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บทคัดยอ
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คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหสมการโครงสรางโดยใชโปรแกรม PLS Graph 3.0 ผลการวจัิยพบวา 

1) สภาพแวดลอมขององคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญราษฎรบรูณะ มคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมาก และ 2) ผลการวเิคราะหความสมัพนัธ

โครงสรางเชงิสาเหตขุองสภาพแวดลอมขององคการและคณุภาพชวีติในงานทีม่ผีลตอการรบัรูความสขุในการทาํงานของ

พนักงานพบวา สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลโดยรวมกับคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 Thanyanan Boonyoo

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

 Thanyanan Boonyoo

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
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เปนการวจิยัเชงิปรมิาณดวยวธิกีารวจิยัเชิงสาํรวจกบัประชากร กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัคอื พนกังานธนาคารกสกิรไทย

การรับรูความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ และ

2) ศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุของสภาพแวดลอมขององคการและคุณภาพชีวิตในงานท่ีมีผลตอการรับรู
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และ
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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.
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บทนํา 
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เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีเริ่มมีการ

ปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว การดําเนินธุรกิจทั้งขนาดเล็ก 

กลาง และใหญ เริ่มใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย 

มุมมองการจัดการทรัพยากรมนุษยก็เริ่มปรับเปลี่ยนไป
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ถงึคณุคาของทรพัยากรมนษุย โดยมองวา มนษุยเปรยีบ

เสมอืนสนิทรัพยอยางหนึง่ทีม่ชีวิีตมีความสามารถในการ

ขบัเคล่ือนใหกลายเปนนวตักรรมสรางสรรคใหเกดิความ

ไดเปรยีบเชงิการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Balaji, 2013: 470) 

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

เรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ

สรางใหทรัพยากรมนุษยรู สึกถึงการทํางานอยางมี

ความหมาย ทําใหทรพัยากรมนุษยเกดิความสขุไดภายใน

จติใจยอมถอืวา องคการน้ันสามารถสรางความแขง็แกรง

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

สภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณใน

การทํางานที่ตรงกับความตองการและความสําเร็จ

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล
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คนไทยในป 2558 ลดลงอยูที่ 31.44 จากป 2557

อยูท่ี 31.48 และ ป 2556 อยูท่ี 33.35 (National 

Statistical Office, 2015) ซึ่งจากผลการสํารวจทําให

ทราบวา บุคคลตางแสวงหาความสุขในการทํางานและ

การดาํเนนิชวีติ โดยเฉพาะความสขุทีเ่กดิจากการทาํงาน

ทีถ่อืเปนกจิกรรมทีม่คีวามสาํคัญและเปนแหลงรายไดที่

จะนาํไปใชเพือ่การดาํรงชวีติทีด่ ีชวยใหมีความสขุสบาย 

แตอยางไรก็ตามเงินก็ไมใชปจจัยหลักในการสงเสริมให

เกิดความสุขแกบุคคลเสมอไป 

 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) กเ็ปนอกีองคการ

หนึ่งท่ีมีแนวนโยบายสงเสริมใหพนักงานมีศักยภาพ

เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหพนักงานได

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับ

องคการ เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขและ

เกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน (Kasikornbank Public 

Company Limited, 2015) แตจากนโยบายการสงเสรมิ

ดงักลาวกจ็าํเปนตองอาศยัปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจยั

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

อาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

ทํางานของพนักงาน และสามารถตอบสนองความ

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ
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เรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับเรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับเรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถเรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับ

สรางใหทรัพยากรมนุษยรู สึกถึงการทํางานอยางมี

ความหมาย ทําใหทรพัยากรมนุษยเกดิความสขุไดภายใน

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

สภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณใน อาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., 

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 

เรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับเรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับเรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับ

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญในซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

เรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

เรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถเรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

เรื่องยากสําหรับหลายองคการ หากองคการสามารถ การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมของพนักงานกับ

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

ไดเปรยีบเชงิการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Balaji, 2013: 470) 

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

ไดเปรยีบเชงิการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Balaji, 2013: 470) 

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

ไดเปรยีบเชงิการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Balaji, 2013: 470) 

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

ไดเปรยีบเชงิการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Balaji, 2013: 470) 

ขบัเคล่ือนใหกลายเปนนวตักรรมสรางสรรคใหเกดิความ

ไดเปรยีบเชงิการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Balaji, 2013: 470) 

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

ไดเปรยีบเชงิการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Balaji, 2013: 470) 

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน

ไดเปรยีบเชงิการแขงขนัอยางยัง่ยนื (Balaji, 2013: 470) 

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปนซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปนซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปนซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปนซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปนซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีชีวิตจิตใจนั้นถือเปน สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญในสรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหพนักงานได

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

แสดงความสามารถ สงเสริมใหเปนคนดี คนเกง และ

สรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญในสรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญในสรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญในสรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญในสรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญในสรางคุณคาในการทํางาน พรอมท้ังใหความสําคัญใน

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอจากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุขที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

สภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณในสภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณใน อาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

สรางใหทรัพยากรมนุษยรู สึกถึงการทํางานอยางมีสรางใหทรัพยากรมนุษยรู สึกถึงการทํางานอยางมี

ความหมาย ทําใหทรพัยากรมนุษยเกดิความสขุไดภายใน

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

สรางใหทรัพยากรมนุษยรู สึกถึงการทํางานอยางมี

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

องคการ เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขและองคการ เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขและองคการ เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขและ

เกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน (Kasikornbank Public 

Company Limited, 2015) แตจากนโยบายการสงเสรมิ

ดงักลาวกจ็าํเปนตองอาศยัปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจยัดงักลาวกจ็าํเปนตองอาศยัปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจยั

สรางใหทรัพยากรมนุษยรู สึกถึงการทํางานอยางมี

ความหมาย ทําใหทรพัยากรมนุษยเกดิความสขุไดภายใน

จติใจยอมถอืวา องคการน้ันสามารถสรางความแขง็แกรง

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

สรางใหทรัพยากรมนุษยรู สึกถึงการทํางานอยางมี

ความหมาย ทําใหทรพัยากรมนุษยเกดิความสขุไดภายใน

จติใจยอมถอืวา องคการน้ันสามารถสรางความแขง็แกรง

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

องคการ เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขและ

เกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน (Kasikornbank Public 

Company Limited, 2015) แตจากนโยบายการสงเสรมิ

ดงักลาวกจ็าํเปนตองอาศยัปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจยั

2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

สภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณใน

การทํางานที่ตรงกับความตองการและความสําเร็จ

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

จติใจยอมถอืวา องคการน้ันสามารถสรางความแขง็แกรง

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ

ที่เปลี่ยนแปลงไป หลายองคการตางมุ งเนนจัดการ

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., 

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

สรางใหทรัพยากรมนุษยรู สึกถึงการทํางานอยางมี

ความหมาย ทําใหทรพัยากรมนุษยเกดิความสขุไดภายใน

จติใจยอมถอืวา องคการน้ันสามารถสรางความแขง็แกรง

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

สภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณใน

การทํางานที่ตรงกับความตองการและความสําเร็จ

สภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณใน

การทํางานที่ตรงกับความตองการและความสําเร็จ

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya, 

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

ทํางานของพนักงาน และสามารถตอบสนองความ

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

Company Limited, 2015) แตจากนโยบายการสงเสรมิ

ดงักลาวกจ็าํเปนตองอาศยัปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจยั

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya, 

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

องคการ เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขและ

เกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน (Kasikornbank Public 

Company Limited, 2015) แตจากนโยบายการสงเสรมิCompany Limited, 2015) แตจากนโยบายการสงเสรมิ

ดงักลาวกจ็าํเปนตองอาศยัปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจยั

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

อาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

ทํางานของพนักงาน และสามารถตอบสนองความ

อาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

ทํางานของพนักงาน และสามารถตอบสนองความ

ดงักลาวกจ็าํเปนตองอาศยัปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจยั

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

Company Limited, 2015) แตจากนโยบายการสงเสรมิ

ดงักลาวกจ็าํเปนตองอาศยัปจจัยตางๆ เขามาเปนปจจยั

ที่สนับสนุนใหพนักงานภายในองคการเกิดความสุข

และเกดิแรงบนัดาลใจในการทาํงาน องคการจาํเปนตอง

อาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ

ทํางานของพนักงาน และสามารถตอบสนองความ

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

จติใจยอมถอืวา องคการน้ันสามารถสรางความแขง็แกรง

ไดภายในองคการ (Abdullah & Ling, 2015: 148) 

 ความสุขในการทํางานเปนความรู สึกที่เกิดขึ้น

จากภายในจิตใจของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอ

สภาพแวดล อม เหตุการณหรือประสบการณใน

การทํางานที่ตรงกับความตองการและความสําเร็จ

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ

ที่เปลี่ยนแปลงไป หลายองคการตางมุ งเนนจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ เกิดความ

Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya, 

2017: 378) ตลอดจนสรางสมดุลระหวางสภาพ

การทํางานและชีวิตสวนบุคคลอันเกิดจากการรับรู 

การทํางานที่ตรงกับความตองการและความสําเร็จ

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., 

2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ

ที่เปลี่ยนแปลงไป หลายองคการตางมุ งเนนจัดการ

ทํางานของพนักงาน และสามารถตอบสนองความ

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 

Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya, 

2017: 378) ตลอดจนสรางสมดุลระหวางสภาพ

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

การทํางานที่ตรงกับความตองการและความสําเร็จ

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคลของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., 

ทํางานของพนักงาน และสามารถตอบสนองความ

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., 

2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ

ที่เปลี่ยนแปลงไป หลายองคการตางมุ งเนนจัดการ

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 

Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya, 

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ

และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., 

2015: 315) แตจากภาวการณทางการบริหารจัดการ

และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., 

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

และสามารถทาํงานออกมาไดเปนอยางดี (Siriwan et al., 

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางานเกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคลของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

ของตน โดยความสุขในการทํางานจะมีผลทําใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน เต็มใจที่จะทํางาน

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

ตองการของบคุคลไดอยางมนียัสาํคญั เพือ่ความสามารถ

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 

ในการกําหนดคานิยมองคการที่สนับสนุนและสงเสริม

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 

Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya, 

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 

Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya, Bwisa, 2013: 289; Poornachandran & Ramya, 

สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นขององคการ (Kiriago & 
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และมีผลตอการดําเนินชีวิต ทัศนคติ รวมทั้งคุณคาของ

พนักงานในองคการ อันจะทําใหพนักงานเกิดความสุข 

ความกระตือรือรนในการทํางานใหกับองคการไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน (Chaiprasit & 

Santidhirakul, 2011: 189)

 ดังนั้นจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ขางตนทําใหผู วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงตัวแบบความ

สัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของสภาพแวดลอมของ

องคการและคุณภาพชีวิตในงานที่มีผลตอการรับรู 

ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาํนกังานใหญราษฎรบรูณะ เพราะการ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

กับองคการสืบไป

วัตถุประสงคการวจิัย
1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุ

ของสภาพแวดลอมขององคการและคณุภาพชีวติในงาน

ที่มีผลตอการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ

ราษฎรบูรณะ

ขอบเขตการวจิัย
การวจิยัครัง้เปนการวจัิยเชงิปริมาณ โดยมปีระชากร

ท่ีใชในการวิจัยคือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ สายงานธุรกิจ

ลกูคาบคุคลและเครอืขายบรกิาร จาํนวนทัง้สิน้ 979 คน 

(Kasikornbank Public Company Limited, 2017) 

และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ 

สายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ จํานวน 

284 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยการใชตารางของ 

Yamane (1973) ภายใตความเช่ือมั่น 95% ยอมให

มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ±5 และใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) 

และการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random 

sampling)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสรุปไวดังนี้

1. สภาพแวดลอมขององคการ (Organizational 

Environment - OE) เปนสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ 

ตวับุคคลในขณะปฏบัิตงิานทีส่ะทอนถึงความรูสกึนกึคดิ

การทํางานของบุคคลท้ังดานกายภาพ สังคม และ

วัฒนธรรมที่ทําใหพนักงานเกิดการรับรูบรรยากาศและ

สถานที่ในการทํางาน (Kiriago & Bwisa, 2013: 291) 

ตลอดจนการจัดโครงสรางการบริหารงานที่เอื้ออํานวย

ตอปจจัยท่ีทําใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการทํางาน

ในหนาที่ การมีสวนรวมของพนักงาน และคุณภาพชีวิต

ในงานท่ีจะเสริมสรางความสมดุลท่ีดีท่ีจะทําใหเกิด

องคการและคุณภาพชีวิตในงานที่มีผลตอการรับรู 

ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาํนกังานใหญราษฎรบรูณะ เพราะการ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

และการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random 

sampling)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุ

ของสภาพแวดลอมขององคการและคณุภาพชีวติในงาน
1. สภาพแวดลอมขององคการ (Organizational 

Environment - OE) 

องคการและคุณภาพชีวิตในงานที่มีผลตอการรับรู 

ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาํนกังานใหญราษฎรบรูณะ เพราะการ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

และการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random 

sampling)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุ

ของสภาพแวดลอมขององคการและคณุภาพชีวติในงาน
1. สภาพแวดลอมขององคการ (Organizational 

Environment - OE) 

ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาํนกังานใหญราษฎรบรูณะ เพราะการ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

sampling)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุ 1. สภาพแวดลอมขององคการ (Organizational 

ความสุขในการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาํนกังานใหญราษฎรบรูณะ เพราะการ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

sampling)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

จํากัด (มหาชน) สาํนกังานใหญราษฎรบรูณะ เพราะการ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ
มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสรุปไวดังนี้

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ความสขุในการทาํงานของพนกังาน เพือ่นาํผลการวจัิยนี้ องคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการองคการ คณุภาพชีวติในงาน และการรบัรูความสขุในการ

 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

จํากัด (มหาชน) สาํนกังานใหญราษฎรบรูณะ เพราะการ

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด

ที่องคการจะบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิดนั้น จําเปนตองทราบวา จะมีปจจัยใดบางที่จะกอใหเกิด  1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ 1. ทําใหทราบความสมัพนัธของสภาพแวดลอมของ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับวางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุงมาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการจํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการจํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

ของสภาพแวดลอมขององคการและคณุภาพชีวติในงาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

ของสภาพแวดลอมขององคการและคณุภาพชีวติในงาน

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุ

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

มาใชประโยชนในการบริหารการวางแผนและปรับปรุง

องคการใหพนักงานมคีวามสุขในการทาํงานเพิม่มากขึน้ 

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยูตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

กับองคการสืบไป

วัตถุประสงคการวจิัย
1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

วัตถุประสงคการวจิัยวัตถุประสงคการวจิัย

Environment - OE) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสรุปไวดังนี้

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

Environment - OE) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสรุปไวดังนี้

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

ทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย  2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

 2. เปนแนวทางใหผูบริหารของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยไปบริหารการ

วางแผนและเสริมสรางความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับในองคการ

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสรุปไวดังนี้

ตลอดจนเพ่ือรักษาไวซึง่ทรพัยากรมนษุยทีม่คีณุคาใหอยู

วัตถุประสงคการวจิัย
1. เพ่ือศกึษาระดับของสภาพแวดลอมขององคการ 

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

Environment - OE) ของสภาพแวดลอมขององคการและคณุภาพชีวติในงาน

ที่มีผลตอการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ

Environment - OE) 

ตวับุคคลในขณะปฏบัิตงิานทีส่ะทอนถึงความรูสกึนกึคดิ

การทํางานของบุคคลท้ังดานกายภาพ สังคม และ

คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขในการทํางาน

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางสาเหตุ

ของสภาพแวดลอมขององคการและคณุภาพชีวติในงาน

ที่มีผลตอการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน

ทบทวนวรรณกรรม
 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสรุปไวดังนี้
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สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ
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ความสัมพันธเชิงบวกทางกายภาพ (Chaiprasit & 

Santidhirakul, 2011: 189) ทีจ่ะสงเสรมิและสนบัสนนุ

ใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุข เกิดความมุงมั่น

ต้ังใจ และทํางานไดอยางมีคุณภาพ แตในทางกลับกัน

หากองคการมีสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการ

ทํางานก็จะสงผลใหพนักงานเกิดภาวะความกดดัน 

เบื่อหนาย และเหนื่อยลาในการทํางาน รวมถึงทําให

ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และจากการศึกษา

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการเปนปจจัยที่มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม

กลุมทางสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & 

Ramya, 2017: 378) อกีทัง้ความสมัพนัธระหวางสภาพ

แวดลอมในการทํางาน การมีสวนรวมของพนักงานและ

คุณภาพชีวิตในงานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะ

ทาํใหเกดิทศันคตแิละความพงึพอใจในการทาํงาน ซึง่จะ

นาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)

 2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality - 

WLQ) เปนกระบวนการหน่ึงทีอ่งคการเปนผูสงเสริมและ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานกอใหเกิด

ความสขุ และความกระตือรือรนในการทาํงานทีก่อใหเกิด

คุณคากับองคการอยางแทจริง (Balaji, 2013: 471; 

Luekitinan, 2017: 58) โดยคุณภาพชีวิตในงานท้ัง

ดานผลตอบแทนที่พอเพียง ความกาวหนาในอาชีพ 

และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานจะสามารถ

บูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันที่กอให

เกิดความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน ทั้งดานการ

ตดิตอสัมพันธและดานการไดรบัคาตอบแทนทีเ่ปนธรรม

และเพยีงพอ (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 

2016: 149-150) หากองคการสามารถสรางสมดุล

ระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับคุณภาพชีวิต

ในงานท้ังดานผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ

หรือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานท่ีดีก็จะสงผล

ให พนักงานเกิดความสุขในการทํางานได อย างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน (Chaiprasit & 

Santidhirakul, 2011: 191) และจากการศึกษางาน

วจิยัพบวา คณุภาพชวีติในงานมคีวามสมัพนัธในทางบวก

กับความสุขในการทํางาน โดยคุณภาพชีวิตในงานดาน

การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ และ

การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความ

สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธ

เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: 

145-146; Kiriago & Bwisa, 2013: 289) 

 3. การรับรูความสุขในการทํางาน (Perception 

of Work Happiness - PWH) ถือเปนสิ่งที่ผูบริหาร

ตองใหความสําคัญเพื่อใหพนักงานในองคการเกิด

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

เฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อ

พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดข้ึนก็จะสงผล

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

Santidhirakul, 2011: 198) ใหเกิดความกระตือรือรน 

การรักในงาน ความไววางใจ ความผูกพันตอองคการ

และความคิดสรางสรรคในงาน เพื่อขับเคลื่อนใหกลาย

เปนนวัตกรรมที่สรางสรรคใหเกิดเปนสิ่งใหมหรือ

ตอยอดจากของเดิมที่มีอยู ให มีคุณคาตอองคการ 

(Boonyoo et al., 2016: 83)

 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวของกับ

ตัวแบบความสัมพันธ  โครงสร าง เชิ งสาเหตุของ
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ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & 

สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: 

Ramya, 2017: 378) อกีทัง้ความสมัพนัธระหวางสภาพ

แวดลอมในการทํางาน การมีสวนรวมของพนักงานและ

นาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการนาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

 2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality - เฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อ

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: 

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & 

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

การทํางานเกิดประสิทธิผล (Poornachandran & เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: 

สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธ

เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: 

สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธสมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธ

เชนกนั (Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat, 2016: 

การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความ

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

กลุมทางสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

กลุมทางสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

กลุมทางสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม

กลุมทางสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

กลุมทางสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให

กลุมทางสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหประสิทธิภาพในงาน และเปนแรงจูงใจที่สงเสริมให สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธสมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธ

การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความ

สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธสมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธ

การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความ

การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ และ

การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความ

สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธ

การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความ

สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธ

การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีความ

สมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธสมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธสมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธสมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธสมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธสมัพนัธกับความสขุในการทาํงานดานการตดิตอสมัพนัธ

นาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)

นาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)

นาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)

นาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

 2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality -  2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality - เฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อเฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อเฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อเฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อเฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อเฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อเฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อเฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อเฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อ

และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289) ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

Ramya, 2017: 378) อกีทัง้ความสมัพนัธระหวางสภาพRamya, 2017: 378) อกีทัง้ความสมัพนัธระหวางสภาพ

แวดลอมในการทํางาน การมีสวนรวมของพนักงานและ

ทาํใหเกดิทศันคตแิละความพงึพอใจในการทาํงาน ซึง่จะ

Ramya, 2017: 378) อกีทัง้ความสมัพนัธระหวางสภาพ

ทาํใหเกดิทศันคตแิละความพงึพอใจในการทาํงาน ซึง่จะ

145-146; Kiriago & Bwisa, 2013: 289) 145-146; Kiriago & Bwisa, 2013: 289) 145-146; Kiriago & Bwisa, 2013: 289) 

 3. การรับรูความสุขในการทํางาน (Perception 

of Work Happiness - PWH) 

ตองใหความสําคัญเพื่อใหพนักงานในองคการเกิดตองใหความสําคัญเพื่อใหพนักงานในองคการเกิด

Ramya, 2017: 378) อกีทัง้ความสมัพนัธระหวางสภาพ

แวดลอมในการทํางาน การมีสวนรวมของพนักงานและ

คุณภาพชีวิตในงานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะ

ทาํใหเกดิทศันคตแิละความพงึพอใจในการทาํงาน ซึง่จะ

Ramya, 2017: 378) อกีทัง้ความสมัพนัธระหวางสภาพ

แวดลอมในการทํางาน การมีสวนรวมของพนักงานและ
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ทาํใหเกดิทศันคตแิละความพงึพอใจในการทาํงาน ซึง่จะ

145-146; Kiriago & Bwisa, 2013: 289) 
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of Work Happiness - PWH) 

ตองใหความสําคัญเพื่อใหพนักงานในองคการเกิด

สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

 2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality - 
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สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 
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และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)
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และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)

นาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

เฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อ

พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดข้ึนก็จะสงผล

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

of Work Happiness - PWH) ถือเปนสิ่งที่ผูบริหาร

ตองใหความสําคัญเพื่อใหพนักงานในองคการเกิด

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

145-146; Kiriago & Bwisa, 2013: 289) 

 3. การรับรูความสุขในการทํางาน (Perception 

ถือเปนสิ่งที่ผูบริหารถือเปนสิ่งที่ผูบริหาร

ตองใหความสําคัญเพื่อใหพนักงานในองคการเกิด

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

เฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อ

พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดข้ึนก็จะสงผล

เฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อ

พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดข้ึนก็จะสงผล

ตองใหความสําคัญเพื่อใหพนักงานในองคการเกิด

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

ถือเปนสิ่งที่ผูบริหาร

ตองใหความสําคัญเพื่อใหพนักงานในองคการเกิด

ความรู สึกตอบสนองการรับรู ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทํางาน การแสดงออกในดานบวกมากกวาดานลบ โดย

เฉพาะองคการที่มีขอจํากัดดานทุนและเทคโนโลยี เมื่อ

พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดข้ึนก็จะสงผล

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

คุณภาพชีวิตในงานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะ

ทาํใหเกดิทศันคตแิละความพงึพอใจในการทาํงาน ซึง่จะ

นาํพาไปสูความสุขในการทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลไดเชนกนั (Kiriago & Bwisa, 2013: 289)

 2. คุณภาพชีวิตในงาน (Work-Life Quality - 

เปนกระบวนการหน่ึงทีอ่งคการเปนผูสงเสริมและ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานกอใหเกิด

ความสขุ และความกระตือรือรนในการทาํงานทีก่อใหเกิด

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

Santidhirakul, 2011: 198) ใหเกิดความกระตือรือรน 

การรักในงาน ความไววางใจ ความผูกพันตอองคการ

เปนกระบวนการหน่ึงทีอ่งคการเปนผูสงเสริมและ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานกอใหเกิด

พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดข้ึนก็จะสงผล

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

Santidhirakul, 2011: 198) ใหเกิดความกระตือรือรน 

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปนกระบวนการหน่ึงทีอ่งคการเปนผูสงเสริมและ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสรางพัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดข้ึนก็จะสงผล

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความไดทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

เปนกระบวนการหน่ึงทีอ่งคการเปนผูสงเสริมและ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

พนักงานทํางานไดรับรูถึงความสุขที่เกิดข้ึนก็จะสงผล

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอทัศนคติและ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

สวนบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งดานรางกาย จิตใจ 

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสรางพัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง

ภาวะสมดลุระหวางสภาพการทาํงานและความตองการ

พัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้น โดยการสราง ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความไดทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ทําใหองคการมีประสิทธิภาพที่จะสามารถสรางความได

เปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางานเปรียบทางการแขงขันได การสรางความสุขในที่ทํางาน

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตองไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตองไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตองไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตองไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง

มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & มุงมัน่ในการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง (Chaiprasit & 

ไมจําเปนตองใชเงิน แตผูบริหารและพนักงานจะตอง
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ที่มีผลตอการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ

ราษฎรบูรณะ ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหสรางเปนกรอบ

แนวความคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1

สมมตฐิานการวจิัย
 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

พอเพียง

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

อาชีพ

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน

 สมมตฐิานที ่4 คุณภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ที่พอเพียงมีอิทธิพลตอการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 5 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

กาวหนาในอาชีพมีอิทธิพลตอการรับรู ความสุขใน

การทํางาน

 สมมติฐานที่ 6 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานมีอิทธิพลตอการรับรู ความสุขใน

การทํางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

การทํางาน

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

การทํางาน

วธิกีารวจิัย
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 

research) ที่ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยแบบสอบถามสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยแบงตาม

ขอบเขตและรายละเอียดที่ศึกษาดังนี้

 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

ภาพที่ 1

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่ องคการกับการรับรูความสุขในการทํางานอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่ องคการกับการรับรูความสุขในการทํางานองคการกับการรับรูความสุขในการทํางานองคการกับการรับรูความสุขในการทํางานองคการกับการรับรูความสุขในการทํางานองคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย กรอบแนวความคิดในการวิจัย

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย กรอบแนวความคิดในการวิจัย กรอบแนวความคิดในการวิจัย

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

สมมตฐิานการวจิัย
 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

สมมตฐิานการวจิัย
 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

 สมมตฐิานที ่7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน

ทีพ่อเพยีงเปนปจจยัเชือ่มโยงระหวางสภาพแวดลอมของ

องคการกับการรับรูความสุขในการทํางาน

 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพชีวิตในงานดานความ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

สมมตฐิานการวจิัย
 สมมติฐานที่  1 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 สมมตฐิานที ่4 คุณภาพชวีติในงานดานผลตอบแทน การทํางาน

 สมมติฐานที่  2 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

ก าวหน า ในอาชีพเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว  าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

การทํางาน

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาใน

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

การทํางาน

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

สภาพแวดลอมขององคการกับการรับรูความสุขใน

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี สมมติฐานที่  3 สภาพแวดลอมขององคการมี

การทํางานการทํางานการทํางานการทํางาน

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว างศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว างศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว างศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว างศักยภาพพนักงานเป นป จจัย เชื่ อมโยงระหว าง



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562130

  โดยลักษณะของขอคําถามในสวนท่ี 2-4 นั้น

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแบบของ 

Likert’ Scale (Likert, 1932) 

 4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยได

ดําเนินการตรวจสอบความเที่ยง (reliability) เพื่อวัด

ความสอดคลองภายในของคุณภาพโดยรวมของ

เครื่องมือทั้งฉบับ ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

Cronbach ซึง่ผลการวเิคราะหสมัประสทิธิแ์อลฟาพบวา 

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

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  6.3 การวเิคราะหเพือ่หาความสมัพันธโครงสราง

เชิงสาเหตุและหาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรท้ัง

ทางตรงและทางออม ดวยตัวแบบสมการโครงสรางโดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป PLS Graph 3.0 (Chin, 2001)

ผลการวจิัย
 1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.38) 

มีอายุระหวาง 30-40 ป (รอยละ 48.24) มีระดับ

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ 

สายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ จํานวน

ทั้งสิ้น 979 คน (Kasikornbank Public Company 

Limited, 2017)

 2. กลุมตวัอยางท่ีใชในการวจัิยคือ พนักงานธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญราษฎรบูรณะ 

สายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ จํานวน 

284 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยการใชตารางของ 

Yamane (1973) ภายใตความเช่ือมั่น 95% ยอมให

มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ±5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

อยางงาย (simple random sampling)

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

แบงเปน 4 สวน ดังนี้

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

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 

โดยพัฒนามาจากแบบวดัของ Gilmer & Haller (1966) 

มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ

  สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

การรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน โดยพัฒนา

มาจากแบบวัดของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถาม

ทั้งหมด 6 ขอ

สภาพแวดลอมขององคการ (

ในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง (

ความกาวหนาในอาชีพ (

 = 0.771) และการรับรู

 = 0.690)

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 

ฉบับ มีอัตราการตอบกลับรอยละ 100 และมีการตรวจ

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

284 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยการใชตารางของ 

Yamane (1973) ภายใตความเช่ือมั่น 95% ยอมให

มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ±5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

อยางงาย (simple random sampling)

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

สภาพแวดลอมขององคการ (

ในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง (

ความกาวหนาในอาชีพ (

ศักยภาพของพนักงาน (α = 0.771) และการรับรู

 = 0.690)

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 

ฉบับ มีอัตราการตอบกลับรอยละ 100 และมีการตรวจ

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

284 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยการใชตารางของ 

Yamane (1973) ภายใตความเช่ือมั่น 95% ยอมให

มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ±5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

อยางงาย (simple random sampling)

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

ในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง (

ความกาวหนาในอาชีพ (

ศักยภาพของพนักงาน (α = 0.771) และการรับรู

 = 0.690)

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 

ฉบับ มีอัตราการตอบกลับรอยละ 100 และมีการตรวจ

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

Yamane (1973) ภายใตความเช่ือมั่น 95% ยอมให

มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ±5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

อยางงาย (simple random sampling)

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

ในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง (

ความกาวหนาในอาชีพ (

ศักยภาพของพนักงาน (  = 0.771) และการรับรู

ความสุขในการทํางาน (α = 0.690)

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 

ฉบับ มีอัตราการตอบกลับรอยละ 100 และมีการตรวจ

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

Yamane (1973) ภายใตความเช่ือมั่น 95% ยอมให

มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ±5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

อยางงาย (simple random sampling)

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

ศักยภาพของพนักงาน (

มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ±5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ศักยภาพของพนักงาน (ศักยภาพของพนักงาน (จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ศักยภาพของพนักงาน (

ความสุขในการทํางาน (

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

ศักยภาพของพนักงาน (จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ศักยภาพของพนักงาน (

ความสุขในการทํางาน (

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

ศักยภาพของพนักงาน (จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

ความสุขในการทํางาน (

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน (

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน (

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน (

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได  6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

ความสุขในการทํางาน ((stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

ความสุขในการทํางาน (

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน (

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ

ศักยภาพของพนักงาน (

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

มีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ±5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง

จํานวน 284 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง(stratified random sampling) และการสุมตัวอยาง ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน (

ศักยภาพของพนักงาน (

ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน (

ศักยภาพของพนักงาน (

ความกาวหนาในอาชีพ (

ศักยภาพของพนักงาน (

ความสุขในการทํางาน (

ศักยภาพของพนักงาน (

ความสุขในการทํางาน (

ศักยภาพของพนักงาน (

ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน (ความสุขในการทํางาน (

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มีเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียงขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวยสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวยสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวยสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวยสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวยสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวยสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวยสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวยสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 

ฉบับ มีอัตราการตอบกลับรอยละ 100 และมีการตรวจ

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติและวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 

ฉบับ มีอัตราการตอบกลับรอยละ 100 และมีการตรวจ

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

คําตอบเดียวที่เปนจริงมากที่สุด

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

คุณภาพชีวิตในงาน ซึ่งจําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก 

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดย

แบงเปน 4 สวน ดังนี้

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง

คําตอบเดียวที่เปนจริงมากที่สุด

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง

คําตอบเดียวที่เปนจริงมากที่สุด

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  6.3 การวเิคราะหเพือ่หาความสมัพนัธโครงสราง

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

รวบรวมขอมูลจากพนักงานของธนาคาร จํานวน 284 

ฉบับ มีอัตราการตอบกลับรอยละ 100 และมีการตรวจ

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

และวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

สอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลงรหัส 

 6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง

สถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหที่ประกอบดวย

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

  สวนที ่1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบคุคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ มี

ขอคําถาม 6 ขอ โดยใหเลือกคําตอบเพียงคําตอบเพียง

คําตอบเดียวที่เปนจริงมากที่สุด

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  6.3 การวเิคราะหเพือ่หาความสมัพนัธโครงสราง

เชิงสาเหตุและหาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรท้ัง

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

คุณภาพชีวิตในงาน ซึ่งจําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก 

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดาน

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  6.3 การวเิคราะหเพือ่หาความสมัพนัธโครงสราง

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

คําตอบเดียวที่เปนจริงมากที่สุด

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

คุณภาพชีวิตในงาน ซึ่งจําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก 

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

คําตอบเดียวที่เปนจริงมากที่สุด

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

สอบถาม ดวยการหาคารอยละสอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

  6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบ

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  6.3 การวเิคราะหเพือ่หาความสมัพนัธโครงสราง

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

คุณภาพชีวิตในงาน ซึ่งจําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก 

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

ของ Moos (1986) มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ

สภาพแวดลอมขององคการ โดยพัฒนามาจากแบบวัด

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับของ สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

สอบถาม ดวยการหาคารอยละสอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

สอบถาม ดวยการหาคารอยละ

  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม  6.2 ขอมูลเพื่อศึกษาระดับของสภาพแวดลอม

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุขขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข

ในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการทํางาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขององคการ คุณภาพชีวิตในงาน และการรับรูความสุข
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การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวาปริญญาโท (รอยละ 

51.41) มีระยะเวลาการทํางานระหวาง 4-6 ป (รอยละ 

29.93) และมรีายไดเฉลีย่ตอเดือนมากกวา 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

เชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูความสุขในการ

ทํางาน โดยปจจัยท่ีเปนตัวแฝงท่ีมีความเปนนามธรรม

และไมสามารถวดัไดดวยตวัเอง จาํเปนตองอาศยัคาจาก

ตัวแปรมาตรวัดท่ีอาจใชเปนตัวแสดงอาการหรือเปน

องคประกอบในการวิเคราะห โดยการวิเคราะหตัวแปร

แฝงจะทําการวิเคราะหทีละตัวท่ีเช่ือมโยงเสนทางไปยัง

ตัวแปรมาตรวัดของแตละตัวแปร และหาความสัมพันธ

ของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมที่

เขามาเชือ่มโยง เพือ่เปลีย่นความสมัพนัธระหวางตวัแปร

อิสระกับตัวแปรตาม โดยคาสัมประสิทธิ์เสนทางตองมี

คาสูงกวา 0.20 ตามเกณฑของ Chin (2001) แสดงวา 

ตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธโดยตรงและ

โดยออม ซึ่งความสัมพันธของตัวแบบสมการโครงสราง

จะปรากฏดังภาพที่ 2
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ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562132

0.248 ตามลําดับ และ (2) ปจจัยที่มีผลโดยรวมตอ

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) 

ดานความกาวหนาในอาชีพ (GS) และดานการพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน (DHC) พบวา สภาพแวดลอมของ

องคการ (OE) มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตในงาน

ดานผลตอบแทนทีเ่พยีงพอ (AFC) ดานความกาวหนาใน

อาชีพ (GS) และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน (DHC) 

มีคาเทากับ 0.520, 0.507 และ 0.626 ตามลําดับ โดย

ผูวิจัยไดสรุปผลความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอ

การรับรูความสุขในการทํางานไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการรับรูความสุขในการทํางาน

ตัวแปร

(LV)

คาความ

ผันแปร

(R2)

อิทธิพล

(effect)
OE AFC GS DHC

การรบัรูความสขุในการทาํงาน (PWH) 0.395 DE

IE

0.000

0.000

0.217***

0.000

0.110

0.000

0.396***

0.000

TE 0.000 0.217 0.110 0.396

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) 0.270 DE

IE

0.520***

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TE 0.520 0.000 0.000 0.000

คณุภาพชีวติในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS) 0.257 DE

IE

0.507***

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TE 0.507 0.000 0.000 0.000

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน (DHC)

0.392 DE

IE

TE

0.626***

0.000

0.626

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. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่

เช่ือมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมขององคการสู 

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2

คาความ

ผันแปร
(effect)

การรบัรูความสขุในการทาํงาน (PWH) 0.217***

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC)

0.000

0.000

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS) 0.000

0.000

0.000

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ 0.626***

0.000

0.626

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2

คาความ

ผันแปร
(effect)

การรบัรูความสขุในการทาํงาน (PWH) 0.000 0.217***

0.000

0.217

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) 0.000

0.000

0.000

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS) 0.000

0.000

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ 0.626***

0.000

0.626

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2

ผันแปร
(effect)

การรบัรูความสขุในการทาํงาน (PWH) 0.000

0.000

0.217

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) 0.000

0.000

0.000

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS) 0.000

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ 0.626***

0.000

0.626

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

ผันแปร

(R2)

การรบัรูความสขุในการทาํงาน (PWH) 0.395 DE 0.000

0.000 0.000

0.000 0.217

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC) 0.270 DE

IE

0.520***

0.000

0.000

0.000

TE 0.520 0.000

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS) 0.257 DE

IE

0.507***

0.000

0.000

TE 0.507

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ 0.392 DE

IE

0.626***

0.000

0.395 DE

IEIEIEIEIEIE

TETETETETE

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC)

0.392

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

TETETE

0.3950.3950.395

IEIEIE

DE

IE

TETE 0.507

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ 0.3920.3920.392 DEDE 0.626***

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC)คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC)

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS)

0.270

0.257

0.520***

IE 0.000

0.507***DE

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่เพียงพอ (AFC)

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS)

0.270

0.257

DE

IE

0.520***

0.000

TE 0.520

DE 0.507***

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่

 DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS)

คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS)

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2

0.000

0.000

0.000

0.000

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชีพ (GS)

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพ

 DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่

เช่ือมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมขององคการสู 

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2

0.000

0.000 0.000พนักงาน (DHC)

หมายเหต ุDE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2

พนักงาน (DHC)

 DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

0.000

0.000

0.000TE

 DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

คุณภาพชีวิตในงานดานตางๆ เปนปจจัยคั่นกลางที่

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์

เสนทางมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 2

 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 4. ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง

 DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

TE

 DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect

การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์การรับรูความสุขในการทํางานพบวา คาสัมประสิทธิ์
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 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

11.642, 13.708 และ 18.084 ตามลาํดบั และ (2) คุณภาพ

ชวีติในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนา

ในอาชพี และดานการพฒันาศักยภาพพนักงานมอีทิธพิล

ตอการรับรู ความสุขในการทํางาน โดยมีคา t-test 

เทากับ 3.237, 1.718 และ 5.402 ตามลําดับ

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย

(hypothesis)

สัมประสิทธิ์

เสนทาง

(Coef.)

คา t-test ผลลัพธ

H1 สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน

ดานผลตอบแทนที่พอเพียง

0.520*** 11.642 สนับสนุน

H2 สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน

ดานความกาวหนาในอาชีพ

0.507*** 13.708 สนับสนุน

H3 สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน

ดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

.626*** 18.084 สนับสนุน

H4 คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

0.217*** 3.237 สนับสนุน

H5 คุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

0.110*__ 1.718 สนับสนุน

H6 คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

0.396*** 5.402 สนับสนุน

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

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล

ทางออม (mediation effect) ของคุณภาพชีวิตในงาน

ดานผลตอบแทนทีเ่พยีงพอ ดานความกาวหนาในอาชพี 

และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน ผลทีไ่ดจะปรากฏ

ดังตารางที่ 3

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน

ดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

3.237

คุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

 * 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

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

11.642, 13.708 และ 18.084 ตามลาํดบั และ (2) คุณภาพ

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน

ดานการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

0.217***

คุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

 * 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

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

0.217***

คุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

 * 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

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงาน

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

0.217***

คุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

0.110*__

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

0.396***

 * 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

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล

คุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพล

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96

 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

คุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานความกาวหนาในอาชีพมีอิทธิพล

คุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียงมีอิทธิพล

 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96

 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพลคุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล 0.396***

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

 * หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ คา t ≥ 1.65

11.642, 13.708 และ 18.084 ตามลาํดบั และ (2) คุณภาพ

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

คุณภาพชีวิตในงานดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพล

ตอการรับรูความสุขในการทํางานตอการรับรูความสุขในการทํางาน

 * หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ คา t ≥ 1.65

 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58

 * 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

 ** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา t ≥ 1.96

 *** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา t ≥ 2.58

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

5.402

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ตอการรับรูความสุขในการทํางาน

 * 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

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

11.642, 13.708 และ 18.084 ตามลาํดบั และ (2) คุณภาพ

ชวีติในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนา ทางออม (mediation effect) ของคุณภาพชีวิตในงาน

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

11.642, 13.708 และ 18.084 ตามลาํดบั และ (2) คุณภาพ

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา (1) สภาพแวดลอม

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

11.642, 13.708 และ 18.084 ตามลาํดบั และ (2) คุณภาพ

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพล

 5. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ดานการพฒันาศกัยภาพพนักงาน โดยมคีา t-test เทากบั 

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน

ผลตอบแทนทีพ่อเพยีง ดานความกาวหนาในอาชพี และ

ขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดานขององคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานดาน (mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน(mediation variables) ซึ่งเปนตัวแปรที่เขามาเปลี่ยน

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวางตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง

ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยที่

ตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวางตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวางตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวางตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวางตัวแปรคั่นกลางจะอธิบายอิทธิพลทางออมระหวาง



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562134

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว 

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

ซึ่งมีคาอิทธิพลทางออมไมเทากับ 0 โดยมีคาผลคูณของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลางเทากับ 0.066, 0.090 และ 

0.158 ตามลาํดบั และขอบเขตบนเทากบั 0.189, 0.217 

และ 0.317 ตามลําดับ

อภปิรายและสรุปผล
 โดยจากผลการวเิคราะหขอมลูสามารถอภปิรายผล

การวิจัยไดเปน 2 ปจจัยคือ

 1. ปจจัยสภาพแวดลอมขององคการ จากผลการ

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางออม (mediation effect) 

สมมติฐานการวิจัย

(hypothesis)
Effect

Boot

SE

Boot

LLCI

Boot

ULCI

H7 คณุภาพชวีติในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพยีงเปนปจจยั

เชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับการรับรู

ความสุขในการทํางาน

0.120 0.030 0.066 0.189

H8 คณุภาพชวิีตในงานดานความกาวหนาในอาชพีเปนปจจัย

เชือ่มโยงงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับการรบัรู

ความสุขในการทํางาน

0.150 0.032 0.090 0.217

H9 คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศักยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

การรับรูความสุขในการทํางาน

0.237 0.039 0.158 0.317

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่

อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

จดัสภาพแวดลอม ใหแกพนกังาน ทัง้โครงสรางการบรหิาร

ที่เขาใจงาย สถานที่ตั้งที่เหมาะสม สะดวกตอการ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม

กลุ มทางสังคมจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงาน

ปรบัปรงุประสทิธภิาพในงานและเปนแรงจงูใจทีส่งเสรมิ

ใหการทํางานเกิดประสิทธิผล (Kiriago & Bwisa, 

2013: 289) 

 2. ปจจัยคุณภาพชีวิตในงาน จากผลการวิจัยพบวา 

คุณภาพชีวิตในงานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพนักงาน

มีชีวิตความเปนอยูที่ดี และสามารถตอบสนองความ

ตองการขั้นพื้นฐานของพนักงานที่จะนําไปสูความสุข

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว 

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

เชือ่มโยงงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับการรับรู

คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศกัยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

การรับรูความสุขในการทํางาน

0.237 0.039

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่

อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

ใหแกพนกังาน 

ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

ซึ่งมีคาอิทธิพลทางออมไมเทากับ 0 โดยมีคาผลคูณของ

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว 

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

เชือ่มโยงงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับการรับรู

คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศกัยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

การรับรูความสุขในการทํางาน

0.237

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่

อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

ใหแกพนกังาน 

ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว 

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

เชือ่มโยงงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับการรับรู

คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศกัยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

การรับรูความสุขในการทํางาน

0.237

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่

อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

ใหแกพนกังาน 

ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว 

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศกัยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

การรับรูความสุขในการทํางาน

0.237

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่

อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

จดัสภาพแวดลอม ใหแกพนกังาน 

ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศกัยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศกัยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน จดัสภาพแวดลอม สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศกัยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

คณุภาพชวิีตในงานดานการพฒันาศกัยภาพพนกังานเปน

ปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับปจจัยเชื่อมโยงระหวางสภาพแวดลอมขององคการกับ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการมีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

จดัสภาพแวดลอม 

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

จดัสภาพแวดลอม 

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

จดัสภาพแวดลอม 

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

จดัสภาพแวดลอม 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว (Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาในในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่

อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคารดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่

อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

ซึ่งมีคาอิทธิพลทางออมไมเทากับ 0 โดยมีคาผลคูณของ

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอทิธพิลคณุภาพชีวติ

ในงานดานผลตอบแทนทีพ่อเพียง ดานความกาวหนาใน

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว 

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว 

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

วิจัยพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่เปนสิ่งตางๆ ที่

อยูรอบตัวทั้งภายในและภายนอกองคการยอมมีผลตอ

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

ใหแกพนกังาน 

ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

ใหแกพนกังาน ทัง้โครงสรางการบรหิาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

ทัง้โครงสรางการบรหิาร

การทํางานและสะทอนใหผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน

ดีขึ้น โดยสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหพนักงานธนาคาร

มีคุณภาพชีวิตในงานท่ีดีได เนื่องจากธนาคารไดมีการ

ทัง้โครงสรางการบรหิาร

ที่เขาใจงาย สถานที่ต้ังที่เหมาะสม สะดวกตอการ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

อาชีพ และดานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปนปจจัย

ทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของสภาพแวดลอมขององคการสูการ

รับรูความสุขในการทาํงานของพนกังาน มคีาผลคณูของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลาง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน 

(Boot UlCI) มีคาชวงความเช่ือมั่นไมคลุม 0 เอาไว 

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดยองคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

ซึ่งมีคาอิทธิพลทางออมไมเทากับ 0 โดยมีคาผลคูณของ

สัมประสิทธิ์ขอบเขตลางเทากับ 0.066, 0.090 และ 

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม

กลุ มทางสังคมจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหพนักงาน

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

ซึ่งมีคาอิทธิพลทางออมไมเทากับ 0 โดยมีคาผลคูณของ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

แสดงวา ผลคณูสมัประสทิธิเ์สนทางของอทิธพิลคณุภาพ

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

ทํางาน และไมแออดัจงึทําใหพนกังานภายในองคการเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

ซึ่งมีคาอิทธิพลทางออมไมเทากับ 0 โดยมีคาผลคูณของ

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

สภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพและการรวม

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของเปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

องคการสูการรับรูความสุขในการทํางานของพนักงาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของเปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

เปนปจจัยที่เชื่อมโยงอิทธิพลของสภาพแวดลอมของ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

ชีวิตในงานดานผลตอบแทนที่พอเพียง ดานความ

กาวหนาในอาชพี และดานการพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

คุณภาพชีวิตที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัย

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ของ Poornachandran & Ramya (2017: 378) ท่ีพบวา 

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ีสภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ีสภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย

สภาพแวดลอมในการทาํงานทางกายภาพเปนปจจัยทีม่ี

ความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดยความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตในงาน โดย



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)
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และความม่ันคงในงานไดในระดับหน่ึง โดยคุณภาพ

ชีวิตในงานของพนักงานธนาคารทั้งดานผลตอบแทน

ที่พอเพียง ดานความกาวหนาในอาชีพ และดานการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานมีอิทธิพลตอการรับรู 

ความสุขในการทํางาน เนื่องจากธนาคารเปนองคการ

ขนาดใหญและไดมีการกําหนดคาตอบแทนตามหลัก

มาตรฐานสากลที่เหมาะสมตอการครองชีพของสังคม

และการดําเนินชีวิตประจําวัน อีกทั้งมีการสงเสริม

และสนับสนุนใหพนักงานเกิดการพัฒนาความรูอยาง

ตอเน่ือง ดวยการอบรมและสัมมนา จึงทําใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของพนักงานและสามารถ

เปนเหตุใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: 

146) ทีพ่บวา คณุภาพชีวติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ

ในทางบวกกบัความสุขในการทาํงาน โดยคุณภาพชวีติใน

การทาํงานดานการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทาํงาน

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

การทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตใน

งานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะเชิงการประยุกตใชในการวิจัย

  1.1 จากผลการศกึษาพบวา สภาพแวดลอมของ

องคการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในงานทั้งดานผล

ตอบแทนที่เพียงพอ ความกาวหนาในอาชีพ และการ

พฒันาศกัยภาพพนกังาน ดังน้ันจําเปนอยางยิง่ทีผู่บรหิาร

ธนาคารจะตองใหความสาํคญัตอการสรางสภาพแวดลอม

ขององคการใหมสีภาพแวดลอมทางกายภาพทีเ่หมาะสม 

มีความสะดวกตอการทํางาน และไมแออัด เพื่อสราง

บรรยากาศในการทํางานทําให มีคุณภาพชีวิตใน

การทํางานที่ดีอยางตอเนื่อง จะสงผลใหพนักงานเกิด

ความสุขเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีอยูในระดับมากอยูแลว

1.2 จากผลการศกึษาพบวา คณุภาพชีวติในงาน

ดานผลตอบแทนที่เพียงพอ ความกาวหนาในอาชีพ 

และการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีอิทธิพลตอการรับรู

ความสุขในการทํางาน ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร

ธนาคารจะตองสงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมและ

สมัมนาเพือ่เพิม่พนูความรู และทักษะท่ีจะนาํไปประยกุต

ใชกับการทํางานในหนาที่ของตน รวมทั้งสรางสรรค

แนวคดิและกระบวนการทาํงานใหมๆ  ใหเกดิความสขุใน

การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ

  1.3 จากผลการศึกษาพบวา การรับรูความสุข

ในการทํางานมีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด ดังนั้นจําเปนอยางยิ่ง

ที่ผูบริหารธนาคารตองมุงเนนใหพนักงานเกิดความสุข

ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมที่ดีอยูแลว เพื่อให

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

มีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อ

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

มคีวามสขุในการทาํงานเพิม่มากขึน้ และเพือ่รกัษาไวซึง่

พนักงานที่มีคุณคาใหคงอยูกับองคการ
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อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: 

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการChinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการChinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ

146) ทีพ่บวา คณุภาพชีวติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ

ในทางบวกกบัความสุขในการทาํงาน โดยคุณภาพชวีติใน

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทนติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

มีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189) ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการChinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการChinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: Chinachoti, Siriwongse & Vivadhnajat (2016: ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ

การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

เปนเหตุใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

เปนเหตุใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

เปนเหตุใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได

ตอบสนองความตองการของพนักงานและสามารถ

เปนเหตุใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

เปนเหตุใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 

เปนเหตุใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานได

อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ

แนวคดิและกระบวนการทาํงานใหมๆ  ใหเกดิความสขุใน

การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

การทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการการทํางาน และเพื่อนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการ

แขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนการสรางความ

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขในท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็มพนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

การทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตใน มีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อมีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อ

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

146) ทีพ่บวา คณุภาพชีวติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ146) ทีพ่บวา คณุภาพชีวติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ

ในทางบวกกบัความสุขในการทาํงาน โดยคุณภาพชวีติใน

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

146) ทีพ่บวา คณุภาพชีวติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

  1.3 จากผลการศึกษาพบวา การรับรูความสุข  1.3 จากผลการศึกษาพบวา การรับรูความสุข  1.3 จากผลการศึกษาพบวา การรับรูความสุข

ในการทํางานมีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด ดังนั้นจําเปนอยางยิ่ง

ที่ผูบริหารธนาคารตองมุงเนนใหพนักงานเกิดความสุข

ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมที่ดีอยูแลว เพื่อให

146) ทีพ่บวา คณุภาพชีวติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ

ในทางบวกกบัความสุขในการทาํงาน โดยคุณภาพชวีติใน

การทาํงานดานการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทาํงาน

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

146) ทีพ่บวา คณุภาพชีวติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ

ในทางบวกกบัความสุขในการทาํงาน โดยคุณภาพชวีติใน

การทาํงานดานการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทาํงาน

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

  1.3 จากผลการศึกษาพบวา การรับรูความสุข

ในการทํางานมีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด ดังนั้นจําเปนอยางยิ่ง

ที่ผูบริหารธนาคารตองมุงเนนใหพนักงานเกิดความสุข

ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมที่ดีอยูแลว เพื่อให

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

การทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตใน

งานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

การทาํงานดานการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทาํงาน

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

146) ทีพ่บวา คณุภาพชีวติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ

ในทางบวกกบัความสุขในการทาํงาน โดยคุณภาพชวีติใน

การทาํงานดานการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทาํงานการทาํงานดานการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทาํงาน

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

การทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตใน

งานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ

การทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตใน

งานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

มีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อ

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ที่ผูบริหารธนาคารตองมุงเนนใหพนักงานเกิดความสุข

ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมที่ดีอยูแลว เพื่อให

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

มคีวามสขุในการทาํงานเพิม่มากขึน้ และเพือ่รกัษาไวซึง่

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

  1.3 จากผลการศึกษาพบวา การรับรูความสุข

ในการทํางานมีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด ดังนั้นจําเปนอยางยิ่ง

ที่ผูบริหารธนาคารตองมุงเนนใหพนักงานเกิดความสุขที่ผูบริหารธนาคารตองมุงเนนใหพนักงานเกิดความสุข

ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมที่ดีอยูแลว เพื่อให

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

มีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อ

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป

มีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อ

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป

ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมที่ดีอยูแลว เพื่อให

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

ที่ผูบริหารธนาคารตองมุงเนนใหพนักงานเกิดความสุข

ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมที่ดีอยูแลว เพื่อให

พนักงานเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจในตนเองและองคการ 

มีความสุขกับการทํางานเพิ่มข้ึนอยูเสมอ ตลอดจนเพื่อ

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

การทาํงานดานการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทาํงาน

รวมกันมคีวามสมัพนัธกบัความสขุในการทาํงานดานการ

ติดตอสัมพันธสูงที่สุด และดานการไดรับคาตอบแทน

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธกับความสุขใน

การทํางานดานการติดตอตํ่าที่สุด โดยคุณภาพชีวิตใน

งานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงานใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

มคีวามสขุในการทาํงานเพิม่มากขึน้ และเพือ่รกัษาไวซึง่

พนักงานที่มีคุณคาใหคงอยูกับองคการ

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไปงานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

มคีวามสขุในการทาํงานเพิม่มากขึน้ และเพือ่รกัษาไวซึง่

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

งานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความและความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

งานจะเสริมสรางความสมดุลที่ดีที่จะทําใหเกิดทัศนคติ

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

รักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณคาใหอยูกับองคการตอไป

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

มคีวามสขุในการทาํงานเพิม่มากขึน้ และเพือ่รกัษาไวซึง่

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ไดเชนกัน (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011: 189)

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความและความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ

สขุในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

และความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะนําพาไปสูความ  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 2.1 ควรนําไปศึกษากับองคการหรือธุรกิจอื่นๆ 

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาดท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาดท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาดท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด

ใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงานใหญ เพือ่การวางแผน และปรบัปรงุองคการใหพนักงาน

ท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบและเปนองคการขนาด



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562136
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