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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุที่มีความสมัพนัธต์อ่ความผกูพนัตอ่องคก์รและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต 
ส านกังานใหญ่ 

ผูว้ิจยั เกียรติพงศ ์ศิรนิิภาวงศ ์
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วสนัต ์สกลุกิจกาญจน ์ 

  
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุมีความสมัพนัธต์อ่ความ

ผูกพนัต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ  สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 
จ านวน 201 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู ค่าสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั ผลการวิจยั
พบว่า  1.)พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด 
รายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระยะเวลาการท างาน 4-6 ปี 2.)พนกังานที่มีอายุ รายไดเ้ฉลี่ย ระยะเวลา
การท างาน แตกต่างกันมีความความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนกังานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 3.)ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกัน
ในทีม และความรว่มมือในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รและ
ประสิทธิภาพในการท างานของของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4.)องคก์รแห่งความสุข 
ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณท์างบวก มีความสมัพนัธต์่อความผูกพันต่อองคก์ร
และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 อารมณ์ทางลบไม่มี
ความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างาน  5.)ความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่จะท างาน
เพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคณุค่าขององคก์ร มีความสมัพนัธ์
ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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The aims of this research are as follows: (1) to study the relationship between leadership, 

happy organization, employee commitment and work efficiency of 201 staff members in the head office 
of the credit card division at Bangkok Bank. A questionnaire was used as a tool to collect the data. The 
statistical analysis consisted of percentage, mean, standard deviation and test statistics and included 
an independent t-test, One-way Analysis of Variance, Least Significant Difference and Person Product 
Moment Correlation Coefficient. The results of the study were as follows: (1) the majority of employees 
were female, aged between 30-40 years old, held a Bachelor’s degree, a marital of status of single, an 
income of 10,000-20,000 Baht per month, and 4-6 years of working experience; (2) employees with a 
different age, income level, and work experience had different employee commitment at a statistically 
significant level of 0.05; (3) leadership including self-responsibility, team-work responsibility, and goal-
oriented cooperation had a relationship with employee commitment and work efficiency at a statistically 
significant level of 0.01; (4) happy organization, including factors such as life satisfaction, job 
satisfaction, positive affect, and negative affect had a relationship with employee commitment and 
work efficiency at a statistically significant level of 0.01; (5) employee commitment, including 
willingness to exert considerable effort on behalf of the organization and a strong desire to maintain 
membership in the organization, the relative strength of the identification of an individual with and their 
involvement in a particular organization, a strong belief in and acceptance of the goals and values of 
an organization had a relationship with work efficiency at a statistically significant level of 0.01. 
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ช่วยตอบแบบสอบถาม และขอบคณุทกุท่านที่อาจไม่ไดเ้อย่นามทัง้หมด 
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การจดัการหรอืสาขาอื่นๆ และหากมี ขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจเกิดขึน้มากมาย การจะก้าวผ่านการ

เปลี่ยนแปลงและสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันได้นั้น องคก์รต่างๆจ าเป็นจะตอ้งพัฒนา
ศกัยภาพขององคก์รและพนกังานอยู่เสมอ สิ่งส  าคญัประการหนึ่งที่เป็นตวัช่วยในการพฒันาองคก์ร
นัน้ คือ ทกัษะความเป็นผูน้  า ซึ่งความเป็นผูน้  าหรือ Leadership นัน้เป็นทกัษะที่จ  าเป็นต่อองคก์ร
ในปัจจบุนั เห็นไดจ้ากองคก์รต่างๆทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจในการพฒันาความเป็นผูน้  าทัง้ในสว่น
ของผูบ้ริหาร กรรมการ หรือพนักงานเอง การจะมีความเป็นผูน้  าไดน้ัน้บุคคลนัน้จะตอ้งสื่อสาร
วิสยัทศัน ์และสรา้งแรงบนัดาลใจ ใหเ้ห็นถึงทิศทางขององคก์ร โดยเพื่อใหเ้ป้าหมายขององคก์ร
ประสบความส าเรจ็ 

นอกจากนีย้งัมีปัจจยัที่เก่ียวขอ้งคือ การสรา้งความสขุขององคก์ร เพื่อใหก้ารด าเนินงานใน
องคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ พนกังานที่มีความสขุจะช่วยเพิ่มผลการด าเนินงานใน
องคก์รอย่างมาก (Diener, 2000) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาเรื่ององคก์รแห่งความสุข
จะช่วยใหเ้ราเขา้ใจถึงความผูกพนัในองคก์รมากขึน้ และการมีความสขุในการท างานจะช่วยใหมี้
ความผูกพนัในงานเพิ่มขึน้ เพราะการท างานที่ดีไม่ไดข้ึน้อยู่กบัตวัพนกังานเพียงอย่างเดียวแต่ยงั
ขึน้อยู่กับองคก์รและบรรยากาศที่ท  างานดว้ย องคก์รที่ ใชก้ารจัดการสรา้งสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศที่ดี มีกระบวนการ การสรา้งสขุเช่ือมโยงกัน จะก่อใหเ้กิดสขุภาพกายคู่กับสขุภาพใจ 
และสง่ผลทางบวกต่อผลลพัธข์ององคก์าร ความสขุในการท างานที่สง่ผลกบัพนกังานนัน้ จะตอ้งมี
องคป์ระกอบดงักลา่ว จงึจะท าใหเ้กิดความผกูพนัตอ่องคก์รและประสิทธิภาพในการท างาน 

ธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งในหลายธนาคารที่เป็นผูน้  าดา้นการเงินการธนาคารในประเทศ
ไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นธนาคารที่มีความเป็นเลิศดา้นการประกอบกิจการที่ดี 
เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ธนาคารกรุงเทพ ไดส้ญูเสียต าแหน่งทางดา้นการแข่งขนัใหแ้ก่ ธนาคารพานิชยอ์ื่นๆไป ดว้ยปัจจยั
หลายๆอย่างที่ท  าใหธ้นาคารกรุงเทพ ตอ้งกลายมาเป็นผูต้าม  (Follower) ซึ่งเป็นปัญหาที่ท  าให้
ผูว้ิจัยไดส้นใจที่จะศึกษาปัจจัยเหล่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางดา้นภาวะผูน้  า หรือปัจจัยความ
ผกูพนัต่อองคก์ร จากรายงานประจ าปีของธนาคารพบว่ามีปัญหาอตัราการลาออกของพนักงาน
เพิ่มขึน้อย่างมาก โดยเฉพาะที่สายบัตรเครดิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวเก่ียวขอ้งกับปัจจัยดา้นความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานในธนาคารที่ลดลงเป็นอย่างมาก เม่ือรวมกับปัญหาดา้นความ
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ไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาว่าหากเราสามารถเขา้ใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในธนาคารกรุงเทพ โดยเฉพาะสายบตัรเครดิตที่ไดป้ฏิบตัิงานอยู่ จะ
สามารถพฒันาและเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์รใหแ้ก่พนกังาน ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งที่จะท าใหธ้นาคาร
กรุงเทพมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและลดอตัราการลาออกของพนกังานได ้

จากเหตผุลดงักลา่ว ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาเรื่อง “ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่” เพื่อจะน าขอ้มลูการศึกษาครัง้นี ้มาพฒันาเป็นแนวทาง 
ในการพฒันาพนกังานใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์ร ลดปัญหาอตัราการลาออกของพนกังาน เพื่อให้
องคก์รมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันได ้ในระยะยาว และการศึกษาปัจจัยเหล่านีจ้ะท าให้
สามารถเขา้ใจและทราบถึงแนวทางการพฒันาพนกังานในอนาคต  

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1.เพื่อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายไดท้ี่
แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

2.เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  ากบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

3.เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งความสขุกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

4.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้  ากบัประสิทธิภาพของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

5.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งความสขุกบัประสิทธิภาพของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

6.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

 



  3 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.ท าใหท้ราบความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งความสขุและภาวะผูน้  า ที่มีต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพและความ
ผกูพนัตอ่องคก์รใหเ้พิ่มมากขึน้ 

2.ท าใหส้ามารถน าผลการวิจัยที่ไดไ้ปช่วยผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายของธนาคาร
กรุงเทพเพื่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร และประสิทธิภาพ ในการท างานมากยิ่งขึน้ ในการรกัษา
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

3.เพื่อเป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางในการศกึษาเก่ียวกบัองคก์รแห่งความสขุ ภาวะผูน้  า 
ความผกูพนัตอ่องคก์รและประสิทธิภาพในการท างาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยมุ่ งศึกษาเ ก่ียวกับภาวะผู้น  าและองค์กรแห่งความสุขที่ มี

ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ โดยมีขอบเขตการศกึษา ดงันี ้

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีค้ือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านักงาน

ใหญ่  จ านวนทัง้สิน้ 380 คน (ขอ้มลูจากฝ่ายทรพัยากรบคุคล ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2563)ที่ท  างานอยู่
ที่ อาคารส านกังานใหญ่สีลม กรุงเทพมหานคร 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นงานวิจยั 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นงานวิจยัครัง้นีค้ือ พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังาน

ใหญ่ ท างานอยู่ที่อาคารส านกังานใหญ่สีลม  โดยหากลุม่ตวัอย่างดว้ยวิธีการค านวณ ส าหรบักรณี
ที่ประชากรมีจ านวนแน่นอน (Finite population) ของ Krejcie & Morgan โดยระดบัความเช่ือมั่น
(Level of Confidence) ที่ 95% และยอมใหเ้กิดความคลาดเคลื่อน 5 % โดยประชากรทัง้หมด คือ 
380 คน ตามตารางของ Krejcie & Morgan จะตอ้งเก็บขอ้มลูประชากรตวัอย่างทัง้หมด 191 คน 
เพื่อป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ จากความไม่ครบถว้นสมบรูณข์องการตอบแบบสอบถาม
จ านวน 5% รวมแลว้ไดจ้ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 201 คน 
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา 
1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ดา้นประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 21-30 ปี 
1.1.2.2 31-40 ปี 
 1.1.2.3 41-50 ปี 
1.1.2.4 51-60 ปี 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
1.1.3.2 ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 
1.1.3.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.1.4 สถานภาพสมรส 
1.1.4.1 โสด 
1.1.4.2 สมรส 
1.1.4.3 หย่ารา้ง 
1.1.4.4 หมา้ย 

1.1.5 รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
1.1.5.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
1.1.5.2 10,001-20,000 บาท 
1.1.5.3 20,001-30,000 บาท 
1.1.5.4 30,001บาทขึน้ไป 

1.1.6 ระยะเวลาการท างาน 
1.1.6.1ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 
1.1.6.2 4-6ปี 
1.1.6.3 7ปีขึน้ไป 
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1.2 ดา้นภาวะผูน้  า 
1.2.1 ความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
1.2.2 ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม 
1.2.3 ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั 

1.3 ดา้นองคก์รแห่งความสขุ 
1.3.1 ความพงึพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)  
1.3.2 ความพงึพอใจในงาน (Work Satisfaction)  
1.3.3 อารมณท์างบวก (Positive Affect)  
1.3.4 อารมณท์างลบ (Negative Affect)  

2.ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  
2.1 ความผกูพนัตอ่องคก์ร 

2.1.1 ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร 
2.1.2 ความพยายามและความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเน้น

ประโยชนแ์ก่องคก์ร 
2.1.3 ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร 

2.2 ประสิทธิภาพในการท างาน 
2.2.1 ดา้นคณุภาพของงาน 
2.2.2 ดา้นปรมิาณงาน 
2.2.3 ดา้นเวลา 
2.2.4 ดา้นค่าใชจ้่าย 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.พนกังาน หมายถึง พนกังานที่ปฏิบตัิงานที่ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน

ใหญ่ ท างานอยู่ที่อาคารส านกังานใหญ่สีลม กรุงเทพมหานคร 
2.ธนาคาร หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่สีลม ตัง้อยู่ที่ อาคาร

ส านกังานใหญ่สีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
3.ภาวะผู้น  า หมายถึง การที่ผู้น  าขององค์กรหรือผู้ที่ เป็นศูนย์กลางขององค์กรน าพา

พนกังานไปสูว่ตัถปุระสงคห์รือจดุหมายที่วางไวใ้นทิศทางที่ตอ้งการ โดยตอ้งสามารถสรา้งอิทธิพล 
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ความเช่ือมั่นใหแ้ก่พนกังาน ใหมี้ความเช่ือในแนวคิดการปฏิบตัินัน้ๆ ผ่านวิสยัทศันแ์ละสรา้งแรง
บนัดาลใจ 

3.1 ความรบัผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การที่ผูน้  ามีหนา้ที่ สามารถรบัผิดชอบงาน
ในสว่นของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกันในทีมหมายถึง การที่ผูน้  า
สามารถประสานความรบัผิดชอบของคนในทีม ใหท้ างานรว่มกนัไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั 

3.3 ความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน หมายถึง การที่ผูน้  า
สามารถสรา้งความรว่มมือจากคนในทีม เพื่อบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ไวห้รือเปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั
ได ้

4. องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่ มีระบบการจัดการที่ดี มีบรรยากาศที่ดี 
สภาพแวดลอ้มที่ดี ก่อใหเ้กิดกระบวนการสรา้งความสขุใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
ในชีวิต ความพึงพอใจในงาน มีอารมณ์ทางบวก และภาวะแห่งความสุขแก่พนักงาน ทั้งดา้น
รา่งกายและจิตใจ สง่ผลใหมี้การปฏิบตัิงานที่ดีต่อองคก์ร 

4.1 ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) คือ การที่คนหรือบุคคลนั้น มีความ
พอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและกระท าอยู่ มีความรูส้กึสมหวงักบัเป้าหมายของชีวิต ที่จะสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง ท าดว้ยความตั้งใจ มีความสมเหตุสมผล รวมทั้งมีความเขา้ใจและยอมรบัสิ่งที่
เกิดขึน้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวั   

4.2 ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) คือ การที่คนหรือบคุคลไดท้ าในสิ่งที่
ตนรกั หรือชอบและมีความพอใจกบัสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งในก ารท างาน มีความสขุ เม่ืองานที่
ท  านัน้ ประสบความส าเรจ็ ตามเปา้หมาย และตลอดจนงานที่ท  าใหเ้กิดคณุประโยชนท์ัง้ต่อตนเอง
และสงัคมการผ่อนคลาย  

4.3 อารมณท์างบวก (Positive Affect) คือ การที่คนหรือบคุคลผูน้ัน้ มีความรูส้กึเป็น
สขุในสิ่งที่ดี สนุกกบัการท างาน มีความสดใสกบัการท างาน เกิดความศรทัธา ในสิ่งที่ตนท า และ
การรบัรูถ้ึง ความดีงาม และคณุประโยชนข์องงานที่ตนไดท้ า 

4.4 อารมณ์ทางลบ (Negative Affect) คือ การที่คนหรือบุคคลมีอารมณ์และ
ความรูส้ึกที่เป็นทุกข  ์กับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึน้ในช่วงการท างาน เช่น เบื่อหน่าย ไม่สบายใจ ขุ่นขอ้ง
หมองใจ เม่ือเห็นการกระท าสิ่งใดที่ไม่ถกูตอ้ง ซึ่งบคุคลอยากช่วยปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ีขึน้ เพื่อสนอง
ต่อความตอ้งการของตนเอง เพื่อใหเ้กิดความสขุ 

 



  7 

5.ความผูกพันต่อองคก์ร หมายถึง การมีส่วนร่วม มีความรูส้ึกร่วม และการเขา้ไปส่วน
เก่ียวขอ้งของพนกังานในการสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร มุ่งมั่นอทุิศตนเพิ่อความส าเรจ็ขององคก์ร 
เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รและพนกังาน  

5.1 ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร หมายถึง ความ
ตอ้งการ ความปรารถนาที่จะปฏิบตัิงานรว่มกบัองคก์ร โดยความสมคัรใจ ไม่มีความคิดในการยา้ย
งานไปยงัองคก์รอื่น มีความภมูิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร แมว้่าจะไดร้บัการเสนอค่าจา้งที่
สงูกวา่จากองคก์รอื่น 

5.2 ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่  ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนแ์ก่
องคก์ร หมายถึง การที่พนกังานใชก้ าลงัความคิด สติปัญญาของตน ในการพฒันา แกไ้ข ปัญหา
ต่างๆ เพื่อประโยชนข์ององคก์รอย่างเต็มที่ 

5.3 ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคณุค่าขององคก์ร หมายถึง การยอมรบั
ค่านิยมต่างๆที่สอดคลอ้งกบัแนวทางขององคก์ร รวมถึงแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย ปรบั
คณุค่า ค่านิยมใหส้อดรบักบัขององคก์ร 

6.ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรที่ มี
องคป์ระกอบ 4 ประการคือ มีคุณภาพของงานสูง ปริมาณงานที่เหมาะสม มีระยะเวลาตามที่
วางแผนไว ้และมีค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงานนอ้ยที่สดุ โดยสามารถปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่ตัง้
ไว ้

6.1 คณุภาพของงาน (quality) หมายถึง ผลลพัธข์องงานจะตอ้งมีประโยชน ์มีความ
คุม้ค่าและท าใหเ้กิดความพอใจต่อผลการท างาน ผลงานตอ้งมีความถูกตอ้งและไดม้าตรฐาน 
สามารถส าเร็จได้ในระยะเวลารวดเร็ว รวมถึงนอกจากนีผ้ลงานที่มีคุณภาพ  ควรก่อให้เกิด
ประโยชนต์่อองคก์ารและสรา้งความพงึพอใจ ใหแ้ก่ลกูคา้หรือผูท้ี่มารบับรกิาร 

6.2 ปรมิาณงาน (quantity) หมายถึง ปรมิาณงานที่เกิดขึน้ จะตอ้งอยู่ในระดบัที่ผูท้  า
ผลงานไดว้างแผนไวอ้ย่างลงตวั ทัง้นีจ้ะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไข รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมดว้ย 

6.3 เวลา (time) หมายถึง เวลาที่ใชใ้นการด า เนินงานนัน้ควรเป็นไปตามที่วางแผนไว้
อย่างเหมาะสม 

6.4 ค่าใช้จ่าย (costs) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน
การเงิน เทคโนโลยีที่มีอยู่ คน วสัด ุ
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ในการศึกษา ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสุขที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ

องคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านักงาน
ใหญ่ มีความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ(independent variable)และตวัแปรตาม(dependent 
variable) ดงันี ้

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจิัย 

1 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

6. ระยะเวลาการท างาน 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2533) 

 

องคก์รแห่งความสขุ 

1.ความพงึพอใจในชีวิต 

2.ความพงึพอใจในงาน 

3.อารมณท์างบวก 

4.อารมณท์างลบ 

(Diener, 2000) 

ภาวะผูน้  า 

1.ความรบัผิดชอบตอ่

ตนเอง  
2.ความรบัผิดชอบการ

ท างานที่ประสานสอดคลอ้ง

กนัในทีม  

3.ความรว่มมือกนัในทีม

เพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่

รว่มกนั 

(วิจารณ ์พานิช, 2556) 

ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ 

1. ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่

จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกของ

องคก์ร 

2. ความพยายามและความ

ตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างาน

เพื่อมุ่งเนน้ประโยชนแ์ก่องคก์ร 

3. ความมั่นใจและความมุ่งมั่น

ในเปา้หมายและคณุคา่ของ

องคก์ร 

(Steers and Porter ,1977) 

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน

ธนาคารกรุงเทพ 

1.คณุภาพของงาน 

2.ปรมิาณงาน 

3.เวลา 

4.คา่ใชจ้่าย 

(Plowman and Peterson ,1953) 

H7 
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สมมตฐิานการวิจยั 
1.พนักงานธนาคารกรุงเทพ ที่ มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการท างาน แตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อ
องคก์รที่แตกตา่งกนั 

2.พนักงานธนาคารกรุงเทพ ที่ มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการท างาน แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพใน
การท างานที่แตกตา่งกนั 

3.ภาวะผู้น  า ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธต์่อ
ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพสายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

4.ภาวะผู้น  า ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธต์่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพสายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

5.องค์กรแห่งความสุข ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

6.องค์กรแห่งความสุข ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณท์างลบ มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่  

7.ความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิก
องคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนแ์กอ่งคก์ร ความ
มั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 
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บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษา ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุที่มีความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์ร

และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอ ตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้  า 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์รแห่งความสขุ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
6. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัธนาคารกรุงเทพ 
7. ผลการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์
ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวถึง คนที่มีลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ต่างกนัจะมีลกัษณะ

ทางจิตวิทยาตา่งกนั ดงันี ้
1.เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศนัน้ ท าใหค้นมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่าง

กนั เพศหญิงนัน้มีแนวโนม้ มีความตอ้งการสง่สาร และรบัข่าวสารมากกวา่เพศชาย เพศชายไม่ไดมี้
ความตอ้งการส่งและรบัข่าวสารอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัตอ้งการที่จะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีให้
เกิดขึน้จากการรบัและส่งข่าวสารนัน้ๆดว้ย เพศหญิงและเพศชายยงัมีความแตกต่างกนัอย่างมาก
ในเรื่องของความคิด ทศันคติและค่านิยม เนื่องจากวฒันธรรมและสงัคมไดก้ าหนดบทบาทและ
กิจกรรมต่างๆ ของเพศทัง้สองไวแ้ตกตา่งกนั 

2.อายุ (Age) เป็นปัจจัยที่ท  าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรม 
ความคิด ซึ่งคนอายุนอ้ยมักจจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือเก่ียวกับอุดมการณ ์มองโลกในแง่ดี
มากกว่า ในขณะที่คนอายุมาก มกัจะมีความคิดแบบอนุรกัษ์นิยม มีความระมดัระวงั ยึดถือการ
ปฏิบัติ มองโลกในแง่รา้ยกว่า เพราะเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้
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สื่อสารมวลชนที่แตกต่างกนั คนอายมุากมกัแสวงหาข่าวสารที่หนกัว่า ในขณะที่คนอายนุอ้ยมกัจะ
หาความบนัเทิงมากกวา่ 

3.การศึกษา  (Education) เป็นปัจจัยที่ท  าให้คนมีค่านิยม ความคิด ทัศนคติ  
พฤติกรรมที่แตกตา่งกนั คนที่มีการศกึษาสงูจะไดเ้ปรียบมากในการเป็นผูร้บัสารที่ดี เนื่องจากเป็นผู้
ที่มีความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ี ไม่ยอมเช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ยงัไม่มีหลกัฐานหรือเหตุการณ์
อย่างเพียงพอ แต่คนที่มีการศกึษาต ่ามกัจะใชส้ื่อประเภทภาพยนตร ์สื่อโทรทศันแ์ละวิทย ุหากผูมี้
การศึกษาสงูทีเวลาว่างก็จะใชส้ื่อสิ่งพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์รวมถึงภาพยนตร ์แต่ถา้มีเวลามกัจะหา
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพม์ากกวา่สื่อประเภทอื่น 

4.สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and economic status) คือ รายได ้อาชีพ
และสถานภาพทางสงัคมของในแต่บุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผูร้บัสาร ซึ่งมีต่อผูส้่งสาร 
เพราะแตล่ะคน มี ทศันคติ ค่านิยม เปา้หมาย วฒันธรรม และประสบการณท์ี่แตกตา่งกนั 

De Fleur, M.L. (1996 อา้งถึงใน พีระ จิรโสภณ (2546) ไดเ้สนอทฤษฏีที่เก่ียวกบัตวัแปร
แทรก (Intervening Variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหว่างผูส้่งสารกบัผูร้บั
สาร โดยแสดงใหเ้ห็นว่า ข่าวสารนัน้ไม่ไดส้ง่ผ่านสื่อมวลชนไปยงัผูร้บัสาร และเกิดผลโดยตรงทนัที 
แต่มีปัจจยับางอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัตวัผูร้บัสาร ในแต่ละคน เช่น ปัจจยัทางจิตวิทยาและสงัคม ท่ีมี
อิทธิพลตอ่การรบัสาร โดยเสนอทฤษฎี ดงันี ้  

ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล(Individual Differences Theory) เสนอหลกั
พืน้ฐานเก่ียวกบัทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งปัจเจกบคุคล ประกอบดว้ย 

1.มนษุยเ์รามีความแตกต่างอย่างมากมาย ในองคป์ระกอบของจิตวิทยาบคุคล 
2.ความแตกต่างนี ้ลกัษณะบางส่วนมาจากทางร่างกาย หรือทางชีวภาค ของแต่ละ

คน สว่นใหญ่จะมาจากความแตกตา่งที่เกิดจากการเรียนรู ้
3.มนุษยซ์ึ่งถูกเลีย้งในสถานการณต์่างๆ จะมีการเปิดรบัความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ออกไป อย่างกวา้งขวาง 
4.จากการเรียนรู ้สิ่งแวดลอ้มที่ท  าใหเ้กิดค่านิยม ทศันคติ และความเช่ือถือที่รวมกนั

เป็นลกัษณะทางจิตวิทยาสว่นบคุคลที่แตกต่างกนั 
กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548 อา้งถึงใน พรพิตรา ธรรมชาติ (2560)ไดก้ล่าวไวว้่า ใน

องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบคุลากรในระดบัต่างๆ อย่างเป็นจ านวนมาก แต่ละ
คนนัน้จะมีพฤติกรรมที่ซึ่ง แตกต่างกันออกไป ซึ่งลกัษณะทางพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกนั
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ของบุคคล มีสาเหตุมากจากปัจจัยต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระยะเวลาการปฏิบัติ งานในองคก์ร 
สถานภาพ ลกัษณะพฤติกรรมในการท างานของบคุคลจะมีดงันี ้

1.อายุการท างาน(Age and Job Performance) เกิดการยอมรบักันว่า ผลงานของ
บุคคลนั้น จะน้อยลง เ ม่ืออายุเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามคนที่ มีอายุมากจะถู กนับว่าเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่สูงได้ 
นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้่าคนที่มีอายุมากนัน้ มกัจะไม่ยา้ยงานหรือลาออกจากงาน เพราะโอกาสใน
การเปลี่ยนงานมีนอ้ย ประกอบกบัช่วงเวลาในการท างานที่นาน มีผลใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนที่มากขึน้ 
รวมถึงสวัสดิการต่างๆที่เพิ่มขึน้ดว้ย และพนักงานที่มีอายุมากขึน้จะปฏิบตัิหนา้ที่การงานอย่าง
สม ่าเสมอและขาดงานนอ้ยกวา่พนกังานอายนุอ้ย 

2.เพศกับการท างาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาทั่วไป เรื่อง
ความสามารถเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาในการท างาน กาปรบัตวัทางสงัคม แรงจงูใจ ความสามารถ
ในการเรียนรูท้ี่พบ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการศึกษา
ของนักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงมีลักษณะการคลอ้ยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมี
ความคิดกา้วไกล และมีความคาดหวังในความส าเร็จ ที่มากกว่าเพศหญิง แต่เรื่องผลงานและ
ความพงึพอใจในงานไม่มีความแตกต่างกนั 

3.สถานภาพสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า 
พนกังานที่สมรสแลว้ มีอตัราการขาดงานและลาออกจากงานนอ้ยกว่าผูท้ี่เป็นโสด นอกจากนีย้งัมี
ความพงึพอใจในงาน ที่จะสงูกว่าผูท้ี่เป็นโสดดว้ย และเห็นคณุค่าของาน มีความรบัผิดชอบ และมี
ความสม ่าเสมอต่อการท างานที่ดีอีกดว้ย 

4.ความอาวุโสในการท างานกับการท างาน  (Tenure and Job Performance) ผู้
อาวโุสในการท างานจะนัน้ มีผลงานสงูกวา่พนกังานใหม่ รวมทัง้มีความพงึพอใจในงานที่สงูกวา่ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) กล่าวเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ว่า เป็น
ลักษณะที่เก่ียวข้องกับ เพศ อายุ ครอบครัว วงจรชีวิต รายได้ การศึกษาฯ โดยลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญั ไดแ้ก่ อาย ุเพศ รายได ้สถานภาพสมรส และระดบัการศกึษา 

อุดมพร ทับทิมกลาง (2557)กล่าวถึงลกัษณะทางประกรว่า คือ สถานะทางสงัคม
และเศรษฐกิจ รวมถึง สถานภาพทางสงัคม และอาชีพของบุคคลหนึ่ง รวมทัง้รายได ้ซึ่งมีอิทธิพล
อย่างมากต่อปฏิกิริยาของผูร้บัสารที่มีต่อผูส้่งสารเนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ ์วัฒนธรรม 
ทศันคติเปา้หมายและคา่นิยมที่แตกตา่งกนั 
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ศศิพร บญุช ู(2560) กล่าวว่า ประชากรศาสตรเ์ก่ียวกบั พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนษุย์
ที่เกิดขึน้จากแรงบงัคบัทางภายนอกซึ่งมากระตุน้ เป็นเหมือนความเช่ือที่ว่า คนเรามีคณุสมบตัิทาง
ประชากรที่แตกตา่งกนัจะท าใหมี้พฤติกรรมที่แตกตา่งกนัไป 

 
จากแนวความคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ (ปรมะ สตะเวทิน 

(2533 อา้งถึงใน ศภุศิริ สทุธินิติวงศ์, 2559)มาใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยั เพื่อศึกษาลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์จะประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดแ้ละระยะเวลาการ
ท างานที่แตกต่างกัน ช่วยจ าแนกลกัษณะของแต่ละบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อปัจจัย
ต่างๆในการแสดงออกทางความรูส้กึ ความคิด การรบัรูท้ี่แตกต่าง ไดแ้ก่ เพศ ท าใหค้นมีพฤติกรรม
การสื่อสารที่แตกต่างกนั และมีความแตกต่างกนัเป็นอย่างมากในเรื่องของความคิด ทศันคติและ
ค่านิยม อายุจะบอกถึงปัจจยัซึ่ง ท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเรื่องของพฤติกรรมและความคิด  
การศึกษา ท าใหค้นมีความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน สถานภาพสมรส 
รายไดแ้ละระยะเวลาการท างานบอกถึง วฒันธรรม ทศันคติ ค่านิยม เปา้หมายและประสบการณท์ี่
แตกตา่งกนั 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัภาวะผู้น า 
2.1 ความหมายของภาวะผูน้  า 

Daft (2005) ใหค้วามหมายของผูน้  าไวว้่า ผูน้  า หมายถึง ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูอ้ื่นในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาไปสู่
เปา้หมายสงูสดุท่ีองคก์รตัง้ไว ้

อมัพวนั ประเสรฐิภกัดิ ์(2549) กลา่วว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง ความสามารถในการใช้
ศาสตรแ์ละศิลป์ เพื่อชักจูง จูงใจใหค้นท าตาม ร่วมมือและคล้อยตามอย่างมีความนับถือและ
ศรทัธา ตามแนวทางที่ท  าดว้ยความเต็มใจ มีการประสานความสมัพนัธ ์และท าใหง้านนัน้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวอีกนยั คือ ภาวะผูน้  าเป็นกระบวนการในการมี
อิทธิพลจงูใจเหนือผูอ้ื่นใหผู้น้ัน้ท  างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปา้หมายขององคก์รที่ตัง้ไว ้

อดุม สิงโตทอง (2550)กล่าวว่า ผูน้  า คือ ผูท้ี่มีความสามารถในการชีน้  าผูอ้ื่นอย่างมี
ศิลปะ มีการแนะน า โนม้นา้วและสรา้งแรงจงูใจใหย้อมรบัและเต็มใจปฏิบัติตาม ดว้ยความศรทัธา
เพื่อใหก้ารด าเนินงานนัน้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยผูน้  าอาจไดร้บัการแต่งตัง้อย่างเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้และความเป็นผูน้  าไม่จ าเป็นตอ้งมีต าแหน่งเหมือนผูบ้รหิาร 



  14 

ธร สุนทรายุทธ (2551, น.326) กล่าวถึงภาวะผู้น  าในความหมายว่า ภาวะผู้น  า 
หมายถึง อ านาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคลที่แสดงออก ไดแ้ก่ ความรู ้ความสามารถ บุคลิกภาพ 
ประสบการณ ์และอื่นๆที่มีอ  านาจเหนือผูอ้ื่น โดยอ านาจดังกล่าวจะเกิดไดจ้ากการยอมรบัของ
สมาชิกและเกิดจากการกระตุน้ภายในกลุม่ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณท์ี่น  าไปสูค่วามส าเรจ็
ตามเปา้หมาย 

ทัศนันท์ ชุ่มชื ้น (2554)  ให้ความหมายของภาวะผู้น  าไว้ดังนี ้ ภาวะผู้น  า คือ 
กระบวนการของบุคคลที่ใชอ้ิทธิพลหรืออ านาจที่มีต่อกลุ่มบุคคล ในการชกัจูง และโนม้นา้วใจให้
ด าเนินการ ตามเปา้หมายขององคก์ร 

มนูญ พรมรกัษา (2554) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้  า เป็นพฤติกรรมของผูน้  า
หรือผูบ้รหิารที่สามารถสรา้งหรือก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจหรือการจงูใจผูต้าม ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูร้่วมงาน ใหค้วามร่วมมือดว้ยความเต็มใจ และยงัตอ้งมีความเลื่อมใสศรทัธา เพื่อใหง้านส าเร็จ
ตามเปา้หมาย โดยจะใชก้ระบวนการต่างๆ ตามหนา้ที่ความสมัพนัธแ์ละสถานการณ ์โดยผลส าเรจ็
ของงาน จะสามารถดไูดจ้ากประสิทธิภาพประสิทธิผลในงาน ความพึงพอใจของผูร้บับริการและ
สมาชิก 

วรวรรณ ช่ืนพินิจสกุล (2555) กล่าวเก่ียวกับภาวะผูน้  าไวด้งันี ้ภาวะผูน้  า หมายถึง 
พฤติกรรมที่เป็นปัจเจกบคุคลแสดงออกเม่ือมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอื่น ซึ่งมีอิทธิพลท าใหค้นอื่นเช่ือฟัง
ปฏิบัติตามและให้การร่วมมือในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และพฤติกรรมที่
แสดงออกนัน้เป็นการชกัจงูโนม้นา้ว สรา้งความประทบัใจ โดยไม่ใช่การบงัคบัขู่เข็ญ 

อมัพร ภกูองไชย (2557) กลา่วถึงภาวะผูน้  า ในความหมายคือ พฤติกรรมของบคุคล
ที่แสดงออกที่ใชอ้ิทธิพลตอ่บคุคลหนึ่ง ในการควบคมุ ชกัจงู ใหป้ฏิบตัิตามเปา้หมายที่มีการก าหนด
ไว ้

สมชาย เทพแสง (2557) กล่าวถึงความหมายของภาวะผูน้  า ไวว้่า ภาวะผูน้  า คือ 
บคุคลที่มีศกัยภาพในการกระตุน้ใหท้กุคนท างานดว้ยกนัอย่างเกิดผลสงูสดุ ท าใหอ้งคก์รเดินหนา้
ไปสู่ผลส าเร็จดว้ยวิสัยทัศน ์และยังมีความสามารถการสรา้งพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก 
สามารถสื่อสารกบัทกุคนดว้ยความรูส้กึที่ดีต่อกนั รวมทัง้ควรเป็นผูท้ี่มีทกัษะทางดา้น การบริหาร
จัดการ ในการท าให้เ กิดผลสัมฤทธ์ิในงานมากท่ีสุด ในสถานการณ์ท่ี เปล่ียนแปลงจาก
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

อรุณี อัตกลับ (2561) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้  าว่า คือ กระบวนการของผูท้ี่มี
อิทธิพลในการกระตุ้น ชักจูง โน้มน้าว ให้ผู้ตามมีการยอมรับ เลื่อมใส ไว้วางใจ เต็มใจและ
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กระตือรือรน้ในการด าเนินงาน เพื่อช่วยใหบ้รรลุตามวัตถุประสงคข์ององคก์ารตามที่ก าหนดไว ้
ผูบ้รหิารหรือผูน้  าที่ดีตอ้งมีภาวะผูน้  า เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานบรรลเุปา้หมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จากความหมายของภาวะผูน้  าขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของ ภาวะผูน้  า 

หมายถึง การที่ผูน้  าขององคก์รหรือผูท้ี่เป็นศนูยก์ลางขององคก์รน าพาพนกังานไปสู่วตัถุประสงค์
หรือจุดหมายที่วางไวใ้นทิศทางที่ตอ้งการ เป็นผูส้รา้งวิสยัทศัน์ เป็นเหมือนตัวก ากับทิศทางของ
องคก์ารในอนาคต เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปัจเจกบคุคลแสดงออกเม่ือมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอื่น โดยตอ้ง
สามารถสรา้งอิทธิพล ความเช่ือมั่นใหแ้ก่พนกังาน ใหมี้ความเช่ือในแนวคิดการปฏิบตัินัน้ๆ ผ่าน
วิสัยทัศน์และสรา้งแรงบันดาลใจ ผู้น  าต้องสามารถที่จะกระตุ้น ชักจูง โน้มน้าว เต็มใจและ
กระตือรือรน้ในการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์ององคก์ารตามที่ก าหนดไว ้โดยจะ
ใชก้ระบวนการต่างๆ ตามหนา้ที่ความสมัพนัธแ์ละสถานการณ ์โดยผลส าเรจ็ของงาน จะสามารถดู
ไดจ้ากประสิทธิภาพประสิทธิผลในงาน นอกจากนี ้อ  านาจดงักลา่วนัน้ จะเกิดขึน้ไดจ้ากการยอมรบั
ของสมาชิกและเกิดจากการกระตุน้ภายในกลุ่ม สรา้งความประทบัใจ โดยไม่ใช่การบงัคบัขู่เข็ญ
สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณท์ี่น  าไปสูค่วามส าเรจ็ตามเปา้หมายขององคก์ร 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้  า 
Likert (1961 อา้งถึงใน วีรศกัดิ์ ไชยด า (2559)และสถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยั

มิชิแกน ไดท้  าการวิจัยดา้นสภาวะผูน้  าโดยใชเ้ครื่องมือของ Likert และคณะไดค้ิดคน้ขึน้ ไดแ้ก่ 
ความคิดรวบยอดเรื่อง ภาวะผู้น  า แรงจูงใจ การสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ การตัดสินใจ การ
ตัง้เป้าหมาย การใชเ้อิทธิพล การควบคมุคณุภาพและสมรรถนะ โดยแบ่งลกัษณะของผูน้  าเป็น 4 
แบบ คือ 

1.แบบใชอ้  านาจ (Explorative authoritative) ผูบ้รหิารที่ใชอ้  านาจเผด็จการสงู มี
ความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพียงเล็กนอ้ย ใชล้กัษณะการขู่เข็ญมากกวา่การชมเชย การสื่อสาร
เป็นแบบทางเดียวจากบนลงลา่ง รวมทัง้การตดัสินใจขึน้อยู่ใน ระดบับนมากกวา่ 

2.แบบใชอ้  านาจเชิงเมตตา (Benevolent authoritative) มีการปกครองคลา้ยกบั
ลกัษณะพ่อปกครองลกู โดยไดใ้หค้วามไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ใชก้ารใหร้างวลัแบบจงใจ มี
การลงโทษบางครัง้ การสื่อสารจากเบือ้งล่างสู่เบือ้งบนไดเ้ล็กนอ้ย รบัฟังความคิดเห็นซึ่งมาจาก
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเพียงเล็กนอ้ย และยอมใหก้ารตัดสินใจที่อยู่ใตก้ารควบคุมอย่างใกลช้ิดของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
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3.แบบปรึกษาหารือ (Consultative democratic) ผูบ้ริหารจะใหค้วามไวว้างใจ
และใหก้ารตดัสินใจแตอ่ย่างไรก็ตาม จะไม่ทัง้หมด จะน าความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามารว่ม
ดว้ยเสมอ มีการลงโทษนานๆครัง้ มีการใหร้างวลัในการสรา้งแรงจูงใจ ใชก้ารบริหารที่มีส่วนร่วม 
การสื่อสารเป็นแบบสองทาง จากระดบับนลงลา่ง และลา่งขึน้บน การตดัสินใจและนโยบายมาจาก
ระดบับน ในขณะเดียวกนัก็สามารถ ยอมใหก้ารตดัสินใจบางอย่างต่อผูบ้รหิารระดบัลา่งในการเป็น
ที่ปรกึษา 

4.แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  (Participative democratic) ผู้บริหารให้ความ
ไวว้างใจและเช่ือถือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และยอมรบัฟังความคิดเห็นที่มาจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ 
มีการใหร้างวัลตอบแทน เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแบบกลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
จดุประสงคท์ี่มีรว่มกนั มีการประเมินความกา้วหนา้ การสื่อสารเป็นแบบสองทาง จากระดบับนลง
ล่าง ในระดบัเดียวกนัหรือในกลุ่มผูร้ว่มงานกนั สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารไดท้ัง้ในกลุ่ม
บรหิารและกลุม่ผูร้ว่มงาน 

ต่อมา สมบรูณ ์ศิรสิรรหิรญั (2547 อา้งถึงใน อรญัญา เพิ่มพีรพฒัน ,์ วินยั ทองภบูาล
, ประหยดั ภมูิโคกรกัษ์, และ ศกัดิช์ยั ภู่เจรญิ (2558)กลา่ววา่ศนูยว์ิจยัของมหาวิทยาลยัรฐัมิชิแกน 
ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมของผูน้  าโดยการสมัภาษณผ์ูน้  าและผูต้าม สามารถแบ่งพฤติกรรมผูน้  า
ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1.พฤติกรรมผูน้  ามุ่งงาน ผูน้  าแบบนีใ้หค้วามส าคญัแก่มิติดา้นเทคนิค และวิธีการ
ในความส าเรจ็ของงาน โดยจะมีการควบคมุผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิดในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว ้พฤติกรรมผูน้  าที่มุ่งงาน จะรวมถึงการบอกใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทราบถึงเทคนิคการท างานวิธีต่างๆและก ากบัใหเ้ป็นไปตามกระบวนการนัน้ โดยใชท้รพัยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใชอ้  านาจหนา้ที่บงัคับและใกร้างวัลเพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชามีผลงานและ
พฤติกรรมตามที่ตนเองตอ้งการและสามารถปรบัปรุงคณุภาพการผลิตงาน 

2.พฤติกรรมผูน้  ามุ่งพนกังาน ผูน้  าแบบนีใ้หค้วามส าคญัแก่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคล มีความสนใตในความส าเร็จและความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคับบัญชา ยอมรบัเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผูน้  าแบบนีจ้ะมุ่งใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สรา้งความร่วมมือ 
บรรยากาศที่ดีในการท างาน ปฏิบัติงาน และการท างานเป็นทีม สรา้งความภักดีให้เกิดกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและมีความพึงพอใจ ช่วยพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและกลุ่มใหมี้ความกา้วหนา้ 
น ามาซึง่การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 
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วิจารณ ์พานิช (2556)ไดก้ลา่วว่า ภาวะผูน้  าที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ  ภาวะผูน้  า
กับความรับผิดชอบแบบการกระจายบทบาท (Distributed leadership and responsibility) มี
ความรบัผิดชอบใน 3 ระดบั คือ 

1.ความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
2.ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม 
3.ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั 

นอกจากนัน้ ยงัมีแนวคิดของ Bass และ Avolio (1994 อา้งถึงใน สาธิตา เสมอชีพ 
(2557)กลา่ววา่ พฤติกรรมท่ีส าคญั ของภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงมี4 ประการ ดงันี ้ 

1.การมีอิทธิพลแบบมีอุดมการณ ์(charisma or idealized influence) เป็นผูน้  า 
ที่มีบทบาทอยู่ในอุดมคติของ ผูต้ามซึ่งเป็นที่ยอมรบัและเป็นที่น่าปรารถนาเจริญรอยตาม  อย่าง
มาก ผูน้  า ประเภทนีมี้มาตรฐานทางคุณธรรมและศีลธรรม  สูงมาก ท า เฉพาะสิ่งถูกตอ้งเป็นที่
เคารพ และไวว้างใจของผูต้าม อย่างมาก โดยผูน้  าจะใหม้มุมองเชิงวิสยัทศันแ์ละท า ใหผู้ต้าม รบัรู ้
ไดถ้ึงภารกิจเพื่อบรรลวุิสยัทศันด์งักลา่ว  

2.การสร้างแรงบันดาลใจ ( inspirational motivation) ผู้น  า มีการสื่อสารเชิง
กระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดแรงบนัดาลใจในการ ท า งานท า ใหเ้กิดความผกูพนักบัวิสยัทศันข์ององคก์าร 
ผูน้  าจะ ชกัจงูกลุม่ใหทุ้่มเทรวมพลงักนัดว้ยภาษาและอารมณค์วามรูส้กึ เพื่อบรรลเุปา้หมาย 

3.การกระตุน้ทางปัญญา (intellectual stimulation) ผูน้  า จะกระตุน้ผูต้ามใหเ้กิด
ความคิดสรา้งสรรค ์การคิดเชิง นวตักรรม และตัง้ค าถามทา้ทายความเช่ือและค่านิยมเดิมๆผูน้  า  
ประเภทนีส้นับสนุนใหพ้นักงานเปิดแนวคิดสู่นวัตกรรม วิถีการ  ท า งานใหม่ๆ ต่อองคก์าร และ
กระตุน้ใหเ้กิดการคิดแกปั้ญหา อย่างรอบคอบดว้ยตวัพนกังานเอง 

4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) ผู้น  า 
สรา้งบรรยากาศของการสนบัสนนุ พนกังานดว้ยการรบัฟังความตอ้งการของพนกังานอย่าง จรงิใจ 
ผูน้  า มีบทบาทเป็นที่ปรกึษาในการช่วยใหพ้นกังานบรรลุ ความส า เรจ็โดยผูน้  าอาจมอบหมายงาน
เพื่อใหพ้นกังานไดเ้ผชิญ บทเรยีนที่ทา้ทายน า ไปสูพ่ฒันาดว้ยตนเอง 

นอกจากนีย้ังได้สรุปว่า วิธีที่ผู ้บริหารจะประสบความส าเร็จสูงสุด คือ ต้องรูจ้ัก
เปลี่ยนแปลงในตนเอง จากสภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนไปตลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดความเป็นเลิศ 
การแสดงความเป็นผูน้  ายงัคงเป็นปัญหา เนื่องจาก ผูบ้ริหารไม่มีความรูใ้นกระบวนการของความ
เป็นผู้น  า ที่ตั้งอยู่บนพื ้นฐานของความแตกต่างระหว่างผู้น  ากับผู้ตามใน ส่วนอ านาจที่ มี
ความสัมพันธ์กัน อ านาจจะเกิดไดจ้าก ผู้น  าในการจัดการบริหารทรัพยากร โดยมีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมในส่วนของผูต้าม เพื่อบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้ความเป็นผูน้  าเกิดจากการสรา้งแรงจงูใจ
และน ามาซึง่ความพงุพอใจ และเขายงัไดส้รุป ผูน้  าออกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1.ผูน้  าการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผูน้  าที่ติดต่อกนัผูต้ามผ่าน
การแลกเปลี่ยน และต่อมาสิ่งที่แลกเปลี่ยนนัน้ เป็นประโยชนร์่วมกนั ซึ่งจะพบไดใ้นองคก์รทั่วไป 
เช่น ท างานเสรจ็ก็จะไดค้่าแรง ท าผลงานไดด้ีก็ไดเ้ลื่อนต าแหน่ง เวลามีการเลือกตัง้ผูแ้ทนราษฎรก็
มีขอ้แลกเปลี่ยนกบัชมุชน เป็นตน้ 

2.ผูน้  าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้  าแบบนีจ้ะตระหนกั
ถึงความตอ้งการของผูต้าม ท าใหผู้ต้ามที่ไดร้บัการตอบสนองที่มากกว่าความตอ้งการของผูต้าม 
เนน้การพฒันาในดา้นผูต้าม ยกย่องและกระตุน้ซึง่กนัและกนั เกิดการเปลี่ยนผูต้ามเป็นผูน้  าเปลี่ยน
ต่อไป เรียกว่าเป็น Domino effect หลงัจากนีผู้น้  าการเปลี่ยนแปลงจะกลายมาเป็นผูน้  าจริยธรรม 
เช่น ผูน้  าชมุชน เป็นตน้ 

3.ผูน้  าจริยธรรม (Moral Leadership) ผูน้  าที่สามารถท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
กับความตอ้งการในส่วนของผู้ตาม ซึ่งผู้น  าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในดา้นค่านิยม ความ
ตอ้งการ ความปรารถนาและยึดถือจริยธรรมสงูสุด คือ ความเป็นธรรมและความยุติธรรมต่อใน
สงัคม มุ่งไปสูก่ารเปลี่นแปลงที่ตอบสนองความตอ้งการและมีความจ าเป็นของผูต้ามอย่างแทจ้รงิ 

ต่อมา Blake and Mouton,1964 as cited in Bolden, Richard. Gosling, Jonathan. 
Marturano, A. Dennison, และ Department (2003)ไดแ้บ่งรูปแบบของผูน้  าออกเป็น 5 รูปแบบ
ไดแ้ก่ 

1.ผู้น  าแบบมุ่งงาน  (Authority Compliance) เป็นผู้น  าที่มุ่งเอางานเป็นหลัก 
(Production Oriented) มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ เป็นผูว้างแผนแนวทางการปฏิบตัิ มีการออก
ค าสั่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท าตาม เนน้ดา้นผลผลิต ไม่ใหค้วามสนใจกบัคนและไม่ใหค้วามส าคญั
กบัสมัพนัธภาพผูร้ว่มงาน 

2.ผูน้  าแบบมุ่งคนสงู (Country Club Management) ผูน้  าใหค้วามสมัพนัธใ์นการ
ใชม้นุษยสมัพนัธ ์เนน้ความพึงพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สรา้งเสริมความรูส้ึกเป็นหนึ่งเดียวกบั
องคก์ร ไม่สรา้งเนน้ความกดดนัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาในการสรา้งผลงาน มีความเชื่อวา่ ไม่ตอ้งมีการ
ควบคมุการท างาน หลีกเลี่ยงการตอ่ตา้น เนน้สรา้งความพงึพอใจในการท างาน 

3.ผู้น  าแบบมุ่งคนต ่า (Impoverished Management) ผู้น  าที่สนใจคนและงาน
นอ้ยมาก จะใชค้วามพยายามไม่มากเพ่ือใหง้านเสรจ็ตามจดุมุ่งหมาย เป็นผูน้  าที่มีอ  านาจในตนเอง
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ต ่า มีการประสานงานในส่วนผูใ้ตบ้ังคับบัญชานอ้ย มักมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้ังคับบัญชาท าเป็น
สว่นมาก เพราะขาดภาวะผูน้  า 

4.ผู้น  าแบบทางสายกลาง  (Organization man Management) ผู้น  าที่ ใช้กฎ 
ระเบียบ แบบแผน ผลงานที่ไดจ้ากการปฏิบัติที่ตามระเบียบ เนน้ความพึงพอใจ ขวัญก าลังใจ 
หลีกเลี่ยงจากใชอ้  านาจและการใชก้ าลงั หรอื การท างานที่เสี่ยงมากไป การจดัการความขดัแยง้จะ
ใชค้วามประนีประนอม ผูร้่วมงานจะมีความคาดหวงั ถึงผลประโยชนท์ี่มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบตัิงาน 

5.ผูน้  าแบบท างานเป็นทีม (Team Management) ผูน้  าที่ใหค้วามสนใจทัง้เรื่อง
งานและดา้นขวญัก าลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เนน้สมัพนัธภาพที่เกิดจากความไวว้างใจ ท างานอน่าง
มีประสิทธิภาพ มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ในผู้น  าและผู้ตาม เช่ือว่าการยอมรับใน
ความสามารถของแต่ละบุคคล จะก่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการท างาน ผูน้  าแบบนีจ้ะเป็น
เพียงแค่ ผูเ้สนอแนะหรือใหค้  าปรกึษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพียงเท่านัน้ 

จีระ หงส์ลดารมภ์ (2555)  กล่าวถึงคุณภาพของภาวะผู้น  าที่พึงปรารถนาไว้ 3 
ประการวา่ 

1.การดึงเอาความเป็นเลิศของทีมงานออกมา โดยปล่อยใหอ้อกความเห็นอย่าง
เต็มที่ในทกุๆมมุมอง 

2.สรุปประเด็นที่ทีมงานอาจมองไม่เห็นและผูท้ี่มองเห็น แต่และคนมองในมมุมอง
ของตวัเอง 

3.กระตุน้ใหท้กุคนมีสว่นรว่มในทีมอย่างเต็มที่ และมีการแสดงออกได ้
ต่อมาเกิด ทฤษฎีคณุลกัษณะผูน้  า(Trait Theory)ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน ์(2551) เป็น

การมองคณุลกัษณะของผูน้  าบนพืน้ฐานแนวความคิดที่เกิดขึน้ก่อนช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดย
นกัจิตวิทยาไดท้ าการศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะของผูน้  า ซึ่งมีสมมติฐานวา่ ผูน้  าที่ประสบความส าเรจ็
นัน้ จะมีคณุลกัษณะที่แตกต่างเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ การเป็นผูน้  าขึน้อยู่กบัตวัผูน้  าเอง ไม่ไดข้ึน้อยู่กบั
คนอื่น ผู้น  าจะมีลักษณะที่มีความเหนือกว่าสมาชิกในกลุ่ม เม่ือท าการศึกษาพบว่า ผู้น  าจะมี
รา่งกายสงูใหญ่ หนา้ตาด ุมีปัญญาดี สขุภาพจิตดี มั่นใจในตนเอง ชอบสังคม ข่มผูอ้ท่น และไวต่อ
ความรูส้ึก จากผลการศึกษานีท้  าใหเ้กิดทฤษฎี 2 แบบขึน้ คือ ทฤษฎีผูย้ิ่งใหญ่(The Great Man 
Theory) และทฤษฎีคุณลักษณะ(Trait Theory) โดยทฤษฎีทั้งสอง เช่ือในเรื่องลักษณะเด่นทาง
กายภาพ และบคุลิกภาพ 
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และในปีเดียวกนั (จมุพล หนิมพานิช, 2551) กล่าวเก่ียวกบัคณุสมบตัิของความเป็น
ผูน้  าประกอบดว้ย ดงันี ้

1.มีความเช่ียวชาญหรือความช านาญเชิงเทคนิคในสิ่งที่ตนรบัผิดชอบ ความรู้
และความเช่ียวชาญ เช่น วิธีการท างาน การวางแผน สิ่งที่ควรท าก่อน การใชเ้ครื่องมือเครื่องใช ้
การแกไ้ขปัญหาในงาน เป็นตน้ ผูน้  าจ าเป็นตอ้งมีความรอบรูแ้ละสรา้งความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ลกูนอ้ง 

2.มีความคิดสรา้งสรรค์ โดยจะต้องมีความยืดหยุ่น คล่องแคล่ว ละเอียดใน
ปัญหา มีแรงจูงใจระดบัสงู มีอารมณข์นัเขา้ใจปัญหาไดด้ี รูจ้กันบัถือตนเอง ตอ้งสามารถกระตุน้
พนกังานได ้

3.มีการตัดสินใจที่ดี คือ สามารถตัดสินใจในปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง มี
ขอ้ผิดพลาดไม่มาก ตอ้งท าการศึกษาปัญหาดว้ยความระมัดระวัง คิดถึงความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึน้ได ้และหลงัจากไตรต่รองแลว้ ตอ้งลงมือปฏิบตัิ 

4.มีความใส่ใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกน้อง กล่าวคือ ถ้าผลงานนั้น
ออกมาดีควรใหลู้กนอ้งไดท้ราบ ใส่ใจในงานของลูกนอ้ง รวมทั้งปกป้องผลประโยชนต์่างๆของ
ลกูนอ้งดว้ย 

5.มีความเช่ือมั่นในตนเอง การจะท าสิ่งใดผูน้  าตอ้งเช่ือว่าจะท าส าเรจ็ มีอารมณ์
หนกัแน่น ไม่หวั่นไหว หลีกเลี่ยงการใชอ้ารมณ ์ตอ้งพยายามควบคมุอารมณใ์หไ้ด ้

6.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของพนักงาน เพราะสุขภาพ
แข็งแรงเป็นลกัษณะที่น่าเช่ือถือในการปฏิบตัิงานอย่างมาก 

7.มีความกระตือรือรน้ อยากที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เอาใจใสต่่อหนา้ที่ของตน
อยู่เสมอ พื่อใหผ้ลงานดีขึน้ และท าใหก้ารติดตอ่กบัผูอ้ื่นส  าเรจ็ดว้ยดี 

8.มีลักษณะที่เหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง คือ เหนือกว่าในด้าน
ความคิด หรอื สถานะสว่นตวั มีบคุลิกภาพที่ดีกวา่ มั่นคงในความคิดตนเอง 

9.มีลกัษณะของนกักลยุทธ ์ซึ่งจะมีความคล่องตวั ไม่หยุดนิ่ง อาจมีการก าหนด
วตัถปุระสงค ์วิธีการหรอืกฏตา่งๆ หรอิ ระเบียบต่างๆ 

10.มีความอดทนต่องานที่หนกั ทัง้ทางรา่งกายและจิตใจในการท าหนา้ที่ของตน 
เพื่อใหส้ามารถบรรลจุดุหมายปลายทางได ้รวมถึงทางปัญญาดว้ย 

11.มีความเห็นอกเห็นใจลกูนอ้งและมีความยตุิธรรม วางตวัเป็นกลาง เอาใจใส่
ลกูนอ้ง ซึง่จะท าใหไ้ดร้บัความรว่มมือจากลกูนอ้งในการปฏิบตัิงานดว้ยดี 

12.มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี เป็นกนัเอง สามารถเป็นที่ปรกึษาใหแ้ก่ลกูนอ้งได ้
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้  าขา้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า 

ภาวะผูน้  าจะมีความแตกต่างกนัไปในหลากหลายระดบั ผูน้  าที่ควรมีคณุสมบตัิ มีความเช่ียวชาญ
หรือความช านาญเชิงเทคนิคในสิ่งที่ตนรบัผิดชอบ ความรูแ้ละดา้นความเช่ียวชาญ มีความคิด
สรา้งสรรค ์มีความยืดหยุ่น มีการตดัสินใจที่ดี คือ สามารถตดัสินใจในปัญหาต่างๆไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
มีความกระตือรือรน้ มีความเห็นอกเห็นใจลกูนอ้งและมีความยตุิธรรม วางตวัเป็นกลาง เอาใจใส่
ลกูนอ้งมีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี เป็นกนัเอง สามารถเป็นที่ปรกึษาใหแ้ก่ลกูนอ้งได ้โดยนกัวิจยัแต่ละคน
ไดแ้บ่งลักษณะของภาวะผูน้  าที่แตกต่างกัน โดยการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดน้  าแนวคิดของ วิจารณ์ 
พานิช (2556) มาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาภาวะผูน้  าของพนักงานในธนาคารกรุงเทพ สายบตัร
เครดิต ส  านกังานใหญ่ โดยแนวคิดนีป้ระกอบดว้ย 1.ความรบัผิดชอบต่อตนเอง 2.ความรบัผิดชอบ
การท างานที่ประสานสอดคลอ้งกันในทีม 3.ความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
รว่มกนั 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัองคก์รแหง่ความสุข (Happy Organization) 
3.1ความหมายองคก์รแห่งความสขุ (Happy organization) 

Diener (1984 อา้งถึงใน พรทิพย ์เอมอ่อน (2558)ไดอ้ธิบายความหมายของความสขุ
เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1.ความรูส้กึที่ดี หรือ สขุภาวะ (Well-being) มีการจ ากดัความมาจากเกณฑด์า้น
ภายนอก เช่น ความศกัดิ์สิทธ์ิหรือความดีงาม ใหค้  าจ ากดัความของความสขุ โดยไม่ไดพ้ิจารณา
จากความรูส้กึในส่วนตวั แต่คิดถึงคณุลกัษณะในแง่ที่พงึปรารถนา ที่จะเกิดขึน้ โดยความสขุนี ้จะ
ใหค้วามหมายถึง การนิยามความสขุในแง่ของมาตรฐาน การท าใหชี้วิตมีความดีงามขึน้ ในมมุมอง
ของผูส้งัเกต ไม่ใช่การที่ตดัสินจากมาตรฐานภายในของผูท้ี่ถกูสงัเกต 

2.ความพงึพอใจในชีวิต เป็นสว่นการประเมินรวมทัง้คณุภาพชีวิตโดยทัง้หมดของ
บุคคล ตามเกณฑท์ี่คนนัน้ตัง้เอง จากการศึกษาจะพบว่า หากการรบัรูไ้ม่มีความสอดคลอ้งกนัทัง้
ความส าเรจ็ และความปรารถนา ผูน้ัน้จะแสดงความพงึพอใจในระดบัต ่า 

3.การเนน้อารมณท์ี่เป็นสขุ คือ การมีความสุขทางที่เป็นบวกมากกว่าความรูส้กึ
ทางลบ อารมณบ์วกและลบนีจ้ะมีความสมัพนัธก์ัน คนที่มีอารมณค์วามรูส้ึกทางบวกมาก่อนใน
ขณะนัน้ จะมีความรูส้กึทางลบนอ้ยลง 
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อภิพร อิสระเสนีย ์(2549) ไดใ้หค้วามหมายของความสขุไวว้า่ ความสขุ คือ  สภาวะที่
บุคคลมีความพึงพอใจต่อตนเองและสภาพแวดลอ้มทัง้ทางดา้นกาย และส่วนดา้นใจ ที่สามารถ
ปรบัตวั รวมถึงความตอ้งการของตนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม สามารถมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบับคุคล
อื่น มีความสมบรูณท์ัง้รา่งกายและจิตใจ สามารถพบกบัปัญหาหรืออปุสรรคในชีวิต และปรบัตวัให้
เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มไดอ้ย่างเหมาะสม กลมกลืน  

The Happiness Research Institute (2015) กล่าวว่า ความสุขมีได้หลากหลาย
รูปแบบ หลายความหมาย แตกตา่งกนัไปตามวิธีคิดว่า บคุคลนัน้คิดว่าสิ่งใด คือสิ่งที่สรา้งความสขุ
ใหก้บัเขา จะเห็นไดว้่า ความหมายของความสขุสามารถมองไดห้ลายแง่มมุ ขึน้อยู่กบัการใหน้ิยาม
และความหมายของความสขุในแต่ละคน ซึ่งสามารถแบ่งความหมายของการมองความสขุ ไดแ้ก่ 
1)ความสขุในมิติของอารมณ ์เป็นการมองความสขุว่าเป็นเรื่องของในจิตใจ อารมณค์วามรูส้ึก 2)
ความสุขที่เป็นความสมดุลของทุกมิติชีวิต คือ ความสุขที่เกิดจากการสรา้งความสมดุลทัง้ดา้น
รา่งกาย จิตใจและจิตวิญญาณ 3)ความสขุท่ีเกิดจากปัญญา 

อภิชยั มงคล (2554) ไดใ้หค้วามหมายความสขุไว ้หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสขุ เป็น
ส่วนของผลที่มาจากความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้ในการด าเนินชีวิต และมี
ศกัยภาพที่จะพฒันาตนเอง เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะครอบคลมุถึงความดีงามในจิตใจ 
และภายใตส้ภาพแวดลอ้มและสงัคมที่จะมีเปลี่ยนแปลงไป 

กรมสขุภาพจิต (2556) ใหค้วามหมายวา่ ความสขุ เป็นอารมณ ์ความรูส้กึสบายกาย
และสบายใจ มีความอยู่เย็นเป็นสขุ พบกบัความสมหวงั 

วรรณี แกมเกตุ (2556) ใหค้วามหมายของความสขุว่า เป็นสขุภาวะที่บุคคลรบัรูว้่า
ตนเองมีความสมดุลในมิติต่างๆ ของชีวิต คือ ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสงัคม คนที่มีสุข
ภาวะ จะมีสขุภาพดี มีสภาวะทางอารมณท์ี่ดีหรือในทางกศุล นอกจากนีย้งัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
กลมกลืน 

จินดารตัน ์โพธ์ินอก (2557) กลา่ววา่องคก์รแห่งความสขุเป็น หน่วยงานหรือองคก์รที่
มีความมั่นคงตามจุดประสงค ์ที่เก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจและการตัง้ใจท างาน รวมถึงสถานที่
ท  างานมีบรรยากาศเกือ้หนุนใหบุ้คลากรมีสขุภาพดี สามารถท างานร่วมกนัอย่างมีความสขุแบบ
สมานฉนัท ์

ขวัญเมือง แก้วด าเกิง (2561) กล่าวว่า องคก์รที่มีระบบการจัดการ รวมถึงสรา้ง
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่ดี มีกระบวนการสรา้งความสขุที่ เช่ือมโยงถึงกนั และก่อใหเ้กิด
สขุภาพกายและสขุภาพใจ รวมทัง้สง่ผลทางบวกต่อผลลพัธต์่อองคก์าร 
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ส านกังานสรา้งเสริมสขุภาพแห่งชาติ (2552) ไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการ เก่ียวกบั
องคก์รความสขุ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสขุภาพดี 2. ดา้นน า้ใจงาม 3. ดา้นการผ่อนคลาย  4. ดา้น
การหาความรู ้5. ด้านคุณธรรม 6. ด้านการใช้เงินเป็น 7. ด้านครอบครัวที่ มีความสุข 8. ด้าน
ความสขุขององคก์รและสงัคม  

 
จากความหมายของความสุขข้างตน้ ผู้วิจัยสามารถสรุปของความสุข หมายถึง 

สภาวะที่บุคคลมีความพึงพอใจต่อตนเองและสภาพแวดลอ้มทัง้ทางกาย และใจ เป็นสขุภาวะที่
บคุคลรบัรูว้่าตนเองมีความสมดลุในมิติต่างๆ ของชีวิต คือ รา่งกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสงัคม 
เป็นเรื่องของในจิตใจ นอกจากนีย้งัเป็นอารมณ ์ความรูส้ึกสบายกายและสบายใจ และยงัเป็นผล
ของอารมณท์างบวก เต็มไปดว้ย การมีความคิดเชิงบวก สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างกลมกลืน 
มีความอยู่เย็นเป็นสขุ พบกบัความสมหวงั โดยการมีความสขุจะเป็นความรูส้ึกทางบวกมากกว่า
ความรูส้กึทางลบ และความหมายของความสขุนัน้ยงัสามารถมองไดห้ลายแง่มมุ ขึน้อยู่กบัการให้
นิยามและความหมายของความสขุในแตล่ะคน 

 องค์กรแห่งความสุข คือ องค์กรที่ มีระบบการจัดการที่ดี  มีบรรยากาศที่ดี  
สภาพแวดลอ้มที่ดี ก่อใหเ้กิดกระบวนการสรา้งความสขุใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
ในชีวิต มีอารมณ์ทางบวก ความพึงพอใจในงาน และภาวะแห่งความสุขแก่พนักงาน ทั้งดา้น
รา่งกายและจิตใจ ส่งผลใหมี้การปฏิบตัิงานที่ดีต่อองคก์ร พนกังานมีความตัง้ใจในการท างานโดย
องคก์รแห่งความสขุจะเป็นการบรหิารจดัการ โดยจะช่วยใหพ้นกังานสามารถท างานรว่มกนัอย่างมี
ความสขุแบบสมานฉนัท ์ซึง่จะมีมีกระบวนการสรา้งความสขุท่ี เชื่อมโยงถึงกนั 
 
 

3.2แนวคิดองคก์รแห่งความสขุ 
Diener(2000 อา้งถึงใน สิรนิธร แซ่ฉั่ว (2553)อธิบายถึงความหมายวา่ องคป์ระกอบ

หรืออาจเรียกว่าปัจจยัของความสขุคือ ความพึงพอใจในชีวิต ประสบการณใ์นชีวิตต่างๆเหล่านัน้ 
ความพึงพอใจในเป้าหมายหลกัของชีวิต รวมถึงอารมณค์วามรูส้ึก โดยคนที่มีความสขุสามารถ
เกิดขึน้ไดจ้ากปัจจัยหลากหลายที่แตกต่างกัน เช่น อายุ รายได ้สภาพแวดลอ้มก็มีส่วนส่งผลต่อ
ความตอ้งการของบคุคล ซึง่ท าใหเ้กิดความพงึพอใจในชีวิต กลา่วได ้ดงันี ้

 1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) คือ การที่คนหรือบุคคลมีความ
พอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและกระท าอยู่ มีความรูส้กึสมหวงักบัเป้าหมายของชีวิต ที่จะสอดคลอ้งกบั
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ความเป็นจริง ท าดว้ยความตัง้ใจ มีความสมเหตสุมผล รวมทัง้มีความเขา้ใจและรูจ้กัยอมรบัสิ่งที่
เกิดขึน้ โดยอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวั  

2. ความพงึพอใจในงาน (Work Satisfaction) คือ การที่คนหรือบคุคลไดท้ าในสิ่ง
ที่ตนเองนัน้รกั หรือชอบและมีความพอใจกบัสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งในก ารท างาน มีความสขุ 
เม่ืองานที่ท  านัน้ ประสบความส าเรจ็ ตามเปา้หมาย และตลอดจนงานที่ท  าใหเ้กิดคณุประโยชนท์ัง้
ต่อตนเองและต่อสงัคม 

 3. อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) คือ การที่คนหรือบุคคลใดๆ นั้น มี
ความรูส้ึกที่เป็นสขุในสิ่งที่ดี สนุกกบัการท างาน มีความสดใสกบัการท างาน เกิดความศรทัธา ใน
สิ่งที่ตนไดท้ า และการรบัรูถ้ึง ความดีงามและคณุประโยชนข์องงานที่ตนไดท้ า 

4. อารมณ์ทางลบ (Negative Affect) คือ การที่คนหรือบุคคลมีอารมณ์และ
ความรูส้ึกที่เกิดเป็นความทกุข ์กบัสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึน้ในช่วงการท างาน เช่น เบื่อหน่าย ไม่สบายใจ 
ขุ่นขอ้งหมองใจ เม่ือเห็นการกระท าสิ่งใดที่ไม่ถกูตอ้ง ซึ่งบคุคลอยากจะช่วยปรบัปรุงและแกไ้ขใหด้ี
ขึน้ เพื่อสนองต่อความตอ้งการของตนเอง เพื่อใหเ้กิดความสขุ 

กรมสขุภาพจิต (2549)ไดพ้ฒันาตวัชีว้ดัความสขุ โดยมีองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงันี ้
1.สภาพจิตใจ (Mental state) คือ สภาพจิตใจที่ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ รับรูใ้น

สภาวะตนเองที่ส่งผลต่อจิตใจ ผูท้ี่มีสภาพจิตใจที่ดี เป็นผูท้ี่มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี มีความ
ภาคภูมิใจ มีความสบายใจ ในงานที่ท  าอย่างประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นยงัเป็นตวัอย่างที่ดี
ใหแ้ก่ผูอ้ื่น และมีสขุภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได ้สามารถดแูลตนเองใน
ยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ประเมินสขุภาพของตนได ้

2.สมรรถภาพด้านจิตใจ  (Mental capability) คือ ความสามารถในการสาน
ความสมัพนัธก์ับบุคคลอื่น การจัดการปัญหาต่างๆ ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ สามารถ
จดัการอารมณแ์ละความเครียด ไม่ถกูครอบง าทางความคิด หรอืมีอิสระในการท าสิ่งตา่งๆ 

3.คุณภาพจิตใจ (Mental quality) คือ คุณลกัษณะที่มีความดีงามของในจิตใจ 
ในสว่นการด าเนินชีวิต เพื่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ต่อสงัคมและตนเอง สามารถยกโทษและใหอ้ภยัผูท้ี่
ส  านึกผิดอย่าขจรงิใจ ใชค้  าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มีการเขา้รว่มกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชนต์่อชมุชน บรจิาคเงินช่วยเหลือผูอ้ื่น 

4.ปัจจัยสนับสนุน (Supporting factor) คือ ปัจจัย ไดแ้ก่ ครอบครวัที่มีการให้
เวลาซึ่งกนัและกนั มีความอบอุ่น มีการท ากิจกรรมร่วมกนั มีการงานมั่นคง มีหลกัประกันชีวิต มี
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การเรียนรูร้่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดหนีน้อกระบบ ใหค้วามช่วยเหลือ มีผูน้  าครอบครวัที่เป็น
ตวัอย่างที่ดี มีสาธารณปูโภคท่ีดี มีสิ่งแวดลอ้มที่น่าอยู่ และมีความมั่นคงปลอดภยัในชีวิต 

Neugarten (1961 อา้งถึงใน ชุติไกร ตนัติชัยวนิช (2551)) ไดอ้ธิบายแนวคิดของ นู
การเ์ทน ว่า ความพึงพอใจในชีวิตนัน้ประกอบขึน้ทางดา้นจิตใจ ที่จะน าไปสู่ความเป็นดีอยู่ดี และ
เป็นสิ่งที่ปรารถนาของบคุคล เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ โดยบคุคล
ที่จะสามารถมีความพงึพอใจในชีวิตได ้จะมีลกัษณะ5 ดา้นตามองคป์ระกอบ ดงันี ้

1.การมีความสุขในการด าเนินชีวิต หมายถึง เป็นบุคคลที่มีความสุขในการท า
กิจวัตรประจ าวัน มีการติดต่อกับบุคคลอื่น ตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้ม มีความพอใจในสภาวะที่
เป็นอยู่ มีความคิดสรา้งสรรค ์

2.การมีความตัง้ใจและความอดทนต่อชีวิต หมายถึง การยอมรบัต่อปัญหาและ
มองว่าปัญหานั้นเป็นประสบการณ์ชีวิต ท าใหชี้วิตมีความหมาย เป็นประโยชนใ์นการต่อสูก้ับ
ปัญหาหนกัในชีวิต มีความคิดที่จะไม่เปลี่ยนเหตกุารณใ์นอดีต 

3.ความสอดคลอ้งระหว่างเป้าหมายกับสิ่งที่เกิดขึน้จริง หมายถึง ความรูส้ึกถึง
เปา้หมายหรือในความตอ้งการที่ตัง้ไดบ้รรลตุามที่ไดต้ัง้ไว ้

4.อตัมโนทศัน ์หมายถึง การรบัรูว้่าตนเองนัน้ มีสขุภาพกาย จิตใจรวมถึงสงัคมที่
ดี มีความรูส้กึว่ารา่งกายยังแข็งแรง มีความสามารถว่าตนเองไดท้ าสิ่งที่ดีขึน้กว่าอดีต พรอ้มจะพบ
กบัการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 

5.ระดับอารมณ์ หมายถึง การแสดงออกที่แสดงถึงความสุข มีความพอใจใน
ปัจจบุนั มีทศันคติและอารมณใ์นทางที่ดี พอใจที่จะติดตอ่กบับคุคลอื่นโดยไม่รูส้กึเศรา้ 

ดวงเนตร ธรรมกลุ (2555) ไดศ้กึษาและรวบรวมแนวคิด เก่ียวกบัการสรา้งสขุภาวะที่
ดี ในองคก์ร และสรุปแนวความคิด เรื่ององคก์รสขุภาวะว่า เป็นการสรา้งเสรมิสขุภาวะในองคก์รที่
ควรค านงึถึงประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 4 ประการ ดงันี ้ 

1.  ความปลอดภยัทางกายภาพในการท างานของสิ่งแวดลอ้ม 
2.  สขุภาพทางรา่งกาย และจิตใจของพนกังานที่ดี 
3.  ทรพัยากรที่ช่วยสง่เสรมิสขุภาพในสถานที่ท  างาน 
4.  ช่องทางในการเขา้ถึงครอบครวัและชมุชนของพนกังานตลอดจนคนอื่น ๆ ที่มี

ความเก่ียวขอ้ง 
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จุฑามาศ แกว้พิจิตร, วิชัย อุตสาหจิต, และ สมบัติ กุสุมาวลี (2554)ท าการศึกษา
องคก์รที่ใหค้วามส าคญักบัความสขุของคนในองคก์รจากทัง้หมด 102 องคก์ร สรุปออกมาไดด้งันี ้
การสรา้งสขุของแต่ละองคก์รมีสิ่งที่ส  าคญั 8 ปัจจยั ดงันี ้

1.แบบอย่างที่ดีของผูน้  า จะตอ้งมีความจริงใจและใหค้วามส าคญักับพนักงาน 
ช่วยสรรหาแนวคิด และวิธีการสรา้งความสขุต่างๆในองคก์ร  

2.จะต้องมีการถ่ายทอดนโยบายจากหัวหน้างานที่ได้รับจากผู้บริหารมายัง
พนกังาน สรา้งทศันคติท่ีดีในการท างานใหแ้กพ่นกังาน  

3.ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ควรเป็นตวักลางในการขบัเคลื่อนเพื่อใหเ้กิดนโยบาย ใน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงาน ทั้งยังตอ้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผูบ้ริหาร และองคก์ร 
รวมถึงหวัหนา้งาน 

4.วัฒนธรรมองคก์รตอ้งไม่เอาเปรียบพนักงาน มีความคลา้ยคลึงกับครอบครวั 
และตอ้งสามารถสรา้งการเติบโตรว่มกนัได ้ 

5.กลไกการขบัเคลื่อนองคก์ร ควรเป็นระบบ และมีขัน้ตอน  
6.การบริหารแบบมีส่วนรว่มดา้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของพนกังาน ตอ้งผ่าน

ทางคณะกรรมการ องคก์ร พนกังาน 
7.รูปแบบและช่องทางที่เหมาะสมของการสื่อสาร ควรจะมีความหลากหลาย

เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงไดง้่าย  
8.ค่าตอบแทนและสวสัดิการควรจะมีความเหมาะสม เพื่อใหพ้นักงานสามารถ

ด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได ้สิ่งเหลา่นี ้จะท าใหเ้กิดความสขุกบัพนกังานที่ไดท้  างานในองคก์ร 
ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (2552) ได้ก าหนด เครื่องมือในการสรา้ง

ความสขุในชีวิตคนท างาน หรอืความสขุ8 ประการ ซึง่มีองคป์ระกอบ ดงันี ้
1.สขุภาพดี (Happy Body) การมีสขุภาพดีทัง้กายและจิตใจ  
2.น า้ใจงาม (Happy Heart) การมีน า้ใจต่อกนัมีความเอือ้อาทร  
3.การใชเ้งินเป็น (Happy Money) การรูจ้กัใชเ้งิน การรูจ้กัเก็บ และการที่ไม่เป็น

หนี ้ 
4.การผ่อนคลาย (Happy Relax) การรูจ้ักผ่อนคลายในสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนิน

ชีวิตผ่านกิจกรรมที่ช่วยพกัผ่อน และคลายความเครยีดจากการท างาน  
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5.การหาความรู ้(Happy Brain) การศึกษาหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา รูจ้กัพฒันา
ตนเอง โดยการหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆเพื่อใหเ้กิดทกัษะ การเรียนรู ้ที่น  าไปสู่ความมั่นคงและ
กา้วหนา้ในการท างาน 

6.คุณธรรม (Happy Soul) มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต รวมถึงการ  มีความ
ศรทัธาและสง่เสรมิกิจกรรมต่างๆทางศาสนา 

7.ครอบครวั (Happy Family) การมีครอบครวัเขม้แข็ง อบอุน่ ดว้ยการสรา้งความ
ตระหนกัให ้เห็นถึงความส าคญัในครอบครวั  

8.สังคม (Happy Society) มีความสามัคคี เอือ้เฟ้ือต่อเพื่อนร่วมงาน มีสังคม 
รวมถึงสภาพแวดลอ้มที่ดี 

กรอบแนวคิดการสรา้งองคก์รสขุภาวะของ องคก์ารอนามยัโลก (2556)หรือ World 
Health Organization ประกอบดว้ยปัจจยั 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.การออกแบบโครงสรา้งองคก์ร (Workplace design and organization) 
2.ระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Occupational safety and health) 
3.การสร้างภาวะผู้น  าและการสื่ อสารในองค์กรระยะยาว  (Leadership 

communication long-term building) 
4.การพัฒนาและการ เรี ยน รู ้ของบุคลากร  (Personal development and 

learning) 
5.การปรบัปรุงการใหบ้รกิารทางสขุภาพ (Improved health service) 
6.ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  (Understanding cultural 

diversity) 
7.การด าเนินชีวิตประจ าวนัของพนกังาน (Healthy lifestyle) 
8.ปัจจยัที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพอื่น (Non occupational factors) 

อภิชยั มงคล (2554) กลา่วถึงองคป์ระกอบของความสขุ 4 องคป์ระกอบไวด้งันี ้
1.สภาพจิตใจ (Mental stage) หมายถึง สภาพจิตที่มีเป็นความสขุหรือความทกุข ์

การรบัรูส้ภาวะสขุภาพของตนเอง ความเจ็บป่วยในสว่นดา้นรา่งกายซึง่สง่ผลกระทบทางดา้นจิตใจ
และความเจ็บป่วยทางจิต 

2.สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity) หมายถึง จิตใจที่สามารถมีการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัคนอื่น และกั่ยวกบัการจดัการปัญหาตา่งๆ เพื่อการด าเนินชีวิตท่ีดี 
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3.คณุภาพของจิตใจ (Mental quality) หมายถึง ดา้นที่ดีของจิตใจในคณุลกัษณะ 
ในการใชชี้วิตที่เกิดประโยชนต์่อตนเองและสงัคม 

4.ปัจจยัสนบัสนุน (Supporting factors) หมายถึง สิ่งหรือปัจจยัซึ่งจะสนบัสนุน
ใหสุ้ขภาพจิตของบุคคลดี อาจเป็นปัจจัยที่มีความเก่ียวขอ้งกับครอบครวั รวมชุมชน ทั้งความ
ปลอดภยัทางร่างกายและความมั่นคงในชีวิต การอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี การเขา้ถึงบริการของ
สาธารณสขุ และการไดพ้กัผ่อนหย่อนใจ 

 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความสุขข้างตน้ ผู้วิจัยสรุปไดว้่า 

องคป์ระกอบของความสขุนัน้จะเป็น ความพึงพอใจในชีวิต ความรูส้ึกพึงพอใจในเป้าหมายหลกั
ของชีวิต และประสบการณใ์นชีวิตเหล่านัน้ และความสขุเป็นความพึงพอใจในชีวิตที่ประกอบกนั
ทางดา้นจิตใจ ที่จะน าไปสูค่วามเป็นดีอยู่ดี และเป็นสิ่งที่ปรารถนาของบคุคล การจะท างานอย่างมี
ความสขุไดน้ัน้ตอ้งมีความพงึพอใจในงาน หรือ (Work Satisfaction) คือ การที่คนหรือบคุคลไดท้ า
ในสิ่งที่ตนรกั นอกจากนีผู้น้  าจะตอ้งมีความตัง้ใจ จรงิใจและใหค้วามส าคญักบัพนกังาน มีการการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของ พนกังาน วฒันธรรมองคก์รตอ้งไม่เอาเปรียบพนกังาน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการควรจะมีความเหมาะสม โดยการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดของ (Diener(2000 
อา้งถึงใน สิรนิธร แซ่ฉั่ว, 2553)มาใชป้ระยกุตใ์นการศกึษาความสมัพนัธข์ององคก์รแห่งความสขุท่ี
มีต่อความผูกพันต่อองคก์รและประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ซึ่งประกอบดว้ย 1.
ความพึงพอใจในชีวิต 2.ความพึงพอใจในงาน 3.อารมณท์างบวก 4.อารมณท์างลบ ซึ่งจะช่วย
ศกึษาความสมัพนัธใ์นมิติที่แตกตา่งกนั 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร (Employee engagement) 
4.1 ความหมายของความผกูพนัตอ่องคก์ร (Employee engagement) 

Steers และ Porter (1983) ไดใ้หน้ิยามถึงความผกูพนัตอ่องคก์รวา่ คือ ความสมัพนัธ์
อย่างแรงกล้าในการเป็นสมาชิก และรวมถึงการมีส่วนร่วม หรือ (Involvement) ในองครก์ร
ประกอบดว้ย 3 ประการคือ 

1.ความผกูพนัอย่างมาก ที่แน่นแฟ้นที่มีต่อองคก์รที่ตนเองอยู่ 
2. เป็นความเช่ืออย่างแรงกลา้ที่จะยอมรบัเปา้หมาย รวมทัง้ค่านิยมขององคก์ร 
3.มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อท าประโยชนใ์หก้บัองคก์ร

และความปรารถนาอย่างปรงกลา้ ในการรกัษาไวซ้ึง่การเป็นสมาชิกขององคก์ร 
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Macey และ Schneider.B (2008) ไดก้ลา่วถึงความหมายของความผกูพนัตอ่องคก์ร 
คือ การมอบค าสญัญาอย่างเต็มใจและความรูส้ึกของบุคคลต่อองคก์รที่จะมุ่งมั่น ตัง้ใจจะท าให้
ส  าเรจ็ตามเปา้หมายขององคก์าร กลา่วคือเป็นมากกว่าความพงึพอใจในงานหรือความซื่อสตัยต์่อ
องคก์ารของบคุคล 

Gubman L.E. (2004)กลา่วถึง ความผกูพนัต่อองคก์ร ว่าคือ เป็นความรูส้กึรว่ม การ
มีส่วนร่วม เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของพนกังานในองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่ความรูส้ึกผูกพนัอย่างมาก
และใหค้วามส าคญัต่อองคก์ร 

ต่อมาในปี 2004 Greenberg J. (2004) ยงัไดมี้การใหค้วามหมายของ ความผกูพนั
ต่อองคก์รว่า คือ ระดับของความผูกพันและการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งของพนักงานในการท า
ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร และเป็นถือวา่สิ่งที่มีค่า และกระบวนการในดา้นสรา้งความผกูพนันัน้จะตอ้ง
มีการกระท า 2 ทาง เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูจา้งและนายจา้ง 

ในปี 2006 Polidano Charles (2006) ไดใ้หค้วามหมายของความผูกพันต่อองคก์ร 
หมายถึง เป็นความพยายามอย่างละเอียดรอบคอบในการอทุิศ เวลา แรงงาน และสติปัญญาของ
บคุลากรในการท างาน เป็นความมุ่งมั่นที่จะอทุิศตนเพื่อความส าเรจ็ขององคก์ร 

รุ่งนภา สีทะ (2554) ไดมี้การนิยามความผูกพนัต่อองคก์รไวว้่า หมายถึง ความรูส้กึ
ของบคุคลที่มีต่อค่านิยมขององคก์ร มีความซื่อสตัย ์จงรกัภกัดี มีทศันคติที่ดี ทางบวกต่อเปา้หมาย
องคก์าร มีความเป็นหนึ่งเดียวในองคก์าร รวมทัง้เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามกายและจิตใจ 
เพื่อปฏิบตัิงานใหแ้ก่องคก์รเพื่อบรรลเุปา้หมายที่ไดต้ัง้ไว ้และยงัคงสภาพสมาชิกขององคก์ร แมจ้ะ
อยู่ในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤต 

จากความหมายของความผูกพันต่อองคก์รขา้งตน้ ผูว้ิจัยสามารถสรุปความหมาย
ของ ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรูส้ึก การมีส่วนร่วม มีส่วนเก่ียวขอ้งของพนักงานใน
องคก์ร มีความเป็นหนึ่งเดียวกับองคก์าร เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองคก์ร ที่จะ
น าไปสูค่วามมุ่งมั่น อทุิศตนเพื่อความส าเรจ็ในดา้นขององคก์ร ช่วยองคก์ารใหป้ระสบความส าเรจ็
ในกระบวนการตา่งๆ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก ที่จะปฏิบตัิงานใหอ้งคก์ร มี
ความสม ่าเสมอของพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง มีความตอ้งการที่จะเป็นสมาชิกองคก์รต่อไป โดยไม่
เปลี่ยนที่ท  างาน แม้หากองคก์รอยู่ในฐานะวิกฤต ไดแ้ก่ เศรษฐกิจตกต ่า เป็นตน้ ก็ยังมีความ
ตอ้งการที่จะเห็นองคก์รบรรลเุปา้หมาย และช่วยหาทางแกไ้ขปัญหา โดยไม่คิดลาออกจากองคก์ร 

 
4.2แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร 
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Steers R.M (1977)  มีแนวคิดในความผูกพันต่อองค์กรเ  ว่าเป็นลักษณะที่ มี
ความส าคญัในการบรหิารงาน เนื่องจาก ดงันี ้

1.การศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองคก์ร นัน้อาจจะใชท้ านาย คาดการณอ์ัตรา
เก่ียวกับการเขา้ออกงาน ไดด้ีกว่าการศึกษาเฉพาะเรื่องที่เรียกว่าความพึงพอใจในงาน โดยจะ
แสดงถึงผลที่บคุคลตอบสนองต่อองคก์รโดยส่วนรวม และความพึงพอใจในงานจะสะทอ้นถึงการ
ตอบสนองของบคุคลนัน้ที่มีต่องาน หรอืในดา้นใดดา้นหนึ่งของงาน 

2.ความผูกพนัต่อองคก์รเปรียบเหมือนแรงผลกัดนัใหผู้ป้ฏิบตัิงานในองคก์ร นัน้
สามารถท างานไดเ้กิดผลที่ดีกวา่ ผูท้ี่ไม่มีความผกูพนัตอ่องคก์ร 

3.ความผกูพนัตอ่องคก์รเป็นเหมือน ตวัที่ช่วยบง่ชีถ้ึงประสิทธิภาพขององคก์ร 
นอกจากนีไ้ดมี้การแบ่งปัจจยัที่มีผลต่อความผกูพนัตอ่องคก์รออกเป็น 3 กลุม่ คือ 

1.คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบตัิงาน (Personal Characteristics) ซึ่งจะมี 
อายุ สถานภาพสมรส เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ระดับต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน 

2.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะของงานที่
แตกต่างกัน โดยจะมีลักษณะ ทางอิทธิพลต่อระดับของความยึดมั่น ความผูกพันต่อองคก์รที่
แตกต่างกนั งานที่ดีนัน้ จะท าใหบ้คุคลรูส้กึไดถ้ึงแรงจงูใจในการท างานเพื่อ ช่วยเพิ่มคณุค่าใหแ้ก่
ตนเอง แมว้่าอาจจะยงัไม่ดี ก็จะยงัคงทุ่มเทความพยายามใหม้ากขึน้ เพื่อคณุภาพงานที่ดีและเพิ่ม
รางวลัใหแ้ก่ตนเอง ลกัษณะงานซึง่มีอิทธิพลตอ่สว่นความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ 

2.1ความมีอิสระในการท างาน คือ ลกัษณะงานซึ่งบุคคลสามารถปฏิบตัิได้
อย่างมีอิสระ สามารถใชด้ลุยพินิจในการตดัสินใจต่างๆ ดว้ยตนเอง ตามบทบาทหนา้ที่ของตน โดย
ที่ไม่มีลักษณะการควบคุมภายนอก จะท าใหบุ้คคลนั้นสามารถท างานไดอ้ย่างเต็มความรูแ้ละ
ความสามารถ 

2.2ความหลากหลายของงาน คือ งานที่มีระดับต่างๆของความยากง่ายใน
งาน ที่ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถ การท ากิจกรรมหลากหลาย ที่มีลกัษณะไม่จ าเจ 
ขององคก์รใหส้  าเร็จ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีแบบพิเศษ ซึ่งถือเป็นงานที่มีความทา้ทาย และช่วย
กระตุน้ใหบ้คุคลนัน้ มีความสนใจในการงาน 

2.3ความมีเอกลกัษณข์องงาน หมายถึง งานที่ระบุขอบเขตในงาน มีความ
ชัดเจนของบทบาทหนา้ที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นระดับความง่ายและความยากของ
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ผูป้ฏิบตัิงาน สามารถปฏิบตัิงานไดต้ัง้แต่ตน้จนผลงานนัน้ส  าเรจ็ ท าใหบ้คุคลนัน้มีความรูส้กึสบาย
ใจที่จะปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่และมีผลงานที่ชดัเจน 

2.4ผลป้อนกลับของงาน คือ เม่ือบุคคลากรปฏิบัติงานให้แก่องค์กรแล้ว 
จะตอ้งมีการไดร้บัขอ้มลูที่ป้อนกลบัในส่วนของตน รวมถึงขอ้คิดเห็นที่ไดร้บัจากผูท้ี่ร่วมงาน หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาเอง เพื่อเป็นประโยชนใ์นการช่วยประเมินผลงานว่า ผลงานนัน้มีประสิทธิภาพกบั
ประสิทธิผลหรอืไม่ 

2.5งานที่มีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น คือ ลกัษณะงานซึ่งบคุลากรมีโอกาสที่
จะติดต่อมีความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น การไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไดเ้ขา้สงัคมกบัผูอ้ื่น 
จะก่อใหเ้กิดความคิดท่ีหลากหลายในการพฒันาตนเอง พฒันางาน และการมีสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น
ก็จะกระตุน้ใหเ้กิดความรูส้กึถึงความเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร รูส้กึผกูพนัและเป็นเจา้ขององคก์ร 

3.ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง การรบัรูป้ระสบการณ์ของสมาชิกต่อ
สิ่งแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน โดยประสบการณท์ี่ไดร้บัอาจเป็นโทษหรือคุณ โดยมีผลต่อความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร โดยมี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

3.1ความรูส้กึว่าตนมีความส าคญัต่อองคก์ร คือ ความรูส้กึว่าตนเองนัน้ไดร้บั 
การยอมรบัจากองคก์ร มีความรูส้กึถึงส่ิงมีคณุค่าในการปฏิบตัิงานของตนเปรียบเสมือนรางวลัของ
องคก์รที่ใหแ้ก่ผูท้  างาน จนเกิดความรูส้กึที่จงรกัภกัดี และเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

3.2ความรูส้กึวา่องคก์รเป็นที่พึ่งพาได ้คือเป็นความรูส้กึที่วา่สามารถไวว้างใจ
เช่ือถือของบคุคลที่มีต่อองคก์ร โดยวา่จะไม่ทอดทิง้เมื่อสมาชิกประสบกบัปัญหา 

3.3ความคาดหวังที่ไดร้บัการตอบสนองจากองคก์ร คือ การที่บุคลากรได้
ลงทนุปฏิบตัิงานกบัองคก์ร ก็เกิดความหวงัท่ีจะไดร้บัผลตอบแทน ไดแ้ก่ คา่ตอบแทน การพิจารณา
ถึงความดีความชอบ เป็นตน้ ซึ่งท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน และเป็นปัจจัย ในการช่วย
สรา้งความผกูพนัขององคก์ร 

3.4ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร คือ ทัศนคติของกลุ่มที่อยู่ภายใน
ความสามคัคี ความรกั การช่วยเหลือรว่มมือกนัในการปฏิบตัิงาน ท าใหบ้คุลากรรูส้กึว่าทศันคติใน
กลุม่ สง่ผลใหเ้กิดความรูส้กึถึงความผกูพนัตอ่องคก์ร 

Mowday, Steer, และ Porter (1979) ได้กล่าวไว้เก่ียวกับองค์ประกอบต่างๆของ
ความผกูพนัตอ่องคก์ร 2 ดา้น คือ 

1.ความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรม  (Behavior Commitment) เป็นการ
แสดงออกของบุคคลในรูปแบบความสม ่าเสมอ และความต่อเนื่องของพฤติกรรม กล่าวคือ หาก
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เม่ือบุคคลเกิดความผูกพนัต่อองคก์ร จะมีความพยายามในการท างาน มีส่วนร่วมในการท างาน 
โดยจะไม่มีความคิดที่จะโยกยา้ยหรือเปลี่ยนที่ท  างาน เนื่องจากกลวัว่า หากมีการละทิง้ ความเป็น
สมาชิกขององคก์ร จะเกิดการสญูเสียผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากองคก์รไป 

2.ความผูกพันต่อองค์กรด้านทัศนคติ  (Attitudinal Commitment) เป็นการที่
บคุคลมีความรูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัองคก์ร โดยจะมีลกัษณะ 3 ดา้น คือ 

2.1 มีความเช่ือมั่นและยอมรบัในเปา้หมาย และค่านิยมขององคก์ร กลา่วคือ 
บคุคลนัน้ๆเช่ืออย่างมากวา่องคก์รนีเ้ป็นองคก์รที่ดีที่สดุในการปฏิบตัิงานดว้ย มีค่านิยมที่กลมกลืน
กนักบัสมาชิกคนอื่นๆ มีความรูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั และมีความรูส้กึเป็นเจา้ขององคก์ร 

2.2 มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามทั้งกายและใจอย่างมาก เพื่อ
ผลประโยชนข์ององคก์ร รวมถึงปฏิบตัิงานใหแ้ก่องคก์รอย่างเต็มความสามารถ ในฐานะตวัแทน
ขององคก์ร เพื่อการบรรลเุป้าหมาย รวมถึงมีความรูส้ึกที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รและ
เป้าหมายของตน ท าใหเ้กิดการยอมรบัต่อดา้นเป้าหมายขององคก์ร และมีทัศนคติทางบวกต่อ
องคก์ร 

2.3 มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะรักษาไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกของ
องคก์ร และมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

Northcraft, Gregory B., และ Neale (1991) กล่าวถึงความผูกพนัต่อองคก์รว่าเป็น
พลงังานในความสมัพนัธห์นึ่งเดียวกนัและเกิดความรูส้กึผกูพนัตอ่องคก์าร มี 3 ลกัษณะ คือ 

1.มีความเชื่อมั่นตอ่ค่านิยมและเปา้หมายขององคก์ร 
2.มีความทุ่มเททัง้กายและใจอย่างเต็มใจ เพื่อประโยชนข์ององคก์าร 
3.มีความอยากหรือความตอ้งการที่จะอยู่กบัองคก์ารต่อไป รวมถึงการที่สมาชิก

ใสใ่จองคก์ารเพื่อช่วยใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ ไม่ใช่เพียงความจงรกัภกัดีอย่างเดียว 
Steers R.M (1977) กลา่วถึงความผกูพนัตอ่องคก์รใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1.ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกขององคก์ร หมายถึง 
ความตอ้งการ ความปรารถนาที่จะปฏิบตัิงานร่วมกบัองคก์ร โดยความสมคัรใจ ไม่มีความคิดใน
การยา้ยงานไปยงัองคก์รอื่น มีความภมูิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร แมว้่าจะไดร้บัการเสนอ
ค่าจา้งที่สงูกวา่จากองคก์รอื่น 

2.ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนแ์ก่
องคก์ร หมายถึง การที่พนกังานใช้ก าลงัความคิด สติปัญญาของตน ในการพฒันา แกไ้ข ปัญหา
ต่างๆ เพื่อประโยชนข์ององคก์รอย่างเต็มที่ 
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3.ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร หมายถึง การยอมรบั
ค่านิยมต่างๆที่สอดคลอ้งกบัแนวทางขององคก์ร รวมถึงแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย ปรบั
คณุค่า ค่านิยมใหส้อดรบักบัขององคก์ร 

Meyer และ Allen. (1997 อ้างถึงใน สันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550)กล่าวเก่ียวกับ
การศกึษาแนวคิดความผกูพนัตอ่องคก์ร วา่มีแต่ละองคป์ระกอบท่ีจะสง่ผลแตกต่างกนั คือ 

1.ความผูกพันต่อองค์กรจะมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการลาออก รวมถึง
พฤติกรรมการลาอก โดยเฉพาะความผกูพนัดา้นจิตใจจะมีความสมัพนัธด์ว้ยมากที่สดุ 

2.ความผกูพนัดา้นจิตใจมีความสมัพนัธก์บัการขาดงานอย่างจงใจของพนกังาน
ในขณะที่ไม่พบความสมัพนัธน์ีใ้นลกัษณะความผูกพนัดา้นการคงอยู่กับองคก์ร ในทางตรงขา้ม
พบว่า การขาดงานอย่างจงใจ ปฏิกิริยาระหว่างความผูกพนัในดา้นจิตใจ และดา้นการคงอยู่กบั
องคก์รมีความสมัพนัธก์นั และพบความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานกบัการขาด
งานเพียงหนึ่งการศกึษาเท่านัน้ 

3.พนกังานที่มีความผกูพนัดา้นจิตใจจะท างานที่หนกัและการที่ผลการปฏิบตัิงาน
ดีกว่าพนกังานที่มีความผูกพนัดา้นจิตใจต ่ากว่า เช่นเดียวกบัความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน ซึ่งพบ
ความสมัพนัธ์ในทางบวกเช่นเดียวกัน ส่วนความสมัพนัธด์า้นการคงอยู่กับองคก์รนัน้ไม่พบว่ามี
ความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญักบัผลการปฏิบตัิงาน 

4.พนักงานที่มีความผูกพันดา้นจิตใจและในดา้นบรรทัดฐานสูงจะมีลักษณะ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกภาพที่ดีขององคก์ร แต่พบว่าในพนักงานที่มีความผูกพันดา้นจิตใจ
มากกว่า ในขณะที่ผลการศึกษาดา้นการคงอยู่กับองคก์รมีทัง้พบความสมัพนัธ์ทางลบและไม่มี
ความสมัพนัธ ์

 
Cherrington (1994 อา้งถึงใน ชลทิชา หวงัรวยนาม (2542) กลา่วถึงความผกูพนัตอ่

องคก์รแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1.ความผกูพนัต่อเนื่อง (Continuance commitment) หรือเรียกว่า ความผกูพนัที่

เกิดจากการคิดค านวน (Calculative commitment) คือ เป็นความเต็มใจของบคุคลที่จะคงอยู่กบั
องคก์รนัน้ๆเพราะรางวลั ผลตอบแทนดา้นการเงิน หรือผลประโยชนอ์ื่นๆ 

2.ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ (Affective commitment) หรอืเรียกวา่ ความผกูพนั
ด้านศีลธรรม (Moral commitment) เป็นการยอมรับของบุคคลต่อค่านิยมกับเป้าหมายของ
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องคก์ารและจะเพิ่มมากขึน้เม่ือลกัษณะเฉพาะของบคุคลและความรูส้กึมีคณุค่าในตนเอง มีความ
สอดคลอ้งกบัเปา้หมายองคก์ร 

แนวคิดความผูกพนัต่อองคก์ร ของ Theresa M. Welbourne (2003) พดูถึงบทบาท
ในที่ท  างาน เรียกวา่ ทฤษฎีบทบาท ที่สง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร 5 บทบาท ดงันี ้

1.บทบาทเจา้ของงาน (Job Holder Role) การที่พนักงานจะตอ้งท าตามงานที่
ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

2.บทบาทสมาชิกในทีม (Team Member Roles) การที่พนกังานท างานมากเกิน
กว่าหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มใหส้ามารถกา้วไปสู่เป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว ้

3.บทบาท เจ้าของกิ จการ  (Entrepreneur Role)  กา รที่ พนัก งานคิดหา
แนวความคิดใหม่ๆ กระบวนการท างาน ท าการทดสอบเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามที่ตัง้ใจไว ้

4.บทบาทผู้เ ช่ียวชาญในสายอาชีพ  (Career Role) การที่พนักงานสามารถ
ปฏิบตัิงานในสิ่งที่ตนอยากจะพฒันาความสามารถ ความเช่ียวชาญ เพื่อจะน าความรูท้ี่ไดจ้ากการ
คิดคน้ไปปฏิบตัิเป็นทกัษะ 

5.บทบาทของสมาชิกในองคก์าร  การที่สมาชิกปฎิบตัิในสิ่งที่ส่งเสริม สนบัสนนุ 
แมว้า่งานนัน้อาจไม่ใช่ของทีม หรอืของตน โดยท าเพื่อสว่นรวม 

ทฤษฎีการต่อรอง (Side Bet Theory)เป็นแนวคิดดัง้เดิมของความผูกพนัต่อองคก์ร
โดย Becker H. S. และ Carper J. W. (1956 อา้งถึงใน ภทัรพล กาญจนปาน (2552) ไดอ้ธิบายไว้
ว่า พฤติกรรมที่มนุษยแ์สดงออกมานัน้ ขึน้อยู่กับการประเมิน โดยอาศัยเหตุผลประเมินสิ่งที่จะ
ไดร้บัตอบแทนกลบัมา ไดแ้ก่ รางวลัและความสญูเสีย มี 5 ประการดงันี ้

1.การกระท าใดๆ จะตอ้งใชต้น้ทนุของผูก้ระท า เช่น เวลา พลงังาน หรอืทรพัยากร
ต่างๆ 

2.ผู้ท  าจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการบรรลุ
เปา้หมาย 

3.หากตอ้งมีการเลือก ผูท้  ามีแนวโนม้จะเลือกทางเลือกที่ช่วยประหยดัตน้ทนุมาก
ที่สดุและไดผ้ลประโยชนม์ากที่สดุ 

4.ผูท้  าจะรกัษาตน้ทนุของการกระท านัน้ เพื่อใหไ้ดป้ระโยชนท์ี่มีสดัสว่นเท่าเทียม
กนั 

5.ผูท้  าจะหยดุการกระท านัน้ ก็ตอ่เม่ือตน้ทนุสงูกวา่ผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัเสมอๆ 



  35 

Hewitt Associates (2003) ไดก้ลา่วถึงปัจจยัทัง้ 7ประการ ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่
ใชว้ดัความผกูพนัของพนกังานที่ท  างาน ดงันี ้

1.ภาวะผูน้  า (Leadership) 
2.วฒันธรรมและจดุมุ่งหมายขององคก์าร (Culture, Purpose) 
3.ลกัษณะงาน (Work activities) 
4.ค่าตอบแทนโดยรวม (Total compensation) 
5.คณุภาพชีวิต (Quality of life) 
6.โอกาสที่ไดร้บั (Opportunity) 

Melcrum (2005) ไดค้น้พบสิ่งที่ช่วยท าใหเ้กิดความผูกพันต่อองคก์ร 10 ประการ 
กลา่วคือ 

1.ภาวะผูน้  า คือ การที่ผูน้  าสามารถน าองคก์รไดส้  าเร็จ โดยภาวะผูน้  าเป็นสิ่งที่
ไดร้บัการศกึษามาอย่างยาวนาน เพื่อศกึษาองคป์ระกอบของผูน้  าที่มีประสิทธิภาพ 

2.ผูบ้ังคับบัญชาทางตรง คือ ผูท้ี่มีอ  านาจ ควบคุมดูแล ปกครองใหค้นท าตาม
หนา้ที่ 

3.ความเช่ือมั่นต่อองค์กร คือ ความผูกพันต่อองค์กรที่มีความคงที่ ยึดถือไม่
เปลี่ยนแปลง 

4.การมีส่วนรว่มต่อการตดัสินใจ คือ การเป็นส่วนหนึ่ง เขา้เก่ียวขอ้งโดยตรงและ
โดยออ้มในกิจกรรมต่างๆ 

5.วฒันธรรมองคก์ร คือ พฤติกรรมที่เกิดขึน้ มีการยดึถือปฏิบตัิ เรียนรู ้จนเกิดเป็น
ค่านิยม ธรรมเนียมตา่งๆในองคก์ร 

6.การสื่อสารองคก์ร คือ ขัน้ตอน กระบวนการต่างๆในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูใน
องคก์ร สามารถเปลี่ยนแปลงไดใ้นสภาพแวดลอ้มในองคก์รและสถานการณต์่างๆ 

7.อิทธิพลของงาน คือ สิ่งที่สง่ผลใหง้านนัน้ส าเรจ็ตามความประสงคข์องงานนัน้ๆ 
8.ความเข้าใจธุรกิจ คือ ความช านาญ ความรูต้่างๆที่จะท าให้ธุรกิจประสบ

ความส าเรจ็ 
9.โอกาสความกา้วหนา้ คือ ความกา้วหนา้ทางอาชีพของพนกังานในองคก์ร 
10.ค่านิยมองคก์าร คือ สิ่งที่ทกุคนในองคก์ารเห็นวา่ควรท าหรือไม่ควรท า ในการ

แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลฯ เก่ียวข้องกับบุคคลในหน่วยงาน บุคคลระดับองคก์ร 
ผูร้บับรกิารและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย รวมถึงปัจจยัการมีสว่นรว่มลารมอบอ านาจอีกดว้ย 
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Molinaro และ Weiss (2005) ไดก้ล่าวถึงักษณะปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความผูกพันต่อ
องคก์ารไว ้ดงันี ้

1.การเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในองค์การ การที่พนักงานได้ท าการกับ
องคก์ารที่มีผลประกอบการท่ีดี จะท าใหพ้นกังานรูส้กึผกูพนัตอ่องคก์ารมากกวา่องคก์ารทั่วไป 

2.การที่พนักงานไดท้ างานกับผูน้  าหรือหวัหนา้งานที่ตนช่ืนชม จะส่งผลใหมี้ผล
ปฏิบตัิงานสงูขึน้และเกิดความผกูพนัตอ่องคก์ารมากขีน้ 

3.ความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งเพื่อนรว่มงาน จะท าใหพ้นกังานมีความผกูพนัท่ีดีตอ่
องคก์าร 

4.การไดร้บัโอกาสการท างานที่มีความส าคญั นัน้จะท าใหพ้นกังานรูส้กึผกูพนัตอ่
องคก์ารมากขึน้ 

5.การเห็นคณุค่า ยกย่องช่ืนชม จะท าใหเ้กิดความผกูพนัตอ่องคก์าร 
6.ความสมดุลของชีวิตด้านการท างานและด้านชีวิตส่วนตัว ในวัฒนธรรม

องคก์าร จะท าใหพ้นกังานรูส้กึวา่มีความผกูพนัตอ่องคก์าร 
จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ความ

ผกูพนัต่อองคก์รนัน้เป็นความรูส้กึที่เป็นหนึ่งเดียวกนั มีเป้าหมายและค่านิยมที่ผกูพนักนั สามารถ
แบ่งไดต้ามดา้นพฤติกรรมและทศันคติ โดยดา้นพฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบคุคลในรูปแบบ
ความสม ่าเสมอ และความต่อเนื่องของพฤติกรรม ในขณะที่ด้านทัศนคติเป็นการที่บุคคลมี
ความรูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัองคก์ร โดยจะมีลกัษณะ 3 ดา้น คือ ความเช่ือมั่นและยอมรบัใน
เปา้หมาย และค่านิยมในสว่นขององคก์ร,ความเต็มใจในการจะทุ่มเทความพยายามทัง้กายและใจ
อย่างมาก เพื่อผลประโยชนข์ององคก์ร, ความปรารถนาอันแรงกลา้ที่จะรกัษาไวซ้ึ่งความเป็น
สมาชิกขององคก์ร โดยผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ (Steers and Porter (1977 อา้งถึงใน นนัทกาญจน ์
จนัทวารา, 2554) ที่กล่าวถึงความผกูพนัต่อองคก์รใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1.ความปรารถนาอนัแรง
กลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกขององคก์ร คือความตอ้งการ ความปรารถนาที่จะปฏิบตัิงาน
รว่มกบัองคก์ร โดยความสมคัรใจ ไม่มีความคิดในการยา้ยงานไปยงัองคก์รอื่น  2.ความพยายาม
และความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนแ์ก่องคก์ร คือ การที่พนกังานใชก้ าลงั
ความคิด สติปัญญาของตน ในการพฒันา แกไ้ข ปัญหาต่างๆ เพื่อประโยชนข์ององคก์ร  3.ความ
มั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร หมายถึง การยอมรบัค่านิยมต่างๆที่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางขององคก์ร มาเพื่อศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในธนาคารกรุงเทพ สาย
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บัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถใช้วัดความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประสิทธิภาพในการท างาน (Work Efficiency)  
5.1 ความหมายประสิทธิภาพในการท างาน (Work Efficiency)  

มณัฑรา ธรรมบศุย ์(2545) ไดก้ลา่วถึงประสิทธิภาพไวว้า่ เป็นเรื่องเก่ียวกบัวิธีการที่ดี
ที่สดุ ที่ใชใ้นการท างานหรือปฏิบตัิงาน ซึ่งผูมี้ประสิทธิภาพในการท างาน จะเป็นผูท้ี่ฉลาดในการ
เรียนรู ้โดย รูว้่าควรท างานอย่างไร จึงจะท าใหง้านนัน้ประสบผลส าเร็จในเวลาอันสัน้ และเสีย
พลงังานอย่างนอ้ยที่สดุ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นเหมือนการ
เปรียบเทียบทรพัยากรที่ไดใ้ชไ้ปกับผลจากการท างานว่า ดีขึน้หรือไม่ อย่างไร การวัดความมี
ประสิทธิภาพ โดยการวดัความอยู่รอดขององคก์รเท่ากบัการวดัความส าเร็จของ  องคก์รในระยะ
ยาว โดยมีเง่่ือนไขการท างานของระบบปฏิบติังานภายใน จะตอ้งมีประสิทธิภาพเสมอ  

เทพี วรรณวงศ์ (2545)  กล่าวถึงประสิทธิภาพไว้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่า เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบ กับผลผลิตหรือผลลัพธ์ ประสิทธิภาพที่ดีนั้นจะมีไดต้่อเม่ือผลิต
ไดม้ากที่สดุ โดยใชว้ตัดุิบนอ้ยที่สดุ แต่คณุภาพยงัคงเดิม ประกอบดว้ย การจดัหาทรพัยากร การ
บรรลเุปา้หมายผลส าเรจ็และมีกระบวนการปฏิบตัิงานดี 

สมใจ ลกัษณะ (2546) กลา่วถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานว่า หมายถึง บคุคลที่
จะตัง้ใจท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยใชก้ลวิธี เทคนิคในการท างาน ท่ีช่วยสรา้งผลงานได้ดี
และ เป็นผลงานที่มีคุณภาพที่น่าพอใจ โดยสิน้เปลืองทุนค่าใชจ้่าย พลังงานและเวลานอ้ย ซึ่ง
ประสิทธิภาพการท างาน 

นาตภา ไทยธวัช (2550)  ไดส้รุปความหมายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ว่า 
ประสิทธิภาพนัน้ตอ้งมี ปริมาณการผลิต คุณภาพงาน ความรวดเร็วในการท างาน ซึ่งพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกตอ้งตามเป้าหมายที่วางไว ้ผลิตชิน้งานออกมามี
คณุภาพตรงสิ่งที่องคก์รตอ้งการละเป็นที่ยอมรบัขององคก์รภายนอก 

มานะ พิจุลย์ (2554) กล่าวถึงประสิทธิภาพว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง การที่บคุคลตัง้ใจในการปฏิบตัิงานอย่างถกูตอ้งตามวิธีการปฏิบตัิงาน โดยท าอย่างเต็ม
ความสามารถ และมุ่งหวังถึงผลส าเร็จ โดยใชเ้ทคนิคการท างาน ที่จะสรา้งผลงานไดม้ากและ
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คณุภาพงานที่ถกูตอ้งและเป็นที่พึงพอใจ โดยการใชท้รพัยากรใหน้อ้ยที่สดุ ไดแ้ก่ พลงังาน ตน้ทนุ 
และแรงงาน  

สทุธิชา คหฏัฐา (2560) พบว่า ความสขุในการ ท างานโดยรวมและประสิทธิภาพใน
การท างานมีความสมัพนัธก์ัน และพบว่า ทุกดา้นมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยด้าน Happy Relax มีความสัมพันธ์นั้นสูงที่สุด รองลงมาคือ Happy Money และ Happy 
Society ตามล าดบั  

นันทนา ละม่อม (2560) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน หมายถึง การที่
พนักงานสามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพ งานที่ดีนั้จะเกิดประสิทธิภาพที่ดี  และเป็นไปตามข้อ
กฎหมาย มีความรอบรูต้่างๆในงาน ปฏิบตัิตามระเบียบทางราชการ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ท างานเสร็จ
ไดท้นัเวลาที่ก าหนด  ปริมาณงานมีความเหมาะสม ตรงต่อเวลา ใชท้รพัยากรขององคก์รใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุ ความเอาใจใสต่่องาน ใชเ้วลาในการท างานใหคุ้ม้ค่า 

กฤษฎา เชียรวฒันสขุ, สรุพร อ่อนพทุธา, และ สพุรรณษา ฟักข า (2561) อธิบายถึง 
ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน วา่ คือ การกระท าของแตล่ะคน ที่มีความพรอ้มและความสามารถ
ในการปฏิบตัิงาน ใชค้วามพยายาม และทุ่มเทอย่างเต็มใจในการท างานของตนอย่างคล่องแคลว่ 
และ สามารถปฏิบัติงานให้แลว้เสร็จอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งทันเวลา  มีปริมาณงานที่เหมาะสม 
ท างานภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีคณุภาพและมีมาตรฐาน 

 
จากความหมายของประสิทธิภาพในการท างานข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป

ความหมายของ ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง การกระท าใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ใด
วตัถปุระสงคห์นึ่ง หรือการผลิตสินคา้รวมถึงบรกิารใหไ้ดม้ากที่สดุ โดยพิจารณาปัจจยัคณุภาพของ
งาน ปริมาณงาน เวลาและค่าใชจ้่ายหรือปัจจยัการน าเขา้ ใหน้อ้ยที่สดุและเกิดประหยดัเวลามาก
ที่สุด ความเอาใจใส่ต่องานรวมถึงใช้เวลาในการท างานให้คุ้มค่า ใช้ความสามารถ ใช้ความ
พยายาม และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความถูกตอ้ง และการท างานใหส้  าเร็จภายใน
ระยะเวลาและงบประมาณในก าหนด มีความพรอ้มและความสามารถในการปฏิบตัิงาน โดยการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้กับมาตรฐาน  คุณภาพ เป้าหมายที่ตั้งไว้และ การบรรลุ
วตัถปุระสงค ์ใชท้รพัยากรขององคก์รใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ นอกจากนีจ้ะตอ้งสามารถปฏิบตัิงาน
ไดอ้ย่างรวดเร็ว และถูกตอ้งตามเป้าหมายที่วางไว ้ผลิตงานออกมามีคุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการขององคก์รและเป็นที่ยอมรบัขององคก์รภายนอก และทรพัยากรที่ใชไ้ปเปรียบเทียบกบัผล
ที่ไดร้บัจากการท างานนัน้วา่ ดีขึน้หรอืไม่ อย่างไร เรียกวา่การวดัความมีประสิทธิภาพ 
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5.2 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการท างาน Peterson และ Plowman (1953) ได้
ใหแ้นวคิด เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานโดยสรุปองคป์ระกอบได ้4 ประการ ไดแ้ก่ 

1.คุณภาพของงาน (quality) งานจะตอ้งมีคุณภาพสงู ซึ่งหมายถึง ผลลพัธข์อง
งานจะตอ้งมีประโยชน ์มีความคุม้ค่าและท าใหเ้กิดความพอใจต่อผลการท างาน ผลงานตอ้งมี
ความถกูตอ้งและไดม้าตรฐาน สามารถส าเรจ็ไดใ้นระยะเวลารวดเรว็ นอกจากผลงานที่มีคณุภาพ 
จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อองคก์ารและสรา้งความพงึพอใจ ใหล้กูคา้หรือผูท้ี่มารบับรกิาร  

2.ปริมาณงาน (quantity) ปริมาณงานที่เกิดขึน้ จะตอ้งอยู่ในระดบัที่ผูท้  าผลงาน
ไดว้างแผนไวอ้ย่างลงตวั ทัง้นีจ้ะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไข รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมดว้ย 

3.เวลา (time) คือ เวลาที่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานนัน้ควรเป็นไปตามที่วางแผนไว้
อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาเทคนิคการท างานต่างๆ ตลอดจนเทคนิคการวางต าแหน่ง
เครื่องจักร อุปกรณ ์โดยเพื่ออ านวย ความสะดวกในการใชง้าน ท าใหก้ารท างานสะดวกและยงั
รวดเรว็มากขึน้  

4.ค่าใชจ้่าย (costs) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยจะตอ้งใชเ้งินลงทนุนอ้ยและ
ไดผ้ลก าไรใหไ้ดม้ากที่สุด โดยประสิทธิภาพมุมมิติของตน้ทุนการผลิตค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ การใช้
ทรพัยากรดา้นเทคโนโลยี และการเงินที่มีอยู่ คน วสัดุ อย่างเกิดการสญูเสียนอ้ยที่สดุและมีความ
ประหยดัคุม้ค่ามากที่สดุ 

Emerson (1931 อ้างถึงใน สมพงษ์ เกษมสิน (2521)  กล่าวถึงแนวคิดหลักการ
ท างานใหไ้ดมี้ประสิทธิภาพ 12 ประการ ในหนงัสือ “The Principle of Efficiency” โดยมีหลกัดงันี ้

1.การก าหนดแนวคิดและความเขา้ใจในการท างานใหช้ดัเจน 
2.การพิจารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน โดยใชห้ลกัสามญัในการพิจารณา 
3.ค าแนะน าและค าปรกึษาตอ้งมีความถกูตรงและสมบรูณ ์
4.การรกัษาความยตุิธรรม 
5.การปฏิบตัิงานดว้ยความยตุิธรรม 
6.การท างานที่รวดเรว็ น่าเชื่อถือ และมีการจดเป็นหลกัฐาน 
7.การท างานเสรจ็ทนัเวลา 
8.การแจง้ถึงลกัษณะการด าเนินงานอย่างครอบคลมุ 
9.ผลงานที่ท  ามีมาตรฐาน 
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10.การด าเนินงานนัน้สามารถใชเ้ป็นมาตรฐานที่ดีได ้
11.การก าหนดมาตรฐานงานในการสอนงาน 
12.การใหร้างวลัหรอืบ าเหน็จ 

องคป์ระกอบของประสิทธิภาพตามแนวคิด Gibson, James L., และ others (1988) 
พบว่า ผลลพัธท์ี่ไดต้อ้งมีคณุภาพในดา้นการท างาน ปรมิาณงาน เวลาในการปฏิบตัิงาน ความคิด
ริเริ่มและมีความไว้วางใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท าสิ่งใดและการกระท าใด ๆ โดยมี
จดุมุ่งหมายไดร้บัผลจากการกระท านัน้ ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณ 

Woodcoch และ Mike (1989 อา้งถึงใน สมเกียรติ์ ฉายพระพกัตร ์(2558)ไดพู้ดถึง
การท างานที่มีประสิทธิภาพไวว้า่ การท างานรว่มกนันัน้จะตอ้งมีพฤติกรรมในการท างานท่ีดี รวมทัง้
แสดงออกถึงลกัษณะที่ส  าคญัใน 11 ประการ ที่เรียกว่า Buiding Blocks คณุลกัษณะจะประกอบ
ไปดว้ย 

1.มีวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่เห็นร่วมกัน (Clear Objective and 
Agreed Goal) มีวัตถุประสงค์ถึง จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบตัิงานขององคก์ร ที่ตอ้งการท าใหอ้งคก์รประสบผลส าเรจ็ โดยบคุลากรท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการ
ท างานที่ชัดเจน ตรงตามจุดเป้าหมายของบริษัทนั้น จะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายที่ตัง้ใจไว ้

2.การเ ปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้า เพื่ อแก้ปัญหา(Openness and 
Confrontation) คือการเปิดเผยต่อกนัของบคุคลนัน้เป็นสิ่งส  าคญัในการท างานรว่มกนั การท างาน
ที่จะมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งมีความกลา้แสดงความคิดเห็น โดยอย่างตรงไปตรงมา มีความ
เปิดเผย และต้องกล้าเผชิญหน้า ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจและเต็มใจ การท างานที่มี
ประสิทธิภาพนัน้ จะตอ้งมุ่งไปที่ความน่าเช่ือถือ ในความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั อาจพดูคยุกนัแลว้ไม่
เกิดปัญหาต่อตนเอง การท าความเขา้ใจซึ่งกันและกัน คือ การที่บุคคลพยายามท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพฤติกรรม และทศันะความตอ้งการของบคุคลอื่นๆ เพื่อใหเ้กิดการใหอ้ภยั รูจ้กัผ่อนปรนใน
การปฏิบตัิงาน เพื่อใหส้ามารถอยู่ดว้ยกนัและท างานรว่มกนัไดด้ีขึน้ โดยมีการเรยีนรูเ้ก่ียวกบับคุคล
อื่นในดา้นความตอ้งการ ความรูค้วามสามารถ ความคาดหวงั ความชอบ ความถนดั จุดเด่น จุด
ด้อยและอารมณ์ ซึ่งธรรมชาติของคนทั่วไปนั้นจะมีความแตกต่างกันไม่ว่า ด้านความสนใจ 
ความรูส้กึ นิสยั และความไม่ชอบการควบคมุ 

3.การสนับสนุนและความไวว้างใจต่อกัน (Support and Trust) การสนับสนุน
และไวว้างใจกันโดยปกตินัน้จะตอ้งไปดว้ยกัน หากไม่มีแลว้ จะไม่สามารถบงัเกิดความส าเร็จดี
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ที่สุดได ้หากบุคคลไม่มีความรูส้ึกว่า จะตอ้งปกป้องงานที่เขาท าอย่างมีความรบัผิดชอบ การ
ท างานก็จะขาดและไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่ว่าจะคนในครอบครวัหรือในการท างานดว้ยกนั และ
ไม่เคยเปิดเผยความรูส้กึที่ตรงไปตรงมา นอกจากเขาจะรูส้กึถึงวา่คนอื่นๆ แสดงอย่างตรงไปตรงมา
และเปิดเผยเท่าๆกนั 

4.ความร่วมมือและการใชค้วามขัดแย้งในทางสรา้งสรรค์ (Cooperation and 
Conflict) ความรว่มมือ คือ การที่แต่ละคนพรอ้มที่จะเก่ียวขอ้งกบัการท างานรว่มกนั เม่ือไดร้บังาน
ที่มอบหมาย มุ่งมั่นจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ เพราะทกุคนตา่งก็มีการไวว้างใจในกนั โดยอาจพดูกนัไดอ้ย่างไม่ออ้มคอ้ม 

4.1 การสรา้งความร่วมมือกับผูอ้ื่น การที่จะสรา้งความร่วมมือเพื่อน าไปยงั
ความเขา้ใจซึ่งกันและกัน จะมีบุคคล2ฝ่าย ไดแ้ก่ ผูใ้หค้วามร่วมมือ กับผูข้อความร่วมมือ ความ
รว่มมือจะสามารถเกิดขึน้ได ้เม่ือฝ่ายผูใ้ห้มีความเต็มใจ ซึ่งจะนบัว่าเป็นเรื่องส าคญั เนื่องจากเป็น
เรื่องของจิตใจ บางครั้งนั้นผู้ให้อาจไม่เต็มใจในการให้ คือ ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตนเอง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูข้อและผูใ้หไ้ม่ดี มีวตัถปุระสงคท์ัง้สองฝ่ายไม่ตรงกนั การที่บางฝ่ายไม่เห็น
ดว้ยกบัวิธีการท างานท าใหข้าดความพรอ้มที่ร่วมมือกนั หรือมีความเสี่ยงในงานมากเกินไป และ
เพราะความไม่รบัผิดชอบต่องานสว่นรวม 

4.2 วิธีแกค้วามขดัแยง้ การแกไ้ขความขดัแยง้ คือทกัษะของแต่ละคน ในการ
แกไ้ขปัญหาที่ขดัแยง้ในการท างาน โดยใชว้ิธีแกปั้ญหาดว้ยกนั ไม่พดูเชิงในลกัษณะซึ่งแสดงหรือ
ตดัสินความ ไม่พูดถึงลกัษณะที่ถือไพ่เหนือกว่า ไม่พูดเชิงวิเคราะห ์หรือพูดใหผู้อ้ื่นรูส้ึกเจ็บปวด 
พูดหาลักษณะความขัดแย้งโดยไม่โจมตี ใครผิดหรือถูก รวมทั้งไม่ยึดมั่นในจุดมุ่งหมายและ
ความคิดของตนผูเ้ดียว อาศยับคุคลที่สามารถช่วยเหลือ หากสิ่งนัน้เป็นประโยชน ์

5.กระบวนการท างานและการตดัสินใจที่ถกูตอ้งเหมาะสม(Sound Working and 
Decision Procedure) ในการท างานที่มีประสิทธิภาพนัน้ จะตอ้งคนงึถึงผลงานมาก่อน อนัดบัแรก 
ต่อมารองลงมาจะเป็นวิธีการท างาน รวมถึงจุดมุ่งหมายตอ้งมีความชดัเจน และเป็นหวัใจส าคญั 
เนื่องจากช่วยป้องกันการเขา้ใจผิดและระวังการโตเ้ถียงกันในการตัดสินใจ บุคคลในองคก์รที่ดี
จะตอ้งท าการในการรวบรวมขอ้มลูอย่างรวดเร็วและสามารถอธิบาย ในส่วนทางเลือกต่างๆ ได้
อย่างถกูตอ้ง โดยการตดัสินใจลกัษณะสั่งการจะเป็นกระบวนการในขัน้พืน้ฐานของการบรหิารงาน 
อย่างไรก็ตามจะมีบางครัง้ ที่เกิดการปฏิบตัิที่ไม่ดี เช่น มีขอ้มลูไม่สมบรูณท์ าใหก้ารตดัสินใจระดบั
งานผิดพลาดและการตดัสินใจที่มีระเบียบยืดหยุ่น โดยตอ้งอยู่ที่สมาชิกทกุคนในการเขา้ใจและยดึ
มั่นในหลกัการ และการเห็นร่วมกันในกระบวนการตดัสินใจ ซึ่งปัจจัยนีจ้ะใกลก้ับโครงสรา้งและ
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บทบาทของทีมงาน หมายถึงหากบุคคลากรไม่สามารถปฏิบตัิในกฎเกณฑพ์ืน้ฐาน ขอบเขต ที่มี
ร่วมกันได ้ก็จะรูส้ึกไม่มีอ านาจหรือเสียความเช่ือมั่นในตนเอง ซึ่งสามารถเกิดขึน้ได้กับทุกระดับ
องคก์าร โดยผูท้ี่รูส้ึกว่าตนไม่มีอ านาจ จะเกิดนิสัยที่ต่างหรือแตกแยก เพื่อจะมีโอกาสควบคุม
ภายในทีมงานการตดัสินใจขึน้อยู่กับการเห็นพอ้งตอ้งกัน การเห็นพอ้งตอ้งที่จริง หมายความว่า 
ผูร้่วมงานควรรูส้ึกถึง การไดร้บัการเขา้ใจและรบัฟัง โดยแต่ละคนรูส้ึกเป็นอิสระที่จะพูดอย่าง
เปิดเผย จะมีประโยชนม์ากกวา่หากหวัหนา้ทีมสามารถแบ่งปัญหาของทีมงาน เพื่อรกัษาความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกันของทีมงาน ทุกคนตอ้งพอใจ ว่าตนเองมีโอกาส รวมทัง้มีส่วนในการตดัสินใจ
และรูส้กึวา่ไดช้่วยเหลือในการตดัสินใจได ้

6.ภาวะผูน้  าที่เหมาะสม(Appropriate Leadership) การท างานโดยทั่วไป ไม่มี
หน่วยงานใดตอ้งการผูน้  าที่ถาวร หน่วยงานที่พัฒนาแลว้จะถูกเปลี่ยนภาวะผูน้  าที่เป็นไปตาม
สถานการณ ์กลา่วคือ จะมีการผลดัเปลี่ยนกนัเป็นผูน้  าภายในกลุม่ตลอด ในสว่นการท างานทีดีนัน้ 
จะตอ้งน าความสามารถของแต่ละบุคคลออกมา ผูน้  าตอ้งไม่ท าเสียเอง ผูน้  าของทีมควรเป็นผู้
ชีแ้นะประเด็นที่ส  าคญั การที่จะท าใหเ้กิดผลงานมากที่สดุ คือ การมอบหมายงาย(Delegation) ซึ่ง
ไม่เพียงแต่ท าให้ ผู้น  ามีเวลาส าหรับการคิดแก้ไขปัญหาอื่นๆเท่านั้น นอกจากนั้นจะเป็นการ
พฒันาการบรหิารดว้ย หากหน่วยใดที่ไม่มีการมอบหมายงาน หรือมอบหมายงานในระดบัต ่า โดย
อาจมีสาเหตมุาจากการขาดความเช่ือมั่นในลกูนอ้ง การขาดเวลาในการพฒันาบคุคลหรือเกิดจาก
ความกงัวลผลที่จะตามมาหลงัจากมอบหมายงาน สมาชิกของทีมที่ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูน้  า จะตอ้ง
พรอ้มที่จะใหอ้  านาจหนา้ที่ ที่เหมาะสมกบังานที่ไดร้บัมอบหมาย 

7.การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการท างาน (Regular Review) ลกัษณะ
ทีมที่ดีนัน้ ตอ้งดบูทบาทของทีมลกัษณะตา่งๆ ที่มีอยู่ในองคก์ร นอกจากนัน้ยงัตอ้งดวูิธีต่างๆในการ
ท างานอาจเนน้การทบทวนงาน ซึ่งจะท าใหบุ้คคลในทีมไดเ้รียนรูก้ับประสบการณ์ที่ท  า มีการ
ปรบัปรุงวิธีการ รูจ้ักคิดถึงการทบทวนงานจะประกอบหลากหลายวิธี โดยจะมีส่วนกับการไดร้บั
ขอ้มลูปอ้นกลบัในผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคนรวมทัง้สว่นรวม 

8.การพฒันาตนเอง(Individual Development) เป็นการท างานที่มีประสิทธิภาพ
จากการพฒันาดา้นทกัษะของแต่ละคน ซึ่งการกระท านีจ้ะเกิดผลที่ดีขึน้ โดยในประสิทธิภาพของ
ทีมจะมากขึน้ หากหน่วยงานใดสามารถพัฒนาความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาของทีมในดา้น
ทกัษะและในแต่ละบคุคล การพฒันาบคุลากรในองคก์รจะเนน้มุ่งในเรื่องทกัษะและความรูท้ี่มีอยู่
ของแต่ละคน จากนัน้ท าการฝึกอบรม เพื่อการปรบัปรุงใหด้ีขึน้ แต่ในการท างานในภาคปฏิบตัิตอ้ง
อาศยัตวัแปรหลายอย่าง นอกจากความรูแ้ละทกัษะ มีขอ้สงัเกตวา่ ประสิทธิภาพในการท างานของ
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คนโดยปกติจะ มี 2 ลกัษณะ คือ มีประสิทธิภาพสงูกับมีประสิทธิภาพต ่า ไม่มีใครเลยที่สามารถ
เป็นแบบใดได้ทั้งหมด ทีมที่ มีลักษณะของประสิทธิภาพต้องเรียนรู ้ที่จะใช้ประโยชน์จาก
คณุลกัษณะนัน้ๆ และการเนน้สนบัสนนุใหส้มาชิกของทีมที่มีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ เพื่อไปสู่ความ
มีประสิทธิภาพที่สงูขึน้ไป 

9.ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม  (Sound inter-Group Relation) สิ่งในการ
ท างานร่วมกนั ถึงแมว้่าทีมจะมีคณุภาพเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างกลุ่ม
หรือระหว่างบุคคลในกลุ่มแลว้ ย่อมจะมีอุปสรรคในความส าเร็จ โดยอุปสรรคมีความสัมพันธ์
ระหวา่งกลุม่ ซึง่กลุม่ที่มีประสิทธิภาพจะมีลกัษณะดงันี ้

9.1แน่ใจในการกระท าและการตัดสินใจของทีม ว่าไดร้ับการสื่อสารและ
ความเขา้ใจ 

9.2สมาชิกในทีมที่พยายามที่จะเขา้ใจความคิดเห็นของคนอื่น เขา้ใจอปุสรรค 
ปัญหาของฝ่ายอื่นๆ และยื่นมือเขา้ช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 

9.3คน้หาวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพรว่มกบัฝ่ายอื่นอย่างตอ่เนื่อง 
9.4ไม่เป็นผูท้ี่แข็งกรดัา้ง มีความดือ้รัน้ 
9.5พยายามน าความคิดเห็นของคนอื่นในทีมมาพิจารณาเพื่อให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุ 
9.6มีความเขา้ใจถึงลักษณะของคนที่ต่างกันและพยายามจะใชป้ระโยชน์

จากความแตกต่างมีกนั 
10.การก าหนดบทบาทสมาชิกอยา่งชดัเจน (Balanced Roles) สมาชิกในทีมรูจ้กั

ในบทบาทของตน โดยมีการจัดแบ่งความรบัผิดชอบ รวมทัง้หนา้ที่ในการท ากิจกรรมต่างๆของ
องคก์ร ตอ้งรูจ้กัหนา้ที่ของตน เพื่อก าหนดลกัษณะพฤติกรรมของสมาชิกทีมที่จะแสดงออก ทัง้ตอ้ง
เหมาะสมกบัต าแหน่งที่รบัผิดชอบอยู่ บทบาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

10.1 บทบาทตามหนา้ที่หรอืบทบาทเฉพาะ 
10.2 บทบาททั่วไป คือ การที่แสดงพฤติกรรมตามความคิดเห็นของบุคคล

อื่นๆ การใหค้วามนบัถือ ความเคารพผูท้ี่มีประสบการมากกวา่ฯ 
11. การติดต่ อสื่ อสารที่ ดี (Good Communication)  จ า เ ป็นจะต้อง มีการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใตบ้ังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้ปฏิบัติงาน อย่างเปิดเผย 
โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนหรือสื่อความเก่ียวกบัข่าวสารระหว่างกนั ถือเป็นเครื่องมือส าคญัใน
การบริหารงานที่ช่วยสรา้งมนษุยสมัพนัธ ์การติดต่อสื่อสารเป็นศิลป์ในการถ่ายทอดขอ้ความ ตอ้ง
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รูจ้ักหาวิธีที่ทราบถึงความตอ้งการ ความรูส้ึก อารมณข์องผูร้่วมงานทุกคน เพื่อถ่ายทอดขอ้มูล
ต่างๆ เช่น ค าพดู สีหนา้ แววตา กิริยาท่าทาง สญัลกัษณ ์ภาษาเขียนหรือสื่อมวลชน การสื่อสารที่
ไม่ดีนั้นอาจจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจที่ไม่ตรงกัน น าไปสู่ความล้มเหลวหรือความจัดแยง้ในการ
ท างาน 

ทิพาวดี เมฆสรรค ์(2538 อา้งถึงใน วชัราภรณ ์ใบยา (2557)กล่าวถึง ความหมาย
ของประสิทธิภาพไวว้่า ผลิตภาพกบัประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งที่วดัไดห้ลากมิติ ใน
จดุประสงคท์ี่ตอ้งการพิจารณา คือ 

1.ประสิทธิภาพในดา้นของค่าใชจ้่ายหรือตน้ทนุการผลิต (Input) ไดแ้ก่ ลกัษณะ
การใชท้รพัยากรต่างๆไม่ว่าดา้นคน วสัด ุการเงิน เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยดัคุม้ที่สดุ และเกิด
การเสียเปลา่ใหน้อ้ยลง 

2.ประสิทธิภาพในมมุมองของกระบวนการบรหิาร (Process) ไดแ้ก่ ลกัษณะการ
ท างานลกัษณะที่ถกูตอ้งรวมถึงไดม้าตรฐาน ที่รวดเรว็และใชเ้ทคนิคที่สะดวกขึน้กวา่เดิม 

3.ประสิทธิภาพในมุมมองของผลผลิตและผลลพัธ ์ไดแ้ก่ ลกัษณะการท างานที่มี
คุณภาพ เกิดประโยชนต์่อสงัคม เกิดผลก าไร ผู้ท  างานงานมีจิตส านึกดีต่อการท างาน และการ
บรหิารที่ท  าใหล้กูคา้พอใจ สามารถท าใหท้นัเวลา 

แนวคิดมุมมองเก่ียวกับการตรวจสอบผลลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
แนวโนม้มีประสิทธิภาพของการท างานไดล้ดลงดงันี ้

1.ปริมาณงาน (Quantity of work) โดยตอ้งวิเคราะหว์่าปริมาณงานที่บุคลากร 
สามารถท าได ้เปรียบกับค่าเฉลี่ยของหน่วยงานนัน้ๆ หาความชา้ของงาน การท างานมีการเกิด
ความเสี่ยงมากขึน้หรือไม่ 

2.คุณภาพของงาน (Quality of work) วิเคราะหว์่าผลงานที่ปฏิบตัิเหมาะสมกบั
มาตรฐานที่มีหรอืไม่ 

3.การขาดงาน (Absenteeism) การวิเคราะหว์า่บคุคลนัน้มีลกัษณะนิสยัขาดงาน
หรือไม่ การขาดงานจากการป่วย มีเอกสารรบัรองหรือไม่ เอกสารรบัรองเป็นของจรงิหรือไม่ หรือมี
การหยดุในช่วงเทศกาลหรอืวนัหยดุพิเศษหรอืๆไม่ 

4.การขาดงานหรือลางานในรูปแบบอื่นๆ เช่น การมีแนวโน้มของการจะเกิด
อบุตัิเหตบุ่อยครัง้ การท าใหง้านเกิดความวุ่นวาย ยุ่งเหยิง การเขา้ท างานสาย หรือเลิกงานเรว็กว่า
ก าหนด พกัเบรคเกินเวลา หรอืการท าใหผู้อ้ื่นเสียเวลาในการท างาน 



  45 

5.การทะเลาะวิวาท (Conflict) เป็นการเพิ่มจ านวนของบคุลากรท่ีเกิดการทะเลาะ
กบัเพื่อนรว่มงาน ลกูคา้หรือไม่ โดยดจูากการรอ้งเรยีนพฤติกรรมเป็นหลกั 

6.การขาดความซื่อสตัย  ์(Dishonesty) ไดแ้ก่ การขโมยสิ่งของ หรือใชท้รพัยส์ิน
ของบรษัิทในเรื่องสว่นตวั 

7.การไม่สมัครใจท า (Refusal to volunteer) เป็นการท างานเพียงแค่ให้ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานเท่านัน้ ขาดความเอาใจใสใ่นงานนัน้ๆ 

8.การไม่ยอมมอบหมายหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (Lack of Delegation) ไดแ้ก่ การ
ที่หวันหา้ไม่ยอมมอบหมายความรบัผิดชอบใหล้กูนอ้ง เนื่องมาจากการไม่เช่ือใจในตวัลกูนอ้ง 

9.การตัง้เป้าหมายที่ไม่สมจริง (Unrealistic target) ไดแ้ก่การตัง้เป้าหมายที่ง่าย
เกินไป หรือยากจนเกินไป ท าใหไ้ม่สามารถท าได ้

10.การบิดเบือนข้อมูล (Information distortion) เป็นการบิดเบือนหรือแจง้แต่
ข่าวดี แต่ไม่สนใจขอ้มลูหรอืข่าวสารที่ไม่ดีอ่ืนๆ 

11.การตดัสินใจที่ชา้ (Slow decision) การหลีกเลี่ยงการตดัสินใจ 
12.การท าตามใจ  (Capriciousness) การท าตามใจตนเอง ซึ่งท าให้ผลการ

ปฏิบตัิงานลดลง 
นฤมล กิตตะยานนท(์อา้งถึงใน คฑาวธุ พรหมายน (2545) กลา่วว่า ประสิทธิภาพใน

การท างานของแต่ละบคุคลจะถกูก าหนดโดย 3 สว่น ดงันี ้
1.คณุลกัษณะเฉพาะในสว่นบคุคล (Individual attributes) ซึง่จะแบง่เป็น 3 กลุม่

ย่อยดงันี ้
1.1 Demographic characteristics เป็นลกัษณะทาง อาย ุเพศ เชือ้ชาติ 
1.2 Competence characteristics เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ด้ า น ค ว า ม รู้  

ความสามารถ ความถนดั ความช านาญของบคุคล ที่มาจากประสบการณแ์ละการศกึษา 
1.3 Psychological characteristics ลกัษณะทางดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย

บคุลิกภาพ คา่นิยม ทศันคติ ของในแตล่ะบคุคล 
2.ระดับความพยายามในการท างาน (Work effort)คือ จะเกิดการมีแรงจูงใจ 

แรงผลกัดนัทางอารมณ ์ความตัง้ใจในงาน และความสนใจในงาน ของตน 
3.แรงท่ีสนบัสนนุจากองคก์ร (Organization support) จะเป็นลกัษณะของ ความ

สะดวกในการท างาน ค่าตอบแทนต่างๆ ความเป็นธรรม ที่จะมีผลต่อก าลงัใจของผูป้ฏิบตัิงานนัน้ๆ 
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ประณต เก้าส าราญ (2548) กล่าวถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกับ
บคุลากรและหน่วยงาน ดงันี ้

1.เกิดผลต่างระหว่างตน้ทนุกบัผลตอบแทนสงูขึน้ เพราะเนื่องมาจากการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลถึงค่าใชจ้่ายในดา้นตน้ทนุลดลง โดยน าค่าใชจ้่ายที่ลดลงไปพฒันาสว่น
อื่นได ้

2.พนกังานสามารถท างานเสรจ็ตรงเวลาที่มีการก าหนดไวท้นัเวลา 
3.พนักงานสามารถท างานได้มากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากความพึงพอใจของ

พนกังาน 
4.ผูใ้ชบ้รกิารหรอืลกูคา้จะเกิดความพงึพอใจและสง่ผลตอ่ความน่าเช่ือถือ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2548)กล่าวเก่ียวกับการวัด
ประสิทธิภาพไวว้า่ 

การวดัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของหน่วยงานมี 2 ระดบั คือ 
1.การวัดประสิทธิภาพระดับผลผลิต เป็นการวิ เคราะห์และพิจารณา

ความสมัพนัธร์ะหว่างผลผลิต และตน้ทนุต่อหน่วยผลิต (Output-Based Costing) ซึ่งจะพิจารณา
จากผลผลิตจากตัวชีว้ัดผลผลิตเชิงปริมาณ คุณภาพและเวลา เปรียบเทียบกับตน้ทุนต่อหน่วย 
ระหวา่งผลผลิตปีปัจจบุนักบัปีที่ผ่านมา เพื่อบอกถึงความผิดปกติไปจากเปา้หมายที่วางไว ้

2. การวัดประสิทธิภาพระดับกระบวนการผลิต เป็นการวิเคราะห์และ
พิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการผลิตเทียบกับทรพัยากรน าเขา้ โดยพิจารณาจากผล
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมหลกั กิจกรรมรองและกิจกรรมสนบัสนุน เปรียบเทียบกับตน้ทุนต่อ
หน่วยของกิจกรรม 

สมใจ ลกัษณะ (2546) กล่าวว่า บคุคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็น บคุคลที่
ปฏิบัติงานอย่างตัง้ใจหรือเต็มความสามารถ โดยใชเ้ทคนิคในการสรา้งผลงานที่มีคุณภาพ ใช้
พลังงาน ค่าใชจ้่าย และเวลาไม่มาก และยังมีความพอใจในการท างาน มีความสุขในการเพิ่ม
ปรมิาณและคณุภาพของผลงาน สามารถคิดคน้ วิธีการท างาน รวมถึง ดดัแปลงใหเ้กิดผลท่ีดีเสมอ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานขา้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า 
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นความตัง้ใจปฏิบตัิงานอย่างถูกตอ้งตามวิธีการปฏิบตัิงาน โดยท า
อย่างเต็มความสามารถ และมุ่งหวังถึงผลส าเร็จ เป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ เป็นเครื่องชี ้วัด
ความกา้วหนา้ขององคก์รหรอืความลม้เหลวขององคก์ร นอกจากนีย้งัมีความพอใจในการท างาน มี
ความสขุในการเพิ่มปริมาณและคณุภาพของผลงาน แนวคิดของประสิทธิภาพยงัสามารถมองใน
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มุมมองของค่าใชจ้่ายบางครัง้เป็นตน้ทุนการผลิต(Input) ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากรดา้นคน วัสดุ
การเงิน เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยดัคุม้ค่า และเกิดการสญูเสียใหน้อ้ยที่สดุ และจะตอ้งมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชา กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ (Plowman and 
Peterson (1953, อา้งถึงใน จุฑารตัน ์ทางธรรม, 2558) ที่ไดใ้หแ้นวคิด เก่ียวกับประสิทธิภาพใน
การท างานโดยสรุปองคป์ระกอบได ้4 ประการ คือ  คณุภาพของงาน (quality) ซึง่หมายถึง ผลลพัธ์
ของงานจะตอ้งมีประโยชน ์มีความคุม้ค่า, ปรมิาณงาน (quantity) ปรมิาณงานที่เกิดขึน้ จะตอ้งอยู่
ในระดบัที่ผูท้  าผลงานไดว้างแผนไวอ้ย่างลงตวั, เวลา (time) คือ เวลาที่ใชใ้นการด า เนินงานนัน้
ควรเป็นไปตามที่วางแผนไว ,้ ค่าใชจ้่าย (costs) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน จะตอ้งใชเ้งินลงทุน
นอ้ยและไดผ้ลก าไรมากที่สดุ มาใชใ้นการวดัประสิทธิภาพในการท างานของ พนกังานในธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ ใน 4 มิติดงักลา่ว 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพก่อตัง้ เม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2487 มีส  านักงานแห่งแรกตัง้อยู่ที่ย่าน

ราชวงศ ์โดยมีหลวงรอบรูก้ิจด ารงคต์  าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นคนแรก และมีพนักงาน
เพียง 23 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2495-2520 มีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนที่สอง คือ คณุ ชิน โสภณพ
นิช เป็นผูว้างรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ ไปสู่ทอ้งถิ่นในทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุน
อุตสาหกรรมการส่งออก โดยเป็นธนาคารพานิชยแ์ห่งแรกที่ใหบ้ริการดา้นการเงินที่ครบวงจร ใน
ประเทศไทย  

ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง รวมทัง้ 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบดว้ย 
กมัพชูาอินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่ น  สิงคโปร ์มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส ์ไตห้วนั สหรฐัอเมรกิา 
สหราชอาณาจกัร ลาว เมียนมา และเวียดนาม นอกจากนีย้งัมี เครือข่ายความรว่มมือกบัธนาคาร
ตวัแทนต่างประเทศกวา่ 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคง
ในประเทศจีน โดยมีธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพเป็นผูถื้อหุน้เต็ม 
100% 

ธนาคารกรุงเทพใชส้ญัลกัษณรู์ปดอกบวัหลวง เนื่องจาก บวัเป็นพืชที่เจริญงอกงามไดเ้รว็ 
คงทนต่อสภาพแวดลอ้ม ดอกบวัจะตอ้งเบ่งบานอยู่เหนือน า้เสมอ นอกจากนีใ้นพุทธศาสนาใช้
ดอกบวั เป็นดอกไมส้  าหรบัพทุธศาสนา และยงัมีค าขวญัในการตอ้งการเป็นธนาคารของประชาชน
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ทกุคน พรอ้มใหบ้ริการและใหค้ าแนะน าแก่ลกูคา้อย่างใกลช้ิกเป็นเหมือนคนในครอบครวัเดียวกนั 
มีค าขวญัวา่ “เพื่อนคูค่ิด มิตรคูบ่า้น” 

 
วิสยัทศัน ์

ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ใหบ้ริการดา้นการเงินที่มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีความพรอ้มดว้ยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
ระบบงานที่ทนัสมยั คงไวซ้ึง่ความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชัน้น าแห่งภมูิภาคเอเชีย 

 

ภารกิจ 
ภารกิจหลกัของธนาคาร มีทัง้หมด 4 ดา้น ดงันี ้

1.ดา้นการเงิน มีความกา้วหนา้ดา้นการใหผ้ลประกอบการอย่างมีเสถียรภาพและ
มั่นคง 

2.ดา้นการตลาดและลกูคา้ เป็นผูน้  าในธุรกิจ ดา้นคณุภาพการบรกิารที่เป็นเลิศ 
3.ดา้นคณุภาพการปฏิบตัิงาน มีกระบวนการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ และวิธี

ในการตรวจสอบคณุภาพและมีมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน สามารถน าขอ้มลูจากกระบวนการมา
ใชต้ดัสินใจ 

4.ดา้นศกัยภาพขีดความสามารถ ใหพ้นักงานมีศกัยภาพ ในการรองรบัต่อแนว
การขยายธุรกิจของธนาคาร 

คณุค่าหลกั Core Value 
ใหบ้รกิารทางการเงินที่สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ตามแนวทาง เพื่อนคู่คิดที่เช่ือถือ

ได ้มิตรคูบ่า้นที่พึ่งพาได ้โดยมีปรชัญาการท างาน ดงันี ้รายงานประจ าปีธนาคารกรุงเทพ(2547) 1)
ใหบ้ริการที่เป็นเลิศในทศันะของลกูคา้ 2)ปฏิบตัิงานในลกัษณะของผูมี้จรรยาบรรณ และเป็นมือ
อาชีพ 3)มีความเป็นนไ้หนึ่งใจเดียวกนัในการมุ่งมั่นรว่มมือกนัท างานเป็นทีม 4)ใหค้วามส าคญัใน
การพฒันาพนกังาน 

จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารเช่ือมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ที่จะเป็นพืน้ฐานส าคัญในการ

สรา้งเสริมและยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาที่ยั่งยืน 
รวมทัง้การรกัษาไวซ้ึ่งเกียรติคณุและความน่าเช่ือถือ ในความเป็นสถาบนัการเงิน ดงันัน้ ธนาคาร
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จึงส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องของธนาคารเป็นไปตาม
จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจที่ดี 

ธนาคารส่งเสริมให้ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งของธนาคารมีความตระหนกัรู ้ยึดมั่น เขา้ใจ
และยอมรบัในคุณค่า ตลอดจนปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นปกติวิสยัจนเกิด
เป็นวฒันธรรมองคก์ร ในการนี ้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของธนาคารทกุคนมีสว่นส าคญัต่อการด าเนินการ โดย
มีกรรมการ และผูบ้รหิารของธนาคาร เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตัิ 

บรกิารทางการเงินตา่งๆของธนาคารกรุงเทพ 
บริการส าหรบัธุรกิจรายใหญ่และการเงินธนกิจ ใหบ้ริการทางการเงินแก่ลกูคา้ธุรกิจ

รายใหญ่หรือกลุ่มธุรกิจในภาคอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ และบริษัทขา้มชาติในประเทศไทย 
การใหบ้รกิารจะมีความซบัซอ้นในผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงิน เนื่องจาก จะเป็นบรกิารพิเศษ
ที่ใหแ้ก่ลกูคา้แต่ละราย โดยตอ้งใชเ้จา้หนา้ที่ที่มีความเช่ียวชาญมาดแูลลกูคา้แต่ละรายที่แตกต่าง
กนั 

บริการส าหรบัธุรกิจขนาดกลาง ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ธุรกิจขนาดกลาง รวมทัง้บริษัทที่
เป็นเอสเอ็มอีขนาดกลาง-ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิต การคา้ปลีก คา้ส่ง ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจการแปรรูปอาหาร เป็นตน้ จะมีผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ธุรกิจสมัพนัธม์าคอยดแูล 

บริการส าหรบัธุรกิจรายปลีก ไดแ้ก่ กิจการที่มีเจา้ของคนเดียว ธุรกิจครอบครวั หา้ง
หุ้นส่วนขนาดเล็กและเอสเอ็มอีขนาดเล็ก โดยธนาคารจัดตั้งสายธุรกิจลูกคา้รายปลีกมาช่วย
สนบัสนนุ เช่น การจดักิจกรรมใหค้วามรู ้ใหส้ินเชื่อและค าแนะน า เป็นตน้ 

บริการลูกคา้บุคคล จะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ การออมและ
การลงทนุ ผลิตภณัฑบ์ตัร ผลิตภณัฑเ์พื่อครอบครวั บา้นและท่ีอยู่อาศยั ดิจิตลัแบงกก์ิง้ และบรกิาร
อื่นๆ 

บรกิารลกูคา้ธุรกิจ จะใหบ้รกิารลกูคา้ที่เป็นบรษัิทหรือหา้งหุน้สว่นต่างๆ ไดแ้ก่ บรกิาร
การเงินเพื่อธุรกิจ บรกิารการคา้ระหวา่งประเทศ การคุม้ครองธุรกิจ บรกิารดา้นหลกัทรพัย ์วานิชธน
กิจ ดิจิตลัแบงกก์ิง้ 

 



  50 

โครงสร้างองค์กรธนาคารกรุงเทพ 
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ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มีสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร 

ณัฐพร กงัวาลสิงหนาท (2558) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รในธนาคาร
ต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย เพศ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ 
ดา้นเพศพบว่าพนักงานเพศหญิงมีความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานเพศชาย ดา้นรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าพนักงานที่มีรายไดสู้งจะเป็นปัจจัยที่ท  าใหเ้กิดความรูส้ึกพึงพอใจและเป็น
แรงจงูใจในการท างาน ท าใหเ้กิดความผกูพนัตอ่องคก์รที่มากกวา่พนกังานรายไดเ้ฉลี่ยต ่ากวา่ และ
พนกังานที่มีอาย ุประสบการณแ์ละการท างานที่ต่างกนัก็มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกตา่งกนัอย่าง
มีนัยยะส าคญั ดา้นอายุพบว่าช่วงอายุ38-55 ปี นัน้มีความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าช่วงอายุอื่น 
ดา้นประสบการณท์ างานพบว่าพนกังานที่มีประสบการณท์ างานมากกว่า17ปี มีความผูกพนัต่อ
องคก์รมากกว่าพนกังานที่มีประสบการณน์อ้ยกว่า ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์รไม่แตกต่างกนั โดยพบวา่ความผกูพนัตอ่องคก์รไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานภาพสมรส แต่ขึน้อยู่กบั
นโยบายการบริหารงาน และในระดบัการศึกษาพบว่ามีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ใน
สว่นของต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนัจะสง่ผลใหมี้ความผกูพนัตอ่องคก์รที่แตกตา่งกนั  

โศรตี โชคคุณะวัฒนา (2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองคก์รพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ พบว่า เพศกับสงักัดสายงานที่
แตกต่างกนั เกิดความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญั และไดพ้ดูถึงพนกังานที่
มีอาย ุรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรสและประสบการณท์ างานแตกต่างกนั
มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญั โดยพนกังานที่มีอายุมากที่ท  างานใหก้บั
ธนาคารมานานจะเกิดความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์รมากกว่าในพนกังานที่มีอายนุอ้ยกว่า ใน
ดา้นของระดบัการศึกษา พบว่าพนกังานที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าย่อมมีโอกาสเลือกงานสงูกว่า
คนที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า เกิดความผูกพันต่อองคก์รที่นอ้ยกว่า ในส่วนรายไดเ้ฉลี่ยพบว่า 
พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนสงูกว่าจะเกิดความทุ่มเทในการท างานมากกว่า มีโอกาสเปลี่ยน
งานนอ้ย ท าใหมี้ความผกูพนัตอ่องคก์รมากกวา่บคุคลที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต ่ากวา่ ดา้นสถานภาพสมรส
พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรสจะมีความผูกพนัต่อองคก์รสงูกว่า ในส่วนของประสบการณ์
ท างานพบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่าจะพึงพอใจกับรูปแบบ นโยบายการ
บริหารงานของธนาคารมากกว่า นอกจากนีพ้บว่า คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมมี
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ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ฐิติมา หลักทอง (2557) ไดศ้ึกษา เรื่องความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานผลิต
ชิน้ส่วนอตุสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหนึ่ง ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ .ชลบรุี กลุ่มตวัอย่างสว่น
ใหญ่จะเป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 30-40 ปี จบปรญิญาตร ีและมีสถานภาพสมรส พบวา่ เพศ อาย ุ
หน่วยงาน ดา้นการศึกษา และสถานภาพ นัน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัในความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงาน ส่วน รายไดต้่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ลกัษณะงานและประสบการณใ์นการ
ท างาน สมัพนัธต์่อความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน เนื่องจาก งานมีความทา้ทายท าใหพ้นกังาน
ไดน้ าความรูค้วามสามารถและความคิดริเริ่มมาใชใ้นงานอยู่ตลอดเวลาและพนกังานไดร้บัความ
ช่วยเหลือ รว่มมือกนัของเพื่อนรว่มงาน ท าใหเ้กิดคณุภาพงานที่ดี และยงัพบว่าพนกังานที่มีระดบั
รายไดต้่อเดือนมากเกิดความผกูพนัตอ่องคก์รมากกวา่พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนนอ้ย 

 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

สมพร พนัธุบรรยงก ์(2558b) ศกึษา เรื่อง การเรียนรูมี้ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนนุงานในสาขาธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) พบว่า เพศ
ที่แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั พนกังานหญิงมี
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมมากกว่าเพศชาย ดา้นอายพุบว่า พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนั
มีประสิทธิภาพในการท างาน ที่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัยะส าคญั โดยพบวา่ในพนกังานที่มีอายนุอ้ย
กว่ามีประสิทธิภาพในการท างานที่มากกว่าพนักงานอายุมากกว่า ดา้นสถานภาพสมรสพบว่า 
พนกังานที่มีสภานภาพสมรสแตกต่างกนันัน้มีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั ดา้นระดบั
การศึกษาที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านระยะเวลา
ปฏิบัติงานพบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวมแตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานนอ้ยกวา่จะมีประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยรวมมากกว่า รายไดต้่อเดือนพบว่าการที่พนักงานมีรายไดต้่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั  

ภทัรพร สมเพชร (2557) ศกึษา ในเรื่องการบรหิารจดัการตามแนวคิดองคก์รแห่งการ
เรียนรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน บมจ .ธนาคารกรุงไทย ใน
ดา้นเพศพบว่า พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานนัน้ไม่แตกต่างกนั ดา้น
อายุพบว่าพนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกัน 
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ดา้นสถานภาพพบว่าพนกังานที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่าง 
ดา้นระดบัต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานที่มีระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการ
ท างานดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกัน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนพบว่า พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานนัน้ไม่แตกต่างกนั ระยะเวลาการท างาน พบว่าพนกังาน
คนที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนันัน้จะมีประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกนั พนกังาน
ที่มีระยะเวลาการท างาน1-10 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานต ่ากว่าพนกังานคนที่มีระยะเวลาใน
การท างาน 11-20 ปี ดา้นหน่วยงานที่สงักัดพบว่า พนักงานที่มีหน่วยงานที่สงักัดแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั  

สิตาพชัร จินตนานนท ์(2557)ไดศ้กึษาเรื่อง สมรรถนะความตอ้งการของพนกังานที่มี
ความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
ส านักงานสาขาในเขตราชเทวี กลุ่มตวัอย่างจ านวน 155 คน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ช่วงอาย ุ21-30 ปี พนกังานคนที่มีรายไดต้่อเดือนที่แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน
ที่แตกต่างกัน โดยมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะดา้นแง่มุมของกระบวนการ
บริหาร และพบว่าพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนมากมีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่า  และ
พนกังานซึ่งมีเพศแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานโดยไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้เพศชายและหญิงมีประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกนั พนกังานที่มีเพศแตกตา่ง
กัน มีประสิทธิภาพในการท างานโดยที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
พนกังานที่มีอายแุตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานโดยที่ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัยะส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพบวา่อายมุากหรือนอ้ยก็มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั 

 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  ากบัความผกูพนัตอ่องคก์ร 

พิชญา โรจนมงคล (2561) ไดศ้ึกษา ภาวะผูน้  ากบัความผูกพนัองคก์รของพนกังาน
ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา บริษัทA จ านวนพนกังาน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วง
อาย ุ21-30 ปี พบว่า การรบัรูภ้าวะผูน้  าโดยภาพรวมมีความสมัพนัธก์บัสว่นความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานในกลุม่เจเนอเรชั่นวายที่ท  างานเป็นพนกังานในบรษัิทA ภาพรวมอย่างมีนยัยะส าคญั 
โดยมีระดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู ในภาพรวมและรายคู่ มีค่าความสมัพนัธก์นัในทางบวก และ
พบว่า ดา้นความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษัทA ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ในระดบัมาก
และการรบัรูภ้าวะผูน้  าของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายพนกังาน บริษัทA ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยนัน้อยู่ใน
ระดบัมากในทกุดา้นอีกดว้ย 
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ขวัญจิรัชยา ชินโรจน์บวรกุล และ สุณี หงษ์วิเศษ (2561) ไดท้  าการศึกษา เรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูภ้าวะผูน้  ากบัความผกูพนัต่อองคก์รของบคุลากรส านกังานศลุกากร
ท่าเรือแหลมฉบงั จ านวน 203 คน พบวา่ การรบัรูข้องบคุลากรในเรื่องภาวะผูน้  าของหวัหนา้งานนัน้
มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของบุคลากรท่าเรือแหลมฉบงั แต่ในส่วนการรบัรูข้อง
บุคลากรในดา้นลักษณะเก่ียวกับหัวหนา้งานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของ
บุคลากรส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบงั นอกจากนีก้ารรบัรูข้องบุคลากรในดา้นลกัษณะที่
เก่ียวกับการท างานของหัวหนา้งานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของบุคลากรใน
ส านกังานศลุกากรท่าเรือแหลมฉบงั ผลวิจยัยงัพบว่า บคุลากรส านกังานศลุกากรท่าเรือแหลมฉบงั
มีการรบัรูภ้าวะผูน้  าโดยรวม มีระดบัการรบัรูภ้าวะผูน้  าในระดับค่อนขา้งมาก เช่นเดียวกับระดับ
ความผกูพนัตอ่องคก์ร 

กฤษฎา เชียรวฒันสขุ และคนอื่น ๆ (2561) ไดศ้ึกษาในเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่าง
รูปแบบภาวะผูน้  า รูปแบบภาวะผูต้ามและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิทเม็กเทค แมนู
แฟคเจอริ่ง จ านวน 360 คน พบว่า รูปแบบภาวะผูน้  าแบบชีน้  า และแบบสนบัสนนุ แบบมีสว่นรว่ม
และแบบมุ่งเน้นความส าเร็จนั้นจะมีความสัมพันธ์กับดา้นความผูกพันต่อองคก์รซึ่งทิศทางที่
เดียวกัน เนื่องมากจากผู้บริหารมีการส่ง เสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็ม
ความสามารถ มุ่งมั่น และวางแผนการปฏิบตัิงานได ้มีความเสมอภาคในการปฏิบตัิงานระหว่าง
ผูร้่วมงานดว้ยกัน และยังเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึน้ในองคก์ร เพื่อสง่เสรมิการสรา้งภาวะผูน้  าในตนเองของพนกังานและความผกูพนัต่อองคก์ร 
และการศึกษายังพบว่า รูปแบบภาวะผู้ตามในมิติความอิสระ รวมทั้งมิติความผูกพันอย่าง
กระตือรือรน้ ของพนกังานโดยมีความสมัพนัธก์บัดา้นความผกูพนัต่อองคก์รที่ในทางเดียวกนั จาก
ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณู พบว่า รูปแบบภาวะผูต้ามในมิติความผกูพนัที่กระตือรือรน้
มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร เนื่องจากผูท้ี่มีพฤติกรรมกระตือรือรน้ที่จะสนใจร่วมกิจกรรมต่างๆ
ขององคก์รจะเกิดความรูส้กึเป็นเจา้ของในกิจกรรมนัน้ จะมุ่งมั่นและชอบที่จะเรียนรูแ้ละคน้หา จน
น าไปสูค่วามผกูพนัตอ่องคก์ร 
 

 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  ากบัประสิทธิภาพการท างาน 

ประทีบ แสงแพร, ทองฟู ศิริวงศ,์ และ สมพล ทุ่งหวา้ (2562) ไดศ้ึกษาภาวะผูน้  ามี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานกรณีศกึษาธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่งหนึ่ง
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ในเขตสาทร พบว่า 1) ระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดบัมากอย่างที่สดุในทุกดา้น 2) 
ระดับประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกดา้น เนื่องจากพนักงานเป็นปัจจัย
ส าคญัขององคก์าร การท างานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยใหอ้งคก์ารเติบโตไปยงัทิศทางที่ก าหนด
ไว ้3)ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงมีความสมัพนัธก์บัดา้นประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
อย่างในส่วนทิศทางบวกปานกลาง เนื่องมาจากธนาคารตอ้งมีการปรบัรูปแบบการใหบ้ริการ เพื่อ
ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างถูกตอ้ง ปลอดภัยและรวดเร็ว ธนาคารตอ้ง
ปรบัเปลี่ยนวิสยัทศันร์วมถึงกลยุทธใ์นสภาพแวดลอ้มที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่หยุด สื่อสารและ
สรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานเขา้ใจสถานการณ ์ใหเ้กิดผลลพัธท์ี่น่าพงึพอใจ 

บรรจบ จนัทรท์ี, ลินดา นาคโปย, และ กญัภร เอี่ยมพญา (2564) ศึกษาเรื่อง ภาวะ
ผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี พบว่า ภาวะผูน้  าดา้นสง่เสรมิการท างาน
เป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารอย่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยผูบ้ริหารไดน้ า
วิธีการต่างๆในการบรหิารจดัการสูก่ารปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการสง่เสรมิบคุลากรให้
มีการปฏิบตัิงานอย่างประสบความส าเรจ็และใหค้วามส าคญัต่อการท างานในทีม ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการพฒันาประสิทธิภาพการท างาน 

ประพันธ์ แสงใส และ ฉัตรธาร ลิ ้มอุปถัมภ์ (2562)  ได้ศึกษา ภาวะผู้น  าที่ มี
ความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท อีโกส้ปอรต์อินเตอร์
เนชลัแนล จ ากดั กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยพนกังานระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 215 คน ส่วนใหญ่
จะเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี พบว่า ภาวะผูน้  านัน้สมัพนัธเ์ชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน
โดยอย่างมีนัยส าคญั และภาวะผูน้  าของพนกังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานโดยรวมก็อยู่ในระดับซึ่งมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากบุคคลจะงานที่ มี
ประสิทธิภาพไดน้ัน้ ตอ้งประกอบดว้ยความสามารถ สิ่งจูงใจทัง้ความช านาญในการปฏิบตัิงาน 
ไปสูเ่ปา้หมาย 

 
 
 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุและความผกูพนัตอ่องคก์ร 

จฑุามาศ สงวนทรพัย ์และ กญัญานนัท ์อนนัตม์านะ (2560)ไดศ้ึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างความสขุในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน กรณีศึกษา บริษัท ดอยค า
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ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั ส านกังานใหญ่ พบว่า ความสขุในการท างานจะมีความสมัพนัธก์บัความ
ผกูพนัต่อองคก์รในทกุดา้น โดยส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดบัต ่า เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า 
ความผูกพันดา้นความต่อเนื่องมีความสมัพันธ์ในระดับต ่ากับความสุขในทุกดา้น ในดา้นความ
ผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมกบัความสขุในดา้นสงัคมและรายไดก้บัสวสัดิการอยู่ในระดบัต ่า 
ในสว่นของความสขุในดา้นครอบครวัจะมีความสมัพนัธแ์บบระดบัต ่ากบัความผกูพนัต่อองคก์รใน
ทกุดา้น ในดา้นความสขุดา้นรายไดแ้ละดา้นสวสัดิการ สภาพการท างานและสงัคม มีความสมัพนัธ์
กนัในระดบัปานกลางกบัความผกูพนัดา้นความรูส้กึ อาจเพราะพนกังานมีจิตใจดีในการช่วยเหลือ
สงัคม พนกังานรูส้กึภมูิใจที่ไดท้  างานกบัองคก์ร เพราะมีความเช่ือมั่นและยอมรบัในเปา้หมายของ
องคก์ร 

อษุณีย ์ผ่องใส (2556)ไดศ้ึกษาอิทธิพลของการรบัรูน้โยบายบริหารองคก์รที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิผลของงานผ่านความสุขในการท างานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช พยาบาล จ านวน 241คน พบว่าความสขุใน
การท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนบัสนนุ คณะแพทยศาสตร ์ศิรริาชพยาบาล อาจเป็นเพราะ บคุลากรซึ่งมีความสขุในการท างาน
จะท าใหเ้ป็นภมูิคุม้กนัในรา่งกายและจิตใจที่ดี เผชิญกบัปัญหาและอปุสรรค บคุลากรที่มีความสขุ
ในการท างาน มีสภาพจิตใจที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ไดค้่าตอบแทนและสวสัดิการอย่างเหมาะสม 
จะสง่ผลตอ่ความปรารถนาอนัที่จะรกัษาความเป็นสมาชิกขององคก์รและความตอ้งการที่จะอยู่กบั
องคก์รต่อไป และยงัพบว่าการมีสมัพนัธภาพกบัเพื่อนรว่มงานที่ดี สง่ผลต่อความสขุในการท างาน
ในระดบัสงู รูส้ึกภูมิใจและปลอดภยั บุคลากรรูส้ึกว่าตนท าประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมส่วนรวมดว้ย ใน
ด้านความผูกพันต่อองค์กรพบว่าบุคลากรรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ท  าให้องค์กรบรรลุ
เปา้หมาย ยอมทุ่มเทท างานใหก้บัองคก์ร ปฏิบตัิตามนโยบายและปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ 

สพุาภรณ ์รตันะราช (2562)ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุในการท างานกบั
ความผูกพันองค์กรของพนักงานบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนกลาง จ านวน 300 คน พบว่า ความสุขในการท างานดา้นความรกัในงานและความสขุในการ
ท างาน ในดา้นความส าเรจ็ของงาน นัน้มีความสมัพนัธก์บัส่วนความผกูพนัต่อองคก์ร ในภาพรวม 
ความผกูพนัตอ่องคก์รดา้นความเชื่อ ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาอันแรงกลา้ที่จะคง
ความเป็นสมาชิกในองคก์รและดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อ
องคก์ร ในทิศทางเดียวกัน และมีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความปรารถนาอันแรงกลา้ที่จะคง
ความเป็นสมาชิกองคก์รมากดว้ย ตรงขา้มกบั บคุลากรสายสนบัสนนุที่มีความสขุในการท างานต่อ
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ดา้นความรกัในงานและความสขุในการท างาน ดา้นความส าเรจ็ในงานนอ้ย จะเกิดความผกูพนัตอ่
องคก์รในภาพรวม ความผูกพันต่อองคก์รดา้นความเช่ือและยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร ความผูกพนัต่อองคก์รในดา้นความเต็มใจที่จะพยายาม ที่จะปฏิบตัิงานเพื่อองคก์รและมี
ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความปรารถนาแรงกลา้ที่จะคงความเป็นสมาชิกขององคก์รนอ้ยดว้ย
เช่นเดียวกนั 
 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุและประสิทธิภาพการท างาน 
ณัฐนันท ์ทาค า และ กนกพร ชัยประสิทธ์ิ (2562) ไดศ้ึกษาเรื่องความสุขในการ

ท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในเครือ ไทยรฐั กรุ๊ป พบว่า ตวัแปรดา้น
ความสขุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในเครือ ไทยรฐั กรุ๊ป คือ ความสขุใน
การท างานส่วนลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน ดา้นการที่ไดร้บัการยอมรบันบั
ถือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านก าลังใจในการท างาน และด้านอื่นๆ ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของพนักงานในเครือ ไทยรฐั กรุ๊ป ซึ่งความสขุดา้นในการท างานดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน ดา้นการยอมรบันับถือ และดา้นก าลงัใจในการท างาน จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในเครือ ไทยรัฐ กรุ๊ป เท่าๆกัน รองมาคือ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานนัน้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในเครือ ไทยรฐั 
กรุ๊ป เช่นเดียวกัน งานวิจัยนีมี้ความสอดคลอ้งกับงานของ สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล (2555) ที่พบว่า
ความสขุในการท างานมีความสมัพนัธท์ี่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในเพียงบางประเด็น
เท่านัน้ 

ณภสัภิมกุจ ์ศรีษะเสือ (2561) ไดศ้กึษาความสขุท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของขา้ราชการและบุคลากร ส านกังานเขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร จ านวน  236 คนพบว่า ปัจจยั
ความสุขมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของขา้ราชการและบุคลากร ส านักงานเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยความสขุดา้นผูน้  า ความรกัในงาน ค่านิยมองคก์ร ความสมัพนัธก์ับ
เพื่อนร่วมงาน และดา้นคุณภาพชีวิตของการท างาน ความกา้วหนา้ในงานและสิ่งแวดลอ้มทาง
กายภาพที่แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานในส่วนของความขยนัหมั่นเพียร ความ
รบัผิดชอบและความเอาใจใส่ในงาน และความซื่อสตัยแ์ละภกัดีต่ออคก์ร เป็นผลมากจากปัจจัย
สว่นบคุคลที่สง่ผลต่อความสขุและยงัสง่มาถึงต่อผลของประสิทธิภาพในการท างานของขา้ราชการ
กบับุคลากร ส านกังานเขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร และอาจส่งผลไปถึงการใหบ้ริการประชาชนที่
เป็นงานหลกัของสว่นราชการที่ผลมีต่อการบรหิารราชการของกรุงเทพมหานครในภาพรวมได ้
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ชุติมา ยุวโกศล และ ณัฐภรณ ์ฤทธ์ิเจริญ (2562)ไดศ้ึกษาใน ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความสขุในการท างานกบัประสิทธิภาพในการท างานในบคุลากรในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ(ส่วนกลาง) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 360 คนพบว่า ระดับความสุขในการ
ท างานแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 ระดบัประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากร
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับ
ประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากรในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ(สว่นกลาง) มี
ความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัสงูมาก โดยมีคา่เฉลี่ยสหสมัพนัธเท่ากบั 0.082  
 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนัตอ่องคก์รและประสิทธิภาพการท างาน 
พสัรีภรณ ์วสศุิริกุล (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองคก์ารและคณุภาพชีวิต

ในการท างานที่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานวิศวกรในเขตสวนอตุสาหกรรมบาง
กะดี จ.ปทมุธานี จ านวน 400 คนพบวา่ ความผกูพนัตอ่องคก์ร 1.ดา้นความเชื่อมั่นและการยอมรบั
ค่านิยมองค์กรมีความสัมพันธ์กับส่วนประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี  จ .ปทุมธานี  โดยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01โดยมี
ความสมัพนัธ์จะอยู่ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้วิศวกรยอมรบัในค่านิยม
และเปา้หมายองคก์ร และเช่ือวา่องคก์รนีเ้ป็นองคก์รท่ีดีท่ีสดุ มีความภมูิใจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในของ
องคก์รจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ 2.ดา้นความทุ่มเทเพื่อประโยชนข์อง
องคก์รมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกร อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ  มี
ความสมัพนัธท์ี่ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถา้วิศวกรใชค้วามรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทุ่มเทกายและใจ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ขององค์กรจะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ 3.ดา้นความปรารถนาที่จะคงสมาชิกภาพขององคก์รมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกร อย่า งมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซึง่คือ ถา้วิศวกรคนนัน้คิดว่าตนเป็นสมาชิกคน
ส าคญัขององคก์ร ที่มีสว่นในการพฒันาองคก์รและท าใหป้ระสบความส าเรจ็แลว้ จะรูส้กึผกูพนัตอ่
องคก์ร ไม่คิดยา้ยงาน แมห้ากมีโอกาสที่ดีกวา่ 

อริศษา กลอยพรมราช และ เสาวลกัษณ ์จิตนอ้ม (2562) ไดศ้ึกษา เรื่องบรรยากาศ
องคก์รและความผกูพนัต่อองคก์ร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน :กรณีศกึษา 
บริษัทหลักทรพัย์A และบริษัทหลักทรพัย์B จ านวน 195 คน และ B จ านวน180 คน ตามล าดับ
พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รใน 3 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นความเช่ือและการยอมรบัเปา้หมายและ
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ค่านิยมองค์กรที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพนักงานบริษัท
หลกัทรพัยA์ และB แตกต่างกนั 1) ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาอนัแรงกลา้ในการ
เป็นสมาชิกองคก์ร นั้นส่งผลเชิงบวกต่อดา้นประสิทธิภาพในดา้นการปฏิบัติงานของพนักงาน
บรษัิทหลกัทรพัย ์A อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 2)ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความปรารถนาอัน
แรงกล้าในการเป็นสมาชิกขององค์กร ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทหลักทรพัย ์B อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ และดา้นความเช่ือและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมองคก์ร ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานบรษัิท
หลกัทรพัย ์A อย่างที่มีนยัยะส าคญัทางสถิติ  

กญัศิฌา ศรีสรุิยงค ์(2561) ไดศ้ึกษาความผกูพนัต่อองคก์รที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ านวน 215 คน พบว่า เจา้หนา้ที่ภายใน
อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ต าแหน่งงานพนกังานจา้งเหมา รายได<้ 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณารายได ้พบว่า ดา้นความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ในดา้นความจงรกัภกัดีต่อองคก์รและดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ร 
และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก ในรายดา้นพบว่า ดา้น
ปรมิาณของงานมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ดา้นเวลาในการปฏิบตัิงาน ดา้นคณุภาพของงานกบั
ดา้นค่าใชจ้่ายในการฏิบตัิงานอย่างคุม้ค่า นอกจากนีย้งัพบวา่ เจา้หนา้ที่อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่
มีต  าแหน่งงานที่แตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานในดา้นคณุภาพของงานแตกต่าง
กัน โดยเจา้หนา้ที่ที่มีต  าแหน่งในการปฏิบตัิงานที่สงูกว่า จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานใน
ด้านคุณภาพที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งงานต ่ากว่า และความผูกพันต่อองค์กรทุกด้านมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ  
 

 

สรุปแนวคิดและทฤษฎีทีน่ ามาใช้ในงานวิจยั 
จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎี ในการสรา้งเครื่องมือ

แบบสอบถามและกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี ้
1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2533) มา

ใชป้ระกอบการวิจัยครัง้นี ้ซึ่งสรุปไดว้่า ลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
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การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้และด้านระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน ช่วยจ าแนก
ลกัษณะของแต่ละบคุคล มีผลต่อพฤติกรรมซึ่งสง่ผลต่อปัจจยัต่างๆในการแสดงออกทางความรูส้กึ 
ความคิด การรบัรูท้ี่แตกต่าง ไดแ้ก่ เพศ ท าใหค้นมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกนั และมีความ
แตกต่างกนัอย่างมากในดา้นของความคิด ทศันคติและค่านิยม อายจุะบอกถึงปัจจยัที่ท  าใหค้นมี
ความแตกต่างกนัในเรื่องของพฤติกรรมและความคิด  การศึกษา ท าใหค้นนัน้มีความคิด ทศันคติ 
ค่านิยมกบัส่วนพฤติกรรมที่แตกต่างกนั สถานภาพสมรส รายไดแ้ละระยะเวลาการท างานบอกถึง 
วฒันธรรม ทศันคติ ค่านิยม เปา้หมายและประสบการณท์ี่แตกตา่งกนั 

2.การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูน้  า ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดของ วิจารณ ์
พานิช (2556) มาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาภาวะผูน้  าของพนักงานในธนาคารกรุงเทพ สายบตัร
เครดิต ส านกังานใหญ่ โดยแนวคิดนีป้ระกอบดว้ย 1.ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง 2.ดา้นความ
รับผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคล้องกันในทีม 3.ด้านความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่
เปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั 

3.การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคก์รแห่งความสุข นี ้ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิด
ของ Diener (2000) มาใชป้ระยกุตใ์นการศกึษาความสมัพนัธข์ององคก์รแห่งความสขุที่มีต่อความ
ผกูพนัตอ่องคก์รและประสิทธิภาพของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ซึง่ประกอบดว้ย 1. ความพงึพอใจ
ในชีวิต 2.ความพงึพอใจในงาน 3.อารมณท์างบวก4.อารมณท์างลบ  

4.การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองคก์ร ผู้วิจัยไดน้  า
แนวคิดของ Steers R.M (1977) ที่กล่าวถึงความผูกพันต่อองคก์รใน 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ 1.ความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกขององคก์ร คือความตอ้งการ ความปรารถนาที่
จะปฏิบตัิงานร่วมกบัองคก์ร โดยความสมคัรใจ ไม่มีความคิดในการยา้ยงานไปยงัองคก์รอื่น , 2.
ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนแ์ก่องคก์ร  คือ การที่
พนกังานใชก้ าลงัความคิด สติปัญญาของตน ในการพฒันา แกไ้ข ปัญหาต่างๆ เพื่อประโยชนข์อง
องคก์ร 3.ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคณุค่าขององคก์ร หมายถึง การยอมรบัค่านิยม
ต่างๆที่สอดคลอ้งกบัแนวทางขององคก์ร 

5.การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการท างาน ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดของ  
Peterson และ Plowman (1953) ที่ไดใ้ห้แนวคิด เก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานโดยสรุป
องคป์ระกอบได ้4 ประการ คือ  คณุภาพของงาน (quality) ซึ่งหมายถึง ผลลพัธข์องงานจะตอ้งมี
ประโยชน ์มีความคุม้ค่า, ปริมาณงาน (quantity) หมายถึง ปริมาณงานที่เกิดขึน้ จะตอ้งอยู่ใน
ระดบัที่ผูท้  าผลงานไดว้างแผนไวอ้ย่างลงตวั, เวลา (time) หมายถึง เวลาที่ใชใ้นการด าเนินงานนัน้
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ควรเป็นไปตามที่วางแผนไว,้ ค่าใชจ้่าย (costs) หมายถึง ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน จะตอ้งใชเ้งิน
ลงทนุนอ้ยและไดผ้ลก าไรมากที่สดุ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแต่ละแบบ เพื่อ

น ามาใชใ้นงานวิจัย โดยเลือกแนวคิดและทฤษฎีจากการศึกษาที่พบการกล่าวอา้งถึงถ่ีมากที่สดุ
ประกอบกับพิจารณาใหเ้ขา้กับบริบทของธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านักงานใหญ่มาก
ที่สดุ จงึเกิดเป็นแนวคิดและทฤษฎีดงักลา่ว 

1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2533) ซึ่ง
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดแ้ละระยะเวลาการท างาน จาก
ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์ังกล่าวพบว่าในประชากร ของธนาคารกรุงเทพ สายบตั รเครดิต 
ส านกังานใหญ่ มีประชากรที่หลากหลาย แตกตา่งกนัอย่างมาก แนวคิดดงักลา่วเป็นหนึง่ในแนวคดิ
ที่ช่วยใหก้ารศกึษามีความครอบคลมุมากที่สดุ 

2.การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูน้  า ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดของ วิจารณ ์
พานิช (2556) มาประยุกตใ์ช ้เนื่องจากภาวะผูน้  าตอ้งเริ่มจากตนเอง ไปสู่ทีม เพื่อไปสู่เป้าหมาย
รว่มกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบับริบทในการท างานของธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 
ที่เนน้ใหเ้ริม่พฒันาตนเอง แลว้ไปสูท่ีมและองคก์ร 

3.การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคก์รแห่งความสุข นี ้ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิด
ของ Diener (2000) มาประยุกตใ์ชเ้นื่องจากแนวคิดและทฤษฎีนีมี้การน ามาใชว้ัดความสุขใน
องคก์รอย่างกวา้งขวางและเป็นที่ยอมรบั อีกทัง้สอดคลอ้งกบับรบิทของธนาคารกรุงเทพ 

4.การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองคก์ร ผู้วิจัยไดน้  า
แนวคิดของ  Steers R.M (1977) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับใน
การศกึษาความผกูพนัตอ่องคก์รและเป็นรากฐานในการต่อยอดงานวิจยัจากแนวคิดดงักลา่วได ้

5.การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการท างาน ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดของ  
Peterson และ  Plowman (1953) มาประยุกต์ใช้เนื่ องจากเ ป็นต้นแบบของแนวคิดของ
ประสิทธิภาพในการท างานและไดร้บัการยอมรบัอย่างมาก และยงัสอดคลอ้งกบับรบิทของธนาคาร
กรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ ที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดดังกล่าว ประกอบดว้ย 
คณุภาพงาน ปรมิาณงาน เวลา ค่าใชจ้่าย 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสุขที่มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพันต่อ
องคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านักงาน
ใหญ่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ(Survey 
Research Method) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire )  

 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1.การก าหนดกลุม่ประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2.การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดกลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจยั 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ไดแ้ก่ พนักงานธนาคารกรุงเทพ ท างานอยู่ที่
อาคารส านกังานใหญ่สีลม กรุงเทพมหานคร สายบตัรเครดิต จ านวน 380 คน 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นีค้ือ พนกังานธนาคารกรุงเทพ ท างานอยู่ที่ สาย

บตัรเครดิต อาคารส านกังานใหญ่สีลม กรุงเทพมหานคร โดยหากลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการค านวณ 
ส าหรบักรณีที่ประชากรมีจ านวนแน่นอน (Finite population) ของ Krejcie & Morgan โดยระดบั
ความเชื่อมั่น(Level of Confidence) ที่ 95% และยอมใหเ้กิดความคลาดเคลื่อน 5 % 

โดยประชากรทัง้หมด คือ 380 คน ตามตารางของ Krejcie & Morgan จะตอ้งเก็บ
ขอ้มูลประชากรตัวอย่างทัง้หมด 191 คนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ จากความไม่
ครบถว้นสมบรูณข์องการตอบแบบสอบถามจ านวน 5% รวมแลว้ไดจ้ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 201 คน 
 

การเลือกกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกกลุม่ตวัอย่างดงัตอ่นี ้
 



  63 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) คือ พนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้(Quota Sampling) โดยแบ่งประชากร
สายบตัรเครดิตออกเป็น 7 แผนก ตามตาราง 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอย่างของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัร
เครดิต ส านกังานใหญ่ ท างานอยูท่ี่อาคารส านกังานใหญ่สีลม 

กลุ่มงาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนสมาชิกบตัรใหม่ 97 53 
ส่วนบริการสมาชิกบตัร 155 83 
ส่วนบริการร้านคา้ 50 26 
ส่วนบญัชีบตัรเครดิต 22 11 
ส่วนสนบัสนุนงานบตัรเครดิต 18 9 
ส่วนประสานงานต่างประเทศ 16 8 
ส่วนการตลาดสมาชิกบตัร 22 11 

รวมทั้งส้ิน 380 201 

 
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวย่างแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)  เป็นการเก็บ

ตวัอย่างพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านักงานใหญ่ แบบสุ่มใหค้รบตามจ านวนที่
ตอ้งการ 

 
 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุมีความสมัพนัธก์บัความผูกพนั

ในองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังาน
ใหญ่ ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือและขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ซึ่งคือ แบบสอบถาม(Questionnaire) 
เพื่อใชใ้นงานวิจยันี ้โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้

1.ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรบัการวิจยั และศกึษาขอ้มลูและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งจากหนงัสือ 
ต ารา และ เอกสาร รวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการสรา้งแบบสอบถาม 
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2.แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใชใ้นการวิจยันี ้เพื่อท าการเก็บขอ้มลู แบ่งออกเป็น 5 
ตอน ดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะบคุคล ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ มีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด(Close-ended Question) 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1.เพศ ใชก้ารวดัระดบัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2.อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จากขอ้มลูจาก
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล พนักงานที่มีอายุสงูสดุ คือ 60 ปี และพนักงานที่มีอายุต ่าสดุคือ 21 ปี จึงมี
การใชส้ตูรในการหาคา่ความกวา้งของสว่นอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้

 

ความกวา้งอนัตรภาคชัน้ =  ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ−ขอ้มลูที่มีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 

โดยมีการแบ่งช่วงอายอุอกเป็น 4 ช่วง ดงันี ้

ช่วงอาย ุ=  
60−21

4
 

             = 9.75 ปี หรือ 10 ปี 
2.1 21-30 ปี 
2.2 31-40 ปี 
2.3 41-50 ปี 
2.4 51-60 ปี 

3.ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) เลือกใช้
การวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

3.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
3.2 ปรญิญาตร ี
3.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

4.สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) เลือกใช้
การวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  

4.1 โสด 



  65 

4.2 สมรส 
4.3 หย่ารา้ง 
4.4 หมา้ย 

5.รายได้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด  (Close-ended Question) เลือกใช้การวัด
ข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยจะมีการก าหนดช่วงเงินเดือน ห่างกันเป็นช่วง 
ก าหนดช่วงละ 10,000 บาท 

5.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
5.2 10,001-20,000 บาท 
5.3 20,001-30,000 บาท 
5.4 30,001 บาทขึน้ไป 

6.ระยะเวลาในการท างานในธนาคารฯ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended 
Question) เลือกใชก้ารวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้

6.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 
6.2 4-6 ปี 
6.3 7 ขึน้ไป 

ส่วนที่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้  าของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบตัร
เครดิต ส านักงานใหญ่ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบ
ท างานที่สอดคลอ้งกนัในทีม ความรว่มมือไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่ ค าถามมีจ านวน 12 ขอ้ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale มี
ทัง้หมด 5 ระดับ โดยจะเรียงจากนอ้ยไปมาก โดยผูต้อบสามารถเลือกตอบตามความคิดเห็นได้
เพียงค าตอบเดียว ซึง่จะมีการก าหนดสว่นเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

ระดบัความคิดเห็น   การใหค้ะแนน 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    5 
เห็นดว้ย     4 
ไม่แน่ใจ     3 
ไม่เห็นดว้ย     2 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    1 
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การอธิบายผลของการรวบรวมขอ้มลูตามลกัษณะของแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูตามแบบอนัตรภาคชัน้(Interval Scale) ใชเ้กณฑเ์ฉลี่ย(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) ใน
การอธิบายผล ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ท่ีตอ้งการแบง่
 

  

        = 
5−1

5
 = 0.8 

จากหลักเกณฑด์ังกล่าว เราสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ ยของ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของพนกังานไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย  ระดบัภาวะผูน้  า 
4.21-5.00   พนกังานมีภาวะผูน้  าอยู่ในระดบัดีมาก 
3.41-4.20   พนกังานมีภาวะผูน้  าอยู่ในระดบัดี 
2.61-3.40   พนกังานมีภาวะผูน้  าอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81-2.60   พนกังานมีภาวะผูน้  าอยู่ในระดบัไม่ด ี
1.00-1.80   พนกังานมีภาวะผูน้  าอยู่ในระดบัไม่ดีมาก 
 

ส่วนที3่ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัองคก์รแห่งความสขุของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สาย
บตัรเครดิต ส านักงานใหญ่ โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นความพึง
พอใจในงาน ดา้นอารมณท์างบวก และดา้นอารมณท์างลบ ค าถามมีจ านวน 16 ขอ้ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s 
Scale มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยจะเรียงจากนอ้ยไปมาก โดยผูต้อบสามารถเลือกตอบตามความ
คิดเห็นไดเ้พียงค าตอบเดียว ซึง่จะมีการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

ระดบัความคิดเห็น   การใหค้ะแนน 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    5 
เห็นดว้ย     4 
ไม่แน่ใจ     3 
ไม่เห็นดว้ย     2 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    1 
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การอธิบายผลของการรวบรวมขอ้มลูตามลกัษณะของแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูตามแบบอนัตรภาคชัน้(Interval Scale) ใชเ้กณฑเ์ฉลี่ย(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) ใน
การอธิบายผล ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ท่ีตอ้งการแบง่
 

  

        = 
𝟓−𝟏

𝟓
 = 0.8 

จากหลักเกณฑด์ังกล่าว เราสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสขุของพนกังานไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย  ระดบัความสขุ 
4.21-5.00   พนกังานมีความสขุอยู่ในระดบัดีมาก 
3.41-4.20   พนกังานมีความสขุอยู่ในระดบัดี 
2.61-3.40   พนกังานมีความสขุอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81-2.60   พนกังานมีความสขุอยู่ในระดบัไม่ดี 
1.00-1.80   พนกังานมีความสขุอยู่ในระดบัไม่ดีมาก 
 

 
ส่วนที่4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 

สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่
ในฐานะสมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชน์
ใหแ้ก่องคก์ร ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร ค าถามมีจ านวน 12 ขอ้ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s 
Scale มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยจะเรียงจากนอ้ยไปมาก โดยผูต้อบสามารถเลือกตอบตามความ
คิดเห็นไดค้  าตอบเดียว ซึง่จะมีการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

ระดบัความคิดเห็น   การใหค้ะแนน 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    5 
เห็นดว้ย     4 
ไม่แน่ใจ     3 
ไม่เห็นดว้ย     2 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    1 
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การอธิบายผลของการรวบรวมขอ้มลูตามลกัษณะของแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูตามแบบอนัตรภาคชัน้(Interval Scale) ใชเ้กณฑเ์ฉลี่ย(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) ใน
การอธิบายผล ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ท่ีตอ้งการแบง่
 

  

        = 
5−1

5
 = 0.8 

จากหลักเกณฑด์ังกล่าว เราสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย  ระดบัความผกูพนัตอ่องคก์ร 
4.21-5.00   พนกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รอยู่ในระดบัดีมาก 
3.41-4.20   พนกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รอยู่ในระดบัดี 
2.61-3.40   พนกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81-2.60   พนกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รอยู่ในระดบัไม่ดี 
1.00-1.80   พนกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รอยู่ในระดบัไม่ดีมาก 
 

ส่วนที่5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ คณุภาพของงาน ปริมาณงาน 
เวลา ค่าใชจ้่าย ค าถามมีจ านวน 16 ขอ้ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s 
Scale มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยจะเรียงจากนอ้ยไปมาก โดยผูต้อบสามารถเลือกตอบตามความ
คิดเห็นไดค้  าตอบเดียว ซึง่จะมีการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

ระดบัความคิดเห็น   การใหค้ะแนน 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    5 
เห็นดว้ย     4 
ไม่แน่ใจ     3 
ไม่เห็นดว้ย     2 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    1 
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การอธิบายผลของการรวบรวมขอ้มลูตามลกัษณะของแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูตามแบบอนัตรภาคชัน้(Interval Scale) ใชเ้กณฑเ์ฉลี่ย(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) ใน
การอธิบายผล ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้ท่ีตอ้งการแบง่
 

  

        = 
𝟓−𝟏

𝟓
 = 0.8 

จากหลักเกณฑด์ังกล่าว เราสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย  ระดบัประสิทธิภาพในการท างาน 
4.21-5.00   พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัดีมาก 
3.41-4.20   พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัดี 
2.61-3.40   พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัปาน

กลาง 
1.81-2.60   พนกังานมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดบัไม่ดี 
1.00-1.80   พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับไม่ดี

มาก 
 
ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม โดยจะมีขัน้ตอนการ
สรา้งเครื่องมือ ดงันี ้

1.ศึกษาเอกสาร ต ารา ดา้นทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้  า องคก์ร
แห่งความสขุ ความผกูพนัตอ่องคก์รและกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

2.น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษามาสรา้งแบบสอบถามที่มีขอบเขตเก่ียวขอ้งกบัภาวะ
ผูน้  า องคก์รแห่งความสขุ ความผกูพนัตอ่องคก์รและประสิทธิภาพในการท างาน 

3.น าแบบสอบถามที่ได ้เสนอตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการควบคมุทางสาร
นิพนธเ์พื่อตรวจสอบ ดา้นความถูกตอ้ง รวมถึงขอ้เสนอแนะ และน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงให้
ถกูตอ้งและเหมาะสม 

4.หลงัจากแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเรียบรอ้ยแลว้ ก็จะน าแบบสอบถามไปทดสอบค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความ
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เช่ือมั่น(Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า(⍺-Coefficient) ตามวิธีการค านวน

ของครอนบคั(Cronbach) (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) โดยจะมีค่าระหว่าง 0⦤⍺⦤1 โดยค่าที่
แสดงหากใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีระดบัความเช่ือมั่นสงู โดยก าหนดค่าที่มากกว่า 0.70 ว่า
สามารถยอมรบัและน าไปเก็บแบบสอบถามจรงิได ้

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม    0.956 
 
ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผูน้  าโดยรวม    0.920 
-ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง     0.768 
-ดา้นความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม  0.907 
-ดา้นความรว่มมือในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั  0.883 
 
ค่าความเชื่อมั่นขององคก์รแห่งความสขุโดยรวม   0.829 
-ดา้นความพงึพอใจในชีวิต      0.834 
-ดา้นความพงึพอใจในงาน      0.886 
-ดา้นอารมณท์างบวก      0.789 
-ดา้นอารมณท์างลบ      0.902 
 
ค่าความเชื่อมั่นของความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม   0.910 
-ดา้นความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่ด  ารงอยใูนฐานะสมาชิกของ  0.868 
องคก์ร 
-ดา้นความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อ 0,865 
มุ่งเนน้ประโยชนแ์ก่องคก์ร  
-ดา้นความมั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร  0.887 
 
ค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม  0.955 
-ดา้นคณุภาพ       0.858 
-ดา้นปรมิาณ       0.898 
-ดา้นเวลา        0.963 
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-ดา้นค่าใชจ้่าย       0.944 
   

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นีจ้ดัท า โดยจะศกึษา ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุที่มีความสมัพนัธ์

ต่อความผูกพนัต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัร
เครดิต ส านกังานใหญ่ โดยมีแหลง่ขอ้มลู ดงันี ้

1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ในจ านวน 201 คน ผ่านเครื่องมือแบบสอบถาม 

2.แหล่งขอ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ จากงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง สื่อออนไลน ์หนงัสือ วารสารต่างๆ เป็นตน้ 

 
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจดักระท าขอ้มลู 

1.น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ ์หลงัจากการเก็บ
ขอ้มลูแลว้ หากพบวา่มีแบบสอบถามใดไม่สมบรูณก์็จะแยกออกมาไวอ้ีกชดุหนึ่ง 

2.น าแบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์มาท าการลงรหัส  (Coding)  ส าหรับการ
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร ์

3.น าขอ้มูลที่ไดม้าบันทึกลงในคอมพิวเตอรเ์พื่อท าการประมวลผล โดยโปรแกรม
ส าหรบัประมวลผลส าเรจ็รูป เพื่อวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณาและเชิงอนมุาน 

 

การวิเคราะหข์อ้มลู 
1.มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา  (Descriptive Statistic) โดยจะใช้

ตารางแจกแจงความถ่ี เป็นคา่เฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) รอ้ยละ (Percentage) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.1 วิเคราะหข์อ้มลูในสว่นลกัษณะบคุคลของผูต้อบที่แบบสอบถาม 
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- เพศ วิเคราะหโ์ดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และน าเสนอเป็นค่า
รอ้ยละ (Percentage) 

- อายุ วิเคราะหโ์ดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และน าเสนอเป็นค่า
รอ้ยละ (Percentage) 

- สถานภาพสมรส วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และ
น าเสนอเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) 

- ระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และ
น าเสนอเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) 

- รายได ้วิเคราะหโ์ดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และน าเสนอเป็นค่า
รอ้ยละ (Percentage) 

- อายุงาน วิเคราะหโ์ดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และน าเสนอเป็น
ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะหข์อ้มลูที่เก่ียวกบัภาวะผูน้  า โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Means) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

- ความรบัผิดชอบต่อตนเอง  
- ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม 
- ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั 

 
1.3 วิเคราะหข์อ้มลูที่เก่ียวกบัองคก์รแห่งความสขุ โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

(Arithmetic Means) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดแ้ก่ 
- ความพงึพอใจในชีวิต 
- ความพงึพอใจในงาน 
- อารมณท์างบวก 
- อารมณท์างลบ 

1.4 วิเคราะหข์อ้มลูที่เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Means) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

-ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร 
-ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชน์

แก่องคก์ร 
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-ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร 
1.5 วิเคราะหข์อ้มลูที่เก่ียวกับประสิทธิภาพขององคก์ร โดยการหาค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (Arithmetic Means) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
-คณุภาพของงาน 
-ปรมิาณงาน 
-เวลา 
-ค่าใชจ้่าย 

2.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ การทดสอบ  t-test independent,, สถิติ Brown-forsythe, สถิติ One-Way 
Analysis of Variance ,สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 

2.1 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลักษณะดา้นประชากรศาสตรข์องพนักงาน ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และระยะเวลาการท างานที่แตกตา่งกนัมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์รที่แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ Independent t-test และ ส่วนของ One-Way 
ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 

2.2 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ลักษณะดา้นประชากรศาสตรข์องพนักงาน ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และระยะเวลาการท างานที่แตกตา่งกนัมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ Independent t-test และ ส่วนของ One-
Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 

2.3 สมมติฐานขอ้ที่ 3 ภาวะผูน้  ามีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านักงานใหญ่ โดยใชส้ถิติสหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ
เพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยเพื่อทดสอบค่าความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั 

2.4 สมมติฐานขอ้ที่ 4 ภาวะผูน้  ามีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ โดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของ
เพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยเพื่อทดสอบค่าความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั 

2.5 สมมติฐานขอ้ที่ 5 องคก์รแห่งความสุขมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ โดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ย่าง
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ง่ ายของ เพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  เพื่ อทดสอบค่ า
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั  

2.6 สมมติฐานขอ้ที่ 6 องคก์รแห่งความสขุมีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ โดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ย่าง
ง่ ายของ เพี ย ร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  เพื่ อทดสอบค่ า
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั  

2.7 สมมติฐานขอ้ที่ 7 ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ โดยใชส้ถิติสหสมัพนัธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบค่า
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั  

 

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูโดยมีการใชส้ถิติวิจยัดงันี ้

1.สถิติท่ีใชท้ดสอบความเช่ือมั่นของชดุค าถาม โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s 
Alpha Coefficient แบบวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

 

𝛼= 
𝑘 𝐶𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

1+(𝑘−1) 𝐶𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 
𝛼    แทน  ค่าความเชื่อมั่นของชดุค าถาม  

K    แทน   จ านวนค าถาม 

𝐶𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑒  แทน   ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนในระหว่าง
ค าถามต่างๆ 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒   แทน   ค่า เฉลี่ ยของความแปรปรวนของ
ค าถาม 

 
2.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

2.1 ค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage) ใชเ้ปรียบเทียบความถ่ีของขอ้มลูของในแต่ละ
กลุม่กบัจ านวนขอ้มลูโดยทัง้หมด เทียบเป็น 100 ซึง่มีสตูรในการค านวนดงันี ้
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P =  
𝑓 🇽 100

𝑛
 

 
เม่ือ p             แทน   รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซ็นต ์

f             แทน   ความถ่ีในขอ้มลูแตล่ะกลุม่ 
n            แทน   จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

 
2.2 หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 
 

𝑥 = 
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

 

เม่ือ  𝑥  แทน   ค่าคะแนนเฉลี่ย 
𝛴 𝑋𝑖

𝑛
   แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 

n   แทน   ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

 
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: SD)  เ ป็นลักษณะการ

กระจายของขอ้มลู มีสตูรดงันี ้
 

𝑆 =
√

= ∑ 𝑥𝑖 −  𝑥
2

𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛 − 1)
 

 
เม่ือ S   แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง 

𝑥   แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 

𝑥𝑖    แทน   ค่าของขอ้มลูในแต่ละชัน้ I = 1,2,…n 
n   แทน  จ านวนขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่าง 

 

3.การวิเคราะหด์ว้ยการใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) 
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3.1 ใชก้ารทดสอบ t-test Independent(กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) ซึ่งมีสูตร
ดงันี ้

 
- กรณีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั 

t = 
𝑋1+ 𝑋2

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+ 

1

𝑛2

 

 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ 𝑛1 + 𝑛2 − 2 โดยที่ 

𝑆𝑝
2 =

(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2

2

𝑛1+𝑛2 − 2
 

 
 -กรณีความแปรปรวนทัง้สองกลุม่ไม่เท่ากนั 
 

𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 
สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ v โดยที่ 
 

V = 
(

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
 )

(
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
 )

𝑛1
−1+𝑛2

−1

2

 

 

 𝑋𝑖                        แทน                ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ i ; i = 1,2 
 𝑆𝑝                       แทน                  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 
𝑛𝑖                          แทน                จ านวนตวัอย่างที่ i  
𝑆1

2                        แทน                ค่าแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่ i ; i = 1,2 
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3.2 ใชก้ารทดสอบ One-Way Analysis of Variance ซึ่งเป็นการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ในค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง ตัง้แต่ 2 
กลุม่ขึน้ไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)  

- ใชค้่า F-test ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2550) โดยสตูรดงันี ้

การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance) 
 

แหล่งของความแปรปรวน df           SS MS F 
ระหว่างกลุ่ม k – 1 𝑠𝑠𝑏  𝑚𝑠𝑏 =

𝑠𝑠𝑏

𝑘 − 1
  

ภายในกลุ่ม n - k 𝑠𝑠𝑤  𝑚𝑠𝑤

=
𝑠𝑠𝑤

𝑛 − 𝑘
 

𝑚𝑠𝑏

𝑚𝑠𝑤
 

ทัง้หมด n - 1 𝑠𝑠𝑡    
 

 

F = 
𝑚𝑠𝑏

𝑚𝑠𝑤
 

 
เม่ือ F  แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา F-distribution 
      Df     แทน  ชัน้แห่งความอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุม่

(k-1) ภายในกลุม่(n-k) 
      K      แทน  จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
      n       แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

     𝑆𝑆𝑏     แทน      ผลบวกก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 

   𝑆𝑆𝑤     แทน  ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 

   𝑀𝑆𝑏    แทน  ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

   𝑀𝑆𝑤    แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือ ที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใช้วิ ธีการ Fisher Least -Significant 
Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่องกลุม่ตวัอย่าง(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
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𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1
𝜔

2
; 𝑛 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸√

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
 

 

ถา้ 𝑛𝑖 = 𝑛𝑗 จะท าให ้       𝐿𝑆𝐷 =
𝜔

2
; 𝑛 − 𝑘√2𝑀𝑆𝐸 

 
เม่ือLSD  แทน  ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบทดสอบรายคู่ 

𝑀𝑆𝐸   แทน  ค่าความแปรปรวนของ One Way Anova 

𝑛𝑖          แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 𝑛𝑖    

𝑛𝑗          แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 𝑛𝑗  
 
ใช้ค่า Brown-Forsythe กรณีที่ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่ เท่ากัน (Hartung 

Joachim, 2001) โดยมีสตูรคือ  
 

𝛽 =
𝑀𝑠𝑏

𝑀𝑠𝑤
 

 
 
โดยค่าดงันี ้
 

𝑀𝑠𝑤 = ∑ (
1 − 𝑛𝑖

𝑁⁄ ) 𝑆𝑖
2

𝑘

𝑖=1

 

 
 

เม่ือ β  แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

𝑀𝑆𝐵    แทน  ค่าประมาณความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
(Mean Square between  

    group) 
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𝑀𝑆𝑤   แทน  ค่าประมาณความแปรปรวนระหว่างภายใน
กลุม่ (Mean Square between group)  

 
ส าหรบั สถิติ Brown-Forsythe 
 K   แทน  จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
 n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 N  แทน  ขนาดประชากร 

 𝑆𝑖
2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

 
กรณีผลทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติ จะต้องท าการ

ทดสอบแบบรายคู่ว่ามีคู่ใดแตกต่างกนั โดยใชว้ิธีของ Dunnett’s 3(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ซึ่ง
มีสตูรดงัน้ี 

 

 t =
𝑿𝒊+𝑿𝒋

𝒎𝒔(𝒘)(
𝟏

𝒏𝒊
+

𝟏

𝒏𝒋
)

 

 
t    แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

𝑀𝑆𝑤                                แทน           คา่ประมาณความแปรปรวนภายในกลุม่
(Mean Square between group) 

𝑋𝑖     แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

𝑋𝑗     แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j 

𝑁𝑖     แทน   จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

𝑁𝑗     แทน   จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j 
 

3.3 สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) จะใชห้าค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน(วิเชียร 
เกตสุิงห,์ 2541) 
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𝑟 =
𝑛𝛴𝑋𝑌 − (𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√(𝑛𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋2)(𝑛𝛴𝑌2 − 𝛴𝑌2)
 

 
 
 

เม่ือ 𝒓𝒙𝒚  แทน  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

ΣX   แทน  ผลรวมคะแนนX 

ΣY   แทน  ผลรวมคะแนนY 

 Σ𝒙𝟐   แทน  ผลรวมคะแนนชุดX แต่ละตวัยกก าลงั
สอง 

Σ𝒀𝟐   แทน  ผลรวมคะแนนชุดY แต่ละตวัยกก าลงั
สอง 

ΣXY   แทน  ผลรวมผลคณูระหวา่ง X และ Y ทกุคู ่
n   แทน  กลุม่ตวัอย่าง 
โดยท่ีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธจ์ะมีค่าระหว่าง -1<r<1 ส าหรบัการแปลความ

หายของค่าความสมัพนัธด์งันี ้
1.ถา้คา่ r มีค่าเป็นลบ แสดงวา่ x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
2.ถา้คา่ r เป็นศนูย ์แสดงวา่ x และ y ไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย 
3.ถา้คา่ r มีค่าเขา้ใกลศ้นูย ์แสดงวา่ x และ y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 
4.ถา้คา่ r มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัและ

จะมีความสมัพนัธก์นัมาก 
5.ถา้คา่ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 แสดงวา่ x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม

กนัและมีความสมัพนัธก์นัมาก 
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับของความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ทดสอบ

สมมติฐาน มีดงันี(้ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) 
1.ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ตั้งแต่ 0.90 ขึน้ไป แสดงว่ามีความสัมพันธ์ใน

ระดบัสงูมาก 
2.ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ตัง้แต่ 0.70-0.89 ขึน้ไป แสดงว่ามีความสมัพนัธ์

ระดบัสงู 
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3.ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ตัง้แต่ 0.30-0.69 ขึน้ไป แสดงว่ามีความสมัพนัธ์
ระดบัปานกลาง 

4.ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ตัง้แต่ 0.01-0.29 ขึน้ไป แสดงว่ามีความสมัพนัธ์
ระดบัต ่า 

5.คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ตัง้แต ่0 ขึน้ไป แสดงวา่ไม่มีความสมัพนัธ ์
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น  าและองคก์รแห่งความสุขที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่” ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละตวัอกัษรย่อของตวัแปรที
ไดศ้กึษาดงันี ้
 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  

N  แทน  จ านวนพนกังานในกลุม่ตวัอย่าง  
M  แทน  ค่าเฉลี่ย  
S.D.  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
r  แทน  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ 
t  แทน  ค่าสถิติท่ีใชก้ารพิจารณาการแจกแจงที  
F  แทน ค่าสถิติท่ีใชก้ารพิจารณาการแจกแจงเอฟ  
MS  แทน  ค่าคะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
df  แทน  ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ  
Sig  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  
H0  แทน  สมมติฐานหลกั  
H1  แทน  สมมติฐานรอง  
*  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
**  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล  
การวิเคราะหข์อ้มลู โดยผูว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยไดแ้บ่งการน าเสนอ

ออกเป็น ตามล าดบัดงันี ้
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ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา  
1.1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน และสว่นระยะเวลาการท างาน 

1.2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต 
ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้ง
กนัในทีม และความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั 

1.3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับองคก์รแห่งความสุขของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สาย
บัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นความพึงพอใจในงาน ดา้น
อารมณท์างบวก และดา้นอารมณท์างลบ  

1.4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สาย
บตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ี ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร 
ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร และความ
มั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร 

1.5 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ คณุภาพของงาน ปรมิาณงาน เวลา และค่าใชจ้่าย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
2.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และดา้นระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์รที่แตกตา่งกนั 

2.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และดา้นระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพใน
การท างานแตกต่างกนั 

2.3 ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม และความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธ์
ต่อความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 
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2.4 ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม และความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธ์
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

2.5 องคก์รแห่งความสขุ ไดแ้ก่ ดา้นความพงึพอใจในชีวิต ดา้นความพงึพอใจในงาน ดา้น
อารมณท์างบวก และดา้นอารมณท์างลบ มีความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

2.6 องคก์รแห่งความสขุ ไดแ้ก่ ดา้นความพงึพอใจในชีวิต ดา้นความพงึพอใจในงาน ดา้น
อารมณ์ทางบวก และดา้นอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

2.7 ความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิก
องคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่  ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร 
และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคณุค่าขององคก์ร มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล  
 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชงิพรรณนา  

1.1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน และดา้นระยะเวลาการท างาน โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้มีทัง้หมด 201 คน 
แสดงผล การวิเคราะหจ์ าแนกตามตวัแปร ดงันี ้ 

ตาราง 2 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ชาย 70 34.83 
หญิง 131 65.17 

รวม 201 100.00 
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จากตาราง 2 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 
65.17 และเพศชาย จ านวน  70 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 34.83 

ตาราง 3 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
21-30 ปี 79 39.30 
31-40 ปี 100 49.75 
41-50 ปี 15 7.46 
51-60 ปี 7 3.48 

รวม 201 100.00 

 
จากตาราง 3 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 100 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 

49.75 รองลงมาคือ อาย ุ21-30 ปี จ านวน 79 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 39.30 อาย ุ41-50 ปี จ านวน  
15 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 7.46 และอาย ุ51-60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.48 ตามล าดบั 
 

ตาราง 4แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 1 0.50 
ปรญิญาตร ี 188 93.53 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 12 5.97 

รวม 201 100.00 

 
 จากตาราง 4 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  

จ านวน 188 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 93.53 รองลงมาคือ สงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 12 คน โดยคิด
เป็นรอ้ยละ 5.97 และต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน  1 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
โสด 120 59.70 
สมรส 81 40.30 

รวม 201 100.00 

 
จากตาราง 5 สถานภาพ พบว่า สว่นใหญ่เป็นสถานภาพโสด จ านวน 120 คน โดยคิดเป็น

รอ้ยละ 59.70 และสถานภาพสมรส จ านวน 81 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 40.30 
 

ตาราง 6 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 

รายไดต้่อเดือน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
10,001-20,000 บาท 78 38.81 
20,001-30,000 บาท 69 34.33 
30,001บาทขึน้ไป 54 26.87 

รวม 201 100.00 

 
จากตาราง 6 รายไดต้่อเดือน พบวา่ สว่นใหญ่รายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาทจ านวน 

78 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ  38.81 รองลงมาคือ รายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน  69 
คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 34.33 และรายไดต้่อเดือน 30,001บาทขึน้ไป จ านวน  54 คนโดย คิดเป็น
รอ้ยละ 26.87 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการ
ท างาน 

ระยะเวลาการท างาน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 74 36.82 
4-6 ปี 77 38.31 
7 ปีขึน้ไป 50 24.88 

รวม 201 100.00 

 
จากตาราง 7 ระยะเวลาการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ระยะเวลาการท างาน 4-6 ปีจ านวน  

77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.31 โดยรองลงมาคือ ระยะเวลาการท างาน  ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 3 ปี 
จ านวน 74 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 36.82 และระยะเวลาการท างาน 7 ปีขึน้ไป จ านวน 50 คน โดย
คิดเป็นรอ้ยละ 24.88 ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะห์ประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอายุ และด้านระดับ
การศึกษา โดยมีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงไดท้  าการรวมชัน้ใหม่เพื่อจะเป็นการทดสอบ
สมมติฐานดงันี ้ 
 

ตาราง 8 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุที่จดักลุม่
ใหม ่

อาย ุ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
21-30 ปี 79 39.30 
31-40 ปี 100 49.75 
41-60 ปี 22 10.95 

รวม 201 100.00 
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จากตาราง 8 อายทุี่จดักลุ่มใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 100 คน โดยคิด
เป็นรอ้ยละ 49.75 รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จ านวน 79 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 39.30 อายุ 41-
60 ปี จ านวน 22 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 10.95 ตามล าดบั 

ตาราง 9 แสดงจ านวนคา่ความถ่ีและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ที่จดักลุม่ใหม่ 

ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตรแีละปรญิญาตรี 189 94.03 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 12 5.97 

รวม 201 100.00 
 

 จากตาราง 9  ระดบัการศกึษาที่จดักลุม่ใหม่ พบวา่ สว่นใหญ่ศกึษาอยู่ในระดบัต ่า
กว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี จ านวน 189 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.03 และศึกษาอยู่ในระดบัสงู
กวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.97 ตามล าดบั 

 
1.2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต 

ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้ง
กันในทีม และความร่วมมือในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน โดยแสดงค่าเฉลี่ย และค่า
ความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้ 

ตาราง 10 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน เก่ียวกบัภาวะผูน้  าของพนกังาน 

ภาวะผูน้  า 𝑥 S.D. แปลผล 

1. ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง  3.89 0.41 ดี 
2. ความรบัผิดชอบการท างานท่ีประสานสอดคลอ้งกันใน

ทีม  
3.91 0.48 ดี 

3. ความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่ เป้าหมายท่ียิ่งใหญ่
รว่มกนั 

3.95 0.43 ดี 

รวมระดบัภาวะผูน้  า 3.92 0.40 ดี 
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จากตาราง 10 พบว่า ระดับภาวะผู้น  าของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 

ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบวา่ โดยภาพรวม มีระดบัภาวะผูน้  า โดยอยู่ในระดบัดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  

1. ความรบัผิดชอบต่อตนเอง โดยรวมมีภาวะผูน้  า อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  า 
โดยเรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ท่านไดว้างแผนการท างานไวล้ว่งหนา้ ทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ท่านกระตุน้ใหต้นเองเป็นคนที่กลา้ตดัสินใจในงานที่ไดร้บัผิดชอบ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ท่านไดป้ระเมินผลลพัธแ์ละน าผลนัน้มาปรบัปรุงงานใหด้ีขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.93 และท่านเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการท างานใหม่ๆมากขึน้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
ตามล าดบั 

2. ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกันในทีม โดยรวมมีภาวะผูน้  า อยู่ใน
ระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  า โดยเรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ท่านสามารถกระตุน้และ
ใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงานในทีมไดด้ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ท่านมีความผูกพนัต่อทีมของท่านใน
การท างานรว่มกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ท่านมีความกระตือรือรน้ในการท างานรว่มกนักบัทีม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และท่านสามารถสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ทีมในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  
3.89ตามล าดบั 

3. ความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน โดยรวมมีภาวะผูน้  า อยู่ใน
ระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  า โดยเรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ท่านดูแลเอาใจใส่เพื่อน
รว่มงานใหรู้ส้กึมีคณุค่าความส าคญัอยู่เสมอ ในการท างานรว่มกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ท่านมกั
ใหค้  าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อเพื่อนร่วมงานของท่านในการบรรลุเป้าหมาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.95 ท่านส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานของท่านพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
เป้าหมายที่ดีขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และท่านปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานโดยมักคิดถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลในการท างานรว่มกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั 
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1.3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับองคก์รแห่งความสุขของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สาย
บัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นความพึงพอใจในงาน ดา้น
อารมณท์างบวก และอารมณท์างลบ โดยแสดงคา่เฉลี่ย และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 11 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน เก่ียวกบัองคก์รแห่งความสขุ 

องคก์รแห่งความสขุ 𝑥 S.D. แปลผล 
1. ความพงึพอใจในชีวิต 3.86 0.42 ดี 
2. ความพงึพอใจในงาน 3.86 0.44 ดี 
3. อารมณท์างบวก  3.86 0.43 ดี 
4. อารมณท์างลบ 3.38 0.56 ปานกลาง 

รวมระดบัองคก์รแห่งความสขุ 3.74 0.31 ดี 

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดบัองคก์รแห่งความสขุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบตัร

เครดิต ส านกังานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวม มีระดบัองคก์รแห่งความสขุ 
อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  

1. ความพงึพอใจในชีวิต โดยรวมมีองคก์รแห่งความสขุ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.86 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคก์รแหง่
ความสขุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ท่านมีความเขา้ใจต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึน้ในชีวิตเป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ท่านมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจบุนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.89 ท่านมีเปา้หมายในชีวิตของท่านอย่างชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 และท่านรูส้กึว่าสามารถ
ควบคมุสิ่งตา่งๆในชีวิตได ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 

2. ความพงึพอใจในงาน โดยรวมมีองคก์รแห่งความสขุ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.86 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ในแตล่ะขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคก์รแหง่
ความสุข โดยเรียงล าดับจากมากไปยังนอ้ย ดังนี ้ท่านมีความกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงาน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ท่านมีความภูมิใจในหนา้ที่ความรบัผิดชอบของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 
ท่านไดท้ าสิ่งที่ท่านรกัในงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 และท่านมีความรูส้ึกผูกพนักบังาน
ของท่านอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 ตามล าดบั 

3. อารมณท์างบวก โดยรวมมีองคก์รแห่งความสุข อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.86 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคก์รแหง่
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ความสขุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ท่านมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อรว่มงานของทา่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดี ต่อปัญหาที่เกิดขึน้ในการท างาน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 องคก์รของท่านมีบรรยากาศที่ดีเอือ้ต่อการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และท่าน
สามารถจดัการความเครียดท่ีเกิดขึน้ในงานไดอ้ย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 ตามล าดบั 

4. อารมณท์างลบ โดยรวมมีองคก์รแห่งความสุข อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.38 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคก์รแห่งความสุข โดยเรียงล าดับจากมากไปยังนอ้ย ดังนี ้ท่านรูส้ึกเบื่อหน่ายการท างานใน
บางครัง้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 งานของท่านก่อใหเ้กิดความเครียด ความไม่สบายใจในบางครัง้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 ท่านมีรูส้กึไม่พอใจในผลงานของท่านในบางครัง้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 และ
ท่านรูส้กึไม่สบายใจกบับรรยากาศในที่ท  างานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 ตามล าดบั 

 
1.4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สาย

บตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร 
ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร และความ
มั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร  โดยแสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดงันี ้

 

ตาราง 12 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของ
พนกังาน 

ความผกูพนัตอ่องคก์ร 𝑥 S.D. แปลผล 
1. ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะ

สมาชิกองคก์ร 
3.85 0.48 ดี 

2. ความพยายามและความตั้งใจอย่างเต็มที่  ที่จะ
ท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร 

3.95 0.44 ดี 

3. ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าของ
องคก์ร 

3.88 0.42 ดี 

รวมระดบัความผกูพนัตอ่องคก์ร 3.89 0.40 ดี 
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จากตาราง 12 พบว่า ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัร
เครดิต ส านักงานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวม มีระดับความผูกพันต่อ
องคก์ร อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  

1. ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร โดยรวมมีความผูกพนั
ต่อองคก์ร อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์ร โดยเรียงล าดับจากมากไปยังนอ้ย 
ดงันี ้ท่านรูส้ึกภาคภมูิใจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 เปา้หมายการท างาน
ของท่านสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ท่านมุ่งมั่นที่จะท างานในองคก์รนี ้
จนเกษียณอายุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และท่านรูส้ึกว่าองคก์รเป็นเหมือนครอบครวัของท่าน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 

2. ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร
โดยรวมมีความผูกพันต่อองคก์ร อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เม่ือพิจารณารายขอ้
พบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยเรียงล าดบั
จากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ท่านตัง้ใจ ทุ่มเทในการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05
ท่านใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิงานใหแ้ก่องคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ท่าน
สามารถเสียสละประโยชนส์่วนตนเพื่อผลประโยชนข์ององคก์ร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และท่าน
พยายามพัฒนาความรู ้ทักษะของตนเองในการท างานเพื่อใหอ้งคก์รเกิดประโยชนม์ากขึน้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 

3. ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร โดยรวมมีความผูกพันต่อ
องค์กร อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์ร โดยเรียงล าดับจากมากไปยังนอ้ย 
ดังนี ้ท่านยอมรบัค่านิยมต่างๆที่สอดคลอ้งกับแนวทางขององคก์ร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ท่าน
สามารถปรบัเปลี่ยนคุณค่า ค่านิยมของท่านใหส้อดรบักับคุณค่า ค่านิยมขององคก์ร  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 ท่านมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 และ
ท่านมั่นใจว่าท่านสามารถน าองคก์รไปสู่เป้าหมายในทิศทางที่ตอ้งการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81
ตามล าดบั 
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1.5 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ คณุภาพของงาน ปรมิาณงาน เวลา และค่าใชจ้่าย โดยแสดง
ค่าเฉลี่ย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 13 แสดงจ านวนคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน 𝑥 S.D. แปลผล 
1. คณุภาพของงาน  3.89 0.38 ดี 
2. ปรมิาณงาน  3.91 0.40 ดี 
3. เวลา  3.94 0.42 ดี 
4. ค่าใชจ้่าย 3.91 0.36 ดี 

รวมระดบัประสิทธิภาพในการท างาน 3.91 0.34 ดี 

 
จากตาราง 13 พบว่า ในระดบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 

สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ เม่ือพิจารณาความคิดเห็น พบว่า  โดยภาพรวม มีระดับ
ประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  

1. คุณภาพของงาน โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรบั
ของเพื่อนรว่มงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ผลงานของท่านไดม้าตรฐานที่ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ท่านสามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้หรือบรกิารของบรษัิทนัน้ไดเ้ป็นอย่างดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 และงานของท่านไดค้ณุภาพกว่าเป้าหมายที่องคก์รก าหนดไวใ้ห้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.85 ตามล าดบั 

2. ปริมาณงาน โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.91 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ในแต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ท่านสามารถท างานไดห้ลาย
หนา้ที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 ท่านมกัจะท างานไดส้  าเร็จกว่าปริมาณที่ไดต้ัง้เป้าหมายไวเ้สมอ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 ท่านไดร้บัความไวว้างใจใหท้ างานในหนา้ที่อื่น นอกจากงานประจ าของท่าน  



  94 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 และท่านสามารถจดัการปริมาณงานไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีผูใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 

3. เวลา โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยเรียงล าดับจากมากไปยังนอ้ย ดังนี ้ท่านสามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์รไดต้รงเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ท่านปฏิบัติงานเพื่อใหอ้งคก์รไดร้บัประโยชน์สูงสุด 
ภายในเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 หากเกิดความผิดพลาดในงาน ท่านสามารถแกไ้ขได้
ทนัเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และท่านสามารถล าดบัเวลาในการท างาน แต่ละขัน้ตอนไดเ้ป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 ตามล าดบั  

4. ค่าใชจ้่าย โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปยงันอ้ย ดงันี ้ท่านปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์
สงูสดุ โดยไม่ท าใหต้น้ทนุและค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 ท่านสามารถจดัล าดบังาน
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อใหต้น้ทุนและค่าใชจ้่ายลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ท่านสามารถตดัสินใจ
เก่ียวกบัค่าใชจ้่ายในองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และการปฏิบตัิงานของท่าน
ช่วยใหส้ามารถลดตน้ทนุขององคก์รลงได ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 ในตามล าดบั 
 
ตอนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน  

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และดา้นระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกนัมีผลต่อ
ความผกูพนัตอ่องคก์รที่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นเพศ ท่ีแตกต่าง
กนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รที่แตกตา่งกนั 

H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นเพศ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นเพศ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ที่แตกตา่งกนั 

โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหน์ัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความ 
แปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มโดยสถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความ 
แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) โดยจะใชค้่า t-test กรณีค่า
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ความ แปรปรวนเท่ากนั (Equal Variances Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของเพศกบั
ความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวมของพนักงานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มแต่หากพบผลการทดสอบว่า
ความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05) จะมีการใชค้่า t-test กรณี
ค่าความ แปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal Variances not Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่าง
ของเพศกับ ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มซึ่งผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ดว้ยสถิติ Levene’s test 

ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของเพศกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร โดยรวมของ
พนกังาน 

เพศ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 0.174 0.677 

 
จากตาราง 13 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมของ

พนักงาน โดยแยกตามเพศโดยใช้ Levene’s test พบว่าความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมของ
พนักงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.677 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐาน (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของเพศชายกบัเพศหญิง ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ค่า t-test ในกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal 
Variances Assumed)  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตวัอย่าง (Independent Samples t-test) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน 
ดงันัน้ ปฏิเสธจะสมมติฐาน (H0) ยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ตอ่เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig 
(2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 15 แสดงผลการเปรยีบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์รของกลุม่ตวัอย่างระหวา่งเพศชาย และ
เพศหญิง 

ตวัแปรท่ีศกึษา เพศ t-test for Equality of Means 

𝑥 S.D. t df Sig. 
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สาย
บตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

ชาย 3.85 0.38 -1.029 199 0.305 
หญิง 3.91 0.41    

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหแ์สดงโดยการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองคก์รของ

พนกังาน จ าแนกตามเพศ โดยใชค้่าความเป็นอิสระของสองกลุม่ตวัอย่าง (Independence t-test) 
ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.305 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05  

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน (H0) ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) โดยหมายความว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นเพศ ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ไม่
แตกตา่งกนั โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที่ 1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นอาย ุที่แตกต่าง

กนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รที่แตกตา่งกนั 
H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นอายุ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความผกูพนัตอ่องคก์ร ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นอายุ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความผกูพนัตอ่องคก์ร ที่แตกตา่งกนั 
โดยส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว

หรือ (One-way Analysis of Variance) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในขั้นแรกจะไดท้ าการ
ทดสอบ ความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละอายุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่ง
หากผลการ ทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละอายไุม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 
0.05) ซึ่งจะใช้ ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กร ของ
พนกังานจ าแนกออกตามอาย ุถา้ผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละอายแุตกต่าง
กนั (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05) จะใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของ
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ความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังาน โดยจ าแนกตามอาย ุหากสมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน 
(H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนัจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรอื Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ย รายคูใ่ดบา้งที่แตกตา่งกนัระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวมของ
พนกังาน โดยใช ้Levene's test 

อาย ุ Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 3.341* 2 198 0.037 
     

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์รของ พนกังาน

จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s test จะพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน จ าแนกตาม
อายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และ โดยยอมรับ
สมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุแตกต่างกันอย่าง โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 ในการทดสอบสมมติฐาน โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) ยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ในผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงั
ตาราง ต่อไปนี ้ 
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรยีบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานกบัอายโุดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 4.715* 2 53.915 0.013 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดบัการศึกษาของพนกังานเก่ียวกบัความ

ผูกพนัต่อองคก์ร โดยใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบว่ามีค่า Sig 
เท่ากบั 0.013 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นอาย ุที่แตกต่างกนัมีผลตอ่
ความผกูพนัต่อองคก์ร ที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เพื่อใหท้ราบว่า อายุ
ของของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่  กลุ่มอายุใดบา้งที่มีความ
แตกต่างกัน จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย เป็นรายคู่โดยใช้จะวิธี Dunnett’s T3 
ปรากฏดงัตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 18 แสดงผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่องพนกังานกลุม่ตวัอย่างที่มีอายตุ่างกนัของ 
พนกังานสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์ร โดยรวม 

อาย ุ 𝑥 21-30 ปี 31-40 ปี 41-60 ปี 
21-30 ปี 3.77 - -0.201* 

(0.001) 
 

31-40 ปี 3.98 0.201* 
(0.001) 

-  

41-60 ปี 3.94   - 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมของ 
พนกังานที่มีอายุ 21-30 ปี มีความแตกต่างจากความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานที่มีอาย ุ31-40 
ปี และค่าเฉลี่ยความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวมของพนกังานที่มีอาย ุ31-40 ปี จะมีความแตกต่าง
จากความผกูพนัตอ่องคก์ร ของพนกังานที่มีอายุ 21-30 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระดบัการศกึษา 

ที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รที่แตกตา่งกนั 
H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระดบัการศกึษา ที่แตกต่าง

กนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระดบัการศกึษา ที่แตกต่าง

กนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร ที่แตกตา่งกนั 
โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหน์ัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความ 

แปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาทัง้ 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่าค่าความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) โดยจะใชค้่า 
t-test กรณีค่าความ แปรปรวนเท่ากัน หรือ (Equal Variances Assumed) ส าหรบัทดสอบความ
แตกต่างของระดับการศึกษากับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมของพนักงานในกลุ่มระดับ
การศึกษาทัง้ 2 กลุ่มแต่หากผลการทดสอบพบว่าความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกันซึ่ง 
(ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า t-test กรณีค่าความ แปรปรวนไม่เท่ากัน หรือ (Equal 
Variances not Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของระดบัการศึกษากบั ความผกูพนัต่อ
องคก์ร โดยรวมของพนักงานในกลุ่มระดบัการศึกษาทัง้ 2 กลุ่มซึ่งผลการทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่ระดบัการศกึษาทัง้ 2 กลุม่ดว้ยสถิติ Levene’s test 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของระดบัการศกึษากบัความผกูพนัตอ่องคก์ร 
โดยรวมของพนกังาน 

ระดบัการศกึษา Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 4.360* 0.038 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมของ
พนักงาน โดยแยกตามระดับการศึกษาโดยใช้ Levene’s test จะพบว่าความผูกพันต่อองคก์ร 
โดยรวมของพนกังานมีค่า Sig. เท่ากบั 0.038 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะ
ยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของระดบัการศกึษาในต ่ากว่าปริญญา
ตรีและปริญญาตรีและระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จงึใชค้่าt-test ในกรณีค่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั (Equal Variances Non Assumed)  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตวัอย่าง (Independent Samples t-test) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 การทดสอบสมมติฐาน 
ดงันัน้ ปฏิเสธจะสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ตอ่เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 
 

ตาราง 20 แสดงผลการเปรยีบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์รของกลุม่ตวัอย่างระหวา่งระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรีและปรญิญาตร ีและระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี

ตวัแปรท่ีศกึษา ระดบัการศกึษา t-test for Equality of Means 

𝑥 S.D. t df Sig. 
ความผกูพนัตอ่องคก์ร 
ของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัร
เครดิต ส านกังานใหญ่ 

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี
และปรญิญาตร ี

3.89 0.39 0.246 11.685 0.810 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 3.85 0.56    

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหแ์สดงโดยเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชค้่าความเป็นอิสระของสองกลุ่มตัวอย่าง ( Independence t-
test) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ซึง่พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.810 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05  

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน (H0) ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) โดยหมายความว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระดบัการศกึษา ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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สมมติฐานที่ 1.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร ดา้นสถานภาพ ที่
แตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รที่แตกตา่งกนั 

H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นสถานภาพ ที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อความผกูพนัตอ่องคก์ร ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นสถานภาพ ที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อความผกูพนัตอ่องคก์ร ที่แตกตา่งกนั 

 
โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหน์ัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ 

แปรปรวนของกลุ่มสถานภาพทัง้ 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ามี
ค่าความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่แตกตา่งกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05) จะใชค้่า t-test กรณี
ค่าความ แปรปรวนเท่ากนั หรือ (Equal Variances Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของ
สถานภาพกบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมของพนกังานในกลุม่สถานภาพทัง้ 2 กลุม่แต่หากผล
การทดสอบพบว่าความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่แตกต่างกนั คือ (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05) จะ
ใช้ค่า t-test กรณีค่าความ แปรปรวนไม่เท่ากัน หรือ(Equal Variances not Assumed) ส าหรบั
ทดสอบความแตกต่างของสถานภาพกับความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมของพนักงานของกลุ่ม
สถานภาพทัง้ 2 กลุ่มซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพ
ทัง้ 2 กลุม่โดยสถิติ Levene’s test 

ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร 
โดยรวมของพนกังาน 

สถานภาพ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 12.526* 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมของ

พนกังาน โดยแยกตามสถานภาพโดยใช ้Levene’s test โดยพบว่าความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวม
ของพนกังานมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.001 จงึปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบั
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สมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใชค้่า t-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่
เท่ากนั (Equal Variances Non Assumed)  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตัวอย่าง ( Independent Samples t-test) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในการใช้ทดสอบ
สมมติฐาน ดังนั้น ปฏิเสธจะสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
ต่อไปนี ้ 

ตาราง 22 แสดงผลการเปรยีบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์รของกลุม่ตวัอย่างระหวา่งสถานภาพโสด 
และสถานภาพสมรส 

ตวัแปรท่ีศกึษา สถานภาพ t-test for Equality of Means 

𝑥 S.D. t df Sig. 
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สาย
บตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

โสด 3.82 0.42 -3.147* 189.781 0.002 
สมรส 3.99 0.35    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหแ์สดงโดยเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชค้่าความเป็นอิสระของสองกลุ่มตวัอย่าง ( Independence t-test) ที่
ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 จะพบวา่มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึง่มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05  

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) โดยหมายความว่า ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นสถานภาพ ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานธนาคาร ที่มีสถานภาพ
สมรส จะมีความผกูพนัตอ่องคก์ร มากกวา่ ในพนกังานธนาคารที่มีสถานภาพโสด 
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สมมติฐานที่ 1.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นรายไดต้่อเดือน 
ที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รที่แตกตา่งกนั 

H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นรายไดต้่อเดือน ที่แตกต่าง
กนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นรายไดต้่อเดือน ที่แตกต่าง
กนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร ที่แตกตา่งกนั 

โดยส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชแ้บบวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
หรอื(One-way Analysis of Variance) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการทดสอบ 
ความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละรายไดต้่อเดือน โดยจะใชส้ถิติ Levene’s test 
ซึ่งหากผลการ ทดสอบนัน้พบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละรายไดต้่อเดือนไม่แตกต่างกัน (ค่า 
Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใชส้่วนค่าสถิติ F-test ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของความผกูพนั
ต่อองค์กร ของพนักงานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน หากผลการทดสอบนั้นพบว่าค่าความ
แปรปรวนของแต่ละรายไดต้่อเดือนแตกต่างกันซึ่ง (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05) จะใชค้่าสถิติ 
Brown-Forsythe ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน 
จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน 
(H1)  ที่ มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) คือ Dunnett’s T3 เพื่อ
หาวา่คา่เฉลี่ย รายคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัในระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดต้่อเดือนกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร
โดยรวมของพนกังาน โดยใช ้Levene's test 

รายไดต้่อเดือน Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 11.913* 2 198 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์รของ พนกังาน
จ าแนกโดยรายไดต้่อเดือน โดยใช ้Levene’s test จะพบว่า ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน 
จ าแนกโดยรายไดต้่อเดือน จะมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
(H0) และจะ ยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายไดต้่อ
เดือนแตกตา่งกนัอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็
ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบ
สมมติฐาน แสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 
 

ตาราง 24 แสดงผลการเปรยีบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานกบัรายไดต้่อเดือนโดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 4.103* 2 129.362 0.019 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดบัการศึกษาของพนกังานเก่ียวกบัความ

ผูกพนัต่อองคก์ร โดยใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบว่ามีค่า Sig 
เท่ากบั 0.019 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นรายไดต้่อเดือน ที่แตกต่าง
กนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร ที่แตกตา่งกนั โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อใหท้ราบ
ว่า รายไดต้่อเดือนของของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ กลุ่มรายได้
ต่อเดือนใดบา้งที่มีความแตกต่างกนั จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย เป็นรายคู่โดยใช้
วิธี Dunnett’s T3 ปรากฏดงัตารางต่อไปนี ้ 
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่องพนกังานกลุม่ตวัอย่างที่มีรายไดต้่อเดือน
ต่างกนัของ พนกังานสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์ร โดยรวม 

รายไดต้่อเดือน 𝑥 10,001-20,000 
บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001บาทขึน้
ไป 

10,001-20,000 บาท 3.79 - -0.172* 
(0.006) 

 

20,001-30,000 บาท 3.96 0.172* 
(0.006) 

-  

30,001บาทขึน้ไป 3.96   - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมของ 

พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีความแตกต่างจากความผกูพนัต่อองคก์ร ของ
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท และค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมของ
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความแตกต่างจากความผกูพนัต่อองคก์ร ของ
พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาท โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.6 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระยะเวลาการ

ท างาน ที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รที่แตกตา่งกนั 
H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร ดา้นระยะเวลาการท างาน ที่

แตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร ดา้นระยะเวลาการท างาน ที่

แตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร ที่แตกตา่งกนั 
โดยส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

หรอื(One-way Analysis of Variance) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการทดสอบ 
ความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละระยะเวลาการท างาน โดยใช้ส่วนสถิติ 
Levene’s test ซึ่งหากผลการ ทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละระยะเวลาการท างานไม่
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แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) ซึ่งจะใช ้ค่าสถิติ F-test ส าหรบัทดสอบความแตกต่าง
ของความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานแบ่งตามระยะเวลาการท างาน หากผลการทดสอบพบว่า
ค่าความแปรปรวนของแต่ละระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน ซึ่ง(ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05) 
โดยจะใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความผูกพนัต่อองคก์ร ของ
พนักงาน จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน หากสมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐาน (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โ ดย ใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant Difference (LSD) คื อ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ย รายคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของระยะเวลาการท างานกบัความผกูพนัตอ่
องคก์รโดยรวมของพนกังาน โดยใช ้Levene's test 

ระยะเวลาการท างาน Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 20.292* 2 198 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์รของ พนกังาน

จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน โดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่า ความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงาน จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนั่นนอ้ยกว่า 0.001 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ระยะเวลาการท างานแตกต่างกนัอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05  

 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 

95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็
ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ในผลการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 27 แสดงผลการเปรยีบเทียบความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานกบัระยะเวลาการท างาน
โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ความผกูพนัตอ่องคก์รโดยรวม 3.645* 2 101.661 0.030 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระยะเวลาการท างาน ของพนกังานเก่ียวกบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร โดยใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบว่ามีคา่ 
Sig เท่ากับ 0.030 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐาน 
(H1) หมายความวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระยะเวลาการท างาน 
ที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัต่อองคก์ร ที่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 
เพื่อใหท้ราบวา่ ระยะเวลาการท างานของของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน
ใหญ่ กลุ่มระยะเวลาการท างานใดบา้งที่มีความแตกต่างกัน จึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ย เป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 ปรากฏดงัตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่องพนกังานกลุม่ตวัอย่างที่มีระยะเวลาการ
ท างานตา่งกนัของ พนกังานสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์ร โดยรวม 

ระยะเวลาการท างาน 𝑥 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 4-6 ปี 7 ปีขึน้ไป 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 3.79 - -0.186* 

(0.001) 
 

4-6 ปี 3.97 0.186* 
(0.001) 

-  

7 ปีขึน้ไป 3.92   - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมของ 
พนกังานที่มีระยะเวลาการท างานนัน้ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3 ปี มีความแตกต่างจากความผกูพนัต่อ
องคก์ร ของพนกังานที่มีระยะเวลาการท างาน 4-6 ปี และค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวม
ของพนักงานที่มีระยะเวลาการท างาน 4-6 ปี มีความแตกต่างจากความผูกพันต่อองคก์ร ของ
พนกังานที่มีระยะเวลาการท างาน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพ
ในการท างานที่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 2.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นเพศ ท่ีแตกต่าง
กนัมีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกตา่งกนั 

H0 = ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคาร ด้านเพศ ที่แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1= ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคาร ด้านเพศ ที่แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ที่แตกตา่งกนั 

 
โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหน์ัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ 

แปรปรวนของกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ามีค่า
ความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่แตกตา่งกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกวา่ 0.05) จะใชค้่า t-test กรณีค่า
ความ แปรปรวนเท่ากนั หรอื (Equal Variances Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของเพศ
กบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่มแต่หากผลการทดสอบ
นัน้พบว่าความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่แตกต่างกนั โดย (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05) จะใชค้่า t-
test กรณีค่าความ แปรปรวนไม่เท่ากัน หรือ(Equal Variances not Assumed) ส าหรบัทดสอบ
ความแตกต่างของเพศกบั ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม
ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่มด้วยสถิติ 
Levene’s test 
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ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของเพศกบัประสทิธิภาพในการท างาน โดยรวม
ของพนกังาน 

เพศ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 2.245 0.136 

 
จากตาราง 29 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวม

ของพนักงาน โดยแยกตามเพศโดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่าประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยรวมของพนกังานมีค่า Sig. เท่ากบั 0.136 ซึ่งมากกวา่ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน (H0) และจะ
ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึใชค้่า t-test ในกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal 
Variances Assumed)  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตัวอย่าง (Independent Samples t-test) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ส  าหรับการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนั้น ปฏิเสธจะสมมติฐาน (H0)และยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) นัน้มีค่านอ้ยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั
ตาราง ต่อไปนี ้ 
 

ตาราง 30 แสดงผลการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของกลุม่ตวัอย่างระหวา่งเพศชาย 
และเพศหญิง 

ตวัแปรท่ีศกึษา เพศ t-test for Equality of Means 

𝑥 S.D. t df Sig. 
ประสิทธิภาพในการท างาน ของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สาย
บตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 

ชาย 3.97 0.31 1.299 199 0.196 
หญิง 3.89 0.35    
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จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหแ์สดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน จ าแนกตามเพศ โดยใชค้่าความเป็นอิสระของสองกลุม่ตวัอย่าง (Independence t-test) 
ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่ซึง่มีค่า Sig. เท่ากบั 0.196 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05  

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน (H0) ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) ซึ่งหมายความว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร ดา้นเพศ ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที่ 2.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นอาย ุที่แตกต่าง

กนัมีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกตา่งกนั 
H0 = ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคาร ด้านอายุ ที่แตกต่างกันมี

ประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1= ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคาร ด้านอายุ ที่แตกต่างกันมี

ประสิทธิภาพในการท างาน ที่แตกตา่งกนั 
 
โดยส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

หรอื(One-way Analysis of Variance) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการทดสอบ 
ความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละอาย ุโดยใชส้ถิติคือ Levene’s test ซึ่งหากผล
การ ทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละอายุไม่แตกต่างกัน โดย(ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 
0.05) จะใช้ สถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน ของ
พนกังานแบ่งตามอาย ุหากผลการทดสอบพบวา่คา่ความแปรปรวนของแต่ละอายแุตกตา่งกนั โดย
(ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05) ก็จะใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงาน แบ่งตามอายุ หากสมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน 
(H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนัจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) คือ 
Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ย รายคูใ่ดบา้งที่แตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของอายกุบัประสทิธิภาพในการท างานโดยรวม
ของพนกังาน โดยใช ้Levene's test 

อาย ุ Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 11.401* 2 198 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 31 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ 

พนักงานจ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
(H0) และจะ ยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุ
แตกตา่งกนัอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือ
ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน แสดง
ดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 32 แสดงผลการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานกบัอายโุดยใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 2.643 2 38.361 0.084 

 
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการท างาน โดยใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่
มีค่า Sig เท่ากับ 0.084 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน (H0) ปฏิเสธสมมติฐาน 
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(H1) หมายความวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นอาย ุที่แตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที่ 2.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระดบัการศกึษา 

ที่แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกตา่งกนั 
H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระดบัการศกึษา ที่แตกต่าง

กนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระดบัการศกึษา ที่แตกต่าง

กนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ที่แตกตา่งกนั 
โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหน์ัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความ 

แปรปรวนของกลุ่มระดบัการศึกษาทัง้ 2 กลุ่มโดยใชจ้ะสถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบค่าความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั โดย(ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใชค้่า t-
test กรณีค่าความ แปรปรวนเท่ากัน หรือ (Equal Variances Assumed) ส าหรบัทดสอบความ
แตกต่างของระดับการศึกษากับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนักงานในกลุ่มระดับ
การศึกษาทัง้ 2 กลุ่มแต่หากผลการทดสอบนัน้พบว่าความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มแตกต่างกนั 
(ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า t-test กรณีค่าความ แปรปรวนไม่เท่ากัน หรือ(Equal 
Variances not Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของระดบัการศกึษากบั ประสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมของพนกังานในกลุม่ระดบัการศกึษาทัง้ 2 กลุม่ซึง่ผลการทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่ระดบัการศกึษาทัง้ 2 กลุม่ดว้ยสถิติ Levene’s test 

ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของระดบัการศกึษากบัประสทิธิภาพในการ
ท างาน โดยรวมของพนกังาน 

ระดบัการศกึษา Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 7.026* 0.009 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 33 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวม
ของพนักงาน โดยแยกโดยระดับการศึกษาโดยจะใช ้Levene’s test พบว่าประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยรวมของพนกังานมีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 โดยซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของระดับ
การศกึษาที่ต  ่ากว่าปรญิญาตรีและปรญิญาตรีและระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ค่าของ t-test กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน 
(Equal Variances Non Assumed)  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตวัอย่าง (Independent Samples t-test) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ในการทดสอบสมมติฐาน 
ดงันัน้ ปฏิเสธจะสมมติฐาน (H0)และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 34 แสดงผลการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของกลุม่ตวัอย่างระหวา่งระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรีและปรญิญาตร ีและระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี 

ตวัแปรท่ีศกึษา ระดบัการศกึษา t-test for Equality of Means 

𝑥 S.D. t df Sig. 
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ  

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี
และปรญิญาตร ี

3.92 0.32 0.493 11.470 0.632 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 3.84 0.56    

 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหแ์สดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่มตัวอย่าง 
(Independence t-test) ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 พบว่ามีค่า Sig. ซึ่งเท่ากบั 0.632 ซึ่งมีค่า
มากกวา่ 0.05  

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน (H0) ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) จะหมายความว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05  
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สมมติฐานที่ 2.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร ดา้นสถานภาพ ที่
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกตา่งกนั 

H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นสถานภาพ ที่แตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นสถานภาพ ที่แตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ที่แตกตา่งกนั 

โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหน์ัน้ ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความ 
แปรปรวนของกลุ่มสถานภาพทัง้ 2 กลุ่มโดยใชใ้นส่วนสถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่าค่าความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั โดย(ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) จะใชค้่า 
t-test ในกรณีค่าความ แปรปรวนเท่ากนั หรือ(Equal Variances Assumed) ส าหรบัทดสอบความ
แตกตา่งของสถานภาพกบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังานในกลุม่สถานภาพทัง้ 2 
กลุม่แต่หากผลการทดสอบนัน้พบวา่ความ แปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่านอ้ย
กว่า 0.05) จะใช้ค่า t-test กรณีค่าความ แปรปรวนไม่เท่ากัน  หรือ (Equal Variances not 
Assumed) ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของสถานภาพกบั ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม
ของพนกังานในกลุม่สถานภาพทัง้ 2 กลุม่ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน
ของกลุม่สถานภาพทัง้ 2 กลุม่ดว้ยสถิติคือ Levene’s test 

ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของสถานภาพกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยรวมของพนกังาน 

สถานภาพ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 6.556* 0.011 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวม

ของพนักงาน โดยแยกตามสถานภาพโดยใช ้Levene’s test พบว่าประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยรวมของพนกังานมีค่า Sig.ซึ่งเท่ากบั 0.011 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และ
จะยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพโสดและสถานภาพ
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สมรส แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงจะใช้ค่า t-test กรณีค่าความ
แปรปรวนไมเ่ท่ากนั (Equal Variances Non Assumed)  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ใช้สถิติการทดสอบค่าความเป็นอิสระของสองกลุ่ม
ตัวอย่าง ( Independent Samples t-test) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในการจะทดสอบ
สมมติฐาน ดังนัน้ ปฏิเสธจะสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
ต่อไปนี ้ 

ตาราง 36 แสดงผลการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของกลุม่ตวัอย่างระหวา่ง
สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส 

ตวัแปรท่ีศกึษา สถานภาพ t-test for Equality of Means 

𝑥 S.D. t df Sig. 
ประสิทธิภาพในการท างาน 
ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
สายบตัรเครดิต ส  านกังาน
ใหญ่ 

โสด 3.88 0.37 -1.620 196.774 0.107 
สมรส 3.96 0.28    

 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหแ์สดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังาน แบ่งตามสถานภาพ โดยใชค้่าความเป็นอิสระของสองกลุ่มตวัอย่าง (Independence t-
test) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่ซึง่มีค่า Sig. เท่ากบั 0.107 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05  

นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน (H0) ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) ซึ่งหมายความว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นสถานภาพ ที่แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05  
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สมมติฐานที่ 2.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นรายไดต้่อเดือน 
ที่แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกตา่งกนั 

H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นรายไดต้่อเดือน ที่แตกต่าง
กนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั 

 H1= ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นรายไดต้่อเดือน ที่แตกต่าง
กนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ที่แตกตา่งกนั 

โดยส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชว้ิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
หรือ(One-way Analysis of Variance) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในขั้นแรกจะท าโดยการ
ทดสอบ ความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของแต่ละรายไดต้่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s 
test ซึง่หากผลการทดสอบนัน้พบวา่คา่ความแปรปรวนของแต่ละรายไดต้่อเดือนไม่แตกตา่งกนัโดย 
(ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) ดังนั้นจะใช้ ค่าสถิติ F-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังานจ าแนกตามรายไดต้่อเดือน หากผลการทดสอบพบว่าค่า
ความแปรปรวนของแต่ละรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน โดย(ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05) ก็จะใช้
ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน ของ
พนักงาน แบ่งตามรายไดต้่อเดือน ถ้าสมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบั
สมมติฐาน (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) คือ Dunnett’s T3 เพื่อ
หาวา่คา่เฉลี่ย รายคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัในระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดต้่อเดือนกบัประสทิธิภาพในการ
ท างานโดยรวมของพนกังาน โดยใช ้Levene's test 

รายไดต้่อเดือน Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 18.070* 2 198 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 37 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ 
พนกังานจ าแนกตามรายไดต้่อเดือน โดยใช ้Levene’s test ซึ่งพบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังาน จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน มีค่า Sig. นัน้เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.001 จงึปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) และจะ ยอมรบัสมมตฐิาน (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่
รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05  

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็
ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบ
สมมติฐาน แสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 38 แสดงผลการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานกบัรายไดต้่อเดือน
โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 3.857* 2 97.152 0.024 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการท างาน โดยใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่
มีค่า Sig เท่ากับ 0.024 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรับ
สมมติฐาน (H1) หมายความวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นรายไดต้่อ
เดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติใน
ระดับ 0.05 เพื่อใหท้ราบว่า รายไดต้่อเดือนของของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 
ส านกังานใหญ่ กลุม่รายไดต้่อเดือนใดบา้งที่มีความแตกต่างกนั จงึไดท้  าการทดสอบความแตกตา่ง
ค่าเฉลี่ย เป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธี คือ Dunnett’s T3 ปรากฏดงัตารางต่อไปนี ้ 
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ตาราง 39 แสดงผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่องพนกังานกลุม่ตวัอย่างที่มีรายไดต้่อเดือน
ต่างกนัของ พนกังานสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวม 

รายไดต้่อเดือน 𝑥 10,001-20,000 
บาท 

20,001-30,000 
บาท 

30,001บาทขึน้
ไป 

10,001-20,000 บาท 3.86 - -0.150* 
(0.001) 

 

20,001-30,000 บาท 4.01 0.150* 
(0.001) 

-  

30,001บาทขึน้ไป 3.87   - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวมของ 

พนักงานซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีความแตกต่างจากประสิทธิภาพในการ
ท างาน ของพนกังานซึ่งมีรายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท และค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยรวมของพนักงานซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความแตกต่างจาก
ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานซึ่งมีรายได้ต่อเดือน  10,001-20,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

 
 
สมมติฐานที่ 2.6 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระยะเวลาการ

ท างาน ที่แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกตา่งกนั 
H0 = ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร ดา้นระยะเวลาการท างาน ที่

แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1= ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานธนาคาร ดา้นระยะเวลาการท างาน ที่
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ที่แตกตา่งกนั 

โดยส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
หรอื(One-way Analysis of Variance) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ในขัน้แรกจะท าการทดสอบ 
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ความแตกต่างระหวา่งคา่ความแปรปรวนของแต่ละระยะเวลาการท างาน โดยใชส้ถิติคือ Levene’s 
test ซึง่หากผลการ ทดสอบนัน้พบวา่คา่ความแปรปรวนของแต่ละระยะเวลาการท างานไม่แตกต่าง
กัน โดย(ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05) ก็จะใช ้ค่าสถิติ F-test ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานจ าแนกตามระยะเวลาการท างาน ถา้ผลการทดสอบ
พบว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั โดย(ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05) จะใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของประสิทธิภาพในการท างาน 
ของพนักงาน จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน ถา้หากสมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน (H0) 
และยอมรับสมมติฐาน (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้นหรือ(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
คือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ย รายคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ตาราง 40 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของระยะเวลาการท างานกบัประสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมของพนกังาน โดยใช ้Levene's test 

ระยะเวลาการท างาน Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 25.586* 2 198 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 40 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของ 

พนกังานจ าแนกตามระยะเวลาการท างาน โดยใช ้Levene’s test นัน้พบว่า ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน แบ่งตามระยะเวลาการท างาน มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.001 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะ ยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุม่ระยะเวลาการท างานแตกต่างกนัอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีในระดบั 0.05  

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ก็จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0)และจะ ยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็
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ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ Sig (2-tailed) มีค่าซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นัน้โดยผลการทดสอบ
สมมติฐาน แสดงดงัตาราง ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 41 แสดงผลการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการท างานของพนกังานกบัระยะเวลาการ
ท างานโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 1.740 2 81.155 0.182 

 
 

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระยะเวลาการท างานของพนกังานเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 พบวา่
มีค่า Sig เท่ากับ 0.182 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน (H0) ปฏิเสธสมมติฐาน 
(H1) หมายความวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ดา้นระยะเวลาการท างาน
ที่แตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่

ประสานสอดคลอ้งกันในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มี
ความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน
ใหญ่ 

H0 = ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่
ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกนั ไม่มี
ความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน
ใหญ่ 

H1 = ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่
ประสานสอดคลอ้งกันในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มี
ความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน
ใหญ่ 
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ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร สนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือ ค่า 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) นัน้มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 โดยผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดงั ตาราง ต่อไปนี ้ 

ตาราง 42 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  ากบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

ภาวะผูน้  า ความผกูพนัตอ่
องคก์ร 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ ์

ระดบั
ความสมัพนัธ ์

r Sig. 
ความรบัผิดชอบต่อตนเอง 0.633** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ความรบัผิดชอบการท างานท่ี
ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม 

0.643** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสู่
เปา้หมายท่ียิ่งใหญ่รว่มกนั 

0.518** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

รวม 0.661** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้  าและกับความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนักงาน โดยใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนัหรือ (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ ภาวะผูน้  า โดยรวม มีคา่ Sig. ซึง่เท่ากบั 0.000 
ซึง่มีคา่นอ้ยกวา่ 0.001 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0)และจะ ยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความ
ว่า ภาวะผูน้  าโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติในระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.661 มีความสัมพันธ์กันใน ทิศทางเดียวกันในระดับ
ความสมัพนัธป์านกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้นั่นหมายความวา่ เม่ือพนกังานมีความ
คิดเห็นในเรื่องภาวะผูน้  าในภาพรวมดีขึน้ จะท าใหค้วามผูกพันต่อองคก์ร  เพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลาง สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
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1. ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง มีค่า Sig. ซึง่เท่ากบั 0.000 โดยมีค่านอ้ยกวา่ 0.001 นัน้
คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ดา้นความรบัผิดชอบ
ต่อตนเอง มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์ร  ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.633 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธ์
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้นั่นหมายความว่า เม่ือ พนักงานมีความคิดเห็นว่า 
ภาวะผูน้  า ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง ดีขึน้ จะท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์ร  เพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

2. ดา้นความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกันในทีม มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0)และจะ ยอมรับสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่า ดา้นความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม มีความสมัพนัธก์บั
ความผูกพนัต่อองคก์ร  ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 
0.643 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกันในโดยระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งหมายความว่า เม่ือ พนักงานมีความคิดเห็นว่า ภาวะผู้น  า ด้านความ
รบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีมดีขึน้ จะท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์ร  เพิ่มขึน้
ในระดบัปานกลาง 

3. ดา้นความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรับสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่า ดา้นความร่วมมือกนัในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกนั มีความสมัพนัธก์บั
ความผูกพนัต่อองคก์ร  ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 
0.643 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกันโดยในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึ่งหมายความว่า เม่ือที่พนกังานมีความคิดเห็นว่า ภาวะผูน้  า ดา้นความรว่มมือ
กนัในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนัดีขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ร  เพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

 
สมมติฐานที่ 4 ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่

ประสานสอดคลอ้งกันในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 
ส านกังานใหญ่ 



  123 

H0 = ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคล้องกันในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน  ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 
ส านกังานใหญ่ 

H1 = ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม และความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธ์
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนั
หรือ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ใน
การ ทดสอบสมมติฐาน ดังนั้น ก็จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็
ต่อเม่ือ ค่า ระดับนัยส าคัญทางสถิติ Sig (2-tailed) ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดงั ตาราง ต่อไปนี ้ 

ตาราง 43 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  ากบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

ภาวะผูน้  า ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ ์

ระดบั
ความสมัพนัธ ์

r Sig. 
ความรบัผิดชอบต่อตนเอง 0.669** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ความรบัผิดชอบท างานการ
ท างานที่สอดคลอ้งกนัในทีม 

0.556** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสู่
เปา้หมายท่ียิ่งใหญ่รว่มกนั 

0.544** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

รวม 0.647** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  ากับประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนักงาน โดยใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนัหรือ (Pearson 
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Product Moment Correlation Coefficient) พบวา่ ภาวะผูน้  า โดยรวม ซึง่มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึง่มีคา่นอ้ยกวา่ 0.001 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความ
ว่า ภาวะผูน้  าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.647 มีความสัมพนัธ์ใน ทิศทางเดียวกันใน
ระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึ่งหมายความว่า เม่ือพนกังานมี
ความคิดเห็นในเรื่องภาวะผูน้  าในภาพรวมดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

1. ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน้
คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) ยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ในดา้นความรบัผิดชอบต่อ
ตนเอง มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนกังาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.669 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัโดยในระดบัความสมัพนัธ์
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยหมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความคิดเห็นว่า 
ภาวะผูน้  า ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเองดีขึน้จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

2. ดา้นความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกันในทีม มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรับสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่า ในดา้นความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม มีความสมัพนัธ์
กบัประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังานโดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า r 
เท่ากบั 0.556 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัอยู่ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึง่สอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยหมายความว่า เม่ือ พนักงานมีความคิดเห็นว่า ภาวะผูน้  า ดา้นความ
รับผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกันในทีมดีขึน้จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน  
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

3. ดา้นความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรับสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่า ดา้นความร่วมมือกนัในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกนั มีความสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า r 
เท่ากบั 0.544 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัอยู่ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความคิดเห็นว่า ภาวะผูน้  า ดา้นความรว่มมือ
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กนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนัดีขึน้จะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

 
สมมติฐานที่ 5 องคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน 

อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

H0 = องคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณท์างลบ ไม่มีความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

H1 = องคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร สนั 
หรือ(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ใน
การ ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0)และจะ ยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือ 
ค่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดงั ตาราง ต่อไปนี ้ 

ตาราง 44 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รแห่งความสขุกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

องคก์รแห่งความสขุ ความผกูพนัตอ่
องคก์ร 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ ์

ระดบัความสมัพนัธ ์

r Sig. 
ความพงึพอใจในชีวิต 0.622** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ความพงึพอใจในงาน 0.715** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
อารมณท์างบวก 0.590** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
อารมณท์างลบ -0.061 0.391 ทิศทางเดียวกนั ไม่มีความสมัพนัธ ์
รวม 0.635** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งความสขุกบัความผกูพนั

ต่อองคก์รของพนกังาน โดยใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรสนั หรือ(Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า องค์กรแห่งความสุข โดยรวม มีค่า Sig. ซึ่ง
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน 
(H1) หมายความว่า องคก์รแห่งความสุขโดยรวมมีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.635 มีความสัมพันธ์ใน 
ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
หมายความว่า เม่ือหากพนกังานมีความคิดเห็นในเรื่ององคก์รแห่งความสขุในภาพรวมดีขึน้ จะท า
ใหค้วามผกูพนัตอ่องคก์ร เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

1. ดา้นความพึงพอใจในชีวิต มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน้คือ 
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ดา้นความพงึพอใจในชีวิต 
มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์ร  ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่า r เท่ากบั 0.662 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธ์ปานกลาง 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยหมายความว่า เม่ือหากพนกังานมีความคิดเห็นว่า องคก์ร
แห่งความสขุ ดา้นความพงึพอใจในชีวิต ดีขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนัตอ่องคก์ร  เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

2. ด้านความพึงพอใจในงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ดา้นความพงึพอใจในงาน 
มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์ร ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่า r เท่ากบั 0.715 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธ์ปานกลาง 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยหมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความคิดเห็นว่า องคก์รแห่ง
ความสุข ดา้นความพึงพอใจในงาน ดีขึน้ จะท าใหค้วามผูกพันต่อองคก์ร เพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลาง 

3. ดา้นอารมณท์างบวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน้คือ ปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0)และจะยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ด้านอารมณ์ทางบวก  มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์ร ของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 โดย
มีค่า r เท่ากบั 0.590 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง ซึ่ง
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สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือหากพนักงานมีความคิดเห็นว่า องคก์รแห่ง
ความสขุ ดา้นอารมณท์างบวก ดีขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนัตอ่องคก์ร เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

4. ด้านอารมณ์ทางลบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.391 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมติฐาน (H0) และจะปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ด้านอารมณ์ทางลบ  ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์ร ของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 โดย
มีค่า r เท่ากบั -0.061 โดยหมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 
สมมติฐานที่ 6 องคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน 

อารมณท์างบวก และอารมณท์างลบ มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

H0 = องคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณ์ทางลบ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

H1 = องคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณท์างลบ มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร สนั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะ ยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือ ค่า 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.01 โดยผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดงั ตาราง ต่อไปนี ้ 

 

ตาราง 45 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รแห่งความสขุกบัประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

 

 



  128 

องคก์รแห่งความสขุ ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ ์

ระดบัความสมัพนัธ ์

r Sig. 
ความพงึพอใจในชีวิต 0.598** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
ความพงึพอใจในงาน 0.570** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
อารมณท์างบวก 0.581** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 
อารมณท์างลบ 0.001 0.985 ทิศทางเดียวกนั ไม่มีความสมัพนัธ ์
รวม 0.599** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระหว่างองค์กรแห่งความสุขกับ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร
สัน หรือ(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) จะพบว่า องค์กรแห่งความสุข 
โดยรวม มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0)และจะ 
ยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่า องค์กรแห่งความสุขโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 โดยมีค่า r 
เท่ากับ 0.599 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยหมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในเรื่ององคก์รแห่ง
ความสขุในภาพรวมดีขึน้ จะท าใหส้่วนของประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ดา้นความพงึพอใจในชีวิต 
มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 
0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.598 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์าน
กลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้หมายความวา่ เม่ือหากพนกังานมีความคิดเห็นวา่ องคก์ร
แห่งความสขุ ดา้นความพงึพอใจในชีวิต ดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 
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2. ดา้นความพึงพอใจในงาน มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน้คือ 
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ดา้นความพงึพอใจในงาน 
มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 0.570 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์าน
กลาง ซึ่งจะสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือหากพนักงานมีความคิดเห็นว่า 
องคก์รแห่งความสขุ ดา้นความพึงพอใจในงาน ดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มขึน้
ในระดบัปานกลาง 

3. ดา้นอารมณท์างบวก มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกวา่ 0.001 นัน้คือ ปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) และจะยอมรับสมมติฐาน (H1) โดยหมายความว่า ด้านอารมณ์ทางบวก  มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 
โดยมีค่า r เท่ากบั 0.581 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธ์ปานกลาง 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้หมายความว่า เม่ือหากพนกังานมีความคิดเห็นว่า องคก์รแห่ง
ความสุข ดา้นอารมณท์างบวก ดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลาง 

4. ด้านอารมณ์ทางลบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.985 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมติฐาน (H0) ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) โดยหมายความว่า ในด้านอารมณ์ทางลบ  ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยมีค่า r เท่ากบั 0.001 หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 
สมมติฐานที่ 7 ความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ใน

ฐานะสมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่
องค์กร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร  มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

H0 = ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะ
สมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่
องค์กร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

H1 = ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะ
สมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่  ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่
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องค์กร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร  มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 

 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร สนั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในที่ระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ในการ 
ทดสอบสมมติฐาน ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรบัสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเม่ือ ค่า 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ Sig (2-tailed) โดยมีค่านอ้ยกวา่ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงั 
โดยตาราง ต่อไปนี ้ 

ตาราง 46 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนัตอ่องคก์ร กบัประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

 

ความผกูพนัตอ่องคก์ร ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ ์

ระดบั
ความสมัพนัธ ์

r Sig. 
ความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะ
ด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร 

0.472** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

ความพยายามและความตัง้ใจ
อย่างเตม็ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้
ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร 

0.581** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

ความมั่นใจและมุ่งมั่นใน
เปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร 

0.621** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

     
รวม 0.619** 0.000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร  กับ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยใชค้่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร
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สัน หรือ(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร 
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะ
ยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ความผูกพันต่อองค์กร  โดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า r เท่ากบั 
0.619 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกันในระดบัของความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้หมายความวา่ เม่ือหากพนกังานมีความคิดเห็นในเรื่องความผกูพนัตอ่องคก์ร ใน
ภาพรวมดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง สามารถวิเคราะหไ์ด้
ดงันี ้

1. ดา้นความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร มีค่า Sig. ซึง่เท่ากบั 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรับสมมติฐาน (H1) 
หมายความวา่ ดา้นความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร มีความสมัพนัธ์
กับประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า r 
เท่ากับ 0.472 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้หมายความวา่ เม่ือหากพนกังานมีความคิดเห็นวา่ ความผกูพนัตอ่
องค์กร ด้านความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองค์กร  ดีขึน้ ก็จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ดา้นความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่
องคก์ร มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.001 นัน้คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะ
ยอมรบัสมมติฐาน (H1) โดยหมายความว่า ดา้นความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่  ที่จะ
ท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน   ของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.581 มีความสัมพันธ์ใน 
ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
หมายความวา่ เม่ือหากพนกังานมีความคิดเห็นวา่ ความผกูพนัตอ่องคก์ร  ดา้นความพยายามและ
ความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร ดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างาน  เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

3. ดา้นความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร  มีค่า Sig. ซึ่งเท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และจะยอมรับสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่า ดา้นความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคณุค่าขององคก์ร  มีความสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า r 
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เท่ากับ 0.621 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยหมายความว่า เม่ือหากพนักงานมีความคิดเห็นว่า ความ
ผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร  ดีขึน้ จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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สรุปการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 47 สรุปการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รที่
แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานการวิจยั ความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงาน 

สถติทิีใ่ช้ 

เพศ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Samples t-test 
อาย ุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 

ระดบัการศกึษา ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Samples t-test 
สถานภาพ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Independent Samples t-test 

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 
ระยะเวลาการท างาน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 

ตาราง 48 สรุปการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 

สมมติฐานที ่2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และระยะเวลาการท างานที่แตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่าง
กนั 

สมมตฐิานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

สถติทิีใ่ช้ 

เพศ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Samples t-test 
อาย ุ ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 

ระดบัการศกึษา ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Samples t-test 
สถานภาพ ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Independent Samples t-test 

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 
ระยะเวลาการท างาน ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Brown-Forsythe 
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ตาราง 49 สรุปการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 

สมมติฐานที่ 3 ภาวะผู้น  า ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานที่
ประสานสอดคล้องกันในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน  มี
ความสมัพนัธต์่อความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจยั ความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงาน 

สถติทิีใ่ช้ 

ความรบัผิดชอบต่อตนเอง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ความรบัผิดชอบการท างานท่ี
ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ความรว่มมือในกนัทีมเพ่ือไปสู่
เปา้หมายท่ียิ่งใหญ่รว่มกนั 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ตาราง 50 สรุปการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 4 

สมมติฐานที่ 4 ภาวะผู้น  า ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานที่
ประสานสอดคล้องกันในทีมและความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน  มี
ความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านักงาน
ใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน 

สถติทิีใ่ช้ 

ความรบัผิดชอบต่อตนเอง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ความรบัผิดชอบการท างานท่ี
ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสู่
เปา้หมายท่ียิ่งใหญ่รว่มกนั 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
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ตาราง 51 สรุปการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 5 

สมมติฐานที่ 5 องคก์รแห่งความสขุ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณท์างลบ มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สาย
บตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจยั ความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงาน 

สถติทิีใ่ช้ 

ความพงึพอใจในชีวิต สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ความพงึพอใจในงาน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

อารมณท์างบวก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

อารมณท์างลบ ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ตาราง 52 สรุปการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 6 

สมมติฐานที่ 6 องคก์รแห่งความสขุ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณท์างลบ มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

สถติทิีใ่ช้ 

ความพงึพอใจในชีวิต สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ความพงึพอใจในงาน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
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ตาราง52 (ต่อ) 

สมมตฐิานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน 

สถติทิีใ่ช้ 

อารมณท์างบวก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

อารมณท์างลบ ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

 

ตาราง 53 สรุปการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 7 

สมมติฐานที่ 7 ความผูกพันต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความปรารถนาอันแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะ
สมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร และ
ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

สมมตฐิานการวิจยั ประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน 

สถติทิีใ่ช้ 

ดา้นความปรารถนาอนัแรงกลา้
ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชกิ

องคก์ร 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ดา้นความพยายามและความ
ตัง้ใจอย่างเตม็ที่ ที่จะท างาน
เพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่

องคก์ร 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

ดา้นความมั่นใจและมุ่งมั่นใน
เปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสุขที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต 
ส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัไดน้  าผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูที่มีประเด็นส าคญัมาสรุป อภิปรายผล และ
น าเสนอขอ้เสนอแนะผลการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1.เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพและ
รายไดต้่อเดือน ระยะเวลาการท างานที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รและประสิทธิภาพ
ที่แตกตา่งกนัของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

2.เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  ากบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

3.เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งความสขุกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

4.เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  ากบัประสิทธิภาพของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

5.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งความสขุกบัประสิทธิภาพของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

6.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.ท าใหท้ราบความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รแห่งความสขุและภาวะผูน้  า ที่มีต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รและกบัประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพและ
ความผกูพนัตอ่องคก์รใหเ้พิ่มมากขึน้ 
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2.ท าใหส้ามารถน าผลการวิจัยที่ไดไ้ปช่วยผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายของธนาคาร
กรุงเทพเพื่อใหเ้กิดความผูกพันต่อองคก์รและกับประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึน้ ในการ
รกัษาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

3.เพื่อเป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางในการศกึษาเก่ียวกบัองคก์รแห่งความสขุ ภาวะผูน้  า 
ความผกูพนัตอ่องคก์รและกบัประสิทธิภาพในการท างาน 

สมมตฐิานการวิจยั 
1.พนักงานธนาคารกรุงเทพ ที่ มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการท างาน ที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์รที่แตกตา่งกนั 

2.พนักงานธนาคารกรุงเทพ ที่ มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการท างาน ที่แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพใน
การท างานที่แตกตา่งกนั 

3.ภาวะผู้น  า ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม และความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธ์
ต่อความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพสายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

4.ภาวะผู้น  า ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม และความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธ์
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพสายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

5.องค์กรแห่งความสุข ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

6.องค์กรแห่งความสุข ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก และอารมณท์างลบ มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่  

7.ความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิก
องคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนแ์กอ่งคก์ร ความ
มั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 
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สรุปผลการวเิคราะหข์้อมูล 
การศกึษาวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุท่ีมีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อ

องคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านักงาน
ใหญ่ สรุปผลไดด้งันี ้

ตอนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานลักษณะทางประชากรศาสตรพ์นักงานธนาคาร
กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาโดย ไดแ้ก่ จ านวน รอ้ยละ ดงันี ้

 เพศ กลุ่มตวัอย่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.17 
และเพศชาย จ านวน  70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.83 

อายุ กลุ่มตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 100 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 
49.75 รองลงมาคือ อาย ุ21-30 ปี จ านวน 79 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 39.30 อาย ุ41-50 ปี จ านวน  
15 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 7.46 และอาย ุ51-60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.48 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาที่อยู่ในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 188 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 93.53 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 12 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 5.97 และต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน  1 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 

สถานภาพ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นสถานภาพโสด จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
59.70 และสถานภาพสมรส มีจ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.30 

รายไดต้่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาท
จ านวน 78 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ  38.81 รองลงมาจะเป็น รายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
จ านวน  69 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 34.33 และรายไดต้่อเดือน 30,001บาทขึน้ไป จ านวน  54 คน 
โดยคิดเป็นรอ้ยละ 26.87 

ระยะเวลาการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระยะเวลาการท างาน 4-6 ปี
จ านวน  77 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 38.31 รองลงมาจะเป็น ระยะเวลาการท างาน ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 3 ปี จ านวน 74 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 36.82 และระยะเวลาการท างาน 7 ปีขึน้ไป จ านวน 
50 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 24.88 ตามล าดบั 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัร
เครดิต ส านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกันในทีม และความร่วมมือในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน ดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา่ ระดบัภาวะผูน้  าของพนกังาน
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ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้  า มีระดบัภาวะผูน้  าโดยภาพรวม อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ซึ่งสามารถจ าแนก
เป็นรายดา้นได ้ดงันี ้

1. ความรบัผิดชอบต่อตนเอง โดยรวมมีภาวะผูน้  า อยู่ในระดับที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้  า โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี ้ท่านไดว้างแผนการท างานไวล้่วงหนา้ ทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ท่านกระตุน้ใหต้นเองเป็นคนที่กลา้ตัดสินใจในงานที่ได้
รบัผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ท่านไดป้ระเมินผลลพัธแ์ละน าผลนัน้มาปรบัปรุงงานใหด้ีขึน้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 และท่านเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการท างานใหม่ๆมากขึน้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.77 ตามล าดบั 

2. ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม โดยรวมมีภาวะผูน้  า อยู่
ในระดบัที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้  า โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี ้ท่านสามารถกระตุน้
และใหก้ าลงัใจเพื่อนรว่มงานในทีมไดด้ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ท่านมีความผกูพนัต่อทีมของท่าน
ในการท างานรว่มกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ท่านมีความกระตือรือรน้ในการท างานรว่มกนักบัทีม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 และท่านสามารถสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ทีมในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  
3.89 ตามล าดบั 

3. ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั โดยรวมมีภาวะผูน้  า อยู่
ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ในแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้  า โดยจะเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี ้ท่านดูแลเอาใจใส่
เพื่อนร่วมงานใหรู้ส้ึกมีคุณค่าความส าคญัอยู่เสมอ ในการท างานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
ท่านมกัใหค้  าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อเพื่อนร่วมงานของท่านในการบรรลเุป้าหมาย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.95 ท่านส่งเสริมใหเ้พื่อนรว่มงานของท่านพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
เป้าหมายที่ดีขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และท่านปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานโดยมักคิดถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลในการท างานรว่มกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัองคก์รแห่งความสขุของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นความพึงพอใจในงาน ดา้น
อารมณท์างบวก และดา้นอารมณท์างลบ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และค่าของความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองคก์รแห่งความสขุ อยู่ในระดบัดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.74 ซึง่สามารถจ าแนกออกเป็นรายดา้นได ้ดงันี ้

1. ความพึงพอใจในชีวิต โดยรวมมีองคก์รแห่งความสขุ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคก์รแห่งความสุข โดยจะเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี ้ท่านมีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆที่
เกิดขึน้ในชีวิตเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ท่านมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจบุนั 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 ท่านมีเป้าหมายในชีวิตของท่านอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 และ
ท่านรูส้กึวา่สามารถควบคมุสิ่งตา่งๆในชีวิตได ้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 

2. ความพึงพอใจในงาน โดยรวมมีองคก์รแห่งความสขุ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.86 เม่ือพิจารณารายขอ้พบนัน้ว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องคก์รแห่งความสขุ โดยจะเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ท่านมีความกระตือรือรน้ในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ท่านมีความภูมิใจต่อในหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ท่านไดท้ าสิ่งที่ท่านรกัในงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และท่านมี
ความรูส้กึผกูพนักบังานของท่านอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 ตามล าดบั 

3. อารมณ์ทางบวก โดยรวมมีองคก์รแห่งความสุข อยู่ในระดับที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
องคก์รแห่งความสขุ โดยเรียงจะล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ท่านมีความสมัพนัธท์ี่ดีกับเพื่อน
ร่วมงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดี ต่อปัญหาที่เกิดขึน้ในการ
ท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 องคก์รของท่านมีบรรยากาศที่ดีเอือ้ต่อการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.80 และท่านสามารถจัดการความเครียดที่เกิดขึน้ในงานได้อย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
ตามล าดบั 

4. อารมณ์ทางลบ โดยรวมมีองค์กรแห่งความสุข อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับองคก์รแห่งความสขุ โดยจะเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี ้ท่านรูส้ึกเบื่อหน่ายการ
ท างานในบางครัง้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 งานของท่านก่อใหเ้กิดความเครียด ความไม่สบายใจใน
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บางครัง้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 ท่านมีรูส้กึไม่พอใจในผลงานของท่านในบางครัง้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.30 และท่านรูส้กึไม่สบายใจกบับรรยากาศในที่ท  างานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลที่เก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ใน
ฐานะสมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่  ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชน์
ใหแ้ก่องคก์ร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคณุค่าขององคก์ร ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์รอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 ซึง่สามารถจ าแนกออกเป็น
รายดา้นได ้ดงันี ้

1. ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์ร  โดยรวมมีความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร อยู่ในระดบัที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบวา่ แต่ละขอ้
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร โดยจะเรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ดงันี ้ท่านรูส้ึกภาคภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 เป้าหมายการ
ท างานของท่านสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ท่านมุ่งมั่นที่จะท างานใน
องคก์รนีจ้นเกษียณอายุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 และท่านรูส้ึกว่าองคก์รเป็นเหมือนครอบครวัของ
ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 

2. ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่  ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่
องคก์รโดยรวมมีความผกูพนัต่อองคก์ร อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณาราย
ขอ้จะพบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อองคก์ร โดยจะ
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี  ้ท่านตัง้ใจ ทุ่มเทในการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05ท่านใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานใหแ้ก่องคก์ร  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.93 ท่านสามารถเสียสละประโยชนส์ว่นตนเพื่อผลประโยชนข์ององคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.91 และท่านพยายามพฒันาความรู ้ทกัษะของตนเองในการท างานเพื่อใหอ้งคก์รเกิดประโยชน์
มากขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 

3. ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคณุค่าขององคก์ร โดยรวมมีความผูกพนั
ต่อองคก์ร อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยจะเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ดังนี ้ท่านยอมรบัค่านิยมต่างๆที่สอดคลอ้งกับแนวทางขององคก์ร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ท่าน
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สามารถปรบัเปลี่ยนคุณค่า ค่านิยมของท่านใหส้อดรบักับคุณค่า ค่านิยมขององคก์ร  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 ท่านมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 และ
ท่านมั่นใจว่าท่านสามารถน าองคก์รไปสู่เป้าหมายในทิศทางที่ตอ้งการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81
ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคาร

กรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และ
ค่าใชจ้่าย ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นที่เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.91 ซึง่สามารถจ าแนกเป็นรายดา้นได ้ดงันี ้

1. คุณภาพของงาน โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน โดยจะเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ผลงานของท่านเป็น
ที่ยอมรบัของเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ผลงานของท่านไดม้าตรฐานที่ผูบ้งัคบับญัชา
ตอ้งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ท่านสามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษัทไดเ้ป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 และงานของท่านไดค้ณุภาพกว่าเป้าหมายที่องคก์รก าหนดไวใ้ห้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 ตามล าดบั 

2. ปริมาณงาน โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดบัที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ท่านสามารถท างานไดห้ลาย
หนา้ที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 ท่านมกัจะท างานไดส้  าเร็จกว่าปริมาณที่ไดต้ัง้เป้าหมายไวเ้สมอ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 ท่านไดร้บัความไวว้างใจใหท้ างานในหนา้ที่อื่น นอกจากงานประจ าของท่าน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 และท่านสามารถจดัการปริมาณงานไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีผูใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 

3. เวลา โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดบัที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.94 เม่ือพิจารณารายข้อจะพบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยจะเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ท่านสามารถท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ตรงเวลา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ท่านปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรได้รับ
ประโยชนส์งูสดุ ภายในเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 หากเกิดความผิดพลาดในงาน ท่าน
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สามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 และท่านสามารถล าดบัเวลาในการท างาน แต่ละ
ขัน้ตอนไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 ตามล าดบั  

4. ค่าใชจ้่ายโดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่า แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยจะเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ท่านปฏิบตัิงานโดยค านงึถึง
ผลประโยชนส์งูสดุ โดยไม่ท าใหต้น้ทนุและค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 ท่านสามารถ
จัดล าดับงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ท่าน
สามารถตดัสินใจเก่ียวกับค่าใชจ้่ายในองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และการ
ปฏิบตัิงานของท่านช่วยใหส้ามารถลดตน้ทนุขององคก์รลงได ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 ตามล าดบั 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ 

พนกังานที่มีเพศที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉลี่ยความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวม
ของ พนกังานที่มีอายุ 21-30 ปี มีความแตกต่างจากความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนกังานที่มีอายุ 
31-40 ปี และค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมของพนักงานที่มีอายุ 31-40 ปี มีความ
แตกตา่งจากความผกูพนัตอ่องคก์ร ของพนกังานที่มีอายุ 21-30 ปี โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในที่ระดบั 0.05  

พนกังานที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ผลการวิเคราะหพ์บวา่ พนกังานธนาคาร ที่มีสถานภาพสมรส มี
ความผูกพนัต่อองคก์ร มากกว่า พนกังานธนาคารที่มีสถานภาพโสด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
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พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อ
องคก์ร โดยรวมของ พนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนที่ 10,001-20,000 บาท มีความแตกต่างจากความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนที่ 20,001-30,000 บาท และค่าเฉลี่ยความผกูพนั
ต่อองคก์ร โดยรวมของพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนที่ 20,001-30,000 บาท มีความแตกต่างจาก
ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานที่ มีรายได้ต่อเดือนที่ 10,001-20,000 บาท โดยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อ
องคก์ร โดยรวมของ พนกังานที่มีระยะเวลาการท างาน ที่ต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 3 ปี มีความแตกต่าง
จากความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานที่มีระยะเวลาการท างาน 4-6 ปี และค่าเฉลี่ยความผกูพนั
ต่อองคก์ร โดยรวมของพนกังานที่มีระยะเวลาการท างาน 4-6 ปี มีความแตกต่างจากความผกูพนั
ต่อองคก์ร ในพนกังานที่มีระยะเวลาการท างาน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ 

พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พนักงานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พนักงานที่ มีสถานภาพแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพ
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ในการท างาน โดยรวมของ พนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนที่ 10,001-20,000 บาท มีความแตกต่าง
จากประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนที่ 20,001-30,000 บาท และ
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวมของพนักงานที่มีรายไดต้่อเดือนที่ 20,001-30,000 
บาท มีความแตกต่างจากประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังานที่มีรายไดต้่อเดือนที่ 10,001-
20,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานที่มีระยะเวลาการท างานแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่

ประสานสอดคล้องกันในทีม และความร่วมมือในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มี
ความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน
ใหญ่ 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้  าโดยรวมมีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 
0.661 มีความสมัพนัธ์ที่ใน ทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า 
เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่องภาวะผูน้  าในภาพรวมดีขึน้ ก็จะท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์ร 
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง สามารถวิเคราะหร์ายดา้นไดด้งันี ้

ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร   ของ
พนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 
0.633 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง หมายความวา่ เม่ือ 
พนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง ภาวะผูน้  า ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง ดีขึน้ จะท าใหค้วาม
ผกูพนัตอ่องคก์ร  จะเพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม มีความสมัพนัธก์บัความ
ผูกพันต่อองค์กร   ของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.643 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ พนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง ภาวะผูน้  าดา้น
ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม ดีขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนัตอ่องคก์ร  จะ
เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้
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ความร่วมมือกนัในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกนั มีความสมัพนัธก์บัความ
ผูกพันต่อองค์กร   ของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.643 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของ
ความสมัพันธ์ปานกลาง ไว ้หมายความว่า เม่ือพนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง ภาวะผูน้  า ดา้น
ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั ดีขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ร  จะ
เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

 
สมมติฐานที่ 4 ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่

ประสานสอดคลอ้งกันในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 
ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น  าโดยรวมจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
เท่ากบั 0.647 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง หมายความ
ว่า เมื่อพนกังานมีความคิดเห็นในเรื่องภาวะผูน้  าในภาพรวมดีขึน้ โดยจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างาน เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้สามารถวิเคราะหร์ายดา้น
ไดด้งันี ้

ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน  ของ
พนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 
0.669 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง โดยหมายความว่า 
เม่ือ พนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง ภาวะผูน้  า ดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเอง ดีขึน้ จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

ความรับผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคล้องกันในทีม  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.556 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความคิดเห็นในเรื่อง ภาวะผูน้  า ดา้น
ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกันในทีม ดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างาน  เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้
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ความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.544 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความคิดเห็นในเรื่อง ภาวะผูน้  า ดา้น
ความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายท่ียิ่งใหญ่รว่มกนั ดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน  
เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้
 

สมมติฐานที่ 5 องคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน 
อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

ผลการวิจัยพบว่า องคก์รแห่งความสุขโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า r เท่ากับ 0.635 มี
ความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ
พนักงานมีความคิดเห็นในเรื่ององคก์รแห่งความสุขในภาพรวมดีขึน้ จะท าใหค้วามผูกพันต่อ
องคก์ร เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง โดยสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว  ้สามารถวิเคราะหร์ายดา้น
ไดด้งันี ้

ความพงึพอใจในชีวิต มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัตอ่องคก์ร ของพนกังาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.662 มีความสมัพนัธ์
ใน ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความ
คิดเห็นในเรื่อง องคก์รแห่งความสขุ ดา้นความพงึพอใจในชีวิตดีขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนัตอ่องคก์ร 
เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

ความพงึพอใจในงาน มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อองคก์ร  ของพนกังาน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.715 มี
ความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลางหมายความวา่ เม่ือ พนกังาน
มีความคิดเห็นในเรื่อง องคก์รแห่งความสขุ ดา้นความพึงพอใจในงาน ดีขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนั
ต่อองคก์ร  เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

อารมณท์างบวก มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังาน โดยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.590 มีความสมัพนัธ์
ใน ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความ
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คิดเห็นในเรื่อง องคก์รแห่งความสขุ ดา้นอารมณท์างบวก ดีขึน้ จะท าใหค้วามผกูพนัตอ่องคก์ร เพิ่ม
ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

อารมณท์างลบ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์ร ของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ -0.061 โดย
หมายความวา่ ความคิดเห็นในเรื่อง อารมณท์างลบ ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์ร 

 
สมมติฐานที่ 6 องคก์รแห่งความสขุ ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นความพึงพอใจ

ในงาน ดา้นอารมณ์ทางบวก และดา้นอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจยัพบว่า องคก์รแห่งความสขุโดยรวมจะมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.599 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง 
โดยหมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในเรื่ององคก์รแห่งความสขุในภาพรวมดีขึน้ จะท า
ให้ประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว ้
สามารถวิเคราะหร์ายดา้นไดด้งันี ้

ความพึงพอใจในชีวิต มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนกังาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.598 มี
ความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ 
พนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง องคก์รแห่งความสุข ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดีขึน้ จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

ความพึงพอใจในงาน มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนกังาน 
โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.570 มี
ความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ 
พนักงานมีความคิดเห็นในเรื่อง องคก์รแห่งความสุข ดา้นความพึงพอใจในงาน ดีขึน้ จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

อารมณท์างบวก มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงาน โดย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.581 มี
ความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ 



  150 

พนกังานมีความคิดเห็นว่า องคก์รแห่งความสขุ ดา้นอารมณท์างบวก ดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการท างาน เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

อารมณท์างลบ ไม่มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังาน อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากับ 0.001 หมายความว่า 
ความคิดเห็นในเรื่อง อารมณท์างลบ ไม่มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน 
 

สมมติฐานที่ 7 ความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ใน
ฐานะสมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่  ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชน์
ใหแ้ก่องคก์ร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร  มีความสมัพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจยัพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.619 มีความสมัพนัธใ์น ทิศทางเดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง 
โดยหมายความว่า เม่ือพนกังานมีความคิดเห็นในเรื่องความผกูพนัต่อองคก์ร  ในภาพรวมดีขึน้ จะ
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้
สามารถวิเคราะหร์ายดา้นจะไดด้งันี ้

ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองค์กร มีความสมัพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.472 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความคิดเห็นในเรื่อง ความผูกพนัต่อ
องค์กร ด้านความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองค์กร  ดีขึน้ จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่
องคก์ร มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.581 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทาง
เดียวกนัในระดบัของความสมัพนัธป์านกลาง หมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความคิดเห็นในเรื่อง 
ความผูกพันต่อองค์กร  ด้านความพยายามและความตั้งใจอย่างเต็มที่จะท างานเพื่อมุ่งเน้น
ประโยชน์ให้แก่องค์กร ดีขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน  เพิ่มในระดับปานกลางซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้
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ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน  ของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าของ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.621 มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกันในระดับของ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง โดยหมายความว่า เม่ือ พนกังานมีความคิดเห็นในเรื่อง ความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความมั่นใจและมุ่งมั่นในเปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร  ดีขึน้ จะท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการท างาน  เพิ่มในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้เอาไว ้

การอภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุที่มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนั

ต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน
ใหญ่ โดยจะอภิปรายผลไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

 พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเนื่องจากมาจากทกุเพศต่างมีความรกัความผกูพนัต่อ
องคก์รเหมือนกนั การปฏิบตัิงานไม่ไดค้  านงึถึงเรื่องเพศเป็นหลกั และทกุเพศสามารถปฏิบตัิงานได้
เท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณุ ฐิติมา หลกัทอง (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบรษัิท ผลิตชิน้สว่นอตุสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหนึ่ง ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะ
นคร จ.ชลบรุี พบว่า เพศนัน้ไม่มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนักบัองคก์รของพนกังาน โดยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี ้ อาจเป็นเพราะปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงต่างมี
ประสิทธิภาพและความสามารถทดัเทียมกนัในการปฏิบตัิงาน 

 พนกังานที่มีอายแุตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเนื่องมาจากพนกังานที่มีอายมุากกว่าย่อมมีความผูกพนัต่อ
องคก์รมากกว่าพนกังานที่อายุนอ้ยกว่า มีค่านิยมที่ภกัดีต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบัในงานวิจัยของ 
โศรตี โชคคุณะวัฒนา (2557)ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ โดยพบว่า พนกังานที่มีช่วงอายแุตกต่างกนัมี
ความผูกพันต่ององคก์รแตกต่างกัน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะ
พนกังานที่มีอายมุากกวา่ท างานใหก้บัธนาคารมานานๆจนมีความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร  
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พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเนื่องจากธนาคารกรุงเทพใหค้วามส าคญักบั
ทกัษะของพนกังานแต่ละคนมากกวา่วฒุิการศกึษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณุ ฐิติมา หลกัทอง 
(2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยาน
ยนตแ์ห่งหนึ่ง ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบรุี พบวา่ ระดบัการศกึษานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์
ต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในระดับ 0.05 เนื่องจากเป็น
เพราะในการท างานนัน้จะตอ้งใชท้กัษะต่างๆ และดา้นความช านาญสงู 

พนกังานที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเนื่องจากพนกังานที่มีสถานภาพสมรสตอ้งการความมั่นคง 
ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อย หากเทียบกบัคนโสด สอดคลอ้งกบัในงานวิจยัของ โศรตี โชคคณุะวฒันา 
(2557) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ พบวา่ พนกังานที่มีสถานภาพสมรสมีนัน้ความผกูพนัตอ่องคก์รซึง่
มากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด/อื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 นั้นซึ่งอาจเป็น
เพราะ พนกังานที่มีสถานภาพสมรสแลว้ต่างก็มีภาระในการตอ้งรบัผิดชอบที่มากกว่าพนกังานที่มี
สถานภาพโสด/อื่นๆ ซึง่เป็นเหมือนขอ้จ ากดัในการยา้ยองคก์ร ในการท างาน 

พนักงานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันนัน้มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานที่มีรายไดม้ากกว่ารูส้กึ
ถึงความรับผิดชอบในภาระงานมากกว่าพนักงานที่รายไดน้อ้ยกว่า ท าให้เกิดความผูกพันต่อ
องคก์รมากกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณุ ฐิติมา หลกัทอง (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ผลิตชิน้สว่นอตุสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหนึ่ง นิคมอตุสาหกรรมอมตะ
นคร จ.ชลบุรี พบว่า รายไดต้่อเดือนนั้นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ทัง้นี ้เนื่องจากพนกังานที่มีระดบัรายไดต้่อ
เดือนมาก จะท าใหมี้ความสมัพนัธต์่อในดา้นความผกูพนัองคก์รที่มากกว่าพนกังานที่มีรายไดต้่อ
เดือนนอ้ย 

พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานที่มีระยะเวลาการท างาน
มากกว่า ท างานมานานกว่าจึงท าใหเ้กิดความรูส้ึกผูกพันต่อองคก์รมากกว่า สอดคลอ้งกับใน
งานวิจยัของคณุ ฐิติมา หลกัทอง (2557) ไดศ้กึษา เรื่อง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท 
ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี พบว่า 
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานนั้น มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ทัง้นี ้เนื่องจาก พนักงานที่ท  างานมานานกว่านัน้ มีแนวโนม้ใน
การที่จะยอมรบัเป้าหมายขององคก์รมากขึน้ อีกทัง้ยงัไดส้ะสมประสบการณก์ารท าาน และไดร้บั
ค่าตอบแทนและผลประโยชนม์ากขึน้ ตามระยะเวลา การตดัสินใจที่จะลาออก หรอืเปลี่ยนงาน  จงึ
จะตดัสินใจยาก ท าใหเ้กิดความผกูพนัตอ่องคก์รซึง่มีมากกวา่พนกังานที่มีอายกุารท างานนอ้ย 

 
สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานธนาคาร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะทุกเพศสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีขอ้จ ากัดในประสิทธิภาพการท างาน สอดคลอ้งกับใน
งานวิจยัของคณุสิตาพชัร จินตนานนท ์(2557) ที่ศกึษาเรื่อง สมรรถนะ ความตอ้งการของพนกังาน
ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานสาขาในเขตราชเทวี พบว่า พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตราชเทวีที่มี
เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 พนกังานทกุเพศมีประสิทธิภาพเหมือนกนั 

พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเนื่องจากทุกช่วงอายุต่างก็สามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นอายใุนการท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณุ ปวีณา เปรมฤทยั 
(2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนกังานประกนัชีวิตแห่งหนึ่ง 
พบว่าพนักงานคนที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.05 อายุช่วงใดก็มีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท
ประกนัไม่ตา่งกนั 

พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันนัน้ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานธนาคารสว่นใหญ่มี
ระดบัการศกึษาที่ใกลเ้คียงกนั ท าใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานที่ไม่แตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัใน
งานวิจัยของคุณ สิตาพัชร จินตนานนท์ (2557)  ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะความต้องการของ
พนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
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(มหาชน) เขตราชเทวี พบว่า พนกังานซึ่งมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีประสิทธิภาพในการ
ท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 พนกังานไม่วา่จะระดบัการศกึษาใด
ต่างก็สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไม่ตา่งกนั 

พนักงานที่ มีสถานภาพแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 อาจเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการท างาน
นัน้ ไม่วา่พนกังานจะมีสถานภาพใด ก็ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัในงานวิจยัของ
คณุ สมพร พนัธุบรรยงก ์(2558a)ไดศ้กึษา เรื่อง การเรียนรูมี้ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนนุงานสาขาธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยพบว่า พนกังาน
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติในระดบั 0.05 ไม่วา่พนกังานธนาคารจะมีสถานภาพใดก็มีประสิทธิภาพไดด้ีไม่ตา่งกนั 

พนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานที่มีรายไดม้ากกว่ารูส้กึ
ถึงหนา้ที่ในภาระงานมากกว่าพนกังานที่รายไดน้อ้ยกว่า ท าใหทุ้่มเทท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
กวา่ สอดคลอ้งกบัในงานวิจยัของคณุ สิตาพชัร จินตนานนท ์(2557) ไดศ้กึษาเรื่อง สมรรถนะความ
ตอ้งการของพนกังานที่มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขาในเขตราชเทวี  พบว่า ในพนักงานที่มีระดับรายไดต้่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 โดยพบวา่
พนกังานที่มีอายงุานมากกวา่มีประสิทธิภาพในการท างานที่มากกวา่พนกังานอายงุานนอ้ยกวา่ 

พนกังานที่มีระยะเวลาการท างานแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานทกุคนไม่ว่าจะ
อายุงานนานเท่าใดต่างก็มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ไม่มี ในข้อจ ากัดด้าน
ประสิทธิภาพในการท างาน สอดคลอ้งกบัในงานวิจยัของคณุ ปวีณา เปรมฤทยั (2556) ไดศ้ึกษา
เรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนกังานบรษัิทประกนัชีวิตแห่งหนึ่ง โดยพบวา่
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั 
โดยอย่างมีนัยยะส าคัญในระดับ 0.05 โดยพบว่าพนักงานประกันที่อายุงานต่างกัน ก็มี
ประสิทธิภาพในการท างานไดด้ีไม่แพก้นั 

 
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่

ประสานสอดคลอ้งกันในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มี
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ความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน
ใหญ่ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาวะผูน้  าโดยรวมมีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
เท่ากับ 0.661 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับของความสัมพันธ์ปานกลาง และ
ภาวะผู้น  ารายด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม และความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธ์
ต่อความผูกพนัต่อองคก์ร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั 

ความรบัผิดชอบต่อตนเองมีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน โดย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจาก
ธนาคารสง่เสรมิใหพ้นกังานมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ของตน มีการสง่เสรมิการพฒันา การเรยีนรู ้
และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพรตัน ์ปันธิ (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของบุคลากรกรมการศาสนาพบว่า ภาวะผูน้  าส่งผลต่อความผูกพนั
ของบุคลากรกรมการศาสนา อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 ดา้นความรูส้ึกว่าตนเองนั้นมี
บทบาท และความมีส าคญัต่อองคก์าร ท าใหพ้นกังานมีการพฒันาการท างานในส่วนของตนเอง 
จนเกิดเป็นความผกูพนัตอ่องคก์ร 

ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคลอ้งกนัในทีม มีความสมัพนัธต์่อความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก พนกังานสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการท างานเป็นทีม ใหค้วาม
รว่มมือกนัในการปฏิบตัิงาน สรา้งแรงจงูใจและใหก้ าลงัใจเพื่อนรว่มงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Musinguzi, Namale, Rutebemberwa, Dahal, และ  Kekitiinwa (2018 ) ได้ศึกษา เ รื่ อ ง  The 
relationship between leadership style and health worker motivation, job satisfaction and 
teamwork in Uganda พบว่า ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างเพื่อนรว่มงาน ภาวะผูน้  ามีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัการการท างานเป็นทีม โดยพบว่า เม่ือพนกังานสาธารณสขุมีภาวะผูน้  าที่ดีขึน้จะท าให้
เกิดการท างานเป็นทีมนัน้ดีขึน้ 

ความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกนั มีความสมัพนัธต์่อความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก พนกังานในธนาคารต่างทราบถึงเป้าหมายที่มีรว่มกนั คอยดแูล
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เอาใจใส่เพื่อนร่วมงานใหรู้ส้ึกมีคุณค่า ความส าคญัอยู่เสมอ และพฒันาศกัยภาพเพื่อเป้าหมาย
ขององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษดา เชียรวฒันสขุ, สรุพร อ่อนพทุธา, และ สพุรรณษา 
ฟักข า (2561)ไดศ้ึกษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบภาวะผูน้  า รูปแบบภาวะผูต้ามกบัความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน พบว่า ภาวะผูน้  ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์ารของ
พนักงาน อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าภาวะผูน้  าท าใหพ้นักงานพรอ้มทุ่มเทที่จะ
ท างานใหอ้งคก์ร ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้จนประสบความส าเรจ็ 

 
 

สมมติฐานที่ 4 ภาวะผูน้  า ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่
ประสานสอดคลอ้งกันในทีม และความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 
ส านกังานใหญ่ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ภาวะผูน้  าโดยรวมจะมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์ที่เท่ากบั 0.647 มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 
และภาวะผูน้  ารายดา้น ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ความรบัผิดชอบการท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม และความรว่มมือกนัในทีมเพื่อไปสูเ่ปา้หมายที่ยิ่งใหญ่รว่มกนั มีความสมัพนัธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนั 

ความรับผิดชอบต่อตนเองมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อาจ
เนื่องมาจากธนาคารใหค้วามส าคญัในการพฒันาตนเองของพนักงาน สนับสนุนใหแ้ต่ละบุคคล
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณุ ผกามาศ บวัพงษ์ และ กฤษดา เชียร
วฒันสขุ (2564) ไดศ้ึกษาเรื่อง ภาวะผูน้  าของครูและสภาพแวดลอ้มในการท างานที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในระดับมัธยมศึกษา  พบว่า ภาวะผู้น  าของครูและ
สภาพแวดล้อมในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในระดับ
มธัยมศึกษาที่ท  าการศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติใน 0.05 โดยครูที่มีภาวะผูน้  าในตนเอง จะ
สามารถขบัเคลื่อนการบริหารงานของโรงเรียนตามกรอบการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
ระดบัชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความรับผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคล้องกันในทีม มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในระดับ 0.01 มี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก ธนาคารใหค้วามส าคญัต่อการท างานเป็นทีม
และความร่วมมือกันในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บรรจบ 
จันทร์ที  และคนอื่น ๆ (2564)  ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น  าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น อ าเภอศรีราชา 
จังหวดัชลบุรี พบว่า ภาวะผูน้  าดา้นส่งเสริมการท างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน 0.01 โดยผู้บริหารได้น าวิธีการต่างๆในการบริหารจัดการสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานอย่างประสบ
ความส าเรจ็และใหค้วามส าคญัต่อการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพฒันาประสิทธิภาพ
การท างาน 

ความร่วมมือในทีมเพื่อไปสู่ เป้าหมายที่ยิ่ งใหญ่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในระดับ 0.01 มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจากพนักงานมีการวางเป้าหมายร่วมกัน 
ตัง้เปา้หมายในการท างานแต่ละปี ท าใหเ้กิดความรว่มมือกนัขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณุ พิม
พร จิตรอาจ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น  าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กรณีศึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พบว่า ภาวะผู้น  าส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่ผูบ้ริหารที่มีการปรบัเปลี่ยน มีวิธีการ ในการปกครองที่เหมาะสม จนน าพาองคก์ารไปสู่
เปา้หมายความส าเรจ็ไดร้ว่มกนั 

 
สมมติฐานที่ 5 องคก์รแห่งความสุข ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน 

อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า องคก์รแห่งความสุขโดยรวมมีความสมัพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่ เท่ากับ 0.635 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับของ
ความสมัพนัธป์านกลาง และองคก์รแห่งความสขุรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้น
ความพึงพอใจในงาน ดา้นอารมณ์ทางบวก มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองคก์ร อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และดา้นอารมณท์างลบไม่
มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัตอ่องคก์ร โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 

ความพึงพอใจในชีวิตมีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก พนกังานท่ี
มีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง รูส้ึกควบคุมชีวิตตนเองได ้ย่อมจะมีความสขุในชีวิตมากกว่า
พนักงานที่ขาดความพึงพอใจ ซึ่งท าใหเ้กิดความผูกพันต่อองคก์รมากกว่า โดยสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของกิติพฒัน ์ดามาพงษ์ (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความสขุ ความพึงพอใจ ต่อความผูกพนั
ของบคุลากรที่มีต่อส านกังานกองทนุสนบัสนนุ การสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.). พบว่า ความสขุใน
การท างานในดา้นความสขุในชีวิตและงานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสขุของบุคลากร สสส .มี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบคุลากร โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ในระดบั 0.01 โดยบคุลากรท่ีมีความพงึพอใจกบัชีวิตจะมีระดบัความผกูพนัตอ่องคก์รที่มากขึน้ 

 ความพึงพอใจในงานนัน้มีความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจาก 
พนกังานที่รูส้กึดีกบังานของตน มีความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งจะท าใหมี้ความรกัองคก์รที่มาก
ขึน้ และธนาคารไดส้่งเสริมใหพ้นักงานรกัในงานที่ตนไดร้บัผิดชอบ จนท าใหเ้กิดความผูกพนัต่อ
องคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Moonsri K (2018) ไดศ้กึษา เรื่อง อิทธิพลของความพงึพอใจใน
งานที่สง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานในธุรกิจขนาดเลก็และกลาง พบวา่ ความรูส้กึพงึ
พอใจในการท างานนัน้มีผลต่อการสรา้งความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติในระดบั 0.01 ความผกูพนัตอ่องคก์รเป็นสว่นส าคญัท่ีจะท าใหบ้คุลากร เกิดความตอ้งการ
ที่จะปฏิบตัิงานกบัองคก์รต่อไป 

อารมณท์างบวกมีความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก พนกังานที่มี
อารมณ์ที่ดี ท าให้ท างานออกมาได้ดีและปราศจากความกังวลใจ จึงท าให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มที่ ท าใหเ้กิดความพงึพอใจและเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร โดยสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของคณุ ณิชารยี ์แกว้ไชยษา (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ความสขุในการท างานและความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนักงานในบริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง  พบว่า ความสุขมี
ความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 
เม่ือพนักงานปราศจากความเครียด จากที่ท  างานและเรื่องส่วนตัว  หรือปัจจัยอื่นๆ ย่อมท าให้
พนกังานปราศจากความกงัวลใจ ท าใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มที่เต็มก าลงั เม่ือ
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พนกังานนัน้ประสบความส าเร็จในการท างานของตน ย่อมเกิดความพึงพอใจ และมีความสขุกับ
งานที่ท  าอยู่ มีอารมณเ์ชิงบวก สง่ผลใหไ้ม่อยากเปลี่ยนงาน และเกิดความผกูพนัตอ่องคก์ร 

อารมณท์างลบไม่มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจาก 
พนักงานที่มีความเครียด หรือซึมเศรา้ ไม่มีความพึงพอใจในชีวิตและงานของตน ท าใหจ้ิตใจไม่
อยากขอ้งเก่ียวกบัผูอ้ื่นหรือองคก์ร ท าใหไ้ม่มีความสมัพนัธก์นั ซึ่งเป็นที่น่าสงัเกตว่า ไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของหลายท่าน รวมถึง ยศพร ปัญจมะวตั (2561)ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ความสขุในการ
ท างานความผูกพันต่อองกรและปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง ของพนักงานประจ าบริษัทแจ่มใสพับลิชชิ่ง 
พบว่า  การมีอารมณท์างลบ ภาวะซึมเศรา้ มีความคิดทางลบมีความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 โดยการมีอารมณ์ทางลบ มี
ความคิดทางลบ มีความรูส้ึกเศรา้ท้อแท้ ภาวะซึมเศรา้ เบื่อ สิน้หวัง ท าให้การทุ่มเทต่อการ
ปฎิบตัิงานลดลงท าอะไรก็รูส้กึไม่เพลิดเพลินเหมือนเดิม จงึสง่ผลใหค้วามผกูพนัตอ่องคก์รนอ้ยลง 

 
สมมติฐานที่ 6 องคก์รแห่งความสขุ ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นความพึงพอใจ

ในงาน ดา้นอารมณ์ทางบวก และดา้นอารมณ์ทางลบ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า องค์กรแห่งความสุขโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.599 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับของ
ความสมัพนัธ์ปานกลาง และองคก์รแห่งความสขุรายดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึง
พอใจในงาน อารมณท์างบวก มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน โดยอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติในระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และอารมณ์ทางลบไม่มี
ความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 

ความพึงพอใจในชีวิตมีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
โดยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจ
เนื่องมาจากพนกังานที่มีความสขุ ความพงึพอใจในชีวิต จะสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะไม่มีความกังวลต่างๆในชีวิต สอดคลอ้งกับงานวิจัยของคุณ สุทธิชา คหัฏฐา (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับประสิทธิภาพในการท างานของ
ขา้ราชการส านกังานเขตลาดพรา้ว พบว่า ความสขุในการท างานมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ
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ใน การท างาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เม่ือขา้ราชการมีความสขุกับพืน้ฐานชีวิต
แลว้ก็จะสง่ผลดีกบัการท างาน จะท าใหมี้ประสิทธิภาพ ในการท างานเพิ่มมากขึน้ 

ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก 
พนักงานที่รูส้ึกดีกบังานของตนย่อมอยากใหง้านออกมาดี มีประสิทธิภาพมากขึน้ สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ศิรประภา ภาคีอรรถ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  พบว่า ความพึงพอใจในงานนั้นมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องคก์ารมหาชน)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่าความพงึพอใจในงานท า
ใหบ้คุลากรในส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตรท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

อารมณท์างบวกมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจาก
ธนาคารสง่เสรมิใหพ้นกังานมีทศันะคติเชิงบวก ใหส้ามารถเผชิญกบัความทา้ทายในปัญหาใหม่อยู่
เสมอ ท าใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กอปรลาภ อภยัภกัดิ์ (2563) 
ไดศ้ึกษาเรื่อง บรรยากาศองคก์รแห่งความสุข คนเบิกบาน งานส าเร็จ  พบว่า ทัศนะคติเชิงบวก 
บรรยากาศขององคก์รแห่งความสขุ และความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมิตร ระหว่างเพื่อนรว่มงาน จะ
ช่วยใหพ้นกังานสามารถท างานไดด้ี มีความสขุและงานที่ไดน้ัน้ ก็มีจะประสิทธิภาพมากขึน้ 

อารมณท์างลบไม่มีความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดย
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก
พนกังานสามารถแยกแยะระหว่างความเครียด อารมณท์างลบ กบัการท างานได้ จึงยงัคงท างาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของคุณ ปวิตรา ลาภละมลู (2557)ไดศ้ึกษาเรื่อง 
ความเครียดภายในองคก์รที่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการ ปฏิบตัิงานของพนกังานบรษัิท 
ไอ.เทค.คอมมนูิเคชั่น จ ากัด พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างความเครียด อารมณล์บในองคก์ร ใน
ดา้นลกัษณะงานไม่มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน โดยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติใน 0.05 

 
สมมติฐานที่ 7 ความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ใน

ฐานะสมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่  ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชน์
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ใหแ้ก่องคก์ร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร  มีความสมัพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.619 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับของ
ความสมัพนัธป์านกลาง และความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่
ในฐานะสมาชิกองคก์ร ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชน์
ใหแ้ก่องคก์ร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร มีความสมัพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 

ความปรารถนาอันแรงกลา้ที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองคก์รมีความสมัพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก การที่พนกังานมีความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์รย่อมอยาก
ใหง้านออกมาดี มีการพฒันา และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณุ จิรชัญา 
ศขุโภคา (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง อิทธิพลการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากหวัหนา้งานและจากองคก์รที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานผ่านความผูกพนัต่อองคก์รและความไวว้างใจ ของพนักงานกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนต ์พบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนัตอ่องคก์รดา้นการคงอยู่กบัองคก์ร
โดยรวมกบัประสิทธิภาพโดยรวมมีความสมัพนัธก์นัในเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 
0.01 เม่ือพนกังานบรษัิทรูส้กึผกูพนัตอ่องคก์รจะท าใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึน้ 

ความพยายามและความตัง้ใจอย่างเต็มที่จะท างานเพื่อมุ่งเนน้ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร 
มีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในระดับ 
0.01 มีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนั อาจเนื่องมาจาก ธนาคารมีการสง่เสรมิใหพ้นกังาน
ตัง้ใจปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมการอบรมต่างๆ ท าใหง้านที่ไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณจิรัชญา ศุขโภคา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลการรับรู ้การ
สนบัสนนุจากหวัหนา้งานและจากองคก์รที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการท างานผ่านความผกูพนัตอ่
องคก์รและความไวว้างใจ ของพนกังานกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร
สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในองคก์ร โดยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 
0.01  เนื่องจากเม่ือพนกังานเกิดความรูส้กึ ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร พนกังานจะมีความเต็มใจ 
ทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่องคก์ร ซึ่งความผกูพนัต่อองคก์รนัน้ 
เป็นสิ่งที่ผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามส าคญั เพราะความผกูพนัต่อองคก์รจะเป็นตวัเช่ือมความตอ้งการ
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ของบคุคลและเปา้หมายองคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวับ่งบอกถึงเป็นปัจจยัที่ท  าใหง้าน
ขององคก์รบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละความมีประสิทธิภาพขององคก์ร 

ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กรมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจาก ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้
พนกังานเดินไปยงัเป้าหมายเดียวกนั และยงัแสดงถึงคณุค่าที่มีของบคุลากรในองคก์ร สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของคุณ จิรชัญา ศุขโภคา (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง อิทธิพลการรบัรูก้ารสนับสนุนจาก
หวัหนา้งานและจากองคก์รที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานผ่านความผูกพนัต่อองคก์รและ
ความไวว้างใจ ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรส่งผล
ทางบวกต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากพนกังานจะเกิดความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร จะมี
ความเต็มใจ ท่ีจะท างานอย่างเต็มที่ เพื่อใหเ้ป้าหมายขององคก์รบรรลแุละใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
แก่องคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหภ์าวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุที่มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนั

ต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังาน
ใหญ่ มีขอ้เสนอแนะดงันี ้

1.ธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ ควรใหค้วามส าคญัการส่งเสริม
ความผูกพนัต่อองคก์รใหเ้พิ่มมากขึน้ เช่น การใหร้างวลัแก่พนกังานที่อยู่กบัองคก์รมานานและมี
การปฏิบตัิงานที่ดี เพื่อใหพ้นกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รเพิ่มขึน้ 

2.ผูบ้งัคับบญัชาควรเปิดโอกาสใหพ้นักงานมีโอกาสไดพ้ฒันาตนเองอยู่เสมอ อาจ
เป็นการอบรม การเรียนการสอนทักษะที่พนักงานขาด เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.ธนาคารควรส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพิ่มมากขึน้ เพื่อใหพ้นักงานไดเ้รียนรูก้าร
ท างานเป็นทีม อาจเริ่มจากกิจกรรมต่างๆที่ใหพ้นักงานไดท้ างานร่วมกันมากขึน้ เป็นการสรา้ง
ความสามคัคีและเช่ือมสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานในทีมรว่มกนั 

4.ผูบ้ังคับบัญชาควรเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ให้
พนกังานไดแ้สดงความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ เพราะการปิดกัน้ความคิดเห็นของพนกังาน ท า
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ใหพ้นักงานไม่กลา้ที่จะแสดงออกถึงความรู ้วิสัยทัศนท์ี่มี จนน าไปสู่การมีประสิทธิภาพในการ
ท างานที่ลดลง อีกทัง้ยงัมีความผกูพนัตอ่องคก์รนอ้ยลงอีกดว้ย 

5.ผู้บริหารควรจะให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ให้
ค าแนะน าเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูใ้นงานที่ท  า ซึ่งจะส่งผลใหพ้นกังานมีความเช่ียวชาญ ช านาญ ใน
งานของตนมากขึน้ น าไปสูป่ระสิทธิภาพในการท างานที่ดี 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
จากการวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่งความสขุที่มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อ

องคก์รและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สายบตัรเครดิต ส านักงาน
ใหญ่ ผูว้ิจยัมีข่อเสนอแนะดงันี ้

1.ควรเพิ่มการศึกษาในตัวแปรอื่นๆที่ คาดว่าจะมีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องคก์รกบัประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตกุารขาดความผูกพนัต่อองคก์รและ
ประสิทธิภาพในการท างานที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

2.ในงานวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างไปยังแผนกอื่นที่มี
พนักงานจ านวนมากขึน้ เพราะแต่ละแผนกอาจมีความผูกพนัต่อองคก์รกับประสิทธิภาพในการ
ท างานที่แตกตา่งกนั และปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์็อาจจะแตกต่างกนัดว้ย 

3.ควรศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธต์่อความผูกพนัต่อองคก์รใหล้ะเอียดถ่ีถว้นมาก
ขึน้ เพื่อลดอตัราการลาออกของพนกังานในธนาคาร ช่วยใหพ้นกังานอยู่กบัองคก์รนานขึน้ 

 
 
 

 
 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Bolden, Richard. Gosling, Jonathan. Marturano, A. Dennison, และ Department, P. (2003). 
A Review of Leadership Theory. England: University of Exeter.  

Daft, R. L. (2005). The leadership experience (3rd ed.). Mason: Thomson South-Western.  
Diener, E. (2000). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a 

National Index. American Psychologist, 55(1), 34-43. 
Gibson, James L., และ others. (1988). Organization (6 th ed). Texas: Business.  
Greenberg J. (2004). Increasing Employee Retention through Employee Engagement.   

Retrieved from http://ezinearticles.com/?Increasing-Employee-RetentionThrough-
Employee-Engagement&id=10575 

Gubman L.E. (2004). The Talent Solution: Aligning Strategy and People to Achieve 
Extraordinary Results. USA: McGraw-Hill.  

Hartung Joachim. (2001). Testing for Homogeneity in Combining of two-armed with 
normally distributes responses. Sankhya The Indian Journal of statistic, 12(63). 

Hewitt Associates. (2003). Best Employers in Asia Research. The engagement model.   
Retrieved from 
http://www.asria.org/events/hongkong/june03/index_html/lib/BestEmployersInAsia2
003.pdf 

Macey, W. H., และ Schneider.B. (2008). The meaning of employee engagement Industrial 
and Organizational Psychology. Perspectives on Science and Practice, 1, 3-30. 

Melcrum. (2005). Employee Engagement :How to build a high performance workforce. 
New York: McGraw - Hill.  

Molinaro, และ Weiss. (2005). Driving Employee Engagement; The Banff Centre - 
Leadership Development.   Retrieved from 
http://www.banffcentre.ca/departments/leadership/library/pdf/driving_employee_en
gagement_Weiss-Molinaro.pdf 

 

http://ezinearticles.com/?Increasing-Employee-RetentionThrough-Employee-Engagement&id=10575
http://ezinearticles.com/?Increasing-Employee-RetentionThrough-Employee-Engagement&id=10575
http://www.asria.org/events/hongkong/june03/index_html/lib/BestEmployersInAsia2003.pdf
http://www.asria.org/events/hongkong/june03/index_html/lib/BestEmployersInAsia2003.pdf
http://www.banffcentre.ca/departments/leadership/library/pdf/driving_employee_engagement_Weiss-Molinaro.pdf
http://www.banffcentre.ca/departments/leadership/library/pdf/driving_employee_engagement_Weiss-Molinaro.pdf


  165 

 

Moonsri K. (2018). The Influence of Job Satisfaction Affecting Organizational Commitment 
of the Small and Medium Business Employee. Asian Administration and 
Management Review, 1(1), 138-146. 

Mowday, T. R., Steer, R. M., และ Porter, W. L. (1979). The  Measurement of Organizational 
Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 244-247. 

Musinguzi, C., Namale, L., Rutebemberwa, E., Dahal, A., Nahirya-Ntege,P.,, และ 
Kekitiinwa, A. (2018). The relationship between leadership style and health worker 
motivation, job satisfaction and teamwork in Uganda. Journal of healthcare 
leadership(10), 21-32. 

Northcraft, Gregory B., และ Neale, M. A. (1991). Factor Influencing Organizational 
Commitment  Motivation and Work Behavior (5th). Singapore: McGraw-Hill.  

Peterson, และ Plowman. (1953). Business Organization and Managementt (3rd ed.). 
Illinois: Irwin.  

Polidano Charles. (2006). The New Public Management in Developing Counties. London: 
Commonwealth Secretaria.  

Steers R.M. (1977). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. 
Administrative Science Quarterly, 22, 46-56. 

Steers, R. M., และ Porter, L. W. (1983). Motivation and Work Behavior (3rd ed.). New York: 
McGraw - Hill.  

The Happiness Research Institute. (2015). Sustainable Happiness. Denmark: The 
Happiness Research Institute.  

Theresa M. Welbourne. (2003). Employee Engagement: Doing It vs. Measuring.   Retrieved 
from http://www.hr.com/hrcom/general/pf.cfm?oID=12AC5D68-0D30-4413-
A729318E02A912 

เทพี วรรณวงศ.์ (2545). ปัจจยัที่มีอทิธิพลตอ่ประสิทธิภาพการเรยีนการสอนของครูกลุม่สรา้งเสรมิ
ประสบการณชี์วิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 สงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดั
อบุลราชธานี. (วิทยานิพนธ ์ครุศาสตรม์หาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราชภฎัอบุลราชธานี.  

 

http://www.hr.com/hrcom/general/pf.cfm?oID=12AC5D68-0D30-4413-A729318E02A912
http://www.hr.com/hrcom/general/pf.cfm?oID=12AC5D68-0D30-4413-A729318E02A912


  166 

 

โศรตี โชคคณุะวฒันา. (2557). คณุภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผกูพนัตอ่องคก์รของ
พนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่. (ปรญิญาธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการ). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

กรมสขุภาพจิต. (2549). ผูป้ระสบภยัสนึามิยงัผวา.   สืบคน้จาก http://www.nso.go.th/ 
กรมสขุภาพจิต. (2556). ความสขุ--สรา้งไดท้กุวยั (พมิพค์รัง้ที่ 1..): กรุงเทพฯ : ศนูยส์ื่อสารสงัคม 

กรมสขุภาพจิต.  
กฤษฎา เชียรวฒันสขุ, สรุพร ออ่นพทุธา, และ สพุรรณษา ฟักข า. (2561, ม.ค.-ม.ิย.). ความสมัพนัธ์

ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้  า รูปแบบภาวะผูต้ามกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท
เม็กเทค แมนแูฟคเจอริง่ วารสารสหวิทยาการวิจยั: ฉบบับณัฑิตศกึษา, 7(1), 25-34. 

กฤษดา เชียรวฒันสขุ, สรุพร ออ่นพทุธา, และ สพุรรณษา ฟักข า. (2561). ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
รูปแบบภาวะผูน้  า รูปแบบภาวะผูต้ามกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน. วารสารสห
วิทยาการวิจยั: ฉบบับณัฑิตศกึษา, 7, 25-34. 

กอปรลาภ อภยัภกัดิ.์ (2563). บรรยากาศองคก์รแห่งความสขุ: คนเบิกบาน งานส าเรจ็. วารสาร มจร 
มนษุยศาสตรป์รทิรรศน,์ 1(6), 315-331. 

กญัศิฌา ศรสีรุยิงค.์ (2561). ความผกูพนัตอ่องคก์รที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
เจา้หนา้ท่ีอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่. (บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาควิชาการจดัการ). 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย.  

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2544). หลกัสถิติ (พิมพค์รัง้ท่ี 6). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณ.์  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). การวิเคราะหท์างสถิติ: ส  าหรบัการบรหิารและวิจยั (พมิพค์รัง้ท่ี 6). 

กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2548). สถิติส  าหรบังานวิจยั. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2550). การวิเคราะหส์ถิติ: สถิติส  าหรบับรหิารและวิจยั (พิมพค์รัง้ที่10). 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
กิติพฒัน ์ดามาพงษ.์ (2559). ความสขุ ความพงึพอใจ ต่อความผกูพนัของบคุลากรที่มีต่อส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุ การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.). (สารนิพนธบ์ธ.ม. ). 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์  

ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง. (2561). ความรอบรูด้า้นสขุภาพ : เขา้ถึง เขา้ใจ และการน าไปใช ้กรุงเทพฯ: 
อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิ่ง.  

 

http://www.nso.go.th/


  167 

 

ขวญัจิรชัยา ชนิโรจนบ์วรกลุ, และ สณีุ หงษว์ิเศษ. (2561). ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูภ้าวะผูน้  า
กบัความผกูพนัตอ่องคก์รของบคุลากรส านกังานศลุกากรท่าเรือแหลมฉบงั วารสาร
สงัคมศาสตร ์นิติรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา, 1(2), 125-148. 

คฑาวธุ พรหมายน. (2545). ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการต ารวจ กองตรวจคนเขา้
เมือง : ศกึษาเฉพาะกรณีขา้ราชการต ารวจ ฝ่ าย 1 ฝ่ าย 2. (วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหา
บณัฑิต, สาขารฐัศาสตร)์. มหาวิทยาลยัรามค าแหง.  

จินดารตัน ์โพธ์ินอก. (2557). องคค์วามรูภ้าษา-วฒันธรรม ความฉลาดทางสขุภาวะ.   สืบคน้จาก 
https://www.dailynews.co.th/article/237689 

จิรชัญา ศขุโภคา. (2561). อทิธิพลการรบัรูก้ารสนบัสนนุจากหวัหนา้งานและจากองคก์รที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานผ่านความผกูพนัตอ่องคก์รและความไวว้างใจของพนกังานกลุม่
อตุสาหกรรมยานยนต.์ Veridian E-Journal,Silpakorn University, 11(2), 1835-1852. 

จีระ หงสล์ดารมภ.์ (2555). เอกสารประกอบการสมัมนา 8K’s + 5 K’s ทนุมนษุยค์นไทยในการ
รองรบัประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์  

จฑุามาศ แกว้พิจิตร, วิชยั อตุสาหจิต, และ สมบตัิ กสุมุาวลี. (2554). 102 องคก์รหลากสขุ. 
กรุงเทพฯ: สองขาครีเอชั่น.  

จฑุามาศ สงวนทรพัย,์ และ กญัญานนัท ์อนนัตม์านะ. (2560, มกราคม - ธนัวาคม). ความสมัพนัธ์
ระหวา่งความสขุในการท างานกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน: กรณีศกึษา บรษัิท
ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั ส านกังานใหญ่ (ราชเทวี). วารสารนวตักรรมและการจดัการ, 
2, 45-53. 

จฑุารตัน ์ทางธรรม. (2558). ปัจจยัดา้นการท างานท่ีมีอทิธิพลตอ่ความเครยีดและประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นอิเลคทรอนิกส.์ (การคน้ควา้
อิสระ คณะบรหิารธุรกิจ วิชาเอกการจดัการทั่วไป). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี.  

จมุพล หนิมพานิช. (2551). การวิจยัเชิงคณุภาพในทางรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร.์ กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

ชลทิชา หวงัรวยนาม. (2542). การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัตอ่องคก์าร : กรณีศกึษา
ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร.ี (วทิยานิพนธ ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย)์. สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร.์  

ชตุิไกร ตนัติชยัวนิช. (2551). ความสขุในชีวิตของผูส้งูอายใุน จงัหวดัระยอง. (วทิยานิพนธ ์บณัฑิต
วิทยาลยั). มหาวทิยาลยัมหดิล, กรุงเทพฯ.  

 

https://www.dailynews.co.th/article/237689


  168 

 

ชตุิมา ยวุโกศล, และ ณฐัภรณ ์ฤทธ์ิเจรญิ. (2562, กนัยายน – ธนัวาคม). ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ความสขุในการท างานกบัประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากรในสงักดัส านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ(สว่นกลาง) ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบรหิารธุรกิจและ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยั รามค าแหง, 2(3). 

ชศูรี วงศร์ตันะ. (2544). เทคนิคการใชส้ถิติเพ่ือการวิจยั (พิมพค์รัง้ท่ี 8). กรุงเทพฯ: เทพเนรมิต การ
พิมพ.์  

ฐิติมา หลกัทอง. (2557). ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานผลิตชิน้สว่นอตุสาหกรรมยานยนตแ์หง่
หนึง่ ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรุี (รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน วิทยาลยัการบรหิารรฐักิจ). มหาวิทยาลยับรูพา.  

ณภสัภิมกุจ ์ศรีษะเสือ. (2561, พฤษภาคม - สิงหาคม). ความสขุท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของขา้ราชการและบคุลากร ส านกังานเขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร. วารสาร
บรหิารธุรกิจและสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 1(2). 

ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน.์ (2551). พฤติกรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยเูคชั่น.  
ณฐันนัท ์ทาค า, และ กนกพร ชยัประสิทธ์ิ. (2562, มกราคม - มิถนุายน). ความสขุในการท างานท่ี

สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในเครอื ไทยรฐั กรุป๊. วารสารวิชาการ
การตลาดและการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี, 6(1). 

ณฐัพร กงัวาลสิงหนาท. (2558). วฒันธรรมองคก์รมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัของพนกังาน
ธนาคารต่างชาติแห่งหนึง่ในประเทศไทย. (ปรญิญาธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ). 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

ณิชารยี ์แกว้ไชยษา. (2559). ความสขุในการท างานและความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานในบรษัิท
น าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แห่งหนึ่ง (วทิยานิพนธป์รญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ). 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

ดวงเนตร ธรรมกลุ. (2555). การสรา้งสขุภาวะในองคก์ร. วารสารวิจยัทางวิทยาศาสตรส์ขุภาพ, 6(1), 
1-10. 

ทศันนัท ์ชุ่มชืน้. (2554). องคป์ระกอบภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารกบัการบรหิารงานบคุคลของโรงเรียน
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร. นครปฐม: สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา ภาควิชาการบรหิาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

ธงชยั สนัตวิงษ.์ (2545). การจดัการ (พิมพค์รัง้ที่ 10). กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

 



  169 

 

ธร สนุทรายทุธ. (2551). การบรหิารจดัการเชิงปฏิรูป : ทฤษฎี วิจยั และปฏิบตัิทางการศกึษา. 
กรุงเทพฯ: เนติกลุการพิมพ.์  

นพรตัน ์ปันธิ. (2561). ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความผกูพนัของบคุลากรกรมการศาสนา. (รฐั
ประศาสนศาสตรมหาบณัทติ). มหาวิทยาลยัรามค าแหง, กรุงเทพฯ.  

นนัทกาญจน ์จนัทวารา. (2554). ความผกูพนัตอ่องคก์ารของพนกังาน บรษัิท เหมราชพฒันาที่ดนิ 
จากดั (มหาชน) นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอรด์ จงัหวดัระยอง. (ปัญหาพิเศษปรญิญารฐั
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการภาครฐัและเอกชน คณะรฐัศาสตรแ์ละ
นิติศาสตร)์. มหาวิทยาลยับรูพา.  

นนัทนา ละม่อม. (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและปัจจยัภายในองคก์รที่
มีผลต่อความสขุในการท างานระหวา่งพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งของเทศบาลต าบล
ในจงัหวดัอบุลราชธานี. (การคน้ควา้อิสระหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี, อบุลราชธานี.  

นาตภา ไทยธวชั. (2550). ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารทรพัยากรมนษุยแ์ละประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน: กรณีศกึษาบรษัิท กระจกพีเอม็เค – เซน็ทรลั จ ากดั. (ปรญิญาบรหิารธรุกิจ
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัธนบรุี, สมทุรปราการ.  

บรรจบ จนัทรท์ี, ลนิดา นาคโปย, และ กญัภร เอี่ยมพญา. (2564). ภาวะผูน้  าทางวิชาการของ
ผูบ้รหิารท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี. วารสารสิรนิธรปรทิรรศน,์ 22(1), 295-309. 

ปรมะ สตะเวทิน. (2533). การสื่อสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฏี กรุงเทพฯ. โรงพมิพ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

ประณต เกา้ส าราญ. (2548). ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของ. 
ขา้ราชการและลกูจา้ง หนว่ยงานส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธบ์รหิารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขา การจดัการ). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

ประทีบ แสงแพร, ทองฟ ูศิรวิงศ,์ และ สมพล ทุ่งหวา้. (2562). ภาวะผูน้  ามีความสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานกรณีศกึษาธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่งหนึง่ในเขต
สาทร. วารสารนกับรหิาร, 39(2), 66-83. 

ประพนัธ ์แสงใส, และ ฉตัรธาร ลิม้อปุถมัภ.์ (2562). ภาวะผูน้  าท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังาน กรณีศกึษา บรษัิท อโีกส้ปอรต์อินเตอรเ์นชลัแนล จ ากดั สืบคน้จาก 
http://www.journalgrad.ssru.ac.th/index.php/miniconference/issue/view/80 

 

http://www.journalgrad.ssru.ac.th/index.php/miniconference/issue/view/80


  170 

 

ปวิตรา ลาภละมลู. (2557). ความเครยีดภายในองคก์รที่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบตัิงานของพนกังานบรษัิท ไอ.เทค.คอมมนูิเคชั่น จ ากดั. (วิทยานิพนธบ์รหิารธุรกิจ 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ). มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

ปวีณา เปรมฤทยั. (2556). ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานประกนัชีวิตแห่ง
หนึง่. (สารนิพนธ.์ บธ.ม. (การจดัการ) บณัฑิตวิทยาลยั). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ.  

ผกามาศ บวัพงษ,์ และ กฤษดา เชียรวฒันสขุ. (2564). ภาวะผูน้  าของครูและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานที่มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของครูในระดบัมธัยมศกึษา. วารสาร
วิทยาการจดัการ, 8(1), 50-62. 

พรทิพย ์เอมออ่น. (2558). การเปรยีบเทียบภาวะความสขุกบัสถานภาพการสบูบหุรี่ของเจา้หนา้ที่
สาธารณสขุในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดัชลบรุี. (วิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการวจิยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา). มหาวทิยาลยับรูพา.  

พรพิตรา ธรรมชาติ. (2560). คณุภาพชีวติในการท างานที่มีอทิธิพลตอ่ความพงึพอใจในการท างาน
และความตัง้ใจในการลาออกของผูแ้ทนขายระดบับงัคบับญัชาของกลุม่บรษัิทผูผ้ลติบรรจุ
ภณัฑ.์ (บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

พสัรีภรณ ์วสศุิรกิลุ. (2560). ความผกูพนัตอ่องคก์าร และคณุภาพชีวติในการท างานที่มี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวนอตุสาหกรรมบางกะดี. 
(ปรญิญาธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

พิชญา โรจนมงคล. (2561). ภาวะผูน้  ากบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานในกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 
กรณีศกึษา บรษัิท A. (ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ คณะ
บรหิารธุรกิจ). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.  

พิมพร จิตรอาจ. (2563). ภาวะผูน้  าท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
กรณีศกึษาการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย. (ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
วิชาเอกการจดัการ). มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  

พีระ จิรโสภณ. (2546). เอกสารการสอนชดุวิชา15201 หลกัและทฤษฎีการสื่อสาร. นนทบรุี: 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  

ภทัรพร สมเพชร. (2557). การบรหิารจดัการตามแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรูท้ี่มีความสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย. (ปรญิญาธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

 



  171 

 

ภทัรพล กาญจนปาน. (2552). จรยิธรรมในองคก์รที่มีผลต่อความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานและ
ผลการด าเนินงานของการประปานครหลวง. (ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการ). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

มนญู พรมรกัษา. (2554). พฤติกรรมภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดเลก็ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าพนู เขต 1. (การคน้ควา้แบบอิสระ ศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั). มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

มณัฑรา ธรรมบศุย.์ (2545). การพฒันาคณุภาพการเรียนรูโ้ดยใช ้PBL (Problem-Based 
Learning). วารสารวิชาการ ปีที่ 5, 2, 11-15. 

มานะ พิจลุย.์ (2554). ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพและคณุภาพการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพในโรงงานอตุสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. 
(ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา, 
พระนครศรีอยธุยา.  

ยศพร ปัญจมะวตั. (2561). ความสขุในการท างานความผกูพนัตอ่องกรและปัจจยัที่เก่ียวขอ้งของ
พนกังานประจ า บรษัิทแจ่มใสพบัลิชชิ่ง. (วิทยานิพนธว์ิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขา
สขุภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร)์. จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั.  

รุง่นภา สทีะ. (2554). ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามยตุิธรรมในองคก์ารกบัความผกูพนัตอ่
องคก์รของขา้ราชการส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนษุย.์ (วิทยานิพนธป์รญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา
รฐัประศาสนศาสตร)์. มหาวทิยาลยัศิลปากร.  

วรรณี แกมเกต.ุ (2556). สขุภาวะของวยัรุน่ กรอบมโนทศันแ์ละเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร ์ปีที่ 19, ฉบบัที่ 2 (ก.ค. 2556), หนา้ 127-137. 

วรวรรณ ช่ืนพนิิจสกลุ. (2555). ภาวะผูน้  าและรูปแบบบรรยากาศองคก์รที่สง่ผลกระทบตอ่ลกัษณะ
วฒันธรรมองคก์ร ขององคก์รในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

วชัราภรณ ์ใบยา. (2557). ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบตัิงานของบคุลากรสงักดักองอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลยับรูพา. (รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป). 
มหาวิทยาลยับรูพา.  

วิเชียร เกตสุิงห.์ (2541). การวิจยัเชิงปฏิบตัิ. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช.  
วิจารณ ์พานิช. (2556). สนกุกบัการเรียนในศตวรรษ ที่ 21. กรุงเทพฯ: มลูนิธิสดศรี-สฤษดิว์งศ.์  

 



  172 

 

วีรศกัดิ ์ไชยด า. (2559). ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  าครูกบัการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือ
นกัเรยีนของครูในโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 27. วารสาร
บณัฑิตศกึษา, 13(60). 

ศศิพร บญุช.ู (2560). ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นเดี่ยวของโครงการบา้นจดัสรร ในพืน้ท่ีเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรุี. (บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

ศิรประภา ภาคีอรรถ. (2562). ความพงึพอใจในงานที่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรในองคก์ร. (ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต วชิาเอก การจดัการทั่วไป). 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี.  

ศภุศิร ิสทุธินิตวิงศ.์ (2559). การศกึษาปัจจยัขอ้มลูสว่นบคุคล ปัจจยัแรงจงูใจในการท างาน และ
ปัจจยัทศันคติต่อการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพนกังานระดบั
ปฏิบตัิการในย่านอโศก จงัหวดักรุงเทพมหานคร. (บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ, กรุงเทพฯ.  

สมเกียรติ ์ฉายพระพกัตร.์ (2558). ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงานของบคุลากรสาย
สนบัสนนุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. (บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.  

สมใจ ลกัษณะ. (2546). การพฒันาประสทิธิภาพในการท างาน (พิมพค์รัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ: ธนธชัการ
พิมพ.์  

สมชาย เทพแสง. (2557). กลยทุธผ์ูน้  าการศกึษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  
สมพงษ ์เกษมสิน. (2521). การบรหิาร. กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช.  
สมพร พนัธุบรรยงก.์ (2558a). การเรียนรูมี้ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน

ฝ่ายสนบัสนนุงาน สาขาธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน). (สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สมพร พนัธุบรรยงก.์ (2558b). การเรียนรูมี้ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ฝ่ายสนบัสนนุงานสาขาธนาคารกรุงไทย (มหาชน). (ปรญิญาธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการ). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

สนัตฤ์ทยั ลิ่มวีรพนัธ.์ (2550). ความผกูพนัของพนกังานตอ่องคก์าร(Employee Engagement)
กรณีศกึษา บรษัิท ระยองเพียวรฟิายเออร ์จ ากดั (มหาชน). (วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การ
พฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละองคก์าร)). สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร.์  

 



  173 

 

สาธิตา เสมอชีพ. (2557). พฤติกรรมภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน: กรณีศกึษา
ผูบ้รหิารโรงเรยีนราชวินิต. วารสารอิเล็กทรอนิกสท์างการศกึษา, 9(3). 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2548). รายงานการวจิยัเรื่อง การศกึษาความคิดเห็น
ของผูบ้รหิารเก่ียวกบัแนวโนม้การจดัการศกึษาท่ีมีประสทิธิภาพตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: ร.ส.พ.  

ส านกังานสรา้งเสรมิสขุภาพแห่งชาติ. (2552). คูมื่อมาสรา้งองคก์รแหง่ความสขุกนัเถอะ. กรุงเทพฯ: 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ.  

สิตาพชัร จนิตนานนท.์ (2557). สมรรถนะ ความตอ้งการของพนกังานท่ีมีความสมัพนัธต์่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส  านกังานสาขาใน
เขตราชเทวี. (ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั, 
กรุงเทพฯ.  

สิรนิธร แซฉ่ั่ว. (2553). ความสขุในการท างานของบคุลากรเชิงสรา้งสรรค:์ กรณีศกึษาอตุสาหกรรม
เชิงสรา้งสรรคก์ลุม่สื่อและกลุม่งานสรา้งสรรคเ์พื่อการใชง้าน. (วิทยานิพนธห์ลกัสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาทรพัยากรมนษุยและองคก์าร)คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย)์. 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์  

สทุธิชา คหฏัฐา. (2560). ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุในการท างานกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของขา้ราชการส านกังานเขตลาดพรา้ว. (วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ทรพัยากรมนษุย ์). มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, กรุงเทพฯ.  

สพุาภรณ ์รตันะราช. (2562). ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุในการท างานกบัความผกูพนัองคก์รของ
พนกังานบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสว่นกลาง. (ปรญิญา
ธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบรหิารธุรกิจ). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.  

สรุพงษ ์นิ่มเกิดผล. (2555). ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุกบัผลการปฏิบตัิงานบรษัิทท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ. (ดษุฎีนิพนธบ์รหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ
ดษุฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั). มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  

องคก์ารอนามยัโลก. (2556). พฒันาการส าคญัของการสรา้งเสรมิสขุภาพ. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.  
อดลุย ์จาตรุงคกลุ. (2550). พฤติกรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์  
อภิชยั มงคล. (2554). ปัจจยัทางวฒันธรรมกบัการปอ้งกนัการฆ่าตวัตายในภาคเหนือตอนบน The 

Suicide Prevention in the North of Thailand. วารสารวิชาการสาธารณสขุ ปีที่ 20, ฉบบั
เพิ่มเติม 1 (ก.ค.-ส.ค. 2554), หนา้ 25-40. 

 



  174 

 

อภิพร อิสระเสนีย.์ (2549). ความสขุและความสามารถในการเผชิญปัญหาของกลุม่ครูอาสาสมคัรใน
พืน้ท่ีประสบภยัสนึามิ. (การศกึษาแบบอิสระวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาการ
ปรกึษา). มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, กรุงเทพฯ.  

อรญัญา เพิ่มพีรพฒัน,์ วินยั ทองภบูาล, ประหยดั ภมูิโคกรกัษ,์ และ ศกัดิช์ยั ภู่เจรญิ. (2558). 
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารศนูยก์ารเรียนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดา้นการศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. วารสาราช
พฤกษ,์ 13(3). 

อรศิษา กลอยพรมราช, และ เสาวลกัษณ ์จิตนอ้ม. (2562, ตลุาคม-ธนัวาคม). บรรยากาศองคก์รและ
ความผกูพนัตอ่องคก์ร สง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน กรณีศกึษา บรษัิท
หลกัทรพัย ์A และบรษัิทหลกัทรพัย ์B. วารสารการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัสาร
คาม, 11(4), 146-159. 

อรุณี อตักลบั. (2561). ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธท์ี่สง่ผลตอ่การบรหิารองคก์ารแห่งการเรียนรูข้อง
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรุี เขต 2. 
(ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

อมัพร ภกูองไชย. (2557). ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  าทางวิชาการกบัการบรหิารเชิงกลยทุธข์อง
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น จงัหวดั ปทมุธานี. 
(ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

อมัพวนั ประเสรฐิภกัดิ.์ (2549). ภาวะผูน้  าและการจงูใจ. จนัทบรุ:ี คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช
ภฏัร  าไพพรรณ.  

อดุม สิงโตทอง. (2550). การศกึษาภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรุี เขต 2. (กศ.ม.). มหาวิทยาลยับรูพา, ชลบรุี.  

อดุมพร ทบัทิมกลาง. (2557). การศกึษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซือ้เครื่องด่ืมชาเขียวของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา. (วิทยานิพนธ ์
บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ)). บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา.  

 

 

 

 



  175 

 

อษุณีย ์ผ่องใส. (2556). อิทธิพลของการรบัรูน้โยบายบรหิารองคก์รที่มีผลต่อความผกูพนัตอ่องคก์ร
และประสิทธิผลของงานผ่านความสขุในการท างานของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ 
คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช พยาบาล (ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ภาครฐัและภาคเอกชน). มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  178 

 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ภาวะผู้น าและองคก์รแหง่ความสุขทีมี่ความสัมพันธต่์อความผูกพันต่อองคก์รและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดติ ส านักงานใหญ่ 

______________________________________________________________________ 

ค าชีแ้จง : แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัเก่ียวกบั ภาวะผูน้  าและองคก์รแห่ง

ความสขุท่ีมีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัในองคก์รและประสิทธิภาพของพนกังานธนาคารกรุงเทพ 

สายบตัรเครดิต ส  านกังานใหญ่ ประกอบดว้ยค าถาม 5 สว่น ดงันี ้

 สว่นที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะขอ้มลูทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องภาวะผู้น  าของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 

ส านกังานใหญ่ 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเรื่ององคก์รแห่งความสขุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบตัร

เครดิต ส านกังานใหญ่ 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตร

เครดิต ส านกังานใหญ่ 

 สว่นที่ 5 แบบสอบถามเรื่องประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ สาย

บตัรเครดิต ส านกังานใหญ่ 

 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ค าชีแ้จง ผูต้อบแบบสอบถามโปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ใน       ใหต้รงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุในแตล่ะ

ค าถาม 

1. เพศ       ชาย      หญิง  

2. อาย ุ      21-30 ปี         31-40 ปี       41-50 ปี       51-60 ปี 

3. ระดบัการศกึษาในปัจจบุนั 
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 ต ่ากวา่ปรญิญาตรี           ปรญิญาตร ี       สงูกวา่ปรญิญาตรี 

4. สถานภาพสมรส             โสด              สมรส           หย่ารา้ง          หมา้ย 

5. รายไดต้่อเดือน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท          10,001-20,000 บาท        20,001-30,000 บาท       30,001

บาทขึน้ไป 

6. ระยะเวลาในการท างานในธนาคาร 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี            4-6 ปี              7  ปีขึน้ไป 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามดา้นภาวะผูน้  า 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความในแตล่ะขอ้ และใหท้่านท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบั

ความเป็นจรงิท่ีเก่ียวกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

 

 
 

   
ระดบัความคดิเห็น 

  

ภาวะผูน้  า      
มากท่ีสดุ
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที่สดุ
(1) 

ดา้นความรบัผิดชอบตอ่
ตนเอง 

1. ท่านไดว้างแผนการ
ท างานไวล้ว่งหนา้ ทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว 

 

     

2. ท่านกระตุน้ใหต้นเองเป็น
คนที่กลา้ตดัสินใจในงาน
ที่ไดร้บัผิดชอบ 
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3. ท่านไดป้ระเมนิผลลพัธ์
และน าผลนัน้มาปรบัปรุง
งานใหด้ีขึน้ 

 

     

4. ท่านเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาในการท างาน
ใหม่ๆมากขึน้ 

 

     

- ดา้นความรบัผิดชอบการ
ท างานที่ประสาน
สอดคลอ้งกนัในทีม  
 

1. ท่านสามารถสรา้ง
แรงจงูใจใหแ้กท่ีมในการ
ปฏิบตัิงาน 
 

 

     

2. ท่านมีความผกูพนัตอ่ทีม
ของท่านในการท างาน
รว่มกนั 

 

     

3. ท่านสามารถกระตุน้และ
ใหก้ าลงัใจเพ่ือนรว่มงาน
ในทีมไดด้ ี

 

     

4. ท่านมีความกระตือรอืรน้
ในการท างานรว่มกนักบั
ทีม 
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- ดา้นความรว่มมือกนัใน
ทีมเพ่ือไปสูเ่ปา้หมายท่ี
ยิ่งใหญ่รว่มกนั 

 
1. ท่านดแูลเอาใจใสเ่พื่อน

รว่มงานใหรู้ส้กึมีคณุค่า
ความส าคญัอยู่เสมอ ใน
การท างานรว่มกนั 

 
 

     

2. ท่านมกัใหค้  าแนะน าที่
เป็นประโยชนต์่อเพ่ือน
รว่มงานของท่านในการ
บรรลเุปา้หมาย 

 

     

3. ท่านสง่เสรมิใหเ้พื่อน
รว่มงานของท่านพฒันา
ศกัยภาพของตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อเปา้หมาย
ที่ดีขึน้ 
 

     

4. ท่านปฏิบตัิต่อเพื่อน
รว่มงานโดยมกัคิดถึง
ความแตกต่างระหวา่ง
บคุคลในการท างาน
รว่มกนั 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามดา้นองคก์รแหง่ความสขุ 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความในแตล่ะขอ้ และใหท้่านท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบั

ความเป็นจรงิท่ีเก่ียวกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

 
 

   
ระดบัความคดิเห็น 

  

องคก์รแห่งความสขุ      
มากท่ีสดุ
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที่สดุ
(1) 

ดา้นความพงึพอใจในชีวิต 
1. ท่านมีความพอใจในสิ่งท่ี

ตนเองเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
 

     

2. ท่านมีความเขา้ใจต่อสิ่ง
ต่างๆที่เกิดขึน้ในชีวิตเป็น
อย่างด ี

 

     

3. ท่านรูส้กึวา่สามารถ
ควบคมุสิ่งตา่งๆในชีวิตได ้

     

4. ท่านมีเปา้หมายในชีวิต
ของท่านอยา่งชดัเจน 

     

ดา้นความพงึพอใจในงาน 
1. ท่านไดท้ าสิ่งท่ีท่านรกัใน

งานของท่าน 

     

2. ท่านมีความรูส้กึผกูพนักบั
งานของท่านอย่างมาก 

 

     

3. ท่านมีความกระตือรอืรน้
ในการปฏิบตัิงาน 
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4. ท่านมีความภมูิใจใน
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ของท่าน 

     

ดา้นอารมณท์างบวก 
1. ท่านเป็นคนมองโลกในแง่

ดี ต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
การท างาน 

 

     

2. องคก์รของทา่นมี
บรรยากาศที่ดีเอือ้ต่อการ
ท างาน 

 

     

3. ท่านสามารถจดัการ

ความเครยีดที่เกิดขึน้ใน

งานไดอ้ย่างด ี

     

4. ท่านมีความสมัพนัธท์ี่ดี
กบัเพื่อรว่มงานของทา่น 

     

ดา้นอารมณท์างลบ 
1. ท่านรูส้กึเบื่อหน่ายการ

ท างานในบางครัง้ 

     

2. ท่านมีรูส้กึไมพ่อใจใน
ผลงานของท่านใน
บางครัง้ 

     

3. ท่านรูส้กึไม่สบายใจกบั
บรรยากาศในที่ท  างาน
ของท่าน 

     

4. งานของท่านก่อใหเ้กิด
ความเครยีด ความไม่
สบายใจในบางครัง้ 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามดา้นความผกูพนัตอ่องคก์ร 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความในแตล่ะขอ้ และใหท้่านท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบั

ความเป็นจรงิท่ีเก่ียวกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

 
 

   
ระดบัความคดิเห็น 

  

ความผกูพนัตอ่องคก์ร      
มากท่ีสดุ
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที่สดุ
(1) 

ดา้นความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่
จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชกิองคก์ร 
 

1. ท่านรูส้กึภาคภมูิใจที่ได้
เป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร 

 

     

2. เปา้หมายการท างานของ
ท่านสอดคลอ้งกบัค่านิยม
ขององคก์ร 

 

     

3. ท่านมุง่มั่นท่ีจะท างานใน
องคก์รนีจ้นเกษียณอาย ุ

 

     

4. ท่านรูส้กึวา่องคก์รเป็น
เหมือนครอบครวัของท่าน 

 

     

ดา้นความพยายามและความ
ตัง้ใจอย่างเตม็ที่ ท่ีจะท างานเพื่อ
มุ่งเนน้ประโยชนแ์ก่องคก์ร 
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1. ท่านตัง้ใจ ทุ่มเทใน
การปฏิบตัิงานอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. ท่านสามารถเสียสละ
ประโยชนส์ว่นตนเพื่อ
ผลประโยชนข์อง
องคก์ร 

     

3. ท่านใชค้วามรู้
ความสามารถอย่าง
เต็มที่ในการ
ปฏิบตัิงานใหแ้ก่
องคก์ร 

     

4. ท่านพยายามพฒันา
ความรู ้ทกัษะของ
ตนเองในการท างาน
เพื่อใหอ้งคก์รเกิด
ประโยชนม์ากขึน้ 

     

ดา้นความมั่นใจและมุ่งมั่นใน
เปา้หมายและคณุค่าขององคก์ร 

1. ท่านยอมรบัคา่นิยมตา่งๆ
ที่สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ขององคก์ร 

 

     

2. ท่านมีแนวทางปฏิบตัิ
เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายของ
องคก์ร 

     

3. ท่านสามารถปรบัเปลี่ยน
คณุค่า ค่านิยมของท่าน
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ใหส้อดรบักบัคณุค่า 
ค่านิยมขององคก์ร 

4. ท่านมั่นใจวา่ท่านสามารถ
น าองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย
ในทิศทางที่ตอ้งการได ้

     

 

ส่วนที ่5 แบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพในการท างาน 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความในแตล่ะขอ้ และใหท้่านท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบั

ความเป็นจรงิท่ีเก่ียวกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 

 
 

   
ระดบัความคดิเห็น 

  

ประสิทธิภาพในการท างาน      
มากท่ีสดุ
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยที่สดุ
(1) 

ดา้นคณุภาพ 
1. ผลงานของท่านเป็นท่ี

ยอมรบัของเพื่อนรว่มงาน 
 

     

2. ผลงานของท่านได้
มาตรฐานท่ีผูบ้งัคบับญัชา
ตอ้งการ 

 

     

3. งานของท่านไดค้ณุภาพ
กวา่เปา้หมายที่องคก์ร
ก าหนดไวใ้ห ้
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4. ท่านสามารถใหข้อ้มลู
เก่ียวกบัสินคา้หรือบรกิาร
ของบรษัิทไดเ้ป็นอย่างด ี

     

ดา้นปรมิาณ 
1. ท่านมกัจะท างานได้

ส  าเรจ็กวา่ปรมิาณที่ได้
ตัง้เปา้หมายไวเ้สมอ 

 

     

2. ท่านสามารถท างานได้
หลายหนา้ท่ี  

 

     

3. ท่านไดร้บัความไวว้างใจ
ใหท้ างานในหนา้ท่ีอื่น 
นอกจากงานประจ าของ
ท่าน 

     

4. ท่านสามารถจดัการ
ปรมิาณงานไดด้ว้ยตนเอง 
โดยไม่ตอ้งมีผูใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ 

     

ดา้นเวลา 
1. ท่านสามารถท างานให้

บรรลเุปา้หมายของ
องคก์รไดต้รงเวลา 
 

     

2. ท่านปฏิบตัิงานเพื่อให้
องคก์รไดร้บัประโยชน์
สงูสดุ ภายในเวลาที่
ก าหนด 
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3. หากเกิดความผิดพลาดใน
งาน ท่านสามารถแกไ้ขได้
ทนัเวลา 

     

4. ท่านสามารถล าดบัเวลา
ในการท างาน แตล่ะ
ขัน้ตอนไดเ้ป็นอย่างด ี

     

ดา้นค่าใชจ้า่ย 
1. ท่านปฏิบตัิงานโดย

ค านงึถึงผลประโยชน์
สงูสดุ โดยไมท่ าใหต้น้ทนุ
และค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ 

 

     

2. ท่านสามารถจดัล าดบั
งานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
เพื่อใหต้น้ทนุและ
ค่าใชจ้่ายลดลง 

 

     

3. ท่านสามารถตดัสินใจ
เก่ียวกบัค่าใชจ้่ายใน
องคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

4. การปฏิบตัิงานของทา่น
ช่วยใหส้ามารถลดตน้ทนุ
ขององคก์รลงได ้
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

รายชื่อ      ต าแหน่งและสถานทีท่ างาน 

 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กลุเชษฐ์ มงคล   กรรมการบรหิารหลกัสตูรและ 

       อาจารยป์ระจ าภาควิชาการจดัการ 

       คณะบรหิารธรุกิจเพื่อสงัคม 

       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

2. อาจารย ์ดร.เพชรรตัน ์จินตน์พุงศ ์   กรรมการบรหิารหลกัสตูรและ 

       อาจารยป์ระจ าภาควิชาการจดัการ 

       คณะบรหิารธรุกิจเพื่อสงัคม 

       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 

 

 

        

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล เกียรติพงศ ์ศิรนิิภาวงศ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 27 Aug 1988 
สถานทีเ่กิด Bangkok 
วุฒกิารศึกษา คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 540/103 Phahonyothin 58 Saimai Samai Bangkok 10220   
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