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การศึกษา คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา เป็ น
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เลือก
สารวจจากการแจกแบบสอบถามกลุ่มพนักงานธนาคารออมสิน ทีท่ างานอยูใ่ นจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง จานวน 287 คน จาแนกตามอายุ พบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ม ีอ ายุ 20-30 ปี จ านวน 232 คน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด จานวน 268 คน จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท้ ม่ี รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จานวน 266 คน จาแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผู้ทม่ี รี ะดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 315
คน จาแนกตามอายุงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุงาน 2-5 ปี จานวน 157 คน จาแนก
ตามตาแหน่งงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่งพนักงาน จานวน 232 คน ตามลาดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน คุณภาพชีวติ ในการทางานโดยรวม แสดง
ให้เห็นว่าพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา มีคุณภาพชีวติ ในการทางานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือด้านการทางานร่วมกัน อยู่
ในระดับ มากที่สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นความเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สัง คม อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด ด้านการมีสทิ ธิของพนักงาน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านความก้าวหน้าและความมันคง
่
ในงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลตอบแทนที่ยุตธิ รรมและเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ด้านอื่นๆ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทางาน
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.
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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
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บคุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานของพนั ก งานธนาคารออมสิน ในจัง หวัด
นครราชสีมาทีแ่ ตกต่างกัน ตามปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา
สมมติ ฐานการวิ จยั
ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมาจะมีคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสินทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ด้านเนื้ อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคาร
ออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา 2 ตัวแปร ดังนี้
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย ปจั จัยส่วนบุคคล ทาการศึกษาปจั จัยส่วน
บุคคล 8 ด้านดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา อายุงาน และตาแหน่ ง
งาน

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ทาการศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางาน ตามทฤษฎีของ
วอลตัน (Walton,1975) ประกอบด้ว ย 8 ด้า นคือ ด้า นผลตอบแทนที่ยุ ติธ รรมและเพีย งพอ ด้า น
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย ด้านความก้าวหน้ าและความมันคงในงาน
่
ด้านการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ด้านการทางานร่วมกัน ด้านการมีสทิ ธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวติ ด้านอื่นๆ และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ด้านประชากร
การวิจยั ครัง้ นี้มปี ระชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยเป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้ ทาให้ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน
ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทีศ่ กึ ษาคือ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 เป็ นระยะเวลา
รวม 3 เดือน
แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางาน
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต การท างานได้ ก าเนิ ด และแพร่ ห ลายในประเทศ
อุตสาหกรรม หากกล่าวถึงความหมายของคาว่าคุณภาพชีวติ การทางานแล้ว เราจะพบว่ามีนักวิชาการ
ผู้รู้แ ละ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งได้ใ ห้ค วามหมายหรือ ค านิ ย ามไว้น่ า สนใจหลายประเด็น (Delamotte and
Takezawa, 1984, อ้างถึงใน วรวรรณ บุญล้อม, 2551) คือ เป็ นการสร้างสรรค์บรรยากาศทีจ่ ะทาให้
ผู้ปฏิบ ัติงานได้ร บั ความพึง พอใจในการทางาน โดยการให้ผู้ป ฏิบตั ิงานสามารถแลดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปญั หาทีส่ าคัญขององค์กร ซึง่ อาจจะส่งผลต่อชีวติ การทางานของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเอง นัน้ รวมถึงการปรับปรุงการและบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตั งิ าน
ทุก ระดับ ได้น าเอาความรู้ค วามสามารถของตน และทักษะอื่นๆ เข้า มาใช้ใ นการทางาน จะท าให้
พนักงานได้รบั ความพึงพอใจสูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขององค์กรไปในทางทีด่ ยี งิ่ ขึน้
Bluestone (1977, อ้างถึงใน เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง, 2553: 8) ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพชีวติ
เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน คือการทีผ่ ู้ปฏิบตั งิ านพึงพอใจในการ จากทีพ่ วกเขาสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ตัด สินใจและได้ช่ ว ยเหลือ ในการแก้ไ ขปญั หาที่ส าคัญ ๆให้ก ับองค์ก ร รวมไปถึง การพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการทาให้มคี วามเสมอภาคกันในองค์กรเพิม่
มากขึน้ เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นี้การเปิดโอกาสใหม่ๆให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์การใน
ทุกระดับได้นาเอาความรูค้ วามสามารถในด้านต่างๆของตนเองมาใช้ ในการทางานในองค์กร ย่อมทาให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านหรือกาลังแรงงานได้รบั ความพึงพอใจสูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางความคิด
และพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี น้ึ เช่น การทีพ่ นักงานขาดงานมีปริมาณทีล่ ดลง คุณภาพของงานดีขน้ึ เป็ น
ต้น
Walton (1975, อ้างถึงใน มัลลิกา เมฆรา, 2544 : 8-9) ได้กาหนดแนวคิดเกี่ยวกับ คุณภาพชีวติ
การทางานไว้ว่า เป็ นคุณลัก ษณะงานที่จะส่ งผลให้การดาเนินชีวติ ที่ดขี องบุคคลตามการยอมรับของ
สังคมซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทางานที่มคี วามปลอดภัยและ

ส่งเสริมสุ ขภาพ โอกาสที่จะได้รบั การพัฒนาความสามารถและได้ใ ช้ค วามสามารถของแต่ ล ะบุค คล
โอกาสทางความก้าวหน้ามันคงในการท
่
างาน การมส่วนร่วมในการทางานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
ได้รบั สิทธิส่วนบุคคลในการทางาน การดาเนินชีวติ โดยรวมและการทางานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วัชรพงษ์ อนันต์วรปญั ญา (2563) คุณภาพชีว ิตในการทางานและคุณลักษณะของงานที่ม ี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครการวิจยั ครัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารและเพื่อศึกษา
อิทธิพลของคุณภาพชีวติ ในการทางานและคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน ผลการศึก ษาพบว่าระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารที่มตี ่ อความผูกพันต่ อองค์กร
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานทัง้ 2 ข้อพบว่า คุณภาพชีวติ
ในการทางานมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื พนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา โดยจานวน
พนักงานเป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้ ทาให้ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน ดังนัน้ ขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรของ ดับเบิลยู.จี.คอชแรน (W.G. Cochran, 1953) ทีค่ วามเชื่อมัน่
95% ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 5 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั
จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 385 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนดคือไม่น้อย
กว่า 384 ตัวอย่าง เพื่อให้ผลที่ได้มคี วามแม่นยาในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกส่งแบบสอบถามให้เฉพาะพนักงานธนาคารออมสิน ทีท่ างาน
อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเท่านัน้ และผูว้ จิ ยั จะสารวจโดยการส่งแบบสอบถามให้พนักงานในสาขา และ
ขอความอนุ เคราะห์ทางฝา่ ยธุรการช่วยส่งแบบสอบถามไปยังสาขาอื่นๆ ทัง้ หมด 35 สาขา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ (check list) ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษา อายุงาน และตาแหน่งงาน

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ซึ่งศึกษาตามทฤษฎีของ วอลตัน (Walton,1975) 8 ด้าน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวัดประเมินค่าแบบลิเคิรท์ (Likert Scale) คาตอบเป็ นแบบเลือกตอบตาม
ระดับความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 ระดับ มากทีส่ ุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยทีส่ ุด = 1
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ตที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ จะดาเนินการโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตเิ พื่อการวิจยั
โดยใช้ค่าสถิตใิ นการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ผู้วจิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ
ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่ออธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้คอื การหาค่าความถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเ คราะห์ข้อ มูล เพื่อ อธิบายคุ ณภาพชีว ิต ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน ใน
จังหวัดนครราชสีมา โดยการหาค่าเฉลีย่ (x ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ทาการเปรียบเทียบคุ ณ ภาพชีว ิต ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวั ด
นครราชสีมาจาแนกตาม เพศ ด้วยวิธกี ารทดสอบค่า T-test ส่วนอายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา อายุงาน และตาแหน่ งงาน จะวิเคราะห์ดว้ ยสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) ในการเปรียบเทียบตัวแปรตัง้ แต่ 2 กลุ่มขึน้ ไป เมื่อพบความแตกต่ าง จะทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ผี ลต่างนัยสาคัญน้อยทีส่ ุด (Least Significant Difference :
LSD)
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 พบว่า ค่าความถี่และร้อยละของปจั จัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.5
รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 จาแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มอี ายุ 20-30 ปี จานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.3 รองลงมามีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 135
คน คิดเป็ นร้อยละ 35.1 อายุ 41 - 50 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.9 และอายุ51-60 ปี ขน้ึ ไป
จ านวน 3 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 0.8 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ม ี
สถานภาพโสด จานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 รองลงมาคือผูท้ ม่ี สี ถานภาพสมรส จานวน 113 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.4 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผู้ท่มี รี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
จานวน 266 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 69.1 รองลงมาคือ ผู้ท่ีมรี ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น 25,001-35,000 บาท
จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 ผู้ท่มี รี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาทขึน้ ไป จานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และผูท้ ม่ี รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อย 1.6
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผู้ท่มี รี ะดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาคือผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า จานวน 64
คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6

จาแนกตามอายุงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุงาน 2-5 ปี จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40.8 รองลงมาคือผูท้ ม่ี อี ายุงาน 6-10 ปี จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.9 ผูท้ ม่ี อี ายุงานต่ ากว่า 2
ปี จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และผูท้ ม่ี อี ายุงาน 11-15 ปีขน้ึ ไป จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.7 จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่ งพนักงาน จานวน 232 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาคือตาแหน่งลูกจ้างปฏิบตั กิ าร จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับของคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถแบ่งได้ 8 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนที่
ยุตธิ รรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย ด้านความก้าวหน้าและความมันคง
่
ในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านการทางานร่วมกัน ด้านการมีสทิ ธิของพนักงาน ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ด้านอื่นๆ และด้านความเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม สถิตทิ ่ใี ช้วเิ คราะห์คอื
ค่าเฉลีย่ ( ̅) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าคุณภาพชีวติ ในการทางานโดยรวม แสดงให้
เห็นว่าพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา มีคุณภาพชีวติ ในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.61 และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.420 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือด้านการทางานร่วมกัน ( ̅ = 4.77, S.D = 0.368) รองลงมาคือด้านความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ( ̅ = 4.73, S.D = 0.430) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัย ( ̅ = 4.69,
S.D = 0.364) ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ( ̅ = 4.68, S.D = 0.446) ด้านการมีสทิ ธิของ
พนักงาน ( ̅ = 4.62, S.D = 0.458) ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
( ̅ = 4.53, S.D = 0.587)
ด้านผลตอบแทนทีย่ ุตธิ รรมและเพียงพอ ( ̅ = 4.44, S.D = 0.721) และด้านความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวติ ด้านอื่นๆ ( ̅ = 4.42, S.D = 0.679)
อภิ ปรายผล
ในการวิเ คราะห์ผ ลการศึก ษา สามารอภิป รายผลเปรีย บเทีย บระหว่ า งข้อ ค้น พบที่ไ ด้จ าก
การศึกษาและแนวคิดหรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
พนัก งานธนาคารออมสิน ในจัง หวัด นครราชสีม า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง มีอ ายุ 20-30 ปี
สถานภาพ เป็ นโสด รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ท่ี ปริญญา
ตรี อายุงานอยูท่ ่ี 2-5 ปี และมีตาแหน่งงาน เป็นระดับพนักงาน
จากการศึก ษาเกี่ย วกับคุ ณ ภาพชีว ิต ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เพื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการทางานร่วมกัน
มากทีส่ ุด รองลงมา ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัย ด้าน
การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านการมีสทิ ธิของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
ด้านผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอ และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ด้านอื่น ๆ ตามลาดับ
จากผลการศึกษาสมมติฐาน ปจั จัยส่ วนบุค คลที่แตกต่ างกันของพนัก งานธนาคารออมสิน ในจังหวัด
นครราชสีมาจะมีคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสินทีแ่ ตกต่างกัน พบว่า

เพศ พนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ทีม่ เี พศ ต่างกัน จะมีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุบล อาพันธ์
(2552) เรื่องคุณภาพชีวติ การทางานบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และมงคล
ลาวรรณา (2551) เรือ่ งคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เพศ
หญิงและเพศชายมีคุณภาพชีวติ การทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แต่ไม่
สอดคล้องกับ กัลยพัชร ทรัพย์แย้ม (2558) ได้ทาการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศทีม่ ผี ลต่อคุณภาพ
ชีวติ การทางาน พบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อชีวติ การทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05
อายุ พนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ทีม่ อี ายุ ต่างกัน จะมีคุณภาพชีวติ
ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สถานภาพ ของพนักงานออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ทีม่ สี ถานภาพ ต่างกัน จะมีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
รายได้ ของพนักงานออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกัน จะมีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ระดับการศึกษา ของพนักงานออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ทีแ่ ตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ ใน
การทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อายุงาน ของพนักงานออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตาแหน่ งงาน ของพนักงานออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวติ ใน
การทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ
อ้วนแก้ว (2564) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ การทางาน กรณีศกึ ษา
พนักงานบริษทั โมเดิรน์ เทรดในจังหวัดพิษณุโลก ทีพ่ บว่า ด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพที่
แตกต่ างกัน มีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชีว ิต การทางานที่แตกต่ างกั น นอกจากนัน้ ผลการวิจยั ยังพบว่า ระดับ
คุณภาพชีวติ ในการทางานมีความสอดคล้องกัน สูงสุดคือด้านการทางานร่วมกัน รองลงมาคือด้านความ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ด้านการมีสทิ ธิของพนักงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านความก้าวหน้ าและความมันคงในงาน
่
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลาดับ ยกเว้นปจั จัยด้านเพศ ทีแ่ ตกต่างกันนัน้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผู้วจิ ยั
ทีว่ ่า เพศทีแ่ ตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับของคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน
ในจังหวัดนครราชสีมา ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ด้านอื่นๆ มีค่าเฉลีย่ น้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนัน้
ทางผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ งั คับบัญชาของธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมา ควรพิจารณาถึงความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวติ ของพนักงาน ในปจั จุบนั นัน้ เหมาะสมหรือไม่ เพราะความสมดุลระหว่างชีวติ กับงาน
ได้จะช่วยให้พ นักงานเกิดความอยู่ดกี ินดีมสี ุขภาวะในชีวติ ซึ่งจะส่ งผลและมีส่ว นช่วยผลักดันให้เกิด
ความสาเร็จ ความมันคง
่ และความก้าวหน้าขององค์การและสังคมในทีส่ ุด องค์การจึงต้องมีส่วนช่วยให้
เกิดสมดุลยภาพแก่บุคลากร ดังต่อไปนี้ (Hennequin, 2007)
1.คุณภาพของงานองค์การ (quality of work) ต้องทาให้บุคลากรเกิดความรูส้ กึ ว่างานของเขามี
คุณค่า ตรงกับความสนใจและความรู้ความสามารถได้ทางานที่มคี วามท้าทายมีอิสระในการตัดสินใจ
สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มทีแ่ ละภาระงานเหมาะสมกับค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
2. แรงบันดาลใจและคุณค่า (inspiration and values) คนทางานทุกคนต้องการสิง่ ทีท่ าให้เกิด
แรงบัน ดาลใจในชีว ิต การท างาน และมีคุ ณ ค่ า ที่ท าให้รู้ส ึก ว่ า ชีว ิต มีค วามหมาย เกิด ประโยชน์ ต่ อ
หน่ วยงานและส่วนรวม องค์การควรสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีแรงบันดาลใจโดยเริม่ จากการพัฒนา
คุณภาพของผูน้ า โดยผู้นาองค์การต้องมีความสามารถนาองค์การได้อย่างเก่งกาจ รับฟงั ความคิดเห็น
ของบุคลากรในองค์การ ส่งเสริมการทางานและกาหนดทิศทางการทางานขององค์การได้อย่างชัดเจน
สร้างขวัญกาลังใจของบุคลากรในองค์การ นอกจากนี้ องค์การต้องหล่อหลอมวัฒนธรรมที่ดใี ห้แก่คนใน
องค์การ เพื่อสร้างค่านิยมร่วมและพฤติกรรมร่วมขององค์การ
3. สิง่ ตอบแทนหรือรางวัลที่จบั ต้องได้ (tangible rewards) สิง่ ตอบแทนจากการทางาน เช่น
เงินเดือน และสวัสดิการจะทาให้บุคลากรในองค์การมีแรงจูงใจและทุ่มเทในการทางานมากขึน้ นอกจาก
สิง่ ตอบแทนที่เ ป็ นตัวเงินและสวัสดิก ารแล้ว ผลตอบแทนบางอย่างที่ไม่ส ามารถจับต้อ งได้ก็สามารถ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานได้เช่นกัน เช่นข้าราชการที่ทุ่มเททางานเพื่อได้เห็นความสุขและความ
พึงพอใจของประชาชนเป็นสิง่ ตอบแทน เป็นต้น
4. การเติบโตและก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน (future growth)การที่บุค ลากรในองค์การจะ
ก้าวหน้าไปได้นนั ้ องค์การควรสร้างกลไกการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เช่น มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ของงานที่ทา เพื่อให้บุคลากรสามารถนาข้อมูลย้อนกลับนัน้ มาปรับปรุงและพัฒนาการทางาน ควรให้
บุคลากรเรียนรูแ้ ละพัฒนาความรูท้ น่ี อกเหนือจากงานทีท่ าเป็นประจาและทีส่ าคัญควรสร้างเส้นทางอาชีพ
เพื่อให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางและโอกาสความก้าวหน้าของตน
สภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมให้การทางานมีคุณภาพ (enabling environment) องค์การต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมและเอื้ออานวยต่อการทางานของบุ คลากร เพื่อให้บุคลากรรูส้ กึ ปลอดภัยในการ
ทางาน โดยองค์การต้องสร้างระบบป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย นอกจากนี้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆต้องทันสมัย ใช้การได้และไม่ชารุด

ข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ ี่ทาการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ทาการศึกษา คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน ใน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นหลักเท่านัน้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้ควรได้รบั การพัฒนาและคิดต่อยอดเพื่อทดสอบ
ต่อไปอีก เนื่องจากอาจมีปจั จัยอื่นในด้านอื่นๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กลุ่มตัวอย่างนี้ เช่น แรงจูงใจ หรือ
ความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น
2. สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ มุง่ ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 385 คน เท่านัน้ สาหรับในการวิจยั ในครัง้ ต่อไปหรือสาหรับผูท้ ส่ี นใจ สามารถ
ทาการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อทีจ่ ะได้นาผลการวิจยั มาเทียบเคียง และนาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กว้างขวางต่อไป
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