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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยในการเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
เครดิ ตธนาคาร กสิ กรไทย สานักงานใหญ่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเทียบระดับ เรื่ อง
ปัจจัยในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการเครดิตธนาคารกสิ กรไทย
สานักงานใหญ่ ในด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านความเครี ยดจากงาน ด้านความมัน่ คงใน
งาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการทางาน ด้านการสนับสนุ นจากหัวหน้างาน ด้านค่าตอบแทน ด้าน
ความมีอิสระในการทางาน ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านความสะดวกสบายทางกายภาพ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ได้ทาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการเครดิตธนาคาร กสิ กรไทย สานักงาน
ใหญ่ จานวน 344 คน แบ่งเป็ นพนักงานชาย จานวน 185 คน พนักงานหญิงจานวน 159 คน
คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่ และมอร์ แกน ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาด
ตัวอย่างจานวน 238 คน จาแนกเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติการ Independent Samples t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 47.48 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 52.52 มีอายุอยูร่ ะหว่าง
30 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.19 มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.93 สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ
74.79 เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 21.43 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.82 ระดับสู ง
กว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 38.66 ในส่ วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
25,000 - 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.38 มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 44.12
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยในการเสริ มสร้างคุณภาพ
ชีวติ การทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการเครดิตธนาคาร กสิ กรไทย สานักงานใหญ่ โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าด้านความเครี ยดจากทางานเป็ นปั จจัยในการ
เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ การทางานมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่ วมในการทางาน

ข
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านความมีอิสระในการทางาน ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน
ด้านความมัน่ คงในทางาน ด้านความสะดวกสบายทางกายภาพ ด้านการทางานเป็ นทีม และด้าน
ค่าตอบแทน เรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการเครดิตธนาคาร กสิ กรไทย
สานักงานใหญ่ ที่มีเพศที่ต่างกันมีความคิดเห็ นต่อปั จจัยในการเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตการทางาน
โดยภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ทุกด้าน ยกเว้นด้านการทางานเป็ นทีม 2) อายุที่ต่างกันมีความคิดเห็ นต่อปั จจัยในการเสริ มสร้าง
คุณภาพชีวติ การทางาน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในทุก ๆ
ด้าน 3) สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน
โดยภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ทุกด้าน ยกเว้นด้านค่าตอบแทน และด้านการทางานเป็ นทีม 4) การศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ การทางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการมีส่วนร่ วมในการทางาน ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ด้านความ
มีอิสระในการทางาน และด้านความสะดวกสบายทางกายภาพ 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยในการเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตการทางาน โดยภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน ยกเว้นด้านความมัน่ คงใน
ทางาน และด้านความสะดวกสบายทางกายภาพ
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ความก้าวหน้าในการทางาน ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครดิตธนาคาร
กสิ กรไทยสานักงานใหญ่ควรส่ งเสริ มให้พนักงานฝึ กทางานในระดับสู งขึ้นเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ของพนักงานในการทางานระยะยาว 2) ความเครี ยดในงาน ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครดิตธนาคารกสิ กรไทย
ส านัก งานใหญ่ ต้อ งมี น โยบายลดและแก้ไ ขความกดดัน ในการท างานของพนัก งานเนื่ อ งจาก
พนักงานทางานกันหนักมาก ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของธนาคารได้ 3) การมี
ส่ วนร่ วมในการทางาน ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครดิตธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่ตอ้ งสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มให้พนักงานในหน่วยงานช่วยกันทางาน มีน้ าใจช่วยกันดูแลพนักงานใหม่ให้สามารถทางาน
ได้ตามที่ธนาคารต้องการ 4) การสนับสนุนจากหัวหน้างาน ฝ่ ายปฏิบตั ิการเครดิตธนาคารกสิ กรไทย
ส านัก งานใหญ่ ต้องก าหนดนโยบายให้หัวหน้า งานสนับ สนุ นให้พ นัก งานเรี ย นรู ้ ง านใหม่ ๆ
5) ค่าตอบแทน ธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่ตอ้ งมีการกาหนดการจ่ายผลตอบแทนให้เป็ นที่น่า
พอใจเมื่อเปรี ยบเที ยบกับธนาคารพาณิ ชย์อื่นในระบบ 6) ความสะดวกสบายด้านกายภาพฝ่ าย
ปฏิบตั ิการเครดิตธนาคารกสิ กรไทยสานักงานใหญ่ ต้องปรับปรุ งการระบายอากาศในที่ทางานให้ดี

