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 This research aimed to study the relationship between the happiness of the 146 staffs 

in the office and organization commitment of these staffs in the Krung Thai Public Company 

Limited, Nongkhame Office Branch. They were asked to respond to the questionnaire which was 

used to gather the data with respect to the Thai happiness indicators and the organization 

commitment.  Data was analyzed using percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 

Coefficient. The results were as follows: 

1. There were 50.68 % of the staffs which have the happiness at the  same level of a 

mean value of the happiness of the Thai people. There were 35.62 % of those which have the 

happiness lower than a mean, while 13.70 % staffs have the happiness above the mean.   

2. The staffs had high degree of organization commitment, followed by the lower but 

equal degree of both continuity and social norms. 

3. The relationship between staff’s happiness in the office and organization 

commitment was related but at the low level (P= 0.428).   
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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จากปัญหาเศรษฐกิจให้ปัจจุบนัมีการแข่งขนัธุรกิจและเร่งสร้างเศรษฐกิจที กา้วกระโดด
ใหท้นัตามสภาวะเศรษฐกิจที เปลี ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วทามกลางการแข่งขนัดา้นการธุรกิจที มากขึ+น 
ทาํใหค้นมีการตอบสนองความตอ้งการโดยการนาํทุนนิยมมาใชเ้พื อให้เท่าทนัตามสภาวะเศรษฐกิจ
นั+นๆ การที เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วนั+นจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาที เป็นระบบเพื อความย ั งยืน
ควบคู่กบัการแข่งขนัในสังคมเมือง  
 ปัจจุบนัจึงต้องมีการจดัการวางแผนพฒันาประเทศ จะเห็นไดว้่าประเทศไทยมีการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจ โดยการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั+งแต่ฉบบัแรกเมื อ 
พ.ศ. 2504 มีดาํเนินงานใชแ้ผนพฒันาตั+งฉบบัที  1 ถึงฉบบัที  10 ความสําคญัและเป็นจุดเปลี ยนของ
ประเทศนั+น “คนกลายเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดยเริ มมาจากฉบบัที  8 (พ.ศ. 2540-2544) และมี
การพฒันาโดยให้ความสําคญัทุน คือ คน เป็นหลกัสําคญัต่อมาจนถึงฉบบัที  9 (พ.ศ. 2545-2549) ที 
นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และบริหารประเทศและดาํเนินแผนพฒันาต่อมาจนใช้ควบคู่ถึง
ฉบบัที  10 ยงัคงนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารประเทศต่อไป (สํานกังาน 
คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547) 
 ส่งผลใหส้ังคมไทยมีความเขม้แขง็และดาํรงความเป็นเอกลกัษณ์ของตนพร้อมทุนเดิมที 
เรามีอยูบ่นพื+นฐานของประเทศ มีภูมิคุม้กนัของตนเองและเมื อประสบกบัเหตุการณ์ปัญหาต่างๆ จะ
ทาํให้เราสามารถแกไ้ขปัญหาพร้อมทั+งหาแนวทางที เหมาะสมดีที สุดในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ นั+นได ้
เหมือนเป็นการยืนหยดัได้บนรากฐานที เรามีอยู่พร้อมทั+งสร้างและต่อยอดความแข็งแรงให้กับ
รากฐานของตนใหย้งัยนืหยดัไดอ้ยา่งคงทนต่อไป ฉบบัที  11 มีการเผชิญกบักระแสการเปลี ยนแปลง
ที สําคญัทั+งภายในและภายนอก โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัที จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงมีการ
เร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งขึ+นเพื อสามารถพฒันาประเทศให้กา้วหนา้ต่อไป (สํานกังาน 
คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547) 
 ปัจจยัที สําคญัที สุดในการดาํเนินเศรษฐกิจที ขบัเคลื อนต่อไปได้นั+น คือ คน หรือ
ทรัพยากรมนุษย ์การเปลี ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมเป็นสิ งที ไม่สามารถหยดุยบัหย ั งไวไ้ดเ้มื อเกิด
เห็นการณ์ขึ+นแลว้สิ งที จะสามารถดาํรงอยู่ต่อไปได้ คือคนที ยอมรับการเปลี ยนแปลง ทาํให้มีการ
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ปรับตวัที เต็มไปดว้ยความรับผิดชอบและความกดดนัส่งผลให้เกิดปัญหาความเครียดและทาํให้
ความสุขในชีวิตลดลง การมีคุณภาพชีวิตการทาํงานที ดี ไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอเหมาะสม งานมี
ความสาํเร็จ ไดรั้บการยกยอ่ง มีความผกูพนั ทศันะคติที ดีและมีความกา้วหนา้จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในชีวติ  
 ความสุขเป็นความรู้สึกที มาจากประสบการณ์ดา้นบวก ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล 
เป็นความรู้สึกของจิตใจทั+งหมด ซึ งไม่สามารถประเมินไดจ้ากการสังเกตภายนอก แต่จะแสดงออก
ของความรู้สึกทางดา้นบวกและในทางตรงขา้มจะแสดงออกของความรู้สึกทางดา้นลบหากบุคคล
นั+นไม่มีความสุข (Edward W. Weidner, 1983) 
 ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นการแสดงออกที มากกว่าความจงรักภกัดีตามปกติ เพราะ
ความผกูพนัจะเป็นความสัมพนัธ์ที เหนียวแน่นและผลกัดนัให้บุคคลเต็มใจที จะอุทิศตวัเองเพื อการ
สร้างสรรค์ให้องค์กรเจริญกา้วหน้าขึ+น ดงันั+นกล่าวไดว้า่ความผกูพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สึกที ดี
ของบุคคลที มีต่อองคก์รอยา่งเหนียวแน่น โดยความรู้สึกที ดีจะทาํให้บุคคลแสดงออกมาในรูปของ
การปฏิบติัตนใหเ้กิดประโยชน์ โดยที บุคคลที มีความผกูพนัจะมีพฤติกรรมที สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ขององคก์รเสมอ (Mowday, Steers, and Porter, 1982) 
 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ริ มก่อตั+งครั+ งแรกวนัที  14 มีนาคม 2509 จากการ
ควบรวม 2 ธนาคารที รัฐบาลเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในขณะนั+น ไดแ้ก่ ธนาคารเกษตรจาํกดัและธนาคาร
มณฑล จํากัด แล้วก่อตั+ งขึ+ น เป็น “ธนาคารกรุงไทยจาํกัด” (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 
2556) สาขาแรกตั+งอยูที่ เยาวราชแทนธนาคารเกษตรเดิม ธุรกิจที สาํคญั คือ การระดมเงินทุนเงินออม
จากผูฝ้ากเงิน แลว้นาํเงินออมที ระดมไดไ้ปอาํนวยสินเชื อให้ภาคเศรษฐกิจทั+งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
ที ส่งผลต่อการดาํเนินเศรษฐกิจต่อไป 
 ธนาคารกรุงไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื องเพื อใหท้นัสมยั มีผลิตภณัฑค์รบวงจรตอบสนอง
ทุกความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ และนาํพาองคก์รไปสู่ความสําเร็จอย่างหย ั งยืนภายใตแ้นวคิดการ
บริหารองคก์ร โดยยดึหลกับรรษทัภิบาลที ดีมุ่งพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเนื องเพื อให้รองรับกบัสภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจที เปลี ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตลอดเวลาเพราะ
บุคคลากรเป็นทรัพยากรบุคคลที สาํคญัที ทาํใหอ้งคก์รสามารถขบัเคลื อนเดินหนา้ต่อไปได ้
 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เขตหนองแขมเป็นหน่วยงานที ปฏิบติัตามวิสัยทศัน์
และเป้าหมายขององคก์รอย่างเคร่งครัด ธนาคารกรุงไทยปัจจุบนัมีการขบัเคลื อนและพฒันาบุคลากร
ใหเ้ท่าทนัตามเศรษฐกิจที เปลี ยนไป  
 โดยจะเนน้ถึงการให้ความสําคญัของลูกคา้เป็นหลกั การตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และทดัเทียมธนาคารพาณิชยที์ เนน้การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้มากกวา่ ทาํให้ตอ้งเร่ง
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พฒันาบุคลลากรมีการจดัฝึกอบรมเกี ยวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ์ต่างๆอยา่งเขม้ขน้เพื อผลิตบุคลากรที มี
ประสิทธิภาพสู่ตลาดตอบโจทย์ของความต้องการลูกคา้ไดท้นัตามเศรษฐกิจปัจจุบนั ทาํให้
คุณภาพชีวติตอ้งอยูบ่นความรับผดิชอบและกดดนัส่งผลให้เกิดความเครียด พร้อมนาํสู่คุณภาพชีวิต
ที ดอ้ยลง ความรักงานหนา้ที  ร่วมถึงองค์กรน้อยลงตามไปดว้ยผลสุดทา้ยการที เพิ มบุคคลากรที ดีมี
ประสิทธิกลายเป็นการตดับุคลากรที ดีมีประสิทธิใหเ้หลือนอ้ยลง 
 จากความสาํคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจที จะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ความสุขในการทาํงาน
และความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานเขต          
นครหลวง 1 เพื อนาํผลที ไดจ้าการศึกษาครั+ งนี+มาพฒันาหน่วยงานให้เป็นองคก์รแห่งความสุข เพื อ
ทาํให้คุณภาพชีวิตดีขึ+นทั+งชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน ที ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของพนกังาน
ร่วมถึงภาพรวมองค์กร เมื อบุคลากรมีความเป็นส่วนร่วมต่อองค์กร องคก์รสามารถเดินหนา้ต่อไป
ไดบ้นรากฐานแห่งความมั นคงมีคุณภาพควบคู่กนัต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาระดับความสุขในการทาํงานของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม 

2. ศึกษาระดบัความผกูพนัขององคก์รในการทาํงานของพนกังานสาขา ธนาคาร กรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม 

3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากรที ใช้ในการศึกษาครั+ งนี+  ได้แก่ พนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทยจาํกัด 

(มหาชน) ภายใตค้วามดูแลของสาํนกังานเขตหนองแขมมีทั+งหมด 11 สาขา จาํนวน146 คน 
2. ตวัแปร 

ตวัแปรที ศึกษาแบ่งไดด้งันี+  
2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล คือ ระดบัความผูกพนัแตกต่างกนั ไดแ้ก่เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษารายไดต่้อเดือน ระดบัตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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2.2 ความสุข คือ สภาพชีวิตที เป็นสุข อนัเป็นผลจากการที มีความสามารถในการ
จดัการปัญหาในการดาํเนินชีวิต มีศกัยภาพที จะพฒันาตนเองเพื อพฒันาคุณภาพชีวิตที ดี โดย
ครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจภายใตส้ภาพสังคมและสิ งแวดลอ้มที เปลี ยนแปลงไป 

2.3 ความผกูพนัต่อองคก์รของ (Allen and Meyer, 1990: 710 – 720) ประกอบดว้ย 3 
ดา้นไดแ้ก่  

2.3.1 ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก (Affective commitment) 
2.3.2 ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื อง (Continuance commitment) 
2.3.3 ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสังคม (Normative commitment) 

3. พื+นที ในการทาํวจิยั ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตนครหลวง 1
โดยแบ่งเป็นทั+งหมด 13 สาขาที อยูภ่ายใตค้วามดูแลของสาํนกังานเขตหนองแขม ดงันี+  

3.1 สาขาบิ+กซี กลัปพฤกษ ์จาํนวนพนกังาน 10 คน 
3.2 สาขาเดอะมอลลท์่าพระ จาํนวนพนกังาน 12 คน 
3.3 สาขาเพชรเกษม 29 (ภาษีเจริญ) จาํนวนพนกังาน 12 คน 
3.4 สาขาซีคอน บางแค จาํนวนพนกังาน 14 คน 
3.5 สาขาเทสโกโ้ลตสั บางแค จาํนวนพนกังาน 10 คน 
3.6 สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค) จาํนวนพนกังาน 13 คน 
3.7 สาขาเดอะมอลลบ์างแค จาํนวนพนกังาน 12 คน 
3.8 สาขาถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก) จาํนวนพนกังาน 9 คน 
3.9 สาขาพุทธมณฑล สาย 2 จาํนวนพนกังาน 7 คน 
3.10 สาขาเพชรเกษม 65/1 (บางแคเหนือ) จาํนวนพนกังาน 12 คน 
3.11 สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) จาํนวนพนกังาน 14 คน 
3.12 สาขาบิ+กซี เพชรเกษม 2 จาํนวนพนกังาน 13 คน 
3.13 สาขาเพชรเกษม 81 จาํนวนพนกังาน 8 คน 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ (ต้น) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 

 

 

                                                                                    ตัวแปรตาม (เหตุ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที  1 กรอบแนวความคิดที ใชใ้นการวจิยั  
 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

� เพศ 
� อาย ุ
� สถานภาพสมรส 
� การศึกษา 
� รายไดต่้อเดือน 
� ระดบัตาํแหน่ง 
� ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ความสุขของพนักงานสาขา 

ธนาคารกรุงไทย 

 

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสาขา

ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ภายใต้

ความดูแลเขตหนองแขม 
� ควา ม ผูกพัน ต่ อ อ งค์ก ร ด้า น
ความรู้สึก  
� ควา ม ผูกพัน ต่ อ อ งค์ก ร ด้า น
ความต่อเนื อง 
� ควา ม ผูกพัน ต่ อ อ งค์ก ร ด้า น
บรรทดัฐานทางสงัคม 
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ประโยชน์ที�ได้รับ 

1. ผลที ไดจ้ากการศึกษาครั+ งนี+องคก์รสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาองคก์ร ทาํใหเ้พิ มคุณชีวิตในการทาํงานและชีวติไดดี้ขึ+น มีความสุขในการ
ใชชี้วติ ที ส่งผลใหมี้การสร้างสรรคคุ์ณภาพดา้นเศรษฐกิจใหเ้ติบโตขบัเคลื อนต่อไปได ้

2. สามารถนําผลไปใช้ในการพฒันาความสัมพนัธ์ความสุขในการทาํงานกับความ
ผกูพนัต่อองคก์รของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตนครหลวง 1 และสํานกังานเขต
อื นๆได ้
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกรุงไทย ประกอบดว้ย 
1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิงของพนกังานธนาคารกรุงไทย ที ปฏิบติังาน

อยูใ่นสาํนกังานเขตหนองแขม 
1.2 อาย ุหมายถึง อายขุองพนกังานธนาคารกรุงไทย หรือเวลาที ดาํรงชีวิตอยู ่อายุนบั

ตามปีปฏิทินใหน้บัอายเุตม็ ถา้มีเศษเดือนใหต้ดัลงเหลือเท่าอายเุตม็ 
1.3 สถานภาพสมรส หมายถึง คู่สามีภรรยาที จดทะเบียนการใช้ชีวิตคู่เป็นหลกัฐาน

ทางกฎหมายวา่เป็นคู่ชีวติร่วมกนั 
1.4 การศึกษา หมายถึง วฒิุการศึกษาที แสดงถึงคุณลกัษณะความรู้ความสามารถ 
1.5 รายไดต่้อเดือน หมายถึง การไดรั้บเงินเดือนตามระดบัตาํแหน่งงานของแต่ละ

บุคคลและของแต่ละเดือนแตกต่างกนัไป 
1.6 ระดบัตาํแหน่ง หมายถึง ตาํแหน่งที ธนาคารกรุงไทย ใช้เรียกพนกังานของ

ธนาคาร โดยแบ่งตามระดบัของแต่ละบุคคลตามหนา้ที ที รับผดิชอบของพนกังานคนนั+น 
1.7 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน หมายถึง ระยะเวลาที ไดป้ฏิบติังานจนถึงปัจจุบนัใน

ธนาคารกรุงไทยของแต่ละบุคคล 
2. ความสุข หมายถึง ตวัวดัในรูปแบบหน่วยที นบัไดจ้ริงจากการวดัความสุขของคนไทย 

ประกอบดว้ย ความรู้สึกทางดา้นความนึกคิด ทศันะคติ ความคิดเห็นชอบหรือไม่ชอบ ที มีผลต่อ
ความพึงพอใจในสิ งนั+น ความรู้สึกที เห็นสัมผสั ได้ยิน ได้กลิ น โดยมีตวัตนจบัต้องได้และมี
ผลกระทบทางดา้นจิตใจทาํให้เรารู้สึกรับรู้ถึงการชอบและไม่ชอบในสิ งนั+นดว้ย ความสัมพนัธ์และ
สัมพนัธภาพทางดา้นสิ งแวดลอ้ม องคป์ระกอบภายนอกที มากระทบและมีผลต่อความพึงพอใจใน
สิ งนั+น 
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3. ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง การที มีทศันะคติที ดี เข้าใจค่านิยมเป้าหมายของ
องคก์รจากภายในแสดงออกมาสู่ภายนอกการกระทาํที สามารถอุทิศตนทาํงานหรือเขา้ร่วมกิจกรรม
ขององค์กร ควบคู่กบัการเจริญเติบโตขององค์ต่อไปที มีการดาํเนินธุรกิจต่อไปโดยไม่ยา้ยหรือ
ลาออกจากองคก์ร ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึก หมายถึง การที มีทศันะคติ ความคิดดา้น
องคก์รของแต่ละบุคคลที มีผลต่อความผกูพนั 

3.2 ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื อง หมายถึง ความสัมพนัธ์ที ความเกี ยวขอ้ง
กนัในระยะช่วงเวลาหนึ งหรือตลอดเวลาต่อความรู้สึกที มีใหก้บัองคก์ร 

3.3 ความผูกพนัต่อองค์กรด้านบรรทดัฐานทางสังคม หมายถึง ความสัมพนัธ์ต่อ
องคก์รที มีอยูภ่ายใน ความสัมพนัธ์ดา้นสิ งแวดลอ้มภายนอกรอบตวั 

4. พนกังานสาขาธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) หมายถึง บุคลากรทุกคนภายใน
ธนาคารที มีตาํแหน่งงานเกี ยวขอ้งกบังานประจาํสาขาไดแ้ก่ผูจ้ดัการสาขารองผูจ้ดัการธุรกิจและ
การตลาดเจา้หน้าที ธุรกิจและการตลาดรองผูจ้ดัการบริการลูกคา้หัวหน้าส่วนธุรกิจและการตลาด
พนกังานบริการลูกคา้เจา้หน้าที ปฏิบตัิการดา้นบริการซึ งเป็นทั+งพนกังานประจาํและพนักงาน
สัญญาจา้ง 
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บทที� 2 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 

 การศึกษาเรื�อง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานเขตนครหลวง 1” ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้รวบรวมเอกสาร ทฤษฏี แนวคิด และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี5  

1. แนวคิดเกี�ยวกบัความสุข 
 1.1 ความหมายเกี�ยวกบัความสุข 
 1.2 องคป์ระกอบความสุข 
 1.3 ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความสุข 
 1.4 ดชันีชี5วดัความสุข 
 1.5 แนวคิดเกี�ยวกบัความสุข 
2. แนวคิดเกี�ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2.1 ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2.2 ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2.3 แนวคิดเกี�ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
3. ขอ้มูลเกี�ยวกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

1. แนวคิดเกี�ยวกบัความสุข 

 1.1 ความหมายเกี�ยวกบัความสุข 
  ความสุข หรือ สุข (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2554) นิยามว่า "ความ
สบายกายสบายใจ..."คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ� ง มีหลายระดบัตั5งแต่ความสบายใจ
เล็กนอ้ยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเตม็ไปดว้ยความสนุก มีการใชแ้นวความคิดทาง
ปรัชญา ศาสนา จิตวทิยา ชีววทิยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงสิ�งที�ทาํใหเ้กิดความสุข 
  นกัจิตวิทยาชื�อ (Weinhofen, 2540)  ให้นิยามวา่ ความสุขหมายถึงการประเมินของ
แต่ละคนว่า  ชื�นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน  การที�เราบอกว่าเรามีความสุข  จึง
หมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกบัชีวิตเรานั�นเองค่ะ  คนที�มีความสุขนั5น  เป็นคนที�แทบจะไม่
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รู้สึกวิตกกงัวลกบัชีวิตตนเอง  ชอบสนุกสนานอยูก่บัเพื�อนฝงู  และชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ  มี
อารมณ์มั�นคงไม่เปลี�ยนแปลงขึ5นลงง่าย  และมกัจะหวงัวา่ตนจะพบเจอสิ�งดี ๆ  ในอนาคต 
  สรุปไดว้า่ความสุข คือ ความรู้สึกทั5งทางภายในและภายนอกที�สัมผสัรับรู้ได ้คนที�มี
การรับรู้ถึงความสุขและรู้สึกมีความสุขจะมีทัศนะคติความคิด การแสดงออกทางภายนอก 
รูปลกัษณ์ภายนอกที�ดีทาํให้คนอื�นรับรู้ไดแ้ละมีความรู้สึกที�ดีเป็นทางบวกกนัไปดว้ย แต่หากคนที�
ไม่มีความสุขจะมีการแสดงออกทั5งทางทศันะคติความคิด และทางภายนอกที�เป็นความสัมพนัธ์
ในทางลบต่อผูที้�สัมผสัไดห้รือคนพบเห็น  
 1.2 องค์ประกอบความสุข 
  (อภิสิทธิP  ธํารงวรางกูร, 2547) กล่าวว่า ความสุขสามารถแบ่งได ้8 เรื� อง ซึ� งเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัของสุขภาพจิต ดงันี5  

1. ความสุขจากการที�มีหลกัประกนัในชีวิต หมายถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีผูดู้แล 
ไม่เป็นไปตามบุญตามกรรม และมีการมีทรัพยสิ์น ทีดินทาํกิน 

2. ความสุขจากการมีสุขภาพกายและใจที�ดี 
3. ความสุขจากการที�มีครอบครัวอบอุ่น 
4. ความสุขจากการที�มีชุมชนที�เขม้แขง็ 
5. ความสุขจากการมีความภาคภูมิใจ การที�ลูกหลานได้ดีพึ� งตนเองได้ การมี           

ภูมิปัญญาที�จะถ่ายทอดสู่ลูกหลานและผูส้นใจ 
6. ความมีอิสรภาพ การมีอิสระในการคิด การพดูและทาํโดยไม่สร้างความเดือดร้อน

ต่อผูอื้�นและสิ�งแวดลอ้ม รวมทั5งการไม่มีหนี5  
7. ความสุขจากการบรรลุธรรม ซึ� งหมายถึงการมีปัญญาที�จะ รู่เท่าทนั ความ

เปลี�ยนแปลงทั5งภายในตนเองและสิ�งแวดลอ้ม 
8. สิ�งแวดลอ้ม ดิน นํ5า ป่า ตน้ไม ้

  (สํานกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549) กล่าวว่า ความสุขของแต่ละคน
ไดรั้บผลกระทบมาจากปัจจยัภายนอก องค์ประกอบของความอยู่เยน็เป็นสุขจึงประกอบไปดว้ย 2 
ส่วนดงันี5  

1. ความสุขกายใจ คือ ความสุขที�เกิดขึ5นภายในจิตใจ ไม่ไดขึ้5นอยูก่บัการมีหรือไม่มี
ปัจจยัภายนอกโดยตรง ความสุขภายในใจมกัเป็นความสุขในระดบัจิตและปัญญา แบ่งออกเป็น
ความสุขจากการมีอิสรภาพ ความภาคภูมิใจ การเขา้ถึงหลกัศาสนา ความสงบ ความไม่ยึดมั�นถือมั�น
ความสุขภายในส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเกิดขึ5นเฉพาะตน แต่อาจจะตอ้งอาศยักลไกการ
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สนับสนุนจากระบบสังคมภายนอก โดยเฉพาะเรื� องของการมีอิสรภาพที�มกัผูกกับระบบสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ 

2. ความสุขภายนอก มกัส ัมพนัธ์กบัปัจจ ยัต่างๆ  ในการดํา รง ชีว ิตรวมทั5 ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัและปัจจยัทางสิ�งแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น การมีปัจจยัสี�พอเพียง 
มีความมั�นคงในชีวติ ครอบครัวอบอุ่น การมีชุมชนเขม็แขง็ มีสิ�งแวดลอ้มที�ดี 
  สรุป องคป์ระกอบความสุข คือ การที�มีทั5งปัจจยัเป็นส่วนประกอบทั5งปัจจยัภายใน
และภายนอก ที�มีความเชื�อมโยงและสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ5น ตอนนั5น  มีทั5งทาํให้เกิดความสุข
ที�เกิดทั5งภายในจิตใจแสดงออกมายงัภายนอกได ้กบัภายนอกที�เราสัมผสัไดรู้้สึกนึกคิดตาม 
 1.3 ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อความสุข 

  (Warr’s Vitamin Model, 1987, อา้งถึงใน Dee A. Bartrum, : 18) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ทฤษฎีนี5ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของสิ�งแวดลอ้ม 10 ประการที�ควรพิจารณาในกระบวนการประเมินค่า
เนื�องจากลกัษณะของสิ�งแวดลอ้มทั5ง 10 ประการนี5 มีผลต่อความสุขของแต่ละบุคคลในที�ทาํงานและ
เปรียบดงัเช่นวิตามินที�มีความจาํเป็นต่อร่างกายคนเราสนับสนุนส่งเสริมให้แต่ละคนมีความสุข
ประกอบดว้ยดงันี5  

1. โอกาสในการควบคุมหรือบงัคบับญัชาหมายถึงโอกาสจากสภาพแวดลอ้มในที�
ทาํงานที�บุคคลสามารถควบคุมการดาํเนินการหรือสถานการณ์ต่างๆการให้โอกาสบุคคลในการ
ตดัสินใจและกระทาํการต่างๆในวธีิที�เห็นวา่เหมาะสม 

2. โอกาสในการใช้ทกัษะความสามารถหมายถึงระดับของสภาพแวดล้อมในที�
ทาํงานที�จะขดัขวางหรือใหโ้อกาสในการใชค้วามสามารถและพฒันาทกัษะของบุคคล 

3. เป้าหมายที�เกิดจากภายนอกหมายถึงการมีอยูห่รือการขาดหายไปของเป้าหมายที�
ถูกสร้างจากสิ�งแวดลอ้มในที�ทาํงานซึ� งบางครั5 งหมายถึงความตอ้งการงานหน้าที�ความรับผิดชอบ
และกฎเกณฑที์�จาํเป็น 

4. ความหลากหลายหมายถึงความหลากหลายของงานและสถานที�ทาํงานไม่มีการ
ทาํงานที�มีลกัษณะซํ5 าๆและขอ้กาํหนดของช่วงของงานหรือภาระหนา้ที�ที�ตอ้งทาํ 

5. ความบริสุทธิP ของสภาพแวดล้อมหมายถึงสภาพแวดล้อมในการทาํงานที�สว่าง
ถ่ายเทหรือมืดทึบ 

6. ความมีเงินเพียงพอในการใชส้อยเกี�ยวขอ้งกบัระดบัรายได/้เงินเดือนจาํนวนที�ตอ้ง
ใชจ่้ายและแหล่งเงินที�สามารถหาไดข้องบุคคล 

7. ความปลอดภยัทางกายภาพหมายถึงสภาพแวดลอ้มที�ไม่มีอนัตรายและป้องกนั
การคุกคามทางร่างกายจากภายนอก 
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8. โอกาสในการติดต่อกบับุคคลภายนอกหมายถึงโอกาสที�บุคคลจะติดต่อกบับุคคล
อื�นในสถานที�ทาํงาน 

9. ตาํแหน่งคุณค่าทางสังคมหมายถึงตาํแหน่งภายในโครงสร้างของสังคมที�บุคคล
อื�นนิยมสรรเสริญ 

10. การไดรั้บการอาํนวยการและสนบัสนุนต่างๆในการทาํงานหมายถึงการไดรั้บ
การอาํนวยการและสนบัสนุนต่างๆจากผูน้าํและการบริหารจดัการ 

(นภาพร ลิมป์ปียากร, 2553) กล่าววา่ ความสุข ของ ลิชารต ความสุขเป็นปัจจยัและ
แรงดลใจที�สําคญัในการมีชีวิตอยู่ ทาํให้เกิดสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว โดยแบ่งความสุขออกเป็น
ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน โดยแยกปัจจยัภายนอกแยกออกได ้6 อยา่ง คือ 

1. ฐานะทางเศรษฐกิจ เงินเป็นปัจจยัที�สําคญัที�สุดต่อการมีความสุข ยิ�งเงินมีมาก
ความสุขก็จะมีมากขึ5น แต่จากการสํารวจของมหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด พบวา่ ให้ผูร่้วมรายการเลือก 1 
จาก 2 ทางเลือก คือทางเลือกแรกสมมุติให้พวกเขามีรายได ้50,000 เหรียญต่อปี ในขณะที�ผูอื้�นมี
รายได ้ 250,000 เหรียญต่อปี ผลปรากฏว่าผู เ้ข า้ร่วมสํารวจเลือกทางเลือกแรกมากกว่า นั�น
หมายความวา่ เงินไม่ไดมี้ความสาํคญัต่อการมีความสุขของคนเราเมื�อนาํหลกัเศรษฐศาสตร์เกี�ยวกบั
หลกัการลดลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดทา้ย มาอธิบาย การบริโภคสิ�งเดียวกนัเพิ�มขึ5นจะทาํให้
ความพึงพอใจต่อหน่วยทา้ยๆของสิ�งนั5นลดลง ฉะนั5นการมีเงินเพิ�มมากขึ5นจึงไม่ทาํให้เรามีความสุข
เพิ�มขึ5นไปในอตัราเดียวกนั 

2. สุขภาพ สุขภาพทางกายและใจมีความสัมพนัธ์กบัความสุขมนุษยมี์ความอดทน
ทางจิตใจนอ้ยกวา่สุขภาพทางกาย หมายความวา่ ปัญหาเรื�องสุขภาพทางใจมีผลกระทบต่อความสุข
ของคนเรามากกวา่สุขภาพทางกาย 

3. ความสัมพนัธ์ในครอบครัว คนที�แต่งงานมีความสุขมากกวา่คนที�โสด โดยระดบั
ความสุขของคู่ที�แต่งงานจะเริ�มเพิ�มขึ5น 2-3 ปี ก่อนแต่งงาน และเพิ�มระดบัขึ5นถึงระดบัสูงสุดในปี
แรกของการแต่งงาน หลงัจากนั5นความสุขจะเริ�มลดลง อยา่งไนก็ตามระดบัความสุขก็ยงัจะสูงกวา่ 4 
ปีก่อนแต่งงาน เพราะการแต่งงานจะมีการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั มีฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมที�ดี
ขึ5น เพราะมีทรัพยสิ์นมากขึ5น นอกจากนี5การหยา่ร้างจะส่งผลกระทบต่อลูกไดอี้กดว้ย 

4. งาน ส่งผลกระทบต่อการมีความสุข นาํไปสู่รายไดแ้ละมิตรภาพความสําเร็จ การ
มีงานทาํเป็นสัญลักษณ์แห่งการช่วยเหลือสังคม ดังนั5นเมื�อตกงานจะรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธจาก
สังคมมีความสุขลดลง 

5. สังคมที�ดี ทาํให้ชีวิตมีความสุข เช่น การไวเ้นื5อเชื�อใจ การเกื5อกูลกนั การโยกยา้ย
ถิ�นฐานบ่อยทาํใหเ้กิดความไวเ้ชื�อใจนอ้ยลงและก่อใหเ้กิดปัญหาทางจิตใจมีผลต่อความสุขลดลง 
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6. อิสรภาพ เป็นปัจจยัภายนอกสุดทา้ย โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ อิสรภาพส่วน
บุคคล อิสรภาพทางการเมือง อิสรภาพทางการเงิน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในประเทศ
คอมมิวนิสตมี์ความสุขนอ้ยกวา่ประชาชนในประเทศประชาธิปไตย 
  ลิชารต ลายา ไดแ้บ่งปัจจยัภายในที�มีผลต่อความสุขออกเป็น 3 อยา่งดว้ยกนั คือ 

1. ปัจจยัที�เกี�ยวกบัพนัธุกรรมและการเลี5ยงดู เป็นปัจจยัที�ติดตวัมาตั5งแต่เกิดและมีผล
ต่อทุกคนเมื�อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ การตอบสนองของผูใ้หญ่ด้านอารมณ์และพฤติกรรม เกิดจาก
ส่วนผสมระหวา่งพนัธุกรรมและประสบการณ์จากการเลี5ยงดู 

2. ปัจจยัที�เกี�ยวกบัปรัชญาในการดาํเนินชีวติ ความรู้สึกพอใจสิ�งที�ตนมีอยู ่คือ มนุษย์
ชอบการเปรียบเทียบ และการเปรียบเทียบมกัก่อให้เกิดความทุกขม์ากกว่าความสุขโดยเฉพาะการ
เปรียบเทียบกบัคนที�มีฐานะดีกวา่  

3. ปัจจยัสุดทา้ย คือความรู้สึกมั�นคง ตามธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการความรู้สึก
มั�นคงใน 5 ดา้น คือ 

3.1 ความมั�นคงทางรายได้ทั5งในขณะอยู่ในวยัทาํงานและวยัชรา นั5นคือมนุษย์
ตอ้งการหลกัประกนัที�จะมีรายไดเ้พียงพอในระหวา่งทาํงานและที�จะมีบาํนาญพียงพอสําหรับรักษา
มาตรฐานการครองชีพใหเ้สมือนขณะยงัทาํงาน 

3.2 ความมั�นคงในการมีงานทาํ การถูกเลิกจา้งหรือตกงาน นอกจากจะทาํให้ขาด
รายได้แล้วยงัก่อให้เกิดผลทางด้านจิตวิทยา เช่นเดียวกับการหย่าร้างอีกด้วย นั�นคือ ทาํให้เกิด
ความรู้สึกวา่ไม่เป็นที�ตอ้งการของสังคมอีกต่อไป 

3.3 ความมั�นคงของครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนที�สําคญัที�สุดในกามีความสุข 
ทุกคนจึงตอ้งการมีครอบครัวที�อบอุ่น 

3.4 ความมั �นคงในชุมชน ในชุมชนที�มีคนยา้ย เข ้าออกบ่อย จะขาดความ          
ไวเ้นื5อเชื�อใจกนั ส่งผลใหเ้กิดอาชญากรรมและปัญหาทางจิตของคนในชุมชนเพิ�มสูงขึ5น 

3.5 ความมั�นคงในการมีสุขภาพดี คือ ปัญหาทางจิต หากมีปัญหาทางจิตมีมาก
สัดส่วนเกือบครึ� งหนึ�งของโรคทาํใหค้นกลายเป็นคนไร้ความสามารถ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อความสุข ประกอบไปด้วยปัจจัยทั5งภายในและ
ภายนอก ซึ� งปัจจยัภายนอกที�มีอิทธิพลต่อความสุขของคนไดแ้ก่ ฐานะทางการเงิน สุขภาพที�แข็งแรง
ทางกายและจิตใจ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว งานที�นาํมาซึ� งรายได้เลี5 ยงชีพ สังคมที�ดี อิสรภาพ 
ส่วนปัจจยัภายในที�มีอิทธิพลต่อความสุขไดแ้ก่ ปัจจยัทางพนัธุกรรมและการเลี5 ยงดู ปรัชญาในการ
ดาํเนินชีวติ รวมทั5งความรู้สึกมั�นคงในชีวิต การจะทาํให้ชีวิตมีความสุขไดส้ามารถตาวิถีปฏิบติัตาม
แนวพระพุทธศาสนา ยดึหลกัธรรมคาํสอน และเลิกคิกวติกกงัวลถึงอนาคตที�ยงัมาไม่ถึง 
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 1.4 ดัชนีชี*วดัความสุข 

  (มิชิตา  จาํปาเทศ  รอดสุทธิ, 2550)  เป็นพระราชโยบายของกษตัริยจิ์กเมซิงเยวงัชุก
แห่งภูฎานที�รัฐบาลภูฎานไดน้าํมาเป็นนโยบายหลกัในการบริหารประเทศเรามุ่งหากนัแต่คุณค่าของ
ตวัเลขทางการเงินของประเทศแต่มิไดส้มดุลชีวิตของคนทั5งประเทศซึ� งสอดคลอ้งกบักระแสการ
พฒันาอยา่งย ั�งยนื   มี  4  หลกัการใหญ่   

  1.การพฒันาทางเศรษฐกิจ  (economic  development) 
  2.ธรรมาภิบาล  (good  governance) 
  3.การอนุรักษว์ฒันธรรม  (cultural  preservation) 
  4.การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  (nature  preservation) 

  ถึงจุดนี5 เราลองมามองในแนวนกับริหารจดัการ เปรียบเสมือนเป็นวิสัยทศัน์ ซึ� งเป็น
การตั5งเป้าหมายชนิดหนึ�ง และ 4 หลกัการใหญ่ทาํหนา้ที�เสมือนเป็นค่านิยมหลกั ขององคก์รที�ตั5งไว้
เป็นหลกัยึดให้กบัองค์กรใหญ่ที�รียกวา่ประเทศภูฎาน บุคคลในองคก์รใด ๆ ในองคก์รรวมนี5จะได้
ใช้เป็นหลกัยึดและหลอมรวมวิธีการทาํงาน แนวคิด ความเชื�อไปในแนวนั5น ดูรวม ๆ นี�ก็เป็นการ
สร้างวฒันธรรมองคก์รที�เราคุน้เคยนั�นเอง ตั5งวสิัยทศัน์และค่านิยมหลกั 
  ดชันีความสุข เป็นแผนที�ความสุข  ถา้หากประเทศต่างๆ เดินตามแผนที�นี5 ก็จะพบ
ความสุข  ซึ� งก็เป็นเป้าหมายชีวิตของผูค้นทุกประเทศในโลก  แต่รัฐบาลประเทศต่างๆ ไดก้าํหนด
ตวัชี5 วดัผิดๆมานานคิดวา่การมีรายไดม้ากการบริโภคมากทาํให้คนมีความสุขซึ� งไม่จริงหากรัฐบาล
ยอ้นกลบัมามองประเทศที�ตนตอ้งบริหารและตั5งเป้าหมายการพฒันาประเทศเสียใหม่โดยการเปิด
โอกาสใหทุ้กคนตั5งความหวงัเกี�ยวกบัความสุขของตนเอง(ในแบบที�ไม่ละเมิดต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของผูอื้�นและมีคุณธรรมและจริยธรรมที�ดี)ขณะเดียวกนัรัฐและเอกชนตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนให้เขา
สามารถเดินทางไปสู่เส้นทางนั5นๆไดด้ว้ยตนเอง 

ดชันีความสุข มีองค์ประกอบ  3  อย่างตามที�มูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ ใช้ตวัอย่างที�
กาํหนดไดแ้ก่ 

1. ความพึงพอใจในการมีชีวิต คือ ประชาชนมีความพึงพอใจกับเทคโนโลยี
การศึกษา  การบริหารงานของรัฐบาลที�โปร่งใส  สภาพความเป็นอยู่  ฯลฯ  แต่ละครอบครัว  มี
ความหวงัดีต่อกนั 

2. ความหวงัในชีวติหรืออายุยืน คือ เป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบวา่จะใชชี้วิตให้
ยนืยาว  และมีความสุขไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มที�มีอยู ่
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3. การรักษาระบบนิเวศตามแบบฉบบัเดิม คือ ดูแลควบคุมอิทธิพลของสิ�งแวดลอ้มที�
มีต่อมนุษยแ์ละสัตยโ์ดยการเรียนรู้จากบทเรียนที�ผ่านมาแล้วนาํไปปรับปรุงใช้ต่อไปถ้าควบคุม
ระบบนิเวศใหดี้ ตวัเลขจะนอ้ยถา้ไม่ดีจะเพิ�ม 

  (อภิชัย มงคลและคณะ, พ.ศ.2544) ได้ศึกษาดชันีวดัความสุขของคนไทยเพื�อให้
ประชาชนประเมินระดบัความสุขของตนเอง และผูอื้�นได ้โดยพฒันาเครื�องมือและศึกษาความตรง
ตามเนื5อหาที�จะวดัความสุข ไดด้ชันีวดัความสุขคนไทยฉบบัสมบรูณ์ 66 ขอ้ และฉบบัสั5 น 15 ขอ้ 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) สภาพจิตใจ 2) สมรรถภาพของจิตใจ 3) คุณภาพของจิตใจ
และ 4) ปัจจยัสนบัสนุน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 20 หมวด ค่าความเชื�อมั�นของเครื�องมือโดย
แยกตามองคป์ระกอบหลกัเท่ากบั 0.86 0.83 0.77 และ 0.80 ตามลาํดบั 

  (อาํพล กิตติพล, 2549) ไดก้ล่าววา่ ดชันีวดัความเป็นอยูเ่ยน็เป็นสุข มี 3 ประการคือ 
1. การปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพฒันาแบบบูรณาการโดยยดึคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 
3. วิสัยทศัน์ประเทศไทยในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัที�10มุ่งพฒันาประเทศไทยสู่

สังคมที�อยู่เย็นเป็นสุขไวซึ้� งระบอบประชาธิปไตยที�มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและอยู่ภายใต้
ประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัดิP ศรี 

  สรุป ดชันีเป็นตวัที�จะสามารถชี5 วดัในกรอบของการหาคาํตอบของการมีความสุขที�
อยูใ่นระดบัใดได ้พร้อมทั5งจะนาํสู่การพฒันาและการดาํเนินชีวิตตามเศรษฐกิจที�เดินหนา้ต่อไปได ้
เป็นค่าที�เราสามารถหาและวดัไดท้าํใหท้ราบผลและระดบัความสุขของแต่ละตวัได ้
 1.5 แนวคิดเกี�ยวกบัความสุข 

(สุภาพร เทพยสุวรรณ, 2556) ไดก้ล่าววา่ 13 วธีิสร้างสุขให้ทุกวนัของชีวิต ชีวิตของ
มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุขและต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั5 งสิ5น มีวิธีที�จะสร้าง
ความสุขไดด้ว้ยตนเองดงันี5  

1. อยู่กับคนที�ทาํให้เรายิ 5มได้ จากการศึกษาพบว่าเราจะมีความสุขที�สุดเมื�ออยู่
ท่ามกลางคนที�มีความสุขเหมือนกัน ให้เราอยู่กับคนที�ยิ5มแยม้แจ่มใส สร้างอารมณ์เพราะคน
เหล่านั5นจะพลอยพาใหเ้ราหวัเราะและมีความสุขไปดว้ย 

2. ยึดถือคุณค่าในตวัเอง อะไรคือความเชื�อของเรา อะไรคือสิ�งที�ยึดถือ เช่น ความ
เมตตากรุณา ความซื�อสัตย ์ความยติุธรรม หากเราให้ความสําคญัต่อคุณค่าเหล่านี5มากเท่าไหร่ เราจะ
มีความรู้สึกที�ดีต่อตวัเองและคนที�เรารักมากขึ5นเท่านั5น 
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3. ยอมรับสิ�งดีๆ ที�เกิดขึ5นในแต่ละวนั แมว้า่จะเป็นสิ�งเล็กๆ นอ้ยๆ ก็ตาม อยา่ผลกัไส
สิ�งดีๆ ที�เกิดขึ5นและคิดวา่สิ�งนั5นไม่สมบูรณ์แบบ ให้เรายอมรับสิ�งดีที�เกิดขึ5นแมว้า่จะเป็นสิ�งนอ้ยนิด
ก็ตาม 

4. จินตนาการถึงการประสบความสําเร็จ อยา่กลวัวา่สิ�งที�เราคาดหวงัไวน้ั5นเราจะไป
ไม่ถึง ให้เราวาดภาพความสําเร็จของตวัเอง หลายคนไม่กลา้วาดภาพความสําเร็จของตวัเอง เพราะ
กลวัว่าจะทาํให้ตวัเองผิดหวงั แต่ในความจริงการจินตนาการถึงความสําเร็จของตวัเองเป็นสิ�งที�
สาํคญัที�จะทาํใหเ้ราไปถึงจุดนั5น 

5. ทาํในสิ� งที�เรารัก แมว้่าเราไม่สามารถไปนั�งชมวิวชายทะเลทุกวนั หรือดาํนํ5 าดู
ปะการังที�เราชอบไดบ้่อยๆ แต่การไดท้าํในสิ�งที�เรารักบา้งนานๆครั5 ง จะช่วยเพิ�มความสุขให้แก่เรา
อยา่งไม่น่าเชื�อ 

6. มีเป้าหมายในชีวิต คนที�มีเป้าหมายในชีวิตจะพยายามไปถึงจุดนั5 นและจะมี
ความรู้สึกที�ดีต่อตวัเองและต่อชีวติ 

7. ทาํตามใจของเรา เราเป็นคนเดียวเท่านั5นที�สามารถบอกตวัเราเองไดว้า่อะไรจะเป็น
สิ�งที�ทาํใหเ้รามีความสุข ไม่ใช่สิ�งที�ครอบครัวหรือเพื�อนๆบอก แต่เป็นสิ�งที�รู้อยูแ่ก่ใจตวัเอง 

8. ผลกัดนัตวัเองไม่ใช่กดดนัผูอื้�น เป็นการง่ายที�เราจะรู้สึกวา่ความสําเร็จของเรานั5น
ขึ5นอยู่กับคนอื�น แต่ความเป็นจริงแล้วสิ� งนี5 ขึ5นอยู่กบัเรา เมื�อเราเขา้ใจและตระหนักในสิ� งนี5 แล้ว 
ในทางกลบักนัสิ�งเหล่านี5 จะมีอาํนาจผลกัดนัให้เราไปถึงจุดหมายได ้ให้เราหยุดตาํหนิโลกนี5 และ          
คนอื�น อยา่เปรียบเทียบตวัเราเองกบัคนอื�น และเราจะคน้พบคาํตอบในไม่ชา้ 

9. เตม็ใจรับการเปลี�ยนแปลง แมว้า่อาจจะยาก แต่ใหเ้ชื�อวา่การเปลี�ยนแปลงทาํให้เรา
ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆในชีวติ และจะทาํใหเ้รากา้วไปสู่ความสาํเร็จอีกขั5นหนึ�ง 

10. พอใจกบัชีวิตง่ายๆ คิดทางบวกอยูเ่สมอ เช่น เรามีคนที�รักเรา เรามีความทรงจาํ    
ที�ดี เรามีเพื�อนที�ดี วนันี5รถติดนอ้ยกวา่เมื�อวาน สิ�งง่ายๆ เหล่านี5ทาํให้ชีวิตของเราดาํเนินต่อไปไดโ้ดย
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอะไร 

11. ทาํดีกบัทุกคน การทาํดีกบัผูอื้�นจะช่วยสร้างความสุขให้แก่ตวัเรา ไม่วา่ความดีที�
เราทาํนั5นจะเล็กนอ้ยเพียงใด แต่จะช่วยสร้างความรู้สึกที�ดีต่อตวัเราได ้งานวิจยัพบว่า เด็กอายุ 9-11 
ขวบที�ให้ทาํสิ�งที�ดีเป็นเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกนั ไม่เพียงแต่มีความสุขเพิ�มมากขึ5นแต่ยงัเป็นที�
ยอมรับในกลุ่มเพื�อนๆ อีกดว้ย 

12. มีความเพียงพอ รู้จกัประหยดั การมีหนี5 สินหรือการใช้จ่ายเกินตวั ทาํให้เราเป็น
ทุกข ์สิ�งที�จาํเป็นสาํหรับชีวตินั5นมีไม่กี�อยา่ง แต่สิ�งที�เราตอ้งการมีมากจนไม่รู้จบ ให้เรารู้จกัพอใจใน
สิ�งที�เรามีอยู ่วา่เรามีเพียงพอแลว้ ความละโมบทาํใหเ้ราเกิดความทุกข ์จากการไม่รู้จกัพอ 
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13. เป็นพ่อแม่คน สิ�งนี5หลายคนอาจไม่เห็นดว้ย แต่การจากศึกษาพบว่าการเป็นพ่อ
แม่หรือผูป้กครองทาํให้เรามีประสบการณ์อีกขั5นหนึ� งในชีวิตที�คนที�ไม่มีลูกไม่ได้รับ แต่ไม่ได้
หมายความว่าการเป็นพ่อแม่คนทาํให้เรามีความสุขแต่การเป็นพ่อแม่เป็นการเชื�อมต่อของความสุข
และเป็นสิ�งที�มีความหมาย จากการศึกษาของ  (Lyubomirsky,  2012) พบวา่ การเป็นพ่อ แม่ของลูก
เป็นประสบการณ์ที�ทาํใหมี้ความสุขอีกขั5นหนึ�งของชีวติและทาํใหเ้รารู้จกัความหมายของชีวติมากขึ5น 

  (Gavin and Mason, 2004, อา้งถึงใน กลัยารัตน์  อ๋องคณา, 2549) ไดก้ล่าวไวว้่า
ความสุขเป็นผลจากความรู้สึกภายในตนของแต่ละคนเป็นผลให้เกิดความรู้สึกทางบวกเช่น ชื�นชอบ
พึงพอใจความสุขประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 

1. ความมีอิสระคือบุคคลมีความสามารถที�คิดและเลือกในสิ� งที�ตอ้งการมีอาํนาจ
เสรีภาพในการตดัสินใจทาํให้ตนมีความพึงพอใจในชีวิตสามารถควบคุมและกาํหนดการกระทาํ
ของตนใหต้อบสนองความสุขของตน 

2. ความรู้เป็นส่วนสําคญัในการตดัสินใจในสิ� งที�ต้องการได้ถูกต้องรู้ว่าควรใช้
ความรู้อย่างไรเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์มีการติดต่อสัมพนัธ์กบั
บุคคลอื�นโดยการยอมรับและความไวว้างใจจากบุคคลรอบขา้ง 

3. ความสามารถเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลสามารถฝึกฝนไดโ้ดยการจดั
อบรมต่างๆใหเ้กิดความรู้ความชาํนาญส่งเสริมใหเ้กิดวสิัยทศัน์และประสบการณ์ที�กวา้งขวางขึ5น 

  (Driever, 1984, อา้งถึงใน จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล, 2547) ไดก้ล่าวไวถึ้งปัจจยัหรือ
องค์ประกอบความสุขวา่ความสุขในการทาํงาน หมายถึงความพึงพอใจในชีวิตความพึงพอใจใน
เป้าหมายหลักของชีวิตตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตเป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านลบตํ�าคนที�มี
ความสุขเกิดขึ5นไดจ้ากปัจจยัหลายอยา่งที�แตกต่างกนัเช่นอายสุถานภาพสมรสรายไดส้ภาพแวดลอ้ม
ที�ส่งผลต่อความตอ้งการของบุคคลใหเ้กิดความพึงพอใจในชีวติ นาํมาซึ� งความสุขดงัต่อไปนี5  

1. ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึงการที�บุคคลมีความพึงพอใจในสิ�งที�ตนเองเป็น
และกระทาํอยูมี่ความสมหวงักบัเป้าหมายของชีวิตสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและสามารถกระทาํ
ไดต้ามความตั5งใจสมเหตุสมผลเขา้ใจและยอมรับสิ�งที�เกิดขึ5นโดยไม่จาํเป็นตอ้งปรับตวั 

2. ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การที�บุคคลไดก้ระทาํในสิ�งที�ตนรักและชอบ
พอใจกับสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับการทาํงานมีความสุขเมื�องานที�กระทาํสําเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายตลอดจนงานทาํใหเ้กิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

3. อารมณ์ทางบวก หมายถึงการที�บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกบัสิ�งที�ดีรื�นรมย์
หรรษาสนุกสนานกบัการทาํงานยิ5มแยม้แจ่มใสเบิกบานไดเ้สมอขณะทาํงานเลื�อมใสศรัทธาในสิ�งที�
ตนกระทาํรับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของงานที�กระทาํ 
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4. อารมณ์ทางลบ หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที�เป็นทุกข์กบัสิ�งไม่ดีที�เกิดขึ5นในการ
ทาํงานเช่นการคบัขอ้งใจเบื�อหน่ายเศร้าหมองไม่สบายใจเมื�อเห็นการกระทาํที�ไม่ซื�อสัตยห์รือไม่
ถูกตอ้งอยากปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ5นเพื�อสนองความตอ้งการของตนใหมี้ความสุข 

จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความสุขในการทาํงานที�ผา่นมา
ขา้งตน้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าทฤษฎีความสุขในการทาํงานมีทั5งปัจจยัที�ทาํให้เกิดความสุขทั5งปัจจยั
ภายในและภายนอกที�มีความสัมพนัธ์กนัผูว้ิจยัสรุปความสุขในการทาํงาน หมายถึง การที�เราเต็มใจ
และทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจทาํงานในขณะนั5นจะไม่มีความรู้สึกไดว้า่มีความเหนื�อยลา้ทางดา้นจิตใจ
แมว้่าจะมีความเหนื�อยลา้ทางดา้นร่างกายก็ตามแต่ก็จะดาํเนินการทาํงานต่อไปไดด้ว้ยพลงัภายใต้
กาํลงัใจที�มาจากขา้งในความสาํนึกคิดความรู้สึกของแต่ละบุคคล 
 

2. แนวคิดเกี�ยวกบัความผูกพันต่อองค์กร 

 2.1 ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กร 

  (Steel, 1996, อา้งถึงใน ประภาพร คาํฟู, 2551) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การ 
หมายถึงความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็นส่วนหนึ� งขององค์การมีความเต็มใจที�จะทาํงานหนักเพื�อ
ดาํเนินภารกิจขององคก์ารโดยผูป้ฏิบติังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงจะแสดงออกโดย 

1. มีความเชื�อมั�นอยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารเป็น
ลกัษณะของบุคคลที�มีความเชื�อดา้นทศันคติเชิงบวกต่อองคก์ารมีความผกูพนัอยา่งแทจ้ริงต่อค่านิยม
และเป้าหมายขององค์การพร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์ารซึ� งเป็นเป้าหมายของตนดว้ยมีความ
เชื�อวา่องคก์ารนี5 เป็นองคก์ารที�ดีที�สุดที�ตนเองจะทาํงานดว้ยภาคภูมิใจที�ไดเ้ป็นส่วนหนึ�งขององคก์าร 

2. ความเต็มใจที�จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื�อประโยชน์ขององค์การเป็น
ลกัษณะที�บุคลากรเต็มใจที�จะเสียสละอุทิศตนพยายามทาํงานเต็มความสามารถเพื�อให้องค์การ
ประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายเกิดผลประโยชน์ต่อองคก์ารและมีความห่วงใยต่อความเป็นไป
ขององคก์าร 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที�จะคงไวซึ้� งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารเป็น
ลักษณะที�บุคลากรแสดงความต้องการและตั5งใจที�จะปฏิบัติงานในองค์การนี5 ตลอดไปมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ารมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ารและพร้อมที�จะบอกกบัคนอื�น
ว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ� งขององค์การสนบัสนุนและสร้างสรรค์
องคก์ารใหดี้ยิ�งขึ5น 
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 (สกาวรัตน์ อินทุสมิต, 2543) กล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์ารหมายถึงลกัษณะของ
บุคคลที�มีความรู้สึกที�ดีต่อองค์การและมีความเต็มใจที�จะทุ่มเทปฏิบติังานให้กบัองค์การของตน
เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร 

  (ประภาพร เหลืองช่วยโชค, 2539) กล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์ารคือการที�สมาชิก
มีความตอ้งการที�จะปฏิบติังานกบัองคก์ารต่อไปมีความเต็มใจตั5งใจที�จะปฏิบติังานเพื�อให้องค์การ
ประสบความสาํเร็จรวมถึงการที�สมาชิกมีความรู้สึกวา่เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการทาํงานของ
เขากบัองคก์ารสอดคลอ้งกนัมีเจตคติที�ดีต่อองคก์ารและมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร 

  จากความหมายของความผูกพนัต่อองค์การที�ได้นาํเสนอดงักล่าวขา้งตน้สามารถ
สรุปความหมายของความผูกพนัต่อองค์การได้ว่าหมายถึงความรู้สึกของบุคคลและพฤติกรรมที�
บุคคลแสดงต่อองคก์ารที�ตนอยูโ่ดยยดึมั�นและยอมรับจุดมุ่งหมายขององคก์ารมีความจงรักภกัดีและ
อยากอยู่กับองค์การมีความเต็มใจและทุ่มเทความพยายามในงานเพื�อช่วยให้องค์การประสบ
ความสาํเร็จและตอ้งการอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

 2.2 ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

  เฮลวิท เอสเทส (2005) เป็นบริษทัที�ปรึกษาในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้ให้
มุมมองวา่ความผกูพนัของพนกังานเป็นสิ�งที�แสดงออกไดท้างพฤติกรรม กล่าวคือ สามารถดูไดจ้าก
การพูด โดยจะพูดถึงองค์กรเฉพาะในแง่บวก และพิจารณาได้จากการดาํรงอยู่ นั�นคือพนักงาน
ปรารถนาที�จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ส่วนประเด็นสุดทา้ยจะดูวา่พนกังานใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถ เพื�อช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนธุรกิจขององค์กร โดยปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัของพนกังาน มี 7 ประการ ดงันี5  

 1. ภาวะผูน้าํ (Leadership) 
 2. วฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์ร (Culture Purpose) 
 3. ลกัษณะงาน (Work Activity) 
 4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 
 5. คุณภาพชีวติ (Quality of life) 
 6. โอกาสที�ไดรั้บ (Opportunity) 
 7. ความสัมพนัธ์ (Relationship) 

 2.3 แนวคิดเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

  จากแนวคิดของ ( Allen and Mayer, อา้งถึงใน อนนัต ์ชยัคงจนัทร์, 2532: 35 - 36) 
พนกังานที�มีความผูกพนัต่อองค์กรจะมีลกัษณะเป็นบุคคลที�อยู่กบัองค์กรไม่ว่าจะเป็นอย่างไร มา
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ทาํงานสมํ�าเสมอ ทุ่มเทในการทาํงาน ปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัและมีเป้าหมายร่วมกบัองค์กร 
ความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงันี5  

1. ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึก หมายถึง ความผูกพนัที�เกิดจากความรู้สึก
ภายในส่วนบุคคล เตม็ใจที�จะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์ร 

2. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื�อง หมายถึง ความผกูพนัที�เกิดขึ5น จากการ
คิดคาํนวณของบุคคลที�อยู่บนพื5นฐานของการลงทุนที�บุคคลให้กบัองค์กรโดยแสดงออกมาในรูป
ของพฤติกรรมต่อเนื�องในการทาํงานวา่จะทาํงานต่อไปหรือเปลี�ยนแปลง 

3. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสังคม หมายถึง 
  ความรู้สึกที�เกิดขึ5 นจากค่านิยมหรือบรรทดัฐานของสังคม แสดงออกในรูปของ
ความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์ร 

(Mowday, 1981, อา้งถึงใน รัชนิดา ตุงคสวสัดิP , 2545: 14) ศึกษาทฤษฎีความผกูพนั
ต่อองค์การได้แบ่งประเภทของความผูกพนัต่อองค์การเป็นสองประเภทซึ� งนิยมนําไปใช้อย่าง
กวา้งขวางไดแ้ก่แนวคิดประเภททศันคติ ซึ� งใช้ในการวิจยัของ( Buchanan and Mowday, 1981) 
แนวความคิดความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นทศันคติที�ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน
กบัองคก์ารมีความตั5งใจที�จะทุ่มเทความพยายามเพื�อองคก์ารและมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะ
อยูก่บัองค์การนกัทฤษฎีเชื�อในแนวคิดนี5 จะมองความผูกพนัต่อองคก์ารวา่เป็นบางสิ�งที�อยูใ่นกล่อง
ดาํ ซึ� งถูกกาํหนดจากทั5งองคก์ารและตวับุคคลเช่นคุณลกัษณะส่วนบุคคลบทบาทที�เกี�ยวขอ้งลกัษณะ
โครงสร้างขององค์การและประสบการณ์ในงานปัจจยัเหล่านี5 ต่างเป็นตวักาํหนดระดบัของความ
ผูกพนัต่อองค์การซึ� งมีผลกระทบต่อผลลพัธ์ต่างๆเช่นการลาออกจากงานการตรงต่อเวลาความ
พยายามในงานและพฤติกรรมในการให้ความร่วมมือในขณะที�แนวคิดที�สองคือแนวคิดประเภท
พฤติกรรมเป็นกระบวนการที�บุคคลเขา้มาสู่องคก์ารโดยสร้างความผกูพนัขึ5นเพื�อผลประโยชน์ของ
ตวัเองไม่ใช่เพื�อองคก์ารแนวคิดนี5 มีพื5นฐานมาจากแนวคิดของ (Becker, อา้งถึงใน โสภา ทรัพยอุ์ดม
มาก, 2533: 18) ซึ� งไดเ้สนอทฤษฎี side - bet theoryโดยมีสาระสําคญัวา่การลงทุนเป็นสาเหตุทาํให้
บุคคลเกิดความรู้สึกผกูพนัโดยสิ�งที�ลงทุนไปเช่นความรู้ความสามารถทกัษะและระยะเวลาเป็นตน้
ผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การที�ได้รับเช่นค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเลื�อน
ตาํแหน่งเป็นตน้ 

ทฤษฎีนี5 ได้อธิบายว่าบางคนสามารถทนอยู่กับองค์การได้ทั5งที�ไม่สนุกกับงานก็
เพราะการลาออกจะทาํใหเ้ขาสูญเสียผลประโยชน์อยา่งมาก 
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ปัจจัยที�มีผลต่อความผูกพนัระดับของความผูกพนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที� 2 แนวคิดในการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
  ปัจจยัที�มีผลต่อความผกูพนัระดบัของความผกูพนัจากแผนภาพที�1แสดงถึงแนวคิด
ของการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโดยนาํความคิดเห็นของพนกังานที�มีต่อองคก์าร
จาํนวน 4 ดา้นประกอบดว้ยดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และดา้นภาวะ
ผูน้าํ มีรายละเอียดดงันี5  

1. ดา้นองคก์าร ไดแ้ก่การถ่ายทอดนโยบายกลยุทธ์ให้กบัทุกหน่วยงานอยา่งชดัเจน
การจดัให้มีช่องทางเพื�อสื�อสารกบัพนกังานไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ถึงทุกระดบัการเปิดโอกาสและ
รับฟังความคิดเห็นของพนักงานการจัดระบบวิธีการทํางานอย่างเป็นมาตรฐานการสร้าง
สภาพแวดลอ้มที�เหมาะสมและปลอดภยัมีการกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัที�ใชเ้ป็นกรอบการทาํงาน
อยา่งชดัเจนและเป็นธรรมแก่พนกังาน 

2. ดา้นงาน ไดแ้ก่การให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
ตนเองการจดัเตรียมอุปกรณ์เครื�องมือให้พนกังานอยา่งเพียงพอการมอบหมายงานให้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถและพนกังานมีรูปแบบการทาํงานที�สอดคลอ้งกบัองคก์าร 

3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ไดแ้ก่การวางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยส์ําหรับแต่ละตาํแหน่งงานอย่างครบถ้วนมีการประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนักงาน
กาํหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมสามารถทาํให้พนักงานรู้สึกมีความมั�นคงในการทาํงานมีเส้นทาง
ความกา้วหน้าในอาชีพให้กบัพนักงานที�ชดัเจนมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที�สามารถแข่งขนักบั

ความผกูพนั Engagement 

ดา้นองคก์ร (Company) 

ดา้นงาน (Job) 

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

(Human Resource Development) 

ดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership) 

 

ผกูพนั (Engaged) 

ไม่ยดึติดกบัความผกูพนั 

(Not engaged) 

ไม่ผกูพนั 

(Actively disengaged) 
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องค์การอื�นในธุรกิจเดียวกันได้ส่งเสริมและจัดทาํกิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพที�ดีระหว่าง
พนกังาน 

4. ดา้นภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินให้พนกังานไดท้ราบ
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญักบัเรื�องการพฒันาทรัพยากรมนุษยผ์ูบ้งัคบับญัชามีการสื�อสารถึงความ
คาดหวงัในการทาํงานของพนกังานใหแ้ต่ละแผนกไดรั้บทราบผูบ้งัคบับญัชามีการให้คาํแนะนาํและ
แนวทางดา้นความกา้วหน้าและการพฒันาการทาํงานผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานอย่างมีเหตุผลและผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที�กวา้งไกลปัจจยัที�มีผลต่อความผูกพนัทั5ง 4 
ดา้นนี5จะนาํไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
  โดยวิเคราะห์ผา่นความคิดเห็นดา้นภาพรวมและความผกูพนัที�ไดจ้ะแบ่งออกเป็น 3 
ระดบัไดแ้ก่ 

1. พนกังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged) 
2. พนกังานที�ไม่ยดึติดกบัความผกูพนัต่อองคก์าร (Not-engaged) 
3. พนกังานที�ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Actively Disengaged) 

  นอกจากนี5 ได้ทาํการศึกษาเกี�ยวกับความคิดเห็นของพนักงานในด้านภาพรวม
เกี�ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยคาํถามที�ใชน้าํมาจากแนวคิดของ (Steers, 1977) ที�ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะของความผูกพนัต่อองค์การ 3 ลกัษณะไดแ้ก่ความเชื�อมั�นอย่างแรงกลา้และยอมรับต่อ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารความเต็มใจที�จะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อประโยชน์ของ
องคก์ารเป็นหลกัและความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะคงไวซึ้� งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 
  (Steers, 1977) ไดแ้บ่งปัจจยัที�มีผลต่อความความผกูพนัขององคก์รเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัตาํแหน่งและอตัราเงินเดือน 

2. คุณลักษณะงานที�ปฏิบติั ลักษณะงานที�แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อระดับความยึดมั�น 
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั  ลกัษณะงานที�ดีจะทาํให้บุคลากรรู้สึกมีแรงจูงใจอยากทาํงานเพื�อเพิ�ม
ค่าใหก้บัตนเอง แมว้า่ผลงานจะไม่ดีก็ยงัทุ่มเทความพยายามให้มากขึ5น  เพื�อเพิ�มรางวลัให้กบัตนเอง
และคุณภาพงานและคุณภาพงานที�ดีขึ5น  (นาฎยา อ่วมผึ5ง, 2544) ลกัษณะงานที�มีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รไดแ้ก่ 

2.1 ความมีอิสระในการทาํงาน หมายถึง ลกัษณะงานที�บุคคล สามารถปฏิบติัได้
อยา่งมีอิสรภาพ ตามบทบาทหนา้ที�ของตนเอง สามารถใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  โดย
ไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะทาํใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดเ้ตม็ความรู้ ความสามารถ 
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2.2 ความหลากหลายของงาน หมายถึง งานที�มีระดบัความยากง่าย ของงานที�         
ผูป้ฏิบติัตอ้งใช้ความรู้ความสามารถ มีลกัษณะที�ไม่จาํเจ  หรือการทาํกิจกรรมหลาย ๆ อย่างของ
หน่วยงานใหส้าํเร็จผล รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีพิเศษจึงเป็นงานที�ทา้ทาย และกระตุน้ให้บุคลากรมี
ความสนใจในงาน 

2.3 ความมีเอกลกัษณ์ของงาน หมายถึง งานที�ระบุขอบเขตของงาน มีความชดัเจน 
ของบทบาทหนา้ที�ของตนเองในการปฏิบติังาน เป็นระดบัความยากง่ายของผูป้ฏิบติัสามารถทาํงาน
นั5นตั5งแต่ตน้จนบงัเกิดผลงาน ทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกสบายใจที�จะปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�
ถูกตอ้ง และมีผลงานที�สามารถพิจารณาไดช้ดัเจน 

2.4 ผลยอ้นกลบัของงาน เมื�อบุคลากรปฏิบติังานให้แก่องค์กรแลว้ ก็ตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลป้อนกลบัของตนเอง รวมทั5งขอ้คิดเห็นที�ไดรั้บจากผูร่้วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชาเพื�อเป็นการ
ประเมินผลงานวา่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

2.5 งานที�มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น หมายถึง ลกัษณะงานที�บุคลากรมีโอกาสที�
จะติดต่อสัมพนัธ์กับผูอื้�น การได้เข้าสังคมทาํให้มีโอกาส ได้แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัคนอื�น
ก่อใหเ้กิดความคิดหลากหลายในการพฒันาตนเอง ในการพฒันางาน เมื�อมีสัมพนัธภาพกบัผูอื้�นก็จะ
กระตุน้ให้เกิดความรู้สึกวา่ ตนเองเป็นส่วนหนึ�งขององคก์ร เป็นเจา้ขององค์กร และจะรู้สึกผูกพนั
กบัองคก์ร 

3. ประสบการณ์ในงาน หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกต่อสิ� งแวดล ้อมในช่วง
ปฏิบติังาน ประสบการณ์ที�ไดรั้บเป็นคุณหรือโทษ มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รโดยกาํหนดไว ้4 
ลกัษณะไดแ้ก่ 

3.1 ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์กร คือ ความรู้สึกว่าตนเองได้รับการ
ยอมรับจากองค์กร รู้ให้สึกว่าการปฏิบติังานของตนมีคุณค่าเป็นเสมือนรางวลัขององค์กรที�ให้แก่
ผูป้ฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกจงรักภกัดี และคิดวา่ตนเป็นส่วนหนึ�งขององคก์ร 

3.2 ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นที�พึงพาได ้เป็นความรู้สึกไวว้างใจเชื�อถือของบุคคลที�
มีต่อองคก์ร วา่องคก์รจะไม่ทอดทิ5งเมื�อเขาประสบปัญหา 

3.3 ความคาดหวงัที�ไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร หมายถึง การที�บุคลากรได้
ลงทุนปฏิบติังานกบัองค์กรแลว้ ก็หวงัจะไดรั้บผลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน การพิจาณาความดี 
ความชอบ ทาํใหมี้แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และเป็นปัจจยัที�สร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 

3.4 ทศันคติต่อเพื�อนร่วมงานและองค์กร ทศันคติของกลุ่มภายในองคก์รนั5น   ทาํให้
บรรยากาศในองคก์รแตกต่างกนั บรรยากาศขององคก์รที�ดี มีความรักความสามคัคีช่วยเหลือร่วมมือ
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กนัปฏิบติังาน ทาํให้บุคลากรรู้สึกวาทศันคติของกลุ่มดี ก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที�จะอยู่กับ
องคก์รต่อไป 
 

3. ข้อมูลเกี�ยวกบัธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 3.1 การเปิดดําเนินกจิการธนาคาร 
  ครั5 งแรกที�ธนาคารกรุงไทยเริ�มเปิดดาํเนินกิจการคือ  วนัที� 14 มีนาคม 2509 จากการ
ควบรวม 2 ธนาคารที�รัฐบาลเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในขณะนั5น ไดแ้ก่  ธนาคารเกษตร จาํกดัและธนาคาร
มณฑล จาํกดั แลว้ก่อตั5งขึ5น เป็น “ธนาคารกรุงไทยจาํกดั” (Krung Thai Bank Limited) ทั5งนี5 เพื�อให้
มีฐานะทางการเงินที�มั�นคงสามารถคุม้ครองผูฝ้ากเงิน และบริการลูกคา้ไดก้วา้งขวางและมีบทบาท
ช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ5นด้วย โดยมีสาขาแรกตั5งอยู่บนถนนเยาวราชซึ� งเป็น
สํานักงานใหญ่เดิมของธนาคารเกษตรตั5งแต่เริ� มแรกที�ธนาคารกรุงไทยเปิดดาํเนินการ ผลการ
ดาํเนินงานของธนาคารก็ได้ขยายตวัขึ5 น ตามปริมาณธุรกิจที�เพิ �มขึ5นจากการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศไทย  
  เมื�อเล็งเห็นแลว้วา่ พื5นที�สาํนกังานใหญ่ ที�ตั5งอยูบ่นถนนเยาวราช คบัแคบไม่สะดวก
ต่อการให้บริการและปฏิบติังานแล้ว วนัที� 26 พฤศจิกายน 2525 ธนาคารกรุงไทย จึงได้ยา้ย
สํานักงานใหญ่มาอยู่ ณ อาคารเลขที� 35 ถนนสุขุมวิท และใช้เป็นที�ทาํการสํานักงาน ใหญ่ มา
จนกระทั�งปัจจุบนั การดาํเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยเจริญเติบโต อย่างมั�งคงและต่อเนื�อง การ
ปรับปรุงและขยาย องคก์รงาน ใหม่เป็นไปอยา่งสมํ�าเสมอ จึงทาํให้ สามารถบริการลูกคา้ไดร้วดเร็ว
และทั�วถึง จนกระทั�ง ในเดือนมีนาคม 2530 ทางธนาคารไดรั้บมอบหมาย ให้เขา้ไปช่วยบริหารงาน
ใน “โครงการ 4 เมษา” ต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเน้นในเชิงธุรกิจ ซึ� งเท่ากับว่า
ธนาคารกรุงไทยได้มีบทบาท สําคญัในการช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ครั5 งสําคญั ครั5 งหนึ� ง
ของไทย  
  จากนั5นเดือนสิงหาคม ในปีเดียวกนั ตามนโยบายของกระทรวงการคลงั ธนาคาร 
กรุงไทย ไดรั้บโอนทรัพยสิ์นและหนี5 สิน ของธนาคารสยาม จาํกดั ที�กาํลงัมีปัญหาจากการควบรวม
ครั5 งนี5  ธนาคาร กรุงไทยเป็นธนาคารที�มี ทรัพยสิ์นมากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงิน การคล ังของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็น “ธนาคารนํา” ได ้
(ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), 2556)  
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 3.2 สัญลกัษณ์ของธนาคาร 

  องคป์ระกอบของสัญลกัษณ์ของธนาคารกรุงไทยไดแ้ก่  
3.2.1 นกวายุภกัษ์ เป็นการหลุดจากกรอบจาํกดั เพื�อการโบยบินที�เป็นอิสระและ

คล่องตวัยิ�งกวา่ 
3.2.2 สีของธนาคารเป็นสีฟ้า คือ ความทนัสมยั อิสระที�ไร้ขอบเขต พลงัแห่งความ

กระตือรือร้น และมุ่งมั�นที�จะโบยบินนาํพาไปสู่ความกา้วหนา้ที�กวา้งไกลทั�วแผน่ฟ้าไทยและสีฟ้ายงั
สื�อถึงความรู้สึกสะดวกสบายเป็นคนกนัเองที�ลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บจากธนาคารกรุงไทย 

3.2.3 ตวัอกัษร หมายถึง ความมั�นคงหนกัแน่นดว้ยอกัษรที�ตรงมีความทนัสมยัดว้ย
เส้นของอกัษรที�ตรงเฉียบคมผสมผสานกบัเส้นโคง้ที�ดูนุ่มนวลมีความเป็นกนัเอง 
 3.3 วสัิยทัศน์ พนัธกจิของธนาคารกรุงไทย 
  วสิัยทศัน์ ธนาคารแสนสะดวก ที�ดูแลและบริการลูกคา้ดีที�สุด 
  พนัธกิจ มุ่งเนน้การให้บริการที�เป็นเลิศ เพื�อเป็นที�หนึ� งในใจของลูกคา้ เป็นสถาบนั
การเงินชั5นนาํ สําหรับลูกคา้รายย่อย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบนั สร้างผลตอบแทนที�ดีไดอ้ย่าง
ย ั�งยนืส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา ยดึมั�นในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 3.4 โครงสร้างขององค์กรธนาคารกรุงไทย 
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แผนภาพที� 3 โครงสร้างองคก์รธนาคารกรุงไทย 

 
4.งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 กรรณิกา ตามูลวง (2553) ได ้ศึกษาความสุขในการทาํงานของหนักงานสาขา 
ธนาคารกรุงไทย(มหาชน) สํานกังานเขตกาํแพงเพชร พบว่า ภาพรวมความสุขในการทาํงานของ
พนกังานอยู่ในระดบัพนกังานค่อนขา้งมีความสุขในการทาํงาน องค์ประกอบดา้นความสุขในการ
ทาํงานที�ทาํให้พนกังานมีความสุขมากที�สุด คือพนกังานรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงาน รองลงมา
คือ องคด์า้นพนกังานมีความพึงพอใจในงานและองค์ประกอบดา้นพนกังานมีความรื�นรมยใ์นการ
ทาํงานตามลาํดบั โดยปัจจยัดา้นลกัษณะงาน เป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อระดบัความสุขในการทาํงาน
ของพนกังานมากที�สุด 
 ปวีณา เกษเดช (2553) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการทาํงานกบัความสุข
ของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี พบว่า การรับรู้ปัจจยัการทาํงานในดา้นสัมพนัธ์ภาพใน
การทาํงานมากที�สุด รองลงมาคือดา้นความภาคภูมิใจในงาน และการรับรู้ดา้นค่าตอบแทนนอ้ยที�สุด 
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ปัจจยัในการทาํงานด้านความก้าวหน้า ด้านผลกระทบต่อครอบครัวและด้านค่าตอบแทนมี
ความสัมพนัธ์กบัความสุขอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้น
สัมพนัธภาพในที�ทาํงาน ดา้นความภาคภูมใจในงาน และดา้นงบประมาณและเครื�องมืออุปกรณ์     
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี 
 นนัทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง ความสุขในการทาํงานของพนกังาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าพนักงานที�มีความสุขจะตั5 งอยู่บนพื5นฐาน
องค์ประกอบที�มีส่วนผลักดันให้เกิดความสุขในการทาํงานทั5งในด้านผูน้ํา ด้านค่านิยมร่วมใน
องค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพนัธ์ในที�ทาํงาน และด้านคุณภาพชีวิตในที�ทาํงานซึ� ง
องคป์ระกอบทุกดา้นตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขในการทาํงานให้เกิดขึ5น โดยพนกังานที�มี
ความสุขในการทาํงานจะมีคุณภาพชีวิตที�ดี มีพฤติกรรมที�เป็นไปในทางที�องค์กรตอ้งการ สามารถ
พฒันาความรู้ความสามารถพฒันาสติปัญญา ตลอดจนดึงศกัยภาพที�มีมาใช้ในการทาํงานไดอ้ย่าง
เตม็ที� 

ประทุมทิพย ์ เกตุแก้ว (2551) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะงาน
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค์กบัความสุขในการทาํงานของพยาบาลงานการ
พยาบาลผ่าตดักรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ� งกลุ่มตวัอย่างคือพยาบาลงานการพยาบาลผ่าตดั
จาํนวน 162 คนพบวา่พนกังานที�มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสภาพสมรสแตกต่างกนัมีความสุขในการ
ทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุอายุงานและ
ระดบังานไม่พบความแตกต่างอีกทั5งพบวา่การรับรู้ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุข
ในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 อภิชาติ ภู่พานิช (2551) ไดท้าํการศึกษาการใชด้ชันีวดัระดบัความสุขในการทาํงานของ
บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสังกัด
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จาํนวน 142 คนพบว่าบุคลากรสังกดัสํานกังาน
อธิการบดีที�มีอายแุตกต่างกนัมีทศันะต่อความสุขในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .05 ส่วนตวัแปรอื�นคือเพศสถานภาพระดบัการศึกษารายไดต่้อเดือนระดบัตาํแหน่งที�พกั
อาศยัระยะเวลาที�มาปฏิบติังานที�ศูนยรั์งสิตและการเดินทางมาปฏิบติังานที�ศูนยรั์งสิตไม่พบความ
แตกต่างและเมื�อทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกบัระดบัความสุขในการทาํงานพบว่า
เพศที�แตกต่างกนัมีระดบัความสุขในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
ส่วนตวัแปรอื�นคือรายไดส้ถานภาพระดบัการศึกษารายได ้ ต่อเดือนระดับตําแหน่งที�พ ักอาศัย
ระยะเวลาที�มาปฏิบติังานที�ศูนยรั์งสิตและการเดินทางมาปฏิบติังานที�ศูนยรั์งสิตไม่พบความแตกต่าง 
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 กุญธิภา กิติวงษ์ประทีป (2550) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานกับความสุขในการทาํงานของพนักงานโดยกลุ่มตัวอย่างที� ศึกษาคือพนักงานประจํา
สํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2 แห่งคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 และเขต 1 ภาคกลางจาํนวน 
213 คนผลการวิจยัพบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการ
ทาํงานพนกังานที�มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศแตกต่างกนัมีความสุขในการทาํงานแตกต่างกนัส่วน
พนกังานที�มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายเุงินเดือนแตกต่างกนัมีความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
 สุกญัญา อินตะ๊โดด (2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดี
ขององค์การความตอ้งการมีส่วนร่วมในองค์การและความสุขในการทาํงาน : กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมสิ� งทอในเขตภาคเหนือตอนบนกลุ่มตวัอย่างคือพนักงานสิ� งทอในเขตภาคเหนือ
ตอนบนจาํนวน 223 คนจากการใชเ้ครื�องมือคือแบบสอบถามโดยศึกษาเกี�ยวกบัปัจจยัทางชีวสังคม
ความตอ้งการมีส่วนร่วมในองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์รกบัความสุขในการ
ทาํงานจากการศึกษาพบวา่พนกังานที�มีปัจจยัทางชีวสังคมเฉพาะดา้นรายไดข้นาดและสถานที�ตั5งใน
การทาํงานต่างกนัมีความสุขในการทาํงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติโดยสถานภาพ
สมรสและหนา้ที�ความรับผิดชอบที�แตกต่างกนัไม่มีผลใดๆความแตกต่างที�พบคือรายไดข้องบุคคล
ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัความสุขในการทาํงานโดยผูมี้
รายไดน้้อยจะมีความสุขในการทาํงานมากกวา่ผูร้ายไดสู้งนอกจากนี5พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดี
ขององคก์ารและความมีส่วนร่วมในองค์การต่างกนัมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความสุขในการ
ทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 กลัยารัตน์ อ๋องคณา (2549) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลการรับรู้
คุณค่าในตนสภาพแวดลอ้มในงานกบัความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาล
เอกชนเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลประจาํการระดบัปฏิบติัการจาํนวน 405 คน
พบวา่ความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการมีระดบัสูงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ�ากบัความสุขในการทาํงานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
ส่วนอายุสถานภาพประสบการณ์ในการทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงานส่วน
การรับรู้คุณค่าในตนและสภาพแวดลอ้มในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 พรรณิภา สืบสุข (2548) ได้ศึกษาความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรัฐและศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ลกัษณะงานและภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยกบัความสุขในการทาํงานของพยาบาลโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
พยาบาลประจาํการจาํนวน 333 คนจากผลการวิจยัพบว่าความสุขในการทาํงานของพยาบาล
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ประจาํการมีค่าคะแนนเฉลี�ยโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงการรับรู้ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการในระดบัปานกลาง 
 จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2547) ได้ศึกษาระดับความสุขในการทาํงานของพยาบาล
ประจาํการโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลการ
ไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิP กบัความสุขในการทาํงานของพยาบาล
ประจาํการโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลประจาํการระดบัปฏิบติัการจาํนวน 375 คนผลการวิจยั
พบวา่ ความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการมีค่าคะแนนเฉลี�ยโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงส่วน
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายมีุความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ
และสถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงานแต่ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความสุขในการทาํงานและการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิP มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรัฐ 
 Lukmong  (2008) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของผลกระทบของความเป็นผูส้มบูรณ์ใน
ทศันคติและพฤติกรรมการทาํงานโดยทาํการศึกษา 2 ลกัษณะลกัษณะแรกทาํการศึกษาลูกจา้ง
จาํนวน196 คนพบวา่ผูส้มบูรณ์แบบมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัรายดา้นในเรื�องความพึงพอใจและมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการบอกเล่าประสบการณ์เชิงลบในการทาํงานรวมทั5งรายดา้นในเรื�องการ
ทาํงานหนกัเกินไปความเหนื�อยหน่ายและความผิดปกติส่วนบุคคลส่วนการศึกษาลกัษณะที�สองได้
ทาํการศึกษากบัที�ปรึกษาทางดา้นการจดัการ 52 คนพบวา่ความเป็นผูส้มบูรณ์แบบมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัจิตสาํนึก 
 Mannos (2001)ไดศึ้กษาความสุขในการทาํงานโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 24 คนเป็น
บุคลากรทางสุขภาพโดยใช้การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบถอดเทปถึงประสบการณ์
ความสุขในการทาํงานพบว่าปัจจยัที�ส่งเสริมความสุขในการทาํงานได้แก่การรับรู้ลักษณะงาน
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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บทที� 3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

 ในการวจิยัครั� งนี�  มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการทาํงาน
และความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วามดูแล
ของสาํนกังานเขตหนองแขม”ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นขั�นตอนตามลาํดบัดงัต่อไปนี�  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ศึกษาในการวจิยั 
2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ศึกษาในการวจัิย 
 ในการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�  ประชากรเป็นพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 
(มหาชน)ภายใตค้วามดูแลของสาํนกังานเขตหนองแขม รวมทั�งสิ�น 146 คน มีทั�งหมด 13 สาขา ไดแ้ก่ 

1. สาขาบิ�กซี กลัปพฤกษ ์จาํนวนพนกังาน 10 คน 
2. สาขาเดอะมอลลท์่าพระ จาํนวนพนกังาน 12 คน 
3. สาขาเพชรเกษม 29 (ภาษีเจริญ) จาํนวนพนกังาน 12 คน 
4. สาขาซีคอน บางแค จาํนวนพนกังาน 14 คน 
5. สาขาเทสโกโ้ลตสั บางแค จาํนวนพนกังาน 10 คน 
6. สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค) จาํนวนพนกังาน 13 คน 
7. สาขาเดอะมอลลบ์างแค จาํนวนพนกังาน 12 คน 
8. สาขาถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก) จาํนวนพนกังาน 9 คน 
9. สาขาพุทธมณฑล สาย 2 จาํนวนพนกังาน 7 คน 
10. สาขาเพชรเกษม 65/1 (บางแคเหนือ) จาํนวนพนกังาน 12 คน 
11. สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) จาํนวนพนกังาน 14 คน 
12. สาขาบิ�กซี เพชรเกษม 2 จาํนวนพนกังาน 13 คน 

 13. สาขาเพชรเกษม 81 จาํนวนพนกังาน 8 คน 
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2. เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษานี� เป็นแบบสอบถามของพนักงานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานเขตหนองแขมเป็นทั�งหมด 4 ส่วน ดงันี�  
 ส่วนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสาขาธนาคารกรุงไทย  
 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษารายได้ต่อเดือน ระดบัตาํแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 ส่วนที� 2 แบบสอบถามดัชนีชี.วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators : THI-
15) เป็นเครื�องมือที�สร้างเพื�อประเมินความสุขของบุคคล ซึ� งพฒันาโดย (อภิชยั มงคล และคณะ, 2547)
โดยได้ศึกษาองค์ประกอบและความหมายของสุขภาพจิต และพฒันากรอบแนวความคิดตาม
ความหมายสุขภาพจิตที�วา่ สุขภาพจิต หมายถึงชีวิตที�เป็นสุข อนัเป็นผลจากการมีความสามารถใน
การจดัการปัญหาในการดาํเนินชีวติ มีศกัยภาพที�จะพฒันาตนเองเพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีโดยครอบคลุม
ถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตส้ภาพสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป 
 ส่วนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกับความผูกพนัต่อองค์กร 
 จากแนวคิดของ (Allen and Meyer, 1990: 710 – 720) พนกังานที�มีความผูกพนัต่อ
องคก์รจะมีลกัษณะเป็นบุคคลที�อยูก่บัองคก์รไม่วา่จะเป็นอยา่งไร มาทาํงานสมํ�าเสมอ ทุ่มเทในการ
ทาํงาน ปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัและมีเป้าหมายร่วมกบัองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงันี�  

1. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก หมายถึง ความผกูพนัที�เกิดจากความรู้สึกภายใน
ส่วนบุคคล เตม็ใจที�จะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์ร 

2. ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความต่อเนื�อง หมายถึง ความผูกพนัที�เกิดขึ�น จากการคิด
คาํนวณของบุคคลที�อยู่บนพื�นฐานของการลงทุนที�บุคคลให้กบัองคก์รโดยแสดงออกมาในรูปของ
พฤติกรรมต่อเนื�องในการทาํงานวา่จะทาํงานต่อไปหรือเปลี�ยนแปลง 

3. ความผูกพนัต่อองค์กรด้านบรรทดัฐานทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกที�เกิดขึ�นจาก
ค่านิยมหรือบรรทดัฐานของสังคม แสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์ร โดย
ผูว้จิยัพฒันาแบบสอบถามของ (Allen and Meyer, 1990, อา้งถึงใน ปาริชาต บวัเป็งและคณะ, 2554) 
จาํนวน 18 ขอ้ โดยมีระดบัความสาํคญั 5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550:  76) 
 ส่วนที� 4 แบบสอบถามเกี�ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื�นๆ 
 มีลกัษณะเป็นขอ้ความปลายเปิด เพื�อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอื�นๆ เพื�อใหป้ระกอบในงานวจิยั 
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3. การตรวจสอบเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
3.1 การหาความเที�ยงตรง ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นมาไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 

และคณะกรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระ เพื�อทาํการตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงให้มีความชดัเจน 
ถูกตอ้ง และครอบคลุมเนื�อหาของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคลอ้งกบั
การวจิยัครั� งนี�หรือไม่  หลงัจากนั�นไดน้าํมาปรับปรุง  แกไ้ข  และดาํเนินการในขั�นตอนต่อไป 

3.2 การหาความเชื�อมั�น ผูว้ิจยัหาความเชื�อมั�นโดยนาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแลว้ไป
ทดสอบ กบัประชากรในกลุ่มที�มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มประชากรที�ศึกษา  จาํนวน  30  คน  
จากนั�นจึงนาํมาวิเคราะห์หาความเชื�อมั�น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิW  โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์แอลฟ่า  
เมื�อทดสอบแลว้พบวา่มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.78 
 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.1 ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด 146 คนและไดก้ลบัคืนมา 146 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที�แจกจริง 

4.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
4.3 ตรวจดูความสมบรูณ์ในการตอบแบสอบถาม จากนั�นนาํมาประเมินการให้คะแนน

ตามเกณฑที์�กาํหนดไว ้แลว้ลงรหสัในแบบสอบถาม 
4.4 นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์แบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการวจิยั 
 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

5.1 การวิเคราะห์ข ้อมูลเพื�อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามการวิจยั  โดยการ
วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื�อหา  โดยพิจารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งเนื�อหากบัขอ้คาํถาม
ที�ตอ้งการใชเ้ป็นตวับ่งชี�   จากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence – IOC) 
(ลว้น  สายยศ  และองัคณา สายยศ, 2543: 248-249) 

 N

R
IOC

∑
=

 
  เมื�อ IOC    แทน  ดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง  -1  ถึง 

    แทน  ผลรวมคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ชี�ยวชาญ 
    N   แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
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5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการคาํนวณค่าความถี�และ
ร้อยละจาํแนกตามเพศ อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อายุการทาํงานตาํแหน่งงานในปัจจุบนั  
และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

5.3 การวิเคราะห์ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามเกณฑ์ของดชันีชี� วดัความสุขคนไทย 
(THI -15) มีการใหค้ะแนนแบบประเมินโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี�  

 กลุ่มที� 1 ไดแ้ก่ ขอ้ 1,2,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15 
 กลุ่มที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้ 3,8,12 
 ในแต่ละกลุ่มใหค้ะแนนดงันี�  

  กลุ่มที� 1 แต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัต่อไปนี�                      
  กลุ่มที� 2 แต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัต่อไปนี�  
  ไม่เลย      ให ้ 1  คะแนน      ไม่เลย   ให ้          4        คะแนน 
  เล็กนอ้ย  ให ้ 2   คะแนน      เล็กนอ้ย ให ้          3        คะแนน 
  มาก    ให ้ 3 คะแนน      มาก      ให ้          2        คะแนน 
  มากที�สุด  ให ้ 4   คะแนน    มากที�สุด     ให ้          1        คะแนน 

 การแปลผล 
 ดชันีชี� วดัความสุขคนไทย 15 ขอ้ มีคะแนนเต็ม 45 คะแนน เมื�อผูต้อบไดป้ระเมิน

ตนเองแลว้และรวมคะแนนทุกขอ้ได้คะแนนเท่าไร สามารถเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ปกติที�กาํหนด
ดงันี�  

 คะแนน 33-45 คะแนน     หมายถึง มีความสุขมากกวา่คนทั�วไป (good) 
 คะแนน 27-32 คะแนน    หมายถึง มีความสุขมากกวา่คนทั�วไป (fair) 
 คะแนน 26 หรือนอ้ยกวา่   หมายถึง มีความสุขนอ้ยกวา่คนทั�วไป (poor) 

5.4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson)  ระหว่างคะแนนแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม  เรียกว่า  Item – Total Correlation (บุญชม  
ศรีสะอาด,  2545: 99) 

5.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กร การหาค่าสัมประสิทธิW สหสัมพนัธ์
ของ เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)ใชใ้นการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความสุขของพนกังานและความความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย 
(มหาชน) ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื�อง และด้านบรรทดัฐานสังคม โดยแปลงผลค่า
สัมประสิทธิW สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (ประสพชยั พสุนนท,์ 2553: 472) ดงันี�  
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ตารางที� 1 ผลค่าสัมประสิทธิW สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 

ค่าสัมประสิทธิJสัมพนัธ์ (r) ระดับความสัมพนัธ์ ทศิทางความสัมพนัธ์ 

|r| ≥ 0.80 
 

สูง สูง 

0.5 < |r| < 0.80 
 

ปานกลาง ปานกลาง 

|r|  ≤ 0.50 
 

นอ้ย นอ้ย 

 
5.6 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัจะนาํเสนอต่อไปในบทที� 4 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวจิยัเรื�อง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานและความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วามดูแลของสํานักงานเขต
หนองแขม”การวจิยัครั1 งนี1 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา 
 ระดับความสุขของบุคค ล และ ระ ดบั ควา มผ ูกพ นัต่ออง ค ์ก ร พร้อมทั1 งศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความสุขของบุคคล กบัความความผูกพนัต่อองคก์รซึ� งผูว้ิจยัขอนาํเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลและขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํบรรยายผลการศึกษาของการวจิยัตามลาํดบัดงันี1  
 ส่วนที� 1 ลกัษณะทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนที� 2 ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุขของบุคคล และระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

ส่วนที� 1 ลกัษณะทั�วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที� 2 จาํนวนและร้อยละของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขต                  
หนองแขมตอบแบบประเมินจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

N = 146 คน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 66 45.2 
หญิง 80 54.8 

อายุ   
20-28 ปี 
29-37 ปี 
38-46 ปี 
47-54 ปี 
55 ปีขึ1นไป  

52 
30 
20 
26 
18 

35.6 
20.5 
13.7 
17.8 
12.3 
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ตารางที� 2 จาํนวนและร้อยละของพนักงานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สํานกังานเขต                  
หนองแขมตอบแบบประเมินจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

N = 146 คน 
   

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 

โสด 
สมรส และอยูด่ว้ยกนั 
หมา้ย 
หยา่ร้าง 

 
75 
64 
2 
5 

 
51.4 
43.8 
1.4 
3.4 

ระดับการศึกษา   
ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี 1 7 
ปริญญาตรี 110 75.3 
ปริญญาโท 35 24.0 
อายุงาน (ระยะเวลาในการทาํงานกบั

ธนาคารกรุงไทย) 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
3 เดือน – 1 ปี 
2 – 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 ปีขึ1นไป 

 
13 
25 
29 
41 
38 

 
8.9 

17.1 
19.9 
28.1 
26.0 

ตําแหน่งงานปัจจุบัน 

ผูจ้ดัการ   
รองผูจ้ดัการ 
หวัหนา้ส่วน 
เจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ 

 
14 
26 
33 
73 

 
9.6 

17.8 
22.6 
50.0 
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ตารางที� 2 จาํนวนและร้อยละของพนักงานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สํานกังานเขต                  
หนองแขมตอบแบบประเมินจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

N = 146 คน 
   

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

ระดับรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 

10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 

 
50 
21 
33 

 
34.2 
14.4 
22.6 

40,001 บาทขึ1นไป 42 28.8 

รวม 146 100 

 

 
 จากตารางที� 2 สามารถอธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของประชากรไดด้งันี1  
 เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 และเพศ
หญิง จาํนวน 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.8 
 อาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาย2ุ0-28 ปี มีจาํนวน 52 คน คิดเป็น ร้อยละ 
 35.6 รองลงมา อายุระหว่าง 29-37 ปี จาํนวน30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และส่วนที�          
นอ้ยที�สุด อาย5ุ5 ปีขึ1นไป จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
 สถานภาพ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสดจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4
รองลงมาคือ สมรสและอยู่ดว้ยกนั จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนที�เหลือ สถานภาพ หยา่ร้าง 
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 

ระดบัการศึกษา กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 170
คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโทจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และนอ้ยที�สุด
คือ ระตํ�ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7 
 อายุงาน (ระยะเวลาในการทาํงานกบัธนาคารกรุงไทย) กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ มีอายุ
งาน 20-28 ปี มีจาํนวน 52 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.6 รองลงมา 11 ปีขึ1นไป จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.0 และส่วนที�นอ้ยที�สุด นอ้ยกวา่ 3 เดือน จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 
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 ตาํแหน่งงานปัจจุบนั กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ทาํงานในตาํแหน่ง เจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ มี
จาํนวน 73คน คิดเป็นร้อยละ 50.0รองลงมาคือ หวัหนา้ส่วน จาํนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 22.6และ
กลุ่มนอ้ยที�สุดคือ ผูจ้ดัการ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 
 ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนกลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาทมี
จาํนวน 50คน คิดเป็นร้อยละ 34.2รองลงมาคือ 40,001 บาทขึ1นไป จาํนวน 42คน คิดเป็นร้อยละ 
28.8และนอ้ยที�สุดคือ 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 
 

ส่วนที� 2 ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุขของบุคคลและระดับความผูกพันต่อ

องค์กร  

 

ตารางที� 3 จาํนวนและร้อยละของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขต
หนองแขมตอบแบบประเมินระดบัความสุขของบุคคล                                                                                                 

N=146 คน 

ระดับความสุขของบุคคล    จํานวนคน ร้อยละ 

มีความสุขมากกวา่คนทั�วไป (good) 20 13.70 
มีความสุขเท่ากบัคนทั�วไป (fair) 74 50.68 
มีความสุขนอ้ยกวา่คนทั�วไป (poor) 52 35.62 

 

 

ตารางที� 4 จาํนวนร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสุขของบุคคล ของพนกังาน
สาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขมจาํแนกตาม รายขอ้             

N=146 คน 
 

ความสุขของบุคคล 

ระดับความสุขของบุคคล(ร้อยละ)  

M 

 

σ 

 

ระดับ มากที�สุด มาก เลก็น้อย ไม่เลย 

พนกังานรู้สึกวา่ชีวติ
ของพนกังานมีความสุข 
 

29 
(19.9) 

78 
(53.4) 

39 
(26.7) 

0.00 1.93 .681 มาก 

พนกังานรู้สึกภูมิใจใน
ตนเอง 

30 
(20.5) 

93 
(63.7) 

23 
(15.8) 

0.00 2.05 .603 มาก 
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ตารางที� 4 จาํนวนร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสุขของบุคคล ของพนกังาน
สาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขมจาํแนกตาม รายขอ้(ต่อ)         

N=146 คน 
 

ความสุขของบุคคล 

ระดับความสุขของบุคคล(ร้อยละ)  

M 

 

σ 

 

ระดับ มากที�สุด มาก เลก็น้อย ไม่เลย 

พนกังานตอ้งไปรับการ
รักษาพยาบาลเสมอๆ
เพื�อใหส้ามารถดาํเนิน
ชีวติและทาํงานได ้

67 
(45.9) 

64 
(43.8) 

11 
(7.5) 

4 
(2.7) 

2.33 .734 มาก
ที�สุด 

พนกังานพึงพอใจใน
รูปร่างหนา้ตาของ
พนกังาน 

18 
(12.3) 

94 
(64.4) 

33 
(22.6) 

1 
(0.7) 

1.88 .605 มาก 

พนกังานมีสัมพนัธภาพ 
ที�ดีกบัเพื�อนบา้น 

28 
(19.2) 

97 
(66.4) 

21 
(14.4) 

0.00 
 

2.05 .579 มาก 

พนกังานรู้สึกประสบ
ความสาํเร็จและ
ความกา้วหนา้ในชีวิต 

14 
(9.6) 

108 
(74.0) 

24 
(16.4) 

0.00 
 

1.93 .507 มาก 

พนกังานมั�นใจที�จะ
เผชิญกบัเหตุการณ์
ร้ายแรงที�เกิดขึ1นในชีวิต 

15 
(10.3) 

100 
(68.5) 

30 
(20.5) 

1 
(0.7) 

1.88 .569 มาก 

ถา้สิ�งต่างๆไม่เป็นไป
ตามที�คาดหวงัพนกังาน
จะรู้สึกหงุดหงิด 

38 
(26.0) 

82 
(56.2) 

24 
(16.4) 

2 
(1.4) 

2.07 .691 มาก 

พนกังานรู้สึกเป็นสุขใน
การช่วยเหลือผูอื้�นที�มี
ปัญหา 

24 
(16.4) 

92 
(63.0) 

30 
(20.5) 

0.00 1.96 .609 มาก 

พนกังานมีความสุขกบั
การริเริ�มงานใหม่ๆและ
มุ่งมั�นที�จะทาํใหส้าํเร็จ 

12 
(8.2) 

87 
(59.6) 

46 
(31.5) 

1 
(0.7) 

1.75 .605 มาก 
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ตารางที� 4 จาํนวนร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสุขของบุคคล ของพนกังาน
สาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขมจาํแนกตาม รายขอ้(ต่อ)         

N=146 คน 
 

ความสุขของบุคคล 

ระดับความสุขของบุคคล(ร้อยละ)  

M 

 

σ 

 

ระดับ มากที�สุด มาก เลก็น้อย ไม่เลย 

พนกังานรู้สึกวา่ชีวติ
ของท่านไร้ค่า ไม่มี
ประโยชน์ 

124 
(84.9) 

15 
(10.3) 

7 
(4.8) 

0.00 2.80 .507 มาก
ที�สุด 

พนกังานมีเพื�อนหรือ
ญาติพี�นอ้งคอย
ช่วยเหลือท่านในยามที�
พนกังานตอ้งการ 

28 
(19.2) 

67 
(45.9) 

50 
(34.2) 

1 
(0.7) 

1.84 .734 มาก 

พนกังานมั�นใจวา่ชุมชน
ที�อยูอ่าศยัมีความ
ปลอดภยัต่อพนกังาน 

19 
(13.0) 

81 
(55.5) 

46 
(31.5) 

0.00 1.82 .643 มาก 

พนกังานมีโอกาสได้
พกัผอ่นคลายเครียด 

6 
(4.1) 

66 
(45.2) 

67 
(45.9) 

7 
(4.8) 

1.49 .656 มาก 

รวม 1.98 .300 มาก 
 
 จากตารางที� 4 แสดงจาํนวนร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความสุข
ของบุคคล ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขมจาํแนก
ตามรายขอ้ 

พนักงานรู้สึกว่าชีวิตของพนักงานมีความสุข (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 1.93 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.68) พนกังานรู้สึกภูมิใจในตนเอง (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 2.05 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.60) พนกังานตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆเพื�อให้สามารถดาํเนินชีวิตและทาํงานได ้
(ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 2.33ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73) พนกังานพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของ
พนกังาน(ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 1.88 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61) พนกังานมีสัมพนัธภาพที�ดีกบั
เพื�อนบ้าน (ค่าเฉลี�ย เท่ากับ 2.05ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) พนักงานรู้สึกประสบ
ความสําเร็จและความกา้วหนา้ในชีวิต (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 1.93 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51)  
พนกังานมั�นใจที�จะเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงที�เกิดขึ1นในชีวิต (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 1.88 ส่วนเบี�ยงเบน



40 
 

 

มาตรฐานเท่ากบั 0.60) ถา้สิ�งต่างๆไม่เป็นไปตามที�คาดหวงั พนักงานจะรู้สึกหงุดหงิด (ค่าเฉลี�ย 
เท่ากบั 2.07 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69) พนกังานรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอื้�นที�มี
ปัญหา (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 1.96ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61) พนกังานมีความสุขกบัการริเริ�ม
งานใหม่ๆและมุ่งมั�นที�จะทาํให้สําเร็จ (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 1.75ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61) 
พนกังานรู้สึกวา่ชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 2.80)ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.51) พนกังานมีเพื�อนหรือญาติพี�นอ้งคอยช่วยเหลือท่านในยามที�พนกังานตอ้งการ (ค่าเฉลี�ย 
เท่ากบั 1.84 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73) พนักงานมั�นใจว่าชุมชนที�พนักงานอยู่อาศยัมี
ความปลอดภยัต่อพนกังาน (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 1.82ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64) และพนกังาน
มีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียด (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 1.49ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66)  

 
ตารางที� 5 จาํนวนร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของ

พนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขมจาํแนกตามรายขอ้ 
N=146 คน 

ความผูกพนัต่อองค์กร ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

ดา้นความรู้สึก 3.56 0.56 
ดา้นความต่อเนื�อง 3.47 0.45 
ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 3.47 0.56 

 
 จากตารางที� 5 แสดงร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขมจาํแนกตาม
รายขอ้ พบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึก (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.56 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.56) ดา้นความต่อเนื�อง(ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.47ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45)
และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.47 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56)   
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ตารางที� 6 ร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม
จาํแนกตามรายขอ้ 

 N=146 คน 
 

ความความผูกพนัต่อองค์กร 

ระดับความความผูกพนัต่อองค์กร(ร้อยละ)  

M 

 

σ 

 

ระดับ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 

5.1 ด้านความรู้สึก 
พนกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจที�ไดก้า้วเขา้มาเป็นส่วน
หนึ�งของธนาคารกรุงไทย (มหาชน)  

3 
(2.0) 

35 
(23.3) 

61 
(40.7) 

41 
(27.3) 

6 
(4.0) 

2.91 .874 ปาน 
กลาง 

พนกังานมีความรู้สึกวา่ปัญหาองคก์รก็เปรียบเสมือน
ปัญหาของพนกังาน 

17 
(11.3) 

27 
(18) 

52 
(34.7) 

41 
(27.3) 

9 
(6) 

3.01 1.089 ปาน 
กลาง 

พนกังานมีความรู้สึกวา่เพื�อร่วมงานเปรียบเสมือนเป็น
คนในครอบครัวพนกังาน 

10 
(6.7) 

37 
(24.7) 

53 
(35.3) 

39 
(26.0) 

7 
(4.7) 

3.02 .996 ปาน 
กลาง 

พนกังานมีความรู้สึกวา่องคก์รนี1 เปรียบเสมือนเป็นบา้น
ของพนกังาน 

4 
(2.7) 

32 
(21.3) 

63 
(42.0) 

41 
(27.3) 

6 
(4.0) 

2.91 .878 ปาน 
กลาง 

พนกังานมีความรู้สึกวา่ท่านพร้อมที�จะเสียสละและ
อุทิศตนใหก้บัองคก์รนี1  

11 
(7.3) 

39 
(26.0) 

51 
(34.0) 

34 
(22.7) 

11 
(7.3) 

3.03 1.053 ปาน 
กลาง 

พนกังานมีความรู้สึกวา่ท่านพร้อมที�จะใหค้วามร่วมมือ
ต่อองคก์รโดยไม่มีความเคลือบแคลงใจใดๆ 

5 
(3.3) 

40 
(26.7) 

54 
(36.0) 

42 
(28.0) 

5 
(3.3) 

2.98 .917 ปาน 
กลาง 
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ตารางที� 6 ร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม
จาํแนกตามรายขอ้ (ต่อ) 

 N=146 คน 
 

ความความผูกพนัต่อองค์กร 

ระดับความความผูกพนัต่อองค์กร(ร้อยละ)  

M 

 

σ 

 

ระดับ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 

5.2 ด้านความต่อเนื�อง 
พนักงานจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที�ลาํบาก ถ้าหากท่าน
ตดัสินใจเพียงพอ  

7 
(4.7) 

32 
(21.3) 

58 
(38.7) 

42 
(28.0) 

7 
(4.7) 

2.93 .944 ปาน 
กลาง 

องคก์รนี1สามารถตอบสนองในสิ�งที�พนกังานตอ้งการ
ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

11 
(7.3) 

38 
(25.3) 

51 
(34.0) 

39 
(26.0) 

7 
(4.7) 

3.04 1.012 ปาน 
กลาง 

พนกังานมีความคิดวา่องคก์รนี1 ใหใ้นสิ�งที�พนกังาน
ตอ้งการมากกวา่องคก์รอื�น 

5 
(3.3) 

39 
(26.0) 

50 
(33.3) 

45 
(30.0) 

7 
(4.7) 

2.93 .951 ปาน 
กลาง 

พนกังานยงัคงอยากที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทย
ต่อไปเนื�องจากไดร้ับสวสัดิการและผลประโยชน์ที�
เหมาะสม 

5 
(3.3) 

40 
(26.7) 

64 
(42.7) 

30 
(20.0) 

7 
(4.7) 

3.04 .911 ปาน 
กลาง 

ความแตกต่างทางดา้นเงินเดือนไม่สามารถทาํให้
พนกังานตดัสินใจเปลี�ยนงานได ้

11 
(7.3) 

39 
(26.0) 

55 
(36.7) 

31 
(20.7) 

10 
(6.7) 

3.06 1.028 ปาน 
กลาง 
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ตารางที� 6 ร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม
จาํแนกตามรายขอ้ (ต่อ) 

 N=146 คน 
 

ความความผูกพนัต่อองค์กร 

ระดับความความผูกพนัต่อองค์กร(ร้อยละ)  

M 

 

σ 

 

ระดับ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 

 5.2 ด้านความต่อเนื�อง 
พนกังานมีความคิดที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทยไป
จนเกษียณอายงุาน 

9 
(6.0) 

41 
(27.3) 

59 
(39.3) 

33 
(22.0) 

4 
(2.7) 

3.12 .923 ปาน 
กลาง 

5.3 ด้านบรรทดัฐานทางสังคม 
3.1 พนักงานไม่คิดที�จะลาออกจากองค์กรในตอนนี1  
เพราะพนักงานมีความผูกพันกับเพื�อนร่วมงานใน
องคก์รนี1อยู ่ 

10 
(6.7) 

45 
(30.0) 

54 
(36.0) 

29 
(19.3) 

8 
(5.3) 

3.13 .993 ปาน 
กลาง 

องคก์รนี1สมควรที�จะไดร้ับความจงรักภกัดีจาก
พนกังาน 

8 
(5.3) 

54 
(36.0) 

51 
(34.0) 

28 
(18.7) 

5 
(3.3) 

3.21 .935 มาก 

ท่านจะรู้สึกผิดถา้พนกังานตดัสินใจลาออกจากองคก์ร
นี1 ในขณะที�องคก์รกาํลงัมีปัญหา 

5 
(3.3) 

39 
(26.0) 

56 
(37.3) 

41 
(27.3) 

5 
(3.3) 

2.98 .909 ปาน 
กลาง 
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ตารางที� 6 ร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม
จาํแนกตามรายขอ้ (ต่อ) 

 N=146 คน 
 

ความความผูกพนัต่อองค์กร 

ระดับความความผูกพนัต่อองค์กร(ร้อยละ)  

M 

 

σ 

 

ระดับ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด 

5.3 ด้านบรรทดัฐานทางสังคม 
ถึงแมว้า่จะมีขอ้เสนอที�น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
ตวัพนักงาน แต่พนักงานรู้สึกว่าไม่ถูกต้องที�จะออก
จากองคก์รในตอนนี1  

9 
(6.0) 

41 
(27.3) 

59 
(39.3) 

35 
(23.3) 

2 
(1.3) 

3.13 .899 ปาน 
กลาง 

พนกังานมีความคิดที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทยไป
จนเกษียณอายงุาน 

9 
(6.0) 

41 
(27.3) 

59 
(39.3) 

33 
(22.0) 

4 
(2.7) 

3.12 .923 ปาน 
กลาง 

พนักงานไม่เคยมีความคิดที�จะย้ายไปร่วมงานกับ
องคก์รคู่แข่ง 

10 
(6.7) 

44 
(29.3) 

51 
(34.0) 

39 
(26.0) 

2 
(1.3) 

3.14 .939 ปาน 
กลาง 

พนักงานมีความยินดีและพร้อมเสมอที�จะตอบแทน
บุญคุณองค์กรนี1 ด้วยการทําทุกอย่างเพื�อให้องค์กร
กา้วหนา้และประสบความสาํเร็จ 

6 
(4.0) 

41 
(27.3) 

57 
(38.0) 

38 
(25.3) 

4 
(2.7) 

3.04 .904 ปาน 
กลาง 

 
รวม 

3.03 .061 ปานกลาง 
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จากตารางที� 6 ดา้นความรู้สึก แสดงร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของ
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานเขต
หนองแขมจาํแนกตามรายขอ้ พบวา่ 

 พนกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจที�ไดก้า้วเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) 
(ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.79 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80) พนกังานมีความรู้สึกว่าปัญหาองคก์รก็
เปรียบเสมือนปัญหาของท่าน (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.48 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75) พนกังานมี
ความรู้สึกวา่เพื�อร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวท่าน (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.60ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.71) พนกังานมีความรู้สึกวา่องค์กรนี1 เปรียบเสมือนเป็นบา้นของท่าน(ค่าเฉลี�ย 
เท่ากบั 3.49 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71) พนกังานมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมที�จะเสียสละ
และอุทิศตนใหก้บัองคก์รนี1  (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.52ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70) และพนกังาน
มีความรู้สึกวา่ท่านพร้อมที�จะใหค้วามร่วมมือต่อองคก์รโดยไม่มีความเคลือบแคลงใจใดๆ (ค่าเฉลี�ย 
เท่ากบั 3.50ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70)   
 จากตารางที� 5 ดา้นความต่อเนื�อง แสดงร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของ
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานเขต
หนองแขมจาํแนกตามรายขอ้ พบวา่ 
 พนกังานจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที�ลาํบาก ถ้าหากพนักงานตดัสินใจเพียงพอ (ค่าเฉลี�ย 
เท่ากบั 3.14ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57) องค์กรนี1 สามารถตอบสนองในสิ� งที�พนักงาน
ตอ้งการได้อย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.64 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66) พนักงานมี
ความคิดวา่องคก์รนี1 ใหใ้นสิ�งที�พนกังานตอ้งการมากกวา่องคก์รอื�น (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.56 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.65) พนักงานยงัคงอยากที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทยต่อไปเนื�องจากไดรั้บ
สวสัดิการและผลประโยชน์ที�เหมาะสม (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.68ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 
ความแตกต่างทางดา้นเงินเดือนไม่สามารถทาํให้พนกังานตดัสินใจเปลี�ยนงานได ้(ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 
3.34 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81) และพนกังานมีความคิดที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทย
ไปจนเกษียณอายงุาน  (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.66 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78)   
 จากตารางที� 5 ดา้นบรรทดัฐาน แสดงร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของ
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานเขต
หนองแขมจาํแนกตามรายขอ้ พบวา่ 
 พนกังานไม่คิดที�จะลาออกจากองค์กรในตอนนี1  เพราะพนักงานมีความผกูพนักบั
เพื�อนร่วมงานในองค์กรนี1อยู ่(ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.49 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76) องคก์รนี1
สมควรที�จะไดรั้บความจงรักภกัดีจากท่าน (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.59ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
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0.68) พนักงานจะรู้สึกผิดถ้าท่านตดัสินใจลาออกจากองค์กรนี1 ในขณะที�องค์กรกาํลงัมีปัญหา 
(ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.52ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67) ถึงแมว้า่จะมีขอ้เสนอที�น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อตัวพนักงานแต่พนักงานรู้สึกว่าไม่ถูกตอ้งที�จะออกจากองคก์รในตอนนี1  (ค่าเฉลี�ย 
เท่ากบั 3.40 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71) พนกังานไม่เคยมีความคิดที�จะยา้ยไปร่วมงานกบั
องคก์รคู่แข่ง (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.30ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82) และพนกังานมีความยินดี
และพร้อมเสมอที�จะตอบแทนบุญคุณองค์กรนี1 ด้วยการทาํทุกอย่างเพื�อให้องค์กรก้าวหน้าและ
ประสบความสาํเร็จ  (ค่าเฉลี�ย เท่ากบั 3.54 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72)   
 
ตารางที� 7 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง ความสุข กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังาน

สาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม 
ความความผูกพนัต่อองค์กร ความสุข ระดับความสัมพนัธ์ 

-ดา้นความรู้สึก .144 ตํ�า 
-ดา้นความต่อเนื�อง .612 ปานกลาง 
-ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม .380 ตํ�า 

ภาพรวม .428 ตํ�า 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าความสุข มีความสัมพนัธ์กบัความความผูกพนัต่อองค์กร
ในภาพรวม ( ρ = .428) โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ�า 
 เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ความสุขของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์รดา้นความรู้สึก ( ρ = .144) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า 
 ความสุขของพนักงานมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัความผูกพนัต่อองค์กรด้าน
ความต่อเนื�อง( ρ = .612) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความสุขของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทาง
สังคม ( ρ = .380) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ�า 
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บทที� 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัในครั� งนี� เป็นการศึกษาเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานและ
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานเขตหนองแขม  
โดยมีวตัถุประสงคด์งันี�  

1. ศึกษาระดบัความสุขและความผกูพนัต่อองคก์รในการทาํงานของของพนกังานสาขา 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขม 
 ประชากรที�ใช้ในการศึกษาคน้ควา้ ครั� งนี�  มีจาํนวน 146คน เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ� งไดส้ร้างตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดที�
กาํหนดขึ�น การเก็บรวบรวมขอ้มูลในครั� งนี�  ไดใ้ชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงันี�   
 ส่วนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานสาขาธนาคารกรุงไทย  
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
รายไดต่้อเดือน 
 ส่วนที� 2 แบบสอบถามดชันีชี�วดัความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators : THI-15) 
 ส่วนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
 ส่วนที� 4 แบบสอบถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�นๆ และทดสอบความ
น่าเชื�อถือของแบบสอบถาม ตามแนวคิดของครอนบคั  จาํนวน 30 ตวัอยา่ง 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํเสนอผลการศึกษาที�ได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน โดยหาค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน มีการนาํเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถาม 
ซึ� งสามารถสรุป ผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการศึกษา มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
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สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเรื� อง ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานและความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานเขตหนองแขม  สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งันี�  

1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานเขตหนองแขม   
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื�นฐานของพนกังาน จาํนวน 146 คน  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย  ร้อยละ  45.2  อายุ 20-28 ปี ร้อยละ 35.6มีสถานภาพโสดมากที�สุด คิดเป็น ร้อยละ 51.4   
และมีสถานภาพสมรสร้อยละ 43.8 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาเป็นรับปริญญาโท ร้อยละ 24.0  อายุในการทาํงานส่วนใหญ่มีอายุงาน 
20-28 ปี ร้อยละ 35.6  ตาํแหน่งงานในปัจจุบนัส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ ร้อยละ 
50.0 และมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยูที่� 10,000 – 20,000 บาทร้อยละ 34.2 

 2. ระดับความสุขของบุคคล 

ผลการศึกษาในภาพรวม เมื�อพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้  พบวา่  ส่วนมากมี
ระดบัความสุขเท่ากบัคนทั�วไป  เช่น พนกังานรู้สึกภูมิใจในตนเอง  (ค่าเฉลี�ย  =  2.05  ส่วนเบี�ยงเบน
มาตราฐาน =  0.61 ) 

พนกังานมีสัมพนัธภาพที�ดีกบัเพื�อนบา้น  ( ค่าเฉลี�ย  =  2.05  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  
0.58 )  และ พนกังานรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอื้�นที�มีปัญหา (ค่าเฉลี�ย  =  1.96  ส่วนเบี�ยงเบน
มาตราฐาน =  0.61) 

รองลงมามีความสุขนอ้ยกวา่คนทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 35.62 จาํนวน 52 คน เช่น พนกังาน
รู้สึกวา่ชีวิตของพนกังานไร้ค่า  ไม่มีประโยชน์  ( ค่าเฉลี�ย  =  2.80  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.51)  
พนกังานตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลเสมอ ๆ เพื�อให้สามารถดาํเนินชีวิตและทาํงานได ้(ค่าเฉลี�ย = 2.33  
ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน = 0.73) และถ้าสิ� งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที�คาดหวงั ท่านจะรู้สึกหงุดหงิด  
( ค่าเฉลี�ย  =  2.07  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.69 ) 

ส่วนที�เหลือมีความมากกว่าคนทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 13.70 จาํนวน 20 คนเช่น 
พนกังานรู้สึกวา่ชีวิตของพนกังานมีความสุข ( ค่าเฉลี�ย  =  1.93  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.68 )  
พนกังานรู้สึกประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ในชีวิต  ( ค่าเฉลี�ย  =  1.93  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน 
=  0.50 )  และพนักงานรู้สึกพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของพนักงาน  ( ค่าเฉลี�ย  =  1.88  ส่วน
เบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.60 ) 
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และจากการแปลผลตามเกณฑ์การให้คะแนนระดบัความสุขของพนกังาน  พบวา่
พนักงานส่วนมากอยู่ในระดบัมีความสุขเท่ากบัคนทั�วไป คิดเป็นร้อย 50.68 รองลงมาอยูใ่นระดบัมี
ความสุขน้อยกว่าคนทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 35.62 และส่วนที�เหลืออยูใ่นระดบัมีความสุขมากกว่า 
คนทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 13.70 
 3.  ระดับความผูกพนัต่อองค์กร 

  ผลการศึกษาในภาพรวม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความผูกพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบั
มาก คือ ดา้นความรู้สึก และรองมาอยู่ในระดบัที�เท่ากนั คือ ดา้นความต่อเนื�อง  และ  ดา้นบรรทดั
ฐานทางสังคม   

 ความผกูพนัต่อองค์กรเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นความรู้สึกอยูใ่นระดบัมาก           
(ค่าเฉลี�ย = 3.56)  เช่น  พนกังานมีความรู้สึกภูมิใจที�ไดก้า้วเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของธนาคารกรุงไทย 
(มหาชน) (ค่าเฉลี�ย =  3.79 ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.79 ) พนกังานมีความรู้สึกวา่เพื�อนร่วมงาน
เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวพนกังาน ( ค่าเฉลี�ย  =  3.60  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน  =  0.71 )  
และพนักงานมีความรู้สึกว่าพนักงานพร้อมที�จะเสียสละและอุทิศตนใหก้บัองคก์รนี�  (ค่าเฉลี�ย =  
3.52  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน = 0.69) ด้านความต่อเนื�อง และ ดา้นบรรทดัฐานทางสังคมอยู่ใน
ระดบัรองลงมา ( ค่าเฉลี�ย  =  3.47 ) 
  ดา้นความต่อเนื�อง  เช่น  พนกังานยงัคงอยากที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทยต่อไป
เนื�องจากไดรั้บสวสัดิการและผลประโยชน์ที�เหมาะสม  ( ค่าเฉลี�ย  =  3.68  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน 
=  0.66 )พนกังานมีความคิดที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทยไปจนเกษียนอายุงาน( ค่าเฉลี�ย  =  3.66  
ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.78 )และ พนกังานมีความคิดวา่องคก์รนี� ให้ในสิ�งที�พนกังานตอ้งการ
มากกวา่องคก์รอื�น ( ค่าเฉลี�ย  =  3.56  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.65 ) 
  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  เช่น  องค์กรนี� สมควรที�จะได้รับความจงรักภกัดีจาก
พนกังาน  ( ค่าเฉลี�ย  =  3.59  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.68 )  พนกังานมีความยินดีและพร้อม
เสมอที�จะตอบแทนบุญคุณองค์กรนี� ด ้วยการทาํทุกอย่างเพื�อให้องค์กรก้าวหน้าและประสบ
ความสําเร็จ   ( ค่าเฉลี�ย  =  3.54  ส่วนเบี�ยงเบนมาตราฐาน =  0.71 )  และ พนกังานจะรู้สึกผิดถา้
พนกังานตดัสินใจลาออกจากองคก์รนี� ในขณะที�องคก์รกาํลงัมีปัญหา  ( ค่าเฉลี�ย  =  3.52  ส่วนเบี�ยงเบน
มาตราฐาน  =  0.66 ) 
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 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงาน  และความผูกพนัต่อองค์กร 

  จากการศึกษาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานและความผูกพนั
ต่อองคก์ร มีประเด็นดงันี�    
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  พบวา่ความสุข
ในการทาํงานของบุคคล  ไม่มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล พบว่าความสุข มีความสัมพนัธ์ตํ�ากบัความความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม ( ρ = .428) 
โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ�า 
  เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ความสุขของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองคก์รดา้นความรู้สึก ( ρ = .144) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า 
  ความสุขของพนกังานมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้น
ความต่อเนื�อง( ρ = .612) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ความสุขของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัธ์ต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทาง
สังคม ( ρ = .380) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ�า 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวจิยั การศึกษาเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานและความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วามดูแลของ
สาํนกังานเขตหนองแขม  จากวตัถุประสงค ์มีประเด็นที�นาํมาอภิปรายผล  ดงันี�  

1. ระดบัความสุขในการทาํงานของของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั  
  (มหาชน) สํานักงานเขตหนองแขมพบว่า  ความสุขในการทาํงานของพนกังานมี
ระดบัความสุขเท่ากบัคนทั�วไป (Fair)  จาํนวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.68  (จากตารางที� 2)   ซึ� ง
สอดคลอ้งกบั อภิชยั มงคล และคณะ(2547)  ที�กล่าววา่  สุขภาพจิต หมายถึง ชีวิตที�เป็นสุข อนัเป็น
ผลจากการมีความสามารถในการจดัการปัญหาในการดาํเนินชีวติ มีศกัยภาพที�จะพฒันาตนเองเพื�อ
คุณภาพชีวิตที� ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตส้ภาพสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�
เปลี�ยนแปลงไป 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าความสุข มีความสัมพนัธ์ตํ�ากบัความความผกูพนัต่อ
องคก์รในภาพรวม ( ρ = .428) โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ�า 
  เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า ความสุขของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองคก์รดา้นความรู้สึก ( ρ = .144) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์ตํ�า 
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   ความสุขของพนกังานมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้น
ความต่อเนื�อง( ρ = .612) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ความสุขของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัธ์ต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทาง
สังคม ( ρ = .380) โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ�า 

3. จากผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการทาํงานและความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตหนองแขมพบวา่ความสุข
ของบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ( r = .428)   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1.1 จากผลการวิจยั จะพบวา่ ระดบัความสุขในการทาํงานของพนกังานส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมีความสุขเท่ากบัคนทั�วไป  แต่มีพนกังานส่วนหนึ�งที�มีความสุขอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ตนทั�วไป  ดงันั�น
ทางองคก์รจึงควรใหค้วามสาํคญัในการพฒันาความสุขของพนกังานในองคก์รให้มีความสุขในการทาํงาน
มากยิ�งขึ�น และควรมีแผนการจดัการกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานและความผกูพนัต่อ
องคก์รเพื�อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัพนกังานในองคก์รเพราะความสุขในการปฏิบติังานนั�น
ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของบุคลากรเพียงเท่านั�น แต่ยงัมีความสําคญัต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงานและสาํคญัต่อองคก์รดว้ย 

1.2 ผูบ้ริหารจะตอ้งมุ่งมั�นและตระหนกัถึงการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ในสถานการณ์ที�มีข้อจาํกัดด้านต่างๆ ในขณะที�ต้องทาํให้เกิดคุณภาพชีวิตที�ดีในการทาํงานใน                  
ทุกระดบัของบุคลากรภายในองคก์ร 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั6งต่อไป 

2.1 ควรมีการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานในองค์กรอยา่งต่อเนื�อง 
และทาํการศึกษาผลของระดบัความสุขในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รเป็นระยะ เพื�อเป็น
การพฒันาแนวทางที�ใช้ในการดําเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 
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2.2 ในเรื�องความสุขในการทาํงานควรจะศึกษากบัตวัแปรอื�น ๆ เช่น พฤติกรรมในการ
ทาํงาน ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจในการทาํงาน วฒันธรรมในการทาํงาน ว่าสัมพนัธ์กบัความสุขในการ
ทาํงานหรือไม่ เพื�อขยายผลการศึกษาและนาํมาเป็นขอ้คิดเห็นในการพฒันาองคก์รต่อไป 

2.3 ควรจดัทาํเป็นงานวิจยัในลกัษณะผสมผสานโดยนําวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเข้า
มาร่วมดว้ยเพื�อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกและรายละเอียดต่างๆที�มีความสําคญัเพิ�มมากขึ�นหรืออาจทาํ
เป็นการวจิยัในระยะยาวก็สามารถจะทาํใหเ้ห็นภาพของการวจิยัที�ชดัเจนยิ�งขึ�น 
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รายการอ้างอิง 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื�อง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสาขา 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สํานักงานเขตหนองแขม 

 
คําชี,แจง 

 

 แบบสอบถามชุดนี� เป็นส่วนหนึ� งในการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะ
วทิยาการจดัการ สาขาภาครัฐและเอกชน มหาวทิยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความสุขในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ภายใตค้วามดูแลของสํานักงานเขตหนองแขม ผูว้ิจยัขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดตอบ
แบบสอบถามที�ตรงกบัความรู้สึกที�แทจ้ริงของท่าน และขอรับรองวา่ขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บไว้
เป็นความลบั คาํตอบในแบบสอบถามนี� ไม่มีขอ้ใดถูกหรือผิด โดยผูศึ้กษาจะนาํผลของการศึกษาที�
ไดใ้ชใ้นการศึกษาเชิงวชิาการ จึงหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอยา่งดี จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี�  แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วนดงันี�  
 ส่วนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกับปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานสาขาธนาคารกรุงไทย 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
รายไดต่้อเดือน 
 ส่วนที� 2 แบบสอบถามดชันีชี�วดัความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators : THI-15)  
 ส่วนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
 ส่วนที� 4 แบบสอบถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�นๆ 

 
 
 
 
 

 
นางสาว เมธาว ีคา้เจริญ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (Personal Information) 

คําชี,แจง โปรดทาํเครื�องหมาย √  ในช่อง[  ] หน้าข้อความที�เป็นจริงเกี�ยวกบัตัวท่านหมายที�สุดลงใน 

ช่องว่างที�กาํหนด 

1. เพศ 
 [  ] 1) ชาย                                                            [  ] 2) หญิง 
 
2. ปัจจุบนัท่านอายุ 
 [  ] 1) 20 – 28 ปี                          [  ] 2) 29 – 37 ปี                      [  ] 3) 38 – 46 ปี                                                                          
 [  ] 4) 47 – 54 ปี                          [  ] 5) 55 ปีขึ�นไป     
 
3. ระดบัการศึกษา             
    [  ] 1) ตํ�ากวา่ปริญญาตรี              [  ] 2) ปริญญาตรี                      [  ] 3) ปริญญาโท                                                                          
   [  ] 4) ปริญญาเอก 
 
4. สถานภาพสมรส 
    [  ] 1) โสด                                 [  ] 2) สมรสและอยูด่ว้ยกนั        [  ] 3) หมา้ย 
    [  ] 4) หยา่ร้าง                            [  ] 5) แยกกนัอยู ่
 
5. อายงุาน (ระยะเวลาในการทาํงานกบัธนาคารกรุงไทย) 
 [  ] 1) นอ้ยกวา่ 3 เดือน                 [  ] 2) 3 เดือน – 1 ปี                   [  ] 3) 2 – 5 ปี 
 [  ] 4) 6 – 10 ปี                              [  ] 5) 10 ปีขึ�นไป 
 
6.ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 
 [  ] 1) ผูจ้ดัการ                             [  ] 2) รองผูจ้ดัการ                     [  ] 3) หวัหนา้ส่วน 
 [  ] 4) เจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ 
 
7.ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

[  ] 1) ตํ�ากวา่ 10,000 บาท              [  ] 2) 10,000 – 20,000 บาท 
 [  ] 3) 20,001 – 30,000 บาท         [  ] 4) 30,001 – 40,000 บาท                             
 [  ] 5) มากกวา่ 40,000 บาท 
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ส่วนที� 2 แบบสอบถามดัชนีชี,วดัความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators : THI-15) 

คําชี,แจง กรุณากาเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�มีข้อความตรงกบัตัวท่านมากที�สุด 

 คําถามต่อไปนี,จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที�ผ่านมา ให้ท่านสํารวจตัว

ท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ หรือความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด

และตอบลงในช่องคําตอบที�เป็นจริงกบัตัวท่านมากที�สุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลอืก คือ 
 ไม่เลย     หมายถึง  ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นดว้ยกบัเรื�องนั�นๆ 
 เล็กนอ้ย หมายถึง  เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื�องนั�นๆ เพียงเล็กนอ้ย หรือ

เห็นดว้ยกบัเรื�องนั�นๆ เพียงเล็กนอ้ย 
 มาก   หมายถึง  เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื�องนั�นๆมาก  หรือเห็นดว้ยกบั

เรื�องนั�นๆ มาก 
 มากที�สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื�องนั�นๆ มากที�สุด   หรือเห็นดว้ย

กบัเรื�องนั�นๆ มากที�สุด 
 

ข้อ คําถาม ไม่เลย เลก็น้อย มาก มากที�สุด 

1. พนกังานรู้สึกวา่ชีวติของพนกังานมีความสุข     

2. พนกังานรู้สึกภูมิใจในตนเอง     

3. พนกังานตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ
เพื�อใหส้ามารถดาํเนินชีวิตและทาํงานได ้

    

4. พนกังานพึงพอใจในรูปร่างหนา้ตาของ
พนกังาน 

    

5. พนกังานมีสัมพนัธภาพที�ดีกบัเพื�อนบา้น     

6. พนกังานรู้สึกประสบความสาํเร็จและ
ความกา้วหนา้ในชีวิต 

    

7. พนกังานมั�นใจที�จะเผชิญกบัเหตุการณ์
ร้ายแรงที�เกิดขึ�นในชีวิต 

    

8. ถา้สิ�งต่างๆไม่เป็นไปตามที�คาดหวงั พนกังาน
จะรู้สึกหงุดหงิด 
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ข้อ คําถาม ไม่เลย เลก็น้อย มาก มากที�สุด 

10. พนกังานรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอื้�นที�
มีปัญหา 

    

11. พนกังานมีความสุขกบัการริเริ�มงานใหม่ๆ
และมุ่งมั�นที�จะทาํใหส้าํเร็จ 

    

12. พนกังานรู้สึกวา่ชีวติของพนกังานไร้ค่า ไม่มี
ประโยชน์ 

    

13. พนกังานมีเพื�อนหรือญาติพี�นอ้งคอย
ช่วยเหลือพนกังานในยามที�พนกังานตอ้งการ 

    

14. พนกังานมั�นใจวา่ชุมชนที�พนกังานอยูอ่าศยัมี
ความปลอดภยัต่อท่าน 

    

15. พนกังานมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียด     

 
ส่วนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกับความผูกพนัต่อองค์กร  

คําชี,แจง โปรดอ่านคําถามต่อไปนี,แล้วพจิารณาเลอืกคําตอบให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน

ที�สุดโดยทาํเครื�องหมาย √ ลงในช่องที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านที�สุดเพียงช่องเดียว ซึ,งแบ่งเป็น 

5 ระดับได้แก่ 

มากที�สุด              หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นหรือเห็นดว้ยกบัเรื�องนั�นๆ มากที�สุด 
มาก                      หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นหรือเห็นดว้ยกบัเรื�องนั�นๆ มาก 
ปานกลาง             หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นหรือเห็นดว้ยกบัเรื�องนั�นๆ ปานกลาง 
นอ้ย                     หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นหรือเห็นดว้ยกบัเรื�องนั�นๆ นอ้ย 
นอ้ยที�สุด             หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นหรือเห็นดว้ยกบัเรื�องนั�นๆ นอ้ยที�สุด 
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ความผกูพนัต่อองคก์ร 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที�สุด 

1.ด้านความรู้สึก 
1.1 พนกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจที�ไดก้า้วเขา้มาเป็น
ส่วนหนึ�งของธนาคารกรุงไทย (มหาชน) 

     

1.2 พนกังานมีความรู้สึกวา่ปัญหาองคก์รก็
เปรียบเสมือนปัญหาของพนกังาน 

     

1.3 พนกังานมีความรู้สึกวา่เพื�อร่วมงานเปรียบเสมือน
เป็นคนในครอบครัวพนกังาน 

     

1.4 พนกังานมีความรู้สึกวา่องคก์รนี� เปรียบเสมือนเป็น
บา้นของพนกังาน 

     

1.5 พนกังานมีความรู้สึกวา่พนกังานพร้อมที�จะ
เสียสละและอุทิศตนใหก้บัองคก์รนี�  

     

1.6 พนกังานมีความรู้สึกวา่พนกังานพร้อมที�จะให้
ความร่วมมือต่อองคก์รโดยไม่มีความเคลือบแคลงใจใดๆ 

     

2. ด้านความต่อเนื�อง 

2.1 พนกังานจะมีชีวติความเป็นอยูที่�ลาํบาก ถา้หาก
พนกังานตดัสินใจเพียงพอ 

     

2.2 องคก์รนี�สามารถตอบสนองในสิ�งที�พนกังาน
ตอ้งการไดอ้ยา่งเพียงพอ 

     

2.3 พนกังานมีความคิดวา่องคก์รนี� ใหใ้นสิ�งที�พนกังาน
ตอ้งการมากกวา่องคก์รอื�น 

     

2.4 พนกังานยงัคงอยากที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทย
ต่อไปเนื�องจากไดรั้บสวสัดิการและผลประโยชน์ที�
เหมาะสม 

     

2.5 ความแตกต่างทางดา้นเงินเดือนไม่สามารถทาํให้
พนกังานตดัสินใจเปลี�ยนงานได ้
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ความผกูพนัต่อองคก์ร 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที�สุด 

2.6 พนกังานมีความคิดที�จะทาํงานกบัธนาคารกรุงไทย
ไปจนเกษียนอายงุาน 

     

3.ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม  

3.1 พนกังานไม่คิดที�จะลาออกจากองคก์รในตอนนี�  
เพราะพนกังานมีความผกูพนักบัเพื�อนร่วมงานใน
องคก์รนี�อยู ่

     

3.2 องคก์รนี�สมควรที�จะไดรั้บความจงรักภกัดีจาก
พนกังาน 

     

3.3พนกังานจะรู้สึกผดิถา้ท่านตดัสินใจลาออกจาก
องคก์รนี� ในขณะที�องคก์รกาํลงัมีปัญหา 

     

3.4 ถึงแมว้า่จะมีขอ้เสนอที�น่าสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อตวัพนกังาน แต่พนกังานรู้สึกวา่ไม่ถูกตอ้งที�จะออก
จากองคก์รในตอนนี�  

     

3.5.พนกังานไม่เคยมีความคิดที�จะยา้ยไปร่วมงานกบั
องคก์รคู่แข่ง 

     

3.6 พนกังานมีความยนิดีและพร้อมเสมอที�จะตอบแทน
บุญคุณองคก์รนี�ดว้ยการทาํทุกอยา่งเพื�อให้องคก์ร
กา้วหนา้และประสบความสาํเร็จ 
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ส่วนที� 4 แบบสอบถามเกี�ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื�นๆ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

-ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งยิ�ง- 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชื�อ – นามสกุล นางสาวเมธาว ีคา้เจริญ 

ที�อยู่ 38 หมู่ที� 6 เขตหนองแขม แขวงหนองคา้งพลู กรุงเทพฯ 

ประวตัิการศึกษา  

     พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม 

     พ.ศ. 2553 สาํเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการจดัการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

     พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการทาํงาน  

     พ.ศ. 2553-2555 บริษทั เคซี ผา้ม่าน จาํกดั 

ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที�ประสานการขาย 

     พ.ศ. 2555-2556 บริษทั พรสีวลีวศิวกรรม จาํกดั 

ตาํแหน่ง พนกังานขาย 

     พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั ธนาคารกรุงไทย 

ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที�สินเชื�อ 

 


