตริกซ์ของตวัแปรตน้ 
  𝛽 คือ เวกเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิจากการประมาณค่า 

โดยท่ี ʌ(. )คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบโลจิททิก  (logistic cumulative distribution 
function) จากแบบจ าลองความน่าจะเป็น (probability model) 
 
   𝐸(𝑦|𝑥) = 0[1 − 𝐹(𝛽′𝑥)] + 1[𝐹(𝛽′𝑥)]   (2) 
 เราจะไดว้า่ 



 

18 

    
𝜕E(y|x)

∂x
= {

dF(β′x)

d(β′x)
} 𝛽  

 
     = ʌ(𝛽′𝑥)𝛽     (3) 
 

โดยท่ี  𝑓(. )คือฟังก์ชั่นความหนาแน่น (Density function) ซ่ึงคล้องกบัฟังก์ชั่นการแจกแจง
สะสม (cumulative distribution) F(.) ส าหรับการแจกแจงปกติ (normal distribution) เราจะไดว้า่ 
 

    
𝜕𝐸(𝑦|𝑥)

𝜕𝑥
= ∅(𝛽′𝑥)𝛽    (4) 

 
โดยท่ี ∅(. ) คือฟังก์ชั่นความหนาแน่นปกติมาตรฐาน  (Standard normal densityfunction) 

ส าหรับการแจกแจงแบบโลจิททิก (logistic distribution) 
    

   
𝑑ʌ(𝛽′𝑥)

𝑑(𝛽′𝑥)
=

𝑒𝛽′𝑥

(1+𝑒𝛽′𝑥)
2  

     
    = ʌ(𝛽′𝑥)[1 − ʌ(𝛽′𝑥)]    (5) 
 

เพราะฉะนั้นในแบบจ าลองโลจิท จะไดว้า่ 
    

   
𝜕𝐸(𝑦|𝑥)

𝜕𝑥
= ʌ(𝛽′𝑥)[1 − ʌ(𝛽′𝑥)]𝛽   (6) 

 
    (Greene, 1997:874-876) 

 
ส าหรับตัวประมาณค่า Berndt, Hall and Huasman (1974) นั้ นในกรณีของแบบจ าลองโลจิท 

(ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของแบบจ าลองโพรบิท) 
 
   𝐵 = ∑ (𝑦𝑖 − ʌ𝑖)2𝑥𝑖𝑥′𝑖𝑖      (7) 

ซ่ึงเป็นการค านวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเก่ียวเชิงเส้นก ากบั (Asymptotic covariance 
matrix) วธีิหน่ึง 
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 จาก  ƒ̂  
 

จะได ้     (8) 

  
เม่ือจดัพจน์ (Terms) ต่างๆเขา้ดว้ยกนัจะได ้

    
 (9) 

  (Greene, 1997: 884-885 อา้งในทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2546: 252) 
 

แบบจ าลองทางเลือกตามล าดับ  (Ordered–Probit Model) ทรงศกัด์ิศรี บุญจิตต์ (2547)  
กล่าวว่า ตวัแปรทางเลือกอเนกนาม (Multinomial–Choice variables) จะถูกวางอนัดบัโดยธรรมชาติของมนั 
โดยมีการยกตวัอยา่งตวัแปรดงักล่าวท่ีปรากฏในการศึกษาอนัไดแ้ก่ 

1.  การจดัอนัดบัพนัธบตัร (Bound Ratings)  
2.  ผลของการทดสอบรสนิยม 
3.  การส ารวจความคิดเห็น 
4.  การก าหนดบุคลากรทางการทหารไปสูประเภทของงานตามระดบัความช านาญ 
5.  ผลลพัธ์ของการโหวตต่อโปรแกรมท่ีเราทราบ 
6.  ระดบัของการคุม้ครองของการประกนั (Insurance Coverage) ท่ีลูกคา้ (ผูเ้อาประกนั) 

ไดท้  าไวซ่ึ้งอาจจะไม่ท าประกนัเลย ท าประกนับางส่วนหรือท าประกนัเตม็รูปแบบ 
7.  การจา้งงานซ่ึงอาจจะเป็นการว่างงาน ท างานแบบบางส่วน (Part Time) หรือท างาน

แบบเตม็เวลา (Full Time)  
ในแต่ละกรณี ท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบ Discrete แบบจ าลอง 

Multinomial Logitหรือ Multinomial Probitจะไม่สามารถท่ีจะใช้อธิบายลกัษณะเชิงอนัดบัท่ีของตวั
แปรตามดงักล่าวได้การวิเคราะห์แบบถดถอยธรรมดาจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในทิศทางตรงขา้ม ถ้า
พิจารณาผลลพัธ์ของการส ารวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์หน่ึงและถา้ให้รหสั 0, 1, 2, 3, หรือ 4 ต่อ
ความคิดเห็นท่ีตอบมา การถดถอยเชิงเส้นจะปฏิบติัต่อความแตกต่างระหวา่ง 4 และ 3 เหมือนกบัการ
ปฏิบติัระหวา่ง 3 และ 2 ในขณะท่ีจริงแลว้ตวัเลขเหล่าน้ีเป็นเพียงล าดบัต าแหน่ง (A ranking) เท่านั้น 
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Ordered–Probit Model ได้เข้ามามีบทบาทส าหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นดังกล่าว 
ค่อนข้างกว้างขวางแบบจ าลองได้ถูกสร้างข้ึนมาลักษณะการถดถอยแฝง (Latent Regression)  
ในลกัษณะเดียวกบัแบบจ าลอง Binomial Probitซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
y * = x′β + u  

เช่นเคย  y* นั้นไม่สามารถสังเกตไดส่ิ้งท่ีเราสังเกตไดก้็คือ 
 

y = 0 ถา้   y * ≤ 0  
y = 1 ถา้   0 < y * ≤μ1 

y = 2 ถา้   μ1< y * ≤μ2 
      .                 . 
      .                 . 
   = J ถา้   μj-1≤ y * 
 

ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของ Censoring μ’sทั้งหลายเป็นพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า ซ่ึงจะตอ้ง
ประมาณค่าต่อไปเช่นเดียวกบั βตวัอย่างเช่น สมมติว่าต้องการส ารวจความเห็นต่อเหตุการณ์หน่ึง 
ผูต้อบหรือผูแ้สดงความเห็นก็จะมีความเขม้ขน้ของความรู้สึกของเขา ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัตวัแปรท่ีสามารถ
วดัได้ท่ีแน่นอนซ่ึงแทนโดยเวกเตอร์ x และตวัแปรท่ีไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงคือ u สมมุติว่าในการ
แสดงความเห็นนั้น มีค าตอบท่ีเป็นไปได ้5 ค าตอบ ผูแ้สดงความเห็นก็จะเลือกค าตอบท่ีตนเองคิดว่า
เป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดส าหรับความรู้สึกของตน 

เช่นเดียวกับกรณีทั่วไป สมมติว่า u มีการแจกแจงแบบปกติส าหรับทุกๆ ค่าสังเกต  
ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกนักับแบบจ าลอง Binomial Probit (ซ่ึงเป็นกรณีเฉพาะท่ี J = 1) เรา Normalize 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และความแปรปรวน (Variance) ของ u ให้เป็น 0 และ 1 (แบบจ าลองน้ีสามารถจะถูก
ประมาณค่าดว้ยตวัรบกวนท่ีมีการแจกแจงแบบ Logistically การปรับปรุงเปล่ียนแปลงแบบจ าลองดงักล่าว
เพียงเล็กนอ้ย ในทางปฏิบติัแลว้ไม่มีความแตกต่างกนั) ดว้ยการแจกแจงแบบปกติเราจะไดค้วามน่าจะ
เป็นดงัต่อไปน้ี 

 
Prob (y = 0) = Φ (- x′β)  
Prob (y = 1) = Φ (μ - x′β) -Φ (- x′β)  
Prob (y = 2) = Φ (μ- x′β) -Φ (μ- x′β)  
        .                     .         .                     .         .                     . 
Prob (y = J) = 1- Φ (μ- x′β)       
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เพื่อใหค้วามน่าจะเป็นมีค่าเป็นบวก จะตอ้งมีเง่ือนไขวา่ 
                                      0 <μ1<μ2< K <μj-1 

𝑓(𝜀)  
          

           
           
           
           
           
           
           
           
            

 

−𝛽 ′𝑥𝜇1 − 𝛽′ 𝑥 𝜇2 − 𝛽
′
 𝑥     𝜇3 − 𝛽

′
 𝑥 

 
ภาพที ่2.1 ความน่าจะเป็นในแบบจ าลอง Ordered-Probit model 

แสดงถึงความน่าจะเป็นในแบบจ าลอง Ordered-Probit model โดยแทจ้ริงแลว้รูปน้ีก็คือการท า
ให้เป็นสากลของแบบจ าลอง Probit (Generalization of the probit model) ดังทราบกันดีอยู่แล้วว่า
ผลกระทบส่วนเพิ่ ม  (Marginal effects) ของตัวถดถอย x ต่อความน่าจะเป็นจะไม่ เท่ ากับค่ า
สัมประสิทธ์ิเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีง่ายข้ึน จะพิจารณาตวัอย่างอย่างง่ายดงัน้ีสมมติให้ J = 2 (มี 3 
กลุ่ม) เพราะฉะนั้นแบบจ าลองน้ีก็จะมีเพียงพารามิเตอร์ท่ีเป็นตวัแบ่งกั้นท่ีไม่ทราบค่าอยูเ่พียงตวัเดียว
เท่านั้ น ซ่ึงในกรณีน้ีก็คือ μj-1 = μ2-1 = μ1= μความน่าจะเป็นทั้ งสามกลุ่มส าหรับแบบจ าลองน้ี
สามารถแสดงได ้ดงัน้ีคือ 

Prob(y = 0)  = 1-Φ (x′β) 
Prob(y = 1)  =Φ (μ- x′β) -Φ (- x′β) 
Prob(y = 2)  = 1-Φ (μ- x′β) 

จากความน่าจะเป็น 3 กลุ่มดังกล่าวน้ีผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effects) ของการเปล่ียนแปลง 
ของตวัถดถอยสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

0.4 

Y=3 

0.2 

0.3 

Y=1 Y=4 Y=2 Y=0 

0.1 

0 
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จากความน่าจะเป็น 3 กลุ่มดังกล่าวน้ีผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effects) ของการเปล่ียนแปลง 
ของตวัถดถอยสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

 
∂Prob (y=0)- Φ (- x′β) 

∂x  
∂Prob (y=1)[Φ (μ - x′β) - Φ (μ - x′β)] β 

∂x  
∂Prob (y=2)Φ (μ—x′β) β 
∂x 
ท่ีมา:ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(2548) 

 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2533) ได้ให้ค  าจ  ากัดความว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้ ง
ร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาวะแวดลอ้มและสังคมท่ีตนอยู่ไดอ้ยา่งดีขณะเดียวกนัก็
สามารถด ารงชีวติท่ีเป็นประโยชน์ใหท้ั้งกบัตนเอง สังคม และประเทศชาติดว้ยสรุปไดว้า่คุณภาพชีวิต 
หมายถึงการด ารงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ
ไดรั้บการยอมรับการยกยอ่งจากผูอ่ื้น และมีความพร้อมทุกดา้นสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอี้กทั้งยงัท า
ประโยชน์ใหก้บัตนเอง สังคม และประเทศชาติโดยส่วนร่วมดว้ย 

ชาญชัย อาจนสมาจาร (2535)กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์
ระหวา่งคนงานกบัส่ิงแวดลอ้มของการท างานทั้งหมด พร้อมทั้งมีมิติทางดา้นมนุษย ์(Human dimension) 
ท่ีเพิ่มเขา้ไปเสริมมิติทางดา้นเทคนิคและเศรษฐกิจดงันั้น จึงพอสรุปไดว้่าคุณภาพชีวิตในการท างาน 
หมายถึงความรู้สึกจากการประเมินตนเองของบุคลากร ซ่ึงไดรั้บมาจากประสบการณ์การท างานใน
องค์กรของเขา ท าให้เขามีความพึงพอใจ มีความสุขในการท างานและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี
สมบูรณ์คุณภาพชีวติในการท างานเป็นการสนองตอบความตอ้งการของบุคลากรในองคก์รหากองคก์ร
มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีจะส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงจะ
ส่งผลถึงผลิตภาพต่อองคก์รต่อไป 

นเรศวรสุกัณศีล (2539)ได้ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีจดัชั้นของธนาคารพาณิชย์หน่ึงในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ลูกหน้ีขาดประสบการณ์และมีความรู้ในการบริหารธุรกิจท่ีกู้ยืมเงินไปลงทุนไม่ดีพอ
ดงันั้นจึงมีผลกระทบต่อรายไดต้อบแทนจากการลงทุน ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอแก่การช าระหน้ีคืน

= 

= 

= 
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ไดน้อกจากน้ีแล้วลูกหน้ียงัปิดบงัขอ้มูลท่ีแทจ้ริงต่อธนาคารท าให้เม่ือเกิดปัญหาต่อธุรกิจนั้นๆ แล้ว
ธนาคารไม่สามารถติดตามช่วยแกไ้ขปัญหาให้ไดป้ระกอบกบัลูกหน้ีมีหน้ีภายนอกระบบธนาคารท่ี
เสียดอกเบ้ียในอตัราสูงและมุ่งช าระหน้ีเหล่าน้ีก่อน จึงเป็นผลกระทบต่อวงจรหมุนเวียนของเงินใน
ระบบธนาคาร และท าให้ธุรกิจยิ่งซบเซาและขาดสภาพคล่องมากยิ่งข้ึน ซ่ึงกล่าวไดว้่าเพราะสาเหตุ
ของการใชเ้งินท่ีผดิวตัถุประสงคโ์ดยลูกหน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ค ้าประกนัก็พบวา่ หลกัทรัพย์
บางประเภทเกิดปัญหาการเส่ือมสภาพและราคาตกต ่าและเม่ือการช าระหน้ีคืนมีการยืดระยะเวลา
ออกไปจึงยิง่ท  าให้มูลค่าหลกัทรัพยใ์กลเ้คียงกบัภาระหน้ีมากข้ึนและในส่วนท่ีเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศก็พบว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาภยัธรรมชาติก็เป็นอุปสรรคและ
ปัญหาส าคญัท่ีไม่เอ้ือต่อการจ าหน่ายผลผลิตท่ีก่อใหผู้ล้งทุนเกิดรายไดท่ี้ไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี 

ศูนย์ภูฏานศึกษา (2547) ราชอาณาจกัรภูฎานได้สร้างแนวคิดใหม่ในการนิยามความเจริญก้าวหน้า
แบบองค์รวมโดยการวดัความอยู่ดีมีสุขท่ีแทจ้ริงของประชากรมากกว่าการบริโภคโดยสรุปแนวคิด
เร่ืองความสุขมวลรวมประชาชาติ  (Gross National Happiness : GNH) ว่าเป็นการว ัดการพัฒนา
ประเทศท่ีไม่ได้เน้นตวัเลขทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เน้น “ความสุขท่ีแท้จริง” ของ
ประชากรในประเทศประชากรทุกคนสามารถมีโอกาสพบกบัความสุขได้อย่างเท่าเทียมกนัโดยมี
หลกัการท่ีส าคญั 4 ประการหรือเสาหลกัแห่งความสุขทั้งส่ี (Four pillars of happiness) ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน (Sustainable economic development)  
2. การอนุรักษแ์ละส่งเสริมคุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural conservation)  
3. การรักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ(Nature preservation) และ 
4. การมีธรรมาภิบาล (Good governance) ทั้ ง 4 หลักการน้ีจะเน้นการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ

อยา่งเท่าเทียมและย ัง่ยนืมีความโปร่งใสและมีคุณธรรมเพื่อทาใหป้ระชากรไดพ้บกบัความสุขท่ีแทจ้ริง
ร่วมกนั 

มนูญ บูรณพัฒนา(2547)กล่าววา่คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรดา้นสุขภาพเป็นองค์ประกอบ 
ท่ีส าคญัของระบบบริการสุขภาพเพื่อบรรลุผลลพัธ์เชิงบวกขององค์กรการศึกษาพบวา่มีความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล วตัถุประสงค์ของการศึกษาเชิง
พรรณนาหาความสัมพนัธ์คร้ังน้ีเพื่ออธิบายลกัษณะวฒันธรรมองคก์รและระบุระดบัของคุณภาพชีวิต
การท างานรวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรในแต่ละด้านกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นพยาบาลจ านวน 416 คน จากโรงพยาบาลตติยภูมิ 6 แห่งในมณฑลยนูนาน เคร่ืองมือวิจยั
ประกอบดว้ย แบบประเมินวฒันธรรมองคก์รและแบบวดัคุณภาพชีวติการท างาน ค่าความเช่ือมัน่ของ
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แบบประเมินวฒันธรรมองค์กรและแบบวดัคุณภาพชีวิตการท างานคือ 0.93และ0.91 ตามล าดบัการ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สเปียร์แมน 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1.  ลักษณะของวฒันธรรมองค์กรใน 4องค์ประกอบ ได้แก่ การแข่งขัน การมุ่งเน้นผลการ

ปฏิบติังาน ความมัน่คง และความรับผิดชอบต่อสังคมมีความโดดเด่น ส่วนวฒันธรรมองค์กรในอีก  
3องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ดา้นการสนบัสนุนวตักรรม และการเนน้การใหร้างวลัมีความโดดเด่นนอ้ยกวา่ 

2.  คะแนนเฉล่ียโดยรวมของคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.  องค์ประกอบ 2 ประการของวฒันธรรมองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนและการเน้นการให้

รางวลั มีความสัมพนัธ์ในระดบัมากกบัคุณภาพชีวิตการท างาน อีก 2องค์ประกอบ คือนวตักรรมและ
ความมัน่คงมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัคุณภาพชีวิตการท างาน ส่วนอีก 3  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่
การแข่งขนั การมุ่งเนน้ผลการปฏิบติังาน และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพนัธ์ระดบัต่างกบั
คุณภาพชีวิตการท างาน ผลของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารกาพยาบาล
และผูบ้ริหารโรงพยาบาลในการพฒันานโยบายและกลยุทธ์ดา้นการบริหารเพื่อเพิ่มปรับปรุวฒันธรรม
องคก์รของพยาบาลอนัจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลต่อไป 

สุธินีเดชะตา (2551) ได้ท าการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การของพนักงาน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจ ากัด 
(มหาชน)โดยได้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามพนักงานหน่วยงานส่วนกลางของบริษทัฯ 
จ านวน 197 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของความ
ผูกพนัต่อองค์การของพนักงานตามระดบัต าแหน่งและใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานและความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารของพนกังานผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1.  คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพนักงานหน่วยงานกลางของบริษทัฯ อยู่ในระดบัสูง 
โดยคุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละดา้นจากทั้งหมด 8 ดา้น อนัไดแ้ก่ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ดา้นความก้าวหน้าและมัน่คงในงานดา้นโอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของตนเองดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นสิทธิ
ส่วนบุคคลดา้นความสมดุลของชีวติและดา้นความเป็นประโยชนต่์อสังคมก็อยูใ่นระดบัสูงดว้ย 

2.  ความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การของพนักงานระดบัจดัการแตกต่างจากพนักงานระดับบงัคบั
บญัชาและพนักงานระดับปฏิบติัการ ทั้ งน้ีระดับความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การของพนักงานบริษทัฯ
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โดยรวม และระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในแต่ละดา้นก็อยูร่ะดบัสูงดว้ยไดแ้ก่ ดา้นการ
นึกถึงบริษทัในทางท่ีดีความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงขององค์การความพึงพอใจในงาน ความ
ปรารถนาท่ีจะอยูก่บับริษทั การทุ่มเทความพยายามใหก้บัองคก์ารอยา่งเตม็ใจการปกป้องรักษาช่ือเสียง
และภาพลกัษณะขององคก์ร การตระหนกัถึงอนาคตขององค์การ และดา้นความศรัทธาในเป้าหมาย
และคา่นิยมขององคก์ร 

3.  คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั 
ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) นั้น มีคุณภาพชีวิตการท างานเพียง 3ดา้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารของพนกังาน ซ่ึงคุณภาพชีวติการท างาน3ดา้นนั้น ไดแ้ก่ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองและความเป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

ปรีญธร สุทวทีรัพย์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวติของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตของเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จ านวน 340 คนใช้
แนวคิดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตคนท างานในสถานประกอบการประกอบดว้ยปัจจยั  6 ดา้นคือ
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธ์ภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นความมัน่คง
ในชีวติเพื่อพิจารณาวา่มีคุณภาพชีวติแต่ละดา้นมากนอ้ยเพียงใดขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามน ามา
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยความถ่ีร้อยละและสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์
ผลการศึกษาพบวา่ระดบัคุณภาพชีวิตของเจา้หน้าท่ีสินเช่ือธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
อยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูงโดยคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งต ่าคุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจระดับปานกลางค่อนข้างสูงคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมระดับปานกลาง
ค่อนขา้งสูงคุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัปานกลางค่อนขา้งสูงคุณภาพชีวติดา้นจิตวญิญาณระดบั
ปานกลางค่อนขา้งสูงคุณภาพชีวิตด้านความมัน่คงในอาชีพระดบัปานกลางค่อนขา้งต ่าปัจจยัส่วน
บุคคลคือเพศอายุระดบัการศึกษารายไดเ้งินเดือนสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนกังานไม่แตกต่างกนัคุณภาพชีวิตทั้ง 6 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
ในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยดา้นร่างกายและดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 18 ระดับ  0.01 ด้าน
สัมพนัธ์ภาพทางสังคมดา้นจิตวิญญาณด้านความมัน่คงในชีวิตมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั0.01 
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บทที ่3   

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาประชากรจากพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 450 ราย (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)) ท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียน
รายช่ือของระบบธนาคารกรุงเทพโดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างอย่างง่ายของยามาเน่ (Yamane, 
1967) มาใชด้งัน้ี 

 

𝑛 =
𝑁

1 +  𝑁𝑒2
 

 
โดยก าหนดให้ n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม 
 N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

 
ก าหนดให้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้ 5% (e=0.05)  
จึงไดจ้  านวนตวัอยา่งเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ีเท่ากบั 212ราย 

 

𝑛 =
450

1 + 450(0.05)2
 

 
               n =   211.76         212 คน 
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3.2ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบไปดว้ย  เอกสารงานวิจยั
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท าการเก็บรวบรวมจากพนักงานธนาคารกรุงเทพใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบการสัมภาษณ์ 
(Personal Interview) 

การเก็บรวมรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมมาจากบทความทางวิชาการวารสาร
ขอ้มูลทางสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารงานวจิยัและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาใน
คร้ังน้ีไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานเศรษฐกิจแห่งชาติ กรมส่งเสริมสุขภาพจิต 

3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น  
4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนักงานเป็นค าถามเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ประชากร 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับท่ีส่งผลต่อตัวก าหนดด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังาน 

ส่วนท่ี 3 ส่ิงท่ีพนกังานตอ้งการและคาดหวงัจากองคก์ร 
ส่วนท่ี 4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
3.3 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงไดม้าจากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หรืองานวิจยัท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั ท าให้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สามารถสรุปลกัษณะขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพนกังานต่อคุณภาพชีวิตอยู ่6 ลกัษณะไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการท างาน ระดบัต าแหน่ง รายได ้ซ่ึงคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพ
ชีวติของพนงังานธนาคารกรุงเทพในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจยั 
ท่ีส่งผลต่อตวัก าหนดด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ได ้ ตามภาพท่ี3.1 ดงัต่อไปน้ี 

 
 
ตัวแปรต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3.1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.4 แบบจ าลองและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.4.1 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

สมการ          
𝑑𝑘𝑖 = 𝛽0𝑘 + 𝛽11𝑋11,𝑖 + 𝛽12𝑋12,𝑖 + 𝛽21𝑋21,𝑖 + 𝛽31𝑋31,𝑖 + 𝛽41𝑋41,𝑖

+ 𝛽42𝑋42,𝑖 + 𝛽51𝑋51,𝑖 + 𝛽52𝑋52,𝑖 + 𝛽16𝑋16,𝑖

+ 𝛽62𝑋62,𝑖 + 𝛽71𝑋71,𝑖 + 𝛽72𝑋72,𝑖 + 𝛽81𝑋81,𝑖

+ 𝛽82𝑋82,𝑖 + 𝛽91𝑋91,𝑖 + 𝛽92𝑋92,𝑖 + 𝛽101𝑋10,1𝑖

+ 𝛽102𝑋102,𝑖 + 𝛽111𝑋11,1𝑖 + 𝛽112𝑋112,𝑖 + 𝛽121𝑋12,1𝑖

+ 𝛽122𝑋122,𝑖 + 𝛽131𝑋131,𝑖 + 𝛽132𝑋132,𝑖 + 𝜀𝑖  
 
 

ปัจจัยทีส่่งผลกระทบ 
ความพงึพอใจด้านคุณภาพ
ชีวติ 
- ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน 
- ดา้นสภาพท่ีท างาน 
- ดา้นโอกาสพฒันาขีด
ความสามารถ 
- ดา้นความกา้วหนา้ 
- ดา้นความสัมพนัธ์ในองคก์ร 
-  ดา้นความเสมอภาค 
-  ดา้นความสมดุลในเวลาการท างาน 
-  ดา้นความภูมิใจในองคก์ร 

ตัวแปรตาม 
คุณภาพในการ
ท างาน 
(ความพึง
พอใจ) 
 

ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของ
พนักงาน 
- เพศ 
- อายุ 
- รายได ้
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาในการท างาน 
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โดยท่ี 

dki= ความพึงพอใจดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน 
β0k  = ค่าคงท่ี(constant) 
β11 , β12,β21, β31 , β41 ,β42, β51, β61 ,β62, β71 ,β72, β81 ,β82 ,β91,β92,β101, β102 , β111,β112, 

β131 ,β132 
=ค่าพารามิเตอร์ 
𝜀𝑖 = ค่าความคลาดเคล่ือน   

ตัวแปรตาม ( K = 1-5 ) 
𝑑𝑘𝑖 =ระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
𝑑5𝑖= 5      ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
𝑑4𝑖= 4      ความพึงพอใจมาก  
𝑑3𝑖= 3      เฉยๆ  
𝑑2𝑖= 2      ไม่พึงพอใจ  
𝑑1𝑖= 1      ไม่พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
ตัวแปรต้น 
𝑋1คือ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

X11 = 1 คือ เพศชาย 
X12 = 0 คือ เพศหญิง 

𝑋2คือ อายุ (ปี) ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
𝑋3คือ สถานภาพ 
𝑋4คือ ระยะเวลาในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
𝑋5คือ ระดับต าแหน่ง (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
𝑋6คือ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุติธรรม 
𝑋7- ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวชิาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียง 

 𝑋8 - ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรับการใชจ่้ายตามสภาวะเศรษฐกิจการครองชีพ 
 𝑋9- ปริมาณงานท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีได ้
 𝑋10- ความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร 
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ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าทีก่ารงาน 
 𝑋11- ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีท าใหท้่านตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ 
 𝑋12- ในองคก์รมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการน าเสนอผลงานอยูเ่สมอ 
 𝑋13- ในหน่วยงานท่ีปฏิบติังานมีการสับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 
 𝑋14- ในหน่วยงานเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนท่ีมีความใฝ่ รู้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 

ด้านโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ 
 𝑋15- มีโอกาสท่ีไดน้ าความรู้ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 𝑋16- ท่านมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีไม่ตรงกบัความสามารถและนอกเหนือความรับผิดชอบ 
 𝑋17- พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการ
ประเมินผลงานค่าตอบแทน 
 𝑋18-ท่านมีเวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 
 𝑋19-ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆในชีวติไวล่้วงหนา้ 

ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
 𝑋20- ในบริเวณท่ีท างานของท่านมีความสะอาดแสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก 
 𝑋21- ปริมาณลูกคา้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากรของธนาคาร 
 𝑋22- ในส านกังานของท่านอุปกรณ์ป้องกนัภยัเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อยา่งเพียงพอและ
อยูใ่นสภาพใชง้านไดท้นัที 
 𝑋23- อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 𝑋24- บุคลากรทุกระดบัของธนาคารไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ด้านการท างานร่วมงานกันและ ความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน่ 
 𝑋25-โอกาสไดแ้สดงความพึงพอใจของท่านในการท่ีธนาคารไดใ้หท้  างานร่วมกนั 
 𝑋26- การท่ีธนาคารไดใ้หก้ารจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานในหน่วยงานไดท้  างาน
ร่วมกนั 

คือแบบจ าลองออเดอร์โพรบิท ( Ordered - Probit Model) ก าหนดเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 
Xi = α + β1SEX + β2 AGE + β3 STATUS + β4 TIME  +β5 POSITION + β6 INCOME + β7 
OBJ + β8 DEP + e      ...สมการท่ี 3.1 
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ก าหนดตวัแปรอิสระคือ SEX, AGE, STATUS, TIME, POSITION, INCOME 
 SEX  : เพศของพนกังาน  
 AGE  : อายขุองพนกังาน 
 STATUS: สถานภาพของพนกังาน 
 TIME  : ประสบการณ์ในการท างาน 
              POSITION: ต าแหน่งงาน 
 INCOME: รายได ้มีหน่วยวดัเป็นบาท 
OBJ   : คุณภาพชีวิตของพนกังานธนาคารกรุงเทพ เป็นเชิงคุณภาพ การวดัค่าจึงอาศยัตวัแปร 

หุ่น (Dummy variable) โดยใหมี้ค่าเท่ากบั1  
 DEP  : ความพึงพอใจ 
 ∝ : ค่าคงท่ี 
 β𝑖 : ค่าสัมประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรท่ีน ามาอธิบาย 
 e : ค่าความคลาดเคล่ือน 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูล พนกังานธนาคารกรุงเทพ น ามาวเิคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
ของพนักงานการให้วิเคราะห์คร้ังน้ีจะก าหนดการจดัคุณภาพชีวิตแทนด้วย Xi ให้เป็นฟังค์ชัน่ ของ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ระดบัต าแหน่ง รายได ้โดยมีแบบจ าลองดงัน้ี 

 Xi = f (เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ประสบการณ์ในการท างาน, ระดบัต าแหน่ง, รายได)้ 

โดยตวัแปรแต่ละตวัมีขอ้สมมุติฐานท่ีอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
1. เพศ (SEX) หมายถึง เพศของพนกังานธนาคารกรุงเทพ แสดงถึงศกัยภาพของพนกังานและ

ข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถของแต่ละบุคคล 
2. อาย ุ(AGE) หมายถึง อายขุองพนกังานมีหน่วยวดัเป็นปี แสดงถึงวฒิุภาวะของพนกังานแต่

ละคน ซ่ึงจะเก่ียวพนัถึงความรับผดิชอบในการท างานในหนา้ท่ีต่างๆ  กล่าวคือ อายมุากข้ึนเท่าใดวุฒิ
ภาวะยอ่มเจริญมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงตวัแปรตวัวุฒิภาวะเป็นตวัแปรท่ีก าหนดความรับผิดชอบ  

3. สถานภาพ(SATATUS) หมายถึง สถานภาพของพนกังานธนาคารต่อความรับผดิชอบใน
การท างาน ของแต่ละบุคคล  

4. ประสบการณ์ในการท างาน (TIME)  หมายถึงประสบการณ์ในการท างานของแต่ละบุคคล
ข้ึนอยูก่บัอายงุานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ อายงุานยิง่มากข้ึนเท่าใดวุฒิภาวะยอ่มมีมากข้ึนและ
ประสบการณ์ในการท างานจะมีมากข้ึนตามมา  
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5. ระดบัต าแหน่งงาน (POSITION) หมายถึงระยะเวลาในการท างานของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บั
อายงุานและจะเพิ่มข้ึนไปเร่ือยพร้อมๆกบัต าแหน่งงานท่ีเกิดข้ึน 

6. รายได ้(INCOME) หมายถึง รายไดร้วมของพนกังานธนาคารกรุงเทพ มีหน่วยวดัเป็นบาท
ต่อปี จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยูข่องพนกังานวา่ มีความกินดีอยูดี่ ตามรายไดท่ี้ไดจ้ากการท างาน 
รายไดย้ิง่สูงคุณภาพชีวติยิง่ดี ตามมา 

3.5 ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม  
ซ่ึงประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้เฉล่ียต่อเดือน เงินออม หน้ีสิน 
เพศอายปุระสบการณ์ในการท างาน 

ส่วนท่ี2 ขอ้มูลตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ประกอบดว้ย 5ดา้นดงัน้ี 

1.  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
1.1 ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวชิาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะ

งานใกลเ้คียง 
1.2 ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรับการใชจ่้ายตามสภาวะเศรษฐกิจการครองชีพ 
1.3 ปริมาณงานท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีได ้
1.4 ความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร 

2.  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
2.1 ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีท าใหท้่านตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ 
2.2 ในองค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการน าเสนอ

ผลงานอยูเ่สมอ 
2.3 ในหน่วยงานท่ีปฏิบติังานมีการสับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหน้าท่ีท่ี

เหมาะสม 
2.4 ในหน่วยงานเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนท่ีมีความใฝ่ รู้มีโอกาสใน

การศึกษาต่อ 
3.  ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ 

3.1 มีโอกาสท่ีไดน้ าความรู้ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 



 

33 

3.2 ท่านมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีไม่ตรงกบัความสามารถและนอกเหนือความ
รับผดิชอบ 

3.3 พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบ
การประเมินผลงานค่าตอบแทน 

3.4 ท่านมีเวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 
3.5 ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆในชีวติไวล่้วงหนา้ 

4.  ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
4.1 ในบริเวณท่ีท างานของท่านมีความสะอาดแสงสวา่งเพียงพอ อากาศ

ถ่ายเทสะดวก 
4.2 ปริมาณลูกคา้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากรของธนาคาร 
4.3 ในส านักงานของท่านอุปกรณ์ป้องกันภยัเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

อยา่งเพียงพอและอยูใ่นสภาพใชง้านไดท้นัที 
4.4 อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
4.5 บุคลากรทุกระดบัของธนาคารไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 

5.  ดา้นการท างานร่วมงานกนัและ ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
5.1 โอกาสได้แสดงความพึงพอใจของท่านในการท่ีธนาคารได้ให้ท างาน

ร่วมกนั 
5.2 การท่ีธนาคารไดใ้ห้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนกังานในหน่วยงาน

ไดท้  างานร่วมกนั 

3.6สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีตวัแปรตามหรือตวัแปรท่ีถูกอธิบายเป็นตวัแปรท่ีไม่มีความต่อเน่ืองกนั 
และมีทางเลือกของผูบ้ริโภคหรือผูต้ดัสินใจมากกว่า 2 ทางเลือก จึงเลือกการวิเคราะห์โดยอาศยัการ
สร้างแบบจ าลองออเดอร์โพรบิต (Ordered- Probit Model) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากความพึงพอใจของพนกังาน มาท าการวิเคราะห์โดยแบบจ าลองท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปร
อธิบายความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีทั้งตวัแปรหุ่นและตวัแปรท่ีสามารถวดัค่าได ้
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บทที ่4  

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยในการศึกษาวตัถุประสงค์แรกเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานธนาคารและวตัถุประสงค์ท่ีสองเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งส้ิน 212 ราย 
โดยได้น าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปน้ีส่วนท่ี1 ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.1ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาประชากรพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 212 ราย สามารถแสดงขอ้มูลทัว่ไปของประชากรพนักงานธนาคาร ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างาน ระดบัต าแหน่ง รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน  

4.1.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ  ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานธนาคารกรุงเทพจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ งหมด 212 คน 
พบวา่ เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างเพศชายจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.94 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 49.06 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 108 50.94 
หญิง 104 49.06 
รวม 212 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

4.1.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพนกังานธนาคารกรุงเทพจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 212 คน พบวา่
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 รองลงมาคือ มีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.94 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.19 และอายุระหว่าง 51ปีข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามล าดับดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

21-30 ปี 145 68.40 
31-40 ปี 55 25.94 
41-50 ปี 11 5.19 
51ปีข้ึนไป 1 0.47 

รวม 212 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

4.1.3จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพนกังานธนาคารกรุงเทพจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 
212 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรส จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 145 68.40 
สมรส 67 31.60 
รวม 212 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

4.1.4จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานธนาคารกรุงเทพจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งหมด 212 คน พบวา่โดยส่วนใหญ่มีอายุงานระหวา่ง 1ปี – 2ปี จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 30.66 
รองลงมาคือ มีอายงุานระหวา่ง 5 ปีข้ึนไป – 10 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 ถดัมามีอายุงาน
ระหวา่ง 2 ปีข้ึนไป – 5 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 21.83 และล าดบัสุดทา้ย มีอายุงานระหว่าง 10 ปีข้ึน
ไปจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 11.32จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.94 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ  านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ5.19 และอายุระหว่าง 51ปีข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ตามล าดับ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ปี – 2 ปี 

2 ปีข้ึนไป – 5 ปี 
5 ปีข้ึนไป – 10 ปี 

10   ปีข้ึนไป 

65 
59 
64 
24 

30.66 
21.83 
30.19 
11.32 

รวม 212 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

4.1.5จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงเทพจังหวดัเชียงใหม่ ทั้ งหมด 
212 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่มีเจ้าหน้าท่ีระดับ 9-10 จ านวน 152 คิดเป็นร้อยละ 71.70 รองลงมา 
เจา้หนา้ท่ีระดบั 7-8 จ านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 21.23 และเจา้หนา้ท่ีระดบั 11 ข้ึนไป จ านวน 15 คิดเป็น
ร้อยละ 7.07 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
ระดบัต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

เจา้หนา้ท่ีระดบั 7-8 45 21.23 
เจา้หนา้ท่ีระดบั 9-10 152 71.70 
เจา้หนา้ท่ีระดบั 11 ข้ึนไป 15 7.07 

รวม 212 100.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

4.1.6จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานธนาคารกรุงเทพจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้ งหมด 212 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 15,001-25,000 บาท 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง ต ่ากว่า 15,000 
บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 40.09 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.19 และรายได้อยู่ในช่วง 35,000 ข้ึนไปบาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 85 40.09 

15,001 - 25,000 บาท 113 53.30 
25,001 - 35,000 บาท 11 5.19 

มากกวา่ 35,000 บาท 3 1.42 
รวม 212 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 

4.2 ข้อมูลเกีย่วกบัทีส่่งผลต่อตัวก าหนดด้านคุณภาพชีวติในการท างานของพนักงาน 
4.2.1ตัวช้ีวดัระดับคุณภาพชีวติในด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม 

ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วม
วิชาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั, ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายตาม
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ภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบนั, ปริมาณงานท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ, ความ
พอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร 

ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212รายพบว่าค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1 
คือ ปริมาณงานท่ีได้รับเหมาะสมกับค่าตอบแทนท่ีได้รับรองลงมาล าดับท่ี2 คือ ความพอใจกับ
สวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองค์กรล าดบัท่ี 3 คือ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบนั ล าดับท่ี 4 คือ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผูร่้วม
วชิาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนัไดด้งัตารางท่ี4.7 
 
ตารางที ่4.7แสดงตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
ระดบัคุณภาพชีวิต

การท างาน 
ค่าเฉล่ีย  

( แปลผล) 
ล าดบั 

0 1 
1. ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผู ้
ร่วมวชิาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงและ
คลา้ยคลึงกนั 

118 94 0.44 
 

4 

2. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรับการใชจ่้ายตาม
ภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบนั 

112 100 0.47 
 

3 

3. ปริมาณงานท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัค่าตอบแทน
ท่ีไดรั้บ 

59 153 0.72 
 

1 

4. ท่ามีความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บ
จากองคก์ร 

61 151 0.71 
 

2 

ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน = 0.59 (ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

4.2.2ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าทีก่ารงาน 

ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในหน้าท่ีการงานประกอบดว้ยท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีท าให้
ท่านตอ้งใช้ความรู้ความสามารถ, ในองค์กรของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนกังานมีการ
น าเสนอผลงานอยู่เสมอ, ในหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่การสับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหน้าท่ีท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคล, ในหน่วยงานของท่านไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนท่ี
มีความใฝ่รู้มีโอกาสในการศึกษา ต่อในระดบัสูงข้ึน 
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ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212รายพบว่าค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1 
คือท่านได้รับมอบหมายงานท่ีท าให้ท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถ รองลงมาล าดับท่ี 2 คือใน
หน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานอยู่มีการสับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ
ของแต่ละบุคคลล าดบัท่ี 3 คือในหน่วยงานของท่านได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนท่ีมีความใฝ่รู้ 
มีโอกาสในการศึกษา ต่อในระดับสูงข้ึนและล าดับท่ี 4 คือในองค์กรของท่านมีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหพ้นกังานมีการน าเสนอผลงานอยูเ่สมอแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.8 

ตารางที ่4.8แสดงระดบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ี 

การงาน 
ระดบัคุณภาพชีวิต

การท างาน 
ค่าเฉล่ีย  

( แปลผล) 
ล าดบั 

0 1 
5.ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีท าใหท้่านตอ้งใช้
ความรู้ 

27 185 0.87 
 

1 

6.ในองคก์รของท่านมีการส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหพ้นกังานมีการน าเสนอผลงานอยูเ่สมอ 

101 111 0.52 
 

4 

7.ในหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่การ
สับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

80 132 0.62 
 

2 

8.ในหน่วยงานของท่านไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังาน
ทุกคนท่ีมีความใฝ่รู้มีโอกาสในการศึกษา ต่อใน
ระดบัสูงข้ึน 

92 120 0.57 
 

3 

ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน = 0.65 (ไดรั้บดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

4.2.3ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ 

ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถประกอบดว้ยโอกาสท่ีไดน้ าความรู้ความสามารถมาใชใ้น
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี,ท่านมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีไม่ตรงกบัความสามารถและอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบ, พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผล
งานค่าตอบแทน 
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ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212รายพบว่าค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1  
คือโอกาสท่ีไดน้ าความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบติังานได้อย่างเต็มท่ีรองลงมาล าดบัท่ี 2 คือ 
ท่านมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีไม่ตรงกับความสามารถและอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ล าดบัท่ี 3คือ
พนักงานในท่ีท างานของท่านจะได้รับความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงาน
ค่าตอบแทน แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.9 

ตารางที ่4.9แสดงระดบัคุณภาพชีวติการท างานในดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ  
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีด

ความสามารถ 
ระดบัคุณภาพชีวิต 

การท างาน 
ค่าเฉล่ีย  

( แปลผล) 
ล าดบั 

0 1 
9.ท่านมีโอกาสท่ีไดน้ าความรู้
ความสามารถของท่านมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

22 190 0.90 
 

1 

10.ท่านมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีไม่ตรงกบั
ความสามารถและอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบ 

68 144 0.68 
 

2 

11.พนกังานในท่ีท างานของท่านจะ
ไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบ
การประเมินผลงานค่าตอบแทน 

106 106 0.50 
 

3 

ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน = 0.69 (ไดรั้บโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

4.2.4ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านสภาพทางการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

ดา้นสภาพทางการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพประกอบท่านมีเวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 
ท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆในชีวิตไวล่้วงหน้า, ในบริเวณท่ีท างานมีความสะอาดแสงสว่าง
เพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกเอ้ือต่อการปฏิบติังาน, ปริมาณลูกคา้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากรของ
ธนาคาร,ในส านักงานของท่านอุปกรณ์ป้องกนัภยัเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอและอยู่ใน
สภาพใชง้านไดท้นัที,บุคลากรทุกระดบัของธนาคารไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 

 ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 212รายพบว่าค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุดใน
ล าดบัท่ี 1 คือในส านกังานของท่านอุปกรณ์ป้องกนัภยัเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอยา่งเพียงพอและอยูใ่น
สภาพใช้งานได้ทนัทีรองลงมาล าดบัท่ี 2 คือบุคลากรทุกระดบัของธนาคารได้รับการตรวจสุขภาพ
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ประจ าปีล าดบัท่ี 3 คือ, ปริมาณลูกคา้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากรของธนาคารล าดบัท่ี 4 คือท่าน
สามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆในชีวิตไวล่้วงหน้าล าดบัท่ี5 คือในบริเวณท่ีท างานมีความสะอาดแสง
สว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และล าดับท่ี6 ท่านมีเวลาพักผ่อนอย่าง
เพียงพอแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.10 

ตารางที่4.10 แสดงระดบัคุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพทางการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
 สุขภาพ 
ด้านสภาพทางการท างานที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ค่าเฉล่ีย  
( แปลผล) 

ล าดบั 

0 1 2 3 4 5 
12.ท่านมีเวลาพกัผอ่นอยา่ง
เพียงพอ 

2 12 16 49 121 12 3.47 6 

13.ท่านสามารถวางแผน
กิจกรรมต่างๆในชีวติไวล่้วงหนา้ 

2 8 17 43 64 76 3.81 4 

14.ในบริเวณท่ีทางานมีความ
สะอาดแสงสวา่งเพียงพออากาศ
ถ่ายเทสะดวกเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังานของท่าน 

2 7 7 39 142 15 3.68 
 

5 

15.ปริมาณลูกคา้ท่ีเหมาะสมกบั
จ านวนบุคลากรของธนาคาร 

1 4 15 36 108 48 3.84 3 

16.ในส านกังานของท่านมี
อุปกรณ์ป้องกนัภยัเม่ือเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินอยา่งเพียงพอ
และอยูใ่นสภาพใชง้านไดท้นัที 

3 2 10 35 109 53 3.91 
 

1 

17.บุคลากรทุกระดบัของ
ธนาคารไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

0 6 6 43 117 40 3.85 
 

2 

ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน = 3.18 (มีคุณภาพชีวติการท างานมาก) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 
  



 

42 

4.2.5ระดับคุณภาพชีวติการท างานในด้านการท างานร่วมกันและความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน่ 

ด้านการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนประกอบด้วยโอกาสได้แสดงความ 
พึงพอใจของท่านในการท่ีธนาคารได้ให้ท างานร่วมกนั, ความสัมพนัธ์กนัของพนักงานมีความพึง
พอใจในหน่วยงานของท่าน, ดา้นการท่ีธนาคารไดใ้ห้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนกังานในหน่วยงาน
ไดมี้โอกาสทางานร่วมกนั 

ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212รายพบว่าค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1  
คือความสัมพนัธ์กนัของพนกังานมีความพึงพอใจในหน่วยงานของท่านรองลงมาล าดบัท่ี 2 คือโอกาส
ไดแ้สดงความพึงพอใจของท่านในการท่ีธนาคารไดใ้ห้ท างานร่วมกนัล าดบัท่ี 3 คือดา้นการท่ีธนาคาร
ไดใ้ห้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนกังานในหน่วยงานไดมี้โอกาสทางานร่วมกนัแสดงไดด้งัตาราง
ท่ี 4.11 

ตารางที ่4.11 แสดงระดบัคุณภาพชีวิตการทางานในด้านการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน 

ดา้นการทางานร่วมกนัและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ค่าเฉล่ีย  
( แปลผล) 

ล าดบั 

0 1 2 3 4 5 
18.โอกาสไดแ้สดงความพึง
พอใจของท่านในการท่ีธนาคาร
ไดใ้หท้  างานร่วมกนั 

2 6 8 34 126 36 3.81 
 

2 

19.ความสัมพนัธ์กนัของ
พนกังานมีความพึงพอใจใน
หน่วยงานของท่าน 

0 4 10 43 109 46 3.86 
 

1 

20.การท่ีธนาคารไดใ้หก้ารจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหพ้นกังาน
ในหน่วยงานไดท้  างานร่วมกนั 

0 3 13 54 88 51 3.76 
 

3 

ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างาน = 3.81 (มีคุณภาพชีวติการท างานมาก) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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4.2.6ระดับคุณภาพชีวติการท างานทั้ง 5ด้าน 

จากตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 5ดา้นคือดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม,ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน,ด้านโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ
,ดา้นการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ,ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์บุคคลอ่ืน มี
คุณภาพชีวิตการท างานปานกลางเหมือนกนัทั้ง 5หมวดและค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานรวมมี
คุณภาพชีวติปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเป็น 3.33แต่เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานแลว้
จะพบวา่ล าดบัท่ี 1 คือคุณภาพชีวิตการทางานดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน
รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือคุณภาพชีวิตการท างานด้านความกา้วหน้าและความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน
ล าดบัท่ี 3 คือคุณภาพชีวิตการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถล าดบัท่ี 4 คือ
คุณภาพชีวิตการทางานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมล าดบัท่ี 5 คือคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

ตารางที ่4.12 ตัวแปรท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตวัแปรท่ีมีผลต่อ
ความเส่ียงของ
คุณภาพชีวติการ

ท างานของพนกังาน 

Coefficient Standard Error 
Coeff./St.Er. 

(t-ratio) 
P[|Z|>z] 

ระดบั
นยัส าคญั 

X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 
X10 
X11 
X12 
X13 

-.21243901 
-.03905666 
.12272363 
.11977886 

-.178156D-04 
.39344358 
.64956920 
.06220391 
.09671685 
.49537506 
-.19339099 
.06792000 
.33158929 

.18744616 

.06242883 

.21390730 

.08379089 
.255399D-04 

.19589350 

.24481738 

.22634995 

.19577060 

.27593595 

.18228487 

.19321800 

.20380800 

-1.133 
-.626 
.574 
1.429 
-.698 
2.008 
2.653 
.275 
.494 
1.795 
-1.061 
.352 
1.627 

.2571 

.5316 

.5662 

.1529 

.4855 

.0446 

.0080 

.7835 

.6213 

.0726 

.2887 

.7252 

.1037 

.51351351 
29.4234234 
.29279279 
5.54054054 
19097.0631 
.48648649 
.47747748 
.68918919 
.68018018 
.86936937 
.52702703 
.63063063 
.55855856 
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ตารางที ่4.12 ตัวแปรท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

 

ตวัแปรท่ีมีผลต่อ
ความเส่ียงของ
คุณภาพชีวติการ

ท างานของพนกังาน 

Coefficient Standard Error 
Coeff./St.Er. 

(t-ratio) 
P[|Z|>z] 

ระดบั
นยัส าคญั 

X14 
X15 
X16 
X17 
X18 
X19 
X20 
X21 
X22 
X23 
X24 
X25 

.33158929 
-.00218317 
.23023941 
-.19580266 
.53831437 
.66337746 
.25526258 
.67649304 
-.55817887 
.53933316 
-.08483318 
-.44947282 
-.31657920 

.20380800 

.29009084 

.24254955 

.17288510 

.31054816 

.45504085 

.50678162 
1.99148675 
1.91405106 
1.60356985 
.74232541 
1.70867687 
.59196677 

1.627 
-.008 
.949 

-1.133 
1.733 
1.458 
.504 
.340 
-.292 
.336 
-.114 
-.263 
-.535 

.1037 

.9940 

.3425 

.2574 

.0830 

.1449 

.6145 

.7341 

.7706 

.7366 

.9090 

.7925 

.5928 

.55855856 

.88738739 

.67567568 

.50450450 

.82882883 

.89639640 

.88738739 

.88738739 

.87387387 

.89639640 

.88738739 

.89189189 

.88738739 
 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ส าหรับปัจจยัดา้น
รายได(้ X6 ) ของผูต้อบแบบสอบถาม พนกังานท่ีมีรายไดท่ี้น้อยจะมีแนวโน้มของความพึงพอใจใน
การท างานท่ีระดบัความส าคญัของปัจจยัต่อความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด มีมากกวา่พนกังานท่ีมี
รายไดท่ี้มาก อยู่ร้อยละ 12.835 ส่วนพนกังานท่ีมีรายไดจ้ากการท างานท่ีมากจะมีแนวโน้มของความ
พึงพอใจในการท างานท่ีระดับความส าคัญของปัจจัยต่อความพึงพอใจในระดับ มาก ท่ีมากกว่า
พนกังานท่ีมีรายไดจ้ากการท างานท่ีน้อย อยู่ร้อยละ 1.867 และมีแนวโน้มของความพึงพอใจในการ
ท างานท่ีระดบัความส าคญัของปัจจยัต่อความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง ท่ีมากกว่าพนักงานท่ีมี
รายไดจ้ากการท างานท่ีนอ้ย อยูร้่อยละ 0.910ท่ีระดบันยัส าคญั 0.0446 
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ส าหรับด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเทียบกับอาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน 
( X7 )ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีแนวโน้มของความพึงพอใจในการท างานท่ีค่าตอบแทนมีความยุติธรรมท่ีระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัต่อความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด มีค่ามากกวา่พนกังานธนาคารอ่ืนหรืออาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
งานใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั อยูท่ี่ร้อยละ 21.19ท่ีระดบันยัส าคญั 0.0080 

ส าหรับความความพอใจกบัสวสัดิการท่ีไดรั้บจากองคก์ร( X10 ) ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวโน้มของความพึงพอใจในการ
ท างานท่ีไดรั้บสวสัดิการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ท่ีระดบัความส าคญัของปัจจยัต่อความ
พึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด อยูท่ี่ร้อยละ 16.160 มีค่ามากกวา่เม่ือเทียบกบัสวสัดิการท่ีไดรั้บจากองคก์ร
อ่ืนท่ีระดบันยัส าคญั 0.0726 

ส าหรับความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงานค่าตอบแทน( X17 ) ผลการศึกษาพบว่า 
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวโนม้ของความพึง
พอใจในการท างานท่ีมีต่อความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงานค่าตอบแทน 
ท่ีระดบัความส าคญัของปัจจยัต่อความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด มากกว่า ความเสมอภาคในเร่ือง
กฎระเบียบการประเมินผลงานค่าตอบแทนของพนักงานท่ีไม่ได้ท  างานท่ีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อยูท่ี่ร้อยละ 17.561 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.0830 

4.2.7การวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการ ท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบจ าลอง Ordered Probitซ่ึงจะท าให้ทราบวา่มี
ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดย
แบบจ าลองOrdered Probit  ซ่ึงแต่ละค่าก็จะน าไปเปรียบเทียบกบัความน่าจะเป็นคุณภาพชีวิตของการ
ท างานของพนกังาน  โดยแบบจ าลองจะน าเสนอทิศทางและผลกระทบของตวัแปรท่ีส่งผลต่อระดบั
คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิ
หน้าตวัแปรแลว้ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณค่าจะบอกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนว่ามีค่ามากน้อย
เพียงใดและมีการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่มเพื่อดูว่าตวัแปร X เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ตวัแปรY 
เปล่ียนแปลงไปเท่าไรโดยสามารถแสดงผลการศึกษาได ้ดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางที ่4.13 ความน่าจะเป็นของการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตัวแปรท่ี มี ผล
ต่อความ เส่ี ยง
ข อ ง คุ ณ ภ าพ
ชีวิตการท างาน 

การเปล่ียนแปลงการจดัชั้นของคุณภาพชีวิต 

Y1=0 Y1=1 Y1=2 Y1=3 Y1=4 Y1=5 

X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 
X10 
X11 
X12 
X13 
X14 
X15 
X16 
X17 
X18 
X19 
X20 
X21 
X22 
X23 
X24 
X25 

.00113 

.00021 
-.00065 
-.00064 
.00000 
.00209 
-.00345 
-.00033 
-.00051 
-.00263 
.00103 
-.00036 
-.00176 
.00001 
-.00122 
.00104 
-.00286 
-.00352 
-.00136 
-.00359 
.00296 
-.00286 
.00045 
.00239 
.00168 

.00069 

.00013 
-.00040 
-.00039 
.00000 
.00127 
-.00210 
-.00020 
-.00031 
-.00161 
.00063 
-.00022 
-.00107 
.00001 
-.00075 
.00063 
-.00174 
-.00215 
-.00083 
-.00219 
.00181 
-.00175 
.00027 
.00146 
.00103 

.00824 

.00152 
-.00476 
-.00465 
.00000 
.01526 
-.02520 
-.00241 
-.00375 
-.01922 
.00750 
-.00263 
-.01286 
.00008 
-.00893 
.00760 
-.02088 
-.02574 
-.00990 
-.02624 
.02165 
-.02092 
.00329 
.01744 
.01228 

.04916 

.00904 
-.02840 
-.02772 
.00000 
.09105 
-.15033 
-.01440 
-.02238 
-.11464 
.04476 
-.01572 
-.07674 
.00051 
-.05328 
.04531 
-.12458 
-.15353 
-.05908 
-.15656 
.12918 
-.12482 
.01963 
.10402 
.0732 

.01008 

.00185 
-.00582 
-.00568 
.00000 
.01867 
-.03082 
-.00295 
-.00459 
-.02350 
.00918 
-.00322 
-.01573 
.00010 
-.01092 
.00929 
-.02554 
-.03147 
-.01211 
-.03210 
.02648 
-.02559 
.00402 
.02133 
.01502 

-.06930 
-.01274 
.04003 
.03907 
-.00001 
-.12835 
.21190 
.02029 
.03155 
.16160 
-.06309 
.02216 
.10817 
-.00071 
.07511 
-.06387 
.17561 
.21641 
.08327 
.22069 
-.18209 
.17594 
-.02767 
-.14663 
-.10327 

ท่ีมา: จากการค านวณ
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 จากตารางท่ี 4.13 ท่ีแสดงถึง ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ โดย
สามารถแสดงถึง ผลกระทบส่วนเพิ่มของตวัแปรท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.10 
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน (x6) : ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีไม่ได้รับความพึงพอใจ (y=0)เท่ากับ 
0.00209 หมายถึง ถา้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) เพิ่มข้ึน  จะท าให้มีความน่าจะเป็นท่ีจะไม่ไดรั้บความพึง
พอใจ(y=0)เพิ่มข้ึน 0.00209 ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด(y=1)เท่ากับ 0.00127 
หมายถึง ถา้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย (หน่ึงพนับาท)  จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของ
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด(y=1)เพิ่มข้ึน 0.00127 ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจน้อย(y=2)เท่ากบั 
0.01526หมายถึง ถา้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย (หน่ึงพนับาท)  จะท าให้มีความน่าจะ
เป็น ของความพึงพอใจน้อย(y=2)เพิ่มข้ึน เท่ากบั 0.01526 ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจปาน
กลาง(y=3)เท่ากบั 0.09105 หมายถึง ถา้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย (หน่ึงพนับาท) จะ
ท าให้มีความน่าจะเป็นของความพึงพอใจปานกลาง(y=3)เพิ่มข้ึน 0.09105ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความ
พึงพอใจมาก(y=4)เท่ากบั 0.01867 หมายถึง ถ้า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย (หน่ึงพนั
บาท) จะท าให้มีความน่าจะเป็นของความพึงพอใจมาก (y=4)เพิ่มข้ึน 0.01867 ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (y=5) เท่ากบั -0.12835 หมายถึง ถา้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) เพิ่มข้ึน1 หน่วย 
(หน่ึงพนับาท) จะท าใหมี้ความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจมากท่ีสุด(y=5) ลดลง 0.12835 

 ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวชิาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงและคลา้ยคลึง
กนั(x7) : ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีไม่ไดรั้บความพึงพอใจ (y=0)เท่ากบั -0.00345 หมายถึง ถา้ค่าตอบแทน
ท่ียุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวิชาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกนั(x7)จะท าให้มี
ความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจท่ีจะไม่ไดรั้บความพึงพอใจ (y=0)ลดลง0.00345 ผลกระทบส่วน
เพิ่ม ท่ีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด(y=1)เท่ ากับ  -0.00210 หมายถึง ถ้าค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูร่้วมวิชาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั(x7)จะท าให้มีความน่าจะเป็น
ของความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด(y=1)ลดลง0.00210ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจนอ้ย(y=2)เท่ากบั -
0.02520หมายถึง ถา้ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวิชาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง
และคล้ายคลึงกนั(x7)จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจน้อย(y=2)ลดลงเท่ากบั 0.02520
ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจปานกลาง(y=3)เท่ากับ -0.15033หมายถึง ถ้าค่าตอบแทนท่ี
ยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวชิาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั(x7)จะท าใหมี้ความ
น่าจะเป็น ของความพึงพอใจปานกลาง(y=3)ลดลง0.15033ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจมาก
(y=4)เท่ากับ -0.03082หมายถึง ถ้าค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผูร่้วมวิชาชีพอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั(x7)จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจท่ีความพึงพอใจ
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มาก(y=4)ลดลง0.03082  ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจมากท่ีสุด (y=5)เท่ากบั 0.21190หมายถึง 
ถา้ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผูร่้วมวิชาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั
(x7)จะท าใหมี้ความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจมากท่ีสุด (y=5)เพิ่มข้ึน0.21190   

ความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร(x10) : ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีไม่ไดรั้บความพึงพอใจ 
(y=0)เท่ากบั -0.00263หมายถึง ถ้าพนักงานในท่ีท างานของท่านจะได้รับความพอใจกบัสวสัดิการ
ต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร(x10)จะท าใหมี้ความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจท่ีจะไม่ไดรั้บความพึงพอใจ 
(y=0)ลดลง0.00263ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด(y=1)เท่ากับ -0.00161หมายถึง ถ้า
พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร(x10)เพิ่มข้ึน 
จะท าให้มีความน่าจะเป็นของความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด(y=1)ลดลง0.00161ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความ
พึงพอใจนอ้ย(y=2)เท่ากบั -0.01922หมายถึง ถา้พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความพอใจกบั
ส วัส ดิ ก า ร ต่ า ง ๆ ท่ี ไ ด้ รั บ จ า ก อ ง ค์ ก ร (x10)จ ะ ท า ใ ห้ มี ค ว า ม น่ า จ ะ เป็ น  ข อ ง ค ว า ม 
พึงพอใจน้อย(y=2)ลดลงเท่ากับ 0.01922ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจปานกลาง(y=3) 
เท่ากบั -0.11464หมายถึง ถ้าพนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ี
ได้รับจากองค์กร(x10)เพิ่มข้ึน จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจปานกลาง(y=3)ลดลง
0.11464ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจมาก(y=4)เท่ากับ -0.2350หมายถึง ถ้า พนักงานในท่ี
ท างานของท่านจะไดรั้บความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร(x10)จะท าให้มีความน่าจะ
เป็น ของความพึงพอใจท่ีความพึงพอใจมาก(y=4)ลดลง0.02350  ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (y=5)เท่ากับ 0.16160หมายถึง ถ้าพนักงานในท่ีท างานของท่านจะได้รับความพอใจกับ
สวสัดิการต่างๆท่ีได้รับจากองค์กร(x10)จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจมากท่ีสุด  
(y=5)เพิ่มข้ึน0.16160  

ความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงาน (x17) : ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีไม่ได้รับความ 
พึงพอใจ (y=0)เท่ากับ 0.00209หมายถึง ถ้าพนักงานในท่ีท างานของท่านจะได้รับความเสมอภาค 
ในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงาน (x17)จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจท่ีจะไม่ได้
รับความพึ งพอใจ (y=0)เพิ่ม ข้ึน0.00209ผลกระทบส่วนเพิ่ม ท่ีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด (y=1) 
เท่ากบั-0.00174หมายถึง ถา้พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบ
การประเมินผลงาน (x17) เพิ่มข้ึน จะท าให้มีความน่าจะเป็นของความพึงพอใจน้อยท่ีสุด(y=1)ลดลง
0.00174ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจน้อย(y=2)เท่ากับ -0.02088หมายถึง ถ้าพนักงานในท่ี
ท างานของท่านจะไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงาน (x17)จะท าให้มีความ
น่าจะเป็น ของความพึงพอใจนอ้ย(y=2)ลดลงเท่ากบั 0.02088ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจปาน
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กลาง(y=3)เท่ากบั -0.12458หมายถึง ถา้พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความเสมอภาคในเร่ือง
กฎระเบียบการประเมินผลงาน (x17)จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจปานกลาง(y=3)
ลดลง0.12458ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจมาก(y=4)เท่ากบั -0.2554หมายถึง ถา้ พนกังานในท่ี
ท างานของท่านจะไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงาน (x17)จะท าให้มีความ
น่าจะเป็น ของความพึงพอใจท่ีความพึงพอใจมาก(y=4)ลดลง0.02554  ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึง
พอใจมากท่ีสุด (y=5)เท่ากบั 0.17561หมายถึง ถา้พนักงานในท่ีท างานของท่านจะได้รับความเสมอ
ภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงาน (x17)จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (y=5)เพิ่มข้ึน0.17561   

จากค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) สามารถแสดงเกณฑ์อาณาเขตของค่าความน่าจะเป็นของ
ความพึงพอใจได ้ดงัต่อไปน้ี (ภาพท่ี 4.1) 
 
ภาพกราฟแสดงค่า marginal 
𝑓(𝜀) 

 
          

           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 
ภาพที ่4.1 ความน่าจะเป็นในแบบจ าลอง Ordered-Probit model 
 
จากภาพท่ี 4.1แสดงให้เห็นถึงอาณาเขตพื้นท่ีของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยอาณาเขตท่ีไม่ไดรั้บ
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ความพึงพอใจ (Y=0)  มีอาณาเขตท่ี 𝛽′𝑥2 = -2.3281 อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (Y=1)  
มีอาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 = -2.3281 ถึง -2.1681อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ย (Y=2) มีอาณา
เขตระหว่างค่า 𝛽′𝑥 = -2.1681 ถึง  -1.4781อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจปานกลาง (Y=3)  มีอาณา
เขตระหว่างค่า 𝛽′𝑥 = -1.4781 ถึง -0.3181และอาณาเขตท่ีได้รับความพึงพอใจมาก (Y=4)  มีอาณา
เขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥>-0.3181 
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บทที ่5   

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยในการศึกษาวตัถุประสงค์แรกเพื่อศึกษาถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และวตัถุประสงคท่ี์
สองเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งส้ิน 212โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถาม และน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1สรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 212 ราย พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21–30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.40 และมีสถานภาพโสด จ านวน145 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 มีประสบการณ์การท างาน1-2 ปี 
จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 30.66มีเจ้าหน้าท่ีระดับ 9-10 จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70  
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001-25,000บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30ตามผลท่ีได้จากการ
ส ารวจ 

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตวัช้ีวดัดา้นระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยติุธรรมจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212รายพบวา่ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวติการท างานมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 
1 คือ ปริมาณงานท่ีได้รับเหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีได้รับรองลงมาล าดับท่ี2 คือ ความพอใจกับ
สวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองค์กรล าดบัท่ี 3 คือ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบนั ล าดับท่ี 4 คือ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผูร่้วม
วชิาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั 
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ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตวัช้ีวดัดา้นระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความก้าวหน้า
และความมั่นคงในหน้าท่ีการงานจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  212รายพบว่าค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิต 
การท างานมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1 คือท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีท าใหท้่านตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ 
รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือในหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานอยู่มีการสับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหน้าท่ีท่ี
เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลล าดับท่ี 3 คือในหน่วยงานของท่านได้เปิดโอกาสให้
พนกังานทุกคนท่ีมีความใฝ่รู้มีโอกาสในการศึกษา ต่อในระดบัสูงข้ึนและล าดบัท่ี 4 คือในองคก์รของ
ท่านมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการน าเสนอผลงานอยูเ่สมอ 

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตวัช้ีวดัด้านระดับคุณภาพชีวิตการท างานในด้านโอกาส 
ในการพฒันาขีดความสามารถ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212รายพบวา่ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน
มากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1 คือโอกาสท่ีได้น าความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบติังานได้อย่างเต็มท่ี
รองลงมาล าดับท่ี  2 คือท่านมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีไม่ตรงกับความสามารถและอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบ ล าดบัท่ี 3คือพนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความเสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการ
ประเมินผลงานค่าตอบแทน 

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตัวช้ีวดัด้านระดับคุณภาพชีวิตการท างานในด้านสภาพ
ทางการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212รายพบวา่ค่าเฉล่ียคุณภาพ
ชีวิตการท างานมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1 คือในส านกังานของท่านอุปกรณ์ป้องกนัภยัเม่ือเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้งานได้ทนัทีรองลงมาล าดบัท่ี 2 คือบุคลากรทุกระดับของ
ธนาคารไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีล าดบัท่ี 3 คือปริมาณลูกคา้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากรของ
ธนาคารล าดบัท่ี 4 คือท่านสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆในชีวิตไวล่้วงหนา้ล าดบัท่ี5 คือในบริเวณท่ี
ท างานมีความสะอาดแสงสวา่งเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกเอ้ือต่อการปฏิบติังาน และล าดบัท่ี6 ท่านมี
เวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตวัช้ีวดัดา้นระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นการท างาน
ร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 212รายพบวา่ค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการ
ท างานมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1 คือความสัมพนัธ์กนัของพนกังานมีความพึงพอใจในหน่วยงานของท่าน
รองลงมาล าดบัท่ี 2 คือโอกาสไดแ้สดงความพึงพอใจของท่านในการท่ีธนาคารไดใ้ห้ท างานร่วมกนั
ล าดบัท่ี 3 คือดา้นการท่ีธนาคารไดใ้ห้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนกังานในหน่วยงานไดมี้โอกาส
ทางานร่วมกนั 
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ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตวัช้ีวดัดา้นระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ทั้ง 5 ดา้นพบว่า 
มีคุณภาพชีวิตการท างานปานกลางเหมือนกนัทั้ง 5หมวดและค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานรวม 
มีคุณภาพชีวิตปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเป็น  3.33แต่เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างาน
แลว้จะพบวา่ล าดบัท่ี 1 คือคุณภาพชีวิตการทางานดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืนรองลงมาล าดบัท่ี 2 คือคุณภาพชีวติการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน
ล าดบัท่ี 3 คือคุณภาพชีวิตการท างานดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถล าดบัท่ี 4 คือ
คุณภาพชีวิตการทางานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมล าดบัท่ี 5 คือคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

จากการศึกษารายไดเ้ฉล่ียท่ีไดรั้บต่อเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานขอพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.0446 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ เพราะระดบัเกณฑ์การข้ึนเงินเดือนสมยัปัจจุบนัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมาตรฐานเม่ือเทียบกบัคุณภาพ
งานท่ีได้ ดังนั้ นผลการศึกษาด้านรายได้เฉล่ียท่ีได้รับมีผลต่อต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ เน่ืองจากค่าสถิติ t เท่ากบั 2.008  ผลของค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเม่ือเทียบกบั
อาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั จากการศึกษาค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเทียบกบั
อาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.0080 แสดงว่าผลของ
ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเม่ือเทียบกบัอาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนัมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานขอพนักงานธนาคารกรุงเทพ เพราะเม่ือเทียบกับผูร่้วมผูช้าชีพอ่ืนท่ีลักษณะงาน
ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกนัค่าตอบของพนักงานธนาคารอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพงาน ผล
ความพอใจกับสวสัดิการท่ีได้รับจากองค์กร ท่ีระดับนัยส าคัญ0.0726 แสดงว่าความพอใจกับ
สวสัดิการท่ีไดรั้บจากองค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานขอพนักงานธนาคารกรุงเทพ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัสวสัดิการท่ีไดรั้บ 

ผลกระทบส่วนเพิ่มของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ โดยสามารถแสดงถึง ผลกระทบส่วนเพิ่ม 
ของตวัแปรท่ีมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.10ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจ
ปานกลาง(y=3)เท่ากบั 0.09105 หมายถึง ถา้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (x6) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย (หน่ึงพนับาท) 
จะท าให้มีความน่าจะเป็นของความพึงพอใจปานกลาง(y=3)เพิ่มข้ึน 0.09105ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (y=5)เท่ากบั 0.21190หมายถึง ถา้ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัผู ้
ร่วมวชิาชีพอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั(x7)จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจ
มากท่ีสุด  (y=5)เพิ่มข้ึน0.21190 ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีความพึงพอใจมาก(y=4)เท่ากบั -0.2350หมายถึง 
ถา้ พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร(x10)จะท า
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ให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจท่ีความพึงพอใจมาก(y=4)ลดลง0.02350 ผลกระทบส่วนเพิ่มท่ี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (y=5)เท่ากบั 0.17561หมายถึง ถา้พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความ
เสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงาน (x17)จะท าให้มีความน่าจะเป็น ของความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (y=5)เพิ่มข้ึน0.17561ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) สามารถแสดงเกณฑ์อาณาเขต
ของค่าความน่าจะเป็นของความพึงพอใจได้  โดยอาณาเขตท่ีไม่ไดรั้บความพึงพอใจ (Y=0)  มีอาณา
เขตท่ี 𝛽′𝑥2 = -2.3281 อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (Y=1)  มีอาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 
= -2.3281 ถึง  -2.1681อาณาเขตท่ีได้รับความพึงพอใจน้อย (Y=2)  มีอาณาเขตระหว่างค่า 𝛽′𝑥 = -
2.1681 ถึง  -1.4781อาณาเขตท่ีไดรั้บความพึงพอใจปานกลาง (Y=3)  มีอาณาเขตระหวา่งค่า 𝛽′𝑥 = -
1.4781 ถึง  -0.3181และอาณาเขตท่ีได้รับความพึงพอใจมาก (Y=4)  มีอาณาเขตระหว่างค่า 𝛽′𝑥>-
0.3181 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานจากตวัช้ีวดัทั้ ง 5 ด้าน พบว่าทั้ ง 5 ด้านคือ ด้านค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ดา้นโอกาสในการพฒันา
ขีดความรู้ความสามารถ ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการท างานร่วมกนั 
และความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การท างานปานกลางเม่ือพิจารณาตวัช้ีวดั ในแต่ละดา้นดงัน้ี  

5.2.1 ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ  
ส าหรับการใชจ่้ายตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบนั มีล าดบัคุณภาพชีวิตการท างานต ่าท่ีสุด 
ธนาคารน่าจะให้มีการพิจารณาเร่ืองการก าหนดนโยบายเพิ่มเงินเดือนและโบนสัตามผลประกอบการ
ของทางธนาคารเพื่อเพิ่มรายไดใ้หเ้หมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั  

5.2.2 ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ผลการศึกษาพบว่าในหน่วยงานมี
สับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคล มีล าดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานต ่าท่ีสุด ธนาคารน่าจะมีการพิจารณานโยบายใหม่ในการโยกยา้ยต าแหน่งถึงแมเ้ป็นการพฒันา
ระบบการท างานแต่ตอ้งอยูพ่ื้นฐานท่ีดีเก่ียวกบัการวางคนให้เหมาะสมกบังานดว้ยจึงจะส่งผล ให้งาน
นั้นมีประสิทธิภาพ  

5.2.3 ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ ผลการศึกษาพบวา่ในหน่วยงานมีแหล่ง
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารคน้ไดส้ะดวก มีล าดบัคุณภาพชีวติการท างานต ่าท่ีสุด ธนาคารน่าจะมีการจดัการ
ระบบเทคโนโลยดีา้นส่ือ อิเล็คโทนิกส์เพื่อใหใ้นการคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารรวดเร็วและสะดวก  
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5.2.4ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่ามีเวลาพกัผ่อน
อย่างเพียงพอมีล าดบัคุณภาพชีวิตท่ีต ่าท่ีสุด ธนาคารน่าจะมีการเพิ่มชัว่โมงการพกัผอ่นของพนกังาน
ให้มากข้ึน หรือมีการสลบักนัท างานเพื่อ เป็นการลดชัว่โมงการท างานแต่ละคนและไม่ท าให้สภาพ
การท างานขาดประสิทธิภาพ  

5.2.5 ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์บุคคลอ่ืน ผลการศึกษาพบวา่งานมีส่วนช่วยให้
ครอบครัวพนกังานมีความเป็นอยูดี่ข้ึน มีล าดบัคุณภาพชีวิตการท างานต ่าท่ีสุด ธนาคารน่าจะจดั ให้มี
โครงการ สานสัมพนัธ์ของครอบครัวใหมี้ความเขา้ใจกนัมากข้ึนในการท างานในโลกแห่งการแข่งขนั 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการศึกษาคร้ังต่อไป  

5.3.1 ควรท าการศึกษาโดยบูรณาการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อท าให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีอย่างแทจ้ริง โดยเร่ิมท าการศึกษาจากการรับฟังความคิดเห็น
ของพนกั งาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และเพื่อให้เกิดความกระจ่างในหลายแง่มุม
ของพนกังานมากท่ีสุด เพราะสภาพแวดลอ้มในการท างานแต่ละเขตการขายและการบริการแตกต่าง
กนัไป แลว้จึงท าการศึกษาในเชิงปริมาณในการวดัระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระดบัคุณภาพชีวติการท างานต่อไป  

5.3.2 ควรท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 
ในเขตการบริการและการขายอ่ืนๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน เพื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายในการวางแผนพฒันาต่อไปและสามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นอนาคตได ้ 

5.3.3ควรท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นอ่ืนๆ เช่น ความเป็นอยู ่
ภาระหน้ีส้ิน และเงินออมประจ าเดือน เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามทีใ่ช้ในงานวจัิย 

แบบสอบถาม 

 เร่ือง  คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน)  
    ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่       
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างาน ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บถือเป็นผลงานทางวิชาการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาจน าไปใช้เป็นประโยชน์ใน
การพฒันาบุคลากรของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ผูศึ้กษาใคร่ขอความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถามด้วยความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่านมากท่ีสุด ข้อมูลท่ีได้รับจาก
แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี จะไม่มีผลเสียหายต่อท่านผูต้อบแต่อยา่งใดทั้งส้ิน 
 ค าแนะน าแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล  
 ส่วนท่ี 2    ขอ้มูลตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ส่วนที่1   ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ใน ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน  
1. เพศ 
1. ชาย   2. หญิง 
 
2. อาย.ุ..................................ปี 
3.สถานภาพสมรส 
   1.  โสด/หมา้ย/หยา่ร้าง   2.  สมรส 
4.ประสบการณ์การท างาน........................................ปี 
5.ระดบัต าแหน่งระดบั............................................. 
6.รายไดเ้ฉล่ียท่ีไดรั้บ/ต่อเดือน.................................บาท 
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7.ระดบัความพึงพอใจในการท างาน ในงานปัจจุบนัท่ีท่านท าอยู ่
1  นอ้ยมาก 
2  นอ้ย 
3  ปานกลาง 
4  มาก 
5  มากท่ีสุด 
 
ส่วนที ่ 2  ข้อมูลตัวช้ีวัดระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ(มหาชน) ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องวา่งท่ีตรงความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
0 = ไม่ไดรั้บ (ถา้มีโปรดระบุความส าคญั  :  1 = นอ้ยท่ีสุด ,   2 =น้อย ,    3  = ปานกลาง ,  4  =  มาก,    
5 = มากท่ีสุด)  
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ระดับความส าคัญของปัจจัยต่อความพงึพอใจ 

0 1 2 3 4 5 

ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม  
1.ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูร่้วมวชิาชีพอ่ืนทีมีลกัษณะงาน
ใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั 

      

2.ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรับการ
ใชจ่้ายตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพใน
ปัจจุบนั 

      

3.ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบั
ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บ 

      

4.ท่านมีความพอใจกบัสวสัดิการต่างๆท่ีไดรั้บ
จากองคก์ร 
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ปัจจัยทีม่ีผลความพงึพอใจในการท างาน 
ระดับความส าคัญของปัจจัยต่อความพงึพอใจ 

0 1 2 3 4 5 

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าทีก่ารงาน  
5.ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีท าใหท้่านตอ้งใช้
ความรู้ความสามารถ 

      

6.ในองคก์รของท่านมีการส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหพ้นกังานมีการน าเสนอผลงานอยูเ่สมอ 

      

7.ในหน่วยงานท่ีท่านปฏิบติังานอยูมี่การ
สับเปล่ียนโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม 
กบัความสามารถของแต่ละบุคคล 

      

8.ในหน่วยงานของท่านไดเ้ปิดโอกาสให้
พนกังานทุกคนท่ีมีความใฝ่รู้มีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไป 

      

ด้านโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ  
9.ท่านมีโอกาสท่ีไดน้ าความรู้ความสามารถของ
ท่านมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

      

10.ท่านมีสิทธิปฏิเสธงานท่ีไม่ตรงกบั
ความสามารถและอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ 

      

11.พนกังานในท่ีท างานของท่านจะไดรั้บความ
เสมอภาคในเร่ืองกฎระเบียบการประเมินผลงาน 
ค่าตอบแทน 

      

12.มีเวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอในการท างาน       
13.ความพึงพอใจของท่านท่ีสามารถวางแผน
กิจกรรมต่างๆในชีวติไวล่้วงหนา้ 

      

ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 

 

14.ท่านมีระดบัความพึงพอใจในบริเวณท่ี
ท างานของท่านมีความสะอาด แสงสวา่ง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวกเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังานของท่าน 
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ปัจจัยทีม่ีผลความพงึพอใจในการท างาน 
ระดับความส าคัญของปัจจัยต่อความพงึพอใจ 

0 1 2 3 4 5 

15.ท่านมีระดบัความพึงพอใจปริมาณลูกคา้ท่ี
เหมาะสมกบัจ านวนบุคลากรของธนาคาร 

      

16.ท่านมีระดบัความพึงพอใจในส านกังานของ
ท่านมีอุปกรณ์ป้องกนัภยัเม่ือเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินอยา่งเพียงพอและอยูใ่นสภาพใชง้านได้
ทนัที 

      

17.ความพึงพอใจท่ีท่านไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

      

ด้านการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์บุคคล
อืน่ 

 

18.ท่านมีระดบัความพึงพอใจส าหรับการได้
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของท่าน 

      

19.ระดบัความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ในการ
ท างานในหน่วยงานของท่าน 

      

20.ท่านมีระดบัความพึงพอใจในการท่ีธนาคาร
ไดใ้หมี้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานใน
หน่วยงานไดท้  างานร่วมกนั 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์ 

--> RESET 

Initializing LIMDEP Version 9.0.1 (January 1, 2007). 

--> READ;FILE="C:\Users\ACER\Desktop\Boss\jame1509.lim"$ 

--> ORDERED;Lhs=Y1;Rhs=X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16 

    ,X17,X18,X19,X21,X22,X23,X24,X25,X26,ONE;Het;Rh2=X5;Marginal Effects$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

+---------------------------------------------+ 

| Ordered Probability Model                   | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Sep 01, 2015 at 00:12:14PM.| 

| Dependent variable                   Y1     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              222     | 

| Iterations completed                 42     | 

| Log likelihood function       -229.9254     | 

| Number of parameters                 31     | 

| Info. Criterion: AIC =          2.35068     | 

|   Finite Sample: AIC =          2.39772     | 

| Info. Criterion: BIC =          2.82583     | 

| Info. Criterion:HQIC =          2.54252     | 

| Restricted log likelihood     -275.7146     | 

| McFadden Pseudo R-squared      .1660746     | 

| Chi squared                    91.57841     | 

| Degrees of freedom                   26     | 

| Prob[ChiSqd> value] =         .0000000     | 

| Underlying probabilities based on Normal    | 

+---------------------------------------------+ 

 

+---------------------------------------------+ 

| Ordered Probability Model                   | 

| Cell frequencies for outcomes               | 

|  Y Count Freq  Y Count Freq  Y Count Freq   | 

|  0     3 .013  1     1 .004  2     9 .040   | 

|  3    40 .180  4   101 .454  5    68 .306   | 

| Terms  27 to  27 are for variance.          | 

+---------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

---------+Index function for probability 

 X1      |    -.21243901       .18744616    -1.133   .2571    .51351351 

 X2      |    -.03905666       .06242883     -.626   .5316   29.4234234 

 X3      |     .12272363       .21390730      .574   .5662    .29279279 

 X4      |     .11977886       .08379089     1.429   .1529   5.54054054 

 X5      |   -.178156D-04    .255399D-04     -.698   .4855   19097.0631 

 X6      |    .39344358       .19589350    2.008   .0446    .48648649 

 X7      |     .64956920       .24481738     2.653   .0080    .47747748 

 X8      |     .06220391       .22634995      .275   .7835    .68918919 

 X9      |     .09671685       .19577060      .494   .6213    .68018018 

 X10     |     .49537506       .27593595     1.795   .0726    .86936937 

 X11     |    -.19339099       .18228487    -1.061   .2887    .52702703 

 X12     |     .06792000       .19321800      .352   .7252    .63063063 

 X13     |     .33158929       .20380800     1.627   .1037    .55855856 

 X14     |    -.00218317       .29009084     -.008   .9940    .88738739 

 X15     |     .23023941       .24254955      .949   .3425    .67567568 

 X16     |    -.19580266       .17288510    -1.133   .2574    .50450450 

 X17     |     .53831437       .31054816     1.733   .0830    .82882883 

 X18     |     .66337746       .45504085     1.458   .1449    .89639640 

 X19     |     .25526258       .50678162      .504   .6145    .88738739 
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 X20     |     .67649304      1.99148675      .340   .7341    .88738739 

 X21     |    -.55817887      1.91405106     -.292   .7706    .87387387 

 X22     |     .53933316      1.60356985      .336   .7366    .89639640 

 X23     |    -.08483318       .74232541     -.114   .9090    .88738739 

 X24     |    -.44947282      1.70867687     -.263   .7925    .89189189 

 X25     |    -.31657920       .59196677     -.535   .5928    .86936937 

 Constant|    1.81744156      1.67438066     1.085   .2777 

---------+Variance function 

 X5      |   -.142141D-05    .101727D-04     -.140   .8889   19097.0631 

---------+Threshold parameters for index 

Mu(1)   |     .16185603       .36996839      .437   .6618 

Mu(2)   |     .84739104       .63087232     1.343   .1792 

Mu(3)   |    2.01487584       .74618143     2.700   .0069 

Mu(4)   |    3.52725336       .87558490     4.028   .0001 

 

+-------------------------------------------+ 

| Marginal Effects for OrdProbt             | 

+----------+----------+----------+----------+ 

| Variable | Y1=0     | Y1=1     | Y1=2     | 

+----------+----------+----------+----------+ 

| X1       |   .00113 |   .00069 |   .00824 | 

| X2       |   .00021 |   .00013 |   .00152 | 

| X3       |  -.00065 |  -.00040 |  -.00476 | 

| X4       |  -.00064 |  -.00039 |  -.00465 | 

| X5       |   .00000 |   .00000 |   .00000 | 

| X6       |   .00209 |   .00127 |   .01526 | 

| X7       |  -.00345 |  -.00210 |  -.02520 | 

| X8       |  -.00033 |  -.00020 |  -.00241 | 

| X9       |  -.00051 |  -.00031 |  -.00375 | 

| X10      |  -.00263 |  -.00161 |  -.01922 | 

| X11      |   .00103 |   .00063 |   .00750 | 

| X12      |  -.00036 |  -.00022 |  -.00263 | 

| X13      |  -.00176 |  -.00107 |  -.01286 | 

| X14      |   .00001 |   .00001 |   .00008 | 

| X15      |  -.00122 |  -.00075 |  -.00893 | 

| X16      |   .00104 |   .00063 |   .00760 | 

| X17      |  -.00286 |  -.00174 |  -.02088 | 

| X18      |  -.00352 |  -.00215 |  -.02574 | 

| X19      |  -.00136 |  -.00083 |  -.00990 | 

+----------+----------+----------+----------+ 

+-------------------------------------------+ 

| Marginal Effects for OrdProbt             | 

+----------+----------+----------+----------+ 

| Variable | Y1=0     | Y1=1     | Y1=2     | 

+----------+----------+----------+----------+ 

| X20      |  -.00359 |  -.00219 |  -.02624 | 

| X21      |   .00296 |   .00181 |   .02165 | 

| X22      |  -.00286 |  -.00175 |  -.02092 | 

| X23      |   .00045 |   .00027 |   .00329 | 

| X24      |   .00239 |   .00146 |   .01744 | 

| X25      |   .00168 |   .00103 |   .01228 | 

| ONE      |  -.00965 |  -.00589 |  -.07051 | 

| X5       |  -.00324 |  -.00168 |  -.01542 | 

+----------+----------+----------+----------+ 

+-------------------------------------------+ 

| Marginal Effects for OrdProbt             | 

+----------+----------+----------+----------+ 

| Variable | Y1=3     | Y1=4     | Y1=5     | 

+----------+----------+----------+----------+ 

| X1       |   .04916 |   .01008 |  -.06930 | 

| X2       |   .00904 |   .00185 |  -.01274 | 

| X3       |  -.02840 |  -.00582 |   .04003 | 

| X4       |  -.02772 |  -.00568 |   .03907 | 

| X5       |   .00000 |   .00000 |  -.00001 | 

| X6       |   .09105 |   .01867 |  -.12835 | 
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| X7       |  -.15033 |  -.03082 |   .21190 | 

| X8       |  -.01440 |  -.00295 |   .02029 | 

| X9       |  -.02238 |  -.00459 |   .03155 | 

| X10      |  -.11464 |  -.02350 |   .16160 | 

| X11      |   .04476 |   .00918 |  -.06309 | 

| X12      |  -.01572 |  -.00322 |   .02216 | 

| X13      |  -.07674 |  -.01573 |   .10817 | 

| X14      |   .00051 |   .00010 |  -.00071 | 

| X15      |  -.05328 |  -.01092 |   .07511 | 

| X16      |   .04531 |   .00929 |  -.06387 | 

| X17      |  -.12458 |  -.02554 |   .17561 | 

| X18      |  -.15353 |  -.03147 |   .21641 | 

| X19      |  -.05908 |  -.01211 |   .08327 | 

+----------+----------+----------+----------+ 

+-------------------------------------------+ 

| Marginal Effects for OrdProbt             | 

+----------+----------+----------+----------+ 

| Variable | Y1=3     | Y1=4     | Y1=5     | 

+----------+----------+----------+----------+ 

| X20      |  -.15656 |  -.03210 |   .22069 | 

| X21      |   .12918 |   .02648 |  -.18209 | 

| X22      |  -.12482 |  -.02559 |   .17594 | 

| X23      |   .01963 |   .00402 |  -.02767 | 

| X24      |   .10402 |   .02133 |  -.14663 | 

| X25      |   .07327 |   .01502 |  -.10327 | 

| ONE      |  -.42061 |  -.08623 |   .59288 | 

| X5       |  -.03027 |   .09620 |  -.04558 | 

+----------+----------+----------+----------+ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

|   Cross tabulation of predictions. Row is actual, column is predicted.    | 

|   Model = Probit    .  Prediction is number of the most probable cell.    | 

+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 

| Actual|Row Sum|  0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 

+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 

|      0|      3|    0|    0|    0|    0|    3|    0| 

|      1|      1|    0|    0|    0|    0|    0|    1| 

|      2|      9|    0|    0|    0|    0|    5|    4| 

|      3|     40|    1|    0|    0|    0|   11|   28| 

|      4|    101|    0|    0|    0|    0|    2|   99| 

|      5|     68|    0|    0|    0|    0|    1|   67| 

+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 

|Col Sum|    222|    1|    0|    0|    0|   22|  199|    0|    0|    0|    0| 

+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – สกุล  นายศิริศกัด์ิ  กิติเรืองแสง   
วนั เดือน ปี เกดิ  17 ตุลาคม 2531 
ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ปีการศึกษา 2554 
   Montfort College High School  2549 
ประสบการณ์  Bangkok Bank Public Company Limited   2558 
   Factory Daem Yung (in Korea)    2553 
   Restaurant Bangkok in Downtown (in USA)  2552 
   Stan Hope Garage INC (work and Travel)  2551 
   Exclusive Valet (work and Travel)   2550 

 

    
 


