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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ 1.) เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัยส่ว นบุค คลของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.) เพื่อศึกษาบรรยากาศขององค์การของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 3.) เพื่ อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 4.)เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทางาน
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล 5.)
เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขต
พื ้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
พื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรคานวณของ Taro Yamane ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 188 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย สถิติเชิงพรรรณนา อธิบาย
ข้ อมูลความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับสถิติเชิงอนุมานใช้ การวิเคราะห์ทดสอบ
หาค่าความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม เมื่อ
พบความแตกต่างจึงทาการทดสอบเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีของ Scheffé และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
การศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานที่ตอบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
สถานะโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ตาแหน่งงานพนักงานอาวุโส (เกรด 6-8) มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 6 –
10 ปี อัตราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ตอ่ บรรยากาศองค์การของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า ระดับการรับรู้ ต่อบรรยากาศองค์การ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ ระดับการรับรู้ ต่อบรรยากาศองค์การด้ านความเป็ นหนึ่งเดียวในองค์การมาก
ที่สดุ การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ตอ่ คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่าคุณภาพชีวิตการทางานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยให้ ระดับการรับรู้ ต่อ
คุณ ภาพชี วิ ต การท างานด้ า นความภู มิ ใ จในองค์ ก ารมากที่ สุด ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ระดับ

การศึกษา มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ง
งาน ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน อัตราเงินเดือน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า บรรยากาศขององค์การที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเสี่ยง ด้ านความอบอุ่น ด้ านการสนับสนุน ด้ านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และ
ด้ านการเป็ นหนึง่ เดียวขององค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : บรรยากาศองค์ การ คุณภาพชีวิตการทางาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ ที่ภาค
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
บทนา
ในทุกยุคทุกสมัย การทางานมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ ว่าการทางานเป็ น
ส่วนหนึง่ ของชีวิตคาดกันว่ามนุษย์ได้ ใช้ เวลาถึงหนึง่ ในสามของชีวิตเป็ นอย่างน้ อยอยู่ที่ทางาน และยังเชื่อว่าใน
อนาคตอันใกล้ นี ้ มนุษย์จาเป็ นต้ องใช้ เวลาของชีวิตเกี่ยวข้ องกับการทางานเพิ่มขึ ้นไปอีก ซึ่งคนวัยแรงงานเป็ น
กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของโครงสร้ างประชากรไทย เป็ นกลุ่มคนที่เป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึง เป็ นกลุ่มประชากรที่ ทงั ้ ภาครัฐ และภาคเอกชนให้ ความสาคัญไม่เพียงแต่แค่ในการพัฒนา
ศักยภาพแต่รวมถึงบรรยากาศในการทางาน คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตใน
การทางาน (Quality of work life) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทางานปั จจุบนั เพราะคนเป็ นทรัพยากรที่
สาคัญ เป็ นต้ นทุนทางสังคมที่มีคณ
ุ ค่า ในปั จจุบนั คนส่วนใหญ่ต้องเข้ าสู่ระบบการทางาน ต้ องทางานเพื่อให้
ชีวิตดารงอยู่ได้ และตอบสนองความต้ องการพืน้ ฐาน เมื่อคนต้ องทางานในที่ทางานเป็ นส่วนใหญ่ จึงควรมี
สภาวะที่เหมาะสม ทาให้ เกิดความสุขทังร่้ างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมัน่ คงทังสุ
้ ขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
อารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน,2547 )คุณภาพชีวิตในการ
ทางาน ถื อว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ อย่างยิ่ ง เพราะคนเป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค่า และมี ความส าคัญต่อ องค์ ก ร ดัง นัน้

สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในสถานที่ ท างานต้ องมี ค วามเหมาะสมและเอื อ้ ต่อการท างาน คื อ ทาให้
ผู้ปฏิบตั ิงานมีร้ ู สึกที่ ดีต่องาน มีความมั่งคง ทาให้ เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทั ง้ ตัวบุคคลและองค์การเพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดต่อองค์การต่อไป
ปั จจุบนั ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ทงั ้ หมด 33 สาขา ใน 20
จังหวัด ได้ แก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร
ยโสธร ร้ อยเอ็ ด ศรี ส ะเกษ เลย สกลนคร สุริ น ทร์ หนองคาย หนองบัว ล าภู อุด รธานี อุบ ลราชธานี และ
อานาจเจริญ (รายงานประจาปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563 ) ซึง่ ดาเนินธุรกิจภายใต้ พนั ธกิจ ทาให้ คนไทย
มีบ้าน จากผลประกอบการโดยรวมในปี 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์การในการปล่อยสินเชื่อบ้ าน (รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนธนาคาร
อาคารสงเคราะห์, 2563) แต่ในขณะเดียวกันพนักงานต้ องประสบปั ญหาในเรื่ องความขัดแย้ งที่มาจากการมี
ค่านิยม ทัศนคติที่แตกต่างกันในองค์การไม่ม ากก็ น้อย พนักงานรู้ สึกกดดันจากการทางานที่ ต้องผ่านการ
ประเมินผลงานเพื่อปรับเงินเดือนและเลื่อนขัน้ นอกจากนี ้การปฏิบตั ิงานในบางครัง้ ผู้ปฏิบตั ิงานอาจจะต้ องพบ
กับ ความเสี่ ย ง เพราะในการปฏิ บัติ ง านนัน้ พนัก งานต้ อ งปฏิ บัติ ง านอยู่ภ ายใต้ ข องโครงสร้ างองค์ ก าร
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ องมีการปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้บริ หาร และเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา จากงานวิจยั ด้ าน
บรรยากาศองค์การ(ฉวีวรรณ เอี่ยมพญา,2559) กล่าวไว้ ว่า ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญต่อบรรยากาศองค์การ
ด้ วย เพราะหากหน่วยงานใดมีบรรยากาศองค์การที่ดีแล้ ว ก็จะทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในองค์การนันมี
้ คณ
ุ ภาพชีวิต
การทางานที่ดีขึ ้นด้ วย
จากความสาคัญข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความสนในที่จะศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิต
การทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเพื่อที่จะสามารถนา
ผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริ หารและผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการส่ง เสริ ม การสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทางาน
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อ ศึก ษาบรรยากาศขององค์ ก ารของพนัก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่ อ ศึก ษาคุณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนัก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

4.เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
5. เพื่ อศึกษาบรรยากาศองค์การที่ ส่ง ผลต่อคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมมติฐานของการวิจัย
1.พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื น้ ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ มี ปัจ จัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน
2.บรรยากาศขององค์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน
เขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
บรรยากาศองค์การ ได้ แก่ 1)โครงสร้ างองค์การ 2)ความรับผิดชอบ 3)การให้ รางวัลและการลงโทษ
4)ความเสี่ยง 5)ความอบอุ่น 6)การสนับสนุน 7)มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 8)ความขัดแย้ ง 9)การเป็ นหนึ่งเดียว
ขององค์กร
คุณภาพชีวิตการทางาน ได้ แก่ 1)ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้ อมการทางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 3)การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 4)การเติบโตและความก้ าวหน้ าใน
อาชีพการงาน 5) ความสัมพันธ์ ทางสังคมในองค์การ 6)การบริ หารจัดการองค์การด้ วยความเป็ นธรรมและ
เสมอภาค 7)ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว 8)ความภูมิใจในองค์การ

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
อัตราเงินเดือน

บรรยากาศองค์ การ
1. โครงสร้ างองค์การ
2. ความรับผิดชอบ
3. การให้ รางวัลและการลงโทษ
4. ความเสีย่ ง
5. ความอบอุน่
6. การสนับสนุน

คุณภาพชีวิตการทางาน
1. ค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุติธรรม
2. สภาพแวดล้ อมการทางานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ
3. การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
4. การเติบโตและความก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน
5. ความสัมพันธ์ทางสังคมในองค์การ
6. การบริ หารจัดการองค์การด้ วยความเป็ นธรรมและ
เสมอภาค
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว
8. ความภูมิใจในองค์การ
ที่มา : Huse&Cumming,1985

7. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
8. ความขัดแย้ ง
9. การเป็ นหนึง่ เดียวขององค์กร
ที่มา : Litwin & Stringer,1968

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ได้ แก่ พนั ก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 20 จังหวัด จ านวนทัง้ สิน้ 353 ราย กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรคานวณของ Taro
Yamane ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 188 ราย สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงหรื อการเลือกแบบมีจดุ มุ่งหมาย (Purposive sampling)
คือผู้วิจยั ต้ องการเก็บข้ อมูลจากพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี ้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนที่เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนที่ 3 เป็ นส่วนที่เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้ 1) ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามจานวน 188 ชุด ให้ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
เขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพื่อนาเข้ าสู่กระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล 2) ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ าข้ อมูลและรวบรวมจากเอกสาร บทความ หนังสือวิชาการ แหล่งข้ อมูล
ทางอินเตอร์ เน็ต และแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่างๆ รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามากาหนดกรอบ
แนวคิดที่ใช้ ในวิจยั และร่างแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผลการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ เท่ากับ 0.94 ซึง่ มากกว่า 0.50 หมายความว่า ข้ อ
คาถามมีความเที่ยงตรงในเชิงเนื ้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้ าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้ นี ้
การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่
ทาการวิจยั จานวน 30 คน หลังจากนันน
้ าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ด้ วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha Coeffiicient) โดยจะต้ องมีคา่ ตังแต่
้
0.70 ขึ ้นไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ เก็บข้ อมูลได้ สาหรับ
แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ โดยรวมเท่ากับ 0.983 (มากกว่า 0.70) จึงนาไปใช้
เก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเ คราะห์ ข้ อมูล ทางสถิ ติด้วยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการประมวลผลข้ อ มูล โดยแบ่ง การวิเ คราะห์
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1.การวิเ คราะห์โดยใช้ สถิ ติเ ชิง พรรณนา เพื่ อเป็ นการอธิ บายให้ ทราบถึงลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่าง
โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามได้ ดังนี ้

- ส่ ว นที่ 1 เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตพื น้ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพปั จจุบนั ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ตาแหน่ง
งาน และอัตราเงินเดือน โดยสถิตทิ ี่ใช้ คือ การหาค่าความถี่ และค่าร้ อยละ
- ส่วนที่2 เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ และส่วนที่ 3 คุณภาพชีวิตการทางาน โดยสถิติที่ใช้ คือ การหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติเ ชิ ง อนุม าน ใช้ ท ดสอบสมมติฐ านการ โดยสถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Scheffé
และการวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าโดยส่วนใหญ่
ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง (จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.4)อายุ 31 – 40 ปี ( จานวน
111 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.0 ) สถานภาพโสด (จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.9 ) ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี (จานวน 123 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.4 ) ตาแหน่งงานพนักงานปฏิบตั ิการ (เกรด 6-8) (จานวน
83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.1) ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 6 – 10 ปี (จานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.0 ) และ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท (จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.3 )
ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับ การรั บรู้ ต่อบรรยากาศองค์การของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ใ นเขตพื น้ ที่ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ พ บว่ า พนัก งานที่ ต อบ
แบบสอบถามให้ ระดับการรับรู้ เกี่ ยวกับบรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.611
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ การรับรู้ ตอ่ คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าพนักงานที่ตอบแบบสอบถามให้ ระดับ การรับรู้
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.649
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 สมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ผลวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มี ปัจจัยส่วนบุคคล เรื่ องเพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิ บตั ิง าน อัตราเงิ นเดือน ที่

แตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นปั จจัย
ส่วนบุคคล เรื่ อง ระดับการศึกษา จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผลวิจยั พบว่าบรรยากาศขององค์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีตวั แปรต้ นด้ านความเสี่ยง (β = 0.276)
ด้ านความอบอุน่ (β = 0.262) ด้ านการสนับสนุน(β = 0.194) ด้ านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน(β = 0.176) และด้ านการ
เป็ นหนึ่งเดียวขององค์กร (β = 0.100) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ตวั แปรต้ นด้ านโครงสร้ าง
องค์การ(β = 0.030) ด้ านความรับผิดชอบ(β = 0.030) ด้ านการให้ รางวัล(β = 0.80) และด้ านการยอมรับความ
ขัดแย้ ง(β = 0.036) ไม่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สรุปและอภิปรายผล
1.ด้ า นปั จ จัยส่วนบุค คล พบว่าโดยส่ว นใหญ่ พ นัก งานที่ ตอบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี สถานะโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ตาแหน่งงานพนักงานอาวุโส (เกรด 6-8) มี
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 6 – 10 ปี อัตราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท
2.ระดับ การรั บ รู้ ต่อ บรรยากาศองค์ การของพนัก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นเขตพื น้ ที่ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่าบรรยากาศองค์การภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยให้ ระดับการรับรู้ ต่อบรรยากาศ
องค์การด้ านความเป็ นหนึง่ เดียวในองค์การมากที่สดุ
3.ระดับการรับรู้ ต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าคุณภาพชีวิตการทางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ ระดับการรับรู้ ตอ่ คุณภาพ
ชีวิตการทางานด้ านความภูมิใจในองค์การมากที่สดุ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา มีระดับการรับรู้ ต่อคุณภาพชีวิตการทางานไม่
แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน อัตราเงินเดื อน มีระดับการรับรู้
ต่อคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5.การศึก ษาบรรยากาศองค์ การที่ ส่ง ผลต่อคุณภาพชี วิ ตการท างานของพนัก งานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในเขตพื ้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า บรรยากาศขององค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมี 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน

ความเสี่ยง ด้ านความอบอุ่น ด้ านการสนับสนุน ด้ านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และด้ านการเป็ นหนึ่งเดียว
ขององค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการศึกษาบรรยากาศขององค์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ในเขตพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจยั มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ สรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.การรับรู้ เกี่ยวกับบรรยากาศขององค์การ ด้ านการให้ รางวัลน้ อยที่สดุ ผู้บริ หารควรส่งเสริ มและสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน โดยการให้ รางวัลและพิจารณาความดีความชอบให้ สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน จ่ายค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สนับสนุนให้ โอกาสพนักงานได้ แสดงความสามารถได้
เต็มที่ เพื่อสร้ างขวัญกาลังใจ กระตุ้น ให้ เกิดผลสาเร็จในการปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2.การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
น้ อยที่ สุด ผู้บริ หารควรใส่ใ จและมอบหมายปริ ม าณงานตามความเหมาะสมกับจ านวนพนักงาน เพื่ อให้
พนักงานรู้สกึ ผ่อนคลาย และสามารถบริหารเวลาทางานและเวลาส่วนตัวได้ อย่างเหมาะสม
3.บรรยากาศองค์การ ด้ านความเสี่ยง ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญเป็ นอันดับแรก มีแนวทางในการ
ป้องกันปั ญหา ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขันจากการปฏิ
้
บตั ิงานของพนักงานอยู่เสมอ จัดการอบรม เพิ่ม
ความรู้ เพิ่มทักษะให้ พนักงานมีความชานาญ เพื่อที่จะได้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มความสามารถและทาให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ ้น ควรประเมินความรู้ ความเข้ าใจของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าในพื ้นฐานต่างๆในด้ านการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
4. ผู้บริ หาร ควรส่ง เสริ ม บรรยากาศองค์การ ด้ านความอบอุ่น ทากิ จ กรรมร่ วมกันสม่ าเสมอ เพื่ อ
ส่งเสริ มให้ พนักงานรู้สึกถึงบรรยากาศการเป็ นมิตรระหว่างกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์การ สารวจความ
คิดเห็นของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ ไขพัฒนาใหดียิ่งขึ ้น
5.ด้ านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารควรกาหนดขอบเขต เป้าหมายในการปฏิบตั ิงานให้ ชดั เจน
มากขึ ้น เพื่อให้ พนักงานสามารถวางแผนการปฏิบตั งิ านได้ สาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้
6.ผู้บริหารควรส่งเสริมและสร้ างบรรยากาศองค์การด้ านความเป็ นหนึ่งเดียวในองค์การอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ พนักงานรู้สึกรักและเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ใส่ใจและให้ ความสาคัญในการสร้ างบรรยากาศองค์การ

ในทุกๆด้ านเพื่อให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานที่ดีเพื่อที่จะได้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มความสามารถและ
ทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
7.ผู้บ ริ ห ารควรส ารวจความต้ อ งการของพนัก งานเพื่ อ ทราบปั ญ หาและอุป สรรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
บรรยากาศองค์การ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
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