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บทบรรณาธิการ
เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในยุค Digital Disruption
โลกในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องของความเร็ว และการ
มาของปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล ส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�ำให้หลายๆ คนเกิดความกลัวและวิตก
กังวลต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ เนือ่ งจากแนวโน้ม
ธุรกิจแบบเดิมๆ หรืออาชีพบางอาชีพมีโอกาสที่จะถูก
Disruption มากขึ้น แล้วเราจะเรียนรู้และก้าวไปพร้อม
การเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
Digital Disruption คือ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจาก
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะ
เป็นการท�ำงานหรือการใช้งานส่วนตัว นอกจากนี้ Digital
Disruption ได้เข้ามาเปลีย่ นแปลงธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยการน�ำเทคโนโลยีและสื่อในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ท�ำให้องค์กรต่างๆ
ต้องปรับตัวและเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงาน เพือ่ สอดรับต่อการ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้ ผลการส�ำรวจ
บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง McKinsey และ PWC
ทั้งสองบริษัทออกมาคาดการณ์ว่า ในทศวรรษหน้าจะมี
ต�ำแหน่งงานกว่า 30-50 เปอร์เซ็นต์ ที่จะโดนแทนทีด่ ว้ ย
หุน่ ยนต์ และ AI ถ้าหากปรับตัวไม่ทนั และภายในปี 2030
หุ่นยนต์จะเข้ามาท�ำงานแทนที่มนุษย์มากถึง 800 ล้าน
ต� ำ แหน่ ง ทั่ ว โลก โดยเฉพาะสายงานด้ า นการผลิ ต
ประกอบเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน เนื่องจากสามารถ
ให้ผลผลิตในจ�ำนวนที่มากกว่า เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับคน เมื่อ AI
สามารถท�ำงานได้เร็วกว่าสมองคน จึงจ�ำเป็นทีค่ นท�ำงาน
ทุกคนต้องเร่งปรับตัวและเรียนรูอ้ ย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้อง
มีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี
การเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อพร้อมเข้าสู่โลก
การท�ำงานทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ Digital Disruption
ถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้น
กุญแจส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้เราไม่ถกู Disruption ในอนาคตคือ
การสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมและทักษะในการ
ท�ำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึง
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ยั่งยืนต่อไป วารสารปัญญาภิวัฒน์ขอเป็นส่วนหนึ่งใน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของสภาพแวดล้อมขององค์การ คุณภาพชีวิตในงาน และ
การรับรู้ความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ และ
2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสาเหตุของสภาพแวดล้อมขององค์การและคุณภาพชีวิตในงานที่มีผลต่อการรับรู้
ความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ โดยงานวิจัยนี้
เป็นการวิจยั เชิงปริมาณด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงส�ำรวจกับประชากร กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ จ�ำนวน 284 ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม มีการตอบกลับครบทุกฉบับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั คือ วิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0 ผลการวิจยั พบว่า
1) สภาพแวดล้อมขององค์การ คุณภาพชีวติ ในงาน และการรับรูค้ วามสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บรู ณะ มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และ 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของสภาพแวดล้อมขององค์การและคุณภาพชีวติ ในงานทีม่ ผี ลต่อการรับรูค้ วามสุขในการท�ำงานของ
พนักงานพบว่า สภาพแวดล้อมขององค์การมีอิทธิพลโดยรวมกับคุณภาพชีวิตในงานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอ
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ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีค่าอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.520, 0.507 และ
0.626 ตามล�ำดับ และคุณภาพชีวติ ในงานด้านผลตอบแทนทีเ่ พียงพอ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.217
ค�ำส�ำคัญ: สภาพแวดล้อมขององค์การ คุณภาพชีวิตในงาน การรับรู้ความสุขในการท�ำงาน

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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กระแสการแปรเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมเริ่มก้าว
เข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีเริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การด�ำเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก
กลาง และใหญ่ เริ่มให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรมนุษย์
มุมมองการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไป
ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ องค์การหลายองค์การต่างเริม่ มองเห็น
ถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ โดยมองว่า มนุษย์เปรียบ
เสมือนสินทรัพย์อย่างหนึง่ ทีม่ ชี วี ติ มีความสามารถในการ
ขับเคลือ่ นให้กลายเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน (Balaji, 2013: 470)
ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจนั้นถือเป็น
เรื่องยากส�ำหรับหลายองค์การ หากองค์การสามารถ
สร้ า งให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ รู ้ สึ ก ถึ ง การท� ำ งานอย่ า งมี
ความหมาย ท�ำให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดความสุขได้ภายใน
จิตใจย่อมถือว่า องค์การนัน้ สามารถสร้างความแข็งแกร่ง
ได้ภายในองค์การ (Abdullah & Ling, 2015: 148)
ความสุ ข ในการท� ำ งานเป็ น ความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากภายในจิ ต ใจของแต่ ล ะบุ ค คลที่ ต อบสนองต่ อ
สภาพแวดล้ อ ม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ประสบการณ์ ใ น
การท� ำ งานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการและความส� ำ เร็ จ
ของตน โดยความสุขในการท�ำงานจะมีผลท�ำให้บุคคล
เกิดความกระตือรือร้น สนุกสนาน เต็มใจที่จะท�ำงาน
และสามารถท�ำงานออกมาได้เป็นอย่างดี (Siriwan et al.,
2015: 315) แต่จากภาวการณ์ทางการบริหารจัดการ
ที่ เปลี่ ย นแปลงไป หลายองค์ก ารต่างมุ่ง เน้นจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เกิดความ
ตื่ น ตั ว และมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจแปรเปลี่ยนกลาย
เป็นการท�ำงานที่อยู่ภายใต้ความกดดัน และความวิตก
กังวลทีจ่ ะต้องเผชิญกับปัญหาและเหตุการณ์ตา่ งๆ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลท�ำให้ความสุขในการท�ำงานและ
การด�ำเนินชีวิตลดลง และจากการส�ำรวจความสุขของ
คนไทยในปี 2558 ลดลงอยู่ที่ 31.44 จากปี 2557

อยู่ที่ 31.48 และ ปี 2556 อยู่ที่ 33.35 (National
Statistical Office, 2015) ซึ่งจากผลการส�ำรวจท�ำให้
ทราบว่า บุคคลต่างแสวงหาความสุขในการท�ำงานและ
การด�ำเนินชีวติ โดยเฉพาะความสุขทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
ทีถ่ อื เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญและเป็นแหล่งรายได้ที่
จะน�ำไปใช้เพือ่ การด�ำรงชีวติ ทีด่ ี ช่วยให้มคี วามสุขสบาย
แต่อย่างไรก็ตามเงินก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้
เกิดความสุขแก่บุคคลเสมอไป
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ก็เป็นอีกองค์การ
หนึ่งที่มีแ นวนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความสามารถ ส่งเสริมให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
สร้างคุณค่าในการท�ำงาน พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญใน
การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานกับ
องค์การ เพื่อให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุขและ
เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงาน (Kasikornbank Public
Company Limited, 2015) แต่จากนโยบายการส่งเสริม
ดังกล่าวก็จำ� เป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เข้ามาเป็นปัจจัย
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานภายในองค์ ก ารเกิ ด ความสุ ข
และเกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงาน องค์การจ�ำเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ท� ำ งานของพนั ก งาน และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ เพือ่ ความสามารถ
ในการก�ำหนดค่านิยมองค์การที่สนับสนุนและส่งเสริม
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขององค์การ (Kiriago &
Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya,
2017: 378) ตลอดจนสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งสภาพ
การท� ำ งานและชี วิ ต ส่ ว นบุ ค คลอั น เกิ ด จากการรั บ รู ้
คุณภาพชีวิตในงานที่องค์การส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
วิธีการท�ำงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความ
ก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ การมีส่วนร่วมและ
ความมีอสิ ระในการท�ำงาน ความปลอดภัยในการท�ำงาน
รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
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และมีผลต่อการด�ำเนินชีวิต ทัศนคติ รวมทั้งคุณค่าของ
พนักงานในองค์การ อันจะท�ำให้พนักงานเกิดความสุข
ความกระตือรือร้นในการท�ำงานให้กับองค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน (Chaiprasit &
Santidhirakul, 2011: 189)
ดังนั้นจากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ข้ า งต้ น ท� ำ ให้ ผู ้ วิจัย สนใจที่จ ะศึก ษาถึง ตัวแบบความ
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสภาพแวดล้อมของ
องค์ ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้
ความสุขในการท�ำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บรู ณะ เพราะการ
ที่องค์การจะบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น จ�ำเป็นต้องทราบว่า จะมีปัจจัยใดบ้างที่จะก่อให้เกิด
ความสุขในการท�ำงานของพนักงาน เพือ่ น�ำผลการวิจยั นี้
มาใช้ประโยชน์ในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง
องค์การให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานเพิม่ มากขึน้
ตลอดจนเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าให้อยู่
กับองค์การสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับของสภาพแวดล้อมขององค์การ
คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน
ของพนั ก งานธนาคารกสิ ก รไทย จ� ำ กั ด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสาเหตุ
ของสภาพแวดล้อมขององค์การและคุณภาพชีวติ ในงาน
ที่มีผลต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
ราษฎร์บูรณะ

ขอบเขตการวิจัย

การวิจยั ครัง้ เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ สายงานธุรกิจ
ลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 979 คน
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(Kasikornbank Public Company Limited, 2017)
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ จ�ำนวน
284 คน ซึ่งก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ
Yamane (1973) ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% ยอมให้
มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5 และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling)
และการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (simple random
sampling)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�ำให้ทราบความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมของ
องค์การ คุณภาพชีวติ ในงาน และการรับรูค้ วามสุขในการ
ท�ำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
2. เป็นแนวทางให้ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน) สามารถน�ำผลการวิจัยไปบริหารการ
วางแผนและเสริมสร้างความสุขในการท�ำงานให้กับ
พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์การ

ทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท�ำการสรุปไว้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organizational
Environment - OE) เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ
ตัวบุคคลในขณะปฏิบตั งิ านทีส่ ะท้อนถึงความรูส้ กึ นึกคิด
การท� ำ งานของบุ ค คลทั้ ง ด้ า นกายภาพ สั ง คม และ
วัฒนธรรมที่ท�ำให้พนักงานเกิดการรับรู้บรรยากาศและ
สถานที่ในการท�ำงาน (Kiriago & Bwisa, 2013: 291)
ตลอดจนการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่เอื้ออ�ำนวย
ต่อปัจจัยที่ท�ำให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
ในหน้าที่ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และคุณภาพชีวิต
ในงานที่ จ ะเสริ ม สร้ า งความสมดุ ล ที่ ดี ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด
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ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกทางกายภาพ (Chaiprasit &
Santidhirakul, 2011: 189) ทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานท�ำงานได้อย่างมีความสุข เกิดความมุ่งมั่น
ตั้งใจ และท�ำงานได้อย่างมีคุณภาพ แต่ในทางกลับกัน
หากองค์การมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
ท� ำ งานก็ จ ะส่ ง ผลให้ พ นั ก งานเกิ ด ภาวะความกดดั น
เบื่อหน่าย และเหนื่อยล้าในการท�ำงาน รวมถึงท�ำให้
ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง และจากการศึกษา
วิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงาน โดย
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทางกายภาพและการรวม
กลุ่มทางสังคมเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้พนักงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในงาน และเป็นแรงจูงใจที่ส่งเสริมให้
การท�ำงานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran &
Ramya, 2017: 378) อีกทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานและ
คุณภาพชีวิตในงานจะเสริมสร้างความสมดุลที่ดีที่จะ
ท�ำให้เกิดทัศนคติและความพึงพอใจในการท�ำงาน ซึง่ จะ
น�ำพาไปสูค่ วามสุขในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้เช่นกัน (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)
2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality WLQ) เป็นกระบวนการหนึง่ ทีอ่ งค์การเป็นผูส้ ง่ เสริมและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น โดยการสร้าง
ภาวะสมดุลระหว่างสภาพการท�ำงานและความต้องการ
ส่วนบุคคลที่ได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สั ง คม เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ทั ศ นคติ แ ละ
ความพึ ง พอใจในการท� ำ งานของพนั ก งานก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสุข และความกระตือรือร้นในการท�ำงานทีก่ อ่ ให้เกิด
คุณค่ากับองค์การอย่างแท้จริง (Balaji, 2013: 471;
Luekitinan, 2017: 58) โดยคุณภาพชีวิตในงานทั้ง
ด้านผลตอบแทนที่พอเพียง ความก้าวหน้าในอาชีพ
และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานจะสามารถ
บู ร ณาการทางสั ง คมหรื อ การท� ำ งานร่ ว มกั น ที่ ก ่ อ ให้
เกิดความสัมพันธ์กับความสุขในการท�ำงาน ทั้งด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์และด้านการได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม

และเพียงพอ (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat,
2016: 149-150) หากองค์การสามารถสร้างสมดุล
ระหว่างสภาพแวดล้อมขององค์การกับคุณภาพชีวิต
ในงานทั้งด้านผลตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ
หรื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานที่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผล
ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความสุ ข ในการท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน (Chaiprasit &
Santidhirakul, 2011: 191) และจากการศึกษางาน
วิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ ในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับความสุขในการท�ำงาน โดยคุณภาพชีวิตในงานด้าน
การได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ และ
การบูรณาการทางสังคมหรือการท�ำงานร่วมกันมีความ
สัมพันธ์กบั ความสุขในการท�ำงานด้านการติดต่อสัมพันธ์
เช่นกัน (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016:
145-146; Kiriago & Bwisa, 2013: 289)
3. การรับรู้ความสุขในการท�ำงาน (Perception
of Work Happiness - PWH) ถือเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานในองค์ ก ารเกิ ด
ความรู้สึกตอบสนองการรับรู้ความสุขที่เกิดจากการ
ท�ำงาน การแสดงออกในด้านบวกมากกว่าด้านลบ โดย
เฉพาะองค์การที่มีข้อจ�ำกัดด้านทุนและเทคโนโลยี เมื่อ
พนักงานท�ำงานได้รับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นก็จะส่งผล
ท�ำให้องค์การมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสร้างความได้
เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างความสุขในที่ท�ำงาน
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงิน แต่ผู้บริหารและพนักงานจะต้อง
มุง่ มัน่ ในการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง (Chaiprasit &
Santidhirakul, 2011: 198) ให้เกิดความกระตือรือร้น
การรักในงาน ความไว้วางใจ ความผูกพันต่อองค์การ
และความคิดสร้างสรรค์ในงาน เพื่อขับเคลื่อนให้กลาย
เป็ น นวั ต กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น สิ่ ง ใหม่ ห รื อ
ต่ อ ยอดจากของเดิ ม ที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ องค์ ก าร
(Boonyoo et al., 2016: 83)
ซึ่ ง จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ตั ว แบบความสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ข อง
สภาพแวดล้อมขององค์การและคุณภาพชีวิตในงาน

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

Panyapiwat Journal Vol.11 No.3 September - December 2019

ที่มีผลต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
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ราษฎร์บูรณะ ผู้วิจัยได้น�ำมาสังเคราะห์สร้างเป็นกรอบ
แนวความคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

สมมติ ฐ านที่ 1 สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานด้ า นผลตอบแทนที่
พอเพียง
สมมติ ฐ านที่ 2 สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในงานด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ
สมมติ ฐ านที่ 3 สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในงานด้านการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพชีวติ ในงานด้านผลตอบแทน
ที่พอเพียงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน
สมมติ ฐ านที่ 5 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานด้ า นความ
ก้ า วหน้ า ในอาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ ค วามสุ ข ใน
การท�ำงาน
สมมติฐานที่ 6 คุณภาพชีวิตในงานด้านการพัฒนา
ศั ก ยภาพพนั ก งานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ ค วามสุ ข ใน
การท�ำงาน

สมมติฐานที่ 7 คุณภาพชีวติ ในงานด้านผลตอบแทน
ทีพ่ อเพียงเป็นปัจจัยเชือ่ มโยงระหว่างสภาพแวดล้อมของ
องค์การกับการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน
สมมติ ฐ านที่ 8 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานด้ า นความ
ก้ า วหน้ า ในอาชี พ เป็ น ปั จ จั ย เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารกั บ การรั บ รู ้ ค วามสุ ข ใน
การท�ำงาน
สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานด้านการพัฒนา
ศั ก ยภาพพนั ก งานเป็ น ปั จ จั ย เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารกั บ การรั บ รู ้ ค วามสุ ข ใน
การท�ำงาน

วิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) ที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีด�ำเนินการวิจัยแบ่งตาม
ขอบเขตและรายละเอียดที่ศึกษาดังนี้
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1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 979 คน (Kasikornbank Public Company
Limited, 2017)
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ จ�ำนวน
284 คน ซึ่งก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ
Yamane (1973) ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% ยอมให้
มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 284 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(stratified random sampling) และการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดย
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการท�ำงาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นค�ำถามแบบตรวจสอบรายการ มี
ข้อค�ำถาม 6 ข้อ โดยให้เลือกค�ำตอบเพียงค�ำตอบเพียง
ค�ำตอบเดียวที่เป็นจริงมากที่สุด
		 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ
สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยพัฒนามาจากแบบวัด
ของ Moos (1986) มีจ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งหมด 6 ข้อ
		 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ
คุณภาพชีวิตในงาน ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
คุณภาพชีวิตในงานด้านผลตอบแทนที่พอเพียง ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการพัฒนาศักยภาพ
โดยพัฒนามาจากแบบวัดของ Gilmer & Haller (1966)
มีจ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งหมด 15 ข้อ
		 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ
การรับรู้ความสุขในการท�ำงานของพนักงาน โดยพัฒนา
มาจากแบบวัดของ Moos (1986) มีจ�ำนวนข้อค�ำถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ

		 โดยลักษณะของข้อค�ำถามในส่วนที่ 2-4 นั้น
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของ
Likert’ Scale (Likert, 1932)
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการตรวจสอบความเที่ยง (reliability) เพื่อวัด
ความสอดคล้ อ งภายในของคุ ณ ภาพโดยรวมของ
เครื่ อ งมื อ ทั้ ง ฉบั บ ด้ ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
Cronbach ซึง่ ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิแ์ อลฟาพบว่า
สภาพแวดล้อมขององค์การ (α = 0.772) คุณภาพชีวิต
ในงานด้านผลตอบแทนที่พอเพียง (α = 0.690) ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ (α = 0.830) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน (α = 0.771) และการรับรู้
ความสุขในการท�ำงาน (α = 0.690)
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานของธนาคาร จ�ำนวน 284
ฉบับ มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 100 และมีการตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส
และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
สถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย
		 6.1 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบแบบ
สอบถาม ด้วยการหาค่าร้อยละ
		 6.2 ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดล้อม
ขององค์การ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรู้ความสุข
ในการท�ำงาน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 6.3 การวิเคราะห์เพือ่ หาความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุและหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างโดย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป PLS Graph 3.0 (Chin, 2001)

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.38)
มีอายุระหว่าง 30-40 ปี (ร้อยละ 48.24) มีระดับ
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การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าปริญญาโท (ร้อยละ
51.41) มีระยะเวลาการท�ำงานระหว่าง 4-6 ปี (ร้อยละ
29.93) และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท
(ร้อยละ 31.69)
2. ผลการวิเคราะห์ระดับของสภาพแวดล้อมของ
องค์การ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรู้ความสุขใน
การท�ำงานพบว่า ระดับของปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
องค์การมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X = 3.83, S.D.
= 0.63) รองลงมาคือ ปัจจัยการรับรู้ความสุขในการ
ท�ำงาน (X = 3.81, S.D. = 0.62) และสุดท้ายปัจจัย
คุณภาพชีวิตในงาน (X = 3.65, S.D. = 0.57)
3. ผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสุขในการ
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ท�ำงาน โดยปัจจัยที่เป็นตัวแฝงที่มีความเป็นนามธรรม
และไม่สามารถวัดได้ดว้ ยตัวเอง จ�ำเป็นต้องอาศัยค่าจาก
ตัวแปรมาตรวัดที่อาจใช้เป็นตัวแสดงอาการหรือเป็น
องค์ประกอบในการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ตัวแปร
แฝงจะท�ำการวิเคราะห์ทีละตัวที่เชื่อมโยงเส้นทางไปยัง
ตัวแปรมาตรวัดของแต่ละตัวแปร และหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่
เข้ามาเชือ่ มโยง เพือ่ เปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม โดยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางต้องมี
ค่าสูงกว่า 0.20 ตามเกณฑ์ของ Chin (2001) แสดงว่า
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์โดยตรงและ
โดยอ้อม ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้าง
จะปรากฏดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบ
สมการโครงสร้างที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ซึ่งผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างสามารถ
อธิบายได้ 2 ประการ คือ (1) ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อ
การรับรู้ความสุขในการท�ำงาน (PWH) พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในงานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) ด้าน

ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ (GS) และด้ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพพนักงาน (DHC) มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสุขในการท�ำงาน (PWH) มีค่าเท่ากับ 0.217,
0.110 และ 0.396 ตามล�ำดับ โดยที่มีสภาพแวดล้อม
ขององค์การ (OE) มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการรับรูค้ วามสุข
ในการท�ำงาน (PWH) มีค่าเท่ากับ 0.113, 0.056 และ
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0.248 ตามล�ำดับ และ (2) ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อ
คุณภาพชีวิตในงานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC)
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (GS) และด้านการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน (DHC) พบว่า สภาพแวดล้อมของ
องค์การ (OE) มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในงาน

ด้านผลตอบแทนทีเ่ พียงพอ (AFC) ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ (GS) และด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (DHC)
มีค่าเท่ากับ 0.520, 0.507 และ 0.626 ตามล�ำดับ โดย
ผู้วิจัยได้สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
การรับรู้ความสุขในการท�ำงานได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน
ค่าความ
อิทธิพล
ผันแปร
OE
(effect)
2
(R )
การรับรูค้ วามสุขในการท�ำงาน (PWH)
0.395 DE
0.000
IE
0.000
TE
0.000
คุณภาพชีวิตในงานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) 0.270 DE
0.520***
IE
0.000
TE
0.520
คุณภาพชีวติ ในงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (GS)
0.257 DE
0.507***
IE
0.000
TE
0.507
คุณภาพชีวิตในงานด้านการพัฒนาศักยภาพ
0.392 DE
0.626***
พนักงาน (DHC)
IE
0.000
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 คราะห์ ตั ว แบบสมการโครงสร้ า ง
คุณภาพชีวิตในงานด้านต่างๆ เป็นปัจจัยคั่นกลางที่
เชื่ อ มโยงอิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารสู ่

การรับรู้ความสุขในการท�ำงานพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางมีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
(hypothesis)
H1 สภาพแวดล้อมขององค์การมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในงาน
ด้านผลตอบแทนที่พอเพียง
H2 สภาพแวดล้อมขององค์การมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในงาน
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
H3 สภาพแวดล้อมขององค์การมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
H4 คุณภาพชีวิตในงานด้านผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน
H5 คุณภาพชีวิตในงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน
H6 คุณภาพชีวิตในงานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน
หมายเหตุ * หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65
** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96
*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า (1) สภาพแวดล้อม
ขององค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานด้ า น
ผลตอบแทนทีพ่ อเพียง ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และ
ด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยมีคา่ t-test เท่ากับ
11.642, 13.708 และ 18.084 ตามล�ำดับ และ (2) คุณภาพ
ชีวติ ในงานด้านผลตอบแทนทีพ่ อเพียง ด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพ และด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอทิ ธิพล
ต่อการรับรู้ความสุขในการท�ำงาน โดยมีค่า t-test
เท่ากับ 3.237, 1.718 และ 5.402 ตามล�ำดับ

สัมประสิทธิ์
เส้นทาง ค่า t-test ผลลัพธ์
(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. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง
(mediation variables) ซึ่งเป็นตัวแปรที่เข้ามาเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยที่
ตั ว แปรคั่ น กลางจะอธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มระหว่ า ง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล
ทางอ้อม (mediation effect) ของคุณภาพชีวิตในงาน
ด้านผลตอบแทนทีเ่ พียงพอ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
และด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผลทีไ่ ด้จะปรากฏ
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม (mediation effect)
สมมติฐานการวิจัย
(hypothesis)
H7 คุณภาพชีวติ ในงานด้านผลตอบแทนทีพ่ อเพียงเป็นปัจจัย
เชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมขององค์การกับการรับรู้
ความสุขในการท�ำงาน
H8 คุณภาพชีวติ ในงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพเป็นปัจจัย
เชือ่ มโยงงระหว่างสภาพแวดล้อมขององค์การกับการรับรู้
ความสุขในการท�ำงาน
H9 คุณภาพชีวติ ในงานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานเป็น
ปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมขององค์การกับ
การรับรู้ความสุขในการท�ำงาน
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลคุณภาพชีวติ
ในงานด้านผลตอบแทนทีพ่ อเพียง ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ และด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานเป็นปัจจัย
ทีเ่ ชือ่ มโยงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมขององค์การสูก่ าร
รับรูค้ วามสุขในการท�ำงานของพนักงาน มีคา่ ผลคูณของ
สัมประสิทธิ์ขอบเขตล่าง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน
(Boot UlCI) มีค่าช่วงความเชื่อมั่นไม่คลุม 0 เอาไว้
แสดงว่า ผลคูณสัมประสิทธิเ์ ส้นทางของอิทธิพลคุณภาพ
ชี วิ ต ในงานด้ า นผลตอบแทนที่ พ อเพี ย ง ด้ า นความ
ก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของ
องค์การสู่การรับรู้ความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
ซึ่งมีค่าอิทธิพลทางอ้อมไม่เท่ากับ 0 โดยมีค่าผลคูณของ
สัมประสิทธิ์ขอบเขตล่างเท่ากับ 0.066, 0.090 และ
0.158 ตามล�ำดับ และขอบเขตบนเท่ากับ 0.189, 0.217
และ 0.317 ตามล�ำดับ

อภิปรายและสรุปผล

โดยจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถอภิปรายผล
การวิจัยได้เป็น 2 ปัจจัยคือ
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ 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

วิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมขององค์การที่เป็นสิ่งต่างๆ ที่
อยู่รอบตัวทั้งภายในและภายนอกองค์การย่อมมีผลต่อ
การท�ำงานและสะท้อนให้ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ดีขึ้น โดยสภาพแวดล้อมที่ดีจะท�ำให้พนักงานธนาคาร
มีคุณภาพชีวิตในงานที่ดีได้ เนื่องจากธนาคารได้มีการ
จัดสภาพแวดล้อม ให้แก่พนักงาน ทัง้ โครงสร้างการบริหาร
ที่ เ ข้ า ใจง่ า ย สถานที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสม สะดวกต่ อ การ
ท�ำงาน และไม่แออัดจึงท�ำให้พนักงานภายในองค์การเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีต่องาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ทีพ่ บว่า
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทางกายภาพเป็นปัจจัยทีม่ ี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงาน โดย
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทางกายภาพและการรวม
กลุ ่ ม ทางสั ง คมจะเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ พ นั ก งาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในงานและเป็นแรงจูงใจทีส่ ง่ เสริม
ให้ ก ารท� ำ งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล (Kiriago & Bwisa,
2013: 289)
2. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในงาน จากผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพชีวิตในงานเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้พนักงาน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงานที่จะน�ำไปสู่ความสุข
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และความมั่นคงในงานได้ในระดับหนึ่ง โดยคุณภาพ
ชีวิตในงานของพนักงานธนาคารทั้งด้านผลตอบแทน
ที่พอเพียง ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้
ความสุขในการท�ำงาน เนื่องจากธนาคารเป็นองค์การ
ขนาดใหญ่และได้มีการก�ำหนดค่าตอบแทนตามหลัก
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมต่อการครองชีพของสังคม
และการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น อี ก ทั้ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการอบรมและสัมมนา จึงท�ำให้สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของพนั ก งานและสามารถ
เป็ น เหตุ ใ ห้ พ นั ก งานเกิ ด ความสุ ข ในการท� ำ งานได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ
Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016:
146) ทีพ่ บว่า คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับความสุขในการท�ำงาน โดยคุณภาพชีวติ ใน
การท�ำงานด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท�ำงาน
ร่วมกันมีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการท�ำงานด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์สูงที่สุด และด้านการได้รับค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การท�ำงานด้านการติดต่อต�่ำที่สุด โดยคุณภาพชีวิตใน
งานจะเสริมสร้างความสมดุลที่ดีที่จะท�ำให้เกิดทัศนคติ
และความพึงพอใจในการท�ำงาน ซึ่งจะน�ำพาไปสู่ความ
สุขในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้เช่นกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงการประยุกต์ใช้ในการวิจัย
		 1.1 จากผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมของ
องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในงานทั้ ง ด้ า นผล
ตอบแทนที่เพียงพอ ความก้าวหน้าในอาชีพ และการ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหาร
ธนาคารจะต้องให้ความส�ำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อม
ขององค์การให้มสี ภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่ หมาะสม
มีความสะดวกต่อการท�ำงาน และไม่แออัด เพื่อสร้าง
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บรรยากาศในการท� ำ งานท� ำ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ใน
การท�ำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้พนักงานเกิด
ความสุขเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว
		 1.2 จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ ในงาน
ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอ ความก้าวหน้าในอาชีพ
และการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ความสุขในการท�ำงาน ดังนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
ธนาคารจะต้องส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมและ
สัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และทักษะทีจ่ ะน�ำไปประยุกต์
ใช้กับการท�ำงานในหน้าที่ของตน รวมทั้งสร้างสรรค์
แนวคิดและกระบวนการท�ำงานใหม่ๆ ให้เกิดความสุขใน
การท�ำงาน และเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ทางการ
แข่งขันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การ
		 1.3 จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสุข
ในการท�ำงานมีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด ดังนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้บริหารธนาคารต้องมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความสุข
ในการท�ำงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ดีอยู่แล้ว เพื่อให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นที่จะท�ำงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เกิดความภาคภูมใิ จในตนเองและองค์การ
มีความสุขกับการท�ำงานเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณค่าให้อยู่กับองค์การต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรน�ำไปศึกษากับองค์การหรือธุรกิจอื่นๆ
ที่มีการบริหารจัดการเป็นระบบและเป็นองค์การขนาด
ใหญ่ เพือ่ การวางแผน และปรับปรุงองค์การให้พนักงาน
มีความสุขในการท�ำงานเพิม่ มากขึน้ และเพือ่ รักษาไว้ซงึ่
พนักงานที่มีคุณค่าให้คงอยู่กับองค์การ
		 2.2 ควรน� ำ ทฤษฎี ที่ ส ร้ า งจากข้ อ มู ล และน� ำ
ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจเดียวกันทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือ
ธุรกิจอื่นที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน เพื่อน�ำผลที่ได้มา
เปรียบเทียบและต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับองค์การ
ต่อไป
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