
 
 

 

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย  
ในจังหวัดนครราชสีมา 

QUALITY OF WORK LIFE OF GENERATION Y STAFF WITHIN KASIKORN BANK  
IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 

กนัตนากร ทิพย์โสภณ 
  

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานกลุ่ม 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดันครราชสีมา 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานท่ี
แตกตา่งกนัตามปัจจยัส่วนบคุคลของพนกังานกลุ่ม Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานกลุ่ม Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา 
ก าหนดขนาดตวัอย่างตามสตูรค านวณของ ดบัเบิลย.ูจี.คอชแรน (W.G. Cochran, 1969) ได้ทัง้สิน้จ านวน 396 
ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าความแตกต่างค่าที ( t-test)  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกตา่งเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกตา่งเป็นราย
กลุ่ม ผู้ วิจัยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนัน้เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD)  

จากผลการศกึษาพบว่า พนกังานกลุ่ม Generation Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อาย ุ31 - 35 ปี สถานภาพ
โสด รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000บาท และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ผลการวิเคราะห์ระดบั
ความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการท างานพบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบัดี และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมี
คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือด้านสภาพการท างาน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพนกังานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีอาย ุ
และระดับการศึกษา จะมีคุณภาพชีวิตการท างานของธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกัน ขณะท่ีพนักงานกลุ่ม 
Generation Y ท่ีมี เพศ สถานภาพ รายได้ตอ่เดือน และระยะเวลาในการท างาน  จะมีคณุภาพชีวิตการท างานของ
ธนาคารกสิกรไทยแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were 1) to study the quality of work life of Generation Y staff within 

Kasikorn Bank in Nakhon Ratchasima Province, 2) to compare the difference of a working life quality 

according to the personal factor of Generation Y staff within Kasikorn Bank in Nakhon Ratchasima 

Province. The population in this study were Generation Y staff within Kasikorn Bank in Nakhon 

Ratchasima Province. The sample size was calculated according to Cochran’s technique (W.G. 

Cochran, 1969). The population in this study were 396 people of Generation Y staff within Kasikorn 

Bank in Nakhon Ratchasima Province. The research tool used in the study was Questionnaire. The 

statistics in this study were descriptive statistics which was used to describe frequency, percentage, 

mean, and standard deviation. T-Test different result analyzation and One-Way Anova was adapted to 

analyze group differences. The researcher will analyze each pair of samples when there were group 

differences by using The Least Significant Difference: LSD)  

The results of the study indicated that majority of Generation Y staff was female age between 

31-35 years old, single, with a monthly income between 15,001-25,000 baht, and with a bachelor’s 

degree or equivalent. An analysis of perceptions of a working life quality generally rated at the Good 

level. And it has been found that the highest percentage among every part was working statement The 

results of the hypothesis indicated that the difference in gender, the level of education of Generation Y 

staff showed no difference in working life quality whereas the result of Generation Y taken from 

different gender, marriage status, monthly revenue, and working duration showed in the opposite side 

with a significant statistical difference at .05 

Keywords: working life quality, Generation Y staff within Kasikorn Bank in Nakhon Ratchasima 
Province.  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การท างานเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตมนษุย์ และมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิต โดยสงัคมไทยปัจจบุนัมี
เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ท่ีเปล่ียนแปลงไปรวดเร็วและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
ทกุๆมมุ ดงันัน้ องค์กรและพนกังานทัว่ไป หรือพนกังานในกลุม่ Generation Y แทบทกุแหง่ ต้องมีการปรับตวัให้
ทนัตอ่สถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือความอยูร่อดและสามารถแข่งขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้  



 
 

 

ดงันัน้สถาบนัการเงิน จงึมุง่เน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ การให้บริการ รวมถึงการแสวงหาความประทบัใจ
กบัลกูค้าอยา่งดีท่ีสดุ เพ่ือให้ลกูค้าประทบัใจและอยูเ่คียงข้างเราตลอดไป อาทิ การแขง่ขนัดอกเบีย้ทัง้เงินฝากและ
เงินกู้ ยืม การปรับกลยทุธ์ในการบริการลกูค้า ตลอดจนการแนะน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  บนโทรศพัท์มือถือมาใช้ เพ่ือ
เน้นความสะดวกสบายได้ทกุเวลาท่ีลกูค้าต้องการ เป็นต้น  

ธนาคารกสิกรไทย เป็นสว่นหนึ่งท่ีอยูใ่นสถานการณ์การแขง่ขนัท่ีรุนแรง ได้มองเห็นปัญหาตา่งๆ ใน
พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีคณุภาพการท างานในภาพรวมท่ีไม่
ดี เชน่ การท างานมีประสิทธิภาพลดลงเพราะไมมี่เวลาวา่งเพื่อไปฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ พนกังานยงัไมเ่ข้า
ใจความต้องการของลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ จงึเกิดความลา่ช้าในการท างาน และมีภาระงานเป็นจ านวนมาก การ
ท างานไมเ่ป็นสดัส่วน ไมเ่ป็นเวลาตามท่ีก าหนด เพราะเน่ืองจากปัจจบุนัสถานการณ์โรคระบาดท าให้สาขาใน
ห้างสรรพสินค้าท่ีเปิดท าการทกุวนั ต้องปิดท าการชัว่คราว กลุม่ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการตา่งก็เข้ามาใช้บริการท่ี
สว่นกลางในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา มากขึน้ถึง 40 – 50 คนตอ่วนั ท าให้งานในแตล่ะวนัมีเข้ามาจ านวนมาก
จนต้องท างานเกินเวลาท่ีธนาคารก าหนดและบางสปัดาห์อาจต้องใช้เวลาวนัหยดุเข้ามาท างานท่ีไมเ่สร็จเพิ่มเตมิ 
จงึท าให้ไมมี่เวลาพกัผอ่น เร่ิมมีความเครียด ความกดดนั ตอ่การท างาน และอาจจะเกิดปัญหาในการจดัสรรเวลา
การท างานกบัครอบครัวท่ีไม่ชดัเจน ท าให้คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคาร
กสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมามีประสิทธิภาพในการท างานท่ีไมดี่เทา่ท่ีควร 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ ผู้ศกึษาสนใจท่ีจะศกึษาคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือศกึษาว่า พนกังานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา มีคณุภาพชีวิตการท างานทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านสภาพการท างาน ด้าน
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความมัน่คงในการท างาน ด้านการพฒันาตนเอง ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตงาน
กบัชีวิตอ่ืน เพ่ือท่ีจะได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ ตอ่การสง่เสริมคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีขึน้ และการพฒันาการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   

1.เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ใน
จงัหวดันครราชสีมา 

2.เพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตการท างานท่ีแตกตา่งกนัตามปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังานกลุม่ 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา 
 
นิยามศัพท์  

ธนาคาร หมายถึง  ธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา 
พนักงาน หมายถึง พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา 



 
 

 

Generation Y หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2523 – 2543 (ค.ศ. 1980 – 2000) 
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลกร หมายถึง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานกลุม่ Generation Y 

ภายในธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมากบัทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกบังาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ซึง่ระดบัความพงึพอใจในการ ท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดั
นครราชสีมาจะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน 

1. ด้านสภาพการท างาน หมายถึง  สิ่งแวดล้อมในการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา ซึง่วดัจากการจดั ระบบงาน ระยะในการท างาน การควบคมุ การจดั
สวสัดกิารในการท างาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา ของพนกังานธนาคารกสิกรไทยใน
นครราชสีมา 
 2. ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม หมายถึง คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน รวมทัง้คา่จ้าง เบีย้เลีย้ง คา่ลว่งเวลา 
โบนสั และประโยชน์อ่ืนๆ เชน่ คา่รักษาพยาบาล คา่เลา่เรียนบตุร สวสัดิการ ท่ีธนาคารกสิกรไทยจดัให้กบัพนกังาน
กลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา 
 3. ด้านความม่ันคงในการท างาน หมายถึง ความรับผิดชอบหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบตัขิองพนกังานกลุม่ 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา มีโอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้าในต าแหนง่อยา่งมัน่คง มี
การเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหนง่ เป็นโอกาสท่ีจะก้าวหน้าไปสูค่วามส าเร็จและได้รับความเป็นธรรมในการท างาน 
 4. ด้านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การศกึษาหาความรู้ และประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัหรือ
ภายในองค์กรของธนาคารกสิกรไทย ความสามารถในการตดัสินใจและวางแผนกิจกรรมในชีวิต และบทบาทของ
ตนเอง สามารถใช้ความรู้ท่ีมีอยูเ่รียนรู้ จดจ า และปฏิบตังิานให้ประสบความส าเร็จได้ 
 5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน หมายถึง การก าหนดเวลาให้เป็นสดัสว่นท่ีเหมาะสม
กบังานในธนาคารกสิกรไทยและครอบครัวตนเอง สงัคม เชน่  การมีเวลาเป็นของตวัเองในการดแูลตวัเอง การ
พกัผอ่น การอบรมหรือแก้ไขปัญหาส าหรับสมาชิกในครอบครัว อนัจะไมท่ าให้เกิดปัญหาในชีวิตครอบครัวและการ
ท างาน  
  
ขอบเขตการการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา  
การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของ

ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการศกึษา 2 ตวัแปร ดงันี ้
1. ตวัแปรต้น  (Independent Variable) ประกอบด้วย ปัจจยัสว่นบคุคล  คือ เพศ อาย ุสถานภาพ รายได้

ตอ่เดือน ระดบัการศกึษาและระยะเวลาในการท างาน 



 
 

 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ คณุภาพชีวิตการท างาน ตามแนวความคิดของ กลัยารัตน์ มี
ลาภ  (2553)  โดยแบง่ออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสภาพการท างาน ด้านคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความมัน่คงใน
การท างาน ด้านการพฒันาตนเอง ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตอ่ืน   

ขอบเขตด้านประชากร 
การวิจยัครัง้นีมี้ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดั

นครราชสีมา โดยข้อมลูท่ีไมส่ามารถเปิดเผยได้ ท าให้ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ระยะเวลาท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีศกึษาคือ ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม ถึง เดือนตลุาคม 2564 เป็นระยะเวลา  
รวม 3 เดือน 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

ปัจจยัสว่นบคุลท่ีแตกตา่งกนัของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดั
นครราชสีมา มีคณุภาพชีวิตการท างานของธนาคารกสิกรไทยแตกตา่งกนั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรณีศกึษาวิจยัเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ใน
จงัหวดันครราชสีมา ผู้ศกึษาได้ก าหนดกรอบแนวคดิในกรณีศกึษา ดงันี  ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพ 
-รายไดต่้อเดือน 
-ระดบัการศึกษา 
-ระยะเวลาในการท างาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
-ดา้นสภาพการท างาน 
-ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
-ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
-ดา้นการพฒันาตนเอง 
-ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบั
ชีวติอ่ืน 
กัลยารัตน์ มีลาภ  (2553) 
 



 
 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
คณุภาพชีวิต (Quality of life) เป็นเร่ืองยากท่ีจะนิยามออกมาเป็นท่ียอมรับอยา่งสากลได้ เพราะคณุภาพ

ชีวิตเป็นกระบวนการด้านจิตใจท่ีสามารถบรรยายผา่นตวักรอง ด้านความคิดภาษาท่ีแตกตา่งกนั จงึท าให้การ
กระท าและมีมมุมองท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากประสบการณ์ ความคดิความรู้ท่ีแตกตา่งกนั คณุภาพชีวิตยงัเป็นเร่ือง
ท่ีขึน้อยู่กบัคณุคา่ท่ีอยูใ่นตวัของบคุคล การนิยามคณุภาพชีวิตท่ีผา่นไมค่อ่ยกล่าวถึงความแตกตา่ง ด้านอาย ุ
สถานทางสงัคม การศกึษา แตโ่ดยภาพรวมทกุกลุม่ตา่งก็มีเป้าประสงค์ท่ีเหมือนกนัคือ เพ่ือให้บคุคลในสงัคมมี
ชีวิตท่ีมีคณุภาพ มีความสขุ มีความสมบรูณ์ และมีการกินอยู่ท่ีดี ในปัจจบุนัคณุภาพชีวิตได้รับการก าหนดให้เป็น
เป้าหมายสงูสดุของการพฒันาประเทศชาติ โดยใช้แนวคิด กลัยารัตน์ มีลาภ (2553) และทฤษฎีข้างต้นมาปรับใช้
เป็นแนวทาง แบง่ออกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้

1.ด้านสภาพการท างาน หมายถึง สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานท่ีมีความเหมาะสมและไม่
สง่ผลเสียตอ่สขุภาพ ซึง่รวมถึงการควบคมุ เสียง และการรบกวนทางสายตา ตลอดจนความสะอาดทัว่ๆไปในท่ี
ท างาน สภาพแวดล้อมมีสว่นท าให้อยากท างานหรือไมอ่ยากท างาน เชน่  

1.1 สภาพแวดล้อมเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน ได้แก่ สถานท่ี อปุกรณ์เทคโนโลยี เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ท่ีมีเอือ้อ านวยตอ่การปฏิบตังิาน 
 1.2 สภาพแวดล้อมเก่ียวกบัระบบ เชน่ ระบบการบริการ ระบบการท างานทกุกระบวนการ ระบบการแก้ไข
ข้อมลูตา่งๆ ระบบการให้คะแนน 
 1.3 สภาพแวดล้อมเก่ียวกบับคุคล คือ ผู้บงัคบับญัชา  เพ่ือนร่วมงาน และได้รับความชว่ยเหลือในการ
ท างานได้เป็นอย่างดี 
 1.4 สภาพแววล้อมเก่ียวกบัวฒันธรรม คือ แนวคิดปฏิบตัขิองคนในองค์กร ได้แก่ คณุภาพการท างาน 
ความมีวินยั จริยธรรม ความซ่ือสตัย์ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้พนกังานได้พบปะสงัสรรค์และท างานร่วมกันในโอกาส
ตา่งๆ 

2.ด้านคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม หมายถึง คา่ตอบแทนท่ีได้จาการท างานเป็นตวัเงิน รวมทัง้คา่จ้าง เบีย้
เลีย้ง คา่ลว่งเวลา โบนสั และประโยชน์อ่ืนๆ เชน่ คา่รักษาพยาบาล คา่เลา่เรียนบตุร สวสัดกิาร ท่ีองค์กรจดัให้ ไม่
วา่จะเป็นตวัเงินหรือสิ่งของอ่ืนใดก็ตามท่ีมีความเหมาะสมกบัต าแหนง่ ความรู้ความสามารถและงานท่ีรับผิดชอบ 
ซึง่พิจารณาได้ 2 ประเดน็ คือ  

2.1 คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม และ คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอ คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นหลกัการ 
ใช้เทคนิคท่ีบริหารคา่จ้างเงินเดือน เชน่ การวิเคราะห์งานตา่งๆ การประเมินคา่งาน ผลงานหรือปริมาณงานท่ีได้รับ 
มาประยกุต์ให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร  

2.2 คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอ คือการจา่ยคา่จา่ยเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจ คา่ครองชีพภาวะ 



 
 

 

เงินเฟ้อ นอกจากนี ้คา่ตอบแทนท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน ท่ีจดัให้แก่บคุคลในองค์กร เชน่ วนัหยดุ วนัลา วนัลาพกัร้อน เวลา
พกัเท่ียง  

3.ด้านความมัน่คงในการท างาน หมายถึง ความรับผิดชอบหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบตั ิ มีโอกาสท่ีจะ
เจริญก้าวหน้าในต าแหนง่อย่างมัน่คง มีการเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหนง่ หรือมอบหมายให้รับผิดชอบตอ่งานท่ีท าสงูขึน้ 
เป็นโอกาสท่ีจะก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จและได้รับความเป็นธรรมในการท างาน การเจริญเตบิโตเป็นความต้องการ
ของทกุคน แตล่ะคนมีระดบัความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไป ทัง้นีต้้องเป็นไปตามกระบวนการพฒันาท่ีเหมาะสม จึง
จะสามารถเจริญเติบโตในต าแหนง่หน้าท่ีการงานได้ เง่ือนไขในองค์กรถือวา่ส าคญัในการเล่ือนต าแหนง่ในระดบัสงู 
นอกจากนี ้ความมัน่คงในงาน ด้านการจ้างงานและความเป็นธรรมในการเลิกจ้าง องค์กรเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และ
มีสถานภาพมัง่คงในการจ้างงานสงู ถึงแม้จะมีการปลดพนกังานออกก่อนเกษียณอายก็ุตามแตก็่มีการจา่ยเงิน
ชดเชยตามกฎหมายท่ีก าหนดด้วย จงึนิยมท างานในองค์กรท่ีมีความมัน่คง ซึง่เป็นสิ่งดงึดดูใจ 

4.ด้านการพฒันาตนเอง หมายถึง การศกึษาหาความรู้ และประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัหรือภายใน
องค์กร ความสามารถในการตดัสินใจและวางแผนกิจกรรมในชีวิต และบทบาทของตนเอง สามารถใช้ความรู้ท่ีมี
อยูเ่รียนรู้ จดจ า ปฏิบตังิานให้ประสบความส าเร็จได้ และมีโอกาสพฒันาความสามารถ พฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง สง่ผลให้การปฏิบตังิานได้มีความรู้สกึว่าตวัเองมีคา่ มีความรู้สกึท้าทายในการท างานของตวัเอง จงึควรมี
ความสนใจ ดงันี ้

4.1 งานท่ีได้รับมอบหมายและการเพิ่มพนูความสามารถของตวัเอง  
4.2 การเพิ่มความรู้ทกัษะใหม ่การอบรมเพื่อพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ ท่ีตวัเองสนใจ จะ 

น าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  
4.3 ให้โอกาสในการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถ ทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 
5.ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตอ่ืน หมายถึง การก าหนดเวลาให้เป็นสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบั

งานและครอบครัวตนเอง สงัคม เชน่  การมีเวลาเป็นของตวัเองในการดแูลตวัเอง การพกัผอ่น การอบรมหรือแก้ไข
ปัญหาส าหรับสมาชิกในครอบครัว อนัจะไมท่ าให้เกิดปัญหาในชีวิตครอบครัวและการท างาน นอกจากท างานแล้ว
ยอ่มต้องการมีเวลาวา่งเพื่อพกัผอ่น หรือการท ากิจกรรมนนัทนาการ องค์กรท่ีสง่เสริมให้บคุคลมีคณุภาพท่ีดี ควร
จดัให้มีเวลาว่างของชีวิต อาจจะในชว่งระยะเวลาสัน้ๆในการท างาน เชน่ มีเวลาพกัผ่อนระหวา่งการท างาน ถ้าเป็น
เวลาพกัระยะยาว เชน่ วนัลาพกัผอ่นประจ าปี วนัหยดุตามปกตขิององค์กร วนัหยดุพิเศษในเทศกาลตา่งๆ 
พนกังานควรมีเวลาพกัผอ่นตามความเหมาะสม สงัสรรค์กบัเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว รวมทัง้สงัคมท่ีอยู่อาศยั 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา 
เป็นข้อมลูท่ีไมส่ามารถเปิดเผยได้ ท าให้ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  ผู้วิจยัจงึก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง คือ 
พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมาได้จากการค านวณของกลุม่ตวัอยา่งใน



 
 

 

กรณีท่ีไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน (Infinite  Population)  ใช้สตูร ดบัเบลิย.ูจี.คอชแรน (W. G. Cochran, 
1953)  ในการหาคา่เฉล่ียของขนาดตวัอยา่งท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยยอมให้มีความคลาดเคล่ือน ±5%  
จะได้พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา  จ านวนทัง้สิน้ 396 คน ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง แบบเจาะจง (Purposive samplimg) ผู้วิจยัเลือกส ารวจจากการแจก
แบบสอบถามกลุม่พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 19 สาขา 
และสายงานสินเช่ือ 10 หนว่ยงาน โดยการแจกแบบสอบถามตามสาขาและสายงานสินเช่ือ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
มีชว่งระหวา่งอาย ุ20-40 ปี 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศกึษาคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดั
นครราชสีมา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานโดยใช้
แบบสอบถามสร้างขึน้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะของแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง่ ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

สว่นท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูซึง่เป็นปัจจยัสว่นบคุคลของประชากร จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ รายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการท างาน ลกัษณะค าถามปลายปิด ให้เลือกตอบ 
สว่นท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ใน
จงัหวดันครราชสีมาแบบสอบถามนี ้ สร้างโดยการพฒันาแบบสอบถามของ กลัยารัตน์ มีลาภ (2553) โดยพฒันา
มาจากแนวคดิ ของ วอลตนั (Walton, 1973) และ ฮิวส์ และคมัมิงส์ (Huse & Cumming, 1985, pp. 198-199) 
มาประยกุต์ใช้ โดยผู้ศกึษาน ามาปรับปรุงให้เหมาะสม กบัการศกึษาครัง้นี ้จ านวน  25 ข้อ และมีลกัษณะเป็นการ
ประเมินคา่ระดบัความคิดเห็นตามความเป็นจริง 5 ระดบั 
 
การทดสอบเคร่ืองมือ 

1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา จากนัน้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
ก าหนดนิยาม และ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2.   สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคาร
กสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา และตรวจสอบเนือ้หาของแบบสอบถามว่าครอบคลมุวตัถปุระสงค์หรือไม ่
จากนัน้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถกูต้องของเนือ้หา ตลอดจนความชดัเจน
และการใช้ ภาษาท่ีเหมาะสมของข้อค าถาม ซึง่มีเกณฑ์การประเมินผลความสอดคล้องก าหนดคา่ตวัเลข ดงันี  ้ คา่ 
+1 หมายถึง สอดคล้อง คา่ 0 หมายถึง ไมแ่นใ่จ คา่ -1 หมายถึง ไมส่อดคล้อง  



 
 

 

3. ขอรับแบบสอบถามคืนจากผู้ เช่ียวชาญ แล้วน ามาค านวณคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of 
congruence) ของค าถามในแตล่ะข้อ 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกนั จ านวน 30 ชดุ ก่อนเก็บข้อมลูจริง เพ่ือน ากลบัมาหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  

5. น าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสอบถามทัง้ฉบบัด้วยวิธีการของครอ
นบาค (Cronbach, ยทุธ ไกยวรรณ์,  2558)โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) มีคา่ไมน้่อยกว่า 
0.75  ขึน้ไปได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา  
 7.  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามหลกัเกณฑ์ของคณุภาพเคร่ืองมือให้สมบรูณ์ทกุข้อ 
 8.  น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบรูณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมลูปฐมภมูิ ใช้วิธีรวบรวมข้อมลูจาก พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 19 สาขา และสายงานสินเช่ือ 10 หนว่ยงาน โดยใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง โดยผู้วิจยั
จะน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว ไปแจกให้กบัพนกังานกลุม่ Generation Y หลงัจากนัน้ ท าการเก็บ
รวมรวมแบบสอบถามคืน จ านวน 396 คน  

2. ข้อมลูทตุยิภมูิ เป็นข้อมลูท่ีได้ท าการศกึษาข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เก่ียวกบัเร่ืองคณุภาพชีวิตในการ
ท างานของพนกังาน บคุลากรตา่งๆ จากบทความ หนงัสืองานวิจยั และแหลง่ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูสนบัสนนุข้อมลูปฐมภมูิ เพื่อให้ผลการศกึษาท่ีมีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย 

การประมวลผลข้อมลู โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ  SPSS  for Windows มา
ประมวลผลข้อมลู ซึง่การวิเคราะห์ข้อมลูแยกตามแบบสอบถาม โดยการน าคา่เฉล่ียท่ีได้จากการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูของแบบสอบถาม 
1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1 การวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาคา่ความถ่ี (Frequency)  และคา่

ร้อยละ (Percentage)  
1.2 การวิเคราะห์คณุภาพชีวิตการท างาน ใช้คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพ่ือแสดงการกระจาย 
2. สถิตเิชิงอนมุาน (Quantitative Statistics)  



 
 

 

2.1 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y 
ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามลกัษณะปัจจยัสว่นบคุคล โดยวิเคราะห์ข้อมลู ด้าน เพศ 
มี 2 กลุม่มีอิสระจากกนั การทดสอบความแตกตา่ง ของคา่เฉล่ียโดยใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์ข้อมลู ด้าน อาย ุ
สถานภาพ รายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการท างาน มีมากกว่า 2 กลุม่ การทดสอบความ
แตกตา่งของ คา่เฉล่ียโดยใช้สถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว ใช้ One-Way ANOVA เพ่ือ
เปรียบเทียบ ความแตกตา่งระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลกบั ระดบัคณุภาพชีวิตการท างาน กรณีพบว่าความแตกตา่ง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตจิะท าการตรวจสอบความแตกตา่ง เป็นรายคู ่ ในระดบันยัส าคญั 0.05 โดยใช้วิธีผลตา่ง
นยัส าคญัน้อยท่ีสดุ (Least Significant Difference : LSD) 

3. การแสดงผลการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นด้านคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุ่ม Generation Y 
ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา ใช้สถิติการหาคา่เฉล่ียร้อยละ การหาคา่เฉล่ีย และการหาคา่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลคา่เฉล่ียของคะแนนท่ีได้แบง่ระดบัเป็น 5 ระดบั โดยใช้
คา่ ทางสถิติ คะแนนเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean)  
 
ผลการวิจัย  

1.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดั
นครราชสีมา เม่ือพิจารณาในภาพรวมตอนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ เพศ สว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 331 คน  คดิเป็นร้อยละ 83.6 มีอาย ุ 31 – 35 ปี มีจ านวน 167 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.2  
สถานภาพโสด มีจ านวน 250 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.1 รายได้ตอ่เดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 132 คน  คดิ
เป็นร้อยละ 33.3 มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ จ านวน 304 คน  คดิเป็นร้อยละ 76.8 และมี
ระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 213 คน  คดิเป็นร้อยละ 53.8 

2.ผลการวิเคราะห์ระดบัความคดิเห็นคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา เป็นรายข้อ รายด้านและภาพรวม โดยน าเสนอคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ระดบัความคดิเห็นคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ โดยภาพรวมมีคณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.00 
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.538 โดยพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา 
ให้ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา 
ด้านสภาพการท างานสงูท่ีสดุ  มีคา่เฉล่ีย 4.22  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.580 รองลงมาคือ ด้านการพฒันา
ตนเอง มีคา่เฉล่ีย 4.12  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.618 สว่นด้านท่ีต ่าท่ีสดุ คือ ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิต
งานกบัชีวิตอ่ืน มีคา่เฉล่ีย 3.78  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.613 

3.ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมตุฐิานเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความ



 
 

 

แตกตา่งของคา่เฉล่ีย t-test (Independent  Sample) ส าหรับกรณี จ าแนกตามอาย ุสถานภาพ รายได้ตอ่เดือน 
ระดบัการศกึษาและระยะเวลาในการท างานจะใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way  
ANOVA) โดยใช้คา่ F - test เม่ือพบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และท าการ
ทดสอบความแตกตา่งนัน้เป็นรายคู ่ โดยใช้วิธีผลตา่งนยัส าคญัน้อยท่ีสดุ (Least Significant Difference : LSD) 
ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมตุฐิานเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดั
นครราชสีมา ท่ีมีเพศ สถานภาพ รายได้ตอ่เดือนและระยะเวลาในการท างานท่ีแตกตา่งกนั จะมีคณุภาพชีวิตการ
ท างานแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  ในขณะท่ีพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคาร
กสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีอาย ุ และระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีคณุภาพชีวิตการท างาน ไม่
แตกตา่งกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบวา่ พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ใน
จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามเพศ สถานภาพ รายได้ตอ่เดือนและระยะเวลาในการท างาน ด้านภาพรวม
แตกตา่งกนั 

 
อภปิรายผล 

5.2.1 ผลการศกึษาพบวา่ พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมี
ปัจจยัสว่นบคุคล ด้านเพศ  สถานภาพ  รายได้ตอ่เดือน  ระยะเวลาในการท างาท่ีแตกตา่งกนั จะมีคณุภาพชีวิตการ
ท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมาแตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  สอดคล้องกบังานวิจยัของจิราภรณ์  สขุอินทร์ (2558)  ศกึษาปัจจยัส่วนบคุคล 
บรรยากาศองค์การ ความผกูพนัตอ่องค์การ และความพงึพอใจในงาน ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบตักิารบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศกึษาพบวา่  ปัจจยัส่วนบคุคลด้านเพศ 
อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน และระยะเวลาในการปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่คณุภาพ
ชีวิตในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตักิารบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั  ในทางกลบักนั
พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีด้านอาย ุ และระดบัการศกึษาท่ี
แตกตา่งกนั  จะมีคณุภาพชีวิตการท างานของธนาคารกสิกรไทยไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมพงศ์ รัตนนพุงศ์ (2558) ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตในการท างานกบั
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน ของพนกังานศนูย์ขา่ว SMM ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัสว่นบคุคล ด้านอาย ุ เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหนง่ ประสบการณ์การท างานท่ีแตกตา่งกนั จะมีคณุภาพชีวิตในการท างาน
กบัประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน ของพนกังานศนูย์ขา่ว SMM ไมแ่ตกตา่งกนั ไมมี่ผลตอ่คณุภาพชีวิตในการท างาน 

5.2.2 ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจงัหวดันครราชสีมา ด้านสภาพการท างาน พบวา่ ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ด้านสถานภาพการท างาน โดยภาพรวมมีคณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดีท่ีสดุ 



 
 

 

โดยให้ความส าคญัองค์ประกอบในด้านสภาพการท างาน คือ การได้รับความชว่ยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานในการ
ท างานได้เป็นอย่างดี ท าให้บรรยากาศในการท างานไมด่งึเครียด และในท่ีท างานพนกังานยงัได้รับอปุกรณ์
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตลอดสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานสามารถเอือ้อ านวยตอ่การปฏิบตังิาน ได้พบปะ
พดูคยุปรึกษาหรืออาจมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้พนกังานได้ท างานร่วมกนั เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎี วอลตนั 
(Walton, 1974) สิ่งแวดล้อมทัง้กายภาพและด้านจิตใจ คือ สภาพการท างานต้องไมมี่ลกัษณะท่ีต้องเส่ียง
จนเกินไป จะต้องชว่ยให้ผู้ปฏิบตังิาน รู้สึกสะดวกสบาย ไมเ่ป็นอตัรายตอ่สขุภาพและจิตใจ  

5.2.3 ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจงัหวดันครราชสีมา ด้านคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม พบวา่ ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุ่ม 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ด้านคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม  โดยภาพรวมมีคณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัท่ีดี 
โดยให้ความส าคญัในองค์ประกอบด้านคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม คือ พอใจในสวสัดิการตา่งๆ ของธนาคารท่ีได้รับ 
ได้คา่ตอบแทนท่ีได้รับ เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถกบัภาระหน้าท่ีและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ คา่ตอบแทน
มีความยตุธิรรม เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนของธนาคารในลกัษณะคล้ายกนั และได้รับคา่ตอบแทนเพียงพอ
ส าหรับคา่ใช้จา่ย ตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจบุนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของกลัยารัตน์ มีลาภ 
(2553) ท่ีได้กลา่ววา่  คา่ตอบแทนท่ีได้จากการท างาน ต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตามมาตราฐานสงัคม 
คือ คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นหลกัการท่ีใช้การบริการคา่จ้างเงินเดือน เชน่ การวิเคราะห์งานต่างๆ การประเมิน
คา่งาน ผลงานหรือปริมาณงานท่ีได้รับ มาประยกุต์ให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร และคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอ คือ
การจา่ยคา่จา่ยเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจ คา่ครองชีพภาวะเงินเฟ้อ นอกจากนี ้ คา่ตอบแทนท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน ท่ี
จดัให้แก่บคุคลในองค์กร เช่น วนัหยดุ วนัลา วนัลาพกัร้อน เวลาพกัเท่ียง (สวสัดิการ) 

5.2.4 ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจงัหวดันครราชสีมา ด้านความมัน่คงในการท างาน พบวา่ ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย  ด้านความมัน่คงในการท างาน โดยภาพรวมมีคณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัท่ีดี 
โดยให้ความส าคญัในองค์ประกอบด้านความมัน่คงในการท างาน คือ ในธนาคารมีการสบัเปล่ียน โยกย้าย
ต าแหนง่ หน้าท่ี ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะคน ท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิต อยา่งท่ี
มุง่หวงัไว้ รองลงมา ธนาคารเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีทกุคนมีความใฝ่รู้ มีโอกาสในการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
และมัน่ใจวา่งานท่ีปฏิบตัิอยู่มีความมัน่คง ได้รับความก้าวหน้าเม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืน การเล่ือนต าแหน่ง
เป็นไปตามระบบคณุธรรมและความเหมาะสมธนาคารมีต าแหนง่พร้อมท่ีจะให้ทา่นก้าวขึน้ไปตามล าดบัเล่ือน
ต าแหนง่ในสายงานอยา่งเหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ กลัยารัตน์ มีลาภ (2553) ท่ีได้กลา่ววา่ ความ
รับผิดชอบหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบตั ิ มีโอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้าในต าแหนง่อยา่งมัน่คง มีการเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหนง่ 
หรือมอบหมายให้รับผิดชอบตอ่งานท่ีท าสงูขึน้ เป็นโอกาสท่ีจะก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จและได้รับความเป็นธรรม
ในการท างาน การเจริญเติบโตเป็นความต้องการของทกุคน แตล่ะคนมีระดบัความต้องการท่ีแตกตา่งกนัไป ทัง้นี ้
ต้องเป็นไปตามกระบวนการพฒันาท่ีเหมาะสม จงึจะสามารถเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าท่ีการงานได้ เง่ือนไขใน



 
 

 

องค์กรถือว่าส าคญัในการเล่ือนต าแหนง่ในระดบัสงู นอกจากนี ้ความมัน่คงในงาน ด้านการจ้างงานและความเป็น
ธรรมในการเลิกจ้าง องค์กรเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีสถานภาพมัง่คงในการจ้างงานสงู ถึงแม้จะมีการปลด
พนกังานออกก่อนเกษียณอายก็ุตามแตก็่มีการจา่ยเงินชดเชยตามกฎหมายท่ีก าหนดด้วย จงึนิยมท างานในองค์กร
ท่ีมีความมัน่คง ซึง่เป็นสิ่งดงึดดูใจ 

5.2.5 ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจงัหวดันครราชสีมา ด้านการพฒันาตนเอง พบวา่ ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุ่ม 
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย  ด้านการพฒันาตนเอง โดยภาพรวมมีคณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัท่ีดี โดยให้
ความส าคญัในองค์ประกอบด้านการพฒันาตนเอง คือ ได้รับการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ ท่ีตนเอง
สนใจ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานอยา่งเตม็ท่ี และได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมให้ได้ศกึษา
เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ความสามารถตลอดเวลา ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎี ฮิวส์ และคมัมิงส์ (Huse & Cumming, 1985, 
pp. 198-199) ท่ีได้กลา่วว่า การพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏิบตังิาน (Development of human capacities) หรือ 
“โอกาส พฒันาศกัยภาพ” หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบตังิานได้มีโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีท า 
โดยพิจารณาจากลกัษณะของานท่ีปฏิบตัไิด้แก่ งานท่ีได้ใช้ทกัษะและความสามารถหลากหลาย งาน ท่ีมีความท้า
ทาย งานท่ีผู้ปฏิบตังิานมีความเป็นตวัของตวัเองในการท างาน งานท่ีได้รับการยอมรับวา่มีความส าคญัและงานท่ีผู้
ปฏิบตัไิด้รับทราบผลการปฏิบตังิาน 

5.2.6 ผลการศกึษาพบว่า คณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจงัหวดันครราชสีมา ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตอ่ืน พบวา่ ระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย  ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตอ่ืน โดยภาพรวมมี
คณุภาพชีวิตอยูใ่นระดบัท่ีดี โดยให้ความส าคญัในองค์ประกอบด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตอ่ืน คือ 
สามารถแบง่เวลาส าหรับตนเอง การปฏิบตังิานครอบครัว และกิจกรรมอ่ืนๆ ได้อยา่งเหมาะสม การปฏิบตังิานไม่
เป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัและครอบครัวและมีเวลาพกัผอ่นอยา่งเพียงพอในแตล่ะวนั และพอใจกบั
เวลาในการปฏิบตังิานของธนาคาร ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีวอลตนั (Walton, 1974) ท่ีได้กลา่วว่า ด้านความสมดลุ
ระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั (The Total Life Space) คือ เป็นเร่ืองของการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตังิานได้ใช้ชีวิตใน
การท างานและชีวิตสว่นตวั อยา่งสมดลุผล คือ ไมใ่ห้ผู้ปฏิบตังิานได้รับความกดดนัมากกินไป หรือกระทบตอ่ชีวิต
ครอบครัว การท างานหนกัท่ีตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน หรือการท างานลว่งเวลา (Over Time) อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ครอบครัว เพราะฉะนัน้ความสมดลุระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวัจงึมีความส าคญั การท างานท่ีมี
ความสมดลุมีบทบาทท่ีชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.จากผลการศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย 
ในจงัหวดันครราชสีมา ผู้วิจยัมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดงันี ้



 
 

 

1.1  ระดบัความคิดเห็นคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย 
ในจงัหวดันครราชสีมา  พบวา่พนกังานจะให้ระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานด้านความสมดลุ
ระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตอ่ืนมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ ทางธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา ควรก าหนดนโยบาย
และ แนวทางการแบง่เวลาการท างานให้เหมาะสมกบัภาระของงาน  โดยอาจจะลดเวลาการท างานล่วงเวลาให้
น้อยลง  เพ่ือท่ีพนกังานจะสามารถแบง่เวลาส าหรับตนเอง ไปใช้กบัครอบครัว หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
เวลางานได้อยา่งเหมาะสม  ท าให้พนกังานเกิดความพงึพอใจอนัสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของธนาคารท่ีดีขึน้ 

1.2  ระดบัความคิดเห็นคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย 
ในจงัหวดันครราชสีมา  พบวา่พนกังานจะให้ระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานด้านคา่ตอบแทน
ท่ีเหมาะสมมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุล าดบัสอง ทางธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา ควรมีการหารือร่วมกนั
ระหวา่งผู้บริหารในเขตพืน้ท่ีและพนกังานระดบัผู้จดัการ พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนให้เพียงพอและสอดคล้อง
กบัคา่ครองชีพในสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั เม่ือเปรียบเทียบกบัของธนาคารในลกัษณะคล้ายกนั พร้อมทัง้
คา่ตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีท าในปัจจบุนัโดยยตุธิรรมท่ีสดุ ท าให้พนกังานมีแรงจงูใจในการ
ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3  ระดบัความคิดเห็นคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย 
ในจงัหวดันครราชสีมา พบว่าพนกังานจะให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานด้านความมัน่คงใน
การท างานมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุล าดบัสาม ทางธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดันครราชสีมา ควรมีต าแหนง่ท่ีพร้อมจะ
ให้พนกังานก้าวขึน้ไปท่ีสงูขึน้ตามล าดบั และสง่เสริมให้พนกังานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยยึดถือ
ระบบคณุธรรมมากกวา่ระบบอปุถมัภ์ ควรมีหลกัเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยควรสง่เสริมให้มี
โอกาสเสนอผลงานเพ่ือความก้าวหน้า และมีความคิริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม ่เพ่ือน ามาพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

1.4  ควรท าการศกึษาเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั ตวัแปรท่ีท าการศกึษาอยูใ่นครัง้นี ้ 
ยกตวัอย่างเชน่  ตวัแปรการบริหารทรัพยากรมนษุย์  ทศันคตใินการท างาน  ความมัน่คงในการท างาน  หรือ
แรงจงูใจในการท างาน  เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีสง่ผลขัน้พืน้ฐานได้อยา่งครบถ้วน 

1.5  ควรขยายการศกึษาเพิ่มเตมิในกลุม่พนกังาน Generation  อ่ืน  รวมไปถึงพนกังานธนาคารกสิกรไทย
ในจงัหวดัอ่ืนด้วย  เพ่ือสามารถน าผลการวิจยัมาพฒันาคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานในธนาคารกสิกรไทย
ให้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 
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