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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิ นภัทร จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการเปิดโอกาสให้พฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยใน
องค์กร ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาใน
การท างาน ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  

กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กลุ่มตวัอย่ างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( 𝑋

−

 ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ท่ีตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.90 มีสถานภาพสมรส จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 187 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 มีระยะเวลา
ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40  
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ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัรใหค้วามเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุก
ดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตวั ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ และสุดทา้ยดา้นการเปิดโอกาสให้
พฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน, พนกังาน, ธนาคารเกียรตินาคินภทัรจ ากดั (มหาชน) 

ABSTRACT 
The objective is to study the quality of work life of the employees of the kiatnakin phatra bank public company 

limited head office. Adequate and Fair Compensation, safe and healthy environment, Development of Human 
Capacities, growth and security, social integration, Constitutionalism, Total Life Space and Social Relevance. That are 
classified by Personal factors including Sex, Age, Status, Education, Average monthly income, and working period.  

The population of this research is the employees of the kiatnakin phatra bank public company limited head 
office. The samples used in this research amount of 350 people. The questionnaire was instrument of this research. 
Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, Percentage, mean and 
standard deviation. 

The research found that employees of kiatnakin phatra bank public company limited head office all 
respondents 350 peoples. Most are female 229 peoples representing 65.40%. Most aged 26-35 years old 129 peoples 
representing 36.90%. Most are status single 174 peoples representing 49.70 %. Most higher Bachelor’s degree 187 
peoples representing 53.40%. Most are average income per month 40,001-50,000 baht 115 peoples representing 
32.90%. Most working period 5-10 years 145 people representing 41.40%. 

Kiatnakin phatra bank employees commented on the quality of work life of the employees of the kiatnakin 
phatra bank public company limited head office Overall is at a high level aspects of useful and socially responsible 
work, Safety-conscious and health-promoting work environment, Work-life balance, Social integration or 
collaboration, Privacy and democracy in the organization security and job progress, adequate and fair compensation in 
terms of opportunity to develop the knowledge and competence of a person respectively. 

Keywords: Quality of work life, The employees, Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 
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บทน า 
 “คุณภาพชีวิตท่ีดี” บางคนอาจโฟกสัท่ีเร่ืองใหญ่ๆ อยา่งการมีระบบการศึกษาท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้การเขา้ถึงระบบ
สาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง หรือความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ ขณะท่ีบางคนแค่
จินตนาการถึงถนนโล่งๆ ท่ีไม่มีรถติด สภาพบา้นเมืองท่ีดูสะอาดเรียบร้อย ไม่มีอาชญากรรม มีความปลอดภยัในการใช้
ชีวิต ก็ถือว่าชีวิตดีแล้ว ซ่ึงก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกแต่อย่างใด เพราะแต่ละคนก็มีมุมมองต่อวิถีชีวิตแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์  
 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบท่ีให้บริการดา้นการเงินและการ
ลงทุนอย่างครบวงจร โดยมีส านักงานใหญ่และสาขารวม 66 แห่ง ท่ีให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
และยงัใหค้วามส าคญักบัพนกังานในฐานะทรัพยากรอนัมีค่า ในการร่วมขบัเคล่ือนองคก์รใหไ้ปสู่เป้าหมายและทิศทางท่ี
ก าหนดไว ้จึงไดจ้ดัสวสัดิการในหลากหลายดา้น เพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข มีหลกัประกนัชีวิต และมี
ขวญัก าลงัใจท่ีดีในการท างาน  
 เพราะคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีจะช่วยเพิ่มความผูกพนัและความจงรักภกัดีท่ีพนักงานมีต่อองค์กร อย่างท่ี
ทราบกนับุคลากรเป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนให้ธุรกิจเดินไปขา้งหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือแต่ละ
บุคคลไดใ้ชชี้วิตการท างานอยู่กบัส่ิงท่ีตนเองพอใจก็จะท าให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีดี ยอ่มส่งผลใหท้ างานดีตามไป
ดว้ย  
 ดังนั้นผูวิ้จัยจึงมีความสนใจในเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ เพื่อทราบถึงคุณภาพชีวิตการท างาน และน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารไดใ้ชว้างแผนใน
การปรับปรุงแก้ไขปัญหา และพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต และเพื่อน าผล
การศึกษามาเป็นองค์ความรู้ และแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคาร
เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  

ส านกังานใหญ่ 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ มีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่   

แบ่งเป็น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน 
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2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ แบ่งเป็น ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการเปิดโอกาสใหพ้ฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุล
ระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 2,152 

คน (ท่ีมา: สายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เดือนธันวาคม 2564) โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้
วิธีการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่า
ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 350 คน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจยัตั้งแต่ เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 1 เดือน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.ท าใหท้ราบถึงคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
2.สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ใหดี้มากยิง่ขึ้นในอนาคต 
3.เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นองคค์วามรู้ และแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ

พนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

       

 

  

 

 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ทฤษฎี Richard E. Walton 1973,(อา้งถึงใน สายชล คงทิม 2562) การสร้างสรรคชี์วิตการท างานท่ีมีคุณภาพนั้น 
มีขอบเขตครอบคลุมหลายมิติ ไดอ้ธิบายถึงคุณภาพชีวิตการ โดยศึกษาสภาพสังคมท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของบุคคลใน
การท างานช้ีให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานนั่นว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง 
คุณลกัษณะงานท่ีจะส่งผลท าให้เกิดการด าเนินชีวิตท่ีดีของพนักงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพฒันาความสามารถ ของพนกังาน 
ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน การบูรณาการทางดา้นสังคมหรือการท างานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์กร 
ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ และลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 ข้อมูลเกี่ยวกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละมีบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบ ธุรกิจการ
ถือหุ้นในบริษทัอ่ืน และด าเนินธุรกิจการลงทุน และบริษทั เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจให้เช่าและบริหาร
จัดการอาคารส านักงานท่ีให้เช่ากับธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดย บริษัท เคเคพี 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัยอ่ยท่ีใหบ้ริการธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อ                  

เดือน 
6. ระยะเวลาในการ

ท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคาร 
เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นการเปิดโอกาสใหพ้ฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
5. ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 
6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตวั 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ และรับผิดชอบต่อสังคม 
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เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีใหบ้ริการธุรกิจจดัการกองทุน ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
เกียรตินาคินภทัร จ ากดั บริษทั เคเคพี ไดม ์จ ากดั ประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการเงินและการลงทุนรูปแบบดิจิทลั  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 รณัชฤดี ป้องกนัภยั (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ : 
กรณีศึกษาพนักงานผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบั
ดงัน้ี ดา้นการด าเนินชีวิตงานและส่วนตวัท่ีสมดุล ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน และดา้นมีโอกาสท่ีจะ
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของตนเอง  
 สุดารัตน์ ครุฑสึก (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ความผกูพนัธ์ต่อ
องคก์รและการส่ือสารในองคก์รส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน ดา้นโอกาสท่ี
ไดรั้บการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล ดา้นการท าประโยชน์เพื่อสังคม ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  

วาริณี โพธิราช (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั ผลการศึกษาวิจยัพบว่า มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม เห็นดว้ยในระดบัมาก ซ่ึงประเด็นท่ีลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมกุฏราชวิทยาลยั ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ 
เร่ืองความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนัเป็นการ
รักษาไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย เห็นดว้ยในระดบัมาก ส่วนระดบัความผกูพนัในองคก์รอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนัโดยเฉพาะ
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ขององคก์ร เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 
 ทศันีย ์ชาติไทย (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ผลการศึกษางานวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดงัน้ี ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นประชาธิปไตย ดา้นการบูรณา
การทางสังคมและการท างานร่วมกนั ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ปิยาภรณ์ ประทุมสังข์ (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานในองค์กรกับการลาออกก่อน
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารออมสินภาค16-18 ผลการศึกษางานวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัดงัน้ี  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นการพฒันาและการใชค้วามสามารถ ดา้นความ
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มัน่คงและโอกาสในการกา้วหนา้ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนกังาน ดา้นงานและ
ขอบเขตชีวิตส่วนตวั ดา้นความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

อมราพร แยม้ขจร (2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานบริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ปรากฎวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีและมีความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียสูงสุด ถดัมาเป็นดา้นความสมดุลระหวา่งงาน
กบัชีวิตส่วนตวั ดา้นการบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนักงาน ดา้นโอกาสในการพฒันา
สมรรถภาพและศกัยภาพของบุคคล ดา้นเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
สุดทา้ยดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

มลัลิกา กวงแหวน (2562) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านกัอยัการประจ าศาล
อุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ พ.ศ.2562 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นโอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคล ดา้นบูรณาการทางสังคมหรือท างานร่วมกนั ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน ดา้นประชาธิปไตยในองค์กร ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม   

สายชล คงทิม (2562) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการส านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ผลการวิจัยพบว่า พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเห็นว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีให้ผลประโยชน์ต่อสังคม ดา้นบูรณาการทาง
สังคม ดา้นสิทธิในการท างาน ดา้นความสมดุลในชีวิต ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ี
ยติุธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถและเพิ่ม
ศกัยภาพของบุคคล  

วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 2,152 

คน (ท่ีมา: สายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เดือนธนัวาคม 2564) 
กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยการใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได้
ตอ้งไม่ต ่ากว่า 338 คน ผูว้ิจยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 350 คน จากประชากรทั้งหมด 2,152 
คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน  และใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ดา้น ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตร

ประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งออกเป็น  มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, 
นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ซ่ึงมีเกณฑใ์นการตรวจ
พิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

เกณฑก์ารวดัผล โดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1.ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2.ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC นอ้ยกวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ด ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จดัท าแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์โดยใช ้Google Form ส่งผา่นทางช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น Line 

Facebook เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด จ านวน 350 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ เม่ือ
เก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์และความเรียบร้อย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS 

Version 26.0) ในการวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ใชค้่าร้อยละ และความถ่ี ในการอธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ  

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน 
 2.  ใชค้่าเฉล่ีย ( 𝑋

−
 ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ใชว้ิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคาร

เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ทั้ง 8 ดา้น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั 

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ท่ีตอบแบบสอบถาม
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ทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 และเพศชาย จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.60 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ26 - 35 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมาคือ 36 - 45 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.00, ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70, 46 - 55 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60, มากกวา่ 
55 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ สมรส จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 
รองลงมาคือ โสด จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40, หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 รองลงมาคือ ปริญญาตรี 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30, ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90, รองลงมาคือมากกวา่ 50,000 บาท จ านวน 96 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.40, 30,001 - 40,000 บาทจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10, ต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.40, 20,000 - 30,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการ
ท างาน 5 - 10 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมาคือ มากกวา่ 10 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00, 
ต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
พนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัรให้ความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้น
การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นการเปิดโอกาสให้พฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคคล ตามล าดบั 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการเปิดโอกาสให้พฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยใน
องค์กร ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาใน
การท างาน ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  

กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X

−

 ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
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ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.90 มีสถานภาพสมรส จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 187 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-50,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 มีระยะเวลา
ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40  

ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัรใหค้วามเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ า ทุก
ดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตวั ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นการเปิดโอกาสใหพ้ฒันาความรู้
ความสามารถของบุคคล 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้ม
การท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้น
การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นการเปิดโอกาสให้พฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคคล โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดงัน้ี 
 1.ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือขอ้ ท่านพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บ เช่น โบนัส เงินกูส้วสัดิการ การรักษาพยาบาล 
การตรวจสุขภาพประจ าปี ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือขอ้ ท่านไดท้ างานท่ีตรงกบัความตอ้งการ ความรู้ 
ความสามารถของตน และไม่เกิดความเส่ียงในการปฏิบติังาน ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน ท่าน
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมเม่ือเทียบเคียงกบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม  ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัปานกลางคือขอ้ ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีพ ท่านไดรั้บการประเมินผลงานท่ีเป็นธรรม
และเท่ียงตรง ตามล าดบั  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รณัชฤดี ป้องกันภัย (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในส านกังานใหญ่ ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง โดยเรียงล าดบัดงัน้ี ดา้นการด าเนินชีวิตงานและส่วนตวัท่ีสมดุล ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน 
และดา้นมีโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของตนเอง 
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2.ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือขอ้ สถานท่ีท างานตั้งอยู่ในแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์
และสะดวกในการเดินทาง ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือขอ้ สถานท่ีท างานมีการจดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิง
อ านวยความสะดวกใหพ้นกังานอยา่งเพียงพอ มีมาตรการเตรียมพร้อมในการปฏิบติังานในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน องคก์ร
ให้การสนบัสนุน จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์การท างานตลอดจนระบบงานต่างๆ รองรับการท างานจากท่ีบา้น (Work 
From Home) หรือนอกสถานท่ีของพนกังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอ้มการท างาน สะอาด สะดวก สบาย 
เหมาะสมแก่การปฏิบติังาน สถานท่ีท างานมีระบบรักษาความปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุดารัตน์ ครุฑสึก (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กรและการส่ือสารในองค์กรส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัน่คงในการ
ท างาน ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ดา้นการท าประโยชน์เพื่อสังคม ดา้นสิทธิส่วน
บุคคลในการท างาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  

3.ด้านการเปิดโอกาสให้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือขอ้ องคก์รของท่านเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นในงานไดอ้ย่าง
เสรี องค์กรส่งเสริมการพฒันาความรู้ทกัษะและความสามารถในการท างานของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ  องค์กรให้
ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัทั้งพนกังานระดบัปฏิบติัการไปจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง ท่านไดรั้บโอกาส
และการสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพจากผูบ้งัคบับญัชาอย่างเต็มท่ี ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลางคือขอ้ มีการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในเร่ืองการฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานท่ี ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาริณี โพธิราช (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั ผลการศึกษาวิจยั มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม เห็นดว้ยในระดบัมาก ซ่ึงประเด็นท่ีลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมกุฏราชวิทยาลยั ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ เร่ือง
ความรู้สึกภูมิใจในองคก์รของตนเองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนัเป็น การรักษาไว้
ซ่ึงความเป็นชาติไทย เห็นดว้ยในระดบัมาก ส่วนระดบัความผูกพนัในองค์กรอยู่ในระดบัมาก เช่นกนัโดยเฉพาะดา้น
ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ขององคก์ร เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 

4.ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือขอ้ องคก์รมีการสนบัสนุนให้สินเช่ือสวสัดิการแก่พนักงาน เช่น สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่
อาศยั สินเช่ือส่วนบุคคล ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือขอ้ องคก์รเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถโอนยา้ย 
ต าแหน่งงานภายใน ตามความถนัดและความสนใจ องค์กรส่งเสริมการออมและสนับสนุนการจ่ายเงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ตามอายุงาน องค์กรของท่านใชค้วามสามารถเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเล่ือนต าแหน่งงานให้แก่
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พนกังานอย่างเป็นธรรม องคก์รมีการให้ความรู้การวางแผนสู่วยัเกษียณไดอ้ย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ท่านไดรั้บ
โอกาสในการปฏิบติังานท่ีสามารถกา้วหน้าไปในต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ 
ชาติไทย (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผลการศึกษา
งานวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัส่วนบุคคล
ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในการจัดล าดับความส าคญัของตัวช้ีวดั
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัมาก เรียง
จากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดงัน้ี ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ ดา้นประชาธิปไตย ดา้นการบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกนั ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร ดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวิตการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

5.ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือขอ้ ท่านไดรั้บความช่วยเหลือและสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี องคก์ร
ของท่านมีการวางเป้าหมายงานท่ีชดัเจน มีการจดักระบวนการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถพูดคุย
เร่ืองงานกบัผูบ้งัคบับญัชาไดม้ากเพียงใด มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ในองคก์ร ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิยาภรณ์ ประทุมสังข์ (2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานในองค์กรกบัการลาออก
ก่อนเกษียณอายขุองพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 16-18 ผลการศึกษางานวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัดงัน้ี  ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นการพฒันาและการใชค้วามสามารถ ดา้น
ความมัน่คงและโอกาสในการกา้วหนา้ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนกังาน ดา้น
งานและขอบเขตชีวิตส่วนตวั ดา้นความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

6.ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือขอ้ ท่านยอมรับฟังเสียงขา้งมาก ในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน
ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั พนักงานทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของพนกังานเป็น
อย่างดี ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมราพร แย้มขจร (2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานบริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตใน
การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปรากฎว่าด้านสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีและมีความปลอดภัยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ถดัมาเป็นด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั ด้านการบูรณาการทางสังคมและการท างาน
ร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนักงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพและศกัยภาพของบุคคล ดา้นเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม สุดทา้ยดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
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7.ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือขอ้ องคก์รให้ความส าคญัในการสร้างความสมดุลระหวา่งการท างาน และ
ชีวิตส่วนตวัของพนักงาน องคก์รมีความยืดหยุ่นเร่ืองเวลาเขา้-ออกงาน องคก์รมีการจดัการเวลาพกัผ่อนของพนักงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ท่านสามารถจดัสรรเวลาท างาน และเวลาส่วนตวัไดอ้ย่างสมดุล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มัลลิกา กวงแหวน (2562) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการส านักอยัการประจ าศาล
อุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ พ.ศ.2562  ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นโอกาสในการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคล ดา้นบูรณาการทางสังคมหรือท างานร่วมกนั ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส่งเสริม
สุขภาพ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอยติุธรรม  

8.ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือขอ้ ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนวา่เป็นพนกังานขององคก์ร ส่วน
ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือขอ้ องคก์รมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพฒันา ชุมชนและสังคม องคก์ร
ให้ความส าคญัในการด าเนินงานท่ีค านึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด องค์กรด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดีและค านึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน ตามล าดบั ซ่ึง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายชล คงทิม (2562) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงิน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเห็นว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีให้ผลประโยชน์ต่อสั งคม ดา้นบูรณาการทาง
สังคม ดา้นสิทธิในการท างาน ดา้นความสมดุลในชีวิต ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ี
ยติุธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถและเพิ่ม
ศกัยภาพของบุคคล  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
1.ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ควรเพิ่มสวสัดิการให้หลากหลายเช่น 

สนบัสนุนค่าเรียนภาษา ค่าคอร์สออกก าลงักาย, ควรให้พนกังานทุกคนไดป้ฏิบติังานท่ีตวัเองถนัดให้มีความเช่ียวชาญ
มากขึ้น, ควรจดัสรรปริมาณงานใหเ้หมาะแก่คุณวุฒิ เม่ือเทียบกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ เช่น คนท่ีต าแหน่งงานสูง ปริมาณ
งาน และความรับผิดชอบ ก็ตอ้งอิงไปกบัเงินค่าตอบแทนท่ีสูงเช่นกนั 

2.ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรจดัให้
มีรถรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้า มายงัท่ีสถานท่ีปฏิบติังาน, ควรจดัเตรียมอุปกรณ์การท างาน ให้เป็น ระเบียบ ง่ายแก่การ
หยบิใชง้านสถานท่ีท างานควรมีความสะอาด แสงสวา่งเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงรบกวนขณะปฏิบติังาน
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มีมาตรการเตรียมพร้อมในการปฏิบติังานในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน แบ่งพนักงานออกเป็นทีม A ทีม B เพื่อสามารถ
ปฏิบติังานทดแทนกนัได ้ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 โดยสลบักนัเขา้ท างานท่ีออฟฟิศ สลบัท างานท่ีบา้น  

3.ด้านการเปิดโอกาสให้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ควรให้ทุกคนแสดงออก
ทางความคิดทั้ งการปฏิบัติงาน การเสนอแนะข้อเท็จจริง , ควรให้พนักงานเลือกพฒันาศักยภาพตนเองให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการวางแผนการพฒันาสายอาชีพของตนเอง, ส่งเสริมการอบรมโดยจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอกเป็นวิทยากรในการอบรม เร่ืองทกัษะการบริการท่ีดี การจดักระบวนการท างาน ล าดบัความส าคญัของงาน  

4.ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ควรเพิ่มสวสัดิการ ขั้นพื้นฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และสวสัดิการอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามความจ าเป็นซ่ึงสอดคลอ้งตามความตอ้งการ และ สถานการณ์ในปัจจุบนั, ควร
ให้ความส าคญักบั การโอนยา้ย ปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี รวมถึงการเล่ือนระดบัชั้น หรือต าแหน่งงานภายในองค์กร, 
ควรสนบัสนุนสบทบเงินกองทุนตามอายงุานใหพ้นกังานในการออม และสามารถเปล่ียนแปลงนโยบายในการลงทุนได้
ดว้ยตนเอง สามารถเลือกเปล่ียนสัดส่วนอตัราเงินสะสมเพื่อการออมได ้  

5.ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ควรจัดให้มีบดัด้ีเพื่อท างาน
ทดแทนและช่วยเหลือกนั, ควรก าหนดนโยบาย ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัแลดู
แลกิจการ เพื่อให้พนักงานมีหลกัปฏิบติัท่ีชัดเจนในการปฏิบติังานและสอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจ , ควรมีการ
ก าหนดตวัแทน หนา้ท่ีงาน ขอบเขตการปฏิบติังาน เพื่อใหที้มท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.ด้านสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรให้สิทธิออกเสียอย่างเท่าเทียม
กนั, ควรเคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน โดยปฏิบติักบัพนกังานทุกคนอย่างให้เกียรติ 
รวมถึงเก็บรักษาขอ้มูลส่วน บุคคลของพนกังานเฉพาะท่ีจ าเป็นโดยถือเป็นความลบั ไม่เลือกปฏิบติัอนัเน่ืองดว้ยเช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ และ การเลือกปฏิบติัท่ีผิดกฎหมายทุกรูปแบบ, ผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงานไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั ทุกคนควรเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของกนัและกนัไม่ละเมิด กา้ว
ก่ายในส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่ยนิดี 

7.ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ตอ้งไม่สร้างแรงกดดนัให้กบั
พนักงานในการปฏิบติังานมากจนเกินไปงาน , มีช่วงเวลาให้เลือกเขา้ปฏิบติังาน เช่น 08.00-17.00น, 08.30-17.30 น. 
เพื่อให้เขา้กบัไลฟ์สไตส์ของแต่ละคน, ควรเพิ่มช่วงเวลาให้พนักงานไดพ้กัระหว่างวนัอย่างเต็มท่ี ไม่ควรนัดประชุม 
หรือแทรกเร่ืองงานในช่วงเวลาพกัของพนกังาน 

8.ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรส่งเสริมความเป็นอยู่
และยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบัพนกังาน เพื่อสร้างความจงรักภกัดีท่ีพนกังานมีต่อองคก์ร , ควรให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม, ควรสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความรู้ทางการเงินและสามารถเขา้ถึงบริการทาง
การเงินท่ีจ าเป็น ตลอดจน รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและ ความเป็นส่วนตวัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
           1.ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มตวัแปรต่างๆในการวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีรอบดา้นและกลุ่มตวัอยา่งท่ีเพิ่มมากขึ้น 
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           2.การวิจยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพื้นท่ีการศึกษาวิจยัประชากรเฉพาะพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัแทนของพนักงานธนาคารเกียรตินาคินภทัร 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ทั้งหมด จึงควรระบุขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมพนกังานธนาคารเกียรตินาคินภทัร 
จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด เพื่อจะไดท้ราบว่าโดยภาพรวมแลว้ คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน
ภทัร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เป็นอยา่งไร ซ่ึงจะไดน้ าไปปรับปรุงใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดียิง่ขึ้นต่อไป 
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