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 การศกึษา  คุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา เป็น
การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู เลอืก
ส ารวจจากการแจกแบบสอบถามกลุ่มพนกังานธนาคารออมสนิ ทีท่ างานอยูใ่นจงัหวดันครราชสมีา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 287 คน จ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 -30 ปี  จ านวน 232 คน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 268 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท จ านวน 266 คน จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 315 
คน จ าแนกตามอายุงาน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุงาน 2-5 ปี จ านวน 157 คน จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่งพนกังาน  จ านวน 232 คน ตามล าดบั  
 การวเิคราะห์ขอ้มลูระดบัคุณภาพชวีติในการท างาน คุณภาพชวีติในการท างานโดยรวม แสดง
ให้เหน็ว่าพนักงานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา มคีุณภาพชวีติในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอืดา้นการท างานร่วมกนั  อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ ในระดับมากที่สุด ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภยัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการมสีทิธขิองพนักงาน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คง
ในงาน อยู่ในระดบัมากที่สุด  ด้านผลตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพยีงพอ อยู่ในระดบัมากที่สุด และด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติดา้นอื่นๆ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
ค าส าคญั : คุณภาพชวีติในการท างาน 
 

ABSTRACT 
 

 The Quality of working life of Government Savings Bank employees in Nakhon 
Ratchasima Province Value Recognition study was quantitative research by using 
questionnaires as a tool to collect data. Select a survey from the distribution of a questionnaire 
to the employees of the Government Savings Bank who works in Nakhon Ratchasima. 

                                         
1  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



Most of the respondents were 287 females, classified by age, found that most of the 
respondents were aged 20-30 years, 232 people, classified by status. It was found that most of 
the respondents were single, 268 people, classified by average monthly income. It was found 
that most of the respondents were people with average monthly income. 15,001-25,000 baht, 
266 people, classified by educational level It was found that most of the respondents were 315 
persons with bachelor's degree, classified by age of employment. It was found that most of the 
respondents had 2-5 years of employment, numbering 157 people, classified by job position. It 
was found that most of the respondents had 232 employees, respectively. 
Data analysis of quality of life at work Quality of life at work as a whole show that in the 
employees of the Government Savings Bank in Nakhon Ratchasima Province, the overall 
quality of working life was at the highest level. When considering each aspect, it was found that 
The aspect with the highest average was collaboration at the highest level followed by the 
benefit to society at the highest level the safe working environment is at the highest level in 
terms of human competence development at the highest level Employee Rights at the highest 
level in terms of progress and job security at the highest level in terms of fair and adequate 
returns to the highest level and the balance between work and life in other areas at the highest 
level. 
Keywords: The Quality of working life 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานธนาคารออมสนิ  ในจงัหวดันครราชสมีา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัด
นครราชสมีาทีแ่ตกต่างกนั ตามปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา 

สมมติฐานการวิจยั 
 ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัของพนกังานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีาจะมคีุณภาพ
ชวีติในการท างานของพนกังานธนาคารออมสนิทีแ่ตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจยั 
ด้านเน้ือหา                           
 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาเกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานธนาคาร
ออมสนิ  ในจงัหวดันครราชสมีา ซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา 2 ตวัแปร ดงันี้ 
 1. ตวัแปรต้น (Independent Variable) ประกอบดว้ย ปจัจยัส่วนบุคคล ท าการศกึษาปจัจยัส่วน
บุคคล 8 ด้านดงันี้ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระดบัการศกึษา อายุงาน และต าแหน่ง
งาน 



 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ท าการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างาน ตามทฤษฎขีอง 
วอลตัน (Walton,1975)  ประกอบด้วย 8 ด้านคือ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยั  ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล ดา้นการท างานรว่มกนั ดา้นการมสีทิธขิองพนักงาน ดา้นความสมดุลระหว่างงาน
กบัชวีติดา้นอื่นๆ และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
ด้านประชากร 
 การวจิยัครัง้นี้มปีระชากรทีใ่ช้ในการวจิยั  คอืพนักงานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา 
โดยเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเปิดเผยได ้ท าใหไ้มท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
ด้านระยะเวลา   
 ระยะเวลาที่ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูทีศ่กึษาคอื ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2564 เป็นระยะเวลา
รวม 3 เดอืน 

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน 
  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้ก าเนิดและแพร่หลายในประเทศ
อุตสาหกรรม หากกล่าวถงึความหมายของค าว่าคุณภาพชวีติการท างานแลว้ เราจะพบว่ามนีักวชิาการ 
ผู้รู้และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็น (Delamotte and 
Takezawa, 1984, อ้างถงึใน วรวรรณ บุญล้อม, 2551) คอื เป็นการสรา้งสรรคบ์รรยากาศทีจ่ะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รบัความพึงพอใจในการท างาน โดยการให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถแลดงความคิดเห็น
เกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาทีส่ าคญัขององคก์ร ซึง่อาจจะส่งผลต่อชวีติการท างานของ
ผูป้ฏบิตังิานเอง นัน้รวมถงึการปรบัปรุงการและบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การเปิดโอกาสใหผู้้ปฏบิตังิาน
ทุกระดับได้น าเอาความรู้ความสามารถของตน  และทักษะอื่นๆ เข้ามาใช้ในการท างาน จะท าให้
พนกังานไดร้บัความพงึพอใจสงูขึน้ ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขององคก์รไปในทางทีด่ยี ิง่ขึน้  
 Bluestone (1977, อ้างถงึใน เศรษฐศาสตร ์ไชยแสง, 2553: 8) ได้กล่าวไวว้่าคุณภาพชวีติ
เกี่ยวกบัการปฏบิตังิาน คอืการทีผู่้ปฏบิตังิานพงึพอใจในการ จากทีพ่วกเขาสามารถแสดงความคดิเหน็
เกี่ยวกับตัดสินใจและได้ช่วยเหลือในการแก้ไขปญัหาที่ส าคญัๆให้กับองค์กร รวมไปถึงการพฒันา
ศกัยภาพในการบรหิารงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผูป้ฏบิตังิาน โดยการท าใหม้คีวามเสมอภาคกนัในองคก์รเพิม่
มากขึน้ เพื่อใหอ้งคก์ารมปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ ทัง้นี้การเปิดโอกาสใหม่ๆ ใหก้บัผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารใน
ทุกระดบัไดน้ าเอาความรูค้วามสามารถในดา้นต่างๆของตนเองมาใช ้ในการท างานในองคก์ร ย่อมท าให้
ผูป้ฏบิตังิานหรอืก าลงัแรงงานไดร้บัความพงึพอใจสงูขึน้ ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางความคดิ
และพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้ เช่น การทีพ่นกังานขาดงานมปีรมิาณทีล่ดลง คุณภาพของงานดขีึน้ เป็น
ตน้  
 Walton (1975, อา้งถงึใน มลัลกิา เมฆรา, 2544 : 8-9) ไดก้ าหนดแนวคดิเกี่ยวกบั คุณภาพชวีติ
การท างานไว้ว่า เป็นคุณลกัษณะงานที่จะส่งผลให้การด าเนินชวีติที่ดขีองบุคคลตามการยอมรบัของ
สงัคมซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มคีวามปลอดภยัและ



ส่งเสรมิสุขภาพ โอกาสที่จะได้รบัการพฒันาความสามารถและได้ใช้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
โอกาสทางความกา้วหน้ามัน่คงในการท างาน การมส่วนรว่มในการท างานและความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น 
ไดร้บัสทิธสิ่วนบุคคลในการท างาน การด าเนินชวีติโดยรวมและการท างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 วชัรพงษ์ อนันต์วรปญัญา (2563) คุณภาพชวีิตในการท างานและคุณลกัษณะของงานที่มี
อทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารของรฐัแห่งหนึ่งในกรงุเทพมหานครการวจิยัครัง้นี้
มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารและเพื่อศึกษา
อทิธพิลของคุณภาพชวีติในการท างานและคุณลกัษณะของงานที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน ผลการศึกษาพบว่าระดบัความคิดเห็นของพนักงานธนาคารที่มต่ีอความผูกพนัต่อองค์กร
โดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก และผลการทดสอบสมมตฐิานทัง้ 2 ขอ้พบว่า คุณภาพชวีติ
ในการท างานมอีทิธพิลในทางบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ คุณลกัษณะของงานมอีทิธพิลในทางบวกต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
ธนาคารอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

วิธีด าเนินวิจยั 
ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื พนกังานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา โดยจ านวน
พนกังานเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเปิดเผยได ้ท าใหไ้มท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 
กลุ่มตวัอย่าง 
 เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดงันัน้ขนาด
ตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรของ ดบัเบลิย.ูจ.ีคอชแรน (W.G. Cochran, 1953)  ทีค่วามเชื่อมัน่ 
95% ใชข้นาดตวัอย่างอย่างน้อย 384 คน จงึจะสามารถประมาณค่ารอ้ยละ โดยมคีวามผดิพลาดไม่เกนิ
รอ้ยละ 5 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% เพื่อความสะดวกในการประเมนิผล และการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยั
จงึใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 ตวัอย่าง ซึ่งถอืได้ว่าผ่านเกณฑต์ามที่เง ื่อนไขก าหนดคอืไม่น้อย
กว่า 384 ตวัอย่าง เพื่อให้ผลที่ได้มคีวามแม่นย าในการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลอืกส่งแบบสอบถามใหเ้ฉพาะพนักงานธนาคารออมสนิ ทีท่ างาน
อยู่ในจงัหวดันครราชสมีาเท่านัน้ และผูว้จิยัจะส ารวจโดยการส่งแบบสอบถามให้พนักงานในสาขา และ
ขอความอนุเคราะหท์างฝา่ยธุรการช่วยส่งแบบสอบถามไปยงัสาขาอื่นๆ ทัง้หมด 35 สาขา    
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ (check list) ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน ระดบัการศกึษา อายงุาน และต าแหน่งงาน 



 ส่วนที่  2 องค์ประกอบคุณภาพชวีติซึ่งศกึษาตามทฤษฎขีอง วอลตนั (Walton,1975) 8 ด้าน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัประเมนิค่าแบบลเิคริท์ (Likert Scale) ค าตอบเป็นแบบเลอืกตอบตาม
ระดบัความคดิเหน็ แบ่งเป็น 5 ระดบั มากทีสุ่ด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยทีสุ่ด = 1 
การวิเคราะหข้์อมลูและสถิตท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิจะด าเนินการโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติเิพื่อการวจิยั 
โดยใช้ค่าสถิตใินการวเิคราะห์และทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ผู้วจิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั 
ดงันี้ 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูเพื่ออธบิายลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง สถติทิีใ่ชค้อื การหาค่าความถี ่
(frequency) และค่ารอ้ยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารออมสิน  ใน
จงัหวดันครราชสมีา โดยการหาค่าเฉลีย่ (x  ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3. ท าการเปรยีบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารออมสิน  ในจงัหวัด
นครราชสมีาจ าแนกตาม เพศ ดว้ยวธิกีารทดสอบค่า T-test ส่วนอายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
ระดบัการศกึษา อายุงาน และต าแหน่งงาน จะวเิคราะห์ดว้ยสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way 
Analysis of Variance) ในการเปรยีบเทยีบตวัแปรตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป เมื่อพบความแตกต่าง จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิผีลต่างนัยส าคญัน้อยทีสุ่ด (Least Significant Difference : 
LSD) 

ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 พบว่า ค่าความถี่และร้อยละของปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 287 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.5  
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 จ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มอีายุ 20-30 ปี  จ านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.3 รองลงมามอีายุ 31 - 40 ปี จ านวน 135 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.1 อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.9 และอายุ51-60 ปีขึน้ไป 
จ านวน  3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.8 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ านวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.6 รองลงมาคอืผูท้ีม่สีถานภาพสมรส จ านวน 113 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.4 และสถานภาพหมา้ย/หยา่รา้ง จ านวน  4 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท 
จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 69.1 รองลงมาคือผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน  25,001-35,000 บาท 
จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 ผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 35,000 บาทขึน้ไป จ านวน 9 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 และผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ย 1.6
จ าแนกตามระดบัการศกึษา  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
จ านวน 315 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.8 รองลงมาคอืผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทหรอืสูงกว่า จ านวน 64 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.6 และผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน  6 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 



จ าแนกตามอายุงาน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุงาน 2-5 ปี จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 40.8 รองลงมาคอืผูท้ีม่อีายุงาน 6-10 ปี จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.9 ผูท้ีม่อีายุงานต ่ากว่า 2 
ปี จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.6 และผูท้ีม่อีายุงาน 11-15 ปีขึน้ไป จ านวน  49 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 
12.7 จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่งพนักงาน  จ านวน 232 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 60.3  รองลงมาคอืต าแหน่งลกูจา้งปฏบิตักิาร จ านวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.4 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัระดบัของคุณภาพชวีติในการท างาน
ของพนักงานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา สามารถแบ่งได้ 8 ด้าน คอื ด้านผลตอบแทนที่
ยุตธิรรมและเพยีงพอ ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยั ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คง
ในงาน ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นการมสีทิธขิองพนักงาน ดา้น
ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติด้านอื่นๆ และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สถติทิี่ใช้วเิคราะห์คอื 
ค่าเฉลีย่ ( ̅) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าคุณภาพชวีติในการท างานโดยรวม แสดงให้
เหน็ว่าพนักงานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา มคีุณภาพชวีติในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.61 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.420 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า 
ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอืดา้นการท างานร่วมกนั (  ̅ = 4.77, S.D = 0.368) รองลงมาคอืดา้นความเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม (  ̅ = 4.73, S.D = 0.430) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั (  ̅ = 4.69, 
S.D = 0.364) ด้านการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล (  ̅ = 4.68, S.D = 0.446) ดา้นการมสีทิธขิอง
พนักงาน (  ̅= 4.62, S.D = 0.458) ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน (  ̅= 4.53, S.D = 0.587) 
ดา้นผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอ (  ̅= 4.44, S.D = 0.721)  และดา้นความสมดุลระหว่างงานกบั
ชวีติดา้นอื่นๆ (  ̅= 4.42, S.D = 0.679) 
 

อภิปรายผล 
 ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารอภิปรายผลเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่ได้จาก
การศกึษาและแนวคดิหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 พนักงานธนาคารออมสิน ในจงัหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี 
สถานภาพ เป็นโสด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ที่ ปรญิญา
ตร ีอายงุานอยูท่ี ่2-5 ปี และมตี าแหน่งงาน เป็นระดบัพนกังาน  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจงัหวัด
นครราชสมีา โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากที่สุด เพื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการท างานร่วมกนั 
มากทีสุ่ด รองลงมา ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั ดา้น
การพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นการมสีทิธขิองพนกังาน ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 
ดา้นผลตอบแทนทีย่ตุธิรรมและเพยีงพอ และดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติดา้นอื่น ๆ ตามล าดบั 
จากผลการศึกษาสมมติฐาน ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของพนักงานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดั
นครราชสมีาจะมคีุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานธนาคารออมสนิทีแ่ตกต่างกนั พบว่า  



 เพศ พนักงานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา ทีม่เีพศ ต่างกนั จะมคีุณภาพชวีติในการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของอุบล อ าพนัธ ์
(2552) เรื่องคุณภาพชวีติการท างานบุคลากรมหาวทิยาลยัเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และมงคล 
ลาวรรณา (2551) เรือ่งคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ เพศ
หญงิและเพศชายมคีุณภาพชวีติการท างานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั กลัยพชัร ทรพัยแ์ยม้ (2558) ไดท้ าการศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลดา้นเพศทีม่ผีลต่อคุณภาพ
ชวีติการท างาน พบว่าเพศที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อชวีติการท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05   
 อาย ุพนกังานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา ทีม่อีาย ุต่างกนั จะมคีุณภาพชวีติ 
ในการท างานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
สถานภาพ ของพนกังานออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา ทีม่สีถานภาพ ต่างกนั จะมคีุณภาพชวีติในการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 รายได้ ของพนักงานออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา ที่แตกต่างกนั จะมคีุณภาพชวีติในการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ระดบัการศกึษา ของพนกังานออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา ทีแ่ตกต่างกนัจะมคีุณภาพชวีติใน
การท างานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 อายุงาน ของพนักงานออมสนิ ในจังหวดันครราชสมีา ที่แตกต่างกนัจะมคีุณภาพชวีติในการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ต าแหน่งงาน ของพนักงานออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา ที่แตกต่างกนัจะมคีุณภาพชวีติใน
การท างานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามาศ 
อ้วนแก้ว (2564) ทีไ่ดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติการท างาน กรณีศกึษา
พนกังานบรษิทัโมเดริน์เทรดในจงัหวดัพษิณุโลก ทีพ่บว่า ดา้น อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพที่
แตกต่างกัน มผีลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน นอกจากนัน้ผลการวิจยัยงัพบว่า ระดบั
คุณภาพชวีติในการท างานมคีวามสอดคลอ้งกนั สูงสุดคอืดา้นการท างานร่วมกนั รองลงมาคอืดา้นความ
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม อยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการมสีทิธขิองพนักงาน อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน อยู่ในระดบัมากที่สุด  ด้านผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพยีงพอ อยู่ในระดบัมากที่สุด และด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ตามล าดบั ยกเว้นปจัจยัด้านเพศ ทีแ่ตกต่างกนันัน้ ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของผู้วจิยั
ทีว่่า เพศทีแ่ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากผลการวเิคราะห์ พบว่า ระดบัของคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานธนาคารออมสนิ 
ในจงัหวดันครราชสมีา ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติดา้นอื่นๆ มคี่าเฉลีย่น้อยกว่าดา้นอื่นๆ ดงันัน้
ทางผูบ้รหิาร หรอืผูบ้งัคบับญัชาของธนาคารออมสนิ ในจงัหวดันครราชสมีา ควรพจิารณาถงึความสมดุล
ระหว่างงานกบัชวีติของพนกังาน ในปจัจบุนันัน้ เหมาะสมหรอืไม่ เพราะความสมดุลระหว่างชวีติกบังาน
ได้จะช่วยให้พนักงานเกิดความอยู่ดกีินดีมสีุขภาวะในชวีติ ซึ่งจะส่งผลและมสี่วนช่วยผลกัดนัให้เกิด
ความส าเรจ็ ความมัน่คง และความก้าวหน้าขององคก์ารและสงัคมในทีสุ่ด องคก์ารจงึต้องมสี่วนช่วยให้
เกดิสมดุลยภาพแก่บุคลากร ดงัต่อไปนี้ (Hennequin, 2007)  
 1.คุณภาพของงานองคก์าร (quality of work) ต้องท าใหบุ้คลากรเกดิความรูส้กึว่างานของเขามี
คุณค่า ตรงกบัความสนใจและความรู้ความสามารถได้ท างานที่มคีวามท้าทายมอีิสระในการตดัสนิใจ 
สามารถแสดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละภาระงานเหมาะสมกบัค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั  
 2. แรงบนัดาลใจและคุณค่า (inspiration and values) คนท างานทุกคนต้องการสิง่ทีท่ าใหเ้กดิ
แรงบันดาลใจในชีวิตการท างาน และมีคุณค่าที่ท าให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและส่วนรวม องค์การควรสร้างให้บุคลากรในสงักดัมแีรงบนัดาลใจโดยเริม่จากการพฒันา
คุณภาพของผูน้ า โดยผู้น าองคก์ารต้องมคีวามสามารถน าองค์การไดอ้ย่างเก่งกาจ รบัฟงัความคดิเหน็
ของบุคลากรในองค์การ ส่งเสรมิการท างานและก าหนดทศิทางการท างานขององค์การได้อย่างชดัเจน 
สรา้งขวญัก าลงัใจของบุคลากรในองค์การ นอกจากนี้องคก์ารต้องหล่อหลอมวฒันธรรมที่ดใีห้แก่คนใน
องคก์าร เพื่อสรา้งค่านิยมรว่มและพฤตกิรรมรว่มขององคก์าร 
 3. สิง่ตอบแทนหรอืรางวลัที่จบัต้องได ้(tangible rewards) สิง่ตอบแทนจากการท างาน เช่น 
เงนิเดอืน และสวสัดกิารจะท าใหบุ้คลากรในองคก์ารมแีรงจงูใจและทุ่มเทในการท างานมากขึน้ นอกจาก
สิง่ตอบแทนที่เป็นตัวเงนิและสวสัดกิารแล้ว ผลตอบแทนบางอย่างที่ไม่สามารถจบัต้องได้ก็สามารถ
ก่อให้เกดิแรงจูงใจในการท างานได้เช่นกนั เช่นขา้ราชการที่ทุ่มเทท างานเพื่อไดเ้หน็ความสุขและความ
พงึพอใจของประชาชนเป็นสิง่ตอบแทน เป็นตน้ 
 4. การเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (future growth)การที่บุคลากรในองค์การจะ
ก้าวหน้าไปไดน้ัน้ องคก์ารควรสรา้งกลไกการส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร เช่น มกีารให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
ของงานที่ท า เพื่อให้บุคลากรสามารถน าขอ้มูลยอ้นกลบันัน้มาปรบัปรุงและพฒันาการท างาน ควรให้
บุคลากรเรยีนรูแ้ละพฒันาความรูท้ีน่อกเหนือจากงานทีท่ าเป็นประจ าและทีส่ าคญัควรสรา้งเสน้ทางอาชพี
เพื่อใหบุ้คลากรมองเหน็เสน้ทางและโอกาสความกา้วหน้าของตน 
 สภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหก้ารท างานมคีุณภาพ (enabling environment) องค์การต้องสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิและเอื้ออ านวยต่อการท างานของบุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรรูส้กึปลอดภยัในการ
ท างาน โดยองคก์ารต้องสรา้งระบบป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิความสูญเสยี นอกจากน้ีเครื่องมอืและอุปกรณ์
ต่างๆตอ้งทนัสมยั ใชก้ารไดแ้ละไมช่ ารดุ 
 



ข้อเสนอแนะส าหรบัผูท่ี้ท าการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัในครัง้นี้ ท าการศกึษา คุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานธนาคารออมสนิ ใน
จงัหวดันครราชสมีา เป็นหลกัเท่านัน้ ดงันัน้งานวจิยัน้ีควรไดร้บัการพฒันาและคดิต่อยอดเพื่อทดสอบ
ต่อไปอกี เน่ืองจากอาจมปีจัจยัอื่นในดา้นอื่นๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มตวัอย่างน้ี เช่น แรงจงูใจ หรอื
ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นตน้ 
 2. ส าหรบัการวจิยั ในครัง้น้ี มุง่ศกึษากบักลุ่มเป้าหมายคอื พนกังานธนาคารออมสนิ ในจงัหวดั
นครราชสมีา จ านวน 385 คน เท่านัน้ ส าหรบัในการวจิยัในครัง้ต่อไปหรอืส าหรบัผูท้ีส่นใจ สามารถ
ท าการศกึษาเปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอยา่งอื่น เพื่อทีจ่ะไดน้ าผลการวจิยัมาเทยีบเคยีง และน าไปประยกุตใ์ช้
ใหเ้กดิประโยชน์กวา้งขวางต่อไป 
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