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คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

Quality of Work life for employees of the Government Housing Bank Head office 
 

                                                                                                                                                                   ประภาพร  สงคราม 

                    

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ส านักงานใหญ่ มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 2)เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ จ านวน 277 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยใชส้ถิติ Independent Samples     

T-test และ One-way ANOVA 

 ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง          

มีอาย ุ30-39 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือน 15,000-30,000 บาท มีระยะเวลาในการ

ท างาน 6-10 ปี และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างาน               

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และจากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนักงานธนาคารสงเคราะห์ท่ีมีระดับการศึกษา และเงินเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างาน               

ไม่แตกต่างกนั แต่พนกังานธนาคารสงเคราะห์ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพและระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั   

มีคุณภาพชีวติในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ค าส าคญั: คุณภาพชีวิตในการท างาน,พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were:1) To study the working life’s quality of Government Housing 

Bank’s employees in the Head Office 2) To compare the working life’s quality of Government Housing 

Bank’s employees in the Head Office. 

The sample group was 277Government Housing Bank’s employees in the Head Office.            

The instruments used in the study were 1) The questionnaire for data collection and 2) The statistics used 

for analyzing personal factor data were frequency,  percentage,  mean, standard deviation, the comparison 

of personal factors quality of life at work was used by Independent Samples T-test and One-way ANOVA. 

 The results of this study were found that 1) Most of Government Housing Bank’s employees in 

the Head Office are single female, aged 30-39, educated in bachelor's degree, salary 15,000-30,000 baht, 

and a period of  work about 6-10 years 2) Government Housing Bank’s employees in the Head Office 

have the overall quality of working life at a high level. 3) There was not different of the personal factors 

and the working life’s quality when compare in the same conditions of salary and educational levels.      

But there were different vary to the condition of  sex, age, status and period of work at 0.05 significant level. 
 

Keywords: Quality of work life, Government Housing Bank Employees 

บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ดว้ยสภาวะท่ีการด าเนินธุรกิจและสถาบนัการเงินท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ  

มีการแข่งขนัอย่างรุนแรง ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การศึกษา สภาพแวดลอ้มต่างๆ   

และการด าเนินชีวิตของมนุษยท่ี์ท าให้สถาบนัการเงินตอ้งปรับตวัและให้ความส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์ 

เพิ่มมากข้ึน เพราะทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลง                

มีความสามารถในการแข่งขนัและท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายได ้ 

จากรายงานสรุปผลและผลวิเคราะห์การส ารวจความผูกพนัขององค์กรและความพึงพอใจของ

พนกังาน ประจ าปี 2562 ซ่ึงพนกังานมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อให้องคก์รน าไปใชพ้ฒันาปรับปรุง

ไดแ้ก่ งานท่ีรับผดิชอบ การพฒันาและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน สวสัดิการพนกังาน สภาพแวดลอ้ม 
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และความพร้อมของสถานท่ีท างาน ความเป็นผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา การบริหารการปฏิบติังานและการให้

รางวลั บรรยากาศการท างาน ภาพลกัษณ์ความมัน่คงและวสิัยทศัน์ธนาคาร(ธนาคารอาคารสงเคราะห์,2562) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของธนาคารเพื่อให้

สอดคล้องกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรง     

โดยมุ่งเน้นท่ีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในการพฒันาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้

พนกังานมีความผกูพนัท่ีดีต่อองค์กร มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ตลอดจนการเพื่อให้พนกังานของ

ธนาคารมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี  ซ่ึงบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะให้องคก์รพฒันาและเติบโตไปสู่

ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื (ธนาคารอาคารสงเคราะห์,2563) 

 จากความส าคญัของคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ท าให้ผูว้ิจยั       
มีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่       
เพื่อทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตและน าไปเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลวา่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
หรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดปัญหาการลาออกจากงานและการเสริมสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานและความผูกพนัในองคก์ร ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ความส าเร็จขององคก์รรวมถึงบุคลากรของธนาคารต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังานใหญ่ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ส านกังานใหญ่ 
 

สมมติฐานการวจัิย 

 พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ส านกังาน

ใหญ่ มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 277 คน 
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2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั คือ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวติชีวติการท างาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 8 ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และเป็นธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของ
บุคลากร ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กร             
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวัและด้านลักษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท าใหท้ราบคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

 2. ท าใหท้ราบผลการเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

 3. ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแนวทางในการพัฒนาการท างานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี 
 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการท างาน 

Richard E.Waton (1974) ก าหนดองคป์ระกอบคุณภาพชีวติในการท างานไวด้งัน้ี 

1) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) คือ การไดรั้บ

รายได ้ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน เพื่อใหบุ้คลากรรู้สึกวา่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม      

2) ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy working condition) คือ 

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัปฏิบติังานของบุคลากรโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอนัตราย        

3) ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ (Development of human Capacities) คือ โอกาสท่ีจะ

ไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรนอกเหนือจากงานท่ีท า 

4) ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน (Growth and Security) คือ โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน การไดเ้ล่ือนต าแหน่งของบุคลากร ซ่ึงท าใหบุ้คคลมีความรู้สึกมัน่คงในงาน 
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5) ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองค์กรหรือการท างานร่วมกนั(Social integration in the 

work organization) คือ สัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน เกิดการยอมรับ

และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั มีบรรยากาศการท างานท่ีดี 

6) ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร  (Constitutionalism) คือ ความยุติธรรมในการท างาน การปฏิบติัต่อ

บุคลากรอยา่งเหมาะสม บุคลากรไดรั้บการเคารพสิทธิการเป็นส่วนบุคคล บรรยากาศองค์กรมีความเสมอ

ภาคและยติุธรรม 

7) ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั (Work and The Total Life Space) คือ บุคลากร

สามารถรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั มีอิสระจากงาน มีช่วงเวลาคลายเครียด

จากภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ     

8) ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือ  ความ รู้สึกของบุคลากรท่ีมี

ความภูมิใจท่ีไดท้  างานในองคก์รท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บรู้วา่องคก์รมีความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ชรีภรณ์   ชนะสงคราม (2555)  ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน    

ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตพื้นท่ีเทพารักษ ์ทั้ง 8 ดา้น พบวา่ พนกังานไทยพาณิชย ์ส านกังาน

เขตพื้นท่ีเทพารักษ์ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีระดับความคิดเห็น                

ไม่แตกต่างกนั ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีเพศ สถานภาพและเงินเดือนแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างาน

ไม่แตกต่างกนั แต่พนกังานไทยพาณิชย ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีเทพารักษท่ี์มีอายุ ระดบัการศึกษาและระดบัต าแหน่ง

ทางองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สุพิชญา  แหลมหลวง (2555) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ      

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน      

ระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้นคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและ

ปลอดภัย  ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน                     

ดา้นการบูรณาการทางสังคม ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติังานในสังคมและพบวา่

พนักงานระดบัปฏิบติัการมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรมและดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน โดยสรุปพนกังานระดบัปฏิบติัการ  

มีค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ จ าแนกตามลกัษณะดา้นบุคคล พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั           
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มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั แต่พนกังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ค่าจา้งและอายุการ

ท างานท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวติในการท างานไม่แตกต่างกนั 

จิราภา ชีพวรรณและจรัชวรรณ จนัทรัตน์ (2556) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน

ธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดักระบ่ี ผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารออมสิน มีความพึงพอใจในการ

ท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายและการบริหาร รองลงมา คือ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นความกา้วหน้าในงาน และ

พนกังานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการท างานและต าแหน่งหน้าท่ี       

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์ในเร่ืองความพึงพอใจในการท างานในทุกดา้น 

มณีรัตน์ อ้ึงเจริญชัย (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน ธนาคาร

ทหารไทย สายงานธุรกิจสาขา พื้นท่ีเขตสมุทรปราการ ผลจากการศึกษา ปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตโดยรวม 

พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องด้านคุณภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับดี         

โดยปัจจยัดา้นผลตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาความสามารถของ

บุคคล ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบข้อบงัคบัในการปฏิบัติงาน     

ความสมดุลระหวา่งชีวติส่วนตวักบัการท างานและความภูมิใจในองคก์ร อยูใ่นระดบัดี 

กิตติมา พนัธ์พุทธรัตน์ (2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างาน

และความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายการบริการและการขาย 1 

เขตการบริการและการขาย 1  ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานมีความในคุณภาพชีวิตในการท างาน                      

อยู่ในระดบัมาก และความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในคุณภาพชีวิตการท างานตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

อายุ สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบติังานและต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ

ท างานแตกต่างกนั 

 วรุตม ์ เอมะบุตร (2557) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพท่ีส่งผล

ต่อความสุขในการท างานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ผลการวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมของพนกังานแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาผลแต่ละดา้นพบวา่ คุณภาพ

ชีวิตการท างาน ท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพการท างาน และระดับปานกลาง           

มี 4 ดา้น คือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิต

อ่ืนและดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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จีรนนัท์  ทุมวนั (2560) ศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารออมสิน      

ภาค 11 ซ่ึงผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน  ธนาคารออมสิน ภาค 11 ภาพรวม พบว่า         

อยูใ่นระดบัมาก ในทุกดา้น โดยเรียงจากค่าเฉล่ียระดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1.ดา้นความ มัน่คงในหนา้ท่ี

การงาน (Job Stability) 2.ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (Safety and 

Healthyand Career Path)3.ด้านการจดัการสภาพแวดล้อมในการท างานและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม      

(Work Environment Management and Fair Compensation) 4. ดา้นประโยชน์ต่อสังคม (Social Benefit)       

5.ดา้นชีวติท่ีสมดุล (Life Space) และ 6.ดา้นศกัยภาพในการท างานร่วมกนั (Work Potential)  
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ 

จ านวน 902 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัจะใช้ท าการศึกษา คือพนักงานระดับปฏิบติัการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส านักงานใหญ่ จ านวน 277 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified 

Random Sampling)โดยแยกวิจยัออกเป็นกลุ่มๆแล้วท าการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงออกเป็น         

2 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ส านักงานใหญ่ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงค าถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยให้เ ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว                   

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามวดั

ประมาณค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ทสเกล (Likert,1970)โดยแบ่งระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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การตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   

 ผูว้ิจยัตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวดัโดยใชเ้ทคนิค IOC พบวา่ค่าดชันี

ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามมีค่าระหว่าง 0.5-1.00 แสดงว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของการวจิยัและสามารถน ามาใชใ้นการสอบถามไดจ้ริง พบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.92 

มีค่ามากกวา่ 0.70 ซ่ึงแสดงวา่เคร่ืองมือมีค่าความเช่ือมัน่สูง 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา เงินเดือน และระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน โดยใชค้่าสถิติ คือความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2.วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้ง 8 ดา้น 

ได้แก่  ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย                

ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน                 

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบั

ชีวิตส่วนตัว ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้ค่าสถิติ คือ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ            

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านกังานใหญ่ ทดสอบโดยใชส้ถิติ (T-test ) และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA )  
 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาผู ้วิจ ัยพบว่า ส่วนใหญ่ของผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมีอายุ 30-39 ปี 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือน 15,000-30,000 บาท มีระยะเวลาในการท างานมากท่ีสุด 

คือ 6-10 ปี 

 พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของพนกังาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิต

กบัการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี1 พนกังานเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 
ยอมรับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี2 พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 
ยอมรับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี3 พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 
ยอมรับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี4 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 
ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี5 พนกังานท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั 
ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี6 
พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการท างาน
แตกต่างกนั 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 
 

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านกังานใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงหมายถึงพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์มีคุณภาพชีวติในการท างานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง
เน่ืองจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การท างานค่อนขา้งมีความมัน่คง           
มีโอกาสในการเล่ือนขั้นตามอายุงาน มีเวลาการท างาน ซ่ึงก าหนดไวช้ดัเจน มีวนัหยุดเสาร์ อาทิตยท์  าให้มี
เวลาส่วนตวัและมีเวลาพกัผอ่นท่ีเพียงพอ  มีการเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้การอบรมและให้ความรู้ ฝึกฝน
ทกัษะการท างานในดา้นต่างๆอย่างสม ่าเสมอ มีส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะ เช่น แสงสวา่งของสถานท่ีท างาน 
การจัดวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นระเบียบ มีระบบการรักษาความปลอดภัย การจ่ายค่าตอบแทน                 
ท่ีตรงตามเวลา ค่าตอบแทนท่ีจ่ายอย่างเหมาะสมและความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั จึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดและทฤษฎีการด าเนินงานของการมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีท่ีตอ้งมีองคป์ระกอบทั้ง 8 ดา้น
ของวอลตนั (Walton,1974) ท่ีอธิบายว่า องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีทั้ง 8 ด้าน       
เป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานของบุคคลไดท้ั้งทางร่างกายและจิตใจท่ีจะส่งผลให้
บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน ท างานไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี ให้องคก์ร
มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพท่ีดีต่อไป     

ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพและระยะเวลา
การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานในดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
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และเป็นธรรม ดา้นสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายใน
องคก์ร ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกิติมา พนัธ์พุทธรัตน์ (2557) ท่ีศึกษาความ
พึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุ
สถานภาพ รายได ้ระยะเวลาการปฏิบติังานและต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจัิยในคร้ังนี้ 
      จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านกังานใหญ่ โดยรวมทั้ง 8 ดา้น อยู่ในระดบัมาก และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้พนกังาน     
มีคุณภาพชีวติในการท างานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบั
การท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1) คุณภาพชีวติในการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม                   
 การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานในส่วนของผลตอบแทนท่ีได้รับให้มีความเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง ความรับผิดชอบและผลงาน โดยทางฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล อาจพิจารณาในส่วนของ
ผลตอบแทนโดยรวมของพนกังานในทุกระดบัชั้นงาน ให้สามารถแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนได ้อีกทั้งธนาคาร
อาจมีการส่ือสารเพื่อให้พนกังานเห็นว่าผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัอตัราค่าจา้งในตลาดแรงงานในส่วนของ
ธนาคารท่ีมีรูปแบบคลา้ยคลึงกนั ไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั 
 2) คุณภาพชีวติในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 

 ธนาคารควรให้ความสนใจในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม สถานท่ีท างานและส่ิงอ านวยความสะดวก   
ให้มีความพร้อมเม่ือจะตอ้งการท่ีจะใชง้านและมีเพียงพอแก่พนกังานทุกคน รวมถึงทางธนาคารควรจดัหา
ระบบ อุปกรณ์และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ มาอ านวยความสะดวกให้พนกังานสามารถท างานไดจ้าก
ทุกสถานท่ี โดยไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นการท างานภายในองคก์รเท่านั้น เพื่อความสะดวกและช่วยให้พนกังาน
ท างานไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

3) คุณภาพชีวติในการท างานดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร 
      ธนาคารควรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานมีความใกลชิ้ดกนัให้ทุกคนมี
เป้าหมายในการท างานเดียวกนั ร่วมมือและประสานงานกนัเพื่อผลส าเร็จขององคก์รอีกทั้งควรมีกิจกรรม    
ท่ีส่งเสริมให้พนักงานในทีม (ฝ่ายงาน /สายงาน)ได้ใกล้ชิดและผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นผูน้ าในการสร้าง
บรรยากาศการท างานร่วมกนัเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
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             4) คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน   
                    ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบนั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรมอบหมายให้เหมาะสมและเสริมสร้างความคิด
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจว่าการท่ีพนักงานได้รับมอบหมายงานท่ีนอกเหนือจากงานท่ีพนักงานต้อง
รับผิดชอบอยู่แลว้เป็นเพราะพนกังานท่านนั้นมีความสามารถ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการ พฒันาและ
กา้วหนา้มากข้ึนรวมถึงการไดรั้บมอบหมายให้ท างานขา้มสายงานว่าไม่ใช่การผลกัภาระงานมาให้แต่เป็น
การเพิ่มโอกาสให้พฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ ให้กบัพนกังานและเพื่อให้พนกังานมีความสุขและไม่เครียดจาก
การท างาน 

 5) คุณภาพชีวติในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
                       ธนาคารควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาธนาคารอาจท าได้โดยให ้             
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมมือกบัพนกังานแต่ละฝ่าย ในการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเห็นวา่เป็น
ประโยชน์แก่ธนาคาร รวมทั้ ง เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ       
นโยบายต่างๆมากข้ึน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  
 1) ควรมีการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
ระดบัอ่ืนๆและในเขตสาขากรุงเทพปริมณฑลและเขตภูมิภาควา่มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 
เพื่อน าไปสู่ประโยชน์ในการสร้างระบบการบริหารจดัการพนกังานในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2) ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น วฒันธรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร ขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน ทศันคติต่อการปฏิบติั เป็นตน้ 
 3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานระหว่างธนาคารอ่ืน ทั้งธนาคาร
พาณิชย์กับธนาคารของรัฐบาล ซ่ึงจะช่วยให้สะท้อนถึงประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต                
ในการท างาน 
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