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การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัคุณภาพคุณภาพชวีติการท างานของ
พนักงานลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 และเพื่อเป็นการเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและ
พฒันา คุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานให้ดยีิง่ขึ้น ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานธนาคารออมสนิ ภาค 10 ประชากรในการศกึษาวจิยั 
คอื พนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ มพีนักงาน และลูกจา้งทัง้สิน้ 961 คน ผูว้จิยัใช้กลุ่ม
ตวัอย่างเป้าหมายในการศกึษาวจิยัทัง้สิ้น 160 คน สถติทิี่ใช้ คอื ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ F-Test เพื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างคุณภาพชวีติการท างานของ
พนกังาน 

ผลการศกึษาในภาพรวมพบว่าพนักงาน ลูกจา้ง มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างาน อยู่

ในระดบัสูง ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงาน ลูกจ้าง 

ธนาคารออมสนิ ภาค 10 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.1 มอีายุ 31-

40 ปี จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.9 มสีถานะภาพ สมรส จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

66.3 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 105 คดิเป็นรอ้ยละ 65.6 มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

ตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 5 ปี จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.4 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 

บาท จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 โดยรวมพนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 ทีม่ ี

ปจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างาน ทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นค่าตอบแทน

ที่เป็นธรรมและเพยีงพอ 2.ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั 3.ด้านโอกาสในการ

พฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล 4.ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 5.ด้าน

การบูรณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั 6.ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรอืประชาธปิไตยใน

องค์กร 7.ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั 8.ด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม พบว่า ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 

This research study has The objective is to study the quality of working life 
quality of employees of the Government Savings Bank Region 10 and to propose 
guidelines for promotion and development. The quality of life in the work of employees 
to be better. It is also useful to increase the efficiency of the employees of the 
Government Savings Bank Region 10. The population in the research study was 
employees, employees of the Government Savings Bank, with a total of 961 employees 
and employees. The researcher used the target sample in the study of 160 people. The 
statistics used were as follows: Frequency, percentage, mean, standard deviation and 
F-Test to analyze differences in quality of work life of employees. 

The results of the overall study found that employees and employees had a 

level of quality of life at work. high level The results of general data analysis of the 

respondents found that most of the employees, employees of the Government Savings 

Bank Region 10 were female, 93 people, representing 58.1%, aged 31-40 years, 91 

people, representing 56.9%, were married, 106 people thought. is 66.3% with bachelor's 

degree, number 105, representing 65.6%, having a period of work from 1 year to 5 

years, 55 people, equivalent to 34.4%, with an average monthly income of 15,001 - 

30,000 baht, 74 people accounted for 46.3%, including employees, employees of the 

Government Savings Bank Region 10 with different personal factors Quality of working 

life in all 8 areas: 1. Fair and adequate compensation 2. Characteristic and safe 

environment 3. Opportunities to develop knowledge and abilities of individuals 4. 

Stability and progress in the work 5. Social integration or collaboration 6. Constitution in 

the organization or democracy in the organization 7. The balance between work and 

personal life 8. In terms of job characteristics that are beneficial to society, it was found 

that there were no differences. statistically significant at the .05 level 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในสภาพการณ์ปจัจบุนั การแขง่ขนัในธุรกจิธนาคารมคีวามรุนแรง มากขึน้ องคก์ารต้อง
เพิ่มขดีความสามารถเพื่อเป็นผู้น าในแข่งขนักับองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกัน และรกัษาและ
พฒันาคุณภาพมาตรฐานในการบรกิารอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้การจะท าให้องค์การประสบ
ความส าเรจ็และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ไดน้ัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัทัง้ 4 ประการ ได้แก่ คน (Man) 
เงนิ (Money) วตัถุดบิ (Material) การบรหิาร(Management) นัน่เอง ซึง่ปจัจยัดา้นคน (Man) 
หรอืทรพัยากรมนุษย์นัน้ถือได้ว่าเป็นปจัจยัที่ส าคญัประการหน่ึงก็ว่าได้ เพราะมนุษย์เป็นผู้
ด าเนินธุรกจิหรอืกิจการและเป็นกลไกขบัเคลื่อนให้ธุรกจิด าเนินไปตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้อย่างสูงสุดนัน่เองทุกองค์การควรให้ความส าคญัต่อคุณภาพ
ชวีติในการท างานของพนกังานทุกคนถ้าพวกเขาไดร้บัคุณภาพชวีติในการท างานอย่างพอเพยีง 
จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน จะเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาเกิดการทุ่มเทความรู ้
ความสามารถในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที่ และท าให้เกดิความรูส้กึมสี่วนร่วมในงาน ก่อใหเ้กดิ
ผลการปฏบิตังิานทีด่ ีส่งผลใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ ซึง่คุณภาพชวีติในการ
ท างาน (Quality of work life)  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชวีติ และเพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของ

พนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดบั

การศกึษา ระยะเวลาปฏบิตังิาน และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการ

ท างานทีแ่ตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน ลูกจา้ง 

ธนาคารออมสนิ ภาค 10 ในแง่ของระดบัมาตรฐานคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน 
ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10  ความสมัพนัธ์ของปจัจยัส่วนบุคคล กบัคุณภาพชวีติในการ
ท างาน โดยมขีอบเขตการศกึษา ดงันี้ 
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1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา เป็นพนักงาน ลูกจา้ง ธนาคาร
ออมสนิ ภาค 10 มพีนกังาน และลกูจา้ง ทัง้สิน้ 961 คน โดยแบ่งเป็น พนักงาน 706 คน ลูกจา้ง 
255 คน 

1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศกึษาองคป์ระกอบทีเ่ป็นตวัก าหนดคุณภาพชวีติ ใน
การท างาน 8 ดา้น   

1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษา ระหว่างเดอืน พฤษภาคม พ.ศ.
2565 ถงึ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการศึกษา 

1. ท าใหท้ราบระดบัคุณภาพชวีติในการท างาน ของพนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ 

ภาค10 

2. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา ส่งเสรมิคุณภาพชวีติในการท างาน ของ

พนกังาน ลกูจา้ง ใหด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจนเป็นประโยชน์ ในการเพิม่ประสทิธภิาพใน การท างานของ

พนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค10 หรอืในสว่น ของบุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นอื่น ๆ  

 
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ชวีติในการท างานของพนักงาน ลูกจา้ง 
ธนาคารออมสนิ ภาค 10 ซึง่ไดศ้กึษาประเดน็ต่างๆ ทีจ่ะน าเสนอ ดงันี้ เป็นการศกึษาแนวคดิ
และทฤษฎขีอง Richard E. Walton ชวีติในการท างานว่าเป็นลกัษณะการท างานที่ตอบสนอง
ความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล ซึง่สามารถวดัไดจ้ากเกณฑช์ีว้ดั 8 ดา้น  

1) ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) 
ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ (Adequate and fair compensation)หรอื 

"รายได้และประโยชน์ตอบแทน" หมายถงึ การได้รบัรายได้และผลตอบแทนที่เพยีงพอ และ
สอดคลอ้งกบั 

มาตรฐาน ผูป้ฏบิตังิานรูส้กึว่ามคีวามเหมาะสมและเป็นธรรมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายได้
จากงานอื่น ๆ 

2) ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถกูลกัษณะและปลอดภยั (Safe and healthy environment) 
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั (Safe and healthy environment)หมายถงึ 

การที่พนักงานได้ปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ท างานไม่ได้ส่งผลเสยีต่อ
สุขภาพและไมเ่สีย่งอนัตราย 
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3) ด้านโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล (Development of 
human capacities) 

ดา้นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคล (Development of human 
capacities) หรอื "โอกาสพฒันาศกัยภาพ" หมายถงึ การที่ผูป้ฏบิตังิานได้มโีอกาสพฒันาขดี
ความสามารถของตนจากงานที่ท าโดยพจิารณาจากลกัษณะของานที่ปฏบิตั ิได้แก่ งนที่ได้ใช้
ทกัษะและความสามารถหลากหลาย 
 4) ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน (Growth) 

 ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน (Growth) หมายถึง การที่ผู้ปฏบิตังิานม ี
โอกาสทีจ่ะกา้วหน้าในอาชพีและต าแหน่งอยา่งมัน่คง 

5) ด้านการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั (Social integration) 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั (Social integration) หมายถงึ การ

ที่ผู้ปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบัของผู้ร่วมงาน ที่ท างานมบีรรยากาศของความเป็นมติร มคีวาม
อบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัการยอมรบัและมโีอกาส
ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

6) ด้านธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร (Constitutionalism) 
 ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรอืประชาธปิไตยในองคก์ร (Constitutionalism)หมายถงึการมี

ความยุติธรรมในการบรหิารงาน มกีารปฏบิตัิต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม พนักงานได้รบัการ
เคารพในสิทธิและความเป็นปจัเจกบุคคล ผู้บงักับบญัชายอมรบัฟงัข้อคิดเห็นของพนักงาน 
บรรยากาศขององคก์ารมคีวามเสมอภาคและยตุธิรรม 

7) ด้านความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั (Total life space) 
 ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั (Total life space) หมายถงึ ภาวะทีบุ่คคล

มคีวามสมดุลในช่วงของชวีติระหว่างช่วงปฏบิตังิานกบัช่วงเวลาอสิระจากงาน มชี่วงเวลาที่ได้
คลายเครยีดจากภาระหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 

8) ด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Organizational pride) 
ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Organizational pride) หมายถงึ ความรูส้กึ

ของพนักงานที่มคีวามภาคภูมใิจที่ได้ปฏบิตังิานในองค์การที่มชีื่อเสยีง และได้รบัรูว้่าองค์การ
อ านวยประโยชน์และรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎี ERG (Alderfer's Existence Related ness Growth Theory) 
 ทฤษฎ ีERG (Alderfer's Existence Related ness Growth Theory) Alderfer ได้

พฒันาทฤษฎ ีERG โดยยดึถอืพืน้ฐานความรูจ้ากทฤษฎขีองMaslow โดยตรง แต่มกีารสรา้ง
รูปแบบที่เป็นจุดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎขีอง Maslowคอื Alderfer เหน็ว่าความต้องการของ
มนุษยท์ัง้ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความต้องการในการด ารงชวีติ(Existence Needs : E) ความ
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ต้องการทางดา้นความสมัพนัธ ์(Relatedness Needs : R) ความต้องการดา้นความเจรญิเติบ 
โตกา้วหน้า (Growth Needs : G) 

 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจยั 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นพนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ ทีป่ฏบิตังิานใน
สงักดัธนาคารออมสนิภาค 10 จ านวนทัง้สิน้ 64 สาขา รวม 961 คน 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาอิสระครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้สร้างกรอบแนวคดิส าหรบัการศึกษาโดยได้เสนอ
กรอบการวเิคราะหล์กัษณะงานดา้นคุณภาพชวีติในการท างานไว้ ประการ คอื ดา้นค่าตอบแทน
ทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ  ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั  ดา้นโอกาสในการพฒันา
ความรูค้วามสามารถของบุคคล  ดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  ดา้นการบูรณาการ
ทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ด้านธรรมนูญในองค์กรหรอืประชาธปิไตยในองค์กร   ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั  และดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ซึง่เป็น
การแสดงแนวคดิที่สามารถชี้ให้เหน็ถงึองค์ประกอบของคุณภาพชวีติในการท างาน โดยทัว่ ๆ 
ไป ที่มลีกัษณะเป็นเรื่องพื้นฐานขององค์กร และการบรหิารองค์กร และเป็นองค์ประกอบที่
สามารถน ามาใชว้ดัในเชงิปรมิาณไดง้่าย โดยไดก้ าหนดตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงันี้ 
ตวัแปรอิสระ (Independent variavle) ประกอบดว้ย 

ขอ้มลูเกีย่วกบัองคป์ระกอบดา้นคุณภาพชวีติในการท างาน ซึง่ประกอบดว้ย 8 ดา้น 
ตวัแปรตาม (Dependent variable)  

คอื คุณภาพชวีติในการท างานของพนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 

ในการศกึษาครัง้นี้ ไดจ้ดัท าแบบสอบถาม ( Questionnaire) เพื่อเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบ รวมขอ้มลู คอื เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน ลูกจา้ง 
ธนาคารออมสนิ ภาค 10 ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 32 ขอ้  

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ในการศึกษาครัง้นี้ ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยน าข้อมูลมา
ด าเนินการวเิคราะหด์้วยโปรแกรมส าเรจ็ในการวเิคราะหข์อ้มลูการวดัระดบัคุณภาพชวีติในการ
ท างาน เป็นสถิติเบื้องต้นในการอภิปรายผล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ด่าร้อยล่ะ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

การศกึษาเรือ่ง คุณภาพชวีติการท างานของพนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 

กรณีศึกษา : พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 ซึ่งในบทนี้จะเป็นการเสนอผล

การศกึษา โดยการวเิคราะหข์อ้มลูด้วยวธิทีางสถติ ิประชากร ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษา 

คอื พนักงาน ลูกจา้ง ซึ่งปฏบิตังิานใน ธนาคารออมสนิ ภาค 10  ปจัจุบนั จ านวนทัง้สิ้น 64 

สาขา รวม 961 คน ในการศกึษาไดศ้กึษาจากกลุ่มตวัออย่างโดยส่งแบบสอบ ถาม จ านวน 160 

ชุด โดยผูท้ าการศกึษาไดเ้สนอผลการวเิคราะห ์ 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  

 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 160 คน ซึ่งเป็นพนักงาน 

ลกูจา้ง ซึง่ปฏบิตังิานในธนาคารออมสนิ ภาค 10   

ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะหเ์ก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออม

สิน ภาค 10 

จากตารางที ่4.1.15 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัดา้นองคก์ร ในส่วนของคุณภาพชวีติ
การท างาน พบว่าในภาพรวม คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมาก อันดบัแรก ด้าน
การบูรณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั มคี่าเฉลีย่ 4.447 รองลงมา ดา้นลกัษณะงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 4.412 รองลงมา ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน มคี่าเฉลี่ย 
4.377 รองลงมา ด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม มคี่าเฉลี่ย 4.375 รองลงมา ด้าน
ธรรมนูญในองค์กรหรอืประชาธปิไตยในองค์กร มคี่าเฉลี่ย 4.361 รองลงมา ด้านโอกาสในการ
พฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคล มคี่าเฉลีย่ 4.331 รองลงมา ด้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
และเพยีงพอ มคี่าเฉลีย่ 4.26 และ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั มคี่าเฉลีย่ 4.244 

 
ผลการทดสอบสมมติุฐาน 

ผลการศกึษาระดบัคุณภาพชวีติ และผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของ
พนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุร ะ ดั บ
การศกึษา และรายไดต่้อเดอืน ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

จากตารางที่ 4.1.16  สรุปว่า ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของ
พนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 จ าแนกตาม อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมคีุณภาพชวีติในการ
ท างานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะทีส่ าคญัทางสถติ ิ0.05 
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จากตารางที่ 4.1.17  สรุปว่า ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของ
พนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 จ าแนกตาม ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมคีุณภาพ
ชวีติในการท างานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะทีส่ าคญัทางสถติ ิ0.05 

จากตารางที่ 4.1.18  สรุปว่า ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของ
พนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 จ าแนกตาม ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่าง
กนัมคีุณภาพชวีติในการท างานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะทีส่ าคญัทางสถติ ิ0.05 

จากตารางที่ 4.1.19  สรุปว่า ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของ
พนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 จ าแนกตาม รายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมคีุณภาพ
ชวีติในการท างานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะทีส่ าคญัทางสถติ ิ0.05 

 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

การวจิยัเรือ่ง คุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติ และเพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานของ
พนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ท าการศกึษาจากกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 160 คน ใช้แบบสอบถาม   (Questionnaires) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (μ)  ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) การทดสอบความแตกต่างของการทดสอบค่า F-Test ดว้ยการวเิคราะห์
ความแปรปรวน F-Test (one-way ANOVA) ซึง่การผลการศกึษาจะน าเสนอเป็น ดงันี้  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ลูกจ้าง 
ธนาคารออมสนิ ภาค 10 จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
 

สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ระดบัคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออม
สนิ ภาค 10 จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลผลการศึกษาในภาพรวม พบว่าพนักงาน ลูกจ้าง มี
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า พนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 
93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.1 มอีายุ 31-40 ปี จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.9 มสีถานะภาพ 
สมรส จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.3 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 105 คดิเป็นรอ้ย
ละ 65.6 มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน ตัง้แต่ 1 ปี ถงึ 5 ปี จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.4 มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3  
 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน 
ภาค 10 ในส่วนปจัจยัด้านคุณภาพชวีติในการท างาน คุณภาพชวีติอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
จ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี้. 
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 1.ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง   เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นต้องหารายไดพ้เิศษอื่น ๆ เนื่องจากรายไดท้ี่
ได้รบัไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ด้านเงนิเดือนที่ได้รบัเหมาะสมกับปริมาณงานที่รบัผิดชอบ 
เงนิเดอืน ค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบัค่าครองชพีในปจัจุบนัและ ดา้น
พอใจในสวสัดกิารทีไ่ดร้บั เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ตามล าดบั 
 2.ดา้นสิง่แวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั ในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการแจกอุปกรณ์ป้องกันการติด เชื้อ 
COVID-19 มคีวามเพยีงพอ เหมาะสมรองลงมาคอืด้านเครื่องมอืเครื่องใชห้รอือุปกรณ์ของใช้
ส านักงานเพยีงพอในการปฏบิตัิงานและมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัิงาน  การจดัสถานที่
ท างานเหมาะสมต่อการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19      และ ดา้นสภาพแวดลอ้มที่
ท างาน เช่น แสงสว่าง อุณหภมู ิความสงบอยูใ่นสภาพทีเ่หมะสมต่อการปฏบิตังิานตามล าดบั 
 3.ด้านโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ผู้บงัคบับญัชาส่งเสรมิให้ท่านได้
ศกึษาหาความรูเ้พิม่เติม เช่น การศกึษาต่อ ฝึกอบรม ประชุมหรอืสมัมนาต่าง ๆรองลงมาคอื
ดา้นงานทีร่บัผดิชอบเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถสามารถศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูข่าวสาร
ในองคก์รได้ตลอดเวลาและ ลกัษณะงานเปิดโอกาสให้มอีสิระ มคีวามเป็นตวัของตวัเองในการ
ท างานตามล าดบั 
 4.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงานในภาพรวมอยูใ่นระดบั สูง เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ได้รบัการสนับสนุนให้มคีวามก้าวหน้าในต าแหน่ง 
หน้าทีก่ารงานรองลงมาคอื หน่วยงานของท่านมตี าแหน่งหน้าทีพ่รอ้มทีจ่ะให ้ก้าวขึน้สู่ต าแหน่ง
ที่สูงกว่าได้ตามล าดบั ได้รบัการพจิารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งเหมาะสมกบัผลงานและ มี
โอกาสที่จะเจรญิก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รบั การพฒันาจากหน่วยงานอยู่ในระดบัที่
พอใจตามล าดบั 
 5.ด้านการบูรณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนัในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ไม่มอีคตหิรอืขอ้ขดัแยง้ส่วนตวัมาเป็น
อุปสรรคในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรรองลงมาคือ ได้รบัการสนับสนุนและให้
ค าแนะน าในการปฏบิตังิานจากผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานในส่วนงานอยู่เสมอมกีารจดั
กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากรไดม้มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัและ ไดร้บัการประสานงาน สนับสนุน 
และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี
ตามล าดบั 
 6.ธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื หากมคีวามเดอืดร้อนที่เ กี่ยวกบัการ
ท างานสามารถรอ้งทุกขไ์ดร้องลงมาคอื  ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของ
ท่านการพจิารณา สอบสวน หรอืลงโทษในการกระท าความผดิในงาน จะด าเนินการดว้ยความ
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เป็นธรรม และยุตธิรรม และ ท่านได้รบัการพจิารณาความดคีวามชอบหรอืการปฏบิตังิานอย่าง
อื่นอยา่งยตุธิรรมตามล าดบั 
 7.ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวัในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ครอบครวัของท่านให้การสนับสนุนและภูมใิจที่
ประกอบอาชพีนี้รองลงมาคอื การท างานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการค าเนินชวีติครอบครวั
ปรมิาณงานที่รบัผดิชอบไม่ส่งผลกระทบต่อชวีติส่วนตวัและ มเีวลาได้พกัผ่อนและดูแลสุขภาพ
อยา่งเหมาะสม ตามล าดบั 
 8.ด้านลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมภาพรวมอยู่ในระดบั สูง เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นที่มคี่าเฉลีย่สูงสุด คอื สามารถถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกรับรูไ้ดว้่าองคก์ร
ของตนเองมปีระโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตริองลงมาคอื มกีารจดักจิกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสงัคม เช่น การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ น าความรูจ้ากการปฏบิตังิาน ไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตไิดแ้ละ มกีารจดักจิกรรม
ดา้นการประหยดัพลงังานหรอืทรพัยากรในองคก์รตามล าดบั  
 
ผลการทดสอบสมมติุฐาน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1  พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน รายได้ต่อเดือน ที่มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนกังาน ลกูจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 10 กล่าวคอื ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมี
คุณภาพชวีติการท างานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผลการทดสอบสมมุตฐิานที ่2  พบว่าปจัจยัดา้นคุณภาพชวีติทัง้  8 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้น
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ 2.ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั 3.ดา้นโอกาส
ในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคล 4.ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 5.
ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั 6.ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรอืประชาธปิไตย
ในองคก์ร 7.ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั 8.ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม พบว่า ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลจากการศกึษาวจิยั เรื่อง คุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออม
สนิ ภาค 10 เกีย่วกบัระดบัคุณภาพชวีติในการท างาน มปีระเดน็ส าคญัน ามาอภปิรายดงันี้ 

ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน 
ภาค 10 ในส่วนของระดบัคุณภาพชวีติการท างานพบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพยีงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง   เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
คอื ด้านต้องหารายได้พเิศษอื่น ๆ เนื่องจากรายได้ที่ได้รบัไม่เพยีงพอ  ด้านสิง่แวดล้อมที่ถูก
ลกัษณะและปลอดภยั ในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการแจกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 มีความเพียงพอ 
เหมาะสม ด้านโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ผู้บงัคบับญัชาส่งเสรมิให้ท่านได้
ศึกษาหาความรู้เพิม่เติม เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุมหรอืสมัมนาต่าง ๆ ด้านความ
มัน่คงและความก้าวหน้าในงานในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ไดร้บัการสนบัสนุนใหม้คีวามกา้วหน้าในต าแหน่ง หน้าทีก่ารงาน ดา้น
การบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนัในภาพรวมอยู่ในระดบั สูง เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ไม่มอีคติหรอืข้อขดัแย้งส่วนตวัมาเป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อประสานงานภายในองค์กร ด้านธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กรใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบั สงู เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื หากมคีวาม
เดอืดรอ้นทีเ่กี่ยวกบัการท างานสามารถรอ้งทุกขไ์ด ้ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั
ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ครอบครวัของท่านให้การสนับสนุนและภูมิใจที่ประกอบอาชีพนี้   ด้านลักษณะงานที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมภาพรวมอยู่ในระดบั สูง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ย
สูงสุด คอื สามารถถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกรบัรูไ้ด้ว่าองค์กรของตนเองมปีระโยชน์ต่อสงัคม
และประเทศชาต ิ
โดยเมื่อเปรยีบเทียบจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัทีส่ าคญัทางสถติทิี ่0.05   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ ภาค 
10 พบว่า ระดบัคุณภาพชวีติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ จากการวจิยัขอ้มูลที่ได้
อยูใ่นระดบัสงู ซึง่สามารถพฒันาคุณภาพชวีติดา้นน้ีใหอ้ยูใ่นระดบัสงูมากได ้ดงันี้. 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ ควรมกีารพฒันาเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และ
สวสัดกิารต่างๆทีใ่ห้เหมาะสมกบัค่าครองชพีในปจัจุบนัอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม โดยไม่เลอืก
ปฏบิตั ิเวน้แต่ความอาวุโสและความช านาญงานทีแ่ตกต่างกนั  
 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน  ควรมกีารปรบัเกณฑใ์หเ้หมาะสมและชดัเจน
ตรงกับเนื้องาน นอกจากนี้ผู้บรหิารควรพจิารณาความก้าวหน้า ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ท างานอย่างมี
ประสทิธภิาพต่อไป 
 ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั ควรมกีารปรบัเกณฑโ์ครงสรา้งการท างาน 
สวสัดกิารต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบับุคลากร เพื่อสรา้งสมดุลใหก้บัชวีติและการท างาน ไมเ่พยีงแค่มี
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ประโยชน์ต่อตวับุคลากรเท่านัน้ แต่ยงัมปีระโยชน์ต่อองคก์รเองดว้ย ซึง่เมือ่พนกังานมคีุณภาพ
ชวีติทีด่กีย็อ่มส่งผลใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพไดม้ากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1.ควรมกีารศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน ลูกจา้ง ธนาคารออมสนิ 
ภาค 10 
 2.ควรศึกษาโดยใช้กลุ่มข้อมูลจากพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสนิ ภาคอื่นๆ เพื่อ
ศกึษาว่าผลการวจิยัสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม่ 
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