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คุณภาพชีวิตในงานที่มีผลตอการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ
THE STRUCTURAL EQUATION MODEL ON THE CASUAL RELATIONSHIP OF
ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT AND WORK-LIFE QUALITY AFFECTING
PERCEPTION OF EMPLOYEES WORK HAPPINESS AT KASIKORNBANK
PUBLIC COMPANY LIMITED, RATBURANA HEAD OFFICE
อลิษา กําแพงเงิน1 ธัญนันท บุญอยู2 และสมใจ บุญทานนท3
Alisa Kampaengngoen1 Thanyanan Boonyoo2 and Somjai Boonthanon3
1
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
3
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
Master of Business Administration Program, Graduate school, Southeast Asia University
2
Doctor of Business Administration Program, Graduate school, Southeast Asia University
3
Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University
Received: August 22, 2018 / Revised: March 11, 2019 / Accepted: March 19, 2019

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และ
การรับรูความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ และ
2) ศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุของสภาพแวดลอมขององคการและคุณภาพชีวิตในงานที่มีผลตอการรับรู
ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ โดยงานวิจัยนี้
เปนการวิจยั เชิงปริมาณดวยวิธกี ารวิจยั เชิงสํารวจกับประชากร กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ สายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ จํานวน 284 ตัวอยาง
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม มีการตอบกลับครบทุกฉบับ สถิตทิ ใี่ ชในการวิจยั คือ วิเคราะหดว ยคารอยละ
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการโครงสรางโดยใชโปรแกรม PLS Graph 3.0 ผลการวิจยั พบวา
1) สภาพแวดลอมขององคการ คุณภาพชีวติ ในงาน และการรับรูค วามสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบรู ณะ มีคา เฉลีย่ โดยรวมอยูใ นระดับมาก และ 2) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุของสภาพแวดลอมขององคการและคุณภาพชีวติ ในงานทีม่ ผี ลตอการรับรูค วามสุขในการทํางานของ
พนักงานพบวา สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลโดยรวมกับคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ
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ดานความกาวหนาในอาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.520, 0.507 และ
0.626 ตามลําดับ และคุณภาพชีวติ ในงานดานผลตอบแทนทีเ่ พียงพอ ดานความกาวหนาในอาชีพ และดานการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสุขในการทํางาน โดยมีคาอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.217
คําสําคัญ: สภาพแวดลอมขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน การรับรูความสุขในการทํางาน

Abstract

The purposes of this research are (1) to study the level of organizational environment,
work-life quality, and the perception of work happiness of the employees at Kasikorn Bank Public
Company Limited, Ratburana Head Ofﬁce; and (2) to study the structural equation model on the
casual relationship of organizational environment and work-life quality on the perception of work
happiness of the employees at Kasikorn Bank Public Company Limited, Ratburana Head Ofﬁce.
This is a quantitative research and it is considered as a survey research. The research sample
consisted of 284 employees in the Retail Business and Service Network Division of Kasikorn Bank
Public Company Limited, Ratburana Head Ofﬁce. A questionnaire was employed as a research tool,
with 100 % rate of return. The statistics for data analysis were the percentage, mean, standard
deviation, and structural equation modeling with the use of the PLS Graph 3.0 program. The results
show that (1) the overall rating means of organizational environment, work-life quality, and the
perception of work happiness of the employees at Kasikorn Bank Public Company Limited,
Ratburana Head Ofﬁce are at the high level; and (2) results of the analysis on the structural
equation model on the casual relationship of organizational environment and work life quality
affecting perception of work happiness of the employees show that there is a direct inﬂuence of
organizational environment on the work-life quality in terms of an adequate compensation,
career advancement, and employees’ potential development at the level of 0.520, 0.507, and
0.626 respectively, and work-life quality in terms of an adequate compensation, career
advancement, and employees’ potential development has a direct inﬂuence on the perception
of work happiness at the level of 0.217.
Keywords: Organizational environment, Work-life quality, Perception of work happiness
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กระแสการแปรเปลี่ยนของสภาพแวดลอมเริ่มกาว
เขาสูยุคแหงการแขงขันที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีเริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว การดําเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก
กลาง และใหญ เริ่มใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย
มุมมองการจัดการทรัพยากรมนุษยก็เริ่มปรับเปลี่ยนไป
ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ องคการหลายองคการตางเริม่ มองเห็น
ถึงคุณคาของทรัพยากรมนุษย โดยมองวา มนุษยเปรียบ
เสมือนสินทรัพยอยางหนึง่ ทีม่ ชี วี ติ มีความสามารถในการ
ขับเคลือ่ นใหกลายเปนนวัตกรรมสรางสรรคใหเกิดความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันอยางยัง่ ยืน (Balaji, 2013: 470)
ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน
เรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ
สร า งให ท รั พ ยากรมนุ ษ ย รู  สึ ก ถึ ง การทํ า งานอย า งมี
ความหมาย ทําใหทรัพยากรมนุษยเกิดความสุขไดภายใน
จิตใจยอมถือวา องคการนัน้ สามารถสรางความแข็งแกรง
ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148)
ความสุ ข ในการทํ า งานเป น ความรู  สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากภายในจิ ต ใจของแต ล ะบุ ค คลที่ ต อบสนองต อ
สภาพแวดล อ ม เหตุ ก ารณ ห รื อ ประสบการณ ใ น
การทํ า งานที่ ต รงกั บ ความต อ งการและความสํ า เร็ จ
ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล
เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน
และสามารถทํางานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al.,
2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ
ที่ เปลี่ ย นแปลงไป หลายองคก ารตางมุง เนนจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ เกิดความ
ตื่ น ตั ว และมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจแปรเปลี่ยนกลาย
เปนการทํางานที่อยูภายใตความกดดัน และความวิตก
กังวลทีจ่ ะตองเผชิญกับปญหาและเหตุการณตา งๆ อยาง
หลีกเลี่ยงไมได สงผลทําใหความสุขในการทํางานและ
การดําเนินชีวิตลดลง และจากการสํารวจความสุขของ
คนไทยในป 2558 ลดลงอยูที่ 31.44 จากป 2557

อยูที่ 31.48 และ ป 2556 อยูที่ 33.35 (National
Statistical Ofﬁce, 2015) ซึ่งจากผลการสํารวจทําให
ทราบวา บุคคลตางแสวงหาความสุขในการทํางานและ
การดําเนินชีวติ โดยเฉพาะความสุขทีเ่ กิดจากการทํางาน
ทีถ่ อื เปนกิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญและเปนแหลงรายไดที่
จะนําไปใชเพือ่ การดํารงชีวติ ทีด่ ี ชวยใหมคี วามสุขสบาย
แตอยางไรก็ตามเงินก็ไมใชปจจัยหลักในการสงเสริมให
เกิดความสุขแกบุคคลเสมอไป
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ก็เปนอีกองคการ
หนึ่งที่มีแ นวนโยบายสงเสริมใหพนักงานมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหพนักงานได
แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ
สรางคุณคาในการทํางาน พรอมทั้งใหความสําคัญใน
การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับ
องคการ เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขและ
เกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน (Kasikornbank Public
Company Limited, 2015) แตจากนโยบายการสงเสริม
ดังกลาวก็จาํ เปนตองอาศัยปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจัย
ที่ ส นั บ สนุ น ให พ นั ก งานภายในองค ก ารเกิ ด ความสุ ข
และเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน องคการจําเปนตอง
อาศัยปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ทํ า งานของพนั ก งาน และสามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคคลไดอยางมีนยั สําคัญ เพือ่ ความสามารถ
ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago &
Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya,
2017: 378) ตลอดจนสร า งสมดุ ล ระหว า งสภาพ
การทํ า งานและชี วิ ต ส ว นบุ ค คลอั น เกิ ด จากการรั บ รู 
คุณภาพชีวิตในงานที่องคการสงเสริมและพัฒนาความ
เปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยมุงเนนการปรับปรุง
วิธีการทํางาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความ
กาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ การมีสวนรวมและ
ความมีอสิ ระในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน
รวมถึงการไดรับสิทธิประโยชนและผลตอบแทนอยาง
ยุติธรรม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
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และมีผลตอการดําเนินชีวิต ทัศนคติ รวมทั้งคุณคาของ
พนักงานในองคการ อันจะทําใหพนักงานเกิดความสุข
ความกระตือรือรนในการทํางานใหกับองคการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน (Chaiprasit &
Santidhirakul, 2011: 189)
ดังนั้นจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ข า งต น ทํ า ให ผู  วิจัย สนใจที่จ ะศึก ษาถึง ตัวแบบความ
สัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของสภาพแวดลอมของ
องค ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานที่ มี ผ ลต อ การรั บ รู 
ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบรู ณะ เพราะการ
ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด
ความสุขในการทํางานของพนักงาน เพือ่ นําผลการวิจยั นี้
มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง
องคการใหพนักงานมีความสุขในการทํางานเพิม่ มากขึน้
ตลอดจนเพือ่ รักษาไวซงึ่ ทรัพยากรมนุษยทมี่ คี ณ
ุ คาใหอยู
กับองคการสืบไป

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ
คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน
ของพนั ก งานธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน)
สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุ
ของสภาพแวดลอมขององคการและคุณภาพชีวติ ในงาน
ที่มีผลตอการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
ราษฎรบูรณะ

ขอบเขตการวิจัย

การวิจยั ครัง้ เปนการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีประชากร
ที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ สายงานธุรกิจ
ลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ จํานวนทัง้ สิน้ 979 คน
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(Kasikornbank Public Company Limited, 2017)
และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ
สายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ จํานวน
284 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยการใชตารางของ
Yamane (1973) ภายใตความเชื่อมั่น 95% ยอมให
มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ±5 และใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratiﬁed random sampling)
และการสุ  ม ตั ว อย า งอย า งง า ย (simple random
sampling)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ทําใหทราบความสัมพันธของสภาพแวดลอมของ
องคการ คุณภาพชีวติ ในงาน และการรับรูค วามสุขในการ
ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ
2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ
วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ
พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

ทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสรุปไวดังนี้
1. สภาพแวดลอมขององคการ (Organizational
Environment - OE) เปนสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ
ตัวบุคคลในขณะปฏิบตั งิ านทีส่ ะทอนถึงความรูส กึ นึกคิด
การทํ า งานของบุ ค คลทั้ ง ด า นกายภาพ สั ง คม และ
วัฒนธรรมที่ทําใหพนักงานเกิดการรับรูบรรยากาศและ
สถานที่ในการทํางาน (Kiriago & Bwisa, 2013: 291)
ตลอดจนการจัดโครงสรางการบริหารงานที่เอื้ออํานวย
ตอปจจัยที่ทําใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ในหนาที่ การมีสวนรวมของพนักงาน และคุณภาพชีวิต
ในงานที่ จ ะเสริ ม สร า งความสมดุ ล ที่ ดี ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด
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ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกทางกายภาพ (Chaiprasit &
Santidhirakul, 2011: 189) ทีจ่ ะสงเสริมและสนับสนุน
ใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุข เกิดความมุงมั่น
ตั้งใจ และทํางานไดอยางมีคุณภาพ แตในทางกลับกัน
หากองคการมีสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการ
ทํ า งานก็ จ ะส ง ผลให พ นั ก งานเกิ ด ภาวะความกดดั น
เบื่อหนาย และเหนื่อยลาในการทํางาน รวมถึงทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และจากการศึกษา
วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการเปนปจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงาน โดย
สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม
กลุมทางสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให
การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran &
Ramya, 2017: 378) อีกทัง้ ความสัมพันธระหวางสภาพ
แวดลอมในการทํางาน การมีสวนรวมของพนักงานและ
คุณภาพชีวิตในงานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะ
ทําใหเกิดทัศนคติและความพึงพอใจในการทํางาน ซึง่ จะ
นําพาไปสูค วามสุขในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไดเชนกัน (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)
2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality WLQ) เปนกระบวนการหนึง่ ทีอ่ งคการเปนผูส ง เสริมและ
พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง
ภาวะสมดุลระหวางสภาพการทํางานและความตองการ
สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ
สั ง คม เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ทั ศ นคติ แ ละ
ความพึ ง พอใจในการทํ า งานของพนั ก งานก อ ให เ กิ ด
ความสุข และความกระตือรือรนในการทํางานทีก่ อ ใหเกิด
คุณคากับองคการอยางแทจริง (Balaji, 2013: 471;
Luekitinan, 2017: 58) โดยคุณภาพชีวิตในงานทั้ง
ดานผลตอบแทนที่พอเพียง ความกาวหนาในอาชีพ
และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานจะสามารถ
บู ร ณาการทางสั ง คมหรื อ การทํ า งานร ว มกั น ที่ ก  อ ให
เกิดความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน ทั้งดานการ
ติดตอสัมพันธและดานการไดรบั คาตอบแทนทีเ่ ปนธรรม

และเพียงพอ (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat,
2016: 149-150) หากองคการสามารถสรางสมดุล
ระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับคุณภาพชีวิต
ในงานทั้งดานผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ
หรื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานที่ ดี ก็ จ ะส ง ผล
ให พ นั ก งานเกิ ด ความสุ ข ในการทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน (Chaiprasit &
Santidhirakul, 2011: 191) และจากการศึกษางาน
วิจยั พบวา คุณภาพชีวติ ในงานมีความสัมพันธในทางบวก
กับความสุขในการทํางาน โดยคุณภาพชีวิตในงานดาน
การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ และ
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความ
สัมพันธกบั ความสุขในการทํางานดานการติดตอสัมพันธ
เชนกัน (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016:
145-146; Kiriago & Bwisa, 2013: 289)
3. การรับรูความสุขในการทํางาน (Perception
of Work Happiness - PWH) ถือเปนสิ่งที่ผูบริหาร
ต อ งให ค วามสํ า คั ญ เพื่ อ ให พ นั ก งานในองค ก ารเกิ ด
ความรูสึกตอบสนองการรับรูความสุขที่เกิดจากการ
ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย
เฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อ
พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดขึ้นก็จะสงผล
ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได
เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน
ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง
มุง มัน่ ในการสรางบรรยากาศทีเ่ ปนกันเอง (Chaiprasit &
Santidhirakul, 2011: 198) ใหเกิดความกระตือรือรน
การรักในงาน ความไววางใจ ความผูกพันตอองคการ
และความคิดสรางสรรคในงาน เพื่อขับเคลื่อนใหกลาย
เป น นวั ต กรรมที่ ส ร า งสรรค ใ ห เ กิ ด เป น สิ่ ง ใหม ห รื อ
ต อ ยอดจากของเดิ ม ที่ มี อ ยู  ใ ห มี คุ ณ ค า ต อ องค ก าร
(Boonyoo et al., 2016: 83)
ซึ่ ง จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ตั ว แบบความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง สาเหตุ ข อง
สภาพแวดลอมขององคการและคุณภาพชีวิตในงาน
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ราษฎรบูรณะ ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหสรางเปนกรอบ
แนวความคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

สมมติ ฐ านที่ 1 สภาพแวดล อ มขององค ก ารมี
อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานด า นผลตอบแทนที่
พอเพียง
สมมติ ฐ านที่ 2 สภาพแวดล อ มขององค ก ารมี
อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน
อาชีพ
สมมติ ฐ านที่ 3 สภาพแวดล อ มขององค ก ารมี
อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพชีวติ ในงานดานผลตอบแทน
ที่พอเพียงมีอิทธิพลตอการรับรูความสุขในการทํางาน
สมมติ ฐ านที่ 5 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานด า นความ
ก า วหน า ในอาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู  ค วามสุ ข ใน
การทํางาน
สมมติฐานที่ 6 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา
ศั ก ยภาพพนั ก งานมี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู  ค วามสุ ข ใน
การทํางาน

สมมติฐานที่ 7 คุณภาพชีวติ ในงานดานผลตอบแทน
ทีพ่ อเพียงเปนปจจัยเชือ่ มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ
องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน
สมมติ ฐ านที่ 8 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานด า นความ
ก า วหน า ในอาชี พ เป น ป จ จั ย เชื่ อ มโยงระหว า ง
สภาพแวดล อ มขององค ก ารกั บ การรั บ รู  ค วามสุ ข ใน
การทํางาน
สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา
ศั ก ยภาพพนั ก งานเป น ป จ จั ย เชื่ อ มโยงระหว า ง
สภาพแวดล อ มขององค ก ารกั บ การรั บ รู  ค วามสุ ข ใน
การทํางาน

วิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) ที่ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยแบบสอบถามสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยแบงตาม
ขอบเขตและรายละเอียดที่ศึกษาดังนี้
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1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ
สายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ จํานวน
ทั้งสิ้น 979 คน (Kasikornbank Public Company
Limited, 2017)
2. กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คือ พนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ
สายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ จํานวน
284 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยการใชตารางของ
Yamane (1973) ภายใตความเชื่อมั่น 95% ยอมให
มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ±5 ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
(stratiﬁed random sampling) และการสุมตัวอยาง
อยางงาย (simple random sampling)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย
แบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี
ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง
คําตอบเดียวที่เปนจริงมากที่สุด
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ
สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด
ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ
คุณภาพชีวิตในงาน ซึ่งจําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก
คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดาน
ความกาวหนาในอาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพ
โดยพัฒนามาจากแบบวัดของ Gilmer & Haller (1966)
มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ
การรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน โดยพัฒนา
มาจากแบบวัดของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถาม
ทั้งหมด 6 ขอ

โดยลักษณะของขอคําถามในสวนที่ 2-4 นั้น
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแบบของ
Likert’ Scale (Likert, 1932)
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยได
ดําเนินการตรวจสอบความเที่ยง (reliability) เพื่อวัด
ความสอดคล อ งภายในของคุ ณ ภาพโดยรวมของ
เครื่ อ งมื อ ทั้ ง ฉบั บ ด ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
Cronbach ซึง่ ผลการวิเคราะหสมั ประสิทธิแ์ อลฟาพบวา
สภาพแวดลอมขององคการ (α = 0.772) คุณภาพชีวิต
ในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง (α = 0.690) ดาน
ความกาวหนาในอาชีพ (α = 0.830) ดานการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน (α = 0.771) และการรับรู
ความสุขในการทํางาน (α = 0.690)
5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284
ฉบับ มีอัตราการตอบกลับรอยละ 100 และมีการตรวจ
สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส
และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ
6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย
6.1 ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู  ต อบแบบ
สอบถาม ดวยการหาคารอยละ
6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม
ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข
ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.3 การวิเคราะหเพือ่ หาความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุและหาระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรทั้ง
ทางตรงและทางออม ดวยตัวแบบสมการโครงสรางโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป PLS Graph 3.0 (Chin, 2001)

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.38)
มีอายุระหวาง 30-40 ป (รอยละ 48.24) มีระดับ
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การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวาปริญญาโท (รอยละ
51.41) มีระยะเวลาการทํางานระหวาง 4-6 ป (รอยละ
29.93) และมีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนมากกวา 50,000 บาท
(รอยละ 31.69)
2. ผลการวิเคราะหระดับของสภาพแวดลอมของ
องคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขใน
การทํางานพบวา ระดับของปจจัยสภาพแวดลอมของ
องคการมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X = 3.83, S.D.
= 0.63) รองลงมาคือ ปจจัยการรับรูความสุขในการ
ทํางาน (X = 3.81, S.D. = 0.62) และสุดทายปจจัย
คุณภาพชีวิตในงาน (X = 3.65, S.D. = 0.57)
3. ผลการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุของปจจัยที่มีผลตอการรับรูความสุขในการ
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ทํางาน โดยปจจัยที่เปนตัวแฝงที่มีความเปนนามธรรม
และไมสามารถวัดไดดว ยตัวเอง จําเปนตองอาศัยคาจาก
ตัวแปรมาตรวัดที่อาจใชเปนตัวแสดงอาการหรือเปน
องคประกอบในการวิเคราะห โดยการวิเคราะหตัวแปร
แฝงจะทําการวิเคราะหทีละตัวที่เชื่อมโยงเสนทางไปยัง
ตัวแปรมาตรวัดของแตละตัวแปร และหาความสัมพันธ
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมที่
เขามาเชือ่ มโยง เพือ่ เปลีย่ นความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม โดยคาสัมประสิทธิ์เสนทางตองมี
คาสูงกวา 0.20 ตามเกณฑของ Chin (2001) แสดงวา
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธโดยตรงและ
โดยออม ซึ่งความสัมพันธของตัวแบบสมการโครงสราง
จะปรากฏดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เสนทางความสัมพันธตัวแบบสมการโครงสราง
จากภาพที่ 2 แสดงเสนทางความสัมพันธตัวแบบ
สมการโครงสรางที่ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ซึ่งผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางสามารถ
อธิบายได 2 ประการ คือ (1) ปจจัยที่มีผลโดยรวมตอ
การรับรูความสุขในการทํางาน (PWH) พบวา คุณภาพ
ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) ดาน

ความก า วหน า ในอาชี พ (GS) และด า นการพั ฒ นา
ศักยภาพพนักงาน (DHC) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู
ความสุขในการทํางาน (PWH) มีคาเทากับ 0.217,
0.110 และ 0.396 ตามลําดับ โดยที่มีสภาพแวดลอม
ขององคการ (OE) มีอทิ ธิพลทางออมตอการรับรูค วามสุข
ในการทํางาน (PWH) มีคาเทากับ 0.113, 0.056 และ

ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม ที่ 1) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเขาสูฐ านขอมูล ASEAN Citation Index (ACI)

132

วารสารปญญาภิวัฒน ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

0.248 ตามลําดับ และ (2) ปจจัยที่มีผลโดยรวมตอ
คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC)
ดานความกาวหนาในอาชีพ (GS) และดานการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน (DHC) พบวา สภาพแวดลอมของ
องคการ (OE) มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตในงาน

ดานผลตอบแทนทีเ่ พียงพอ (AFC) ดานความกาวหนาใน
อาชีพ (GS) และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (DHC)
มีคาเทากับ 0.520, 0.507 และ 0.626 ตามลําดับ โดย
ผูวิจัยไดสรุปผลความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ
การรับรูความสุขในการทํางานไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการรับรูความสุขในการทํางาน
คาความ
อิทธิพล
ผันแปร
OE
(effect)
2
(R )
0.395 DE
0.000
การรับรูค วามสุขในการทํางาน (PWH)
IE
0.000
TE
0.000
0.520***
คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) 0.270 DE
IE
0.000
TE
0.520
0.257 DE
0.507***
คุณภาพชีวติ ในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS)
IE
0.000
TE
0.507
0.392 DE
0.626***
คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ
IE
0.000
พนักงาน (DHC)
TE
0.626
ตัวแปร
(LV)

AFC
0.217***
0.000
0.217
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

GS
0.110
0.000
0.110
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

DHC
0.396***
0.000
0.396
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

หมายเหตุ DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect
4. ผลการวิ เ คราะห ตั ว แบบสมการโครงสร า ง
คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่
เชื่ อ มโยงอิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล อ มขององค ก ารสู 

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์
เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
(hypothesis)
H1 สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน
ดานผลตอบแทนที่พอเพียง
H2 สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน
ดานความกาวหนาในอาชีพ
H3 สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน
ดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
H4 คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล
ตอการรับรูความสุขในการทํางาน
H5 คุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพล
ตอการรับรูความสุขในการทํางาน
H6 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล
ตอการรับรูความสุขในการทํางาน
หมายเหตุ * หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ คา t ≥ 1.65
** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96
*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม
ขององค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานด า น
ผลตอบแทนทีพ่ อเพียง ดานความกาวหนาในอาชีพ และ
ดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยมีคา t-test เทากับ
11.642, 13.708 และ 18.084 ตามลําดับ และ (2) คุณภาพ
ชีวติ ในงานดานผลตอบแทนทีพ่ อเพียง ดานความกาวหนา
ในอาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอทิ ธิพล
ตอการรับรูความสุขในการทํางาน โดยมีคา t-test
เทากับ 3.237, 1.718 และ 5.402 ตามลําดับ

สัมประสิทธิ์
เสนทาง คา t-test ผลลัพธ
(Coef.)
0.520***
11.642 สนับสนุน
0.507***

13.708 สนับสนุน

.626***

18.084 สนับสนุน

0.217***

3.237 สนับสนุน

0.110*__

1.718 สนับสนุน

0.396***

5.402 สนับสนุน

5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง
(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่
ตั ว แปรคั่ น กลางจะอธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลทางอ อ มระหว า ง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล
ทางออม (mediation effect) ของคุณภาพชีวิตในงาน
ดานผลตอบแทนทีเ่ พียงพอ ดานความกาวหนาในอาชีพ
และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผลทีไ่ ดจะปรากฏ
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางออม (mediation effect)
สมมติฐานการวิจัย
(hypothesis)
H7 คุณภาพชีวติ ในงานดานผลตอบแทนทีพ่ อเพียงเปนปจจัย
เชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับการรับรู
ความสุขในการทํางาน
H8 คุณภาพชีวติ ในงานดานความกาวหนาในอาชีพเปนปจจัย
เชือ่ มโยงงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับการรับรู
ความสุขในการทํางาน
H9 คุณภาพชีวติ ในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปน
ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ
การรับรูความสุขในการทํางาน
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลคุณภาพชีวติ
ในงานดานผลตอบแทนทีพ่ อเพียง ดานความกาวหนาใน
อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย
ทีเ่ ชือ่ มโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมขององคการสูก าร
รับรูค วามสุขในการทํางานของพนักงาน มีคา ผลคูณของ
สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน
(Boot UlCI) มีคาชวงความเชื่อมั่นไมคลุม 0 เอาไว
แสดงวา ผลคูณสัมประสิทธิเ์ สนทางของอิทธิพลคุณภาพ
ชี วิ ต ในงานด า นผลตอบแทนที่ พ อเพี ย ง ด า นความ
กาวหนาในอาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ
องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน
ซึ่งมีคาอิทธิพลทางออมไมเทากับ 0 โดยมีคาผลคูณของ
สัมประสิทธิ์ขอบเขตลางเทากับ 0.066, 0.090 และ
0.158 ตามลําดับ และขอบเขตบนเทากับ 0.189, 0.217
และ 0.317 ตามลําดับ

อภิปรายและสรุปผล

โดยจากผลการวิเคราะหขอ มูลสามารถอภิปรายผล
การวิจัยไดเปน 2 ปจจัยคือ
1. ปจจัยสภาพแวดลอมขององคการ จากผลการ

0.120

Boot
SE
0.030

Boot
LLCI
0.066

Boot
ULCI
0.189

0.150

0.032

0.090

0.217

0.237

0.039

0.158

0.317

Effect

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่
อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ
การทํางานและสะทอนใหผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร
มีคุณภาพชีวิตในงานที่ดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ
จัดสภาพแวดลอม ใหแกพนักงาน ทัง้ โครงสรางการบริหาร
ที่ เ ข า ใจง า ย สถานที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสม สะดวกต อ การ
ทํางาน และไมแออัดจึงทําใหพนักงานภายในองคการเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ทีพ่ บวา
สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ ี
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงาน โดย
สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม
กลุ  ม ทางสั ง คมจะเป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให พ นั ก งาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในงานและเปนแรงจูงใจทีส่ ง เสริม
ให ก ารทํ า งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล (Kiriago & Bwisa,
2013: 289)
2. ปจจัยคุณภาพชีวิตในงาน จากผลการวิจัยพบวา
คุณภาพชีวิตในงานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพนักงาน
มีชีวิตความเปนอยูที่ดี และสามารถตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานของพนักงานที่จะนําไปสูความสุข
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และความมั่นคงในงานไดในระดับหนึ่ง โดยคุณภาพ
ชีวิตในงานของพนักงานธนาคารทั้งดานผลตอบแทน
ที่พอเพียง ดานความกาวหนาในอาชีพ และดานการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานมี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู 
ความสุขในการทํางาน เนื่องจากธนาคารเปนองคการ
ขนาดใหญและไดมีการกําหนดคาตอบแทนตามหลัก
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมตอการครองชีพของสังคม
และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น อี ก ทั้ ง มี ก ารส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหพนักงานเกิดการพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่อง ดวยการอบรมและสัมมนา จึงทําใหสามารถ
ตอบสนองความต อ งการของพนั ก งานและสามารถ
เป น เหตุ ใ ห พ นั ก งานเกิ ด ความสุ ข ในการทํ า งานได
อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016:
146) ทีพ่ บวา คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีความสัมพันธ
ในทางบวกกับความสุขในการทํางาน โดยคุณภาพชีวติ ใน
การทํางานดานการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกันมีความสัมพันธกบั ความสุขในการทํางานดานการ
ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน
ที่เปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน
การทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตใน
งานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ
และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ
สุขในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเชิงการประยุกตใชในการวิจัย
1.1 จากผลการศึกษาพบวา สภาพแวดลอมของ
องค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานทั้ ง ด า นผล
ตอบแทนที่เพียงพอ ความกาวหนาในอาชีพ และการ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังนัน้ จําเปนอยางยิง่ ทีผ่ บู ริหาร
ธนาคารจะตองใหความสําคัญตอการสรางสภาพแวดลอม
ขององคการใหมสี ภาพแวดลอมทางกายภาพทีเ่ หมาะสม
มีความสะดวกตอการทํางาน และไมแออัด เพื่อสราง
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บรรยากาศในการทํ า งานทํ า ให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
การทํางานที่ดีอยางตอเนื่อง จะสงผลใหพนักงานเกิด
ความสุขเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีอยูในระดับมากอยูแลว
1.2 จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวติ ในงาน
ดานผลตอบแทนที่เพียงพอ ความกาวหนาในอาชีพ
และการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพลตอการรับรู
ความสุขในการทํางาน ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร
ธนาคารจะตองสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมและ
สัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรู และทักษะทีจ่ ะนําไปประยุกต
ใชกับการทํางานในหนาที่ของตน รวมทั้งสรางสรรค
แนวคิดและกระบวนการทํางานใหมๆ ใหเกิดความสุขใน
การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ
แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ
1.3 จากผลการศึกษาพบวา การรับรูความสุข
ในการทํางานมีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด ดังนั้นจําเปนอยางยิ่ง
ที่ผูบริหารธนาคารตองมุงเนนใหพนักงานเกิดความสุข
ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ดีอยูแลว เพื่อให
พนักงานเกิดความกระตือรือรนที่จะทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ เกิดความภาคภูมใิ จในตนเองและองคการ
มีความสุขกับการทํางานเพิ่มขึ้นอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อ
รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ
ที่มีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด
ใหญ เพือ่ การวางแผน และปรับปรุงองคการใหพนักงาน
มีความสุขในการทํางานเพิม่ มากขึน้ และเพือ่ รักษาไวซงึ่
พนักงานที่มีคุณคาใหคงอยูกับองคการ
2.2 ควรนํ า ทฤษฎี ที่ ส ร า งจากข อ มู ล และนํ า
ความรู  ที่ ไ ด จ ากผลการศึ ก ษาข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ไ ป
ประยุกตใชในธุรกิจเดียวกันทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือ
ธุรกิจอื่นที่มีลักษณะงานแตกตางกัน เพื่อนําผลที่ไดมา
เปรียบเทียบและตอยอดใหเกิดประโยชนกับองคการ
ตอไป
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