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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันในยุคโลกาภิวัตน เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

อยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินชีวิต คานิยม และวัฒนธรรมของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะ

ในองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตองต่ืนตัวตอการเปล่ียนแปลงใหม ๆ อยูเสมอ ธุรกิจมีการปรับตัว

เพื่อความอยูรอดและความกาวหนา หลายองคกรมีกระบวนการปรับปรุงระบบการบริหารงานเพ่ือ

มุงผลกําไรสูงสุด และเพ่ิมสวนแบงของการตลาดใหเพ่ิมมากข้ึน หนวยงานภาครัฐเร่ิมปรับเปล่ียน

วิธีการดําเนินงานโดยผสมผสานการทํางานของหนวยงานภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความทันสมัย 

ตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาสูงสุด พนักงานตองทํางานหนักมากข้ึน เพ่ือ

มุงยกระดับการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลกําไรขององคกร จนขาดการ

มองดูสังคมภายในองคกร ขาดการเอ้ืออาทรตอคนและสังคมรอบขาง ขาดการดูแลตัวเองท้ังรายกาย

และจิตใจ อันนําไปสูปญหาองคกร เชน ปญหาสุขภาพจิต ปญหาขาดสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อน

รวมงาน นําไปสูการดําเนินงานท่ีขาดประสิทธิภาพ และนําไปสูปญหาการลาออกของพนักงานใน

อัตราท่ีสูงข้ึน ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดความสุขในการดําเนินชีวิตของบุคลากรใน

องคกร (ดาวใจ ศรลัมพ, 2553: 15)  

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การดําเนินชีวติของบุคลากรในการทํางาน ท่ีมีความ

พึงพอใจ สามารถตอบสนองความตองการของตนได รวมท้ังมีสภาพบรรยากาศการทํางานท่ีดี ท้ัง

สถานท่ีทํางานและเพ่ือนรวมงานท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับคาตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีเพียงพอ ส่ิงเหลานี้เปนแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข 

 องคกรไมวาภาครัฐและภาคเอกชน จึงตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของบุคลากรในองคกร เพราะ บุคลากรในองคกรลวนเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ ซ่ึงเปน

พลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญขององคกร จึงไดพยายามสรรหาและวาจางบุคลากรที่มีความรู ทักษะ และ 

ประสบการณท่ีตรงกับลักษณะงาน เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศนขององคกรได

อยางถูกตองเหมาะสม การดําเนินงานขององคกรจึงจะประสบความสําเร็จ 
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 อภิชัย มงคล (2552) ไดกลาวไววา ความสุขกับสุขภาพจิตเปนเร่ืองเดียวกัน และไดให
ความหมายของสุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตท่ีเปนสุข อันเปนผลจากการมีความสามารถในการ
จัดการ ปญหาในการดําเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึง
ความดีงามภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังไดพัฒนาและ
ทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Thai Happiness 
Indicator Version 2007 หรือ THI Version 2007) เพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิตของคนไทย ซ่ึงเปน
แนวทางหน่ึงท่ีจะทําใหองคกรตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรในองคกร และบุคลากรใน
องคกรสามารถประเมินระดับความสุขของตนเองได ซ่ึงความสุขท่ีเกิดข้ึนนั่นกอใหเกิดการ
สรางสรรคทางความคิด บุคลากรในองคกรมีชีวิตจิตใจและความรูสึกท่ีดี กระตือรือรนในการ
ทํางาน งานท่ีไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพบรรลุเปาหมายของ
องคกร เกิดความพึงพอใจ ความรักในงาน และศรัทธาตอองคกร  
 ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินเพื่อการออม มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในการกํากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินมุงดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) ของธนาคารที่สําคัญ ไดแก ลูกคา ประชาชน รัฐบาล (กระทรวงการคลัง) 
และพนักงาน โดยใหความสําคัญกับการใหบริการทางการเงินอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะ ประชาชน
ระดับฐานรากของประเทศ สงเสริมท้ังดานการออมและการลงทุน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใน
ระดับชุมชน และเปนฐานในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนตอไป (ธนาคารออมสิน, 2556) ซ่ึงปจจุบัน
กระทรวงการคลัง มีนโยบายใหเรงขยายกลุมลูกคาท่ีสถาบันการเงินยังเขาไมถึง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
ท่ัวประเทศ เพื่อชวยเหลือธุรกรรมดานการเงินแกประชาชนท่ัวไป เปนการสงเสริมใหประชาชนได
เขามาเปนหนี้ในระบบที่มีความม่ันคง มีความนาเช่ือถือ อัตราดอกเบ้ียเปนธรรม อีกท้ังเพื่อให
ธนาคารออมสินกาวสูอนาคตไดอยางสมบูรณแบบ จึงมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถทางการแขงขัน (ฝายกํากับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล ธนาคารออมสิน, 2556) 
เปนผลใหพนักงานในองคกรตองพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการทํางานใหสอดคลองกับสาย
งาน แตเม่ือปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมากข้ึน อาจสงผลใหเบ่ือหนายทอแท เกี่ยงงานรับผิดชอบ เกิด
ความขัดแยงภายในองคกร มีภาวะตึงเครียดหรือไมมีความสุขในการทํางาน นําไปสูการลาออกของ
พนักงานในอัตราท่ีสูงข้ึน 
 ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกรกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงผลใหมีความสุข
ในการทํางาน เม่ือบุคลากรในองคกรไดรับส่ิงจําเปนข้ันพื้นฐานท่ีมนุษยตองการแลว องคกรได
ตอบสนองความพึงพอใจในดานพัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน ความกาวหนาในหนาท่ี
การงาน มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูรวมงาน มีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี ทําใหมีสุขภาพกายและ
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สุขภาพจิตดี เม่ือไดรับคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีเหมาะสม บุคลากรในองคกรจะทํางานอยางมี
ความสุข และเม่ือพนักงานเกิดความรักความผูกพันตอองคกร จะชวยลดอัตราการลาออกจากงาน 
ลดความเครียด และขจัดความขัดแยงภายในองคกร  
 ดวยเหตุนี้ จึงเปนสาเหตุ ใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต
ในการทํางานกับความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 ในฐานะที่ผูวิจัยได
ปฏิบัติงานในธนาคารออมสินภาค 3 ซ่ึงไดมีการแบงสวนออกเปนสํานักงานภาค สํานักงานเขตและ
สํานัก จํานวน 7 แหง คือ ธนาคารออมสินสํานักงานภาค 3 ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย ธนาคาร
ออมสิน เขตศิริราช ธนาคารออมสินเขตบางแค ธนาคารออมสินเขตราษฎรบูรณะ ธนาคารออมสิน
เขตบางคอแหลม และธนาคารออมสินสํานักราชดําเนิน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย นําทฤษฎี
คุณภาพชีวิตในการทํางานของ Walton มีองคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน ไดแก 
คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 
ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบรูณาการ
ทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ประชาธิปไตยในองคการ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
และลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม และในสวนความสุขใชทฤษฎีความสุข โดยใชแบบ
สัมภาษณดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย 15 ขอ (Thai Happiness Indicators: THI – 15) เปนเคร่ืองมือท่ี
สรางข้ึนเพื่อประเมินความสุขของบุคคล ซ่ึงพัฒนาโดยอภิชัย มงคล และคณะ (2552) โดยผลของ
การศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมระดับความสุขของพนักงานของ
ธนาคารออมสิน เพื่อใชในการวางแผน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความผูกพันกับองคกร และสรางความสําเร็จใหกับองคกรอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของพนักงาน
ธนาคาร ออมสิน ภาค 3 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 1. คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค  3 ที่แตกตางกันมี
ความสุขท่ีแตกตางกัน 
 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีความสัมพันธ
กับความสุข 
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ขอบเขตในการวิจัย 
 1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุข
ของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
 2. ขอบเขตเชิงประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควานี้ เปนพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท้ังหมด 7 
แหง ไดแก ธนาคารออมสินสํานักงานภาค 3 ธนาคารออมสินสํานักงานภาค 3 ธนาคารออมสินเขต
มหาดไทย ธนาคารออมสินเขตศิริราช ธนาคารออมสินเขตบางแค ธนาคารออมสินเขตราษฎร
บูรณะ ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม และธนาคารออมสินสํานักราชดําเนิน รวมท้ังส้ิน 649 คน 
 3. ขอบเขตเชิงกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จํานวน 
260 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  
 4. ขอบเขตของตัวแปรท่ีศึกษา  ตัวแปรท่ีศึกษา แบงไดดังนี้ 
  4.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งานในปจจุบัน อายุในการทํางานจนถึงปจจุบันและรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  4.2 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพ 
แวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ประชาธิปไตยใน
องคการ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
  4.3 ความสุข โดยใชแบบสัมภาษณดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย 15 ขอ (Thai 
Happiness Indicators: THI – 15) เปนเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนเพื่อประเมินความสุขของบุคคล ซ่ึงพัฒนา
โดย อภิชัย มงคล และคณะ (2552)  
 5. ขอบเขตเชิงเวลา 
  ดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2556 ถึง เมษายน 2557 รวมระยะเวลา 10  เดือน 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวความคิด
ในการศึกษา 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
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 4. การสรุปผลการศึกษา 
 5. การเสนอแนะ 
 
ประโยชนท่ีไดรับ  
 ทําใหทราบถึงระดับความสุข คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีผลตอความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะ
เปนประโยชนในการพัฒนาการจัดการดานทรัพยากรบุคคลในการปรับปรุง สนับสนุน สงเสริม ให
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีข้ึน อีกท้ังผูบริหารเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานใหแกพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงในปจจุบันได เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
 
นิยามคําศัพท 
 ผูวิจัยไดกําหนดคําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซ่ึง
ประกอบดวยเง่ือนไข 8 ประการ คือ 
 1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง 
คาตอบแทนและผลประโยชนท่ีพนักงานไดรับจากการปฏิบัติงาน มีความเพียงพอตอการดํารงชีวิตและมี
ความยุติธรรม ในลักษณะงาน ปริมาณงานท่ีไดรับ และวิธีปฏิบัติงาน 
 2. สภาพแวดลอมในที่ทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย (Safe and healthy working 
condition) หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ดีทางดานรางกาย และส่ิงแวดลอม
ของการทํางานท่ีทําใหสุขภาพดี ควรจะกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาพ 
ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเร่ืองของเสียง กล่ิน การรบกวนทางสายตา เปนตน 
 3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Developing of human capacities) 
หมายถึง การใหโอกาสแกพนักงานใหเกิดความเช่ียวชาญในงานที่ทํา พัฒนาทักษะและความรูของ
ตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกวาตนมีคุณคา มีความสามารถ ทําใหปฏิบัติงานอยาง
ประสิทธิภาพ  
 4. ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน (Growth and security) หมายถึง ความรูสึก
เช่ือม่ันองคกรท่ีปฏิบัติงานอยูวามีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน และโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนา
ในการงาน ท้ังในเร่ืองของรายไดและตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน 
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 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน (Social integration) หมายถึง 
ลักษณะของความสัมพันธภายในองคกร ท้ังกลุมเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และการประสานงาน
ภายในกลุมงานสายเดียวกัน 
 6. ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง การเคารพในสิทธิสวน
บุคคล พนักงานปฏิบัติงานอยางมีความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน ความมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น และมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (The total life space) หมายถึง การแบงเวลา
อยางเหมาะสมในการดํารงชีวิต ท้ังเร่ืองงานและชีวิตสวนตัวในการอยูกับครอบครัว เวลาพักผอน 
และใหเวลากับสังคม 
 8. การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม (social relevance) คือ 
องคกรท่ีปฏิบัติงานมีกิจกรรมหรืองานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สรางประโยชนคืนใหแกสังคม 
เปนการเพิ่มคุณคาความสําคัญของอาชีพและพนักงานเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรของตนเอง  
 ความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน หมายถึง การทํางานของบุคลากรในองคกรมี
ความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสังคมท่ีดี เกิดความพึงพอใจ รักตนเอง รักในงาน และรักผูอ่ืน 
 องคกร หมายถึง ธนาคารออมสินมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนรัฐวิสาหกิจ ในรูปของ
สถาบันการเงินท่ีมีรัฐบาลเปนประกัน อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง  
 ธนาคารออมสิน ภาค 3 หมายถึง ธนาคารออมสินซ่ึงมีขอบเขตการดูแลรับผิดชอบ
ท้ังหมด 7 แหง ไดแก ธนาคารออมสินสํานักงานภาค 3 ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย ธนาคารออม
สินเขตศิริราช ธนาคารออมสินเขตบางแค ธนาคารออมสินเขตราษฎรบูรณะ ธนาคารออมสินเขต
บางคอแหลม และธนาคารออมสินสํานักราชดําเนิน สถานท่ีตั้งสํานักงานธนาคารออมสินภาค 3 อยู
ท่ีเลขที40 อาคาร ง ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200 
 พนักงานขององคกร ไดแก ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ปฏิบัติงานอยูในธนาคารออมสิน ภาค 
3 กรุงเทพมหานคร แบงระดับพนักงานออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
 1. พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 2-3 หมายถึง พนักงาน หรือเจาหนาท่ี ท่ีทํางานใน
หนวยงานหรือ สายงานระดับ 2-3 
 2. พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 4-7 หมายถึง พนักงาน หรือเจาหนาท่ี ท่ีทํางานใน
หนวยงานหรือ สายงานระดับ 4-7 
 3. พนักงานระดับผูบริหาร หมายถึง หัวหนาหนวย ผูชวยผูจัดการ ผูจัดการ รอง
ผูอํานวยการภาค ผูอํานวยการเขต 
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 ลักษณะสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานใน
ปจจุบัน อายุในการทํางานจนถึงปจจุบันและรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 1. เพศ หมายถึง เพศของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 แบงเปนเพศชายและเพศ
หญิง 
 2. อายุ หมายถึง อายุเต็มของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 โดยนับต้ังแตปเกิดถึงปที่
ทําแบบสอบถาม 
 3. สถานภาพการสมรส หมายถึง สภาพภาพความเปนจริงของการอยูรวมกันของผูชาย
กับผูหญิง 
 4. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุดหรือระดับการศึกษาสูงสุดของ
พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 
 5. ตําแหนงงานในปจจุบัน หมายถึง ระดับข้ันตําแหนงงานปจจุบันท่ีไดรับจากการ
ทํางานในองคกร 
 6. อายุในการทํางานจนถึงปจจุบัน หมายถึง อายุทํางานต้ังแตพนักงานเร่ิมปฏิบัติงาน
ในธนาคารออมสินภาค 3 จนถึงวันท่ีตอบแบบสอบถาม 
 7. รายไดเฉล่ียตอเดือน หมายถึง อายุทํางานต้ังแตพนักงานเร่ิมปฏิบัติงานอยูในธนาคาร
ออมสินภาค 3 จนถึงวันท่ีตอบแบบสอบถาม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
1 เพศ 
2 อายุ 
3 สถานภาพการสมรส 
4 ระดับการศึกษา 
5 ตําแหนงงานในปจจุบัน 
6 อายุในการทํางานจนถึงปจจบัุน 
7 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

คุณภาพชีวติในการทํางาน 8 ดาน 
1 ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 
2 สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมี

ความปลอดภยั  
3 โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ

ของบุคคล 
4 ความม่ันคงและความกาวหนา     

ในงาน 
5 การบูรณาการทางสังคมหรือ     

การทํางานรวมกัน 
6 ประชาธิปไตยในองคกร 
7 ความสมดุลระหวางงานกับ       

ชีวิตสวนตัว 
8 การคํานึงถึงผลประโยชนและ    

ความรับผิดชอบตอสังคม 

ความสุข 



9 

 
 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุข
ของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 ” นั้น ผูวิจัยไดสรุป ทฤษฏี แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของตาง ๆ โดยกําหนดประเด็นในการนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข 
 3. ประวัติธนาคารออมสินและโครงสรางธนาคารออมสินภาค 3  
 4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 คุณภาพชีวิตเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ในการปรับปรุง พัฒนา การทํางานของบุคลากร
ในองคกร เพ่ือสรางความสุขในท่ีทํางาน เกิดความพึงพอใจในงาน สงผลใหงานออกมามีประสิทธิ 
ภาพ องคกรเจริญเติบโตและประสบความสําเร็จ 
 ความหมายของของคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of working Life)  
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ตามเวปไซตของราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายโดย
แยกออกเปน 2 คํา คือ คุณภาพ (อานวา คุน-นะ-พาบ) หมายถึง ลักษณะท่ีดีเดนของส่ิงใด ๆ คุณภาพ
ของส่ิงของอาจจะมองท่ีลักษณะ ประโยชนใชสอย ความทนทาน ความสวยงาม หรือประสิทธิภาพ
ในการใชงาน กับ ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู ดังนั้น คุณภาพชีวิต หมายถึง ความเปนอยูท่ีดี ดําเนิน
ชีวิตอยางมีประสิทธิภาพและสวยงาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557)  
 ราโอ (Rao, 1992: 209, อางถึงใน กฤษวรรณ หนองมา, 2554: 19) ความหมายของ
คุณภาพชีวิตในการทํางานหมายถึงความรูสึกของพนักงานท่ีไดรับจากองคกรวามีความสําคัญ ผาน
ประสบการณในการทํางานและการปฏิบัติงานในองคกร ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน
และสงผลตอความผูกพันตอองคกรและเปาหมายขององคกรในระดับสูง 
 ฮิวส และ คัมมิงส (Huse and Cummings, 1985: 198-199) ไดใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความพึง
พอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ เนื่องจากเกิดความสุขในการทํางาน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานจะสงผลตอองคการ 3 ประการ ดังนี้ 
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 1. ชวยเพิ่มผลผลิตองคการ 
 2. ชวยเพิ่มพูนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีกําลังใจในการทํางาน 
 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
 คัมมิงสและวอรเลย (Cummings and Worley, 1997: 303-304) ไดใหความหมาย
คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีสองความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ความรูสึกพึงพอใจและมี
สุขภาพจิตท่ีดีท่ีแตละบุคคลไดรับจากประสบการณในการทํางาน และความหมายท่ีสองหมายถึง 
วิธีการท่ีองคการนํามาใชเพื่อใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเพ่ิมคุณคาให
ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานท่ีสําคัญ ใหเห็นถึงพัฒนาการของผูปฏิบัติงาน ดึงศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานออกมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 เดลามอเตและทาเคซาวะ (Yves Delamotte and Shin-ichi Takezawa, 1984: 2) ไดให
ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความสัมพันธในการทํางาน คาเหน่ือย ส่ิงแวดลอม
ในการทํางาน และความกาวหนาในอาชีพการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอความพอใจของพนักงานและ
แรงจูงใจในการทํางาน 
 เลเลอร (Lehrer, 1982: 326) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา 
ความสําคัญในการทํางานของมนุษย โดยท่ีวัฒนธรรมท่ัวไปและคุณคาทางสังคมมีความเช่ือวา การ
ทํางานควรท่ีจะมีความปลอดภัยท้ังสภาพรางกายและสภาพจิตใจ รวมถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน
การทํางาน นอกจากนี้เหตุผลท่ีทําใหคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสําคัญคือ คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานเปนปจจัยท่ีทําใหงานประสบความสําเร็จและเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกับคุณคาของมนุษย 
 เฉก ธนะสิริ (2528: 37) ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางานหมายถึง ความสมบูรณ
ท้ังรางกายและจิตใจ ซ่ึงเปนของคูกัน แตทํางานเปนระบบโดยเก้ือกูลกัน จิตแกรงหากมีรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง และหากรางกายแข็งแรงจิตก็จะตองเขมแข็ง  
 รัตติพร พนพิเชษฐกุล (2544: 29) ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกที่แตละบุคคลไดรับจากประสบการณในการทํางาน ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจ เกิด
ความสุขในการทํางานและมีสุขภาพจิตท่ีดี เปนผลสืบเนื่องมาจากองคการไดมีการจัดรูปแบบการ
ทํางานท่ีตอบสนองความตองการของพนักงานท้ังทางรางกายและจิตใจ 
 วรวุฒิ แกวทองใหญ (2550: 12) ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การ
ทํางานของผูปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานท่ีทําของแตละบุคคล 
สภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคกร การมีสวนรวมในการตัดสินในงาน ผลตอบแทนที่ดี 
เปนตน ถาผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานดีมีความสุขและพึงพอใจในการทํางานจะมีผลทํา
ใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 อัญชุลี จํานงคผล (2553: 27) ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน สรุปไดวาเปน
การกลาวถึงบทบาทขององคกรท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาองคกรในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาและมีความกาวหนา รวมท้ังการดูแลพนักงานใหเกิดแรงจูงใจ ในการจัดสวัสดิการตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสมใหกับพนักงาน และบทบาทของพนักงานท่ีปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรอยาง
ขยันขันแข็ง เอาใจใส ซ่ึงเกิดจากทัศนคติของพนักงานเองและเกิดจากการสนองตอบขององคกร 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีสวนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันสงผลตอการพัฒนา
องคกรไดในท่ีสุด อีกทั้งยังเปนสวนท่ีสงเสริมเกื้อหนุนใหเกิดคุณภาพที่ดีได 
 พัชรี แจมครุฑ (2554: 83) ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึง
พอใจท่ีพนักงานหรือผูปฏิบัติงานไดรับจากการทํางานหรือประสบการณการทํางานในองคการ ท่ี
สามารถตอบสนองตามความคาดหวังและความตองการท้ังทางดานรางกายและจิตใจ โดยผาน
กระบวนการท่ีองคการไดสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและมี
สุขภาพจิตดี 
 ศรีรัตน เหลารัศมีวิวัฒน (2555: 15) ความหมายคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง
ความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกรกับทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับงาน ซ่ึงรวมถึง 
สภาพแวดลอมในการทํางาน การที่องคกรสามารถทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจท้ังดานรางกาย 
จิตใจ สภาพท่ีเปนอยูในสังคม และถาองคกรสามารถตอบสนองความตองการสวนบุคคลของ
พนักงานได จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความผูกพันตอองคกรและ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
 จากการใหคําจํากัดความขางตน จะกลาวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน
นั้น ใหความสําคัญท่ีทรัพยากรมนุษยหรือคนทํางานเปนสําคัญ ไมวาจะเปนบรรยากาศในการ
ทํางาน คาตอบแทนสวัสดิการ การทํางานรวมกันเปนทีม ความปลอดภัยในการทํางาน การพัฒนา
บุคลากรใหมีความสามารถผลิตผลงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ผูวิจัยจึงสรุปวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การดําเนินชีวิตของพนักงานหรือ
ผูปฏิบัติงานในองคการ ท่ีมีความพึงพอใจ สามารถตอบสนองความตองการของตนได รวมท้ังมี
สภาพบรรยากาศการทํางานท่ีดี ท้ังสถานท่ีทํางานและเพื่อนรวมงานท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอ ส่ิงเหลานี้เปนแรงจูงใจใหทํางานอยางมี
ความสุข 
 ท้ังนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวไปใชประโยชนในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อใหพนักงานมี
แรงจูงใจในการทํางาน สรางความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความรัก ความศรัทธาแกองคกร 
องคกรมีความกาวหนา ประสบความสําเร็จ 
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 องคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  เดลามอทเตและทาเคซาวา (Yves Delamotte and Shin-ichi Takezawa, 1984: 11-32) 
ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานในมุมมองสากล และไดแบงคุณภาพชีวิตไว 5 ประการ
ดังนี้ 
 1. การไดรับการคุมครองเกี่ยวกับสภาพการจางงาน (Tradition Goals) ประกอบดวย
ปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 ความปลอดภัยจากการทํางานและสุขภาพ (Occupational Safety & Health) 
หมายถึงการท่ีองคกรจัดสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานในการทํางานใหถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัย ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 

1.2 ช่ัวโมงในการทํางาน (Working time) หมายถึงการท่ีองคกรจัดใหพนักงานมี
ช่ัวโมงในการทํางานท่ีเหมาะสมและมีชวงพักผอนท่ีเพียงพอ ซ่ึงทําไดโดยการเพิ่มวันหยุด หรือ
จัดการทํางานในแบบยืดหยุน 

1.3 ความม่ันคงในการทํางาน (Job Security) หมายถึง การมีเสถียรภาพในการจาง
งาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการเลิกจางกรณีสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ซ่ึงองคกรตองกําหนดให
มีแผนรวมกันระหวางนายจาง และตัวแทนลูกจางเพ่ือกําหนดเกณฑการเลิกจางท่ีเหมาะสมและเปน
ธรรมแกพนักงานทุกคน 
 2. การไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการทํางาน (Fair Treatment at work) หมายถึง 
สิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับท่ีพนักงานไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมจากองคกร ไมเลือกปฏิบัติ
ตอพนักงานคนใดคนหนึ่งท้ังในเร่ืองของกระบวนการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัย
และการลงโทษ การเปล่ียนตําแหนงงาน หรือการเลิกจางอยางไมเปนธรรม โดยประกอบดวย 
  2.1 การไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ในฐานะที่เปนปจเจกชน (Fair treatment 
for individual) หมายถึง การคุมครองสภาพการจางของบุคคลอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการทํางานตาง ๆ จะตองไดรับการยินยอมจากพนักงาน ไดแก การเปลี่ยนหนาที่การ
ทํางาน การเปลี่ยนสถานที่ทํางาน รวมทั้งการคุมครองสภาพการจางตามกฎหมายที่พนักงานพึง
ไดรับอีกดวย 
  2.2 การไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมในฐานะท่ีเปนกลุม (Fair treatment for 
group) หมายถึง การที่องคกรปฏิบัติตอคนแตละกลุมอยางเทาเทียมกัน ในการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
การจางงาน องคกรตองไมคํานึงถึงการแบงชนช้ันเนื่องจากเร่ือง เพศ เช้ือชาติ สีผิว ความเห็นทาง
การเมือง หรือพื้นฐานทางสังคม 
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 3. การมีอํานาจในการตัดสินใจ (Influence of decisions) หมายถึง การสงเสริมให
พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ขององคกร ผานกระบวนการในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อลดความแตกแยกเน่ืองจากการขาดอํานาจในการตัดสินใจของบุคคล 
 4. การไดปฏิบัติงานท่ีทาทายความสามารถ (Challenge of work content) หมายถึง    
การที่องคกรจัดเนื้องานท่ีเหมาะสมกับพนักงาน งานมีความทาทายและมีคุณคาตอองคกร จะสงผล
ใหพนักงานเกิดความภูมิใจตองานท่ีไดรับมอบหมาย การเพิ่มความทาทายของงานทําไดหลายแบบ 
เชนการสับเปล่ียนหนาท่ีงาน การเพิ่มหนาท่ีการรับผิดชอบ การมอบหมายงานท่ีตองใชทักษะ
ความสามารถท่ีสูงข้ึน เปนตน 
 5. ความสมดุลระหวางและชีวิต (Work life cycle) หมายถึง การที่องคกรใสใจถึงการ
ดํารงชีวิตนอกช่ัวโมงการทํางาน รวมไปถึงการแสดงความรับผิดชอบตอพนักงานและสังคม 
  5.1 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Social Responsibility of Organizations) 
หมายถึง การที่องคกรแสดงความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของตน โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี
สงผลตอสังคมโดยรวม ไดแก การทํากฎระเบียบในเร่ืองการจัดการของเสียตาง ๆ  
  5.2 ชีวิตการทํางาน ชีวิตครอบครัวและการพักผอน (Work family and leisure) 
หมายถึง การท่ีองคกรจัดใหพนักงานมีเวลาพักผอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหพนักงาน
สามารถใชเวลาท่ีวางจากการทํางานกับชีวิตครอบครัวหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนาสนใจ 
 5.3 ชีวิตการทํางาน สถานะทางสังคมและชนช้ันทางสังคมและชนช้ันทางสังคม (Work 
social status and class) หมายถึง การที่องคกรใหสิทธิทางสังคมเทาเทียมกัน หรือ พยายามลดความ
เล่ือมลํ้าระหวางพนักงานระดับตาง ๆ ใหนอยลง เชน หองทํางานสวนตัว หองอาหาร โตะทํางาน 
และเกาอ้ีทํางาน เปนตน 
 5.4 ความกาวหนาในอาชีพ (Advancement in a career work life cycle) หมายถึง การมี
เกณฑในการพิจารณาในพิจารณาเล่ือนตําแหนง หรือ เพิ่มเงินเดือนใหพนักงานอยางมีเหมาะสม 
ไดแก อายุงาน ระดับการศึกษาสูงสุดและฝกอบรม เปนตน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหพนักงาน
สามารถปรับงานใหเขากับความตองการในแตละชวงชีวิตได 
 โคสเซน (Kossen, 1991: 217-225, อางถึงใน ศรีรัตน เหลารัศมีวิวัฒน, 2555: 18-19) ได
กลาววา คุณภาพชีวิตกอใหเกิดองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก 
 1. การเพ่ิมคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (Job Enrichment) เปนการเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับ ประสบผลสําเร็จและเจริญกาวหนา 
 2. เพิ่มปริมาณงาน ท้ังในเร่ืองการขยายงานและเพ่ิมความรับผิดชอบ (Getting Loaded 
Vertically and Horizontally) เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน 
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 3. สรางสรรคงาน (Creating Whole Job) การสรางสรรคงานใหหลากหลายมากข้ึนจะ
ทําใหสนองความตองการได และหากผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะใชความคิดและทักษะท่ีมีอยูจะทํา
ใหเกิดความพึงพอใจและภูมิใจในตนเอง 
 4. มีการหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงานและใชทักษะหลากหลาย (Rotating 
Job,Cross – Training and Multiskilling) จะชวยทําใหพนักงานไดเรียนรูมากข้ึน สามารถโอนยาย
ขามสายงานกันได และมีโอกาสที่จะไดใชทักษะในการทํางานมากข้ึน 
 5.  เปล่ียนงานท่ีนาเบ่ือไปสูงานท่ีถูกใจ (Do Two “Dulls” Equal Jobs Enrichment) จะ
ทําใหเกิดความนาสนใจและพึงพอใจมากข้ึน โดยอาศัยวิธีการเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน 
 6. ใหการชมเชยและการยอมรับ (A Liberal Lacing of Praise and Recognition) ซ่ึงเปน
ความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยอยูแลวและสามารถทําไดหลายวิธีท้ังใชคําพูด การสัมผัส การ
มองแลวยิ้ม เปนตน 
 7. การใหคาตอบแทนท่ีดี (Providing Well Pay) อาจจะมีการเตรียมรางวัลสํากรับผูท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนดี จะมีแรงสนับสนุนใหผูท่ีขาดงานและมาทํางานสายปฏิบัติใหม 
 8. สรางความรับผิดชอบในงาน (Building Responsibility into job) เปดโอกาสใหผู
ปฏิบัติไดตัดสินใจไดอยางอิสระในงานท่ีมีความสําคัญ 
 9. มีสถานท่ีเล้ียงเด็กสําหรับลูกผูปฏิบัติงาน (Providing Child Care for Employees’ 
Children) จะเปนการชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน และชวยลดการขาดงานหรือการ
มาทํางานสายของผูปฏิบัติงานได 
 10. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน (Modifying Work Environment) เชน สราง
บรรยากาศของการทํางานเปนทีม สงเสริมใหมีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานโดยการเปดเพลง มี
เวลาพักผอน มีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 11. มีโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (Providing Wellness Program) เพื่อใหรางกายแข็งแรง
สมบูรณแลวจะทําใหเกิดผลดีตอผูปฏิบัติงานเองและตองานท่ีทํา ชวยลดความเครียด ลดภาวะของ
การเปนโรคหัวใจทําใหเกิดความสุขในการทํางาน 
   วอลตัน (Walton, 1974: 22-27) กลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซ่ึง
ประกอบ ดวยเง่ือนไข 8 ประการ คือ 
 1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง 
คาตอบแทนและผลประโยชนท่ีพนักงานไดรับจากการปฏิบัติงาน มีความเพียงพอตอการดํารงชีวิตและมี
ความยุติธรรม ในลักษณะงาน ปริมาณงานท่ีไดรับ และวิธีปฏิบัติงาน 
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 2. สภาพแวดลอมในที่ทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย (Safe and healthy working 
condition) หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ดีทางดานรางกาย และส่ิงแวดลอม
ของการทํางานท่ีทําใหสุขภาพดี ควรจะกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาพ 
ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเร่ืองของเสียง กล่ิน การรบกวนทางสายตา เปนตน 
 3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Developing of human capacities) 
หมายถึง การใหโอกาสแกพนักงานใหเกิดความเช่ียวชาญในงานที่ทํา พัฒนาทักษะและความรูของ
ตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกวาตนมีคุณคา มีความสามารถ ทําใหปฏิบัติงานอยาง
ประสิทธิภาพ  
 4. ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน (Growth and security) หมายถึง ความรูสึก
เชื่อม่ันองคกรท่ีปฏิบัติงานอยูวามีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน และโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนา
ในการงาน ท้ังในเร่ืองของรายไดและตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน 
 5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน (Social integration) หมายถึง 
ลักษณะของความสัมพันธภายในองคกร ท้ังกลุมเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และการประสานงาน
ภายในกลุมงานสายเดียวกัน 
 6. ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism) หมายถึง การเคารพในสิทธิสวน
บุคคล พนักงานปฏิบัติงานอยางมีความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน ความมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น และมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (The total life space) หมายถึง การแบงเวลา
อยางเหมาะสมในการดํารงชีวิต ท้ังเร่ืองงานและชีวิตสวนตัวในการอยูกับครอบครัว เวลาพักผอน 
และใหเวลากับสังคม 
 8. การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม (social relevance) คือ 
องคกรท่ีปฏิบัติงานมีกิจกรรมหรืองานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สรางประโยชนคืนใหแกสังคม 
เปนการเพิ่มคุณคาความสําคัญของอาชีพและพนักงานเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในองคกรของตนเอง  
 ในการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยใช แนวคิดปจจัยที่สงตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของ 
วอลตัน (Walton, 1974) มาใชในการดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีองคประกอบ 8 ดาน ไดแก คาตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย ความม่ันคงและความกาวหนา
ในการทํางาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน ประชาธิปไตยในองคการ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และการคํานึงถึง
ผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม  
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 บุญแสง ชีระภากร (2533: 7-12) องคประกอบท่ีถือเปนสารถสําคัญในการนํามา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานมี 10 ประการ ดังนี้ 
 1. คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (Adequate and fair pay) คาตอบแทนท่ีเปนตัว
เงิน ซ่ึงพิจารณาไดเปน 2 ประเด็น คือ คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและคาตอบแทนท่ีเพียงพอ ดังนี้ 
  1.1 คาตอบแทนท่ีเหมาะสม (Fair pay) คือ การจายคาจางและเงินเดือนตามหลัก 
งานเทากัน เงินเทากัน (equal pay for equal work) ซ่ึงเปนหลักการท่ีตองใชเทคนิคการบริหารคาจาง
เงินเดือนเชน การวิเคราะหงาน (Job analysis) การประเมินคางาน (Job evaluation) การจัดทํา
โครงสรางเงินเดือน (Pay structure) มาประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับแตละองคกร โดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายนอกองคกรดวย  
  1.2 คาตอบแทนท่ีเพียงพอ (Adequate pay) คือ การจายคาจางและเงินเดือนตาม
สภาพการทางเศรษฐกิจ คาครองชีพ ภาวะเงินเฟอ อัตราเงินเดือนท่ีเหมาะสม เปนตน 
 2. ผลประโยชนเกื้อกูล (Fringe benefits) เปนคาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงินท่ีองคกรจัด
ใหแก บุคคลในองคกร เชน วันหยุด วันลาปวย วันพักผอน เปนตน ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีองคกรใหแก
บุคคลในองคกร โดยไมมีขอผูกพันเพราะไมถือเปนคาตอบแทนในการจางงานแตเปนคาตอบแทนท่ี
ใหเพื่อเปนผลประโยชนในการเสริมสรางชีวิตความเปนอยูและความสะดวกสบายในการทํางาน
เทานั้นผลประโยชนเกื้อกูลเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากในการสรางความพึงพอใจใหแกตัวบุคคล เพราะ 
โดยทั่วไปแลวการจายคาตอบแทน ท่ีเปนตัวเงินมักมีความแตกตางในแตละองคกร ไมมากนักแต
ประโยชนเกื้อกูลมีความแตกตางกันมาก องคกรใดมีประโยชนเกื้อกูลสูงก็เปนส่ิงกระตุนและ
แรงจูงใจใหมีผูมาสมัครทํางานกับองคกรนั้นมาก บุคคลจํานวนไมนอยท่ีมีความรูสึกวามีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีดีเพราะองคกรจัดผลประโยชนเกื้อกูลใหมากกวาองคกรอ่ืน ๆ จึงเปนขอคํานึงท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีผูบริหารองคกรตองคํานึงถึงในการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับบุคคลในองคกร 
 3. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Safe and healthy environment) การ
จัดสภาพแวดลอมของการทํางานใหสะอาดถูกสุขลักษณะตอรางกาย ท้ังในดานแสงสวาง เสียง 
ตลอดจนความสะอาดท่ัวไปและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทํางานไมวาจะเปน
ปองกันการบาดเจ็บในระหวางการทํางาน หรือผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว เปนส่ิงท่ีควรทํา
เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองคกร ในปจจุบันปญหาในเร่ืองมลภาวะ (Pollution) เปน
ปญหาท่ีท้ังภาครัฐบาลและภาพเอกชนใหความสนใจเปนอยางมาก จึงควรท่ีฝายจัดการของแตละ
องคกรตองจัดใหมีข้ึน เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด ซ่ึงปจจุบัน
ไดมีกฎหมายกําหนดไวถึงเร่ืองเหลานี้ การจัดใหมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะจึง
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เปนผลดีท้ังในแงกฎหมาย แงศีลธรรม และเปนการสรางความพึงพอใจใหแกผูปฏิบัติงานท่ีทํางาน
ภายในองคกร 
 4. ความม่ันคงในการทํางาน (Job security) คือ มีความเปนธรรมในสัญญาการวาจาง
งานและขอกําหนดเลิกจางงาน องคกรท่ีมีความม่ันคงในการจางงานสูง เชน ระบบราชการ จะจาง
งานจนครบอายุ 60 ปบริบูรณ และจะไมเลิกจางโดยไมมีสาเหตุอันควร เชน ทุจริตหรือหยุดงานโดย
ไมทราบสาเหตุ จึงเปนตัวอยางขององคกรท่ีมีความม่ันคงสูงจนเปนสาเหตุหนึ่งท่ีมีผูนิยมเขามา
ทํางาน สวนองคกรภาคเอกชนท่ีมีขนาดใหญและมีสภาพความม่ันคงสูงมากเชนกัน แมมีการปลด
พนักงานออกกอนกําหนดเกษียณก็ตาม แตก็มีเงินชดเชยตามกฎหมายกําหนดจึงเปนสาเหตุท่ีมีผู
นิยมทํางานในองคกรแบบนี้ดวยเชนกัน ความม่ันคงจึงเปนแรงจูงใจและสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานใหแกบุคคลในองคกรสูง องคกนท่ีมีขนาดเล็กและมีความม่ันคงในการจางงานตํ่ามักใชวิธี
เพิ่มคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาจาง หรือ เงินเดือนใหสูงกวาองคกรท่ีมีความม่ันคงในการ
ทํางานสูง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคกรทดแทนกันไปแตในความม่ันคงใน
การจางงานมักมีผลเสีย ถาไมมีมาตรการในการปองกันท่ีดี กลาวคือ เม่ือบุคคลไดรับความมั่นคงใน
การจางงานสูงจะเกิดความเฉ่ือย (Inert) ในการทํางาน เพราะถือวา ตนเองจะไมถูกเลิกจางถาไมทํา
ความผิดท่ีรายแรง ซ่ึงแทนท่ีจะสรางความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีกลับกลายเปน
ผลเสียตอองคกร 
 5. เสถียรภาพในการเจรจาตอรอง (Free collective bargaining) การรวมเจรจาตอรอง
เปนสิทธิและเสถียรภาพของพนักงานมนองคกรตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไวให การรวมเจรจา
ตอรองโดยท่ัวไปมักเปนเร่ืองของผลประโยชนท่ีบุคคลในองคกรพึงไดรับจากองคกร เชน การ
เรียกรองใหเพิ่มคาจาง การเรียกรองใหเพิ่มสวัสดิการ การตอรองไมใหเลิกจาง เปนตน การรวม
เจรจาตอรองตามปกติจะเปนเร่ืองระหวาง 2 ฝาย คือ นายจางและลูกจาง แตถาตอรองแลว ไม
สามารถหาขอยุติได ก็นําไปสูการนัดหยุดงาน (Strike) ซ่ึงตองมีฝายท่ี 3 คือ ฝายรัฐบาลเขามา
เกี่ยวของดวยเพื่อมิใหเกิดผลเสียหายข้ึนแกทุก ๆ ฝาย การรวมเจรจาตอรองทุกคร้ังมักถูกมองไปใน
แงท่ีไมดีแตถาเราพิจารณาในดานจิตวิทยา (Psychology) และดานเศรษฐกิจ (Economy) แลวจะ
พบวา เราสามารถนําเอาการรวมเจรจาตอรองมาใชใหเกิดประโยชนในการสรางความพึงพอใจ
ใหแกบุคคลในองคกรไดเปนอยางดี ในแงของจิตวิทยาพนักงาน หรือลูกจางมักเกิดความรูสึกกดดัน
ตอรองกับผูบริหารขององคกรได การมีอํานาจตอรองกับผูบังคับบัญชาของตนเองจะทําให เกิด
ความรูสึกมีศักดิ์ศรี เกิดความพึงพอใจในตําแหนงหนาท่ี ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถนํามาใชให
เกิดความรูสึกถึงความสําคัญของตัวเอง ความสําคัญในตําแหนงหนาท่ีแลว ก็เอาใจใสในงาน ตั้งใจ
ทํางานใหดีท่ีสุดเพื่อสรางผลงาน และความสําคัญของตําแหนงหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สวน
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ดานเศรษฐกิจการรวมเจรจาตอรองมีผลกระทบโดยตรงถึงเศรษฐกิจของท้ังองคกรและกลุม
พนักงานท้ังนี้ ข้ึงอยูกับผลงานการเจรจา องคกรจึงควรหาขอมูลในเร่ืองผลประโยชนท่ีบุคคลใน
องคกรควรจะไดรับ เพื่อนํามาใชในการเจรจาตอรองแตละคร้ัง ซ่ึงเปนมาตรการท่ีเหมาะสมที่จะใช
ในการเจรจาตอรองขอกําหนดท่ีองคกรมีอยูท้ังเปนการสกัดกั้นมิใหมีการนัดหยุดงานและชวย
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคคลในองคกร 
 6.  พัฒนาการและการเจริญเติบโต (Growth and Development) พัฒนาการและการ
เจริญเติบโตในตําแหนงหนาท่ีมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะการท่ีบุคคลใดจะมีการ
เจริญเติบโตในตําแหนงหนาท่ีไดนั้น จะตองมีการพัฒนาทั้งทางดานความรู (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ท่ีเกี่ยวของกับงานอยางดี พัฒนาการ (Development) จึงเปนส่ิงจําเปน
สําหรับตัวบุคคล สวนการเจริญเติบโตท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัติ แตโดยสรุปแลวทั้ง
พัฒนาการและการเจริญเติบโตเปนความตองการของมนุษยทุกคน ซ่ึงแตละบุคคลอาจมีระดับของ
ความตองการท่ีแตกตางกันออกไป แตท้ังนี้ ตองเปนไปตามท่ีไดกลาวมาแลววาจะตองมีกระบวน 
การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตจึงจะสามารถเจริญเติบโตในตําแหนงหนาท่ีไดซ่ึงเง่ือนไข
นี้ในบางองคกรถือเปนเง่ือนไขสําคัญในการท่ีจะเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน (Promotion)  
 7. บูรณาการทางสังคม (Social integration) คือ ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร
ท้ังในดานรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal) และไมเปนทางการ (Informal) มีลักษณะดังนี้ 
  7.1 รูปแบบท่ีเปนทางการ จะมีโครงสรางตลอดจนกฎขอบังคับตาง ๆ เปนตัวกําหนด
รูปแบบของความสัมพันธตาง ๆ ภายในองคกร ซ่ึงบางองคกรปฏิบัติงานตามกฎระเบียบขององคกร
อยางเครงครัด สงผลใหกระบวนการทํางานมีความลาชามากข้ึน 
  7.2 รูปแบบท่ีไมเปนทางการ เปนปจจัยสําคัญท่ีจะเปนตัวบงช้ีวา องคกรมีบูรณา
การสังคมหรือไม ซ่ึงรูปแบบน้ีจะชวยใหระบบองคกรคลองตัวข้ึน ซ่ึงเปนสังคมท่ีมีลักษณะของ
ภาราดรภาพ (Brotherhood) แบบสังคมไทย ความสัมพันธรูปแบบน้ีมีประโยชนมาก แตท้ังนี้จะตอง
ไมใชรูปแบบความสัมพันธแบบระบบพรรคพวก (Spoils system) การสรางกลุมท่ีดีท่ีสุด คือ การ
รวมกลุมจัดกิจกรรมท่ีไมเกี่ยวกับงาน เชน กลุมกีฬา กลุมสหกรณ เปนตน แลวคอยนํากิจกรรม
เหลานี้เขามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกองคกร 
 8. การมีสวนรวมในองคกร (Participation) การมีสวนรวมในองคกรในที่นี้หมายถึง 
การมีสวนรวมทางการบริหาร ซ่ึงฝายบริหารขององคกรไดรับยอมรับและเปดโอกาสใหพนักงาน
ขององคกรมีสวนรวมได รูปแบบของการมีสวนรวมอาจมีความแตกตางกันตามลักษณะขององคกร 
เชน บางองคกรผูบริหารเปนผูตัดสินใจในการบริหารงานทุกข้ันตอน บางองคกรพนักงานในองคกร
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการบริหารงานรวมกับผูบริหารดวย หรืออาจอยูใน



  19 

ฐานะสมาชิกของคณะท่ีปรึกษาผูบริหาร เปนตน ซ่ึงองคกรท่ีมีนโยบายใหพนักงานไดมีสวนรวมใน
การวางแผนการบริหารงานภายในองคกร จะทําใหการบริหารงานมีคุณภาพทุกกระบวนการ  
 9. ประชาธิปไตยในการทํางาน (Democracy at work) หมายถึงการใหความสําคัญกับ
บุคคลทุกระดับในองคกรมีความเทาเทียมกัน ไมวาจะมีกรณีใด ๆ เกิดข้ึนในการทํางานรวมกัน ตอง
มีใจเปนกลางไมฟงเสียงขางใดขางหนึ่ง และมีวิธีแกไขปญหาตาง ๆ อยางมีเหตุผลท่ีดีท่ีสุด หาก
องคกรใดมีประชาธิปไตยในการทํางานสูง จะสงผลให พนักงานในองคกรกลาคิด กลาทํา กลา
แสดงออก เพราะองคกรถือวาทุกคนมีคุณคาและมีความสําคัญเทาเทียมกัน ทําใหพนักงานใน
องคกรมีขวัญกําลังใจและมีความภาคภูมิใจในการทํางาน 
 10. เวลาวางของชีวิต (total life space) มนุษยทุกคนตองการเวลาพักผอนหรือทํา
กิจกรรมนันทนาการ องคกรควรสงเสริมใหบุคคลในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงอาจมีเปนระยะเวลา
ส้ัน ๆ ระหวางการทํางานเชนมีเวลาหยุดพักระหวางงาน (Break) หรือ เวลาพักระยะยาว เชน 
กําหนดวันลาพักผอนประจําป ตลอดจนวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษเนื่องในงาน
เทศกาลสําคัญตาง ๆ ของสังคมไทย ถือเปนผลประโยชนเกื้อกูลชนิดหนึ่งในประเภทที่ไมเปนตัว
เงินท่ีจัดข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการสรางคุณคาของตัวบุคคลท่ีมีชีวิตจิตใจ ไมเหมือนเคร่ืองจักรไร
ชีวิตจิตใจ 
 การประชุมของ Europan Council จัดข้ึน ณ กรุงบรัซเซล ในพ.ศ.2548 ไดกลาวถึงคําวา 
คุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยกําหนดกรอบการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน 10 มิติ 
โดยสวนใหญเปนการวัดในเชิงอัตวิสัย (Subjective) (อางถึงใน ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, 
2556: 23) ดังนี้ 
 1. คุณภาพท่ีแทจริงของงานท่ีทํา (Intrinsic job quality)  
 2. การพัฒนาทักษะ/ การเรียนรูตลอดชีวิต และความกาวหนาในอาชีพ (Skills, life-long 
learning and career development)  
 3. ความเทาเทียมทางเพศ (Gender equality)  
 4. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน (Health and safety at work)  
 5. ความยืดหยุนและความม่ันคง (Flexibility and security)  
 6. การมีสวนรวมและการเขาถึงตลาดแรงงาน (Inclusion and access to the labor market)  
 7. โครงสรางการทํางานและความสมดุลในชีวิตการงาน (Work organization and 
work-life balance)  
 8. การสนทนาเชิงสังคมและการมีสวนรวมของคนทํางาน (Social dialogue and worker 
involvement)  
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 9. ความหลากหลายและไมแบงแยก (Diversity and non-discrimination)  
 10. ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Overall work performance)  
 จากแนวคิดขางตน สรุปไดวา การวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางาน 10 มิติ คือ การพฒันา
กระบวนการทํางานในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย ผูบริหารองคกรจะตองเล็งเห็นถึง
ความสําคัญแตละดาน เพื่อทําความเขาใจพนักงานในองคกรท่ีจะตองไดรับการตอบสนองความ
ตองการในทุก ๆ ดานอยางเหมาะสม  

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) (2550) ไดพัฒนากรอบ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการพลเรือน (Quality of Work-life 
Framework) ซ่ึงประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 
 1. มิติดานการทํางาน หมายถึง ทางกายภาพ ทางการบริหารงาน และทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด คือ 
  1.1 ทางกายภาพ ไดแก การมีสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดลอมดี มีความปลอดภัย 
และมีอุปกรณการทํางานเหมาะสม  
  1.2 ทางการบริหารงาน ไดแก การมีผูบริหารท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม มีระบบการ
บริหารงานท่ีดี มีการกระจายภาระงานอยางเหมาะสม มีการทํางานแบบยืดหยุน มีขอบังคับ คานิยม 
และวัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือประโยชนตอการทํางาน  
  1.3 ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบ
คุณธรรม มีระบบกาวหนาท่ีชัดเจน มีการบริหารผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ขาราชการได
ทํางานตรงตามความรูความสามารถ ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ไดรับการยอมรับ มีคุณคา และมี
ศักดิ์ศรี 
 2. มิติดานสวนตัว หมายถึง ขาราชการมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มี
สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมมีความเครียด มีการพัฒนาดานจิตใจ  
 3. มิติดานสังคม หมายถึง ขาราชการมีความสัมพันธท่ีดีทุกระดับ มีความผูกพันกับ
องคกร มีการส่ือสารภายในองคกรท่ีดี มีกิจกรรม รวมกันท้ังดานนันทนาการ กิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน และการสรางความสัมพันธระหวางสวนราชการ  
 4. มิติดานเศรษฐกิจ หมายถึง ขาราชการไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม มี
ความเปนอยูท่ีดีพอสมควร รูจักการบริหารจัดการการเงิน  
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 ม.ร.ว. คึกฤกธ์ิ ปราโมช (2533: 21) ในการประชุมวิชาการหัวขอ “คุณภาพชีวิตของคน
เมืองหลวง” ทานไดกลาวถึงเร่ือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ควรดําเนินการในเร่ือง
ตาง ๆ ดังนี้ 
 1. สวนสาธารณะ (Park Land) ควรสรางสวนสาธารณะเพ่ือใหคนมีท่ีพักผอนหยอนใจ 
ซ่ึงอาจกําหนดเปนสวนหนึ่งของชุมชนใหม ๆ จะตองมีการสรางสวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรง
มหรสพ โรงเรียนไวในชุมชนนั้น ๆ ดวย 
 2. ส่ิงกอสรางท่ีเหมาะสมกับผังเมือง การกอสรางตึก อาคาร และส่ิงกอสรางตาง ๆ 
โครงสรางจะตองเหมาะสมกับผังเมืองท่ีกําหนดไว ขณะเดียวกันก็สามารถนําไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค 
 3. ศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ควรมีการสรางอาคารสาธารณะ เชน หอสมุด หอศิลป โรง
หรสพมากข้ึน และมีการทํานุบํารุงรักษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ พรอมท้ังปลูกฝง
ใหประชาชนมีความซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม มีรสนิยมท่ีถูกตอง ซ่ึงสวนหนึ่งอาจ
เปนหนาท่ีของสถาบันการศึกษาในการสรางนักเรียน นักศึกษาใหมีความรู เห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปจจุบันคนกรุงเทพฯขาดความปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสินเปนอยางมาก จึงควรหาแนวทางแกไข ซ่ึงจะตองใชเงินและเวลาอยางมาก โดยจะตอง
มีผูรับผิดชอบอยางจริงจัง นอกจากน้ียังตองมีเร่ืองของจิตใจเขามาประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทางจิตใจของคนใหเปนผูมีจิตใจท่ีดีงามดวยเชนกัน 
 
ประโยชนของการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในทํางาน 
 สโกรแวน (Skrowan, 1983: 492) ไดอธิบายประโยชนของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ดังนี้ 
 1. เพิ่มความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด เสริมสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน 
 2. อัตราการขาดงานหรือมาทํางานสายลดลงและผลผลิตของงานเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน จากการที่ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมและสนใจทํางาน
มากข้ึน 
 4. ลดความเครียด ปญหาสุขภาพจิต และความเจ็บปวยจากการทํางานซ่ึงจะสงผลตอ
การลดตนทุน 
 5. ความยืดหยุนของกําลังคนมีมาก และผูปฏิบัติงานมีความสามารถในการทํางานขาม
สายงานหรือหลายหนาท่ีได สรางความมีสวนรวมในการทํางานและเพ่ิมศักยภาพในกาทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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 6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกผูปฏิบัติงานดีข้ึน เนื่องจากความนาสนใจท่ีเพิ่มข้ึนของ
องคการจากความนาเช่ือถือเร่ืองการสงเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขององคการ  
 7. ลดการลาออกจากงานหรือการเปล่ียนผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ีดี 
 8. ผูปฏิบัติงานรูสึกสนใจงานมากข้ึน จากการที่ผูปฏิบัติงานไดเขามามีสวนรวมในการ
ทํางาน แสดงความคิดเห็น มีสิทธิออกเสียง เคารพสิทธิของผูปฏิบัติงานดวยกัน  
 9. มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามมาตรฐานความเปนอยูท่ีดี 
 แฮคแมนและซุตเติล (Hackman and Suttle, 1987, อางถึงใน วรวุฒิ แกวทองใหญ, 
2550: 30) ไดกลาวถึง ประโยชนของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไววา ทําใหเกิดความรูสึกดีตอการ
ทํางานและองคกร อีกท้ังยังชวยสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริหารที่ดีท้ังคุณภาพและปริมาณ 
จากแนวคิดขางตน สรุปไดวา ผูบริหารควรสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานใหแกพนักงานทุกคนใน
องคกร เพื่อรักษาบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ องคกรจะ
ไดรับการยอมรับท้ังจากพนักงานและสังคม สรางความเช่ือม่ันใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย และสราง
โอกาสใหพนักงานในองคกร มีความภาคภูมิใจในการพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสุข 
 ความหมายและความสําคัญของความสุข 
 ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามวา "น. ความ
สบายกายสบายใจ" คือความรูสึกหรืออารมณประเภทหนึ่ง มีหลายระดับต้ังแตความสบายใจ
เล็กนอยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปดวยความสนุก ซ่ึงมีการใชแนวความคิด
ทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงส่ิงท่ีกอใหเกิด
ความสุขดวย 
 ความสุข (อางถึงใน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2550) 
ในคําสอนของพระพุทธเจา ศาสดาของศาสนาพุทธ เม่ือกวา 540 ปกอนคริสตกาล กลาวไววาคือการ
มีจริยธรรม และสามารถฝกจิตใจใหสูงข้ึน ไดตามความสามารถของแตละบุคคล เพื่อใหมีความสุข
ในระดับท่ีสูงข้ึน  
 เจรีมี เบนทัม (Jeremy Bentham) (อางถึงใน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.), 2550) นักปรัชญาชาวตะวันตก ศ.18 ไดกลาวถึง หลักการแหงความสุขสูงสุด คือ
การกระทําท่ีถูกตองตามหลักศีลธรรมของประชาชนแตละคน และสังคมท่ีดีท่ีสุดคือ สังคมท่ี
ประชาชนมีความสุขท่ีสุด ดังนั้นนโยบายสาธารณะท่ีดีท่ีท่ีสุดก็คือ นโยบายท่ีกอใหเกิดความสุข
สูงสุด และตองอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันในสังคม มีมนุษยธรรมและความรูสึกของผูคน
เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542�
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 ไลคเคน (Lykken, 1999: 6-7) ไดใหความหมายของความสุขวา สภาวะทางธรรมชาติ
ของมนุษยท่ีเกิดข้ึนจากความพอใจในส่ิงตาง ๆ ท่ีดีของชีวิต เม่ือมนุษยมีความสุขจะทําใหเกิดความ
กระตือรือรน ความพึงพอใจ และเหตุการณท่ีนายินดี 
 เอดิสัน เฮยเนส (Haynes, 2007: 113) ความสุข หมายถึง ความรูสึกอยางหน่ึง และเปน
หนทางหนึ่งในการดําเนินชีวิต มันเปนความเงียบสงบ ความรูสึกพึงพอใจ เย็นใจ และความ
สนุกสนาน อาจเปนผลจากการวางแผนในการดําเนินชีวิต หรือทัศนคติไมยึดติด การแสดงออกถึง
ความสุขหลายรูปแบบไมตายตัว 
 เพลโต (Plato) (Haynes, 2007: 123) นักปรัญชาคนแรกท่ีพยายามใหความสุขเปน
เร่ืองราวท่ีเปนระบบ ไดใหคํานิยามความสุขหมายถึง ส่ิงท่ีมีความแนวแนและควบคุมได โดยใหคน
เดินทางสายกลางในการตัดสินใจในเร่ืองเปาหมายตาง ๆ ดวยความรอบคอบ 
 อริสโตรเติล (Aristotle) (Haynes, 2007: 124) นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร และนักธรรม
ชาติวิทยาชาวกรีก ไดใหคํานิยามความสุขหมายถึง ความดีงามของมนุษย การดําเนินชีวิตอยางมีเหตุ
มีผลในการกระทําส่ิงตาง ๆ ทําใหรูสึกอ่ิมเอมใจ เพราะเปยมไปดวยความหมาย ความสําเร็จ ความ
พยายาม ความมีวินัย และความยั่งยืน 
 เกษมสุข ภมรสถิต (2539: 7-8) ความหมายของความสุข หมายถึง สภาพการสัมผัสรับรู
ของใจ และอารมณ ท่ีอาจถายทอด ถายเทจากท่ีหนึ่งสูอีกท่ีหนึ่งได ดวยส่ือสําคัญคือการสงทอด
ระหวางผูใหกับผูรับ ไมวาจะจากบุคคลสูบุคคล จากธรรมชาติสูบุคคล หรือจากวัตถุส่ิงของสูบุคคล 
เพียงแตการสงถึงกันนั้นจะตองสรางความพอใจท้ังผูใหและผูรับ อีกท้ังความสุขเปนนามธรรมท่ี
สามารถสรางข้ึนไดดวยตนเอง และไมมีการจํากัดขอบเขตของคุณคาของราคาส่ิงของ ระบบฐานะ 
ตาํแหนง ชวงวัย และเวลา 
 ผูวิจัยจึงสรุปวา ความสุข หมายถึง ความรูสึกนึกคิดในแงบวก และกระทําในส่ิงท่ีรูสึก
พึงพอใจ โดยสามารถแสดงออกไดท้ังในรูปนามธรรมและรูปธรรม นําไปสูการมีสุขภาพจิตท่ีดีท้ัง
รางกายและจิตใจ ทําใหทุกคนในสังคมมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน อยูรวมกันอยางสงบสุข 
 ท้ังนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวไปใชประโยชนในการศึกษาครั้งนี้ เพื่ออธิบายระดับ
ความสุขของพนักงานในองคกร ท้ังในชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัว นําผลท่ีไดไปวิเคราะห
แลวนํามาวางแผน ปฏิบัติ เพื่อใหพนักงานลดความเครียด ขจัดปญหาและอุปสรรค กอใหเกิด
ความสุขมากยิ่งข้ึน  
 องคประกอบของความสุข 
บุญม่ัน ศ. นพกุล (2539: 21) ความหมายของความสุข หมายถึง ความสบายหรือความสําราญ แยก
ออกได 2 สวน คือ ความสุขทางกาย และ ความสุขทางใจ 
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 1. ความสุขทางกาย ไดแก ความสุขท่ีสัมผัสไดจากประสารทสัมผัสท้ัง 5 คือ รูป เสียง 
กล่ิน รส และผิวหนัง เรียกวา “กามคุณ 5” จัดวาเปนรูปธรรม หรือความสุขท่ีเกิดจากเนื้อหนัง มังสา 
อันเปนส่ิงสกปรก 
 2. ความสุขทางใจ ไดแก ความสุขท่ีสัมผัสไดทางจิต คือ ความสบายใจ ความสุขใจ 
ความอ่ิมใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจท่ีสงบและเย็น จัดวาเปนนามธรรม อันเปนความสุขท่ี
สะอาด ความสุขท้ังทางกายและทางใจยอมมีสวนสัมพันธกัน ไมอาจแยกใหขาดจากกันได เพราะ
ตางก็พึ่งพาอาศัยกัน ปฏิบัติใหเกิดความพอดี ยอมเกิดความสุข  
 วิทยา นาควัชระ (2552: 16-41) แบงความสุขออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1. ความสุขทางกาย หรือสุขกาย เปนความสุขท่ีไดในส่ิงท่ีปรารถนาตองการ เปน
ความสุขพื้นฐาน ความสุขทางกายของมนุษยท่ีสําคัญ ไดแก เงินทอง (Money) , อํานาจ (Power) , 
ตําแหนง (Position)  
 2. ความสุขทางใจ หรือสุขใจ คือ สุขท่ีทําใหจิตใจเกิดความอ่ิมเอิบ พอใจ เกิดจาก
ความคิดดี อารมณดี ความรูสึกดี และมีทัศนคติดี 
 3. ความสุขทางจิตวิญญาณ หรือสุขจิตวิญญาณ ในแนวคิดพระพุทธศาสนา คือสวนท่ี
คงอยูในตัวมนุษยแมตายไปแลววิญญาณก็ยังคงอยู จะไปเกิดใหมเปนชาติภพตอไปตามคุณภาพของ
ผลกรรมท่ีสะสมไวในจิตวิญญาณน้ัน แนวคิดนี้ทําใหเกิด “กฎแหงกรรม” คือ ใครทําความดีก็ไดรับ
ผลดี ใครทําช่ัวยอมไดรับกรรมช่ัวผลจะไดรับในปจจุบันและอนาคต มันจึงเปนตัวควบคุมภายใน 
(Internal Control) ของมนุษย ท่ีทําใหสังคมมนุษยอยูกันไดอยางปกติสุขมากข้ึน 
 ระดับของความสุข 
 พุทธทาสภิกขุ (2538) พระพุทธเจาไดกลาววา ความสุขเปนเร่ืองของคนสัตวท่ัว ๆ ไป
ซ่ึงลวนตองการส่ิงท่ีเรียกวาความสุขท้ังนั้น ความสุขแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ความสุขเพราะไมเบียดเบียน ไมทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอน ไมกระทบกระท่ัง 
หากมีการขัดแยงกัน ก็ผิดดวยกันท้ังสองฝาย ก็ตองถูกลงโทษท้ังสองฝาย ตองมีจิตท่ีเมตตาคิดวาทุก
คนลวน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน ไมมีขอขัดแยงใด ๆ มันเปนความสงบสุข 
 2. ความสุขเพราะอยูเหนืออํานาจกาม คือ ความคลายกําหนัด ไมโดนครอบงํา ที่เปน
กาม กิเลส ไมใชแตในทางเพศ รวมถึงส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมไดแก บาน รถยนต 
เงินทอง เปนตน สวนนามธรรม ไดแก ฐานะ ตําแหนง เกียรติยศ ช่ือเสียง เปนตน  
 3. ความสุขเพราะละตัวตนเสียได มีแตจิต จิตท่ีไมยึดถืออะไร จิตท่ีเปนอิสระ ทําจิตให
บริสุทธ์ิสูงสุด ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  
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 ว.วชิรเมธี (2554: 144) การเขาถึงความสุขซ่ึงเปนยอดปรารถนาแหงชีวิตของคนทุกคน 
แลวความสุขท่ีควรเขาถึงใหไดนั้น มีอยู 3 ระดับดวยกัน ดังนี้ 
 1. กามสุข คือ สุขท่ีเกิดจากการที่เราทํางาน เราเล้ียงชีพโดยชอบแลวมีวัตถุอํานวยความ
สะดวกพรอม จนตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไดรับการบํารุงรักษา เราก็จะมีความสุข  
 2.  นิรามิสสุข หรือ สมาธิสุข คือ สุขท่ีเกิดจากการท่ีจิตใจไดสัมผัสกับคุณงามความดีท่ี
ตนเองไดกระทําไวไดชวยเหลือเกื้อกูลคนอ่ืนท่ีเราไดปรนนิบัติพอแม ครู อาจารย ผูมีพระคุณ ของ
ตนเองเปนอยางดี อีกทั้งการท่ีไดบําเพ็ญสมาธิ ก็เปนสมาธิสุขดวยเชนกัน 
 3.  นิพพานสุข คือ ความสุขข้ันสูงสุด ในอุดมคติของความเปนมนุษย แมอาจจะยังไม
ถึงนิพพานท่ีแทจริง แตทุก ๆ วัน ขอใหเรียนรูท่ีจะหาชวงเวลาท่ีจิตใจปลอดโปรงโลงเบา เม่ือจิตใจ
ของตนเองโลงเบาแลว ก็จะไดเรียนรูวาสามารถเขาถึงพระนิพพานไดบางแลว อาจเปนแค
ช่ัวคราวก็ได  
 ถาสามารถทําไดเชนนี้ถือวาสามารถพบกับความสุข 3 ระดับในชวงชีวิตหนึ่ง ก็จะไดช่ือ
วาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสุข 
 Leyard (2005, อางถึงใน อภิชัย มงคล และคณะ, 2552: 36) จากการวัดระดับความสุข
ไดจากแบบสอบถามและการตรวจคล่ืนสมอง ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสุข 
ประกอบดวย  
 1.  ดานพันธุกรรมและประสบการณการเล้ียงดู 
 2.  ดานปรัชญาในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะความรูสึกพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู 
 3.  ดานความรูสึกมั่นคงปลอดภัยตามธรรมชาติ 
  3.1 ความม่ันคงทางดานรางกาย 
  3.2 ความม่ันคงในการมีงานทํา 
  3.3 ความม่ันคงของครอบครัว 
  3.4 ความม่ันคงในชุมชน 
  3.5 ความม่ันคงในการมีสุขภาพท่ีดี 

 วิธีการสรางความสุข 
 วิทยา นาควัชระ (2546: 128-133) ไดเสนอแนวคิดบันได 5 ข้ันสูชีวิตใหมท่ีมีคาและมี
ความสุขไวดังนี้ 
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 บันไดข้ันท่ี 1 มองตัวเองวาดีและมีคาทุกวัน  
 ชมตัวเอง วาตัวเองดีมีคุณคา หม่ันอวยพรตัวเองเสมอ เช่ือวาตนมีความดี มองวาเราเคย
ทําส่ิงดี ๆ ในอดีตหรือเพิ่งกระทํา ใหนึกซํ้า ๆ หากผูอ่ืนทําไดดีกวาตน ก็ใหคิดวาเปนเร่ืองของเขา 
ไมนํามาสนใจ และอยาแชงดาตนเองหรือตําหนิตนเอง เพราะจะทําใหไมรักตนเองและอยารอให
ผูอ่ืนมาช่ืนชม 
 บันไดข้ันท่ี 2 มองคนอ่ืนดี มองโลกในแงดี 
 ใหถอมตัว ถอมใจตนเองลง โดยคิดวาเม่ือตนดีแลวคนอ่ืนก็ดีและเกงดวยเชนกัน เช่ือวา
คนอ่ืนก็มีความดีพื้นฐานมาแลวเชนกัน ไมวาเขาจะอยูในฐานะ ตําแหนง ชวงวัย ท่ีแตกตางกัน ทุก
คนยอมมีความดี ความเกงกันทุกคน ไมควรไปเปรียบเทียบเพราะอาจเกิดความอิจฉาหรือแขงขันกัน 
 บันไดข้ันท่ี 3 ทําวันนี้ใหดีท่ีสุด  
 การอยูกับปจจุบัน การดําเนินชีวิตประจําวันในแตละวันใหดีท่ีสุด ไมทุกขรอนหรือ
คาดหวังกับผลลัพธของมัน และช่ืนชมตนเองวาตนเองดีและเกงแลว ท่ีไดตั้งใจทําอยางสุด
ความสามารถ ผลลัพธจะออกมาเชนไร เราไมสามารถกําหนดควบคุมได และใหคิดวาในอนาคตจะ
ทําไดดีกวาวันนี้ 
 บันไดข้ันท่ี 4 มีความหวังและเชื่อวาอนาคตจะดีเสมอ  
 ควรนึกถึงการมีความหวังและความเชื่ออยูบอย ๆ วาจะดีข้ึนอีกเร่ือย ๆ แลวอนาคตจะดี
ข้ึนจริง ๆ กําลังใจจะเกิดมากข้ึน มีพลังในการดําเนินชีวิตอยูตอไป อยากพบเห็นส่ิงตาง ๆ อยา
คาดหวังกับชีวิต เพราะจะทําใหเรามักกลัวหรือกังวลวาจะไมไดตามท่ีหวัง ไมควรจริงจังกับชีวิต
มากนักแตจะมีความหวังท่ีดี ๆ อยูเสมอ ทําทุกอยางใหเต็มท่ี แคไหนแคนั้น 
 บันไดข้ันท่ี 5 ปรับปรุงตนเองเสมอ 
 ยึดหลักปรับปรุงตามความเปนสากลนิยม ปรับปรุง 4 ดานท่ีสําคัญของชีวิต คือ 

1. ดานการงาน - ใหขยัน อดทน หม่ันหาความรู และกลาลงมือปฏิบัติในส่ิงท่ีเราทําได 
เกิดการทําส่ิงใหม ๆ ในชีวิตและเห็นผลงานท่ีชัดเจน 

2. ดานครอบครัว - รูจักใหและใหอภัยตอกัน มีน้ําใจ รูจักเกรงใจกัน จะทําใหครอบครัว
มีความสุขมากข้ึน 

3. ดานสังคม - หม่ันสรางมิตรเสมอ เอาใจเขามาใสใจเรา พรอมท้ังตองมีความฉลาด
ทางอารมณ (EQ) ท่ีดีดวย จะทําใหมีมิตรมากข้ึน 

4. ดานตนเอง - หม่ันพัฒนาตนเองอยูเสมอ และมีกําลังใจท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไมดีใน
ตัวเองทีละอยางไปเร่ือย ๆ  
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 การสรางความสุขดวยแนวคิด 5 ข้ันของวิทยา นาควัชระ โดยเร่ิมจากการสรางความสุข
ดวยตนเองปฏิบัติใหครบทุกข้ันไปวนไปเร่ือย ๆ จะทําใหชีวิตพบแตความสุขความเจริญท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต รูวาตัวเองมีคุณคาและมีความดีในตัวเอง มีกําลังใจในการใชชีวิตอยางมี
ความสุข  
 ว. วชิรเมธี (2554: 143) ไดอธิบายการสรางความสุข มีหลักปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ไมทําความช่ัวท้ังปวง 
 2. ทําความดีใหถึงพรอม 
 3. ชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิ 
 อุปสรรคของความสุข 
 วิทยา นาควัชระ (2552: 57) ไดอธิบายถึงอุปสรรคของความสุขไว 8 ประการ ดังนี้ 
 1. ยึดติดและใฝหาความสําเร็จมากเกินไป ความสําเร็จหากคนเสพยมากจนติดอาจสง
ผลรายกับบุคคลนั้นได ทําใหเกิดความทุกข  
  ลักษณะของคนติดความสําเร็จและมักไมมีความสุข 

1.1 ไดเทาไรก็ไมพอ อยากสําเร็จไปเร่ือย ๆ  
1.2 มีความพอใจระยะส้ัน ๆ เชน ไดทรัพยหรือส่ิงของมีคามาแลวใชอยางพอใจ 

แลวสักพักก็เลิกใช ไมสนใจ 
1.3 การเปรียบเทียบกับคนท่ีไดดีกวา เกงกวา มีมากกวาตนเอง ทําใหเกิดความทุกข 
1.4 เกิดความเคยชินท่ีเคนเปนฝายรับ ฝายได เสมอ หากไมไดก็จะเกิดความทุกข 
1.5 คิดถึงประโยชนของตัวเองมากกวาประโยชนของสวนรวม มักเห็นแกตัว 
1.6 มักหาทางไดเปรียบ มองหาชองทางของกฎหมายเอาชนะคนอ่ืนท่ีมีความรูนอย

และดอยโอกาส  
1.7 ปรับตัวยาก เปนตัวของตัวเองสูง เขาสังคมไดไมดี หรือมองคนอื่นตํ่าตอยกวา

ตนเอง 
1.8 ขาดความรัก ความกรุณา ตอผูอ่ืน 
1.9 ขาดความเจริญ (ทางจิตวิญญาณ) ขาดความรูแจงทางปญญา มักไดแตวัตถุ เงิน

ทอง ไมเคยพอ ถือเปนความโลภ ซ่ึงมักจะตายดวยความโกรธและความหลง 
 2. ไมเปดใจรับความสุข ไมรูจักสรางความสุข ไมรูจักธรรมชาติของความสุข 
 3. ชอบเปรียบเทียบในส่ิงท่ีตัวเองไมมี หรือมีนอยกวาผูอ่ืน ๆ เกิดความโกรธ เกลียด 
ระแวงผูอ่ืนจนติดเปนนิสัย 
 4. ทุกขจากภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ไฟปา ดินถลม เปนตน 
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 5. ทุกขจากตัวเราเอง เชน ไมดูแลสุขภาพตนเอง กินอาหารไมมีประโยชนตอรางกาย 
พักผอนนอย ทําใหเกิดโรคภัยตาง ๆ ตามมา 
 6. ทุกขจากการใชเงินเกินตัวหรือมีรายจายมากกวารายได ท่ีไดรับเกิดเปนหนี้สิน 
 7. ทุกขจากคนอ่ืน เชน อยูกับคนท่ีไมดี มักนําพาเร่ืองเดือดรอนมาใหอยูเสมอ 
 8. ทุกขจากกรรมและเวรท่ีสะสมไวในอดีตชาติ เปนทุกขแบบทับซอน ผูกเวรผูกกรรม
รวมกันมา สงตอกรรมกันจากรุนสูรุน อาจในเวลาเดียวกันหรือใกล ๆ กัน 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 
 อภิชัย มงคล (2552) ไดกลาวไววาความสุขกับสุขภาพจิตเปนเร่ืองเดียวกันจากการ
ทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการหลายทาน เชน Diener (2002) ไดกลาวไววา คนท่ีมีความสุข
มากท่ีสุด บางคร้ังก็เศราได และคนท่ีรูสึกเศราท่ีสุดก็อาจจะมีชวงเวลาท่ีมีความสุขไดเชนเดียวกัน 
ซ่ึง Diener ยังไดพัฒนาเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีเรียกวา The satisfaction with scale เปนการสํารวจโดยใช
คําถาม 5 คําถามซ่ึงพบวาไปกันไดดีกับแบบวัดความสุขอ่ืน ๆ เชน ความประทับใจเพื่อนฝูงและ
ครอบครัว การแสดงออกของอารมณท่ีดี เปนตน และ Seligman (2002) กลาววา ความสุข
ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือความสบายใจ ความมีสวนรวมและการมีความหมาย ซ่ึงอภิชัย 
มงคล (2552) ไดใหความหมายของสุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตท่ีเปนสุข อันเปนผลจากการมี
ความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ี
ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
อภิชัย มงคลและคณะ (2552) ไดพัฒนาและทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข (Thai Happiness Indicator Version 2007 หรือ THI Version 2007) หมายถึง
แบบวัดสุขภาพจิตท่ีสรางข้ึน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิตของบุคคล โดยพัฒนามาจากกรอบ
แนวคิดของความหมายสุขภาพจิต องคประกอบของสุขภาพจิต (Domian) และองคประกอบยอย
ของสุขภาพจิต (Subdomain) มีจํานวน 2 ฉบับคือ ฉบับสมบูรณ 55 ขอ (THI-55) เปนเคร่ืองมือท่ี
พัฒนามาจากดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับใหม (Thai Happiness Indicator TMHI-55) ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (อภิชัย มงคลและคณะ,2552) ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.92 
และฉบับส้ัน 15 ขอ (THI-15) ท่ียังคงรูปแบบเดิม ซ่ึงมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.81 โดยแบงคะแนน
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีมีความสุขมากกวาคนท่ัวไป กลุมท่ีมีความสุขเทากับคนทั่วไป และกลุม
คนท่ีมีความสุขนอยกวาคนท่ัวไป 



  29 

 แบบสัมภาษณช้ีวัดสุขภาพจิตของคนไทย มีองคประกอบของสุขภาพจิตท้ังหมด 4 
Domain คือ สภาวะสุขภาพทางจิต (Mental state) สมรรถภาพทางจิตใจ (Mental capacity) คุณภาพ
ของจิตใจ (Mental Quality) และส่ิงสนับสนุน (Supporting Factor) และ Subdomain 15 หมวด  
 Domain 1 สภาพจิตใจ (Mental state) หมายถึง สภาพจิตใจท่ีเปนสุขหรือทุกข การรับรู
สภาวะสุขภาพของตนเอง ความเจ็บปวยทางดานรางกาย ท่ีสงผลกระทบตอทางดานจิตใจ และความ
เจ็บปวยทางจิต 
 1.1 ความรูสึกในทางท่ีดี (General well-being positive affect) หมายถึง ความรูสึกท่ี
เปนสุขท่ีบุคคลรับรูจากชีวิต เปนอารมณดานบวกลักษณะของภาพรวมท้ังหมด ไมเฉพาะเจาะจงใน
บางเร่ือง เชน เร่ืองงาน เร่ืองครอบครัว แตเปนการมองในภาพรวมวาบุคคลมีความรูสึกในทางท่ีดี
เพียงใด เชน ความพึงพอใจ ความรูสึกพอดี (balance) สงบ มีความสุข มีความหวัง มีความบันเทิง 
และสนุกสนานกับส่ิงท่ีดี ๆ ในชีวิตมุมมองของแตละคน และความรูสึกเกี่ยวกับอนาคตจะมี
ความสําคัญมาก 
 1.2 ความรูสึกในทางท่ีไมดี (General well-being negative affect) หมายถึงความรูสึกท่ี
ไมดี ซ่ึงเกิดข้ึนในบุคคลนั้น เชน ความสลด หดหู ความรูสึกผิด เศรา อยากรองไห ส้ินหวัง ประหมา 
วิตกกังวล และขาดความรูสึกยินดีในชีวิต โดยจะรวมไปถึงวา ความรูสึกท่ีไมดีเหลานี้ทําใหบุคคล
เกิดความทุกขทรมานเพียงใด และมีผลตอการทํางานในแตละวันเพียงใด ท้ังยังครอบคลุมไปถึงคน
ท่ีมีปญหาทางจิตใจ เชน อาการซึมเศรา คล่ัง หรืออาการวิตกกังวล  
 1.3 การรับรูภาวะสุขภาพ และเจ็บปวยทางดานจิตใจ (Perceived ill-health and Mental 
illness) หมายถึงความเจ็บปวย และการรับรูภาวะความเจ็บปวยทางกายและจิตใจ ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอความรูสึกทางจิตใจ รวมถึงความพึงพอใจความกังวลท่ีมีตอสุขภาพและความสมบูรณของ
รางกาย การพึ่งพารักษาทางการแพทย หรือการรักษาอ่ืน ๆ (เชน การฟงเข็ม และการใชสมุนไพร) 
เพื่อชวยใหรางกายและจิตใจมีความเปนอยูท่ีดี การรักษาในบางคร้ังจะมีผลตอคุณภาพชีวิตในทาง
ลบ (เชน อาการขางเคียงท่ีเกิดจากการใชยาตานมะเร็ง) ในขณะท่ีบางกรณีจะไปเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของบุคคลนั้น (เชน การใชยาแกปวดในผูปวยโรคมะเร็ง) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงวิธีการรักษาอ่ืน ๆ 
ท่ีไมใชยา แตยังจําเปนตองใชอยู เชน เคร่ืองใหจังหวะการทํางานของหัวใจ แขนขาเทียม 
 สําหรับ การเจ็บปวยทางจิตใจ (Mental illness) นั้นยังรวมถึงการเจ็บปวยทางกาย ท่ีมี
ผลกระทบตอจิตใจของบุคคล โรคและการเจ็บปวยในท่ีนี้เปนการเจ็บปวย ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยโรค
หรือการตรวจรักษาโดยแพทย และแพทยลงความเห็นแลววาเปนโรคนั้น ๆ  
 Domain 2 สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity) หมายถึง ความสามารถของจิตใจ
ในการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน และการจัดการกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อการดําเนินชีวิต
อยางเปนปกติสุข 
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 2.1 สัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relationships) หมายถึง ความรูสึก
เกี่ยวกับมิตรภาพ ความรักท่ีบุคคลตองการจะไดรับจากบุคคลอ่ืนรวมท้ังการเอาใจใสดูแล การรูจัก
ใหกับบุคคลอ่ืนการมีความสมารถและมีโอกาสท่ีจะรักหรือถูกรักและสามารถสรางความใกลชิด
สนิทสนมกับบุคคลอ่ืนท้ังในดานรางกายและอารมณ สามารถแบงปนความรูสึกรวมกันท้ังเร่ือง
ความสุขและความทุกขกับคนอ่ืน ๆ  
 2.2 ความสามารถท่ีบรรลุความสําเร็จตามความคาดหมาย (Expectation achievement 
congruence) หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจ ม่ันใจในความสามารถของตนเองท่ีประสบความสําเร็จ
และมีชีวิตตามท่ีตนไดคาดหวังไว 
 2.3 ความม่ันใจในการเผชิญปญหา (Confidence in coping) หมายถึง ความม่ันใจวา
สามารถจัดการกับปญหา และสถานการณท่ีคับขันและไมไดคาดฝนไดอยางเหมาะสม การเผชิญ
ปญหามีหลายระดับ ท้ังปญหาเฉพาะหนา ปญหาท่ีรุนแรง ปญหาการปรับตัวตอความเปนอยูใหม 
หรือสังคมใหม ซ่ึงมองถึงความสามารถของบุคคลนั้นตอการแกไขปญหาไดดีเพียงใด ท้ังนี้นอกจาก
ปรับตัวไดกับสภาพการณนั้น ๆ แลวยังสามารถทําหนาท่ีอยางสรางสรรค และเหมาะสมอีกดวยและ
หากเหตุการณนั้นเปนเร่ืองยากท่ีจะแกไขก็ยังสามารถทําใจยอมรับได 
 2.4 การควบคุมจิตใจและตนเองมีประสิทธิภาพ (Adequate mental mastery) หมายถึง 
ความรูสึกวาตนเอง มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะควบคุมจิตใจ หรือมี ความสามารถพอที่จะจัดการ
กับส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตแตละวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือวาเปนการรักษาสมดุลทาง
จิตใจ ทําใหมีความรูสึกเปนสุข (well-being)  
 Domain 3 คุณภาพจิตใจ (Mental quality) หมายถึง คุณลักษณะท่ีดีงามของจิตใจ ใน
การดําเนินชีวิตอยางเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมแมบางคร้ังจะตองเสียสละความสุขสบาย
หรือทรัพยสินสวนตัวบางก็ตาม 
 3.1 เมตตา กรุณาและเสียสละ (Kindness and altruism) หมายถึง ความตองการใหผูอ่ืน
มีความสุข และชวยใหคนอ่ืนพนทุกข สามารถเปนผูใหตั้งแตการใหน้ําใจ ใหความชวยเหลือ เปนท่ี
พึ่งของผูอ่ืนได มีความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมหรือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน 
 3.2 การนับถือตนเอง (Self esteem) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลนั้นท่ีมีตอตนเอง 
ตั้งแตความรูสึกตอตนเองในทางบวกไปจนถึงความรูสึกในทางลบ รวมท้ังความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง นับถือตนเอง มีความรูสึกวาตนเองมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจในตัวเอง และสามารถ
ควบคุมตนเองได 
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 3.3 ความศรัทธา (Faith) หมายถึง ส่ิงยึดเหน่ียวสูงสุดของจิตใจท่ีชวยใหมีความเช่ือมั่น
วาเม่ือเกิดภาวะวิกฤต หรือยุงยากใจแลว ส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจน้ีจะชวยใหตนเองเขมแข็ง มีกําลังใจ
ดีข้ึน และมีศรัทธาในการทําความดี ชวยใหทิศทางในการดําเนินชีวิตท่ีดี 
 3.4 ความคิดสรางสรรคและความกระตือรือรนในการดําเนินชีวิต (Creative thinking 
and enthusiasm) หมายถึง ความสามารถของบุคคลน้ันในการริเร่ิมนั้นในการริเร่ิมส่ิงแปลกๆ ใหม ๆ 
ในทางท่ีดี เพ่ือใหการดําเนินชีวิตประจําวันมีคุณคา ตลอดจนมีความม่ังม่ัน พยายาม ความใสใจใน
การดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิดความสุข ความพึงพอใจแกตนเอง 
 Domain 4 ปจจัยสนับสนุน (Supporting factors) หมายถึง ปจจัยท่ีสนับสนุนใหบุคคล
มีสุขภาพจิตดี ซ่ึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคนในครอบครัว ชุมชน การทํางาน รายได ศาสนา ความเชื่อ
ของแตละบุคคล ความสามารถในการทํางานตลอดจนส่ิงแวดลอม และความรูสึกม่ันคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 4.1 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง ความรูสึกปลอดภัย และ
ความรูสึกวามีเครือขายทางสังคมคอยชวยเหลือจะเนนถึงสภาพแวดลอม และสังคม ท่ีใหการ
สนับสนุนชวยเหลือท้ังในยามปกติและยามคับขัน โดยเพื่อน ๆ หรือคนอ่ืน ๆ ในสังคม มีสวนรวม
รับผิดชอบ และรวมกันทํางานเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงใด เม่ือบุคคลนั้นตกอยูในภาวะวิกฤต 
 4.2 การสนับสนุนจากครอบครัว (Family support) หมายถึง ความรูสึกเปนสุขท่ีไดรับ
การสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัวและมีความผูกพัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 4.3 ความปลอดภัยทางรางกายและความม่ันคงในชีวิต (Physical safety and security) 
หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่เกี่ยวของกับความม่ันคงในชีวิต และความปลอดภัยจากอันตราย
ตางๆ ส่ิงท่ีคุกคามความมั่งคงปลอดภัย เกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน จากบุคคลอ่ืน จากการกดข่ี
ทางการปกครองในชุมชน ความหมายในเร่ืองนี้จึงรวมถึง ความรูสึกเปนอิสระของบุคคล บุคคลท่ีมี
สิทธิท่ีจะอาศัยอยูในชุมชนโดยปราศจากการบังคับ กักขัง ม่ันใจในการบริหารของผูนําชุมชนและ
ความรูสึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอีกดวย 
 4.4 การดูแลสุขภาพและบริการทางสังคม: การใหบริการและคุณภาพของบริการ 
(Health and social care) หมายถึง การดูแลสุขภาพและบริการทางสังคมในละแวกใกลเคียงตาม
มุมมองของบุคคล การใหบริการในเร่ืองสุขภาพ และบริการทางสังคมในมุมมองของแตละคนเปน
อยางไร ในแงของคุณภาพและความพรอมของบริการท่ีเคยไดรับหรือคาดหวังวาจะไดรับ โดยรวม
ถึงอาสาสมัครชวยเหลือชุมชน (องคกรท่ีเกี่ยวกับศาสนา วัด ชมรม มูลนิธิ ฯลฯ) ซ่ึงอาจจะจัดเสริม
ใหมีเพ่ิมเติมหรืออาจจะเปน ระบบการดูแลสุขภาพท่ีพอมีอยูในสภาพแวดลอมของบุคคลเหลานั้น 
รวมท้ังความยากงายเพียงใดกับการไปใชบริการสุขภาพ และบริการทางสังคมท่ีมีอยูในทองถ่ิน ใน
เร่ืองนี้จะไมเกี่ยวกับวิธีรักษา 
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 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยจะนําแบบสัมภาษณดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับส้ัน 15 
ขอ (THI-15) มาใชในวิธีในการดําเนินการวิจัย โดยมีองคประกอบสุขภาพจิต 4 domain คือ สภาวะ
สุขภาพทางจิต (Mental state) สมรรถภาพทางจิตใจ (Mental capacity) คุณภาพของจิตใจ (Mental 
Quality) และ ส่ิงสนับสนุน (Supporting Factor) และ Subdomain 6 หมวด ดังนี้ 
 Domain 1 สภาพจิตใจ (Mental state)  
 1.1 ความรูสึกในทางที่ดี (General well-being positive affect) มี 2 คําถาม 
 1.2 ความรูสึกในทางที่ไมดี (General well-being negative affect) มี 3 คําถาม 
 Domain 2 สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity) เหลือเพียง 1 Subdomain 3 คําถาม 
คือ ความในใจในการเผชิญกับปญหา (Confidence in coping) มี 3 คําถาม 
 Domain 3 คุณภาพจิตใจ (Mental quality)  
 3.1 เมตตา กรุณา ความเสียสละ (Kindness and Altruism) มี 3 คําถาม 
 3.2 การนับถือตนเอง (Self esteem) มี 1 คําถาม 
 Domain 4 ปจจัยสนับสนุน (Supporting factors) เหลือเพียง 1 Subdomain คือ การ
สนับสนุนจากครอบครัว (Family support) มี 3 คําถาม 
 จากแบบสัมภาษณขางตน สรุปไดวา เม่ือพนักงานไดทําแบบสัมภาษณ ดัชนีช้ีวัด
สุขภาพจิตคนไทย ฉบับส้ัน 15 ขอ (THI-15) แลวนํามารวบรวมวิเคราะหขอมูล ทําใหทราบถึง
ภาพรวมของระดับสภาวะสุขภาพทางจิต (Mental state) สมรรถภาพทางจิตใจ (Mental capacity) 
คุณภาพของจิตใจ (Mental Quality) และ ส่ิงสนับสนุน (Supporting Factor) ของพนักงานในองคกร 
ซ่ึงอาจจะเหมือนกันหรือตางกันก็ได ข้ึนอยูกับ ลักษณะปจจัยสวนบุคคล ความคิด ทัศนคติ ความ
เปนอยู และคุณภาพชีวิตในการทํางานของแตละคนในองคกร  
 

ประวัติความเปนมาของธนาคารออมสินและโครงสรางธนาคารออมสินภาค 3 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรง เห็นคุณประโยชนของการ
ออมทรัพย เพ่ือใหประชาชนรูจัก การประหยัด การเก็บออม มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิน เงินทอง
ของประชาชน ใหปลอดภัยจากโจรผูราย จึงทรง ริเร่ิมจัดต้ังคลังออมสินทดลองข้ึน โดยทรง
พระราชทาน นามแบงควา “ลีฟอเทีย” ในป พ.ศ. 2450 เพื่อทรงใช ศึกษาและสํารวจนิสัยคนไทยใน
การออมเบ้ืองตน พระองค ทรงเขาใจในราษฎรของพระองคและทรงทราบดีวาควรใช กุศโลบายใด
อันจะจูงใจคนไทยใหมองเห็นความสําคัญ ของการออม 
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 ยุคท่ี 1 คลังออมสิน สังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พ.ศ. 
2456 - 2471 เพื่อใหคลังออมสินไดเปนประโยชนเกื้อกูลเผ่ือแผไปถึงราษฎรโดยท่ัวกัน พระองคจึง
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนินการจัดต้ัง “คลังออมสิน” ข้ึน ในสังกัดกรมพระคลังมหา
สมบัติ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  และพระราชทาน  พระบรมราชานุญาตประกาศใช 
“พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456” ประกาศใชในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 
 ยุคท่ี 2 กองคลังออมสิน สังกัดกรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงพาณิชยและคมนาคม พ.ศ. 
2472 - 2489) ตอมาในป พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงมี
พระราชดําริเห็นควรโอนกิจการคลังออมสินใหไปอยูในความรับผิดชอบของกรมไปรษณียโทรเลข 
กิจการไดเร่ิมแพรหลายและเปนท่ีนิยมของประชาชนอยางกวางขวาง ซ่ึงนับไดวากิจการคลังออม
สินในชวงระยะน้ีเติบโตข้ึนมากจึงเรียกไดวาเปน "ยุคแหงความกาวหนาของการคลังออมสินแหง
ประเทศไทย" 
 ยุคท่ี 3 ธนาคารออมสิน สังกัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2490 - ปจจุบัน ตอมาภายหลัง
เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติลง รัฐบาลไดเห็นถึงคุณประโยชน ของการออมทรัพยและความสําคัญ
ของคลังออมสินท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ จึงไดยกฐานะของคลังออมสินข้ึนเปนองคการของรัฐ มี
ฐานะเปนนิติบุคคล ดําเนินธุรกิจภายใต “พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489” มีการ 
บริหารงานโดยอิสระ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ซ่ึงไดรับการ แตงตั้งจาก รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลัง เร่ิมดําเนินธุรกิจในรูปธนาคาร ออมสินต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2490 และคําวา 
“คลังออมสิน” ก็ไดเปล่ียน เปนคําวา “ธนาคารออมสิน” นับแตบัดนั้นเปนตนมาตลอดระยะเวลาท่ี
ผานมา ธนาคารออมสินไดเปล่ียนแปลง ปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงานและการบริการ ในทุก
ดานอยางเปนพลวัตร ธนาคารจึงไดปรับตัวใหเขากับ สถานการณ เพ่ือรักษาฐานลูกคามากกวา 26 
ลานบัญชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดานเตรียมการเพื่อปรับปรุง ภาพลักษณและรูปแบบการ
ใหบริการท่ีทันสมัยและครบวงจร ยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการใหบริการท่ีสอดคลองตอความ ตองการ
และครอบคลุมทุกกลุม ทุกอาชีพ และทุกชวงวัย 
 ปจจุบันธนาคารออมสินมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบัน
การเงินท่ีมีรัฐบาลเปนประกัน อยูภายใต การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีสาขา 995 สาขาท่ัว
ประเทศ มีอายุครบ 101 ป เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2557 ท่ีผานมา (ธนาคารออมสิน, 2557)  
 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และสมรรถนะหลักของธนาคารออมสิน  
 ประจําป 2556 -2560 มีดังนี้ (จุลสารออมสิน, 2556: 20)  
 1. วิสัยทัศนธนาคารออมสิน (Vision) เปนสถาบันการเงินท่ีม่ันคงเพ่ือการออมและเปน
ผูนําในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกคารายยอย ดวยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 
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 2. พันธกิจของธนาคารออมสิน (Mission)  
  2.1  เปนสถาบันเพื่อการออม  
  2.2  เปนสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา 
  2.3 เปนสถาบันเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
  2.4 เปนสถาบันท่ีรับผิดชอบตอสังคม 
 3. คานิยม (Core Valve)  
   V  Vision Focus  มุงม่ันในวิสัยทัศน 
   I  Integrity  ยึดม่ันในคุณธรรม 
   P  Professionalism  เช่ียวชาญการบริการ 
   S  Social Responsibility  รับผิดชอบตอสังคม 
 4. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
  4.1 บริการดวยใจ (Service mind)  
  4.2 ยึดในคุณธรรม (Integrity)  
  4.3 ใสใจ ใฝรู (Passion to Learn)  
  4.4 บูรณาการทีม (Teamwork)  
  4.5 มุงผลลัพธ (Result Oriented)  
  4.6 เช่ียวชาญผลิตภัณฑ (Product Knowledge)  
 ปจจัยสูความสําเร็จในการเปนองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (TRUST) (จุลสาร
ออมสิน, 2556: 20)  
 T: Transparency หมายถึง ธนาคารออมสินดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 R: Relationship หมายถึง การสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทุกกลุม 
 U: Unique หมายถึง เปนสถาบันการเงินท่ีกอต้ังโดย พระมหากษัตริย เพื่อสงเสริมการ
ออม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 S: Sustainable หมายถึง เปนสถาบันการเงินท่ีกอตั้งมานาน มีฐานลูกคาจํานวนมาก มุง
สูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
 T: Technology หมายถึง ธนาคารนําเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการ และใหบริการ
ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 
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 โครงสรางธนาคารออมสินภาค 3 (ธนาคารออมสิน, 2556)  
 ธนาคารออมสินภาค 3 รับผิดชอบดูแลท้ังหมด 5 เขต 1 สํานัก รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เขตมหาดไทย รับผิดชอบดูแลท้ังหมด 5 สาขา ดังนี้ 
   สาขาหนาพระลาน/มหาดไทย/บางลําภูบน/เทเวศน/ปากคลองตลาด 
 2. เขตศิริราช รับผิดชอบดูแลท้ังหมด 7 สาขา ดังนี้ 
   สาขา ตลาดพลู/ทาพระ/จรัญสนิทวงศ/เจริญพาศน/เดอะมอลลทาพระ/ศิริราช 
เซ็นทรัล ปนเกลา 
 3. เขตบางแค รับผิดชอบดูแลท้ังหมด 10 สาขา ดังนี้   
   สาขา บางแค/เดอะมอลลบางแค/ตล่ิงชัน/บางพลัด/หมูบานเศรษฐกิจ/ส่ีแยกทศกัณฐ
ขนสงสายใต/สวนผัก/เนติบัณฑิตยสภา/หนองแขม 
 4. เขตราษฎรบูรณะ รับผิดชอบดูแลท้ังหมด 12 สาขา ดังนี้  
   สาขา ราษฎรบูรณะ/วงเวียนใหญ/สมเด็จเจาพระยา/วัดไทร/เจริญนคร/พระราม 2/ทุง
ครุ/บ๊ิกซี พระราม 2/บ๊ิกซี บางปะกอก/ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล/บางบอน/เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 
 5. เขตบางคอแหลม รับผิดชอบดูแลท้ังหมด 8 สาขา ดังนี้ 
   สาขา ทุงมหาเมฆ/สาธุประดิษฐ/บางโพงพาง/ดาวคะนอง/บางคอแหลมเซ็นทรัล
พระราม 3/กรีนเพลสฟวเจอรมารท พระราม 3/เจริญกรุง 107 
 6. สํานักราชดําเนิน รับผิดชอบดูแลสวนธุรกิจเงินฝากและการตลาดสินเช่ือกับสวน
สนับสนุนสินเช่ือ 

 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ธันยพัฒน พิรุณโปรย (2554) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความสุขในชีวิตความเปนอยูของพนักงานกรณีศึกษาเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาจากพนักงานเทศบาลตําบลศาลายา จํานวนท้ังส้ิน 125 คน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 29-37 ป การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ป รายไดเฉล่ียของครอบครัวต่ํากวา 10,000.- บาท พบวาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ระดับความสุขของพนักงานพบวามี
ความสุขเทากับคนท่ัวไป และมีความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขในชีวิต
ความเปนอยูในระดับคอนขางตํ่า โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.249 
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 จันทกฤต กฤตธรรม (2553) ไดศึกษาเร่ือง ความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท 
เซ็นทรัลเชียงใหม จํากัด โดยศึกษาจากพนักงานจํานวนท้ังส้ิน 142 คน พบวาระดับความสุขในการ
ทํางานของพนักงานบริษัท เซ็นทรัลเชียงใหม จํากัด อยูในระดับมีความสุขมาก สวนปจจัยสวน
บุคคล ไดแก ดานอายุงาน โดยมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพนักงานในภาพรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน เงินเดือน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับ
ความสุขในการทํางาน และความสัมพันธในท่ีทํางาน ความรักในงานและดานคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน มีผลตอความสุขในการทํางาน 
 วรรณศิริ เชื่อมวราศาสตร (2553) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางปจจัยในการ
ทํางานกับความสุขของขาราชการสํานักงานสรรพากรภาค 6 โดยทําการศึกษาจาก ขาราชการ
สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 จํานวนท้ังส้ิน 80 คน พบวา คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ 
เปนปจจัยท่ีสงผลตอความสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปจจัยในการทํางาน ไดแก 
ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ 
การเปนอยูสวนตัว ความม่ันคงในงาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความสุข
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สุรกุล ลีเรือง (2553) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพหา
องคประกอบ การรับรูการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา และความสุขในการทํางานของพนักงาน 
กรณีศึกษาพนักงานโรงแรมแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากพนักงานโรงแรม จํานวน
ท้ังส้ิน 141 คน พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายไดเฉล่ียตอเดอืน 
ฝายงาน มีความสุขในการทํางานไมแตกตางกัน ลักษณะบุคลิกภาพแบบแสดงตัวแบบมีจิตสํานึก มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางาน สวนบุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ แบบ
ประนีประนอม และแบบหวั่นไหว ไมมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน  
 อรทัย อินปน (2553) ไดศึกษาเร่ือง ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาจากพนักงาน จํานวนท้ังส้ิน 317 คน 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 30-40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญา
ตรี ตําแหนงพนักงานพัฒนาธุรกิจ รายไดตอเดือนตํ่ากวา 20,000.-บาท และอายุการทํางานในองคกร
ตั้งแต 11-15 ป พนักงานมีปจจัยท่ีมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานในดานตาง ๆ มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความสุขในการทํางานในภาพรวม และยังพบวาปจจัยดานคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน และดานความรักในงาน สามารถทํานายความสุขในการทํางานของพนักงานไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 อัญชุลี จํานงคผล (2553) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และความสุขในการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทในเครือแหลมทองกรุป โดยศึกษาจาก
พนักงานจํานวนท้ังส้ิน 148 คน พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุงาน ไมสงผลตอความสุขในการ
ทํางาน สวนปจจัยดานคานิยมรวมขององคกร ดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความรักในงาน 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานผูนํา มีผลตอความสุขในท่ีทํางาน มีความสัมพันธเชิง
บวกกับความสุขในการทํางานในภาพรวม ซ่ึงดานคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง (r=.716)  
 สาวิกา รัตนพันธ (2552) ไดศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานและความสุขของ
พนักงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมีเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยผล
การศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันสงผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมีเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไมสงผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลา
การปฏิบัติงานสงผลตอความสุขของพนักงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมีเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความสุข ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 สุกัญญา อินตะโดด (2550) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการความตองการมีสวนรวมในองคการและความสุขในการทํางาน: กรณีศึกษา 
อุตสากรรมส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบน โดยศึกษาจากพนักงานส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบน
จํานวนท้ังส้ิน 223 คน พบวา ปจจัยทางชีวสังคมดานรายได ขนาดและสถานที่ตั้งในการทํางาน
ตางกันความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 แตไมพบความแตกตาง
ของความสุขในการทํางานของพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสและหนาท่ีความรับผิดชอบตางกัน 
และพนักงานส่ิงทอท่ีมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการและความตองการมีสวนรวมใน
องคการตางกัน มีความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 
 กุญธิภา กิติวงษประทีป (2550) ไดศึกษาเร่ือง การรับรูเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและความสุขในการทํางานของพนักงาน: กรณีศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค โดยศึกษาจากพนักงานจํานวนท้ังส้ิน 213 คน พบวา พนักงานมีการรับรูเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทํางานระดับปานกลาง และความสุขในการทํางาน
ระดับ ปานกลาง คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานอยาง



  38 

มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ แตกตางกัน มีความสุขในการ
ทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ เงินเดือน 
แตกตางกัน มีความสุขในการทํางานไมแตกตางกัน  
 สรุปไดวา ในการศึกษาครั้งนี้ ในสวนของเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูวิจัย ไดใช
ทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการทํางานของ Walton R.E. มีองคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดาน 
ไดแก คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย โอกาสใน
การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ความม่ันคงและความกาวหนาในการทํางาน การบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน ประชาธิปไตยในองคการ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
และการคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม ในสวนความสุขไดใชทฤษฎีความสุข 
โดยใชแบบสัมภาษณดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย 15 ขอ (Thai Happiness Indicators: THI – 15) 
เปนเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนเพื่อประเมินความสุขของบุคคล ซ่ึงพัฒนาโดยอภิชัย มงคล และคณะ 
(2552)  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ
ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 กรุงเทพมหานคร 
ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในงานวิจัย 
2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
4. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)  
7. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  

 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ประชากรเปนพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 จากกจํานวน
กลุมงานหลายพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 7 แหง และมีจํานวนพนักงานรวมทั้งส้ิน 649 คน (หนวยแผนและ
พัฒนางานสาขา ธนาคารออมสินภาค 3, 2556) โดยขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ัง
นี้ ไดมาจากการคํานวณจากสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางของประชากร (Yamane, 1967: 887) 
ดวยความเช่ือมั่น 95% หรือยอมใหมีคาความคลาดเคล่ือนเทากับ 5% ตามสูตร จะไดกลุมตัวอยางท่ี
ใชในการศึกษา 248 คน และสํารองกลุมตัวอยางเพื่อปองกันความผิดพลาดไว 5% จะไดเทากับ 12 คน 
รวมเปนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 260 คน ซ่ึงสามารถคํานวณได ดังนี้  
 

  สูตร n = 2Ne+1

N
 

 

  เม่ือ  n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง  
   N คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด  
   e คือ ความคาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง (Sampling Error) 



  40 

 คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร จากประชากร 649 คน คาความคาดเคล่ือน 5% 
หรือ 0.05 แทนคาในสูตร 
 

   n =       649  
     1+(649) (0.05)2  
 
 

    = 248 คน 
 

 จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 248 คน และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 
ประมาณ 5% เทากับ 12 คน ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังนี้เทากับ 260 คน 
  
วิธีการสุมตัวอยาง 
 ขั้นท่ี 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 โดยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง 260 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 649 คน ทําการสุมตัวอยางแตละช้ันภูมิ
ดวยวิธีการกําหนดสัดสวนของจํานวนสมาชิกในแตละช้ันภูมิ (Proportional Stratified Sampling) 
โดยคํานวณจากสูตร  
 

 สูตร n = 
N

Nn 11 ×  

 
 เม่ือ  n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละเขตและสํานัก 

  1n  แทน จํานวนประชากรท้ังหมด 

  1N  แทน  จํานวนพนกังานในแตละเขตและสํานัก 

   N  แทน จํานวนพนกังานท้ังหมด 
 

 โดยแบงกลุมตัวอยาง พนักงาน ธนาคารออมสินภาค 3 ออกเปนเขตและสํานัก ดังแสดง
ในตาราง 
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ตารางท่ี 1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยแยกตามเขตและสํานัก  
 (n=260)  

ลําดับ เขตและสํานัก จํานวนประชากร จํานวนกลุมตวัอยาง 
1 ธนาคารออมสินภาค 3 33 13 
2 ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย 98 39 
3 ธนาคารออมสินเขตศิริราช 96 38 
4 ธนาคารออมสินเขตบางแค 126 50 
5 ธนาคารออมสินเขตราษฎรบูรณะ 127 51 
6 ธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม 112 45 
7 ธนาคารออมสินสํานักราชดําเนิน 57 24 

รวม 649 260 
 
ท่ีมา: ฝายแผนและพัฒนา ธนาคารออมสินภาค 3 ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2556 
 
 ข้ันท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยาง
เพื่อแจกแบบสอบถามตามจํานวนสัดสวนท่ีคํานวณได 
 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย คร้ังน้ี ประกอบดวย 3 ตัวแปร ไดแก 
 1. ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

1.1 เพศ 
1.2 อายุ สถานภาพ 
1.3 สถานภาพ  
1.4 ระดับการศึกษา  
1.5 ตําแหนงงานในปจจุบัน  
1.6 อายุในการทํางานจนถึงปจจุบัน 
1.7 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดแก 
2.1 ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และยุติธรรม 
2.2 สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย 
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2.3 โอกาสและการพัฒนาความสามารถ 
2.4 ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 
2.5 การบูรณาการทางสังคม 
2.6 ประชาธิปไตยในองคกร 
2.7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
2.8 การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม 

 3. ความสุข แบบสัมภาษณดัชนีช้ีวัดความสุขภาพจิตคนไทยฉบับส้ัน 15 ขอ (THI-15) 
เปนเคร่ืองมือท่ีสรางเพื่อประเมินความสุขของบุคคล พัฒนาโดยอภิชัย มงคล และคณะ (2552)  
   
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวน 40 ขอ 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสัมภาษณดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับส้ัน 15 ขอ (THI-15) การ
ทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3  
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษานี้เปนแบบสอบถามของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ซ่ึง
แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล  
 ซ่ึงมีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปดไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงานอายุในการทํางาน และระดับรายไดตอเดือน  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3  
ซ่ึงมีลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคาแบบ Likert Scale ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ 
โดยประกอบดวยคําถาม จํานวน 24 ขอ โดยผูวิจัยพัฒนามาจากงานวิจัยของธันยพัฒน พิรุณโปรย 
(2554: 52) แบงออกเปน 8 ดาน ดังนี้ 

1. ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และยุติธรรม    จํานวน 5 ขอ 
2. สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย  จํานวน 5 ขอ 
3. โอกาสและการพัฒนาความสามารถ    จํานวน 5 ขอ 
4. ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน    จํานวน 5 ขอ 
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5. การบูรณาการทางสังคม      จํานวน 5 ขอ 
6. ประชาธิปไตยในองคกร      จํานวน 5 ขอ 
7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว    จํานวน 5 ขอ 
8. การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม จํานวน 5 ขอ 

 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามของความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
    ระดับความเห็น        คาคะแนน 
    เห็นดวยมากท่ีสุด  5 
    เห็นดวยมาก   4 
    เห็นดวยปานกลาง  3  
    เห็นดวยนอย   2 
    เห็นดวยนอยท่ีสุด   1 
 ทําการวิเคราะหคะแนนรวมแตละขอของคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีกําหนดไว โดยจัดเรียงระดับความสําคัญจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด โดย
การคํานวณหาคาสถิติ ไดแก จํานวน คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีเกณฑคะแนนตามวิธีการคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณ
ความกวางของอันตรภาคช้ัน โดยผูวิจัยพัฒนามาจากงานวิจัยของ ธันยพัฒน พิรุณโปรย (2554: 53) 
มีดังนี้ 
 
    
 
 
 ดังนั้น การจัดระดับคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
โดยกําหนดเกณฑในการแจกแจงคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน                     ความหมาย 
  3.67 – 5.00  มีระดับคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานสูง 
  2.34 – 3.66  มีระดับคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง 
  1.00 – 2.33 มีระดับคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่า 
 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด          =      5 - 1            =   1.66 

จํานวนช้ัน  3 
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 ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับส้ัน 15 ขอ (THI-15)  
 เปนเคร่ืองมือท่ีสรางเพ่ือประเมินความสุขของบุคคล พัฒนาโดยอภิชัย มงคล และคณะ 
(2552) โดยไดศึกษาจากความหมายและองคประกอบของสุขภาพจิตและพัฒนากรอบแนวคิดตาม
ความสุขภาพจิตท่ีวา สุขภาพจิต หมายถึงชีวิตอันเปนสุข อันเปนผลจากการมีความสามารถในการ
จัดการปญหาในการดําเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึง
ความดีงามภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 การใหคะแนนดัชนีวัดความสุขคนไทย (THI-15) มีการใหคะแนนแบบสัมภาษณโดย
แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1 ไดแก ขอ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ15 
 กลุมท่ี 2 ไดแก ขอ 3, 4 และ 5 
 ในแตละกลุมใหคะแนนดังน้ี 
 กลุมท่ี 1 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ กลุมท่ี 2 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ 
 ไมเลย  ให 1 คะแนน ไมเลย  ให 4 คะแนน 
 เล็กนอย  ให 2 คะแนน เล็กนอย  ให 3 คะแนน 
 มาก  ให 3 คะแนน มาก  ให 2 คะแนน 
 มากท่ีสุด  ให 4 คะแนน มากท่ีสุด  ให 1 คะแนน 
 

 การแปลผล 
 ดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย 15 ขอ มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน เม่ือผูตอบแบบสอบถามได
ประเมินตนเองแลว และรวมคะแนนทุกขอไดคะแนนเทาไร สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑปกติท่ี
กําหนดดังนี้ (อภิชัย มงคล และคณะ, 2552)  
 คะแนน 51 – 60 คะแนน  หมายถึง  มีความสุขมากกวาคนท่ัวไป (Good)  
 คะแนน 44 – 50 คะแนน หมายถึง  มีความสุขเทากับคนท่ัวไป (Fair)  
 43 คะแนนหรือนอยกวา หมายถึง  มีความสุขนอยกวาคนท่ัวไป (Poor)  
 ในกรณีท่ีมีคะแนนอยูในกลุมท่ีมีความสุขนอยกวาคนทั่วไป อาจชวยเหลือตนเอง
เบ้ืองตนโดยการขอรับบริการการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกลบานได 
 คุณสมบัติของเคร่ืองมือ 
 การศึกษาความตรงตามโครงสราง (Construct validity) โดยทําผลวิเคราะหขอมูลรวมกับ
การพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบวา ดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย (Thai Happiness 
Indicators: THI - 15) จะมีคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.81 (อภิชัย มงคล และคณะ, 2552)  
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 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
มีลักษณะเปนขอความปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อ่ืน ๆ เพื่อใชในการประกอบในงานวิจัย 
 
การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. ศึกษาวัตถุประสงคเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการควบคุมการ
คนควาอิสระเพ่ือทําการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและทําการปรับแกไขความถูกตองและ
ตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาอีกคร้ังหนึ่ง กอนนําไปทดสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือกับ
กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมศึกษา 
 3. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) 
กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมท่ีศึกษา ไดแก พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จํานวน 
30 คน จากน้ันนํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) แลวนําผลท่ีไดมาคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ 
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อประเมินคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของ
แบบสอบถามในแตละขอ และทําการปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชเก็บขอมูลจริงตอไป 
  เม่ือทดสอบความเช่ือม่ันแลว ปรากฏผลดังนี้ 
  3.1 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.9603 
  3.2 แบบสัมภาษณดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทยฉบับส้ัน 15 ขอ (THI-15) มีคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.8495 
 4. จัดพิมพแบบสอบถามแลวนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 260 คน คนละ 1 ชุด 
 2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยวิธีแจกแบบสอบถามใหพนักงานธนาคารออมสิน 
ภาค 3 ซ่ึงทําการติดตอและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 3. ตรวจดูความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม จากน้ันนํามาใหคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดไว แลวลงรหัสในแบบสอบถาม 
 4. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาม
หลักสถิติSPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อการวิจัยตอไป 
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 5. จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 260 คน ผูวิจัยใช
แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูล จํานวน 260 ฉบับ  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคโดยสมมติฐานดังนี้ 
  1.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษะสวนบุคคล คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความ
คิดเห็นความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 ท้ังหมดโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
  1.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 โดย
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานอายุในการทํางาน และระดับรายได
ตอเดือน ดวยคา T-test F-test โดยวิธี One Way ANOVA 
  1.3 การวิเคราะห ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 โดยจําแนกตาม ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และยุติธรรม ส่ิงแวดลอมท่ี
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โอกาสและการพัฒนาความสามารถ ความม่ันคงและความกาวหนาใน
งาน การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองคกร ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และ
การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ เพียร
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ (Level of Significance) 
ไวท่ีระดับ 0.05 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับความสุขของพนักงานธนาคาร
ออมสิน ภาค 3” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
พนักงานธนาคาร ออมสินภาค 3 โดยทําการสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางจํานวน 260 คน ซ่ึง
ไดรับแบบสอบถามคืนท้ังหมด 260 ชุด คิดเปนรอยละ 100 และเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ไดนํา
แบบสอบถามท้ังหมดมาทํา การลงรหัส (Coding) และนําไปประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS โดยวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบ คําบรรยายผลการศึกษาของการคร้ังนี้ ผูวิจัย
ไดนําเสนอโดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
ธนาคารออมสินภาค 3 
 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 
 
ตารางท่ี 2 การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) ขอมูลคุณลักษณะ 

สวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน อายุงานในการทํางาน และระดับรายไดตอ
เดือน 

 (n=260)  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 104 40.00 
 หญิง 156 60.00 

88 33.80 
78 30.00 
36 13.80 
38 14.60 

อายุ อายุ 21 – 28 ป 
อายุ 29 – 36 ป 
อายุ 37 – 44 ป 
อายุ 45 – 52 ป 
อายุมากกวา 53 ปข้ึนไป 20 7.70 

สถานภาพสมรส โสด 
สมรส/อยูดวยกัน 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

152 
96 
12 

58.50 
36.90 
4.60 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

25 
182 
53 

9.60 
70.00 
20.40 

ตํ า แ ห น ง ง า น ใ น
ปจจุบัน 

พนักงานปฏิบัติการ 2 - 3 
พนักงานปฏิบัติการ 4 - 7 
ระดับผูบริหาร 

12 
210 
38 

4.60 
80.80 
14.60 

อายุในการทํางาน
จนถึงปจจุบัน 
 

นอยกวาหรือเทากับ 3 ป 
4 - 6 ป 
7 – 9 ป 
10 – 12 ป 
มากกวา 12 ป 

123 
33 
5 
9 
90 

47.30 
12.70 
1.90 
3.50 
34.60 
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ตารางท่ี 2 การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) ขอมูลคุณลักษณะ 
สวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน อายุงานในการทํางาน และระดับรายไดตอ
เดือน 

 (n=260)  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท 
15,001 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
35,001 - 45,000 บาท 
45,001 - 55,000 บาท 
มากกวา 55,001 บาทข้ึนไป 

57 
100 
17 
29 
29 
28 

21.90 
38.50 
6.50 
11.20 
11.20 
10.80 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 สวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 
156 คน คิดเปนรอยละ 60 และเพศชายมีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 40 
 อายุ พบวา มีชวงอายุระหวาง 21 – 28 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.80 รองลงมาคือ 
อายุระหวาง 29-36 ป และ อายุ 45-52 ป คิดเปนรอยละ 30.00 และ 14.60 ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรส พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิด
เปนรอยละ 58.50 รองลงมา มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกันและหมาย/หยาราง/แยกกันอยู คิดเปนรอย
ละ 36.90 และ 4.60 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.00 
รองลงมาคือ มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.40 และ 9.60 
ตามลําดับ 
 ตําแหนงงานในปจจุบัน พบวา พนักงานสวนใหญมีตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ 4 – 7 
คิดเปนรอยละ 80.80 รองลงมาคือ พนักงานมีตําแหนงระดับผูบริหารและพนักงานปฏิบัติการ 2 – 3 
คิดเปนรอยละ 14.60 และ 4.60 ตามลําดับ 
 อายุในการทํางานจนถึงปจจุบัน พบวา สวนใหญอายุงานนอยกวาหรือเทากับ 3 ป คิด
เปน รอยละ 47.30 รองลงมาคือ อายุงานมากกวา 12 ป และ 4 – 6 ป คิดเปนรอยละ 34.60 และ 12.70 
ตามลําดับ 



  50 

 รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา สวนใหญรายได 15,001 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.50 
รองลงมาคือ รายไดนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท รายได 35,001 – 45,000 บาท และ รายได 
45,001 – 55,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.90, 11.20 และ 11.20 ตามลําดับ  
 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
 
ตารางท่ี 3 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการทํางานของพนักงานธนาคาร

ออมสินภาค 3 ในภาพรวม 
 (n=260)  

คุณภาพชีวติในการทํางาน x̄ S.D. การแปลผล 

1. ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 3.54 0.66 ปานกลาง 
2. สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย 3.49 0.67 ปานกลาง 
3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 3.89 0.53 สูง 
4. ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 3.76 0.63 สูง 
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 4.02 0.64 สูง 
6. ประชาธิปไตยในองคกร 3.85 0.60 สูง 
7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 3.70 0.69 สูง 
8. การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบ

ตอสังคม 
4.30 0.50 สูง 

รวม 3.82 0.47 สูง 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
โดยรวม อยูในระดับสูง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.47 
 เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดาน พบวา พนักงานธนาคารออมสิน
ภาค 3 สวนใหญมีคุณภาพชีวิตในดานการคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน และโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30,4.02 และ 3.89 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

 (n=260)  
ระดับความคิดเห็น 

ผลตอบแทนที่เพียงพอ 
และยุติธรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

x̄ S.D. 
การ 

แปลผล 

พนักงานไดรับคาตอบแทน
เหมาะสมกับตําแหนงและ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

24 
(9.20) 

125 
(48.10) 

93 
(35.80) 

16 
(6.20) 

2 
(0.80) 

3.59 0.77 ปาน
กลาง 

พนักงานไดรับคาตอบแทนที่
เพียงพอสําหรับการใชจาย
ตามภาวะเศรษฐกิจการครอง
ชีพในปจจุบัน 

18 
(6.90) 

82 
(31.50) 

115 
(44.20) 

37 
(14.20) 

8 
(3.10) 

3.25 0.89 ปาน
กลาง 

พนักงานไดรับโบนัสหรือ
เงินนอกเหนือจากคาจางที่
เหมาะสมและเปนธรรม 

28 
(10.80) 

118 
(45.40) 

84 
(32.30) 

23 
(8.80) 

7 
(2.70) 

3.53 0.90 ปาน
กลาง 

พนักงานไดรับการพิจารณา
เ ล่ื อนขึ้ น เ งิน เ ดือนที่ เ ป น
ธรรม 

25 
(9.60) 

122 
(46.90) 

99 
(38.10) 

11 
(4.20) 

3 
(1.20) 

3.60 0.77 ปาน
กลาง 

พ นั ก ง า น รู สึ ก พ อ ใ จ ใ น
สวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับ 

35 
(13.50) 

140 
(53.80) 

66 
(25.40) 

17 
(6.50) 

2 
(0.80) 

3.73 0.80 สูง 

รวม 3.54 0.66 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม คือ พนักงานในองคกรรูสึกพอใจในสวัสดิการตาง ๆ ท่ีไดรับ มี
คาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย 3.73 รองลงมาคือ พนักงานในองคกรไดรับการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนท่ีเปนธรรม และไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับตําแหนงและปริมาณงาน
ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 และ 3.59 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

 (n=260)  

ระดับความคิดเห็น 
ดานสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน 

ท่ีดีมีความปลอดภัย 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

x̄ S.D. 
การ 

แปลผล 

องคกรของพนักงานมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางเพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

18 
(6.90) 

116 
(44.60) 

90 
(34.60) 

33 
(12.70) 

3 
(1.20) 

3.43 
 

0.84 ปาน
กลาง 

สถานที่ทํางานของพนักงานมีการ
ปองกันอุบัติภัยและมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

25 
(9.60) 

91 
(35.00) 

113 
(43.50) 

30 
(11.50) 

1 
(0.40) 

3.42 0.83 ปาน
กลาง 

สถานที่ทํางานของพนักงานมี
ความสะอาด แสงสวางเพียงพอ 
อากาศถายเทสะดวก 

23 
(8.80) 

123 
(47.30) 

91 
(35.00) 

17 
(6.50) 

6 
(2.30) 

3.54 0.84 ปาน
กลาง 

องค ก รของพ นักง าน  มี วั ส ดุ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชอยูใน
สภาพที่สมบูรณ พรอมใชงานอยู
เสมอ 

16 
(6.20) 

116 
(44.60) 

94 
(36.20) 

30 
(11.50) 

4 
(1.50) 

3.42 0.83 ปาน
กลาง 

องคกรของพนักงานมีการให
ความรูเก่ียวกับความปลอดภัยใน
การทํางานเปนประจําทุกป 

25 
(9.60) 

126 
(48.50) 

97 
(37.30) 

9 
(3.50) 

3 
(1.20) 

3.62 0.75 ปาน
กลาง 

รวม 3.49 0.67 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คือ องคกรของทานมีการใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานเปนประจําทุกป มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ีย 3.62 
รองลงมาคือ สถานท่ีทํางานของทานมีการปองกันอุบัติภัยและมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ ภายในองคกรของทานมีส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 และ 3.43 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

 (n=260)  

ระดับความคิดเห็น 
โอกาสในการพัฒนา 
สมรรถภาพของบุคคล มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

x̄ S.D. 
การ 

แปลผล 

พนักงานมีโอกาสไดนําความรู
ความสามารถมาใช ในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 

31 
(11.90) 

160 
(61.50) 

67 
(25.80) 

2 
(0.80) 

0 
(0.00) 

3.85 0.62 สูง 

พนักงานมีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

54 
(20.80) 

170 
(65.40) 

36 
(13.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.59 สูง 

องคกรของพนักงานสนับสนุน
และสงเสริมใหทานไดศึกษา 
ประชุม ฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถตลอดเวลา 

45 
(17.30) 

131 
(50.40) 

79 
(30.40) 

5 
(1.90) 

0 
(0.00) 

3.83 0.73 สูง 

องคกรของพนักงานมีแหลง
ความรูขอมูลขาวสาร ที่สามารถ
ติดตาม คนควา ไดอยางสะดวก 

44 
(16.90) 

144 
(55.4) 

65 
(25.00) 

5 
(1.90) 

2 
(0.80) 

3.86 0.74 สูง 

ผู บั ง คั บบั ญช าส ง เ ส ริ ม ให
ผู ใ ต บั งคั บบัญชาได อบรม 
ประชุม  สัมมนาตาง  ๆ  เ พ่ือ
เพ่ิมพูนความรูความสามารถใน
การทํางาน 

44 
(16.90) 

138 
(53.10) 

72 
(27.70) 

6 
(2.30) 

0 
(0.00) 

3.85 0.72 สูง 

รวม 3.89 0.53 สูง 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล คือ ทานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อยูเสมอ 
มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย 4.10 รองลงมาคือ องคกรของทานมีแหลงความรู
ขอมูลขาวสาร ท่ีสามารถติดตาม คนควา ไดอยางสะดวก และทานมีโอกาสไดนําความรูความ 
สามารถของทานมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี และผูบังคับบัญชาสงเสริมใหทานไดอบรม 
ประชุม สัมมนาตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน ซ่ึงอบูระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.86 และ 3.85,3.85 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความม่ังคงและความกาวหนาในงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

 (n=260)  

ระดับความคิดเห็น 
ดานความม่ังคงและ 
ความกาวหนาในงาน 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

x̄ S.D. 
การ 

แปลผล 

พนักงานมีโอกาสที่จะเลื่อน
ตําแหนงไดสูงขึ้น 

35 
(13.50) 

120 
(46.20) 

96 
(36.90) 

7 
(2.70) 

2 
(0.80) 

3.69 0.76 สูง 

การพิจารณาความดีความชอบ
และการปรับ เ งิน เ ดือนของ
พนักงานมีความเปนธรรม 

24 
(9.20) 

140 
(53.80) 

78 
(30.00) 

16 
(6.20) 

2 
(0.80) 

3.65 0.76 ปาน
กลาง 

การปฏิบัติงานของพนักงานทํา
ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
ในชีวิตตามเปาหมายท่ี วางไว 

32 
(12.30) 

156 
(60.00) 

65 
(25.00) 

4 
(1.50) 

3 
(1.20) 

3.81 0.71 สูง 

ผูบังคับบัญชาสนับสนุนและ
สงเสริมใหผู ใตบังคับบัญชา
กาวหนาไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

43 
(16.50) 

135 
(51.90) 

76 
(29.20) 

2 
(0.80) 

4 
(1.50) 

3.81 0.77 สูง 

พนักงานมีโอกาสไดรับมอบ 
หมายงานที่ตองใชความรูความ 
สามารถและรับผิดชอบมากขึ้น 

38 
(14.60) 

151 
(58.10) 

66 
(25.40) 

2 
(0.80) 

3 
(1.20) 

3.84 0.72 สูง 

รวม 3.76 0.63 สูง 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความ ม่ังคงและความกาวหนาในงาน คือ ทานมีโอกาสไดรับมอบหมายงานท่ีตองใชความรู
ความสามารถและรับผิดชอบมากข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย 3.84 รองลงมา
คือ การปฏิบัติงานของทานทําใหทานมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตตามเปาหมายท่ี วางไว 
และผูบังคับบัญชาสนับสนุนและสงเสริมใหทานกาวหนาไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนและทานมีโอกาสท่ี
จะเล่ือนตําแหนงไดสูงข้ึน ซ่ึงอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81,3.81 และ 3.69 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน 
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

 (n=260)  

ระดับความคิดเห็น 
ดานการบูรณาการทางสังคม 
หรือการทํางานรวมกัน มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

x̄ S.D. 
การ 

แปลผล 

องคกรของพนักงานมีบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานที่เปนกันเอง 

75 
(28.80) 

136 
(52.30) 

48 
(18.50) 

1 
(0.40) 

0 
(0.00) 

4.10 0.69 สูง 

พนักงานไดรับความชวยเหลือจาก
ผูรวมงานในการปฏิบัติงานดี 

72 
(27.70) 

143 
(55.00) 

42 
(16.20) 

3 
(1.20) 

0 
(0.00) 

4.09 0.69 สูง 

พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบั ติงานกับเพ่ือนรวมงานใน
องคกร 

76 
(29.20) 

138 
(53.10) 

43 
(16.50) 

3 
(1.20) 

0 
(0.00) 

4.10 0.70 สูง 

ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคแก
พนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน 

59 
(22.70) 

139 
(53.50) 

52 
(20.00) 

8 
(3.10) 

2 
(0.80) 

3.94 0.79 สูง 
 

องค กรของพนักงานมี ก าร จัด
กิจกรรมหรืองานสังสรรคระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
และระหวางเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ 

58 
(22.30) 

121 
(46.50) 

67 
(25.80) 

12 
(4.60) 

2 
(0.80) 

3.85 0.85 สูง 

รวม 4.02 0.64 สูง 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
การ บูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน คือ ทานมีโอกาสไดรับมอบหมายงานท่ีตองใช
ความรูความสามารถและรับผิดชอบมากข้ึน มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย 3.84 
รองลงมาคือ การปฏิบัติงานของทานทําใหทานมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตตามเปาหมายท่ี 
วางไว และผูบังคับบัญชาสนับสนุนและสงเสริมใหทานกาวหนาไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนและทานมี
โอกาสที่จะเล่ือนตําแหนงไดสูงข้ึน ซ่ึงอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81,3.81 และ 3.69 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ประชาธิปไตยในองคกรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

 (n=260)  

ระดับความคิดเห็น 
ดานประชาธิปไตยในองคกร มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

x̄ S.D. 
การ
แปล
ผล 

พนักงานมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นดานการปฏิบัติงาน
ตอผูรวมงานและผูบังคับบัญชา 

41 
(15.80) 

150 
(57.70) 

59 
(22.70) 

 

9 
(3.50) 

1 
(0.40) 

3.85 0.73 สูง 

พนักงานไดรับความเสมอภาค
หรือความเทาเทียมกันในการ
ปฏิบัติงานทั้งในกฎระเบียบและ
ความม่ันคงในการทํางาน 

45 
(17.30) 

141 
(54.20) 

65 
(25.00) 

9 
(3.50) 

0 
(0.00) 

3.85 0.74 สูง 

ผู บั ง คั บ บั ญ ช า เ ค า ร พ ก า ร
ตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชา
ในงานท่ีรับผิดชอบ 

40 
(15.40) 

151 
(58.10) 

63 
(24.20) 

4 
(1.50) 

2 
(0.80) 

3.86 0.71 สูง 

พนักงานใหความเคารพในสิทธิ
สวนบุคคลซึ่งกันและกัน 

54 
(20.80) 

147 
(56.50) 

54 
(20.80) 

5 
(1.90) 

0 
(0.00) 

3.96 0.70 สูง 

พนักงานสามารถเลือกที่จะไม
ปฏิบั ติ งานน้ันเมื่ อ เห็นว าไม
ถูกตอง 

36 
(13.80) 

132 
(50.80) 

80 
(30.80) 

10 
(3.80) 

2 
(0.80) 

3.73 0.77 สูง 

รวม 3.85 0.60 สูง 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ประชาธิปไตยในองคกรของพนักงาน คือ ผูรวมงานในองคกรใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลซ่ึง
กันและกัน มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย 3.96 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาเคารพการ
ตัดสินใจของทานในงานท่ีรับผิดชอบ ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติงานตอ
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชาและทานไดรับความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกันในการปฏิบัติงาน
ท้ังในกฎระเบียบและความม่ันคงในการทํางาน ซ่ึงอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.86,3.85 
และ 3.85 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

 (n=260)  

ระดับความคิดเห็น 
ดานความสมดุลระหวาง 
งานกับชีวิตสวนตัว มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 

x̄ S.D. 
การ

แปลผล 

พนักงานสามารถแบงเวลาใน
การทํางาน เวลาสวนตัว และ
เวลาใหกับครอบครัวไดอยาง
เหมาะสม 

46 
(17.70) 

125 
(48.10) 

68 
(26.20) 

16 
(6.20) 

5 
(1.90) 

3.73 0.89 สูง 

พ นั ก ง า น มี เ ว ล า พั ก ผ อ น
เพียงพอและมีเวลาในการดูแล
สุขภาพตนเองได 

30 
(11.50) 

140 
(53.80) 

69 
(26.50) 

13 
(5.00) 

8 
(3.10) 

3.66 0.86 ปาน
กลาง 

พนักงานมีเวลารวมงานสังคม
และทํ ากิจกรรมกับเพ่ือนใน
โอกาสตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 

28 
(10.80) 

151 
(58.10) 

67 
(25.80) 

9 
(3.50) 

5 
(1.90) 

3.72 0.78 สูง 

ปริมาณงานที่พนักงานไดรับมี
ความเหมาะสมกับเวลาทํางาน 

26 
(10.00) 

147 
(56.50) 

69 
(26.50) 

12 
(4.60) 

6 
(2.30) 

3.67 0.81 สูง 

พนักงานมีวันลาหยุดประจําป
ที่เหมาะสม 

32 
(12.30) 

146 
(56.20) 

64 
(24.60) 

14 
(5.40) 

4 
(1.50) 

3.72 0.81 สูง 

รวม 3.70 0.69 สูง 

 
 จากตารางที่ 10  พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว คือ ทานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว 
และเวลาใหกับครอบครัวไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย 3.73 
รองลงมาคือ ทานมีเวลารวมงานสังคมและทํากิจกรรมกับเพื ่อนในโอกาสตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม ทานมีวันลาหยุดประจําปที่เหมาะสมและปริมาณงานที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับ
เวลาทํางานของทาน ซ่ึงอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.72,3.72 และ 3.67 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานธนาคารออมสิน
ภาค 3 

 (n=260)  

ระดับความคิดเห็น 
ดานการคํานึงถึงผลประโยชนและ

ความรับผิดชอบตอสังคม มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

x̄ S.D. 
การแปล
ผล 

พนักงานมีความภาคภูมิใจใน
อาชีพและองคกรของทาน 

136 
(52.30) 

96 
(36.90) 

26 
(10.00) 

2 
(0.80) 

0 
(0.00) 

4.41 0.70 สูง 

พนักงานมีความเต็มใจและยินดีที่
จะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคม 

115 
(44.20) 

115 
(44.20) 

29 
(11.20) 

1 
(0.40) 

0 
(0.00) 

4.32 0.68 สูง 

มีการรณรงคใหภายในองคกร
ของพนักงานตระหนักในการมี
สวนรวมในการรับผิดชอบตอ
สังคม เชน ประหยัดพลังงาน 

94 
(36.20) 

125 
(48.10) 

39 
(15.00) 

2 
(0.80) 

0 
(0.00) 

4.20 0.71 สูง 

เมื่ อมีบุ คคลภายนอกกล าวถึ ง
องคกรอยางเสีย ๆ หาย ๆ พนักงาน
จะรีบเขาไปช้ีแจงโดยทันที 

110 
(42.30) 

114 
(43.80) 

35 
(13.50) 

1 
(0.40) 

0 
(0.00) 

4.28 0.70 สูง 

องคกรของพนักงานไดทําประโยชน
ใหกับสังคมจนเปนที่ยอมรับ 

113 
(43.50) 

121 
(46.50) 

23 
(8.80) 

3 
(1.20) 

0 
(0.00) 

4.32 0.68 สูง 

รวม 4.31 0.57 สูง 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม คือ ทานมีความภาคภูมิใจในอาชีพและ
องคกรของทาน มีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคือ ทานมีความเต็มใจ
และยินดีท่ีจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่ เปนประโยชนตอสังคม องคกรของทานไดทํา
ประโยชนใหกับสังคมจนเปนท่ียอมรับ และเม่ือมีบุคคลกลาวถึงองคกรของทานอยางเสีย ๆ หาย ๆ 
ทานจะรีบเขาไปช้ีแจงโดยทันที ซ่ึงอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32,4.32 และ 4.28 
ตามลําดับ 
 



  59 

สวนท่ี 3 ผลวิเคราะหระดับความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
 
ตารางท่ี 12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 3 
 (n=260)  

ระดับความสุข จํานวน x̄ S.D. การแปลผล 

มีความสุขมากกวาคนท่ัวไป 
75 

(28.80) 

มีความสุขเทากับคนท่ัวไป 
129 

(49.60) 

มีความสุขนอยกวาคนท่ัวไป 
56 

(21.50) 

47.18 5.57 
มีความสุขเทา 
กับคนท่ัวไป 

 
 จากตารางที่ 12 พบวา ระดับความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 โดยรวม มี
ความสุขเทากับคนท่ัวไป มีคาเฉล่ียเทากับ 47.18 และสวนเบ่ียงเบนแบบมาตรฐาน เทากับ 5.57 
 เมื ่อพิจารณาระดับความสุข พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 สวนใหญมี
ความสุขเทากับคนทั่วไป รองลงมาคือมีความสุขมากกวาคนทั่วไป และมีความสุขนอยกวาคน
ท่ัวไป 
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สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานขอท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ี
แตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตาง ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
  สมมติฐานขอท่ี 1.1  เพศท่ีแตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตางกัน สําหรับสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะห จะใชการทดสอบ คา t โดยใชกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมเปนอิสระตอกัน (Independent 
t-test) โดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95%  
 
ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ระหวาง

เพศที่แตกตางกันกับคะแนนความสุข 
 (n=260)  

ความสุข 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

t Sig. (2-tailed) 
เพศ -.391 0.696 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 
 
 จากตารางท่ี 13 การทดสอบดานเพศ พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีเพศ
แตกตางกัน จะมีความสุขไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอท่ี 1.2 อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน อายุ
งานในการทํางานถึงปจจุบัน และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตางกัน สําหรับ
สถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา F-test โดยวิธี One Way ANOVA โดยใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95%  
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ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ระหวางอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน อายุงานในการทํางานถึง
ปจจุบัน และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันกับคะแนนความสุข 

 (n=260)  
ความสุข 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
F Sig. 

อายุ 0.675 0.610 
สถานภาพสมรส 1.389 0.251 
ระดับการศึกษา 3.268 0.040* 
ตําแหนงงานในปจจุบัน 6.794 0.001* 
อายุงานในการทํางานจนถึงปจจุบัน 0.037 0.997 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 2.725 0.020* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 
 
 จากตารางท่ี 14 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลกับคะแนนความสุขเปน
รายดานแลว เปนดังนี้ 

1. การทดสอบดานอายุ พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีอายุแตกตางกัน จะมี
ความสุขไมแตกตางกัน 

2. การทดสอบดานสถานภาพสมรส พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกตางกัน จะมีความสุขไมแตกตางกัน 

3. การทดสอบดานระดับการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมี
การศึกษาแตกตางกัน จะมีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F เทากับ 
3.268,Sig. เทากับ 0.040) จึงมีการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe) ซ่ึงในการทดสอบดานระดับการศึกษา ไดจัดเปน 3 กลุม คือ กลุมต่ํากวาปริญญาตรี กลุม
ปริญญาตรี และกลุมสูงกวาปริญญาตรี ดังตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความแตกตางของความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  

 (n=260)  

ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

2.92*   

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 
 
  จากตารางท่ี 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสุขของพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 3 จําแนกตามการศึกษาเปนรายคู พบวา ชวงการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมี
ความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู คือ ชวงการศึกษาปริญญา
ตรี จะมีความสุขมากกวาชวงตํ่ากวาปริญญาตรี นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 4. การทดสอบดานตําแหนงงาน  พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีตําแหนง
งานแตกตางกัน จะมีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F เทากับ 6.794) จึง
มีการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ซ่ึงในการทดสอบ
ดานตําแหนงงานในปจจุบัน ไดจัดเปน 3 กลุม คือ กลุมพนักงานปฏิบัติการ 2-3 กลุมพนักงาน
ปฏิบัติการ 4- 7 และระดับผูบริหาร ดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความแตกตางของความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 
จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  

 (n=260)  

ตําแหนงงานในปจจุบัน 
ตําแหนงงานในปจจุบัน พนักงาน 

ปฏิบัติการ 2-3 
พนักงาน 
ปฏิบัติการ 4- 7 

ระดับผูบริหาร 

พนักงานปฏิบัติการ 2-3 
พนักงานปฏิบัติการ 4- 7  
ระดับผูบริหาร 

 
5.95* 
5.44* 

  

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 
 
  จากตารางท่ี 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสุขของพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 3 จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคู พบวา ชวงตําแหนงงานท่ีแตกตางกันจะมี
ความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู คือ ชวงพนักงาน
ปฏิบัติการ 4-7 จะมีความสุขมากกวาชวงพนักงานปฏิบัติการ 2-3 และ ชวงระดับผูบริหารจะมี
ความสุขมากกวาชวงพนักงานปฏิบัติการ 2-3 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 5. การทดสอบดานอายุงาน พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีอายุงานแตกตาง
กัน จะมีความสุขไมแตกตางกัน 
 6. การทดสอบดานรายไดตอเดือน พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีรายไดตอ
เดือนแตกตางกัน จะมีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F เทากับ 2.725) 
จึงมีการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ซ่ึงในการ
ทดสอบดานรายไดเฉล่ียตอเดือนไดจัดเปน 6 กลุม คือ กลุมนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท กลุม 
15,001 – 25,000 บาท กลุม 25,001 – 35,000 บาท กลุม 35,001 – 45,000 บาท กลุม 45,001 – 55,000 
บาท และกลุม มากกวา 55,000 บาทข้ึนไป ดังตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบความแตกตางของความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จําแนก
ตามรายไดตอเดือนเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  

 (n=260)  

รายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน 
≤15,000 
บาท 

15,001 – 
25,000 
บาท 

25,001 – 
35,000 
บาท 

35,001 – 
45,000 
บาท 

45,001 – 
55,000 
บาท 

> 55,000 
บาทขึ้น
ไป 

≤ 15,000 บาท       
15,001 – 25,000 บาท       
25,001 – 35,000 บาท  5.07*     
35,001 – 45,000 บาท       
45,001 – 55,000 บาท       
> 55,000 บาทข้ึนไป       

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 
 
 จากตารางท่ี 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสุขของพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 3 จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือนเปนรายคู พบวา ชวงรายไดตอเดือนท่ี
แตกตางกันจะมีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู คือ ชวง
รายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 -35,000 บาท จะมีความสุขมากกวาชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 – 
25,000 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 สมมติฐานขอท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มี
ความสัมพันธกับความสุข สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  
 H0: คุณภาพชีวิตในการทํางานไมมีความสัมพันธกับความสุข 
 H1: คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความสุข 
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ตารางท่ี 18 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
ระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 

 (n=260)  
ความสุข 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) p-value 

1 ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 0.335 0.000* 
2 สภาพแวดลอมในที่ทํ างานที่ ดีมี

ความปลอดภัย  
0.196 0.002* 

3 โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคคล 

0.309 0.000* 

4 ความมั่นคงและความกาวหนาใน
งาน 

0.361 0.000* 

5 การบูรณาการทางสังคมหรือการ
ทํางานรวมกัน 

0.370 0.000* 

6 ประชาธิปไตยในองคกร 0.389 0.000* 
7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต

สวนตัว 
0.304 0.000* 

8 การคํานึงถึงผลประโยชนและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

0.404 0.000* 

รวม 0.440 0.000* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .01 
 
 จากตารางท่ี 36 พบวา โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับ
ความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 
0.440 (r = 0.440, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก แสดงใหเห็นวาเม่ือ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน จะทําใหมีความสุขมาก
ข้ึนตามไปดวย 
 เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขเปนรายดานแลว เปนดังนี้ 
 1. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธ
กับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน
เทากับ 0.335 (r = 0.335,p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก แสดงใหเห็นวาเม่ือ
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พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน จะทําใหมีความสุขมาก
ข้ึนตามไปดวย 
 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัยมี
ความสัมพันธกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสันเทากับ 0.196 (r = 0.196,p-value = 0.002) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก แสดง
ใหเห็นวาเม่ือพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน จะทําใหมี
ความสุขมากข้ึนตามไปดวย 
 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลมี
ความสัมพันธกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสันเทากับ 0.309 (r = 0.309,p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก แสดง
ใหเห็นวาเม่ือพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน จะทําใหมี
ความสุขมากข้ึนตามไปดวย 
 4. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานมีความสัมพันธ
กับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน
เทากับ 0.361 (r = 0.361,p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก แสดงใหเห็นวาเม่ือ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน จะทําใหมีความสุขมาก
ข้ึนตามไปดวย 
 5. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมี
ความสัมพันธกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสันเทากับ 0.370 (r = 0.370,p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก แสดง
ใหเห็นวาเม่ือพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน จะทําใหมี
ความสุขมากข้ึนตามไปดวย 
 6. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานประชาธิปไตยในองคกรมีความสัมพันธกับความสุข
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.389 (r 
= 0.389, p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก แสดงใหเห็นวาเม่ือพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน จะทําใหมีความสุขมากข้ึนตาม
ไปดวย 
 7. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวมี
ความสัมพันธกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสันเทากับ 0.304 (r = 0.304,p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก แสดง
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ใหเห็นวาเม่ือพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน จะทําใหมี
ความสุขมากข้ึนตามไปดวย 
 8. คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอ
สังคมมีความสัมพันธกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคามีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.404 (r = 0.404,p-value = 0.000) โดยมีลักษณะความสัมพันธเชิง
บวก แสดงใหเห็นวาเม่ือพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับสูงข้ึน 
จะทําใหมีความสุขมากข้ึนตามไปดวย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานใชแนวคิดและเกณฑการวัดของ Richard E. Walton (1974) แบงออก 
เปน 8 ดาน และความสุข ใชแนวคิดและใชเกณฑวัดของดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย (Thai Happiness 
Indicators: THI-15) โดยอภิชัย มงคล และคณะ (2552) และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ชนิดตอบดวยตนเองและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) การทดสอบคา t-test การทดสอบคา F-test โดยวิธี One Way ANOVA และการวิเคราะห
ความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ คือ พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จํานวน 260 คน 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบัน อายุในการทํางานจนถึงปจจุบัน และรายไดเฉล่ียตอเดือน ผล
การศึกษาพบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จํานวน 260 คน สวนใหญเพศหญิง มีชวงอายุ
ระหวาง 21–28 ป สวนใหญสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี ตําแหนง
งานในปจจุบันมากท่ีสุดคือ ตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ 4–7 และมีอายุในการทํางานจนถึงปจจุบัน
สวนใหญอายุงานนอยกวาหรือเทากับ 3 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,0001-25,000.- บาท คิดเปน
รอยละ 60.00, 33.80,70.00,80.80,47.30 และ 38.50 ตามลําดับ 

2. คุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบดวย คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความม่ันคงและความกาวหนาในการ
ทํางาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 
ประชาธิปไตยในองคการ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และลักษณะงานท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม ผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 สวนใหญมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
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โดยรวมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉล่ียดานการคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม
มากที่สุด รองลงมา คือ การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ประชาธิปไตยในองคกร ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และสภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดี
มีความปลอดภัย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30, 4.02, 3.89, 3.85, 3.76, 3.70, 3.54 และ 3.49 ตามลําดับ 

3. ระดับความสุข ผลการศึกษาพบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 จํานวน 260 คน 
มีระดับความสุขโดยรวม มีความสุขเทากับคนท่ัวไป รองลงมาคือมีความสุขมากกวาคนท่ัวไป และ
มีความสุขนอยกวาคนท่ัวไป โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 49.60, 28.80 และ 21.50 ตามลําดับ 

4. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุข ของพนักงานธนาคาร
ออมสินภาค 3 ผลการศึกษาพบวา โดยรวมคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธกับความสุข 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) เทากับ 0.440 (r = 0.440, p-value = 0.000) เม่ือพิจารณารายดานแลว พบวา 
การคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม ประชาธิปไตยในองคกร การบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ผลตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และ 
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย มีความสัมพันธกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 มีลักษณะความสัมพันธเชิงบวก มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 
0.404, 0.389, 0.370, 0.361, 0.335, 0.309, 0.304,0.196 ตามลําดับ  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุข ของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ผูวิจัยไดทําสรุปผลการศึกษาขอมูลขางตนแลวจึงขอเสนอประเด็น
สําคัญในการอภิปราย ดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานขอท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ี
แตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตางกัน 
 1.1 เพศท่ีแตกตางกันจะมีความสุขท่ีแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีเพศแตกตางกันจะมีความสุขไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในคร้ังนี้ สวนใหญรอยละ 60.00 เปนเพศหญิง และลักษณะงานของพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 3 ไมเกี่ยวของกับความแตกตางของเพศ อีกท้ังธนาคารออมสินเปนองคการ
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ขนาดใหญมีสิทธิเสรีภาพในการทํางาน การตัดสินใจ และมีโอกาสในการกาวหนาทางอาชีพเทา
เทียมกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของวรรณศิริ เช่ือมวราศาสตร (2553) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยในการทํางานกับความสุขของขาราชการสํานักงานสรรพากรภาค 6 ผลการศึกษา
พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการสํานักงานสรรพากรภาค 6 ท่ีมีเพศแตกตางกันจะมี
ความสุขไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 1.2 อายุท่ีแตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความสุขไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจะเปนเพราะ
พนักงานท่ีมีชวงอายุมากหรือนอยแตกตางกัน มีความสุขในการทํางานเหมือนกัน สอดคลองกับผล
การศึกษาของสุรกุล ลีเรือง (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพหาองคประกอบ 
การรับการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา และความสุขในการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา
พนักงานโรงแรมแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อายุท่ีแตกตางกันมีความสุขใน
การทํางานไมแตกตางกัน อาจเปนผลจากการทํางานภายในองคกรท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นได
เต็มท่ี โดยไมคํานึงถึงอายุ นอกจากนี้ในการทํางานของพนักงานธนาคารเพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางราบร่ืน เช่ือมความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของกุญธิภา กิติวงษประทีป (2550) ไดศึกษาการรับรูเศรษฐกิจพอเพียง
กับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความสุขในการทํางานของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค ผลการศึกษาพบวา พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันมีความสุขในการทํางานไม
แตกตางกัน เพราะความสุขของแตละบุคคลมีปจจัยที่กอใหเกิดความสุขท่ีแตกตางกัน เชน สุข 
เพราะไดทํางานท่ีชอบ สุขเพราะมีเพ่ือนรวมงานดี สุขเพราะมีคาตอบแทนที่เหมาะสมตนเองพอใจ 
เปนตน 
 1.3 สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน
จะมีความสุขไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจะ
เปนเพราะกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในคร้ังนี้ สวนใหญรอยละ 58.50 เปนโสด และลักษณะงานของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ไมเกี่ยวของกับความแตกตางขอสถานภาพสมรส ทุกคนยอม
สามารถทํางานรวมกันได ไมวาสภาพสมรสประเภทใดก็ตาม ธนาคารออมสินมีสวัสดิการที่เพียงพอ
สําหรับรองรับทุกกลุมอยางยุติธรรม ทําใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข สอดคลองกับผลการศึกษาของ
วรรณศิริ เช่ือมวราศาสตร (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการทํางานกับความสุข
ของขาราชการสํานักงานสรรพากรภาค 6 ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการ
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สํานักงานสรรพากรภาค 6 ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันจะมีความสุขไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพราะวาบุคลากรที่มีสถานภาพโสดอาจมีภาระทางครอบครัวนอย มีอิสระ
ในการดํารงชีวิต ตัดสินใจ และมีความพึงพอใจในชีวิต สวนบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสเมื่อมี
ปญหาหรือเกิดความเครียดก็จะมีบุคคลในครอบครัวสามารถใหคําปรึกษา ชวยลดความเครียดและ
กอใหเกิดความสุข 
 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะ
มีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร (2533: 7-12) อธิบายองคประกอบปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในเร่ือง ผลประโยชนเกื้อกูล เปนคาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงินท่ีองคกรจัดข้ึนใหกับบุคลากรใน
องคกร เชน วันหยุด วันลาปวย วันพักผอน เปนตน เพื่อเสริมสรางชีวิตความเปนอยูอยางมีความสุข
และมีความสะดวกสบายในการทํางาน ซ่ึงผลประโยชนเกื้อกูลนี้ในแตละองคกรมีความแตกตางกัน
มาก อยางกรณีของธนาคารออมสินระดับการศึกษาจะเปนตัวกําหนดคาตอบแทน สวัสดิการท่ี
แตกตางกัน บุคลากรท่ีบรรจุเขาทํางานใหม หากมีระดับการศึกษาสูงจะไดรับคาตอบแทนท่ีมากกวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษานอย อีกท้ังระดับการศึกษามีผลตอการพิจารณาเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง
อีกดวย และสอดคลองกับผลการศึกษาของสาวิกา รัตนพันธ (2552) ไดศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความสุขของพนักงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมี เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ผลการศึกษาพบวา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 เพราะการศึกษาระดับสูงทําใหรายไดสูง มีหนาท่ีการงานม่ันคง จึงมีความสุขมากกวา 
ผูที่มีการศึกษาตํ่ากวา 
 1.5 ตําแหนงงานในปจจุบันท่ีแตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีตําแหนงงานใน
ปจจุบันแตกตางกันจะมีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว เนื่องจาก บุคลากรที่มีตําแหนงงานสูงกวาจะไดรับเงินเดือน สวัสดิการตาง ๆ รวมถึงผลประโยชน
อ่ืน ๆ ท่ีดีกวา ยอมกอใหเกิดความสุขมากกวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตํ่ากวา สอดคลองกับแนวคิด
ของ Leyard (2005, อางถึงใน อภิชัย มงคล และคณะ 2552: 36) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสุข
ประกอบดวย ดานปรัชญาในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะความรูสึกพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู และดาน
ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยตามธรรมชาติ ไดแก ดานความม่ันคงในการมีงานทํา 
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 1.6 อายุในการทํางานจนถึงปจจุบันท่ีแตกตางกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีอายุในการทํางานจนถึงปจจุบัน
แตกตางกันจะมีความสุขไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว เนื่องจากธนาคารออมสินเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีช่ือเสียง มีเกียรติ และเปนท่ียอมรับของ
สังคม ไมวาอายุในการทํางานจะมากหรือนอย พนักงานจะมีความรูสึกภาคภูมิใจในองคกร เกิด
ความจงรักภักดี ศรัทธาตอองคกร การไดทํางานในหนวยงานที่ดียอมกอใหเกิดความสุขท้ังแก
ตนเองและครอบครัว สอดคลองกับผลการศึกษาของจันทกฤต กฤตธรรม (2553) ไดศึกษาเร่ือง
ความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัทเซ็นทรัลเชียงใหม จํากัด ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวน
บุคคล ในดานอายุงาน มีผลตอความสุขในการทํางานไมแตกตางกัน  
 1.7 รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความสุขท่ีแตกตางกัน จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ท่ีมีตําแหนงงานใน
ปจจุบันแตกตางกันจะมีความสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว กลาวคือ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุกัญญา อินตะโดด (2550) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ความตองการมีสวนรวมในองคการและความสุข
ในการทํางาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษา พบวา 
พนักงานส่ิงทอท่ีมีปจจัยทางชีวสังคมในดานรายไดตางกัน มีความสุขในการทํางานแตกตางกัน  
  สมมติฐานขอท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 มี
ความสัมพันธกับความสุข 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานพบวา คุณภาพชีวิตใน
การทํางานดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
โอกาสและการพัฒนาความสามารถ ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน การบูรณาการทางสังคม 
ประชาธิปไตยในองคกร ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว และการคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความสัมพันธกับความสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี
ลักษณะความสัมพันธเชิงบวก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อภิชัย 
มงคล (2552) ไดกลาวไววาความสุขกับสุขภาพจิตเปนเร่ืองเดียวกัน และไดใหความหมายของ
สุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตท่ีเปนสุข อันเปนผลจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาใน
การดําเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงาม
ภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสาวิกา รัตนพันธ (2552) ไดศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานและความสุขของพนักงานใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา 
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ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธในทางบวกกับความสุข ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 เนื่องจากคุณภาพชีวิตท่ีดียอมทําใหเกิดความรูสึกดีตองานท่ีทํา ตอองคกร และ
สงเสริมในเร่ืองสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยลดปญหาความขัดแยงในงาน การลาออกจากงาน ชวยใหองคกร
เจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จ และสอดคลองกับผลการศึกษาของอรทัย อินปน (2553) ได
ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความสุขในการทํางานในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานธนาคารออมสินภาค 3 
 1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตมรการทํางาน ในภาพรวม พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดาน
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และส่ิงแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย อยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 3.54 และ 3.49 ตามลําดับ ดังนั้น ผูบริหารควรใหสําคัญและพิจารณาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญของหนวยงาน ดังนี้ 
  1.1 ผูบริหารควรใหความสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการระบบประเมินผล
การดําเนินงานของพนักงานอยางเปนมาตรฐาน นาเช่ือถือ และหลีกเล่ียงเกณฑการประเมินแบบ
ระบบอุปถัมภหรือความพึงพอใจสวนบุคคล อีกท้ังมีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภายในหนวยงาน โดยเฉพาะการจัดสรรคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม ไดแก จัดสรรตาม
ภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปจจุบัน จัดสรรคาตอบแทนสําหรับพนักงานท่ีทํางานในตําแหนงท่ี
ไดรับความเส่ียง และพนักงานท่ีทํางานนอกเวลาทําการปกติของธนาคารอยางเหมาะสม  
  1.2 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลขององคกร โดยจัดสวัสดิการ
ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกพนักงานและครอบครัวอยางเพียงพอ ทันตอการ
เปล่ียนแปลงใหม ๆ อยูเสมอ 
  1.3 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย 
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบเพิ่มพูนความรู ทักษะ แกพนักงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
และคอยดูแล ตรวจสอบระบบปองกันอุบัติภัยและระบบรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ ตลอดจน จัดกิจกรรมรณรงคใหหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีทํางานอยูเปนประจํา เชน กิจกรรม 5 ส เปนตน 
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 2. จากผลการศึกษา พบวา ระดับความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 สวน
ใหญมีความสุขเทากับคนท่ัวไป รองลงมาคือมีความสุขมากกวาคนท่ัวไป และมีความสุขนอยกวา
คนท่ัวไป คิดเปนรอยละ 49.60, 28.80 และ 21.50 ตามลําดับ เห็นไดวาพนักงานธนาคารออมสินภาต 
3 จํานวนรอยละ 21.50 มีความสุขนอยกวาคนท่ัวไป ดังนั้น ผูบริหารควรใหสําคัญและพิจารณา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญของหนวยงาน ดังนี้ 
  2.1 ผูบริหารควรใหความสําคัญในการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ประสบการณการทํางาน การเผชิญปญหาและวิธีแกไขปญหาอยางเหมาะสม เพ่ือให
พนักงานมีความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญในการทํางาน สามารถรับมือกับปญหา ปองกันปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึน  เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และสรางสัมพันธ อันดีกับเพื่อนรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดความรูสึกรักในงานท่ีทํา การทํางานเปนทีม การรับฟง
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดความสุขในการทํางาน 
  2.2 ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน เชน การใหรางวัล มอบประกาศนียบัตรใหแกพนักงานท่ีประพฤติดี ทําคุณงามความ
ดีใหกับองคกรและสังคม จัดกิจกรรมสันทนาการใหพนักงานมีเวลาผอนคลายความเครียด และเปด
โอกาสใหครอบครัวของพนักงานสามารถเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีองคกรจัดข้ึนได ทําให
พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันกับองคกรแนนแฟนยิ่งข้ึน 
 3. จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน
ภาค 3 มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสุข ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญในการจัดเวทีแสดง
ความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการการทํางาน เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดี เปนกันเอง 
เชน การจัดสัมมนา การดูงานนอกสถานท่ี เปนตน โดยพนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
ได ในการแลกเปล่ียนกระบวนการทํางานรวมกันอยางมีเหตุผล เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ ผูบริหารจะตองรับฟงและทําความเขาใจอยางเปนกลาง และใชหลักของความถูกตอง
เหมาะสมมากกวาการยึดม่ันในความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสวนรวม  
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 เพื่อใหผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกวางขวางมากข้ึน 
ผูวิจัยขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 
 1. ควรศึกษาในเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขใน
หนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อการวิเคราะหดูภาพรวมและความแตกตางของระดับความสุข 
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 2. ในการวิจัยคร้ังนี้ มีการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจาก
พนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ซ่ึงอาจเปนเพียงมุมหนึ่งของความเปนจริง ดังน้ัน การวิจัยคร้ังนี้ควร
ทําวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ พูดคุย สังเกตการณเปนรายบุคคลจากสถานที่จริง เพื่อทราบ
ถึงรายละเอียดตาง ๆ พรอมนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชวีิตในการทํางาน 

กับความสุขของพนักงานธนาคารออมสนิ ภาค 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



  83 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวติในการทํางานกับความสุข 

ของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 
 

 
คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามน้ีใชประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของพนักงานธนาคาร
ออมสิน ภาค 3 ผลการศึกษาท่ีไดเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 ขอมูลท่ีไดจากความเห็นของทานมีคาตอการวิจัยครั้งน้ี 
และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพในการดูแลพนักงานธนาคารออมสินภาค 3 ใน
ภาพรวม ขอมูลท่ีทานใหไวในแบบสอบถามฉบับนี้ถือเปนความลับ และขอรับรองวาไมมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานของทาน จึงขอความกรุณาจากทาน โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความ
เปนจริงมากที่สุด 

2. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวยคําถาม 4 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล  จํานวน 7 ขอ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 จํานวน 40 ขอ 
 ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ขอ (THI-15)   จํานวน 15 ขอ 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณมาลวงหนา ณ โอกาสน้ี  
 

นางสาวชญานิศ พิชัยจุมพล 
นักศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล   
 

คําชี้แจง:   กรุณาใชเคร่ืองหมาย     ลงใน [ ] หนาคําตอบท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง 
 

1. เพศ 
 [ ] ชาย  [ ] หญิง 
 

2. อายุ 
 [ ] 21-28 ป  [ ] 29-36 ป [ ] 37-44 ป 
 [ ] 45-52 ป  [ ] 53 ปข้ึนไป 
 

3. สถานภาพการสมรส 
 [ ] โสด [ ] สมรส / อยูดวยกัน  [ ] หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 

4. ระดับการศึกษา 
 [ ] ต่ํากวาปริญญาตรี [ ] ปริญญาตรี  [ ] สูงกวาปริญญาตรี 
 

5. ตําแหนงงานในปจจุบัน 
 [ ] พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 2 - 3   
 [ ] พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 4 - 7  
 [ ] พนักงานระดับผูบริหาร 
 

6. อายุในการทํางานจนถึงปจจุบัน 
 [ ] นอยกวาหรือเทากับ 3 ป [ ] 4- 6 ป   [ ] 7- 9 ป 
 [ ] 10 -12 ป  [ ] มากกวา 12 ปข้ึนไป 
 

7. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 [ ] นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท  [ ] 15,001-25,000 บาท 
 [ ] 25,001 – 35,000 บาท  [ ] 35,001 – 45,000 บาท 
 [ ] 45,001 - 55,000 บาท [ ] มากกวา 55,001 บาท ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3 
 

คําชี้แจง: โปรดพิจารณาขอความในแตละขอ และใหทานทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับ 
 ความเปนจริงท่ีเกี่ยวกับตัวทานมากท่ีสุด 
 

ระดับความเห็น 

ขอ
ท่ี 

องคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(Quality of life) 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

 
5 

เห็นดวย 
 
 

4 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

3 

ไม 
เห็นดวย 

 
2 

ไม 
เห็นดวย 
อยางย่ิง 

1 

1. ดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
1.1 พนักงานไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับตําแหนง

และปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
     

1.2 พนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอสําหรับการ
ใชจายตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปจจุบัน 

     

1.3 พนักงานไดรับโบนัสหรือเงินนอกเหนือจาก
คาจางท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

     

1.4 พนักงานไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ึนเงินเดือนท่ี
เปนธรรม 

     

1.5 พนักงานรูสึกพอใจในสวัสดิการตาง ๆ ท่ีไดรับ      
2. ดานสภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย  
2.1 องคกรของพนักงานมีส่ิงอํานวยความสะดวก

อยางเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
     

2.2 สถานท่ีทํางานของพนักงานมีการปองกัน
อุบัติภัยและมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

2.3 สถานท่ีทํางานของพนักงานมีความสะอาด แสง
สวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก 

     

2.4 องคกรของพนักงาน มีวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชอยูในสภาพท่ีสมบูรณ พรอมใชงานอยู
เสมอ 
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ระดับความเห็น 

ขอ
ท่ี 

องคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(Quality of life) 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

 
5 

เห็นดวย 
 
 

4 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

3 

ไม 
เห็นดวย 

 
2 

ไม 
เห็นดวย 
อยางย่ิง 

1 

2.5 องคกรของพนักงานมีการใหความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานเปนประจําทุกป 

     

3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
3.1 พนักงานมีโอกาสไดนําความรูความสามารถมา

ใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 
     

3.2 พนักงานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
อยูเสมอ 

     

3.3 องคกรของพนักงานสนับสนุนและสงเสริมให
ทานไดศึกษา ประชุม ฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถตลอดเวลา 

     

3.4 องคกรของพนักงานมีแหลงความรูขอมูลขาวสาร 
ท่ีสามารถติดตาม คนควา ไดอยางสะดวก 

     

3.5 ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาได
อบรม ประชุม สัมมนาตาง ๆ เพ่ือเพิ่มพูนความรู
ความสามารถในการทํางาน 

     

4. ดานความมั่งคงและความกาวหนาในงาน 
4.1 พนักงานมีโอกาสที่จะเล่ือนตําแหนงไดสูงข้ึน      
4.2 การพิจารณาความดีความชอบและการปรับ

เงินเดือนของพนักงานมีความเปนธรรม 
     

4.3 การปฏิบัติงานของพนักงานทําให มีโอกาส
ประสบความสําเร็จในชีวิตตามเปาหมายท่ี วางไว 

     

4.4 ผู บั ง คับ บัญชาสนับสนุ นและส ง เส ริมให
ผูใตบังคับบัญชากาวหนาไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

     

4.5 พนักงานมีโอกาสไดรับมอบหมายงานท่ีตองใช
ความรูความสามารถและรับผิดชอบมากข้ึน 
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ระดับความเห็น 

ขอ
ท่ี 

องคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(Quality of life) 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

 
5 

เห็นดวย 
 
 

4 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

3 

ไม 
เห็นดวย 

 
2 

ไม 
เห็นดวย 
อยางย่ิง 

1 

5. ดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 

5.1 องคกรของพนักงานมีบรรยากาศในการปฏิบัติ 
งานท่ีเปนกันเอง  

     

5.2 พนักงานไดรับความชวยเหลือจากผูรวมงานใน
การปฏิบัติงานดี 

     

5.3 พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับ
เพื่อนรวมงานในองคกร 

     

5.4 ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคแกพนักงานทุก
คนในการปฏิบัติงาน 

     

5.5 องคกรของพนักงานมีการจัดกิจกรรมหรืองาน
สังสรรคระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับ 
บัญชาและระหวางเพื่อนรวมงานอยูเสมอ 

     

6. ดานประชาธิปไตยในองคกร 
6.1 พนักงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นดาน

การปฏิบัติงานตอผูรวมงานและผูบังคับบัญชา 
     

6.2 พนักงานไดรับความเสมอภาคหรือความเทาเทียม
กันในการปฏิบัติงานท้ังในกฎระเบียบและความ
ม่ันคงในการทํางาน 

     

6.3 ผูบังคับบัญชาเคารพการตัดสินใจของผูใตบังคับ 
บัญชาในงานท่ีรับผิดชอบ 

     

6.4 พนักงานใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลซ่ึง
กันและกัน 

     

6.5 พนักงานสามารถเลือกท่ีจะไมปฏิบัติงานน้ันเม่ือ
เห็นวาไมถูกตอง 
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ระดับความเห็น 

ขอ
ท่ี 

องคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(Quality of life) 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

 
5 

เห็นดวย 
 
 

4 

เห็นดวย
ปาน
กลาง 

3 

ไม 
เห็นดวย 

 
2 

ไม 
เห็นดวย 
อยางย่ิง 

1 

7. ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
7.1 พนักงานสามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลา

สวนตัว  และเวลาใหกับครอบครัวไดอย าง
เหมาะสม 

     

7.2 พนักงานมีเวลาพักผอนเพียงพอและมีเวลาใน
การดูแลสุขภาพตนเองได 

     

7.3 พนักงานมีเวลารวมงานสังคมและทํากิจกรรม
กับเพื่อนในโอกาสตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

     

7.4 ปริมาณงานท่ีพนักงานไดรับมีความเหมาะสม
กับเวลาทํางาน 

     

7.5 พนักงานมีวันลาหยุดประจําปท่ีเหมาะสม      
8. ดานการคํานึงถึงผลประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม 
8.1 พนักงานมีความภาคภูมิใจในอาชีพและองคกร

ของทาน 
     

8.2 พนักงานมีความเต็มใจและยินดีท่ีจะมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

     

8.3 มีการรณรงคใหภายในองคกรของพนักงาน
ตระหนักในการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอ
สังคม เชน ประหยัดพลังงาน 

     

8.4 เม่ือมีบุคคลภายนอกกลาวถึงองคกรของพนักงาน
อยางเสีย ๆ หาย ๆ พนักงานจะรีบเขาไปชี้แจง  
โดยทันที 

     

8.5 องคกรของพนักงานไดทําประโยชนใหกับสังคม
จนเปนท่ียอมรับ 
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ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators: THI - 15)  
 
คําชี้แจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีมีขอความตรงกับตัวทานมากท่ีสุดและขอความ

รวมมือในการตอบทุกขอ 
 

 คําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณของทานในชวง 1 เดือน ท่ีผานมา จนถึงปจจุบัน 
ใหทานสํารวจตัวทานเอง และประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็นและความรูสึกของทาน วาอยู
ในระดับใด แลวตอบลงในชองคําตอบท่ีเปนจริงกับตัวทานมากท่ีสุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ 
 

 ไมเลย  หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือ ไมเห็นดวยกับเร่ืองนั้น ๆ  
 เล็กนอย หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเร่ืองนั้น ๆ เพียงเล็กนอย 
 มาก  หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเร่ืองนั้น ๆ มาก หรือเห็นดวย

กับเร่ืองนั้น ๆ มาก  
 มากท่ีสุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเร่ืองนั้น ๆ มากท่ีสุด หรือเห็น

ดวยกับเร่ืองนั้น ๆ มากท่ีสุด 
 

ขอ คําถาม ไมเลย เล็กนอย มาก มากท่ีสุด 

1. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต     

2. ทานรูสึกสบายใจ     

3. ท าน รู สึ ก เ บ่ื อหน า ยท อ แท กั บ ก า รดํ า เ นิ น
ชีวิตประจําวัน 

    

4. ทานรูสึกผิดหวังในตัวเอง     

5. ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความทุกข     

6. ทานสามารถทําใจยอมรับไดสําหรับปญหาท่ียาก
จะแกไข (เม่ือมีปญหา)  

    

7. ทานม่ันใจวาจะสามารถควบคุมอารมณไดเม่ือมี
เหตุการณคับขันหรือรายแรงที่เกิดข้ึน 
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ขอ คําถาม ไมเลย เล็กนอย มาก มากท่ีสุด 

8. ทานม่ันใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณรายแรงท่ี
เกิดข้ึนในชีวิต 

    

9. ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ืนมีทุกข     

10. ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอ่ืนท่ีมีปญหา     

11. ทานใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส     

12. ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง     

13. ทานรูสึกมั่นคง ปลอดภัย เม่ืออยูในครอบครัว     

14. หากทานปวยหนัก ทานเช่ือวาครอบครัวจะดูแล
ทานเปนอยางดี 

    

15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอกัน     

 
โปรแกรมสําเร็จรูป แบบสัมภาษณดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
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- ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถามเปนอยางยิ่ง - 
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หนังสือขอเชญิผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวัดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 19  Reliability Coefficients  
 (คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสินภาค 3)  

 
Cronbach’s Alpha N of Items 

.9563 55 
 
ตารางท่ี 20 Item-total Statistics  
 (คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3)  
 

รายการ 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 

Deleted 

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ1 195.4000 394.2483 .4848 .9557 

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ2 195.7000 395.2517 .3740 .9567 

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ3 195.2000 388.3724 .7174 .9545 

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ4 195.3333 390.4368 .6596 .9548 

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอ5 195.1667 394.2816 .6229 .9551 

สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดี1 195.9667 399.2747 .4251 .9559 

สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดี2 196.0667 390.8230 .6467 .9549 

สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดี3 196.0333 401.8264 .2778 .9567 

สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดี4 196.1333 401.4989 .3652 .9561 

สภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีดี5 195.8333 395.4540 .5006 .9556 

โอกาสในการพัฒนา1 195.5333 395.8437 .6239 .9551 

โอกาสในการพัฒนา2 195.2333 395.9782 .6093 .9551 

โอกาสในการพัฒนา3 195.3667 393.7575 .7303 .9547 

โอกาสในการพัฒนา4 195.5000 392.8103 .6986 .9548 

โอกาสในการพัฒนา5 195.5000 393.0172 .6904 .9548 
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รายการ 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 

Deleted 

ความม่ันคง1 195.4667 392.8782 .6535 .9549 

ความม่ันคง2 195.6000 390.2483 .7715 .9544 

ความม่ันคง3 195.5333 386.0506 .7795 .9542 

ความม่ันคง4 195.4667 393.7057 .6757 .9549 

ความม่ันคง5 195.4333 393.7713 .6885 .9548 

การบูรณาการทางสังคม1 195.2333 393.0126 .6717 .9548 

การบูรณาการทางสังคม2 195.2667 392.7540 .6581 .9549 

การบูรณาการทางสังคม3 195.2333 388.3920 .7897 .9543 

การบูรณาการทางสังคม4 195.6000 393.2828 .5694 .9553 

การบูรณาการทางสังคม5 195.5333 388.9471 .6850 .9547 

ประชาธิปไตยในองคกร1 195.4000 391.2828 .6445 .9549 

ประชาธิปไตยในองคกร2 195.6667 390.3678 .7590 .9545 

ประชาธิปไตยในองคกร3 195.5333 396.9471 .6437 .9551 

ประชาธิปไตยในองคกร4 195.4667 389.9126 .7645 .9544 

ประชาธิปไตยในองคกร5 195.5000 397.7069 .3854 .9562 

ความสมดุล1 195.1333 403.5678 .3551 .9561 

ความสมดุล2 195.1667 398.4885 .6408 .9552 

ความสมดุล3 195.3000 392.6310 .7589 .9546 

ความสมดุล4 195.4000 391.7655 .5604 .9553 

ความสมดุล5 195.1667 398.3506 .5109 .9555 

การคํานึงถึงผลประโยชน1 194.7667 398.9437 .4772 .9557 

การคํานึงถึงผลประโยชน2 194.8667 398.8782 .4528 .9558 

การคํานึงถึงผลประโยชน3 195.0000 395.1724 .5488 .9554 
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รายการ 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 

Deleted 

การคํานึงถึงผลประโยชน4 194.8000 398.5793 .4542 .9558 

การคํานึงถึงผลประโยชน5 194.7667 397.4264 .5966 .9552 

ความสุข1 196.1000 397.8862 .5987 .9553 

ความสุข2 196.2667 395.5816 .6614 .9550 

ความสุข3 196.0667 401.9264 .4465 .9558 

ความสุข4 195.7667 398.8747 .5318 .9555 

ความสุข5 195.9333 410.5471 .0011 .9582 

ความสุข6 196.3333 399.1954 .4263 .9559 

ความสุข7 196.4000 406.9379 .1608 .9568 

ความสุข8 196.4000 400.3862 .3927 .9560 

ความสุข9 196.0667 402.6851 .3601 .9561 

ความสุข10 195.9333 407.9954 .1427 .9568 

ความสุข11 195.9667 403.2747 .3361 .9562 

ความสุข12 196.0000 403.7931 .3240 .9562 

ความสุข13 195.8333 406.3506 .2056 .9566 

ความสุข14 195.7333 406.6851 .1652 .9569 

ความสุข15 195.7333 404.3402 .2873 .9563 
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