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  การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่1 โดยท าการศึกษาจากพนกังาน
จ านวน 81 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน  
ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดา้นผูน้ า (Leadership)  ดา้นความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Friendship) 
ดา้นความรักในงาน (Job Inspiration)   ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  (Organization’s Share Value) 
และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)และความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสุข
ในการท างาน ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ย Crosstabulation และ Chi-Square 
 ผลการศึกษาความสุขในการท างาน พบว่าระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่1 อยู่ในระดบัมีความสุขมาก 
โดยพนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานในทุกปัจจยัอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นผูน้ าและดา้นค่านิยมร่วมขององคก์รมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน และดา้นความรัก
ในงาน ตามล าดบั โดยทุกปัจจยัปัจจยัมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อระดบัความสุขใน
การท างานของพนกังาน  ยกเวน้ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน รายได ้และอายุงาน ไม่มีความสัมพนัธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความสุขในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
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ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่1ในภาพรวมความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ABSTRACT 
 

  The objective of this independent study was to study happiness at work of operational 
level employees at Krung Thai Bank Public Company Limited, Chiangmai 1 Regional Office.   
The samples were 81 employees.  The tool used to collect data was questionnaire asking for 
opinions in 5 aspects: leadership, friendship, job inspiration, organization’s shared value, and 
quality of work life, including the level of happiness at work.  The data was then analyzed using 
descriptive statistics, namely frequency, percentage, means, cross tabulation, and Chi-Square. 
 The results of the study showed that the level of happiness of Krung Thai employees at 

Chiang Mai Region 1 Office was at the high level and the employees agreed with all factors 

affecting happiness at work at the high level.  The factors that they agreed with the most were 

leadership and organization’s shared value.  Other factors were friendship, quality of work life, 

and job inspiration, respectively.  Every factor had significant relation to the level of happiness at 

work, except friendship.  For personal factors, it was found that gender, age, marital status, 

educational background, type of work, income, and work period had no significant relation to the 

level of happiness at work.  Overall, the reliability of the factors was at 95%. 


