
บรรยากาศองค์การท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2.) เพ่ือศกึษาบรรยากาศขององค์การของพนกังานธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  3.) เพ่ือศึกษาคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.)เพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตการท างาน

ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 5.) 

เพ่ือศกึษาบรรยากาศองค์การท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต

พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่  พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต

พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามสตูรค านวณของ Taro Yamane  ได้ทัง้สิน้ 188 ราย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย สถิติเชิงพรรรณนา อธิบาย

ข้อมลูความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ียและคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสถิติเชิงอนมุานใช้การวิเคราะห์ทดสอบ

หาคา่ความแตกตา่งคา่ที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือวิเคราะห์ความแตกตา่งเป็นรายกลุ่ม  เม่ือ

พบความแตกตา่งจงึท าการทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธีของ Scheffé และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู  

การศกึษาพบว่าโดยส่วนใหญ่พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามเป็น  เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี   

สถานะโสด  มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานพนกังานอาวโุส (เกรด 6-8) มีระยะเวลาปฏิบตัิงาน 6 – 

10 ปี   อตัราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท การวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ตอ่บรรยากาศองค์การของพนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่าระดบัการรับรู้ต่อบรรยากาศองค์การ

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยให้ระดบัการรับรู้ตอ่บรรยากาศองค์การด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การมาก

ท่ีสดุ  การวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าคณุภาพชีวิตการท างานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยให้ระดบัการรับรู้ต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานด้านความภูมิใจในองค์การมากท่ีสุด  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ระดับ



การศกึษา  มีระดบัความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการท างานไมแ่ตกตา่งกนั  ส่วนเพศ  อาย ุ สถานภาพ  ต าแหน่ง

งาน  ระยะเวลาปฏิบตังิาน  อตัราเงินเดือน  มีระดบัความคิดเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการท างานแตกตา่งกนั  อย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส าหรับการศกึษาบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  บรรยากาศขององค์การท่ี

สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

มี 5 ด้าน  ได้แก่  ด้านความเส่ียง  ด้านความอบอุ่น  ด้านการสนบัสนุน  ด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  และ

ด้านการเป็นหนึง่เดียวขององค์กร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ค าส าคัญ : บรรยากาศองค์การ  คุณภาพชีวิตการท างาน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ABSTRACT 

  The objectives of this study were 1) to study personal factors of employees at Government 

Housing Bank in the northeastern region, 2) to examine the organizational climate of employees at 

Government Housing Bank in the northeastern region , 3) to investigate the quality of working life of 

employees at Government Housing Bank in the northeastern region, 4) to compare the quality of 

working life among employees at Government Housing Bank in the northeastern region categorized 

by personal factors, and 5) to study the organizational climate affecting working life of employees at 

Government Housing Bank in the northeastern region. The population in this research were 188 

employees which the sample size was calculated according to Taro Yamane formula. The research 

tool used in the study was questionnaire. The statistics in this study were descriptive statistics 

which was used to describe frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential 

statistics such as t-test and One-Way ANOVA were applied to analyze group differences. Scheffe’s 

post hoc test and Multiple Regression Analysis were also adopted to analyze when the differences 

were found. 

 From the study, it was found that the majority of the respondents were unmarried women, 

age between 31- 40 who graduated bachelor’s degree and work as senior staff (grade 6-8), work 

period between 6-10 years with average income range between 15,000-25,000 baht. An analysis of 



the level perception toward the organizational climate among employees at Government Housing 

Bank in the northeastern region found that the overall organizational climate was in favorable level 

which the most rated score was being united in the organization. An analysis of the level perception 

toward working life of employees at Government Housing Bank in the northeastern region showed 

that the overall of working life was favorable by giving the highest score on the willingness to work 

for the organization. The results of the hypothesis indicated that educational level showed no 

difference in the opinion levels of working life whereas the result taken from gender, age, status, job 

position, work period, income showed in the opposite side with a significant statistical difference at 

0.05. For the study of organizational climate affecting working life of employees at Government 

Housing Bank in the northeastern region, it was found that there were 5 aspects taken from the 

study including risk, warmth, support, performance standards, and the unity of the organization with 

a significant statistical difference at 0.05. 

Keywords: organizational climate, quality of work life, Government Housing Bank in the 
Northeastern region 

บทน า 
ในทุกยุคทกุสมยั การท างานมีความส าคญัตอ่ชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็น

สว่นหนึง่ของชีวิตคาดกนัวา่มนษุย์ได้ใช้เวลาถึงหนึง่ในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ท่ีท างาน  และยงัเช่ือว่าใน
อนาคตอนัใกล้นี ้มนษุย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเก่ียวข้องกบัการท างานเพิ่มขึน้ ไปอีก ซึ่งคนวยัแรงงานเป็น
กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของโครงสร้างประชากรไทย เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคญัไม่เพียงแต่แค่ในการพัฒนา
ศกัยภาพแตร่วมถึงบรรยากาศในการท างาน คณุภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคณุภาพชีวิตใน
การท างาน (Quality of work life) มีความส าคญัอย่างยิ่งในการท างานปัจจุบนั เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญั เป็นต้นทุนทางสงัคมท่ีมีคณุค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท างาน ต้องท างานเพ่ือให้
ชีวิตด ารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน เม่ือคนต้องท างานในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมี
สภาวะท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดความสขุทัง้ร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมัน่คงทัง้สขุภาวะทางกาย สขุภาวะทาง
อารมณ์ สขุภาวะทางจิตวิญญาณ และสขุภาวะทางสงัคม (กองสวสัดิการแรงงาน,2547 )คณุภาพชีวิตในการ
ท างาน ถือว่าเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคัญต่อองค์กร ดังนัน้ 



สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานท่ีท างานต้องมีความเหมาะสมและเอือ้ต่อการท างาน คือ ท าให้
ผู้ปฏิบตัิงานมีรู้สึกท่ีดีต่องาน มีความมั่งคง ท าให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทั ง้ตวับุคคลและองค์การเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุตอ่องค์การตอ่ไป 

ปัจจุบนั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีทัง้หมด 33 สาขา  ใน 20 
จังหวัด  ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร 
ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี และ
อ านาจเจริญ (รายงานประจ าปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563 )  ซึง่ด าเนินธุรกิจภายใต้พนัธกิจ ท าให้คนไทย
มีบ้าน   จากผลประกอบการโดยรวมในปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การในการปล่อยสินเช่ือบ้าน (รายงานการพฒันาความยัง่ยืนธนาคาร
อาคารสงเคราะห์, 2563)  แตใ่นขณะเดียวกนัพนกังานต้องประสบปัญหาในเร่ืองความขดัแย้งท่ีมาจากการมี
ค่านิยม ทัศนคติท่ีแตกต่างกันในองค์การไม่มากก็น้อย พนักงานรู้สึกกดดันจากการท างานท่ีต้องผ่านการ
ประเมินผลงานเพื่อปรับเงินเดือนและเล่ือนขัน้ นอกจากนีก้ารปฏิบตัิงานในบางครัง้ผู้ปฏิบตัิงานอาจจะต้องพบ
กับความเส่ียง เพราะในการปฏิบัติงานนัน้ พนักงานต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ของโครงสร้างองค์การ 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องมีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร และเพ่ือนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา จากงานวิจยัด้าน
บรรยากาศองค์การ(ฉวีวรรณ เอ่ียมพญา,2559) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคญัตอ่บรรยากาศองค์การ
ด้วย เพราะหากหน่วยงานใดมีบรรยากาศองค์การท่ีดีแล้ว ก็จะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานในองค์การนัน้มีคณุภาพชีวิต
การท างานท่ีดีขึน้ด้วย  

จากความส าคญัข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนในท่ีจะศกึษาบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลตอ่ คณุภาพชีวิต
การท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือท่ีจะสามารถน า
ผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหารและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการส่งเส ริม การสนับสนุนคุณภาพชีวิตการท างาน 
เพ่ือให้การปฏิบตังิานบรรลเุป้าหมายขององค์การได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เ พ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในเขตพื น้ ท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. เพ่ือศึกษาบรรยากาศขององค์การของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 3. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 



 4.เพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

 5. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมตฐิานของการวิจัย  

1.พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกตา่งกนัจะมีคณุภาพชีวิตการท างานแตกตา่งกนั 

2.บรรยากาศขององค์การส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน

เขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

บรรยากาศองค์การ ได้แก่ 1)โครงสร้างองค์การ 2)ความรับผิดชอบ 3)การให้รางวลัและการลงโทษ 
4)ความเส่ียง 5)ความอบอุ่น 6)การสนบัสนนุ 7)มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 8)ความขดัแย้ง 9)การเป็นหนึ่งเดียว
ขององค์กร 

คณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ 1)คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมการท างานท่ี
ปลอดภัยและถูกสขุลกัษณะ 3)การพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน 4)การเติบโตและความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน 5) ความสัมพันธ์ทางสงัคมในองค์การ 6)การบริหารจดัการองค์การด้วยความเป็นธรรมและ
เสมอภาค 7)ความสมดลุระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวั 8)ความภมูิใจในองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น                                                                                         ตัวแปรตาม 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาครั ง้ นี  ้ ไ ด้แก่   พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จ านวนทัง้สิน้ 353 ราย  ก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรค านวณของ Taro 
Yamane  ได้ทัง้สิน้ 188 ราย สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงหรือการเลือกแบบมีจดุมุ่งหมาย (Purposive sampling) 
คือผู้วิจยัต้องการเก็บข้อมลูจากพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. ต าแหนง่งาน 
6. ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
7. อตัราเงินเดือน 

คุณภาพชวีิตการท างาน  

1. คา่ตอบแทนทีเ่พียงพอและยตุิธรรม 

2. สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยัและถกู

สขุลกัษณะ 

3. การพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน 

4. การเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

5. ความสมัพนัธ์ทางสงัคมในองค์การ 

6. การบริหารจดัการองค์การด้วยความเป็นธรรมและ

เสมอภาค 

7. ความสมดลุระหวา่งชีวติการท างานและชีวติสว่นตวั 

8. ความภมูิใจในองค์การ 

ที่มา :  Huse&Cumming,1985 

 

บรรยากาศองค์การ 

1. โครงสร้างองค์การ 

2. ความรับผิดชอบ 

3. การให้รางวลัและการลงโทษ 

4. ความเสีย่ง 

5. ความอบอุน่ 

6. การสนบัสนนุ 

7. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

8. ความขดัแย้ง 

9. การเป็นหนึง่เดยีวขององค์กร 

ที่มา :  Litwin & Stringer,1968 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 สว่น  ดงันี ้สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่วนท่ี 2 เป็นสว่นท่ีเก่ียวกบับรรยากาศองค์การ

ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

สว่นท่ี 3 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัระดบัความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมลูแบง่เป็น 2 ประเภท  ดงันี ้1)  ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary  

Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามจ านวน  188 ชดุ ให้พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน

เขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  

Data)  เป็นข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าข้อมลูและรวบรวมจากเอกสาร  บทความ  หนงัสือวิชาการ  แหล่งข้อมูล

ทางอินเตอร์เน็ต และแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการต่างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือน ามาก าหนดกรอบ

แนวคดิท่ีใช้ในวิจยั  และร่างแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผลการพิจารณาคา่ IOC  ของผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น ได้เทา่กบั 0.94  ซึง่มากกว่า 0.50  หมายความว่า ข้อ
ค าถามมีความเท่ียงตรงในเชิงเนือ้หา ครอบคลมุในแตล่ะด้าน และครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครัง้นี ้ 

การหาความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout)  กับกลุ่มตวัอย่างท่ี
ท าการวิจยั  จ านวน 30 คน  หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  
ด้วยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha  Coeffiicient)   โดยจะต้องมีคา่ตัง้แต ่
0.70 ขึน้ไป  จึงจะถือว่าแบบสอบถามดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือ  และสามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้  ส าหรับ
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  ได้คา่ความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากับ  0.983  (มากกว่า 0.70)  จึงน าไปใช้
เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งได้   
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล  โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 1.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือเป็นการอธิบายให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง           
โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามได้ ดงันี ้



    - ส่วนท่ี1 เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพปัจจุบนั  ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบตัิงาน  ต าแหน่ง
งาน   และอตัราเงินเดือน  โดยสถิตท่ีิใช้ คือ การหาคา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ  
  - สว่นท่ี2 เก่ียวกบับรรยากาศองค์การ และส่วนท่ี 3 คณุภาพชีวิตการท างาน  โดยสถิติท่ีใช้ คือ การหา
คา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  ใช้ทดสอบสมมติฐานการ   โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิาน คือ การวิเคราะห์ทดสอบหาคา่ความแตกตา่งคา่ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  Scheffé 
และการวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple  Regression  Analysis)   
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา  โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน  ดงันี ้
 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลตอ่คณุภาพชีวิต
การท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    พบว่าโดยส่วนใหญ่
ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (จ านวน 108 คน   คิดเป็นร้อยละ 57.4)อาย ุ 31 – 40 ปี ( จ านวน 
111 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.0 ) สถานภาพโสด (จ านวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.9  )  ระดบัการศกึษา
ปริญญาตรี (จ านวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.4  )   ต าแหน่งงานพนกังานปฏิบตัิการ (เกรด 6-8)  (จ านวน 
83 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.1) ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 6 – 10 ปี  (จ านวน 64 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.0 )   และ
อตัราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท (จ านวน 72 คน  คดิเป็นร้อยละ 38.3 )   

ตอนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการรับรู้ต่อบรรยากาศองค์การของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่าโดยส่วนใหญ่พบว่าพนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัการรับรู้เก่ียวกับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06   
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.611   
  ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่าพนกังานท่ีตอบแบบสอบถามให้ระดบัการรับรู้
เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.02   คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.649 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน  โดยแบง่การทดสอบออกเป็น 2 สมมตฐิาน  ดงันี ้

สมมตฐิานท่ี 1 ผลวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล เร่ืองเพศ  อายุ  สถานภาพ  ต าแหน่งงาน  ระยะเวลาปฏิบตัิงาน  อัตราเงินเดือน  ท่ี



แตกต่างกนั  จะมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ยกเว้นปัจจยั
สว่นบคุคล เร่ือง ระดบัการศกึษา  จะมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ผลวิจยัพบว่าบรรยากาศขององค์การส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่ามีตวัแปรต้นด้านความเส่ียง(β = 0.276)  
ด้านความอบอุน่(β = 0.262)  ด้านการสนบัสนนุ(β = 0.194)  ด้านมาตรฐานการปฏิบตังิาน(β = 0.176)  และด้านการ
เป็นหนึ่งเดียวขององค์กร (β = 0.100) ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ขณะท่ีตวัแปรต้นด้านโครงสร้าง
องค์การ(β = 0.030)  ด้านความรับผิดชอบ(β = 0.030)  ด้านการให้รางวลั(β = 0.80)  และด้านการยอมรับความ
ขดัแย้ง(β = 0.036)  ไมส่ง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
สรุปและอภปิรายผล 

1.ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามเป็น  เพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี   สถานะโสด  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานพนกังานอาวุโส (เกรด 6-8) มี

ระยะเวลาปฏิบตังิาน 6 – 10 ปี   อตัราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท  

2.ระดับการรับรู้ต่อบรรยากาศองค์การของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่าบรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยให้ระดบัการรับรู้ต่อบรรยากาศ

องค์การด้านความเป็นหนึง่เดียวในองค์การมากท่ีสดุ   

3.ระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา่คณุภาพชีวิตการท างานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ระดบัการรับรู้ตอ่คณุภาพ

ชีวิตการท างานด้านความภมูิใจในองค์การมากท่ีสดุ  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ระดบัการศึกษา  มีระดบัการรับรู้ต่อคณุภาพชีวิตการท างานไม่

แตกต่างกนั  ส่วนเพศ  อาย ุ สถานภาพ  ต าแหน่งงาน  ระยะเวลาปฏิบตัิงาน  อตัราเงินเดือน  มีระดบัการรับรู้

ตอ่คณุภาพชีวิตการท างานแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   

5.การศึกษาบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในเขตพืน้ท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  บรรยากาศขององค์การท่ีส่งผลต่อคณุภาพ ชีวิตการ

ท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 ด้าน  ได้แก่  ด้าน



ความเส่ียง  ด้านความอบอุ่น  ด้านการสนบัสนุน  ด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  และด้านการเป็นหนึ่งเดียว

ขององค์กร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ    
   จากผลการศึกษาการศึกษาบรรยากาศขององค์การส่งผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผู้วิจยัมีข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ  สรุปได้ดงันี ้ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.การรับรู้เก่ียวกบับรรยากาศขององค์การ ด้านการให้รางวัลน้อยท่ีสดุ ผู้บริหารควรส่งเสริมและสร้าง

แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน โดยการให้รางวลัและพิจารณาความดีความชอบให้สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน จ่ายคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  สนบัสนุนให้โอกาสพนกังานได้แสดงความสามารถได้

เตม็ท่ี เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ กระตุ้น ให้เกิดผลส าเร็จในการปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

2.การรับรู้เก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั

น้อยท่ีสุด ผู้ บริหารควรใส่ใจและมอบหมายปริมาณงานตามความเหมาะสมกับจ านวนพนักงาน เพ่ือให้

พนกังานรู้สกึผอ่นคลาย และสามารถบริหารเวลาท างานและเวลาสว่นตวัได้อยา่งเหมาะสม 

3.บรรยากาศองค์การ ด้านความเส่ียง ผู้บริหารควรให้ความส าคญัเป็นอันดบัแรก มีแนวทางในการ

ป้องกนัปัญหา ป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขัน้จากการปฏิบตัิงานของพนกังานอยู่เสมอ จดัการอบรม เพิ่ม

ความรู้ เพิ่มทกัษะให้พนกังานมีความช านาญ   เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความสามารถและท าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึน้ ควรประเมินความรู้ความเข้าใจของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์

เก่ียวกบัความรู้ ความเข้าในพืน้ฐานตา่งๆในด้านการปฏิบตังิานอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ผู้ บริหาร ควรส่งเสริม บรรยากาศองค์การ ด้านความอบอุ่น ท ากิจกรรมร่วมกันสม ่าเสมอ เพ่ือ

ส่งเสริมให้พนกังานรู้สึกถึงบรรยากาศการเป็นมิตรระหว่างกนั ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในองค์การ ส ารวจความ

คดิเห็นของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขพฒันาใหดีย่ิงขึน้ 

5.ด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารควรก าหนดขอบเขต เป้าหมายในการปฏิบตัิงานให้ชดัเจน

มากขึน้ เพ่ือให้พนกังานสามารถวางแผนการปฏิบตังิานได้ส าเร็จ บรรลตุามเป้าหมายท่ีองค์การก าหนดไว้  

6.ผู้บริหารควรสง่เสริมและสร้างบรรยากาศองค์การด้านความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การอย่างสม ่าเสมอ 

เพ่ือให้พนกังานรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ใส่ใจและให้ความส าคญัในการสร้างบรรยากาศองค์การ



ในทกุๆด้านเพ่ือให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีเพ่ือท่ีจะได้ปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความสามารถและ

ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

7.ผู้ บริหารควรส ารวจความต้องการของพนักงานเพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกับ

บรรยากาศองค์การ ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน  
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