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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน และ
เพื่อ เปรีย บเทีย บป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ ระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานของพนั ก งานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 196 คน ใช้รูป
แบบสอบถามออนไลน์ เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ก าหนดให้ ค่ า ความเชื่อ มันโดยวิ
่
ธี
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach's Alpha Coefficient)ได้ค่าเท่ากับ 0.977 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเชิงสถิตพิ รรณนา ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่ วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงอนุมาน ทดสอบที่ (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
จากการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งมีร ะดับ ความคิด เห็น ต่ อ คุ ณ ภาพชีว ิต ในการทางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ ใน
การทางานอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรือ การทางาน
ร่วมกัน (2) ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม (3) ด้านลักษณะงาน
ที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม (4) ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในงาน และ (5) ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของพนักงานตามลาดับ และอยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสิง่ แวดล้อมใน
การทางานทีป่ ลอดภัย และส่งเสริมสุ ขภาพ (2) ด้านค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม และ (3) ด้าน
ความสมดุลระหว่างการทางานกับการดารงชีวติ ตามลาดับ
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่ อคุณภาพชีว ิตในการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ และ
ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 ในส่ วนปจั จัยส่ วนบุค คลด้านอายุ สถานภาพการสมรส ตาแหน่ งงาน รายได้ และ
ระยะเวลาในการทางาน ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวติ ในการทางานที่แตกต่างกัน ที่ระดั บนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงให้เห็นถึง คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม

เป็ นปจั จัยสาคัญอย่างมากของพนักงาน ทุกคนต้องการค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอต่อการครองชีพในภาวะ
เศรษฐกิจปจั จุบนั ค่าตอบแทน สวัสดิการต้องอยูใ่ นมาตรฐานเดียวกันเมือ่ เทียบกับหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ
การพิจารณาปรับเงินเดือนต้องเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของแต่ละคน และเป็ นไปด้วยความ
ยุตธิ รรมตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทางาน
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.
Keywords : quality of work life
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิรปู หรือเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (digital disruption) ที่
กระทบธุ รกิจและหลาย ๆ หน่ ว ยงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม ซึ่งสังคมรับรู้มานานพอสมควรและมี
ผลกระทบ ขยายวงกว้างไปเรื่อย ๆ จนทาให้บางอุตสาหกรรมต้องออกมาเรียกร้องให้มมี าตรการหรือ
แผนคุม้ ครองพนักงาน ดัง้ เช่น พนักงานธนาคารทีม่ โี อกาสเสีย่ งสูงในการถูกเลิกจ้างงาน อันด้วยการเข้า
มาแทนที่ของเทคโนโลยี และธนาคารเองก็ได้เ ข้าสู่ระบบ Digital banking เป็ นที่เรียบร้อ ยแล้ว
(สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั , 2562) กล่าวว่า การเข้าสู่ยุคดิจทิ ลั ของธนาคาร ทาให้เกิดการแทนที่
แรงงานของมนุ ษ ย์อย่างเห็นได้ชดั ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินในที่ ใ ดก็ได้ เพียงแค่ มกี าร
เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม เพียงแค่มอี ินเตอร์เน็ต
ลูกค้าก็สามารถทา Mobile banking หรือทาธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติ ทาให้ธนาคารสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ เช่น ลดจานวนการจ้างพนักงาน ลดขนาดของสาขา ลดค่ าวัส ดุอุ ปกรณ์ ท่ใี ช้ใ นการทา
ธุรกรรม เป็ นต้น แต่กส็ ามารถรักษาอัตรากาไรได้เหมือนเดิมหรือเพิม่ มากขึน้ แต่สงิ่ ลดลง คือ พนักงาน
หลังบ้าน พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ พนักงานประจาสาขา หรือแม้แต่พนักงานประจาสานักงานใหญ่ ก็ม ี
แนวโน้มสูงทีจ่ ะถูกเลิกจ้าง
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร เพื่อทีจ่ ะนาผลการศึกษาไปเป็ นข้อมูล
ให้ผู้บริห ารในการจัด การพัฒนาการทางานขององค์การและพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานของ
พนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงวิสยั ทัศน์ของธนาคารในการเป็ นธนาคารพัฒนาชนบททีย่ งยื
ั่ น
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

1. เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร
สมมติ ฐานของการทาวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน
รายได้ และระยะเวลาในการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานจังหวัดสกลนครทีแ่ ตกต่างกันมีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส
ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการทางาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบทีส่ าคัญของคุณภาพชีวติ ประกอบไปด้วย 8 ด้าน คือ ด้าน
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม ด้านสิง่ แวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน ด้านการบูร
ณาการทางด้านสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรือ
กระบวนการยุตธิ รรม ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับการดารงชีวติ และด้านลักษณะงานทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร จานวน
382 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้จานวน 196 ราย ได้
จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างในกรณีทท่ี ราบจานวนประชากรทีม่ จี านวนจากัดทีน่ ับได้ (finite
population) ใช้สตู ร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)

แนวคิ ดทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

ความหมายของคุณภาพชี วิตในการทางาน
คุณภาพชีวติ ในการทางาน (quality of working life) หมายถึง ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความรูส้ กึ ดีต่องาน
มีความมันคง
่ เกิดความสุขในการทางาน จากสภาพแวดล้อมและสานักงานมีความเหมาะสมตลอดจน
อุปกรณ์สานักงานทีพ่ ร้อมและเอือ้ ต่อการทางานเป็ นอย่างดี ซึง่ จะส่งผลดีกบั ตัวพนักงานและองค์การ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เช่น ช่วยเพิม่ ผลผลิตขององค์การ ช่วยเพิม่ ขวัญและกาลังในการทางานของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน และช่วยปรับปรุงศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านให้เพิม่ สูงขึน้ (กระทรวงแรงงาน, 2562)
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางาน
ตามหลักการของริชาร์ด (Walton อ้างถึงใน ทัศนีย์ ชาติไทย, 2559, หน้า 17-19) ได้แบ่ง
องค์ประกอบสาคัญเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ไว้ 8 ประการ ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม หมายถึง การทีพ่ นักงานได้รบั ค่าจ้าง เงินเดือน
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่นื ๆ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอกับค่าใช้จา่ ยในการดาเนินชีวติ ใน
ปจั จุบนั ตามมาตรฐานทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ เมือ่ เปรียบเทียบกับลักษณะงานหรือองค์การอื่น ๆ ด้วย
2. ด้านสิง่ แวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สิง่ แวดล้อมทัง้ ทาง
กายภาพและทางด้านจิตใจ นันคื
่ อ สถานทีข่ องการทางานต้องไม่มลี กั ษณะทีต่ อ้ งเสีย่ งอันตรายจนเกินไป
และช่วยให้พนักงานทีท่ างานรูส้ กึ สะดวกสบาย และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน งานทีพ่ นักงานทาอยู่นนั ้ จะต้องเปิด
โอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ และเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะอย่างแท้จริงและรวมถึงการมี
โอกาสได้ทางานทีต่ นยอมรับว่าสาคัญและมีความหมาย
4. ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน ความมันคงขององค์
่
การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์การได้มโี อกาสเลื่อนตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ และมีความมันคงในอาชี
่
พ
ตลอดจนเป็นทีย่ อมรับทัง้ ของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานเอง
5. ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรือการทางานร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าบุคลากรทุกระ
ระดับได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นในการทางานร่วมกัน ได้ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์
6. ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม หมายถึงค่านิยม
องค์การจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพซึง่ กันและกัน มีความยุตธิ รรมในการพิจารณาเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ รวมทัง้ เปิดโอกาสทีแ่ ต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น ได้มกี ารปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้
กฎหมาย

7. ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับการดารงชีวติ ปริมาณงานจานวนมากภายใต้
ระยะเวลาทีก่ าหนดเมือ่ พนักงานทาไม่ทนั จะเกิดความกดดันจะทาให้เกิดความรูส้ กึ ไม่ดกี บั งาน ดังนัน้
ควรมีการกาหนดปริมาณงานและจานวนชัวโมงการท
่
างานทีเ่ หมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทางานทีม่ าก
เกินไปจนไม่มเี วลาได้ออกกาลังกายและพักผ่อน หรือเวลาในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
8. ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึง่ นับเป็นเรือ่ งสาคัญประการหนึ่งในการทางาน
พนักงานจะต้องรูส้ กึ และซึมซับว่าองค์การของตนทีท่ างานอยู่นนั ้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง
ๆ ทัง้ ในด้านดาเนินการ การบาบัดของเสีย การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจ้างงาน
ตามกฎหมาย และเทคนิคด้านการตลาด
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

การวิจ ยั เรื่อ งคุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานของพนัก งานธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านัก งานจังหวัด สกลนคร เป็ น การวิจ ยั เชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษา
ตามลาดับขัน้ ตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร จานวน
382 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้จานวน 196 ราย ได้
จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างในกรณีทท่ี ราบจานวนประชากรทีม่ จี านวนจากัดทีน่ ับได้ (finite
population) ใช้สตู ร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random
sampling) จานวน 196 คน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการทางาน
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนทีเ่ กี่ยวกับองค์ประกอบทีส่ าคัญของคุณภาพชีวติ ประกอบไปด้วย 8 ด้าน
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม ด้านสิง่ แวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน
ด้านการบูรณาการทาง ด้านสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานของกฎหมาย

หรือกระบวนการยุตธิ รรม ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับการดารงชีวติ และด้านลักษณะงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.90 มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 80.60 ดารงตาแหน่งสายงานสินเชื่อ จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ
42.30 มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 และมีระยะเวลาใน
การทางาน 6 – 10 ปี จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70
ผลการวิ เคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ ใน
การทางานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรือการทางาน
ร่วมกัน (2) ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม (3) ด้านลักษณะงาน
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม (4) ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน และ (5) ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของพนักงาน ตามลาดับ และอยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสิง่ แวดล้อม
ในการทางานทีป่ ลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ (2) ด้านค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม และ (3)
ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับการดารงชีวติ ตามลาดับ
ผลการวิ เคราะห์เปรียบเที ยบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
สมมติฐานที่ 1 เพศของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
จังหวัดสกลนครทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 2 อายุของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
จังหวัดสกลนครทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ได้แก่คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
และยุตธิ รรม ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ด้านการบูรณาการทางด้านสังคม

หรือการทางานร่วมกัน ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน ด้านสิง่ แวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม และด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่
บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม เมือ่ จาแนกตามอายุแล้ว พนักงานอายุไม่เกิน 25 ปี และ
อายุ 26 – 40 ปี มีคุณภาพชีวติ ในการทางานน้อยกว่าพนักงานอายุมากกว่า 40 ปีขน้ึ ไป
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพการสมรสของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนครทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ได้แก่คุณภาพชีวติ ในการทางานด้าน
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรมด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และด้าน
สิง่ แวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุดของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนครทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 5 ตาแหน่งงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานจังหวัดสกลนครทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ คุณภาพชีวติ ในการทางานแตกต่างกันทุกด้าน จาแนก
ตามตาแหน่งงานแล้ว พนักงานตาแหน่งงานสายงานบริหาร (ระดับ 8 ขึน้ ไป) มีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานมากกว่าพนักงานตาแหน่งงานสายงานสินเชื่อ สายงานการเงิน และสายงานธุรการ ในส่วน
พนักงานตาแหน่งงานสายงานสินเชื่อ มีคุณภาพชีวติ ในการทางานน้อยกว่าพนักงานตาแหน่งงานสาย
งานการเงิน และสายงานธุรการ
สมมติฐานที่ 6 รายได้ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
จังหวัดสกลนครทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ได้แก่ คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและยุตธิ รรม ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ด้านความมันคงและ
่
ความก้าวหน้าในงาน ด้านสิง่ แวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ ด้านลักษณะงานที่
ตัง้ อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม และด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรือการ
ทางานร่วมกัน เมือ่ จาแนกตามรายได้แล้ว พนักงานทีม่ รี ายได้ไม่เกิน 15,000 บาท มีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานน้อยกว่าพนักงานทีม่ รี ายได้ 25,001 ขึน้ ไป ในส่วนพนักงานทีม่ รี ายได้ 15,001 – 25,000 บาท มี
คุณภาพชีวติ ในการทางานน้อยกว่าพนักงานทีม่ รี ายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึน้ ไป และพนักงานทีม่ ี
รายได้ 25,001 – 35,000 บาท มีคุณภาพชีวติ ในการทางานน้อยกว่าพนักงานทีม่ รี ายได้มากกว่า 35,000
บาท ขึน้ ไป
สมมติฐานที่ 7 ระยะเวลาในการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนครทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ได้แก่ คุณภาพชีวติ ในการทางานด้าน
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ด้านความ

มันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน ด้านสิง่ แวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ และด้าน
ลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม เมือ่ จาแนกตามระยะเวลาในการ
ทางานแล้วพนักงานทีม่ รี ะยะเวลาในการทางานไม่เกิน 5 ปี และพนักงานทีม่ รี ะยะเวลาในการทางาน 6
– 15 ปี มีคุณภาพชีวติ ในการทางานน้อยกว่าพนักงานทีม่ รี ะยะเวลาในการทางานมากกว่า 15 ปีขน้ึ ไป
การอภิ ปรายผล
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ ใน
การทางานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรือการทางาน
ร่วมกัน (2) ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม (3) ด้านลักษณะงาน
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม (4) ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน และ (5) ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของพนักงานตามลาดับ เนื่องจากธนาคารได้ให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นในการทางานร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ได้รบั การ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในการทางานเป็นอย่างดี จึงทาให้ทุกฝา่ ยในองค์การมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
กัน ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ ในลาดับขัน้ ที่3 คือ ความต้องการ
ทางด้านสังคม ความรัก การยอมรับเป็ นพวกพ้อง (social or loves of belonging needs) การได้รบั การ
ยอมรับและมีความสาคัญมากต่อมนุษย์ เช่น มิตรภาพความรักจากเพื่อนร่วมงาน ความรักจากคนรัก
และความรักจากครอบครัว เพื่อแสดงถึงบุคคลอื่นยอมรับในความสาคัญของตนเอง ซึง่ ในองค์การย่อม
ต้องมีการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของพนักงานโดย เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดง
ความคิดเห็น และความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั การยอมรับ มีการยกย่องชมเชย เพื่อสร้างความรูส้ กึ ความเป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์การ จนทาให้พนักงานมีความพร้อมทางด้านความรูค้ วามสามารถ ความเชื่อมันใน
่
ตนเอง เพื่อทีจ่ ะได้รบั โอกาสในการดารงตาแหน่ งทีส่ งู ขึน้ ในองค์การ
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานจังหวัดสกลนคร จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการทางาน
จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคล เพศ และระดับการศึกษาสูงสุดทีแ่ ตกต่างกันมีคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ในส่วนอายุ สถานภาพการ
สมรส ตาแหน่ งงาน รายได้ และระยะเวลาในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานที่
แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงให้เห็นถึง คุณภาพชีวติ ในการทางานด้าน

ค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและเป็ นธรรมเป็ นปจั จัยสาคัญอย่างมากของพนักงาน ทุกคนต้องการค่าตอบแทน
ทีเ่ พียงพอต่อการครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปจั จุบนั ค่าตอบแทน สวัสดิการต้องอยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน
เมือ่ เทียบกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ การพิจารณาปรับเงินเดือนต้องเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
ของแต่ละคน และเป็นไปด้วยความยุตธิ รรมตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ซึง่ สอดคล้องกับ พิศโสภา ทีฆา
วงค์ (2560) คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานส่วนตาบลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ จากผลงานวิจยั
พบว่า ตาแหน่งงาน ช่วงอายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ประสบการณ์การทางาน และขนาด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทีแ่ ตกต่างกันนัน่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั ในครัง้ นี้
1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรมค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและเป็ นธรรมเป็ นปจั จัย
สาคัญอย่างมากของพนักงาน เพราะทุกคนต้องการค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอต่อการครองชีพในภาวะ
เศรษฐกิจปจั จุบนั ค่าตอบแทน สวัสดิการต้องอยูใ่ นมาตรฐานเดียวกันเมือ่ เทียบกับหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ
การพิจารณาปรับเงินเดือนต้องเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของแต่ละคน และเป็นไปด้วยความ
ยุตธิ รรมตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
2. ด้านสิง่ แวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ สถานทีท่ างานบางสาขามีตกึ
สภาพเก่า คับแคบไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรมีการปรับปรุง ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ
เครือ่ งใช้สานักงานทีม่ คี ุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน และส่งเสริมให้พนักงานทากิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ เช่น เล่นกีฬา
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน องค์การควรเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม พัฒนาความรูอ้ ยูเ่ สมอ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบตั งิ าน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางานและเตรียมความพร้อมในการเป็นผูบ้ ริหารในโอกาสต่อไป
4. ด้านความมันคงและความก้
่
าวหน้าในงาน ในด้านนี้ธนาคารได้ให้โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง
ของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ควรมีการสนับสนุ นให้ได้รบั งานทีไ่ ด้ใช้ความรูค้ วามสามารถ เพื่อ
เพิม่ ทักษะในการทางานทามากขึน้
5. ด้านการบูรณาการทางด้านสังคมหรือการทางานร่วมกัน ผูบ้ ริหารควรให้พนักงานทุกระดับมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการทางานร่วมกันยิง่ ขึน้ เพื่อทีจ่ ะได้เห็นมุมมองทีแ่ ตกต่าง และเข้าใจ
ปญั หาทีแ่ ท้จริงในการทางานมากยิง่ ขึน้
6. ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม พนักงานทุกคนต้อง
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับผูร้ ว่ มงานทุกคน มีกระบวนการตัดสิน และบทลงโทษการ
กระทาผิดอย่างยุตธิ รรม และเคารพต่อสิทธิและหน้าทีข่ องผูร้ ว่ มงาน

7. ด้านความสมดุลระหว่างการทางานกับการดารงชีวติ งานต่าง ๆ ทีพ่ นักงานได้รบั ควรมี
ปริมาณทีเ่ หมาะสม เพื่อความสอดคล้องกับระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านขององค์การ ให้พนักงานได้ม ี
ช่วงเวลาสาหรับพักผ่อนหรือทากิจกรรมทีต่ อ้ งการ ได้ใช้สทิ ธิวนั ลาครบจานวนตามทีอ่ งค์การกาหนดให้
และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวติ
8. ด้านลักษณะงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ธนาคารต้องให้ความเสมอภาคแก่ผมู้ ารับบริการ
ให้ความเท่าเทียมกันทุกคนตามลาดับคิวก่อน-หลัง เพื่อเป็นภาพลักษณ์ขององค์การเป็นทีย่ อมรับสาหรับ
บุคคลภายนอก องค์การต้องมีการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และทาเป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้มากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรวิจยั เชิงปริมาณควบคู่ไปกับวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้คาถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ทราบถึงทัศนคติความต้องการของพนักงานในองค์การมากยิง่ ขึน้
2. ควรทาการศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานธนาคารอื่นๆ เพื่อนาผลวิจยั มา
เปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนาผลทีไ่ ด้มาพัฒนาองค์การให้ดขี น้ึ ต่อไป
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