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สารบาญ 
 
           หน้า 
กิตติกรรมประกาศ         ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย         ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ         ฉ 
สารบาญตาราง          ฌ 
บทท่ี 1 บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล        1 
1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา       2 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา     2 
1.4 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา       3 

บทท่ี 2 ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัความสุขในการท างาน      4 
 2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง        12 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 3.1  ขอบเขตการศึกษา        14 
 3.2  วิธีการศึกษา         14 
 3.3  การวิเคราะห์ขอ้มูล        15 
 3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา      16 
บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    17 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล   21 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข 

ในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1     22 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน    
โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ Crosstabulation และหาความสมัพนัธ์ 
โดยใช ้Chi-Square       32 
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สารบาญ (ต่อ) 
 

          หน้า 
ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อระดบัความสุข   

ในการท างานของพนกังาน      61 
ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสุขในการท างานของพนกังาน  

โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ Crosstabulation และหาความสมัพนัธ์ 
โดยใช ้Chi-Square       62 

ส่วนท่ี 7 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของระดบัความสุขในการท างานต่อองคก์ร 71 
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการศึกษา        72 
 5.2 การอภิปรายผล        79 
 5.3 ขอ้คน้พบ         81 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ         82 
บรรณานุกรม          86 
ภาคผนวก          88
 แบบสอบถาม         90 
ประวติัผูเ้ขียน          97 
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สารบาญตาราง 
 

ตาราง           หน้า 
3.1 แสดงการแบ่งระดบัความเห็นดว้ยและค่าพสิยัคะแนนของค าถาม   16 
4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   18 
4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ   18 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ  19 
4.4 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา  19 
4.5 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  19 
4.6 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง   

ในการปฏิบติังาน        20 
4.7 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได ้   20 
4.8 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาการท างาน  21 
4.9 แสดงการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ   

ความสุขในการท างาน        21 
4.10 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามปัจจยัดา้นผูน้ า      22 
4.11 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน   25 
4.12 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามปัจจยัดา้นความรักในงาน     27 
4.13 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร    29 
4.14 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน   30 
4.15 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม    

จ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน     31 
 
 
 



 

ญ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง           หน้า 
4.16 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามเพศ       32 
4.17 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามอาย ุ       35 
4.18 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามสถานภาพการสมรส     39 
4.19 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา      43 
4.20 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามลกัษณะงาน      47 
4.21 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน      50 
4.22 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามรายได ้       53 
4.23 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข   

ในการท างาน จ าแนกตามอายงุาน       58 
4.24 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน    61 
4.25 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน จ าแนกตามเพศ  63 
4.26 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน จ าแนกตามอาย ุ  64 
4.27 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 65 
4.28 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 66 
4.29 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน จ าแนกลกัษณะงาน  67 
4.30 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่ง  68 
4.31 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน จ าแนกตามรายได ้  69 
4.32 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลระดบัความสุขในการท างาน จ าแนกตามอายงุาน  70 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง           หน้า 
4.33 แสดงความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นผูน้ า ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน    

ดา้นความรักในงาน ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการท างาน ในภาพรวม     71 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


