คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิ น ภาค 10
Quality of working life of employees, employees,
Government Savings Bank Region 10
นายทิ วากร ทองดี

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพคุณภาพชีวติ การทางานของ
พนักงานลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 และเพื่อเป็ นการเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนา คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานให้ดยี งิ่ ขึ้น ตลอดจนเป็ นประโยชน์ ในการเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 10 ประชากรในการศึกษาวิจยั
คือ พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน มีพนักงาน และลูกจ้างทัง้ สิน้ 961 คน ผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมายในการศึกษาวิจยั ทัง้ สิ้น 160 คน สถิตทิ ่ใี ช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ F-Test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างคุณภาพชีวติ การทางานของ
พนักงาน
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าพนักงาน ลูกจ้าง มีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน อยู่
ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงาน ลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน ภาค 10 ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.1 มีอายุ 3140 ปี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.9 มีสถานะภาพ สมรส จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ
66.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 105 คิดเป็ นร้อยละ 65.6 มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001 – 30,000
บาท จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 โดยรวมพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 ทีม่ ี
ปจั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางาน ทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านค่าตอบแทน
ที่เ ป็ นธรรมและเพียงพอ 2.ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถู กลักษณะและปลอดภัย 3.ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ค วามสามารถของบุค คล 4.ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในงาน 5.ด้าน
การบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน 6.ด้านธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยใน
องค์กร 7.ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว 8.ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
สังคม พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสภาพการณ์ปจั จุบนั การแข่งขันในธุรกิจธนาคารมีความรุนแรง มากขึน้ องค์การต้อง
เพิ่มขีดความสามารถเพื่อ เป็ นผู้นาในแข่งขันกับองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกัน และรักษาและ
พัฒนาคุ ณภาพมาตรฐานในการบริการอยู่ต ลอดเวลา ดังนัน้ การจะทาให้อ งค์ก ารประสบ
ความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้นัน้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทัง้ 4 ประการ ได้แก่ คน (Man)
เงิน (Money) วัตถุดบิ (Material) การบริหาร(Management) นัน่ เอง ซึง่ ปจั จัยด้านคน (Man)
หรือ ทรัพ ยากรมนุ ษย์นัน้ ถือ ได้ว่ าเป็ นปจั จัยที่ส าคัญ ประการหนึ่ ง ก็ว่ าได้ เพราะมนุ ษ ย์เ ป็ นผู้
ดาเนินธุรกิจหรือกิจการและเป็ นกลไกขับเคลื่อนให้ธุรกิจดาเนินไปตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์ก ารที่วางไว้อย่างสูงสุดนัน่ เองทุกองค์ก ารควรให้ความสาคัญต่อคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานของพนักงานทุกคนถ้าพวกเขาได้รบั คุณภาพชีวติ ในการทางานอย่างพอเพียง
จะก่ อ ให้เ กิด ความพึงพอใจในการท างาน จะเป็ น แรงจูง ใจให้พ วกเขาเกิดการทุ่ม เทความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที่ และทาให้เกิดความรูส้ กึ มีส่วนร่วมในงาน ก่อให้เกิด
ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ ซึง่ คุณภาพชีวติ ในการ
ทางาน (Quality of work life)
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
สมมติ ฐานของการวิ จยั
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 ที่มปี จั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน ลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน ภาค 10 ในแง่ของระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน
ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 ความสัมพันธ์ของปจั จัยส่วนบุคคล กับคุณภาพชีวติ ในการ
ทางาน โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
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1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคาร
ออมสิน ภาค 10 มีพนักงาน และลูกจ้าง ทัง้ สิน้ 961 คน โดยแบ่งเป็ น พนักงาน 706 คน ลูกจ้าง
255 คน
1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาองค์ประกอบทีเ่ ป็นตัวกาหนดคุณภาพชีวติ ใน
การทางาน 8 ด้าน
1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2565 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากการศึกษา
1. ทาให้ทราบระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน
ภาค10
2. สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของ
พนักงาน ลูกจ้าง ให้ดยี งิ่ ขึน้ ตลอดจนเป็ นประโยชน์ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพใน การทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค10 หรือในส่วน ของบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านอื่น ๆ
แนวความคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ชีวติ ในการทางานของพนักงาน ลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน ภาค 10 ซึง่ ได้ศกึ ษาประเด็นต่างๆ ทีจ่ ะนาเสนอ ดังนี้ เป็ นการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีของ Richard E. Walton ชีวติ ในการทางานว่าเป็ นลักษณะการทางานที่ตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของบุคคล ซึง่ สามารถวัดได้จากเกณฑ์ชว้ี ดั 8 ด้าน
1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation)
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation)หรือ
"รายได้และประโยชน์ตอบแทน" หมายถึง การได้รบั รายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ และ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ผูป้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ ว่ามีความเหมาะสมและเป็ นธรรมเมื่อเปรียบเทีย บกับรายได้
จากงานอื่น ๆ
2) ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถกู ลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment)
ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment)หมายถึง
การที่พนัก งานได้ปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ทางานไม่ได้ส่งผลเสียต่ อ
สุขภาพและไม่เสีย่ งอันตราย
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3) ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล (Development of
human capacities)
ด้านโอกาสในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคล (Development of human
capacities) หรือ "โอกาสพัฒนาศักยภาพ" หมายถึง การที่ผปู้ ฏิบตั งิ านได้มโี อกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของตนจากงานที่ทาโดยพิจารณาจากลักษณะของานที่ปฏิบตั ิ ได้แก่ งนที่ได้ใช้
ทักษะและความสามารถหลากหลาย
4) ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในงาน (Growth)
ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน (Growth) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบตั งิ านมี
โอกาสทีจ่ ะก้าวหน้าในอาชีพและตาแหน่งอย่างมันคง
่
5) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน (Social integration)
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน (Social integration) หมายถึง การ
ที่ผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ที่ทางานมีบรรยากาศของความเป็ นมิต ร มีความ
อบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็ นหมู่เหล่า ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั การยอมรับและมีโอกาส
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
6) ด้านธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิ ปไตยในองค์กร (Constitutionalism)
ด้านธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism)หมายถึงการมี
ความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบตั ิต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม พนักงานได้รบั การ
เคารพในสิทธิและความเป็ นปจั เจกบุค คล ผู้บงั กับบัญ ชายอมรับฟ งั ข้อ คิด เห็นของพนัก งาน
บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและยุตธิ รรม
7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Total life space)
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว (Total life space) หมายถึง ภาวะทีบ่ ุคคล
มีความสมดุลในช่วงของชีวติ ระหว่างช่วงปฏิบตั งิ านกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาที่ได้
คลายเครียดจากภาระหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
8) ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม (Organizational pride)
ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม (Organizational pride) หมายถึง ความรูส้ กึ
ของพนักงานที่มคี วามภาคภูมใิ จที่ได้ปฏิบตั งิ านในองค์การที่มชี ่อื เสียง และได้รบั รูว้ ่าองค์การ
อานวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี ERG (Alderfer's Existence Related ness Growth Theory)
ทฤษฎี ERG (Alderfer's Existence Related ness Growth Theory) Alderfer ได้
พัฒนาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพืน้ ฐานความรูจ้ ากทฤษฎีของMaslow โดยตรง แต่มกี ารสร้าง
รูปแบบที่เป็ นจุดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎีของ Maslowคือ Alderfer เห็นว่าความต้องการของ
มนุ ษย์ทงั ้ 3 ประการ ได้แก่ ความต้องการในการดารงชีวติ (Existence Needs : E) ความ
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ต้องการทางด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs : R) ความต้องการด้านความเจริญเติบ
โตก้าวหน้า (Growth Needs : G)
วิ ธีการดาเนิ นการศึกษาวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ทีป่ ฏิบตั งิ านใน
สังกัดธนาคารออมสินภาค 10 จานวนทัง้ สิน้ 64 สาขา รวม 961 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาอิสระครัง้ นี้ ผู้ศึกษาได้สร้างกรอบแนวคิดสาหรับการศึกษาโดยได้เสนอ
กรอบการวิเคราะห์ลกั ษณะงานด้านคุณภาพชีวติ ในการทางานไว้ ประการ คือ ด้านค่าตอบแทน
ทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถของบุคคล ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านธรรมนู ญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว และด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึง่ เป็ น
การแสดงแนวคิดที่สามารถชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ในการทางาน โดยทัว่ ๆ
ไป ที่มลี กั ษณะเป็ นเรื่อ งพื้นฐานขององค์กร และการบริหารองค์กร และเป็ นองค์ประกอบที่
สามารถนามาใช้วดั ในเชิงปริมาณได้ง่าย โดยได้กาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิ สระ (Independent variavle) ประกอบด้วย
ข้อมูลเกีย่ วกับองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน ซึง่ ประกอบด้วย 8 ด้าน
ตัวแปรตาม (Dependent variable)
คือ คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้จดั ทาแบบสอบถาม ( Questionnaire) เพื่อเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบ รวมข้อมูล คือ เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน ลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน ภาค 10 ประกอบด้วยคาถามจานวน 32 ข้อ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ใช้ส ถิติเ ชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยนาข้อมูล มา
ดาเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวัดระดับคุณภาพชีวติ ในการ
ทางาน เป็ น สถิติเ บื้อ งต้น ในการอภิป รายผล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ด่ า ร้อ ยล่ ะ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรือ่ ง คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10
กรณีศึก ษา : พนัก งาน ลูก จ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 ซึ่งในบทนี้จะเป็ นการเสนอผล
การศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธที างสถิติ ประชากร ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
คือ พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งปฏิบตั งิ านใน ธนาคารออมสิน ภาค 10 ปจั จุบนั จานวนทัง้ สิ้น 64
สาขา รวม 961 คน ในการศึกษาได้ศกึ ษาจากกลุ่มตัวออย่างโดยส่งแบบสอบ ถาม จานวน 160
ชุด โดยผูท้ าการศึกษาได้เสนอผลการวิเคราะห์
่มตัวอย่าง
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม จานวน 160 คน ซึ่งเป็ น พนักงาน
ลูกจ้าง ซึง่ ปฏิบตั งิ านในธนาคารออมสิน ภาค 10
ตอนที่ 2 ผลวิ เคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออม
สิ น ภาค 10
จากตารางที่ 4.1.15 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปจั จัยด้านองค์กร ในส่วนของคุณภาพชีวติ
การทางาน พบว่ าในภาพรวม คุ ณภาพชีว ิต ในการทางานอยู่ใ นระดับมาก อันดับแรก ด้า น
การบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน มีค่าเฉลีย่ 4.447 รองลงมา ด้านลักษณะงานที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม 4.412 รองลงมา ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ย
4.377 รองลงมา ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ ต่ อสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.375 รองลงมา ด้าน
ธรรมนู ญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.361 รองลงมา ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคล มีค่าเฉลีย่ 4.331 รองลงมา ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม
และเพียงพอ มีค่าเฉลีย่ 4.26 และ ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย มีค่าเฉลีย่ 4.244
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวติ และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ร ะ ดั บ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
จากตารางที่ 4.1.16
สรุปว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 จาแนกตาม อายุ ทีแ่ ตกต่างกันมีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะทีส่ าคัญทางสถิติ 0.05
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จากตารางที่ 4.1.17
สรุปว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 จาแนกตาม ระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะทีส่ าคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4.1.18
สรุปว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 จาแนกตาม ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ทีแ่ ตกต่าง
กันมีคุณภาพชีวติ ในการทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะทีส่ าคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4.1.19
สรุปว่า ผลการเปรียบเทีย บคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 จาแนกตาม รายได้ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะทีส่ าคัญทางสถิติ 0.05
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ทาการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 160 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อ มูล สถิติท่ใี ช้ คือ ค่ าความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (μ) ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (σ) การทดสอบความแตกต่างของการทดสอบค่า F-Test ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน F-Test (one-way ANOVA) ซึง่ การผลการศึกษาจะนาเสนอเป็น ดังนี้
1. ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานของพนั ก งาน ลู ก จ้า ง
ธนาคารออมสิน ภาค 10 จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระดับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออม
สิน ภาค 10 จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคลผลการศึกษาในภาพรวม พบว่าพนักงาน ลูกจ้าง มี
ระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างาน อยู่ใ นระดับ สู ง ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
93 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.1 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.9 มีสถานะภาพ
สมรส จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 105 คิดเป็ นร้อย
ละ 65.6 มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 มี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3
ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน
ภาค 10 ในส่วนปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน คุณภาพชีวติ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
จาแนกเป็นรายด้านได้ดงั นี้.
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1.ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านต้องหารายได้พเิ ศษอื่น ๆ เนื่องจากรายได้ท่ี
ได้รบั ไม่เ พีย งพอ รองลงมาคือ ด้านเงินเดือ นที่ได้รบั เหมาะสมกับปริมาณงานที่รบั ผิดชอบ
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับค่าครองชีพในปจั จุบนั และ ด้าน
พอใจในสวัสดิการทีไ่ ด้รบั เช่น ค่ารักษาพยาบาล ตามลาดับ
2.ด้านสิง่ แวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้า นที่ม ีค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ ด้า นการแจกอุ ป กรณ์ ป้ องกัน การติด เชื้อ
COVID-19 มีความเพียงพอ เหมาะสมรองลงมาคือด้านเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ของใช้
สานักงานเพียงพอในการปฏิบตั ิงานและมีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน การจัดสถานที่
ทางานเหมาะสมต่อการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
และ ด้านสภาพแวดล้อมที่
ทางาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูม ิ ความสงบอยูใ่ นสภาพทีเ่ หมะสมต่อการปฏิบตั งิ านตามลาดับ
3.ด้านโอกาสในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บงั คับบัญชาส่งเสริมให้ท่านได้
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม เช่น การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆรองลงมาคือ
ด้านงานทีร่ บั ผิดชอบเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถสามารถศึกษาและค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร
ในองค์กรได้ตลอดเวลาและ ลักษณะงานเปิ ดโอกาสให้มอี สิ ระ มีความเป็ นตัวของตัวเองในการ
ทางานตามลาดับ
4.ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับ สูง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รบั การสนับสนุ นให้มคี วามก้าวหน้าในตาแหน่ ง
หน้าทีก่ ารงานรองลงมาคือ หน่ วยงานของท่านมีตาแหน่ งหน้าทีพ่ ร้อมทีจ่ ะให้ ก้าวขึน้ สู่ตาแหน่ ง
ที่สูงกว่าได้ตามลาดับ ได้รบั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ งเหมาะสมกับผลงานและ มี
โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้ าที่การงาน และได้รบั การพัฒนาจากหน่ วยงานอยู่ในระดับที่
พอใจตามลาดับ
5.ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกันในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ไม่มอี คติหรือข้อขัดแย้งส่วนตัวมาเป็ น
อุ ป สรรคในการติด ต่ อ ประสานงานภายในองค์ก รรองลงมาคือ ได้ร บั การสนับ สนุ น และให้
คาแนะนาในการปฏิบตั งิ านจากผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในส่วนงานอยู่เสมอมีการจัด
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากรได้มมี นุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันและ ได้รบั การประสานงาน สนับสนุ น
และช่ ว ยเหลือ ในการปฏิบ ัติง านจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง หรือ เพื่อ นร่ว มงานเป็ น อย่ า งดี
ตามลาดับ
6.ธรรมนู ญ ในองค์ก รหรือ ประชาธิป ไตยในองค์ก รในภาพรวมอยู่ใ นระดับ สูง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากมีความเดือดร้อนที่เ กี่ยวกับการ
ทางานสามารถร้องทุกข์ได้รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ท่านการพิจารณา สอบสวน หรือลงโทษในการกระทาความผิดในงาน จะดาเนินการด้วยความ
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เป็ นธรรม และยุตธิ รรม และ ท่านได้รบั การพิจารณาความดีความชอบหรือการปฏิบตั งิ านอย่าง
อื่นอย่างยุตธิ รรมตามลาดับ
7.ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัวในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครอบครัวของท่านให้การสนับสนุ นและภูมใิ จที่
ประกอบอาชีพนี้รองลงมาคือ การทางานของท่านไม่เป็ นอุปสรรคต่อการคาเนินชีวติ ครอบครัว
ปริมาณงานที่รบั ผิดชอบไม่ส่งผลกระทบต่อชีวติ ส่วนตัวและ มีเวลาได้พกั ผ่อนและดูแลสุขภาพ
อย่างเหมาะสม ตามลาดับ
8.ด้านลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ สามารถถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกรับรูไ้ ด้ว่าองค์กร
ของตนเองมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติรองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม เช่น การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ นาความรูจ้ ากการปฏิบตั งิ าน ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้และ มีการจัดกิจกรรม
ด้านการประหยัดพลังงานหรือทรัพยากรในองค์กรตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุ ติฐ านที่ 1 พบว่ า ปจั จัย ส่ ว นบุ ค คลทัง้ 7 ด้าน ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึก ษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน รายได้ต่ อเดือน ที่ม ีคุ ณภาพชีว ิตการ
ทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค 10 กล่าวคือ ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมี
คุณภาพชีวติ การทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมุตฐิ านที่ 2 พบว่าปจั จัยด้านคุณภาพชีวติ ทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเพียงพอ 2.ด้านสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย 3.ด้านโอกาส
ในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคล 4.ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน 5.
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน 6.ด้านธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตย
ในองค์กร 7.ด้านความสมดุลระหว่ างงานกับชีวติ ส่วนตัว 8.ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาวิจยั เรื่อง คุณภาพชีวติ การทางานของพนัก งาน ลูกจ้าง ธนาคารออม
สิน ภาค 10 เกีย่ วกับระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายดังนี้
ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน
ภาค 10 ในส่วนของระดับคุณภาพชีวติ การทางานพบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
เพียงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านต้องหารายได้พเิ ศษอื่น ๆ เนื่องจากรายได้ท่ไี ด้รบั ไม่เพียงพอ ด้านสิง่ แวดล้อมที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ม ี
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ค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ ด้ า นการแจกอุ ป กรณ์ ป้ องกัน การติด เชื้อ COVID-19 มีค วามเพีย งพอ
เหมาะสม ด้านโอกาสในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บงั คับบัญชาส่งเสริมให้ท่านได้
ศึกษาหาความรู้เ พิม่ เติม เช่น การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ประชุม หรือสัมมนาต่าง ๆ ด้านความ
มันคงและความก้
่
าวหน้ าในงานในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ได้รบั การสนับสนุนให้มคี วามก้าวหน้าในตาแหน่ง หน้าทีก่ ารงาน ด้าน
การบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกันในภาพรวมอยู่ในระดับ สู ง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่มอี คติหรือข้อขัดแย้งส่วนตัวมาเป็ นอุปสรรคในการ
ติด ต่ อ ประสานงานภายในองค์ก ร ด้า นธรรมนู ญ ในองค์ก รหรือ ประชาธิป ไตยในองค์ก รใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ สูง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ หากมีความ
เดือดร้อนทีเ่ กี่ยวกับการทางานสามารถร้องทุกข์ได้ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ สู ง เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า ด้า นที่ม ีค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ
ครอบครัว ของท่ า นให้ก ารสนั บ สนุ น และภู ม ิใ จที่ป ระกอบอาชีพ นี้ ด้า นลัก ษณะงานที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สามารถถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกรับรูไ้ ด้ว่าองค์กรของตนเองมีประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
โดยเมื่อ เปรียบเทียบจาแนกตามปจั จัยส่ ว นบุค คลที่แ ตกต่ างกัน มีระดับคุณภาพชีว ิต ในการ
ทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ทีส่ าคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาค
10 พบว่า ระดับคุณภาพชีวติ ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ จากการวิจยั ข้อมูลที่ได้
อยูใ่ นระดับสูง ซึง่ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านนี้ให้อยูใ่ นระดับสูงมากได้ ดังนี้.
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ ควรมีการพัฒนาเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการต่างๆทีใ่ ห้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปจั จุบนั อย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ เว้นแต่ความอาวุโสและความชานาญงานทีแ่ ตกต่างกัน
ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน ควรมีการปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมและชัดเจน
ตรงกับเนื้อ งาน นอกจากนี้ผู้บริหารควรพิจารณาความก้าวหน้ า ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อ สร้า งขวัญ และก าลัง ใจให้บุ ค ลากรพัฒ นาตนเอง ท างานอย่า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว ควรมีการปรับเกณฑ์โครงสร้างการทางาน
สวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคลากร เพื่อสร้างสมดุลให้กบั ชีวติ และการทางาน ไม่เพียงแค่ม ี
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ประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเท่านัน้ แต่ยงั มีประโยชน์ต่อองค์กรเองด้วย ซึง่ เมือ่ พนักงานมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ กี ย็ อ่ มส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพได้มากขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1.ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน
ภาค 10
2.ควรศึก ษาโดยใช้ก ลุ่ มข้อ มูล จากพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ภาคอื่นๆ เพื่อ
ศึกษาว่าผลการวิจยั สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
บรรณานุกรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง คุณภาพชีวติ ในการ
ทางานของลูกจ้างชัวคราวรายปี
่
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