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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อคุณภาพชวีติในการท างาน และ
เพื่อเปรียบเทียบปจัจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัสกลนคร โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 196 คน ใช้รูป
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ก าหนดให้ค่าความเชื่อมัน่โดยวิธี
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach's Alpha Coefficient)ไดค้่าเท่ากบั 0.977   วเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยเชงิสถติพิรรณนา ประกอบไปดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิอนุมาน ทดสอบที ่(t - test) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One - 
Way ANOVA)  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด  และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติใน
การท างานอยู่ในระดบัมากที่สุด 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบูรณาการทางด้านสงัคมหรอืการท างาน
รว่มกนั (2) ดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยูบ่นฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรม (3) ดา้นลกัษณะงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม (4) ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  และ (5) ด้านโอกาสในการ
พฒันาความสามารถของพนกังานตามล าดบั  และอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่  (1) ดา้นสิง่แวดลอ้มใน
การท างานทีป่ลอดภยั และส่งเสรมิสุขภาพ  (2) ดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม และ (3) ดา้น
ความสมดุลระหว่างการท างานกบัการด ารงชวีติตามล าดบั 

การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นต่อคุณภาพชวีิตในการท างานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัสกลนคร พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ และ
ระดบัการศกึษาสูงสุด ที่แตกต่างกนัมคีุณภาพชวีติในการท างานที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ในส่วนปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพการสมรส ต าแหน่งงาน รายได้ และ
ระยะเวลาในการท างาน ที่แตกต่างกนัมคีุณภาพชวีติในการท างานที่แตกต่างกนั ที่ระดับนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงให้เหน็ถงึ คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม



เป็นปจัจยัส าคญัอย่างมากของพนักงาน ทุกคนต้องการค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอต่อการครองชพีในภาวะ
เศรษฐกจิปจัจบุนั ค่าตอบแทน สวสัดกิารตอ้งอยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ 
การพจิารณาปรบัเงนิเดอืนต้องเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละคน และเป็นไปด้วยความ
ยตุธิรรมตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

ค าส าคญั : คุณภาพชวีติในการท างาน 

 

ABSTRACT 

 
The objective of this study was to study the factors affecting the quality of working life, 

and to compare personal factors with the level of working life of the bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives employees, Sakon Nakhon Provincial office. By a sample of 196 
people Use an online questionnaire as a tool to collect information. The confidence value by 
Cronbrach's Alpha Coefficient method was 0.977.  Data were analyzed by descriptive statistics. 
To describe the characteristics of various variables including frequency, percentage, mean and 
standard deviation. And analyzed by inferential statistics, t-test and One-Way ANOVA.  

The study found that the sample group had opinions on the quality of working life of the 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives employees, Sakon Nakhon Provincial Office 
Overall, it is at the highest level. When considering each aspect, it was found that the sample 
group had the highest level of opinions on the quality of working life in 5 aspects: (1) social 
integration or collaboration, (2) job characteristics, location Based on the law or judicial process, 
(3) the nature of the work that is beneficial to society, (4) the security and job advancement, 
and (5) the opportunity to develop the ability of the employees, respectively. And are at a high 
level in 3 areas: (1) a safe working environment and health promotion, (2) reasonable and fair 
compensation, and (3) balance between work and life, respectively. 

Comparison of opinion levels on quality of working life of Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives employees, Sakon Nakhon Provincial Office found that the personal 
factors of sex and the highest level of education The quality of working life was not significantly 
different at the 0.05 level. In terms of personal factors of age marital status, job title, income 
and length of service Different people have different quality of work life at the level of statistical 
significance at the 0.05 level. The quality of working life in terms of adequate and fair 
compensation is an extremely important factor for employees. Everyone needs compensation 



that is sufficient to live in the current economic climate. Compensation and benefits must be of 
the same standard compared to other government agencies. Consideration of salary 
adjustments must be appropriate for each person's knowledge and abilities. And is fair in 
accordance with the prescribed rules. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การปฏริปูหรอืเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลั (digital disruption) ที่
กระทบธุรกิจและหลาย ๆ หน่วยงานทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสงัคมรบัรู้มานานพอสมควรและมี
ผลกระทบ ขยายวงกว้างไปเรื่อย ๆ จนท าให้บางอุตสาหกรรมต้องออกมาเรยีกรอ้งให้มมีาตรการหรอื
แผนคุม้ครองพนกังาน ดัง้เช่น พนักงานธนาคารทีม่โีอกาสเสีย่งสูงในการถูกเลกิจา้งงาน อนัดว้ยการเขา้
มาแทนที่ของเทคโนโลย ีและธนาคารเองก็ได้เข้าสู่ระบบ Digital banking เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
(ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั, 2562) กล่าวว่า การเขา้สู่ยุคดจิทิลัของธนาคาร ท าใหเ้กดิการแทนที่
แรงงานของมนุษย์อย่างเห็นได้ชดั ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิในที่ ใดก็ได้ เพียงแค่มกีาร
เชื่อมต่อระบบอินเทอรเ์น็ต ผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์และดจิทิลัแพลตฟอร์ม เพยีงแค่มอีินเตอรเ์น็ต
ลูกค้าก็สามารถท า Mobile banking หรอืท าธุรกรรมผ่านเครื่องอตัโนมตั ิท าให้ธนาคารสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ เช่น ลดจ านวนการจ้างพนักงาน ลดขนาดของสาขา ลดค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
ธุรกรรม เป็นต้น แต่กส็ามารถรกัษาอตัราก าไรไดเ้หมอืนเดมิหรอืเพิม่มากขึน้ แต่สิง่ลดลง คอื พนักงาน
หลงับ้าน พนักงานหน้าเคาน์เตอร ์พนักงานประจ าสาขา หรอืแมแ้ต่พนักงานประจ าส านักงานใหญ่ ก็มี
แนวโน้มสงูทีจ่ะถูกเลกิจา้ง 

ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัสกลนคร เพื่อทีจ่ะน าผลการศกึษาไปเป็นขอ้มลู
ให้ผู้บริหารในการจดัการพัฒนาการท างานขององค์การและพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคเ์ชงิวสิยัทศัน์ของธนาคารในการเป็นธนาคารพฒันาชนบททีย่ ัง่ยนื 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 



 1.  เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจงัหวดัสกลนคร 

2.  เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลกบัระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนคร 

 

สมมติฐานของการท าวิจยั 

 1.  ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด ต าแหน่งงาน 
รายได ้และระยะเวลาในการท างานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส านกังานจงัหวดัสกลนครทีแ่ตกต่างกนัมคีุณภาพชวีติในการท างานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

  

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนบุคคล คอื เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพการสมรส 
ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทีส่ าคญัของคุณภาพชวีติ ประกอบไปดว้ย 8 ดา้น คอื ดา้น
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ ดา้น
โอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน ดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ดา้นการบรู
ณาการทางดา้นสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั ดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยูบ่นฐานของกฎหมายหรอื
กระบวนการยตุธิรรม ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกบัการด ารงชวีติ และดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนคร  จ านวน  
382  ราย (ขอ้มลู ณ วนัที ่21 มนีาคม  2565) โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้จ านวน 196 ราย ได้
จากการค านวณกลุ่มตวัอยา่งในกรณทีีท่ราบจ านวนประชากรทีม่จี านวนจ ากดัทีน่ับได ้(finite 
population) ใชส้ตูร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 

 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 



 

ความหมายของคณุภาพชีวิตในการท างาน 

คุณภาพชวีติในการท างาน (quality of working life) หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรูส้กึดต่ีองาน 
มคีวามมัน่คง เกดิความสุขในการท างาน จากสภาพแวดลอ้มและส านกังานมคีวามเหมาะสมตลอดจน
อุปกรณ์ส านกังานทีพ่รอ้มและเอือ้ต่อการท างานเป็นอย่างด ีซึง่จะส่งผลดกีบัตวัพนักงานและองคก์าร ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม เช่น ช่วยเพิม่ผลผลติขององคก์าร ช่วยเพิม่ขวญัและก าลงัในการท างานของ
ผูป้ฏบิตังิาน และช่วยปรบัปรงุศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานใหเ้พิม่สงูขึน้ (กระทรวงแรงงาน, 2562) 

องคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตในการท างาน 

 ตามหลกัการของรชิารด์ (Walton อา้งถงึใน ทศันีย ์ชาตไิทย, 2559, หน้า 17-19) ไดแ้บ่ง
องคป์ระกอบส าคญัเกีย่วกบัคุณภาพชวีติไว ้8 ประการ ดงันี้ 

               1.  ดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม หมายถงึ การทีพ่นกังานไดร้บัค่าจา้ง เงนิเดอืน 
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ อยา่งเป็นธรรมและเพยีงพอกบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินชวีติใน
ปจัจบุนั ตามมาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป เมือ่เปรยีบเทยีบกบัลกัษณะงานหรอืองคก์ารอื่น ๆ ดว้ย 

 2.  ดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทัง้ทาง
กายภาพและทางดา้นจติใจ นัน่คอื สถานทีข่องการท างานตอ้งไมม่ลีกัษณะทีต่อ้งเสีย่งอนัตรายจนเกนิไป 
และช่วยใหพ้นกังานทีท่ างานรูส้กึสะดวกสบาย และไมเ่กดิผลกระทบต่อสุขภาพรา่งกาย 

3.  ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน งานทีพ่นกังานท าอยู่นัน้จะต้องเปิด
โอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ และเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะอย่างแทจ้รงิและรวมถงึการมี
โอกาสไดท้ างานทีต่นยอมรบัว่าส าคญัและมคีวามหมาย 

 4.  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ความมัน่คงขององคก์ารมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง
จะช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานอยูใ่นองคก์ารไดม้โีอกาสเลื่อนต าแหน่งทีส่งูขึน้ และมคีวามมัน่คงในอาชพี 
ตลอดจนเป็นทีย่อมรบัทัง้ของเพื่อนรว่มงานและสมาชกิในครอบครวัของพนกังานเอง 

 5.  ดา้นการบูรณาการทางดา้นสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั ซึ่งหมายความว่าบุคลากรทุกระ
ระดบัไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการท างานรว่มกนั ไดช้่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน มกีารจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากรไดพ้บปะสงัสรรค์ 

 6.  ดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม หมายถงึค่านิยม
องคก์ารจะส่งเสรมิให ้เกดิการเคารพซึง่กนัและกนั มคีวามยตุธิรรมในการพจิารณาเงนิเดอืนและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ รวมทัง้เปิดโอกาสทีแ่ต่ละคนไดแ้สดงความคดิเหน็ ไดม้กีารปฏบิตัตินอยูภ่ายใต้
กฎหมาย 



 7.  ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกบัการด ารงชวีติ ปรมิาณงานจ านวนมากภายใต้
ระยะเวลาทีก่ าหนดเมือ่พนกังานท าไมท่นัจะเกดิความกดดนัจะท าใหเ้กดิความรูส้กึไมด่กีบังาน ดงันัน้
ควรมกีารก าหนดปรมิาณงานและจ านวนชัว่โมงการท างานทีเ่หมาะสมเพื่อไมใ่หเ้กดิการท างานทีม่าก
เกนิไปจนไม่มเีวลาไดอ้อกก าลงักายและพกัผ่อน หรอืเวลาในการด าเนินชวีติประจ าวนั 

 8.  ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ซึง่นบัเป็นเรือ่งส าคญัประการหน่ึงในการท างาน
พนกังานจะตอ้งรูส้กึ และซมึซบัว่าองคก์ารของตนทีท่ างานอยู่นัน้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นต่าง 
ๆ ทัง้ในดา้นด าเนินการ การบ าบดัของเสยี การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม การปฏบิตัเิกีย่วกบัการจา้งงาน
ตามกฎหมาย และเทคนิคดา้นการตลาด 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 

การวิจยัเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านักงานจงัหวดัสกลนคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้
แบบสอบถาม (questionnaire)  เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษา
ตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง 

พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนคร  จ านวน  
382  ราย (ขอ้มลู ณ วนัที ่21 มนีาคม  2565) โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้จ านวน 196 ราย ได้
จากการค านวณกลุ่มตวัอยา่งในกรณทีีท่ราบจ านวนประชากรทีม่จี านวนจ ากดัทีน่ับได ้(finite 
population) ใชส้ตูร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random 
sampling) จ านวน 196 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้คอื แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการ
สมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 

 ส่วนที ่2 เป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัองคป์ระกอบทีส่ าคญัของคุณภาพชวีติ ประกอบไปดว้ย 8 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและส่งเสรมิ
สุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน ดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน 
ดา้นการบูรณาการทาง ดา้นสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั ดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยูบ่นฐานของกฎหมาย



หรอืกระบวนการยตุธิรรม ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกบัการด ารงชวีติ และดา้นลกัษณะงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 ส่วนที ่3  แนวทางการพฒันาและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการท างานของ 
พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนคร 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน  104  คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 46.90 มอีายรุะหว่าง 31 – 35 ปี จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.10 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.60 ด ารงต าแหน่งสายงานสนิเชื่อ จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
42.30 มรีายไดร้ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.70 และมรีะยะเวลาใน
การท างาน 6 – 10 ปี จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.70 

ผลการวิเคราะหร์ะดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติในการท างานของ
พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนคร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด  และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติใน
การท างานอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการบูรณาการทางดา้นสงัคมหรอืการท างาน
รว่มกนั (2) ดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยูบ่นฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรม (3) ดา้นลกัษณะงาน
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (4) ดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  และ (5) ดา้นโอกาสในการ
พฒันาความสามารถของพนกังาน ตามล าดบั  และอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่  (1) ดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในการท างานทีป่ลอดภยั และส่งเสรมิสุขภาพ  (2) ดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม และ (3) 
ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกบัการด ารงชวีติตามล าดบั 
 
ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลกบัระดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 

จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
สมมตฐิานที ่1  เพศของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังาน

จงัหวดัสกลนครทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานทีไ่มแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่2  อายขุองพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังาน
จงัหวดัสกลนครทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ไดแ้ก่คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม
และยตุธิรรม ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน  ดา้นการบูรณาการทางดา้นสงัคม



หรอืการท างานรว่มกนั  ดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  ดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างานที่
ปลอดภยั และส่งเสรมิสุขภาพ  ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  และดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยู่
บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรม เมือ่จ าแนกตามอายแุลว้ พนักงานอายไุมเ่กนิ 25 ปี และ
อาย ุ26 – 40 ปี มคีุณภาพชวีติในการท างานน้อยกว่าพนกังานอายุมากกว่า 40 ปีขึน้ไป  

สมมตฐิานที ่3  สถานภาพการสมรสของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนครทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ไดแ้ก่คุณภาพชวีติในการท างานดา้น
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและยตุธิรรมดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน  และดา้น
สิง่แวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั และส่งเสรมิสุขภาพ 

สมมตฐิานที ่4  ระดบัการศกึษาสงูสุดของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนครทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานทีไ่มแ่ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่5  ต าแหน่งงานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานจงัหวดัสกลนครทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่คุณภาพชวีติในการท างานแตกต่างกนัทุกดา้น จ าแนก
ตามต าแหน่งงานแลว้ พนกังานต าแหน่งงานสายงานบรหิาร (ระดบั 8 ขึน้ไป) มคีุณภาพชวีติในการ
ท างานมากกว่าพนกังานต าแหน่งงานสายงานสนิเชื่อ สายงานการเงนิ และสายงานธุรการ ในส่วน
พนกังานต าแหน่งงานสายงานสนิเชื่อ มคีุณภาพชวีติในการท างานน้อยกว่าพนกังานต าแหน่งงานสาย
งานการเงนิ และสายงานธุรการ 

สมมตฐิานที ่6 รายไดข้องพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังาน
จงัหวดัสกลนครทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ซึง่ไดแ้ก่ คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและยตุธิรรม ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน  ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั และส่งเสรมิสุขภาพ ดา้นลกัษณะงานที่
ตัง้อยูบ่นฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรม และดา้นการบรูณาการทางดา้นสงัคมหรอืการ
ท างานรว่มกนั เมือ่จ าแนกตามรายไดแ้ลว้ พนกังานทีม่รีายไดไ้มเ่กิน 15,000 บาท มคีุณภาพชวีติในการ
ท างานน้อยกว่าพนกังานทีม่รีายได ้25,001 ขึน้ไป  ในส่วนพนกังานทีม่รีายได ้15,001 – 25,000 บาท มี
คุณภาพชวีติในการท างานน้อยกว่าพนกังานทีม่รีายไดม้ากกว่า 35,000 บาท ขึน้ไป  และพนกังานทีม่ ี
รายได ้25,001 – 35,000 บาท มคีุณภาพชวีติในการท างานน้อยกว่าพนกังานทีม่รีายไดม้ากกว่า 35,000 
บาท ขึน้ไป 

สมมตฐิานที ่7  ระยะเวลาในการท างานของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนครทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ ซึง่ไดแ้ก่ คุณภาพชวีติในการท างานดา้น
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน ดา้นความ



มัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั และส่งเสรมิสุขภาพ  และดา้น
ลกัษณะงานทีต่ ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรม เมือ่จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ท างานแลว้พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานไมเ่กนิ  5 ปี และพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 6 
– 15 ปี มคีุณภาพชวีติในการท างานน้อยกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานมากกว่า 15  ปีขึน้ไป 
 

การอภิปรายผล 
 

ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติในการท างานของ

พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนคร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติใน
การท างานอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการบูรณาการทางดา้นสงัคมหรอืการท างาน
รว่มกนั (2) ดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยูบ่นฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรม (3) ดา้นลกัษณะงาน
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (4) ดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  และ (5) ดา้นโอกาสในการ
พฒันาความสามารถของพนกังานตามล าดบั เนื่องจากธนาคารไดใ้หพ้นกังานทุกระดบัมโีอกาสไดแ้สดง
ความคดิเหน็ในการท างานร่วมกนั มกีารจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหพ้นกังานไดพ้บปะสงัสรรค ์ ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืจากเพื่อนรว่มงานในการท างานเป็นอย่างด ีจงึท าใหทุ้กฝา่ยในองคก์ารมคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอ
กนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์ในล าดบัขัน้ที่3 คอื ความตอ้งการ
ทางดา้นสงัคม ความรกั การยอมรบัเป็นพวกพอ้ง (social or loves of belonging needs) การไดร้บัการ
ยอมรบัและมคีวามส าคญัมากต่อมนุษย ์เช่น มติรภาพความรกัจากเพื่อนรว่มงาน ความรกัจากคนรกั 
และความรกัจากครอบครวั เพื่อแสดงถงึบุคคลอื่นยอมรบัในความส าคญัของตนเอง ซึง่ในองคก์ารยอ่ม
ตอ้งมกีารตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าวของพนกังานโดย เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดง
ความคดิเหน็ และความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัการยอมรบั มกีารยกยอ่งชมเชย เพื่อสรา้งความรูส้กึความเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์าร จนท าใหพ้นกังานมคีวามพรอ้มทางดา้นความรูค้วามสามารถ ความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง เพื่อทีจ่ะไดร้บัโอกาสในการด ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ในองคก์าร 
 
การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลกบัระดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 

การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ต่อคุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านกังานจงัหวดัสกลนคร จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพการ
สมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน  

จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล เพศ และระดบัการศกึษาสงูสุดทีแ่ตกต่างกนัมคีุณภาพ
ชวีติในการท างานทีไ่มแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในส่วนอาย ุสถานภาพการ
สมรส ต าแหน่งงาน รายได ้และระยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานที่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงใหเ้หน็ถงึ คุณภาพชวีติในการท างานดา้น



ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและเป็นธรรมเป็นปจัจยัส าคญัอย่างมากของพนกังาน ทุกคนตอ้งการค่าตอบแทน
ทีเ่พยีงพอต่อการครองชพีในภาวะเศรษฐกจิปจัจบุนั ค่าตอบแทน สวสัดกิารตอ้งอยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนั
เมือ่เทยีบกบัหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ การพจิารณาปรบัเงนิเดอืนตอ้งเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ
ของแต่ละคน และเป็นไปดว้ยความยตุธิรรมตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบั พศิโสภา ทฆีา
วงค ์(2560) คุณภาพชวีติการท างานของพนกังานส่วนต าบลในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่จากผลงานวจิยั
พบว่า ต าแหน่งงาน ช่วงอาย ุสถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประสบการณ์การท างาน และขนาด
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีแ่ตกต่างกนันัน่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัในครัง้น้ี 
1. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและยตุธิรรมค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและเป็นธรรมเป็นปจัจยั

ส าคญัอยา่งมากของพนกังาน เพราะทุกคนตอ้งการค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอต่อการครองชพีในภาวะ
เศรษฐกจิปจัจุบนั ค่าตอบแทน สวสัดกิารตอ้งอยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนัเมือ่เทยีบกบัหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ 
การพจิารณาปรบัเงนิเดอืนต้องเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละคน และเป็นไปดว้ยความ
ยตุธิรรมตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

2. ดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั และส่งเสรมิสุขภาพ สถานทีท่ างานบางสาขามตีกึ
สภาพเก่า คบัแคบไมป่ลอดโปรง่ แสงสว่างไมเ่พยีงพอ ควรมกีารปรบัปรงุ ตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ และ
เครือ่งใชส้ านกังานทีม่คีุณภาพและเพยีงพอต่อการใชง้าน และส่งเสรมิใหพ้นกังานท ากจิกรรมเพื่อ
สุขภาพ เช่น เล่นกฬีา  

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน องคก์ารควรเปิดโอกาสใหเ้ขา้รว่มการ
ฝึกอบรม พฒันาความรูอ้ยูเ่สมอ เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วนร่วมในการวางแผนปฏบิตังิาน เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานและเตรยีมความพรอ้มในการเป็นผูบ้รหิารในโอกาสต่อไป 

4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ในดา้นน้ีธนาคารไดใ้หโ้อกาสในการเลื่อนต าแหน่ง
ของพนกังานอยา่งเท่าเทยีมกนัทุกคน ควรมกีารสนบัสนุนใหไ้ดร้บังานทีไ่ดใ้ช้ความรูค้วามสามารถ เพื่อ
เพิม่ทกัษะในการท างานท ามากขึน้ 

5. ดา้นการบรูณาการทางดา้นสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั ผูบ้รหิารควรใหพ้นกังานทุกระดบัมี
โอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็ในการท างานรว่มกนัยิง่ขึน้ เพื่อทีจ่ะไดเ้หน็มุมมองทีแ่ตกต่าง และเขา้ใจ
ปญัหาทีแ่ทจ้รงิในการท างานมากยิง่ขึน้  

6. ดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรม พนกังานทุกคนตอ้ง
ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเสมอภาคเช่นเดยีวกบัผูร้ว่มงานทุกคน มกีระบวนการตดัสนิ และบทลงโทษการ
กระท าผดิอยา่งยตุธิรรม และเคารพต่อสทิธแิละหน้าทีข่องผูร้ว่มงาน 



7. ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานกบัการด ารงชวีติ งานต่าง ๆ ทีพ่นกังานไดร้บัควรมี
ปรมิาณทีเ่หมาะสม เพื่อความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการปฏบิตังิานขององคก์าร ใหพ้นกังานไดม้ี
ช่วงเวลาส าหรบัพกัผ่อนหรอืท ากจิกรรมทีต่อ้งการ ไดใ้ชส้ทิธวินัลาครบจ านวนตามทีอ่งคก์ารก าหนดให ้
และไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชวีติ 

8. ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ธนาคารตอ้งใหค้วามเสมอภาคแก่ผูม้ารบับรกิาร 
ใหค้วามเท่าเทยีมกนัทุกคนตามล าดบัควิก่อน-หลงั เพื่อเป็นภาพลกัษณ์ขององคก์ารเป็นทีย่อมรบัส าหรบั
บุคคลภายนอก องคก์ารตอ้งมกีารรณรงคใ์หพ้นกังานตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม และท าเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมใหม้ากยิง่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรวจิยัเชงิปรมิาณควบคู่ไปกบัวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชค้ าถาม
ปลายเปิดเพื่อใหท้ราบถงึทศันคตคิวามตอ้งการของพนักงานในองคก์ารมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรท าการศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานธนาคารอื่นๆ เพื่อน าผลวจิยัมา
เปรยีบเทยีบว่าสอดคลอ้งหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อน าผลทีไ่ดม้าพฒันาองคก์ารใหด้ขีึน้ต่อไป 
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