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 การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 3 จํานวน 260 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) แลวตามดวยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
แบบวัดความสุขคนไทยของกรมสุขภาพจิต ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสถิติ T-test, F-test สถิติการวิเคราะหการผันแปรทางเดียว 
(One Way ANOVA) และใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
 1. คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ดาน เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และอายุในการทํางานจนถึงปจจุบันท่ีแตกตางกัน จะมีความสุขไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 สวนดานระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบันและรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน 
จะมีความสุขท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 โดยรวม อยูในระดับสูง 
 3. พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 สวนใหญมีระดับความสุขเทากับคนท่ัวไป 
 4. ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุข พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานมีความสัมพันธในทางบวกกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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 This independent research aimed to study the relationship between the quality of 

working life and happiness in work of the staffs at the government savings bank (GSB) in the 

third regional bank office (3th RBO). The population includes 260 staffs at GSB in 3th RBO. 

Data was collected as percentage, mean and standard deviation. T-test, F-test and Pearson’s 

Product Moment Correlation were used to conduct statistical analysis. The results were as 

follows: 

 1. Sex, age, marital status and working experience did not affect happiness at 

work at the statistical significant level of .05. The difference in education level, the present 

work positions and the salary did affect happiness at work at significant level of .05. 

 2. The quality of working life of the staffs at GSB in 3th RBO was at the high level. 

 3. The staffs at GSB in 3th RBO had the level of happiness similar to that of the 

general public. 

 4. There was the relationship between the quality of work life and happiness at 

significant level of .01 
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 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยท่ีปรึกษาการทําคนควาอิสระฉบับนี้ท่ีไดให
คําปรึกษาและเอาใจใสผูศึกษาเปนอยางดี ดวยความเปนกันเอง อีกท้ังทาน ผูชวยศาสตราจารย     
ดร.พิทักษ ศิริวงศและรองศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท ท่ีไดใหความ เมตตา กรุณาเสียสละ
เวลาอันมีคา ชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรอง และเสนอแนะขอมูลท่ีเปนประโยชนตองานคนควา
อิสระฉบับนี้เพื่อใหสมบูรณมากท่ีสุด ผูวิจัยมีความตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเท    
ของคณาจารยท้ังสามทาน ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ในสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ตลอดจน 
ถายทอดประสบการณในดานตางๆ แกผูวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบและ
แกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีสละเวลาท่ีมีคาในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําการคนควาอิสระฉบับนี้ 
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่สาว พี่ชายและเพ่ือนรวมงานที่มีสวน
เกี่ยวของซ่ึงใหความหวัง และเปนกําลังใจในการสนับสนุนชวยเหลือตลอดมาในการจัดทําการคนควา
อิสระฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




