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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึก ษาระดับ คุณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนัก งานกลุ่ ม
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานที่
แตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่ม Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา
กาหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรคานวณของ ดับเบิลยู.จี.คอชแรน (W.G. Cochran, 1969) ได้ ทงสิ
ั ้ ้นจานวน 396
ราย เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คื อ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าความแตกต่างค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างเป็ นราย
กลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความแตกต่างนัน้ เป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธี ผลต่างนัยส าคัญน้ อยที่ สุด ( Least
Significant Difference : LSD)
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 31 - 35 ปี สถานภาพ
โสด รายได้ ต่อเดือน 15,001-25,000บาท และมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือด้ านสภาพการทางาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพนักงานกลุ่ม Generation Y ที่มีอายุ
และระดับการศึกษา จะมี คุณ ภาพชี วิตการทางานของธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกัน ขณะที่พ นักงานกลุ่ม
Generation Y ที่มี เพศ สถานภาพ รายได้ ตอ่ เดือน และระยะเวลาในการทางาน จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานของ
ธนาคารกสิกรไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .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.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การทางานเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตมนุษย์ และมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต โดยสังคมไทยปั จจุบนั มี
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
ทุกๆมุม ดังนัน้ องค์กรและพนักงานทัว่ ไป หรื อพนักงานในกลุม่ Generation Y แทบทุกแห่ง ต้ องมีการปรับตัวให้
ทันต่อสถานการณ์ตา่ งๆ เพื่อความอยูร่ อดและสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันได้

ดังนันสถาบั
้
นการเงิน จึงมุง่ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ บริ การ รวมถึงการแสวงหาความประทับใจ
กับลูกค้ าอย่างดีที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าประทับใจและอยูเ่ คียงข้ างเราตลอดไป อาทิ การแข่งขันดอกเบี ้ยทังเงิ
้ นฝากและ
เงินกู้ยืม การปรับกลยุทธ์ในการบริ การลูกค้ า ตลอดจนการแนะนาเทคโนโลยีใหม่ๆ บนโทรศัพท์มือถือมาใช้ เพื่อ
เน้ นความสะดวกสบายได้ ทกุ เวลาที่ลกู ค้ าต้ องการ เป็ นต้ น
ธนาคารกสิกรไทย เป็ นส่วนหนึ่งที่อยูใ่ นสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง ได้ มองเห็นปั ญหาต่างๆ ใน
พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีคณ
ุ ภาพการทางานในภาพรวมที่ไม่
ดี เช่น การทางานมีประสิทธิภาพลดลงเพราะไม่มีเวลาว่างเพื่อไปฝึ กอบรมเพิ่มเติมความรู้ พนักงานยังไม่เ ข้ า
ใจความต้ องการของลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การ จึงเกิดความล่าช้ าในการทางาน และมีภาระงานเป็ นจานวนมาก การ
ทางานไม่เป็ นสัดส่วน ไม่เป็ นเวลาตามที่กาหนด เพราะเนื่องจากปั จจุบนั สถานการณ์โรคระบาดทาให้ สาขาใน
ห้ างสรรพสินค้ าที่เปิ ดทาการทุกวัน ต้ องปิ ดทาการชัว่ คราว กลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการใช้ บริการต่างก็เข้ ามาใช้ บริ การที่
ส่วนกลางในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา มากขึ ้นถึง 40 – 50 คนต่อวัน ทาให้ งานในแต่ละวันมีเข้ ามาจานวนมาก
จนต้ องทางานเกินเวลาที่ธนาคารกาหนดและบางสัปดาห์อาจต้ องใช้ เวลาวันหยุดเข้ ามาทางานที่ไม่เสร็จเพิ่มเติม
จึงทาให้ ไม่มีเวลาพักผ่อน เริ่ มมีความเครี ยด ความกดดัน ต่อการทางาน และอาจจะเกิดปั ญหาในการจัดสรรเวลา
การทางานกับครอบครัวที่ไม่ชดั เจน ทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคาร
กสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมามีประสิทธิภาพในการทางานที่ไม่ดีเท่าที่ควร
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ ผู้ศกึ ษาสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาว่า พนักงานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานทัง้ 5 ด้ าน คือ ด้ านสภาพการทางาน ด้ าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้ านความมัน่ คงในการทางาน ด้ านการพัฒนาตนเอง ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตอื่น เพื่อที่จะได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีขึ ้น และการพัฒนาการ
บริหารงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ใน
จังหวัดนครราชสีมา
2.เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานที่แตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุม่
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา
นิยามศัพท์
ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา
พนักงาน หมายถึง พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา

Generation Y หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดปี พ.ศ. 2523 – 2543 (ค.ศ. 1980 – 2000)
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคคลกร หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกลุม่ Generation Y
ภายในธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับงาน รวมถึงสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน ซึง่ ระดับความพึงพอใจในการ ทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด
นครราชสีมาจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
1. ด้ านสภาพการทางาน หมายถึง สิ่งแวดล้ อมในการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ วัดจากการจัด ระบบงาน ระยะในการทางาน การควบคุม การจัด
สวัสดิการในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา ของพนักงานธนาคารกสิกรไทยใน
นครราชสีมา
2. ด้ านค่ าตอบแทนที่เหมาะสม หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน รวมทังค่
้ าจ้ าง เบี ้ยเลี ้ยง ค่าล่วงเวลา
โบนัส และประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยนบุตร สวัสดิการ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดให้ กบั พนักงาน
กลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา
3. ด้ านความมั่นคงในการทางาน หมายถึง ความรับผิดชอบหน้ าที่การงานที่ปฏิบตั ขิ องพนักงานกลุม่
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา มีโอกาสที่จะเจริญก้ าวหน้ าในตาแหน่งอย่างมัน่ คง มี
การเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง เป็ นโอกาสที่จะก้ าวหน้ าไปสูค่ วามสาเร็จและได้ รับความเป็ นธรรมในการทางาน
4. ด้ านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ตา่ งๆ ที่อยูร่ อบตัวหรื อ
ภายในองค์กรของธนาคารกสิกรไทย ความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมในชีวิต และบทบาทของ
ตนเอง สามารถใช้ ความรู้ที่มีอยูเ่ รี ยนรู้ จดจา และปฏิบตั งิ านให้ ประสบความสาเร็จได้
5. ด้ านความสมดุลระหว่ างชีวิตงานกับชีวิตอื่น หมายถึง การกาหนดเวลาให้ เป็ นสัดส่วนที่เหมาะสม
กับงานในธนาคารกสิกรไทยและครอบครัวตนเอง สังคม เช่น การมีเวลาเป็ นของตัวเองในการดูแลตัวเอง การ
พักผ่อน การอบรมหรื อแก้ ไขปั ญหาสาหรับสมาชิกในครอบครัว อันจะไม่ทาให้ เกิดปั ญหาในชีวิตครอบครัวและการ
ทางาน
ขอบเขตการการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา 2 ตัวแปร ดังนี ้
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ประกอบด้ วย ปั จจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทางาน

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพชีวิตการทางาน ตามแนวความคิดของ กัลยารัตน์ มี
ลาภ (2553) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน คือ ด้ านสภาพการทางาน ด้ านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ด้ านความมัน่ คงใน
การทางาน ด้ านการพัฒนาตนเอง ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น
ขอบเขตด้ านประชากร
การวิจยั ครัง้ นี ้มีประชากรที่ใช้ ในการวิจยั พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
นครราชสีมา โดยข้ อมูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ทาให้ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลที่ศกึ ษาคือ ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2564 เป็ นระยะเวลา
รวม 3 เดือน
สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
นครราชสีมา มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานของธนาคารกสิกรไทยแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรณีศกึ ษาวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ใน
จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศกึ ษาได้ กาหนดกรอบแนวคิดในกรณีศกึ ษา ดังนี ้

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพ
-รายได้ต่อเดือน
-ระดับการศึกษา
-ระยะเวลาในการทางาน

คุณภาพชี วติ การทางาน
-ด้านสภาพการทางาน
-ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม
-ด้านความมัน่ คงในการทางาน
-ด้านการพัฒนาตนเอง
-ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับ
ชีวติ อื่น
กัลยารัตน์ มีลาภ (2553)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน
ความหมายของคุณภาพชีวิตการทางาน
คุณภาพชีวิต (Quality of life) เป็ นเรื่ องยากที่จะนิยามออกมาเป็ นที่ยอมรับอย่างสากลได้ เพราะคุณภาพ
ชีวิตเป็ นกระบวนการด้ านจิตใจที่สามารถบรรยายผ่านตัวกรอง ด้ านความคิดภาษาที่แตกต่างกัน จึงทาให้ การ
กระทาและมีมมุ มองที่แตกต่างกัน เนื่องจากประสบการณ์ ความคิดความรู้ที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตยังเป็ นเรื่ อง
ที่ขึ ้นอยู่กบั คุณค่าที่อยูใ่ นตัวของบุคคล การนิยามคุณภาพชีวิตที่ผา่ นไม่คอ่ ยกล่าวถึงความแตกต่าง ด้ านอายุ
สถานทางสังคม การศึกษา แต่โดยภาพรวมทุกกลุม่ ต่างก็มีเป้าประสงค์ที่เหมือนกันคือ เพื่ อให้ บคุ คลในสังคมมี
ชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีความสุข มีความสมบูรณ์ และมีการกินอยู่ที่ดี ในปั จจุบนั คุณภาพชีวิตได้ รับการกาหนดให้ เป็ น
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศชาติ โดยใช้ แนวคิด กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) และทฤษฎีข้างต้ นมาปรับใช้
เป็ นแนวทาง แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
1.ด้ านสภาพการทางาน หมายถึง สิ่งแวดล้ อมและบรรยากาศในการทางานที่มีความเหมาะสมและไม่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึง่ รวมถึงการควบคุม เสียง และการรบกวนทางสายตา ตลอดจนความสะอาดทัว่ ๆไปในที่
ทางาน สภาพแวดล้ อมมีสว่ นทาให้ อยากทางานหรื อไม่อยากทางาน เช่น
1.1 สภาพแวดล้ อมเกี่ยวกับสถานที่ทางาน ได้ แก่ สถานที่ อุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ที่มีเอื ้ออานวยต่อการปฏิบตั งิ าน
1.2 สภาพแวดล้ อมเกี่ยวกับระบบ เช่น ระบบการบริการ ระบบการทางานทุกกระบวนการ ระบบการแก้ ไข
ข้ อมูลต่างๆ ระบบการให้ คะแนน
1.3 สภาพแวดล้ อมเกี่ยวกับบุคคล คือ ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และได้ รับความช่วยเหลือในการ
ทางานได้ เป็ นอย่างดี
1.4 สภาพแววล้ อมเกี่ยวกับวัฒนธรรม คือ แนวคิดปฏิบตั ขิ องคนในองค์กร ได้ แก่ คุณภาพการทางาน
ความมีวินยั จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์ กิจกรรมที่สง่ เสริมให้ พนักงานได้ พบปะสังสรรค์และทางานร่วมกันในโอกาส
ต่างๆ
2.ด้ านค่าตอบแทนที่เหมาะสม หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้ จาการทางานเป็ นตัวเงิน รวมทังค่
้ าจ้ าง เบี ้ย
เลี ้ยง ค่าล่วงเวลา โบนัส และประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยนบุตร สวัสดิการ ที่องค์กรจัดให้ ไม่
ว่าจะเป็ นตัวเงินหรื อสิ่งของอื่นใดก็ตามที่มีความเหมาะสมกับตาแหน่ง ความรู้ความสามารถและงานที่รับผิดชอบ
ซึง่ พิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ
2.1 ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ ค่าตอบแทนที่เพียงพอ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็ นหลักการ
ใช้ เทคนิคที่บริ หารค่าจ้ างเงินเดือน เช่น การวิเคราะห์งานต่างๆ การประเมินค่างาน ผลงานหรื อปริมาณงานที่ได้ รับ
มาประยุกต์ให้ มีความเหมาะสมกับองค์กร
2.2 ค่าตอบแทนที่เพียงพอ คือการจ่ายค่าจ่ายเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพภาวะ

เงินเฟ้อ นอกจากนี ้ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ที่จดั ให้ แก่บคุ คลในองค์กร เช่น วันหยุด วันลา วันลาพักร้ อน เวลา
พักเที่ยง
3.ด้ านความมัน่ คงในการทางาน หมายถึง ความรับผิดชอบหน้ าที่การงานที่ปฏิบตั ิ มีโอกาสที่จะ
เจริญก้ าวหน้ าในตาแหน่งอย่างมัน่ คง มีการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง หรื อมอบหมายให้ รับผิดชอบต่องานที่ทาสูงขึ ้น
เป็ นโอกาสที่จะก้ าวหน้ าไปสู่ความสาเร็จและได้ รับความเป็ นธรรมในการทางาน การเจริญเติบโตเป็ นความต้ องการ
ของทุกคน แต่ละคนมีระดับความต้ องการที่แตกต่างกันไป ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตามกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม จึง
จะสามารถเจริญเติบโตในตาแหน่งหน้ าที่การงานได้ เงื่อนไขในองค์กรถือว่าสาคัญในการเลื่อนตาแหน่งในระดับสูง
นอกจากนี ้ ความมัน่ คงในงาน ด้ านการจ้ างงานและความเป็ นธรรมในการเลิกจ้ าง องค์กรเอกชนที่มีขนาดใหญ่และ
มีสถานภาพมัง่ คงในการจ้ างงานสูง ถึงแม้ จะมีการปลดพนักงานออกก่อนเกษียณอายุก็ตามแต่ก็มีการจ่ายเงิน
ชดเชยตามกฎหมายที่กาหนดด้ วย จึงนิยมทางานในองค์กรที่มีความมัน่ คง ซึง่ เป็ นสิ่งดึงดูดใจ
4.ด้ านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ตา่ งๆ ที่อยูร่ อบตัวหรื อภายใน
องค์กร ความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนกิจกรรมในชีวิต และบทบาทของตนเอง สามารถใช้ ความรู้ที่มี
อยูเ่ รี ยนรู้ จดจา ปฏิบตั งิ านให้ ประสบความสาเร็จได้ และมีโอกาสพัฒนาความสามารถ พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ส่งผลให้ การปฏิบตั งิ านได้ มีความรู้สกึ ว่าตัวเองมีคา่ มีความรู้สกึ ท้ าทายในการทางานของตัวเอง จึงควรมี
ความสนใจ ดังนี ้
4.1 งานที่ได้ รับมอบหมายและการเพิ่มพูนความสามารถของตัวเอง
4.2 การเพิ่มความรู้ทกั ษะใหม่ การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ ที่ตวั เองสนใจ จะ
นาไปใช้ ประโยชน์ในอนาคต
4.3 ให้ โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ทุกครัง้ ที่มีโอกาส
5.ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น หมายถึง การกาหนดเวลาให้ เป็ นสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
งานและครอบครัวตนเอง สังคม เช่น การมีเวลาเป็ นของตัวเองในการดูแลตัวเอง การพักผ่อน การอบรมหรื อแก้ ไข
ปั ญหาสาหรับสมาชิกในครอบครัว อันจะไม่ทาให้ เกิดปั ญหาในชีวิตครอบครัวและการทางาน นอกจากทางานแล้ ว
ย่อมต้ องการมีเวลาว่างเพื่อพักผ่อน หรื อการทากิจกรรมนันทนาการ องค์กรที่สง่ เสริมให้ บคุ คลมีคณ
ุ ภาพที่ดี ควร
จัดให้ มีเวลาว่างของชีวิต อาจจะในช่วงระยะเวลาสันๆในการท
้
างาน เช่น มีเวลาพักผ่อนระหว่างการทางาน ถ้ าเป็ น
เวลาพักระยะยาว เช่น วันลาพักผ่อนประจาปี วันหยุดตามปกติขององค์กร วันหยุดพิเศษในเทศกาลต่างๆ
พนักงานควรมีเวลาพักผ่อนตามความเหมาะสม สังสรรค์กบั เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว รวมทังสั
้ งคมที่อยู่อาศัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา
เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ทาให้ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจยั จึงกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง คือ
พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมาได้ จากการคานวณของกลุม่ ตัวอย่างใน

กรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Infinite Population) ใช้ สตู ร ดับเบิลยู.จี.คอชแรน (W. G. Cochran,
1953) ในการหาค่าเฉลี่ยของขนาดตัวอย่างที่มีระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้ มีความคลาดเคลื่อน ±5%
จะได้ พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา จานวนทังสิ
้ ้น 396 คน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive samplimg) ผู้วิจยั เลือกสารวจจากการแจก
แบบสอบถามกลุม่ พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 19 สาขา
และสายงานสินเชื่อ 10 หน่วยงาน โดยการแจกแบบสอบถามตามสาขาและสายงานสินเชื่อ ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีชว่ งระหว่างอายุ 20-40 ปี
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
นครราชสีมา เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานโดยใช้
แบบสอบถามสร้ างขึ ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ลักษณะของแบบสอบถาม เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
เก็บรวบรวมในครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลซึง่ เป็ นปั จจัยส่วนบุคคลของประชากร จานวน 6 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ รายได้ ตอ่ เดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน ลักษณะคาถามปลายปิ ด ให้ เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ใน
จังหวัดนครราชสีมาแบบสอบถามนี ้ สร้ างโดยการพัฒนาแบบสอบถามของ กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) โดยพัฒนา
มาจากแนวคิด ของ วอลตัน (Walton, 1973) และ ฮิวส์ และคัมมิงส์ (Huse & Cumming, 1985, pp. 198-199)
มาประยุกต์ใช้ โดยผู้ศกึ ษานามาปรับปรุงให้ เหมาะสม กับการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 25 ข้ อ และมีลกั ษณะเป็ นการ
ประเมินค่าระดับความคิดเห็นตามความเป็ นจริง 5 ระดับ
การทดสอบเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา จากนันน
้ ามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั
กาหนดนิยาม และ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคาร
กสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา และตรวจสอบเนื ้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรื อไม่
จากนันน
้ าไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้ องของเนื ้อหา ตลอดจนความชัดเจน
และการใช้ ภาษาที่เหมาะสมของข้ อคาถาม ซึง่ มีเกณฑ์การประเมินผลความสอดคล้ องกาหนดค่าตัวเลข ดังนี ้ ค่า
+1 หมายถึง สอดคล้ อง ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ค่า -1 หมายถึง ไม่สอดคล้ อง

3. ขอรับแบบสอบถามคืนจากผู้เชี่ยวชาญ แล้ วนามาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC (Index of
congruence) ของคาถามในแต่ละข้ อ
4. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเสนอแนะ นาไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกัน จานวน 30 ชุด ก่อนเก็บข้ อมูลจริง เพื่อนากลับมาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
5. นาผลการทดลองมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถามทังฉบั
้ บด้ วยวิธีการของครอ
นบาค (Cronbach, ยุทธ ไกยวรรณ์, 2558)โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) มีคา่ ไม่น้อยกว่า
0.75 ขึ ้นไปได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟา
7. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ของคุณภาพเครื่ องมือให้ สมบูรณ์ทกุ ข้ อ
8. นาเครื่ องมือที่ปรับปรุงแก้ ไขสมบูรณ์แล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ ใช้ วิธีรวบรวมข้ อมูลจาก พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 19 สาขา และสายงานสินเชื่อ 10 หน่วยงาน โดยใช้ แบบสอบถามตอบด้ วยตนเอง โดยผู้วิจยั
จะนาแบบสอบถามที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว ไปแจกให้ กบั พนักงานกลุม่ Generation Y หลังจากนัน้ ทาการเก็บ
รวมรวมแบบสอบถามคืน จานวน 396 คน
2. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับเรื่ องคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของพนักงาน บุคลากรต่างๆ จากบทความ หนังสืองานวิจยั และแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลสนับสนุนข้ อมูลปฐมภูมิ เพื่อให้ ผลการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
การประมวลผลข้ อมูล โดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows มา
ประมวลผลข้ อมูล ซึง่ การวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามแบบสอบถาม โดยการนาค่าเฉลี่ยที่ได้ จากการวิเคราะห์ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้ อยละ (Percentage)
1.2 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพชีวิตการทางาน ใช้ คา่ เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อแสดงการกระจาย
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Quantitative Statistics)

2.1 การเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y
ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามลักษณะปั จจัยส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์ข้อมูล ด้ าน เพศ
มี 2 กลุม่ มีอิสระจากกัน การทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยโดยใช้ สถิติ t-test และวิเคราะห์ข้อมูล ด้ าน อายุ
สถานภาพ รายได้ ตอ่ เดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทางาน มีมากกว่า 2 กลุม่ การทดสอบความ
แตกต่างของ ค่าเฉลี่ยโดยใช้ สถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว ใช้ One-Way ANOVA เพื่อ
เปรี ยบเทียบ ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับ ระดับคุณภาพชีวิตการทางาน กรณีพบว่าความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตจิ ะทาการตรวจสอบความแตกต่าง เป็ นรายคู่ ในระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยใช้ วิธีผลต่าง
นัยสาคัญน้ อยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD)
3. การแสดงผลการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นด้ านคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุ่ม Generation Y
ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ใช้ สถิติการหาค่าเฉลี่ยร้ อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยได้ กาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ แบ่งระดับเป็ น 5 ระดับ โดยใช้
ค่า ทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean)
ผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อพิจารณาในภาพรวมตอนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 331 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.6 มีอายุ 31 – 35 ปี มีจานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.2
สถานภาพโสด มีจานวน 250 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.1 รายได้ ตอ่ เดือน 15,001-25,000 บาท จานวน 132 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 33.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 304 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.8 และมี
ระยะเวลาในการทางาน 6-10 ปี จานวน 213 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.8
2.ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา เป็ นรายข้ อ รายด้ านและภาพรวม โดยนาเสนอค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.538 โดยพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา
ให้ ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา
ด้ านสภาพการทางานสูงที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย 4.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.580 รองลงมาคือ ด้ านการพัฒนา
ตนเอง มีคา่ เฉลี่ย 4.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.618 ส่วนด้ านที่ต่าที่สดุ คือ ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิต
งานกับชีวิตอื่น มีคา่ เฉลี่ย 3.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.613
3.ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุตฐิ านเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามเพศ โดยใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์ความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test (Independent Sample) สาหรับกรณี จาแนกตามอายุ สถานภาพ รายได้ ตอ่ เดือน
ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทางานจะใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One
Way
ANOVA) โดยใช้ คา่ F - test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และทาการ
ทดสอบความแตกต่างนันเป็
้ นรายคู่ โดยใช้ วิธีผลต่างนัยสาคัญน้ อยที่สดุ (Least Significant Difference : LSD)
ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุตฐิ านเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของ
ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีเพศ สถานภาพ รายได้ ตอ่ เดือนและระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตการ
ทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในขณะที่พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคาร
กสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางาน ไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ วพบว่า พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ใน
จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามเพศ สถานภาพ รายได้ ตอ่ เดือนและระยะเวลาในการทางาน ด้ านภาพรวม
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
5.2.1 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมาที่มี
ปั จจัยส่วนบุคคล ด้ านเพศ สถานภาพ รายได้ ตอ่ เดือน ระยะเวลาในการทางาที่แตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตการ
ทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจิราภรณ์ สุขอินทร์ (2558) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล
บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน ที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารบริ ษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในทางกลับกัน
พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีด้านอายุ และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน
จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานของธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558) ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานศูนย์ขา่ ว SMM ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ด้ านอายุ เพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางาน
กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานศูนย์ขา่ ว SMM ไม่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน
5.2.2 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ด้ านสภาพการทางาน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ด้ านสถานภาพการทางาน โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดีที่สดุ

โดยให้ ความสาคัญองค์ประกอบในด้ านสภาพการทางาน คือ การได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในการ
ทางานได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ บรรยากาศในการทางานไม่ดงึ เครี ยด และในที่ทางานพนักงานยังได้ รับอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดสิ่งอานวยความสะดวกในการทางานสามารถเอื ้ออานวยต่อการปฏิบตั งิ าน ได้ พบปะ
พูดคุยปรึกษาหรื ออาจมีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ พนักงานได้ ทางานร่วมกัน เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎี วอลตัน
(Walton, 1974) สิ่งแวดล้ อมทังกายภาพและด้
้
านจิตใจ คือ สภาพการทางานต้ องไม่มีลกั ษณะที่ต้องเสี่ยง
จนเกินไป จะต้ องช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน รู้สึกสะดวกสบาย ไม่เป็ นอัตรายต่อสุขภาพและจิตใจ
5.2.3 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ด้ านค่าตอบแทนที่เหมาะสม พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุ่ม
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ด้ านค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพชีวิตอยูใ่ นระดับที่ดี
โดยให้ ความสาคัญในองค์ประกอบด้ านค่าตอบแทนที่เหมาะสม คือ พอใจในสวัสดิการต่างๆ ของธนาคารที่ได้ รับ
ได้ คา่ ตอบแทนที่ได้ รับ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถกับภาระหน้ าที่และปริมาณงานที่รับผิดชอบ ค่าตอบแทน
มีความยุตธิ รรม เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของธนาคารในลักษณะคล้ ายกัน และได้ รับค่าตอบแทนเพียงพอ
สาหรับค่าใช้ จา่ ย ตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปั จจุบนั ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของกัลยารัตน์ มีลาภ
(2553) ที่ได้ กล่าวว่า ค่าตอบแทนที่ได้ จากการทางาน ต้ องมีความเพียงพอในการดารงชีวิตตามมาตราฐานสังคม
คือ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็ นหลักการที่ใช้ การบริ การค่าจ้ างเงินเดือน เช่น การวิเคราะห์งานต่างๆ การประเมิน
ค่างาน ผลงานหรื อปริมาณงานที่ได้ รับ มาประยุกต์ให้ มีความเหมาะสมกับองค์กร และค่าตอบแทนที่เพียงพอ คือ
การจ่ายค่าจ่ายเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพภาวะเงินเฟ้อ นอกจากนี ้ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ที่
จัดให้ แก่บคุ คลในองค์กร เช่น วันหยุด วันลา วันลาพักร้ อน เวลาพักเที่ยง (สวัสดิการ)
5.2.4 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ด้ านความมัน่ คงในการทางาน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ด้ านความมัน่ คงในการทางาน โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพชีวิตอยูใ่ นระดับที่ดี
โดยให้ ความสาคัญในองค์ประกอบด้ านความมัน่ คงในการทางาน คือ ในธนาคารมีการสับเปลี่ยน โยกย้ าย
ตาแหน่ง หน้ าที่ ที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน ทาให้ มีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิต อย่างที่
มุง่ หวังไว้ รองลงมา ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนมีความใฝ่ รู้ มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
และมัน่ ใจว่างานที่ปฏิบตั ิอยู่มีความมัน่ คง ได้ รับความก้ าวหน้ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับธนาคารอื่น การเลื่อนตาแหน่ง
เป็ นไปตามระบบคุณธรรมและความเหมาะสมธนาคารมีตาแหน่งพร้ อมที่จะให้ ทา่ นก้ าวขึ ้นไปตามลาดับเลื่อน
ตาแหน่งในสายงานอย่างเหมาะสม ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ กัลยารัตน์ มีลาภ (2553) ที่ได้ กล่าวว่า ความ
รับผิดชอบหน้ าที่การงานที่ปฏิบตั ิ มีโอกาสที่จะเจริญก้ าวหน้ าในตาแหน่งอย่างมัน่ คง มีการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง
หรื อมอบหมายให้ รับผิดชอบต่องานที่ทาสูงขึ ้น เป็ นโอกาสที่จะก้ าวหน้ าไปสู่ความสาเร็จและได้ รับความเป็ นธรรม
ในการทางาน การเจริญเติบโตเป็ นความต้ องการของทุกคน แต่ละคนมีระดับความต้ องการที่แตกต่างกันไป ทังนี
้ ้
ต้ องเป็ นไปตามกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม จึงจะสามารถเจริญเติบโตในตาแหน่งหน้ าที่การงานได้ เงื่อนไขใน

องค์กรถือว่าสาคัญในการเลื่อนตาแหน่งในระดับสูง นอกจากนี ้ ความมัน่ คงในงาน ด้ านการจ้ างงานและความเป็ น
ธรรมในการเลิกจ้ าง องค์กรเอกชนที่มีขนาดใหญ่และมีสถานภาพมัง่ คงในการจ้ างงานสูง ถึงแม้ จะมีการปลด
พนักงานออกก่อนเกษียณอายุก็ตามแต่ก็มีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายที่กาหนดด้ วย จึงนิยมทางานในองค์กร
ที่มีความมัน่ คง ซึง่ เป็ นสิ่งดึงดูดใจ
5.2.5 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ด้ านการพัฒนาตนเอง พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุ่ม
Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ด้ านการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมมีคณ
ุ ภาพชีวิตอยูใ่ นระดับที่ดี โดยให้
ความสาคัญในองค์ประกอบด้ านการพัฒนาตนเอง คือ ได้ รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ ที่ตนเอง
สนใจ มีโอกาสได้ ใช้ ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที่ และได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ ได้ ศกึ ษา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดเวลา ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎี ฮิวส์ และคัมมิงส์ (Huse & Cumming, 1985,
pp. 198-199) ที่ได้ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน (Development of human capacities) หรื อ
“โอกาส พัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านได้ มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทา
โดยพิจารณาจากลักษณะของานที่ปฏิบตั ไิ ด้ แก่ งานที่ได้ ใช้ ทกั ษะและความสามารถหลากหลาย งาน ที่มีความท้ า
ทาย งานที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านมีความเป็ นตัวของตัวเองในการทางาน งานที่ได้ รับการยอมรับว่ามีความสาคัญและงานที่ผ้ ู
ปฏิบตั ไิ ด้ รับทราบผลการปฏิบตั งิ าน
5.2.6 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกร
ไทย ในจังหวัดนครราชสีมา ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของ
พนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น โดยภาพรวมมี
คุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับที่ดี โดยให้ ความสาคัญในองค์ประกอบด้ านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่น คือ
สามารถแบ่งเวลาสาหรับตนเอง การปฏิบตั งิ านครอบครัว และกิจกรรมอื่นๆ ได้ อย่างเหมาะสม การปฏิ บตั งิ านไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตประจาวันและครอบครัวและมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน และพอใจกับ
เวลาในการปฏิบตั งิ านของธนาคาร ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีวอลตัน (Walton, 1974) ที่ได้ กล่าวว่า ด้ านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (The Total Life Space) คือ เป็ นเรื่ องของการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านได้ ใช้ ชีวิตใน
การทางานและชีวิตส่วนตัว อย่างสมดุลผล คือ ไม่ให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านได้ รับความกดดันมากกินไป หรื อกระทบต่อชีวิต
ครอบครัว การทางานหนักที่ตดิ ต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อการทางานล่วงเวลา (Over Time) อาจส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว เพราะฉะนันความสมดุ
้
ลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัวจึงมีความสาคัญ การทางานที่มี
ความสมดุลมีบทบาทที่ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะ
1.จากผลการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจยั มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะดังนี ้

1.1 ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าพนักงานจะให้ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานด้ านความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอื่นมีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ ทางธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา ควรกาหนดนโยบาย
และ แนวทางการแบ่งเวลาการทางานให้ เหมาะสมกับภาระของงาน โดยอาจจะลดเวลาการทางานล่วงเวลาให้
น้ อยลง เพื่อที่พนักงานจะสามารถแบ่งเวลาสาหรับตนเอง ไปใช้ กบั ครอบครัว หรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
เวลางานได้ อย่างเหมาะสม ทาให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจอันส่งผลต่อประสิทธิภาพของธนาคารที่ดีขึ ้น
1.2 ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าพนักงานจะให้ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานด้ านค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมมีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ ลาดับสอง ทางธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา ควรมีการหารื อร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารในเขตพื ้นที่และพนักงานระดับผู้จดั การ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้ เพียงพอและสอดคล้ อง
กับค่าครองชีพในสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
เมื่อเปรี ยบเทียบกับของธนาคารในลักษณะคล้ ายกัน พร้ อมทัง้
ค่าตอบแทนที่ได้ รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทาในปั จจุบนั โดยยุตธิ รรมที่สดุ
ทาให้ พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานกลุม่ Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าพนักงานจะให้ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานด้ านความมัน่ คงใน
การทางานมีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ ลาดับสาม ทางธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครราชสีมา ควรมีตาแหน่งที่พร้ อมจะ
ให้ พนักงานก้ าวขึ ้นไปที่สงู ขึ ้นตามลาดับ และส่งเสริมให้ พนักงานมีโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์ ควรมีหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมและเป็ นธรรม โดยควรส่งเสริมให้ มี
โอกาสเสนอผลงานเพื่อความก้ าวหน้ า และมีความคิริเริ่ มสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อนามาพัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น
1.4 ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ ตัวแปรที่ทาการศึกษาอยูใ่ นครัง้ นี ้
ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทัศนคติในการทางาน ความมัน่ คงในการทางาน หรื อ
แรงจูงใจในการทางาน เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยที่สง่ ผลขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างครบถ้ วน
1.5 ควรขยายการศึกษาเพิ่มเติมในกลุม่ พนักงาน Generation อื่น รวมไปถึงพนักงานธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดอื่นด้ วย เพื่อสามารถนาผลการวิจยั มาพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานในธนาคารกสิกรไทย
ให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
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