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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์.1).เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และระดับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง.2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.3) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานธนาคารกรุงไทย.5.จังหวัดชายแดนภาคใต้.กลุ่มตัวอย่างจ านวน.254.คน.เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม.และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน.คือ.การวิเคราะห์ t-test ในส่วนของการจ าแนกกลุ่มมากกว่าสองกลุ่มใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  และการทดสอบด้วยสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง.กับคุณภาพชีวิตการท างาน โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน.ผลการวิจัยพบว่า.1) ระดับความเป็นจริงของคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ในระดับมาก.และเมื่อแยกรายด้าน.พบว่า.อยู่ในระดับมากที่สุด.2.ด้าน.จิตวิญญาณ.รองลงมาคือ 
สุขภาวะทางอารมณ์ 2) ระดับความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้งอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อแยกรายด้าน.พบว่า.อยู่ในระดับมากที่สุด.5.ด้าน.คือ.ระเบียบข้อบังคับและข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงาน.รองลงมาคือ.การเปลี่ยนแปลงการท างานด้านเทคโนโลยี .3).ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้งกับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการเพ่ิมทักษะใหม่ มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการท างานมากที่สุด.รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน.4).การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการท างานโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล.พบว่า.พนักงานที่มี
คือ.อายุ.เพศ.รายได้.ต าแหน่ง.ระดับการศึกษา.ประสบการณ์การท างาน.แตกต่างกัน.มีคุณภาพชีวิตการ
ท างาน.ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน.ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลงองค์กร, ดิจิทัลแบงกิ้ง, คุณภาพชีวิตการท างาน, ธนาคาร 
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Abstract 
This research aims 1) To study the quality of employees work life of Krungthai 

Bank at Southern Thailand and level of organizational changes into digital banking;      2) 
To study the correlation between organizational changes into digital banking and the 
quality of employees work life of Krungthai Bank at Southern Thailand, and 3) To 
compare the quality of employees work life affecting personal factors of Krungthai Bank 
at Southern Thailand. The data were collected using questionnaire from 254 samples. 
Different statistics used in the study for analyzing the data, testing assumption, and 
calculating the relationship were percentage, means, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA, LSD and Pearson correlation. The findings were that 1) the overall stated results 
the quality of employees work life were at the high level. Classified, the results stated 
was in the highest level of 2 aspects which were spiritual well-being, the lower was 
emotional well-being. 2) Actual level of the organizational changes into digital banking 
was at the highest. Classified, the results stated was in the highest level of 5 aspects 
which were Regulations and restrictions on operations, the lower level was changes in 
technology work 3) The relationship between organizational change into digital banking 
and quality of employees work life, the highest level was new skills, the lower level was 
job change. 4) The comparative means values of quality of employees work life classified 
by different levels revealed that; ages, sex, incomes, position, education level and Work 
experience have a different quality of employees work life. Both overall and in all 
aspects.No.different. 
Keywords: Organizational, Digital Banking, Quality of work life, Bank 
 
บทน า 

ปัจจุบันเป็นยุคการตลาด.4.0.ซึ่งเป็นยุคของการให้บริการและการท าตลาดบนเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย 
และเป็นยุคท่ีความส าเร็จของการท าธุรกิจข้ึนกับอ านาจที่อยู่ในมือของผู้บริโภค.ดังนั้นธุรกิจจึงมีการแข่งขัน
กันสูง.โดยเฉพาะการเรียนรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค.ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่.ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้และความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีต่าง.ๆ.เป็นอย่างดี.โดยผู้บริโภคในปัจจุบันมีความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์
และโซเชียลมีเดียได้แทบจะทุกประเภท.ท าให้ธนาคารในประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริการให้สอดรับกับพฤติกรรมการท าธุรกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
  ธนาคารกรุงไทย.จ ากัด.(มหาชน).เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่มีบทบาท
ส าคัญในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ มีส่วนส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรระหว่าง 
ผู้ออมเงินกับผู้ต้องการกู้เงินมาลงทุน.เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต.เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินของทั้งภาครัฐและเอกชนจากสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น .ธนาคาร
พาณิชย์แต่ละแห่งมีการแข่งขันในรูปแบบแตกต่างกัน.โดยปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนการวางแผนธุรกิจ
และปรับเปลี่ยนนโยบายให้ชัดเจนและเหมาะสม.เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกสบายของลูกค้า.มีรูปแบบที่
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สอดรับกับรูปแบบการด าเนินชีวิตสมัยใหม่และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น 
และได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการท างานสู่ยุคดิจิทัล (Digital Banking) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ผู้บริหารและพนักงานอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกสายงานเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยี
มาช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชิงรุกมากข้ึน.อีกท้ังปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการโดยเปลี่ยนมาใช้การ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ส่งผลให้พนักงานต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น .ท าให้
พนักงานบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้.และเกิดเป็นความกดดันในการท างานจึงต้องขอลาออกจากงาน  

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพนักงานคนหนึ่งของธนาคารกรุงไทย จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงก้ิง และคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย.5.จังหวัดชายแดนภาคใต้.เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
ก าหนดแนวทางต่าง.ๆ.ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1..เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และระดับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงก้ิง 
  2..เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง กับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย.5.จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  3..เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย.5.จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (2559) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ดิจิทัลแบงกิ้ง.ครอบคลุมถึงค าว่า Electronic Banking, Online Banking, Internet Banking, Virtual 
Banking หรือ E-Banking หมายถึง เป็นระบบช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งให้ลูกค้าของสถาบันการเงิน
กระท าธุรกรรมทางการเงินหลายรูปแบบผ่านเว็บไซต์ของสถาบันนั้น .ๆ.ระบบการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
มักเชื่อมต่อกนัหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบแกนธนาคาร (Core.Banking) ซึ่งสถาบันการเงินบริหารจัดการ
อยู่ และแตกต่างจากการสาขาธนาคาร (Branch Banking) ซึ่งเป็นวิธีการ.แบบดั้งเดิมที่ให้ลูกค้าเข้าถึง
บริการทางการธนาคาร.เช่น.การฝากเงิน.ถอนเงิน.โอนเงิน.หรือสอบถามยอดเงิน.ฯลฯ.โดยการประชุม 
ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 ได้มีการถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งยิ่งใหญ่ของ
ธนาคารกรุงไทยในปี.2561.ไว้ว่า.การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้งของธนาคารกรุงไทย .ที่ส าคัญ
ประกอบด้วย.6.ด้าน.คือ.1).การปรับลดอัตราก าลังในโครงสร้างองค์กร.2).การเปลี่ยนแปลงการท างานด้าน
เทคโนโลยี.3).การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน.4).การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของตัวบุคคล .5).ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน .และ.6).การเพ่ิมทักษะใหม่ ในขณะที่คุณภาพชีวิตการท างาน 
เป็นองค์ประกอบหรือมิติหนึ่งที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตในภาพรวม.(Quality.of.Life).หากกล่าวถึง
ความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างาน พบว่ามีนักวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายหรือค า
นิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็น จากการศึกษาพบว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ค าจ ากัดความ
และความหมายของคุณภาพ.(Quality.of.Life).ไว้ว่า.เป็นการด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
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และมีความมั่นคง.ซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาวะทั้ง.4.ด้าน.อันได้แก่ 1).สุขภาวะทางกาย (Physical Well-
Being).หมายถึง ภาวะการรับรู้และด ารงสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง .ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยมีการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างและรักษาสุขภาพ ร่างกายให้
สมบูรณ์.2) สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being).หมายถึง ภาวะการรับรู้ของสภาพทางอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ื นได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์.3).สุขภาวะทางสังคม (Social Well-Being).หมายถึง ภาวะการรับรู้เรื่องการมีสัมพันธภาพ
ของตนเองกับผู้อ่ืนทั้งใน กลุ่มผู้ร่วมงานและต่อสาธารณชน และ .4).สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual 
Well-Being).หมายถึง ภาวการณ์รับรู้ของความรู้สึกสุขสมมีความพึงพอใจ .ในการด ารงชีวิตอย่างมี
เป้าหมาย.เข้าใจธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิต.รวมทั้งมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีความหมายสูงสุดในชีวิต 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การมี
หลากหลาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้งองค์การโดยน า
องค์ประกอบในการวัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้งของธนาคารกรุงไทย  ของ การประชุม
ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย (2561).มาใช้ในการตั้งข้อค าถาม.22 ข้อ ประกอบด้วย.มิติในการวัด.6.มิติ.คือ 
1).การปรับลดอัตราก าลังในโครงสร้างองค์กร.2).การเปลี่ยนแปลงการท างานด้านเทคโนโลยี 3).การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงาน.4).การการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของตัวบุคคล.5).ระเบียบข้อบังคับและข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงาน.และ.6).การเพ่ิมทักษะใหม่ซึ่งช่วยเพ่ิมคุณค่าในตัวบุคคล.รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 1 โดย
การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์และมีความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมถึง สุขภาวะทั้ง 4 ด้าน  
อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ .
สภาพแวดล้อม.และความม่ันคงในชีวิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Merton (1977) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ 
ดิจิทัลแบงกิ้ง   

- การปรับลดอัตราก าลังในโครงสร้างองค์กร  
- การเปลี่ยนแปลงการท างานด้านเทคโนโลยี 
- การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน  
- การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของตัวบุคคล   
-ระเบียบข้อบังคับและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน  
- การเพ่ิมทักษะใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อายุ 
- เพศ 
- รายได ้
- ต าแหน่ง 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
- สุขภาวะทางกาย  
- สุขภาวะทางอารมณ์   
- สังคม   
- จิตวิญญาณ   
- สภาพแวดล้อม   
- ความมั่งคงในชีวิต 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้   

1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย .ประชากร.คือ.พนักงานธนาคารกรุงไทย.จ ากัด 
(มหาชน).พนักงานธนาคารกรุงไทย.จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานภาคสงขลา.จ านวน.5.ส านักงานเขต 
ได้แก่.ส านักงานเขตสงขลา.1 (รวมสาขาในจังหวัดสตูล) ส านักงานเขตสงขลา .2.ส านักงานเขตปัตตานี 
(รวมสาขาในจังหวัดนราธิวาส) ส านักงานเขตยะลา .มีสาขาในสังกัดส านักงานภาคสงขลา.รวม.53.สาขา 
พนักงานรวม.730.คน.(ข้อมูล.ณ.วันที่.2.ตุลาคม.2562).ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง.โดยเปิดตาราง.Krejcie 
and.Morgan.(1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.2.คน.จากนั้นจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified.Random.Sampling) 

2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.คือ.แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง .และ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย .5.จังหวัดชายแดนภาคใต้.โดยแบ่งค าถามออกเป็น 
3.ส่วน.ได้แก่.ส่วนที่.1.แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล .ประกอบด้วย.อายุ.เพศ.รายได้.ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา.และประสบการณ์การท างาน.ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ.(Checklist) ส่วนที่.2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง .ประกอบด้วย.6.ด้าน.ได้แก่.1) การปรับ
ลดอัตราก าลังในโครงสร้างองค์กร.2) การเปลี่ยนแปลงการท างานด้านเทคโนโลยี .3) การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงาน.4) การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของตัวบุคคล .5) ระเบียบข้อบังคับและข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงาน.และ.6) การเพิ่มทักษะใหม่ส่วนที่.3.แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย 
6.ด้าน.ได้แก่.1) สุขภาวะทางกาย.2) สุขภาวะทางอารมณ.์3) สังคม.4) จิตวิญญาณ.5) สภาพแวดล้อม.และ 
6) ความมั่นคงในชีวิต.มีลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า .5.ระดับ.ตั้งแต่มากที่สุด.มาก.ปานกลาง.น้อย 
น้อยที่สุด.มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.960 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล.ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นการอธิบายข้อมูลซึ่งใช้
ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard seviation) และ ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือการ
ทดสอบสมมติฐาน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่
ดิจิทลัแบงกิ้ง กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย.5.จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient).และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการท างานโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
คือ.อายุ เพศ รายได้ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน โดยการจ าแนกกลุ่มที่ไม่เกินสอง
กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ t-test ในส่วนของการจ าแนกกลุ่มมากกว่าสองกลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว.(One-way.Analysis.of.Variance).และการทดสอบด้วยสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Multiple 
Comparisons) โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Different) 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้งกับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย.5.จังหวัดชายแดนภาคใต้.ได้แก่.ด้านการปรับลดอัตราก าลังใน
โครงสร้างองค์กร.ด้านการเปลี่ยนแปลงการท างานด้านเทคโนโลยี .ด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของตัวบุคคล.ด้านระเบียบข้อบังคับและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน.และ
ด้านการเพ่ิมทักษะใหม่.โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient) พบว่า การปรับลดอัตราก าลังในโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงการท างาน
ด้านเทคโนโลยี .การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน .การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของตัวบุคคล .ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน และการเพ่ิมทักษะใหม่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย.5.จังหวัดชายแดนภาคใต้.รายละเอียดดังตารางที่.1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้งกับคุณภาพ

ชีวิตการท างาน 
การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง คุณภาพชีวิตการท างาน (Y) 
การปรับลดอัตราก าลังในโครงสร้างองค์กร (X1) 0.207** 
การเปลี่ยนแปลงการท างานด้านเทคโนโลยี (X2) 0.308*** 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน (X3) 0.408*** 
การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของตัวบุคคล (X4) 0.317*** 
ระเบียบข้อบังคับและข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน (X5) 0.278*** 
การเพ่ิมทักษะใหม่ (X6) 0.458*** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการท างานโดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล.ได้แก่.อายุ.เพศ.รายได้.ต าแหน่ง.ระดับการศึกษา.ประสบการณ์การท างาน .พบว่า  
พนักงานที่มีรายไดแ้ละระดับการศึกษาแตกต่างกัน.มีคุณภาพชีวิตการท างาน.ด้านสภาพแวดล้อม.แตกต่างกัน 
และพนักงานที่มีต าแหน่งและประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน .มีคุณภาพชีวิตการท างาน.ด้านความ
มั่นคงในชีวิตแตกต่างกัน.รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
สุขภาวะ
ทางกาย 

สุขภาวะ
ทาง

อารมณ์ 

สังคม จิต
วิญญาณ 

สภาพ 
แวดล้อม 

ความ
ม่ันคงใน

ชีวิต 

รวม 

อายุ 0.315 0.857 0.544 0.655 0.118 0.393 0.788 
เพศ 0.269 0.278 0.585 0.391 0.712 0.064 0.593 
รายได้ 0.071 0.911 0.983 0.704 0.003** 0.724 0.737 
ต าแหน่ง 0.733 0.195 0.907 0.054 0.414 0.000** 0.542 
ระดับการศึกษา 0.712 0.132 0.128 0.290 0.024* 0.178 0.107 
ประสบการณ์การ
ท างาน 

0.148 0.194 0.183 0.496 0.119 0.045* 0.290 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า.การปรับลดอัตราก าลังในโครงสร้างองค์กร.การเปลี่ยนแปลงการท างานด้าน
เทคโนโลยี.การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน.การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของตัวบุคคล.ระเบียบข้อบังคับและ
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน .และการเพ่ิมทักษะใหม่.มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย.5.จังหวัดชายแดนภาคใต้.ทั้งนี้เนื่องจากการปรับลดจ านวนพนักงาน
ส่งผลต่อการท างานและยังส่งผลต่อความมั่นคงในการท างานของพนักงานจึงท าให้มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน.ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการท างานท าให้มี
การเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่มีการพัฒนาศึกษารูปแบบการท างานและขั้นตอนที่หลากหลายและท างานได้
รวดเร็วยิ่งขึ้นลดขั้นตอนในการท างานลงท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้น .อีกทั้งก่อนการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง .ขั้นตอนในการท างานต่างๆต้องใช้ระยะเวลาอีกทั้งยังต้องมี
ภาระหน้าที่การท างานที่เพ่ิมมากขึ้นเพราะทุกขึ้นตอนต้องผ่านบุคคลที่เป็นพนักงานธนาคาร แต่เมื่อเข้าสู่
ดิจิทัลแบงกิ้ง.ลักษณะงานที่ท ามีการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลแบงกิ้งท าให้ลดหน้าที่งานบางส่วนลงและท าให้
รวดเร็วมีความแม่นย ามากขึ้น.รวมถึงการปรับเปลี่ยนต าแหน่งนั้นส่งผลต่อปัจจัยในด้านอ่ืน .ๆ.ด้วย.เช่น 
ต าแหน่งที่สูงขึ้นย่อมมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นและเมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ้นคุณภาพชีวิตในก็ดีขึ้นตามและภาระหน้าที่
งานที่รับผิดชอบก็เพ่ิมข้ึนตามไปด้วยและมีความม่ันคงในงานเพิ่มมากขึ้น.ระเบียบข้อบังคับและข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติงานเป็นตัวแปรที่ก าหนดแนวทางในการท างานของพนักงาน .และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมต่อปริมาณงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานตามไปด้วย .และพนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ใหม่.ๆ.ท าให้พนักงานปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะหลายด้านเพ่ือให้งานมี
คุณภาพและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน .ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ.ปรชา.ไวรักษ์สัตว์ (2556) 
ศึกษาเรื่อง.การเตรียมความพร้อมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ .ส านักธุรกิจบ้านโป่ง.จังหวัดราชบุรี 
เพ่ือเข้าสู่ระบบธนาคารแบบดิจิทัล .ในยุคไทยแลนด์.4.0.ผลการวิจัยพบว่า.การเตรียมความพร้อมของ
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พนักงานส านักธุรกิจบ้านโป่งด้านความพร้อมในด้านนโยบายในการท างาน ด้านการเตรียมความพร้อมด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี.และด้านการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานทางด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์
ต่อระบบธนาคารแบบดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0  
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตการท างานโดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล.คือ.อายุ.เพศ.รายได้.ต าแหน่ง.ระดับการศึกษา.ประสบการณ์การท างาน 
พบว่า.พนักงานที่มีรายได้และระดับการศึกษาแตกต่างกัน.มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสภาพแวดล้อม 
แตกต่างกัน และพนักงานที่มีต าแหน่งและประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านความมั่นคงในชีวิตแตกต่างกัน โดยพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย .5.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี
รายได้.15,000.-.25,000.บาท รายได้ 35 ,001.-.45,000 บาท และรายได้ 45 ,001.-.55,000 บาท 
มีคุณภาพชีวิตการท างาน.ด้านสภาพแวดล้อม.สูงกว่า.พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 55,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 อีกทั้งพบว่าพนักงานที่มี รายได้ 25,001-35,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านสภาพแวดล้อม สูงกว่า พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 55 ,000 บาท  พนักงานที่มีต าแหน่ง
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ และต าแหน่งรองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความมั่นคงใน
ชีวิต สูงกว่า พนักงานที่มีต าแหน่งหัวหน้าส่วน อีกทั้งพบว่าพนักงานที่มี ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ผู้จัดการ และ
ต าแหน่งรองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความมั่นคงในชีวิต สูงกว่า พนักงานที่
มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส/ซุปเปอร์ไวเซอร์  พนักงานที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ด้านสภาพแวดล้อม สูงกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป  และพนักงานที่มี
ประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความมั่นคงในชีวิต สูงกว่า พนักงานที่มี
ประสบการณ์11-20 ปี 
 
ข้อเสนอแนะ   

จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรน าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี

คุณภาพของระบบและคุณภาพของข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตอบสนองบุคคลากรได้อย่างรวดเร็วมี
ความเสถียรทุกครั้งที่เข้าใช้งาน  

2.  ควรเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะและความสามารถของบุคคลากรให้มากขึ้น  เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมมากข้ึน 

3. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อปัญหาการร้องเรียนของบุคคลากรตามล าดับก่อน -หลัง และ
ความเดือดร้อน 

4. ควรมีเกณฑ์ที่ใช้วัดการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือลด
ความเลื่อมล้ า และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

5. ผู้บริการควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางในการ
ด าเนินบริษัท เพ่ือแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิม
มากขึ้น 
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