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บทคดัย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพืlอศึกษาความสุขในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั

(มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรีไดแ้ก่ ดา้นการมีสุขภาพดี ดา้นการมี

นํtาใจงาม ดา้นการรู้จกัผอ่นคลาย ดา้นการหาความรู้ ดา้นการมีคุณธรรม ดา้นการเงินดี ดา้นการมีครอบครัว

ดี และดา้นการมีสงัคมดี  

กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจใน

พืtนทีlจงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งทีlตอบแบบสอบถาม จาํนวน 250 คน เครืlองมือทีlใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) คาํเนินการวิเคราะห์ ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์(SPSS Version 26 ) หาค่าความถีl (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีlย(Mean) ส่วน

เบีlยงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวจิยัพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทัtงหมด 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 133 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอายไุม่เกิน 30 ปี จาํนวน116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีสถานภาพโสด จาํนวน164 

คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีระดบั

เงินเดือน 20,001-25,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีระยะเวลาทีlปฏิบติังานในองคก์ร 5-10 

ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 

ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงาน

เครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืlอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นทีlอยูใ่นระดบัมากทีlสุด คือ ดา้นการหาความรู้ และดา้นทีlอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการเงินดี, ดา้นการมี

นํt าใจงาม, ดา้นการมีคุณธรรม, ดา้นการมีสุขภาพดี, ดา้นการรู้จกัผ่อนคลาย, ดา้นการมีสังคมดี, ดา้นการมี

ครอบครัวดี ตามลาํดบั 

คาํสาํคญั : ความสุขในการทาํงาน,ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ABSTRACT 

The objective is to study The Happiness at Working of Employees Kasikorn Bank Business 

Channel Network Division in Nonthaburi Area. include Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy 

Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family, and Happy Society.  

The population used is Employees Kasikorn Bank Business Channel Network Division in 

Nonthaburi Area. The samples group who answered the questionnaire consisted of 250 peoples. The 

questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS (Version 26) for Social 

Science Research. The statistics were frequency, percentage, mean, and standard deviation  

The results found that All respondents 250 peoples. Most are female 133 peoples representing 

53.00%. Most aged under 30 years old 116 peoples representing 46.00%. Most of them have single 

status  164 peoples representing 65.00%. Most are Bachelor’s degree 146 peoples representing 58%. 

Most have salary level  20,001-25,000 baht 70 peoples representing 28.00%. Most of them have a period 

of work in the organization 5-10 years 116 peoples representing 46.00%. 

The results found that The Happiness at Working of Employees Kasikorn Bank Business 

Channel Network Division in Nonthaburi Area overall is at a high level. Considering each side, then that 

side is the highest level of  Happy Brain. The other side is high level of Happy Money , Happy Heart , 

Happy Soul , Happy Body , Happy Relax , Happy Society ,and  Happy Family respectively 

Keywords : The Happiness at Working, Kasikorn Bank 

 

บทนํา 

การทาํงานมีความสาํคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งยิlง อาจกล่าวไดว้า่การทาํงานเป็นส่วนหนึlงของ

ชีวิตทีlปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใดๆโดยเฉพาะอยา่งยิlงในสงัคมอุตสาหกรรม คาดกนัวา่มนุษยไ์ดใ้ชเ้วลาถึง

หนึlงในสามของชีวิตเป็นอยา่งนอ้ยอยูใ่นโรงงานหรือสาํนกังาน และยงัเชืlอวา่ในอนาคตอนัใกลนี้t  มนุษย์

จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาของชีวิตเกีlยวขอ้งกบัการทาํงานเพิlมขึtนไปอีก ซึlงคนวยัแรงงานเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่

ทีlสุดของโครงสร้างประชากรไทย เป็นกลุ่มคนทีlเป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลืlอนเศรษฐกิจของประเทศ 

จึงเป็นกลุ่มประชากรทีlภาครัฐและเอกชนใหค้วามสาํคญัไม่เพียงในการพฒันาศกัยภาพแต่รวมถึงคุณภาพ

ชีวิตทีlดีดว้ย หรืออาจกล่าวไดว้า่นอกจากปัจจยั 4 (อาหาร เครืlองนุ่งห่ม ทีlอยูอ่าศยั และยารักษาโรค)แลว้ ยงั

มีอีกปัจจยัหลกัคือ การทาํงานทีlเป็นการเปิดโอกาสใหแ้สดงออกถึงเชาว ์ ปัญญา ความคิดริเริlมสร้างสรรค ์

อนัจะนาํมาซึlงเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิตและยงัเป็นการสร้างความมัlนคงใหก้บัตนเองและ

ครอบครัว  

เมืlอพิจารณาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีl  12 (พ.ศ.2560-2564) ทีl มุ่งเน้น

ผลลพัธ์ใหค้นทาํงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตทีlดีและมีความสุข ในขณะเดียวกนัความสุขในการทาํงาน มี

ความสาํคญัอยา่งยิlงในการทาํงานปัจจุบนั เพราะคนเป็นทรัพยากรทีlสาํคญั เป็นตน้ทุนทางสังคมทีlมีคุณค่า 

ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการทาํงาน ความสุขในการทาํงานมีผลต่อการทาํงานอย่างมาก 

กล่าวคือ ทาํให้เกิดความรู้สึกทีlดีต่อตนเอง ทาํให้เกิดความรู้สึกทีlดีต่องาน และทาํให้เกิดความรู้สึกทีlดีต่อ

องคก์ร นอกจากนีtยงัช่วยส่งเสริมในเรืlองสุขภาพจิตช่วยใหเ้จริญกา้วหนา้ มีการพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคล

ทีlมีคุณภาพขององคก์ร  
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ธนาคารธนาคารกสิกรไทย ในฐานะทีlเป็นสถาบนัการเงินประกอบกิจการธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจ

หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจทีlเกีlยวเนืlองตามทีlไดรั้บอนุญาตไวใ้นพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงินฯ และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทสําคญัทีlจะเป็นกลไกในการขบัเคลืlอน

เศรษฐกิจและสังคม ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจาํนวน 886 สาขา และเครืl องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับทาํ

ธุรกรรมดว้ยตนเอง 10,973 เครืlอง ครอบคลุมทุกพืtนทีlและเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากนีt  

ธนาคารมีเครือข่ายการใหบ้ริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ มีศูนยก์ลางการดาํเนินงานและ

ใหบ้ริการทีlสาํนกังานใหญ่ (ประกาศทีlเกีlยวขอ้ง ณ วนัทีl 31 ธนัวาคม 2562) 

ดงันัtนผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาวิจยัเรืlอง ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั(มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี ซึl งจะศึกษาเกีlยวกบัความสุข

ในการทาํงาน เพืlอให้ทราบถึงปัจจยัทีlส่งผลให้บุคลากร สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดั

นนทบุรี มีความสุขในการทาํงาน และสามารถนําขอ้มูลทีlได้รับจากการวิจัยมาวางแผนกลยุทธ์ด้าน

บุคลากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ซึl งบุคลากรจะไดรั้บการตอบสนองในดา้นต่าง ๆ ทีlตรงจุดมาก

ขึtนและมีความสุขในการทาํงานมากขึtน โดยการศึกษาในครัt งนีt จะเป็นแนวทางทีlจะพฒันา จูงใจ และ

ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึl งขององค์กร รวมไปถึงการเสริมสร้างทศันคติทีlดีของ

พนกังานต่อองคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ซึl งหากองคก์ร ใดพนกังานมีความสุขในการทาํงานอยูเ่ป็น

จาํนวนมาก กจ็ะทาํใหล้ดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ทีlเกีlยวกบัตวัของบุคลากรลงไปได ้ 

 

วตัถุประสงค์ 
เพืlอศึกษาความสุขในการทาํงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงาน

เครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี 

 

ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัเรืlองความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงาน

เครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี ผูวิ้จยักาํหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ดงันีt  

 
ขอบเขตด้านเนื4อหา 

ตัวเเปรอสิระ ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล มี � ปัจจยั ประกอบดว้ย เพศ,อาย,ุสถานภาพ,ระดบั

การศึกษา,ระดบัเงินเดือน,ระยะเวลาทีlปฏิบติังานในองคก์ร 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความสุขในการทาํงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 

(มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี มี � ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการมีสุขภาพ

ดี,ดา้นการมีนํt าใจงาม,ดา้นการรู้จกัผ่อนคลาย,ดา้นการหาความรู้,ดา้นการมีคุณธรรม,ดา้นการเงินดี ,ดา้น

การมีครอบครัวดี,ดา้นการมีสงัคมดี  

 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรทีlใช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่าย

ช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี จาํนวน ��� คน (ทีlมา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ทบ.) มกราคม  ���� ) โดย

ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการคาํนวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ ทีlระดบัความเชืlอมัlน 95% 
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ซึl งกาํหนดค่าความคลาดเคลืlอนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีlใชใ้นการศึกษาครัt งนีtทัtงหมด 

จาํนวน ��  คน 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ในการวิจยัครัt งนีtผูวิ้จยัดาํเนินการตัtงแต่ช่วงเดือน มีนาคม ���� – เมษายน ���� 

 

 

ประโยชน์ที>ได้รับจากการวจัิย 

 1. เพืlอใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา และวางแผนในการสร้างความสุขในการทาํงาน

ใหก้บัพนกังานมากขึtน 

 2. เพืlอนาํขอ้มูลทีlไดรั้บจากการวิจยัมากาํหนดแผนกลยุทธ์ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี

ประสิทธิภาพมากขึtนก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ซึl งบุคลากรจะไดรั้บการตอบสนองในดา้นต่าง 

ๆ ทีlตรงจุดมากขึtนและมีความสุขในการทาํงานมากขึtน 

 3. เพืlอเป็นแนวทางทีlจะพฒันา จูงใจ และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึl งของ

องคก์ร รวมไปถึงการเสริมสร้างทศันคติทีlดีของพนกังานต่อองคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ซึl งหาก

องค์กร ใดพนักงานมีความสุขในการทาํงานอยู่เป็นจาํนวนมาก ก็จะทาํให้ลดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ทีl

เกีlยวกบัตวัของบุคลากรลงไปได ้

 

 

กรอบแนวคดิที>ใช้ในการวจัิย 

             ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม   

 

             

 

 

  

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที>เกี>ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

ความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงาน

เครือข่ายช่องทางธุรกิจในพื@นทีBจงัหวดันนทบุรี 

1. ดา้นการมีสุขภาพดี (Happy Body) 

2. ดา้นการมีนํ@าใจงาม (Happy Heart) 

3. ดา้นการรู้จกัผอ่นคลาย (Happy Relax) 

4. ดา้นการหาความรู้ (Happy Brain) 

5. ดา้นการมีคุณธรรม (Happy Soul) 

6. ดา้นการเงินดี (Happy Money) 

7. ดา้นการมีครอบครัวดี (Happy Family) 

8. ดา้นการมีสงัคมดี (Happy Society) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระดบัเงินเดือน 

6. ระยะเวลาที?ปฏิบติังานในองคก์ร 
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แนวคดิและทฤษฎทีี>เกี>ยวข้องกบัความสุขในการทาํงาน  

 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) โดย Sunanta (2554) กล่าววา่ ความสุข 

� ประการในทีlทาํงาน HAPPY WORKPLACE หรือความสุขทัtงแปด ประกอบดว้ย  

1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทัtงกายและจิตใจ เพราะมีความเชืlอว่าถา้มนุษย ์มีสุขภาพ

ร่างกายทีlแข็งแรงก็จะมีจิตใจทีlดี พร้อมทีlจะรับมือกบั ปัญหาทีlจะเขา้มาไดเ้ป็นอย่างดี 2. Happy Heart 

(นํt าใจงาม) มีนํt าใจเอืtออาทรต่อกนัและกนั เนืlองจากมีความว่าเชืlอความสุขทีlแทจ้ริงคือการเป็นผูใ้ห้ 3. 

Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอืtอเฟืt อต่อชุมชนทีlตนทาํงาน และพกัอาศัย มีสังคมและ

สภาพแวดลอ้มทีlดี เพราะเชืlอว่าการทีlผูค้นมีความเป็นอยูที่lดีภายในสังคมหรือชุมชน ยอ่มเป็นพืtนฐานทีlดี 

ทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยั มีความรัก ความปรองดอง สามคัคีกนั ต่อกนั พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัพฒันาชุมชนให้

มีชีวิตการเป็นอยูที่lดีขึtน 4. Happy Relax (ผอ่นคลาย) รู้จกัผอ่นคลายต่อสิlงต่างๆ ในการดาํเนินชีวิต เพราะ

เชืlอว่าการทีlคนทาํงานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทาํให้ร่างกายและจิตใจเกิด

ความเครียด อนัส่งผลกระทบต่อหนา้ทีlการทาํงาน 5. Happy Brain (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พฒันา

ตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นาํไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมัlนคงกา้วหนา้ในการทาํงานเพราะ

เชืlอวา่ ถา้เราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพิlมพนูความรู้ และพฒันาตนเองอยูส่มํlาเสมอ กจ็ะเป็นอีกหนึlง

แรงผลกัดนั ช่วยใหอ้งคก์รพฒันาขึtนดว้ยบุคลากรทีlมีศกัยภาพ 6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาใน

ศาสนาและมีศีลธรรมในการดาํเนินชีวิต เพราะเชืlอวา่ หลกั ธรรมคาํสอนของศาสนา เป็นสิlงทีlจะช่วยการ

ดาํเนินชีวิตของทุกคนให้ดาํเนินไปในเส้นทางทีlดีได ้ทาํให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทาํงาน สามารถ

รับมือกบัปัญหาทีlเขา้มาได ้ยดึหลกัสนบัสนุนใหเ้ป็นคนดี คิดดี ทาํดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดี

ทัtงปวง 7. Happy Money (ปลอดหนีt ) มีเงิน รู้จกัเก็บรู้จกัใช ้ไม่เป็นหนีt  ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยดั รู้จกั

ใช ้วิธีเงิน ไม่ใชสุ้รุ่ยสุร่าย ใชจ่้ายแต่เท่าทีlจาํเป็น ยึดหลกัคาํสอนการดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง8. 

Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวทีlอบอุ่นและมัlนคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพืlอนาํไปเป็น

หลกัการใชชี้วิต ใหรู้้จกัความรัก ความเชืlอมัlน และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสงัคม 

(รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพืlอน รักในสิlงทีlพอเพียง) 

ประวติัของธนาคารกสิกรไทย จํากดั(มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทยก่อตัtงเมืlอวนัทีl 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท โดยมี

สาขาสาํนกัถนนเสือป่าในปัจจุบนัเป็นทีlทาํการแห่งแรก ซึl งเริlมดว้ยพนกังานเพียง 21 คน แต่เพียงงวดบญัชี

แรกทีlสิtนสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วนัทีl 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ลา้นบาท และมี

สินทรัพย ์15 ลา้นบาท ตลอดหลายทศวรรษทีlผา่นมา ธนาคารมุ่งมัlนพฒันาองคก์รและผลิตภณัฑท์างการ

เงินใหม่อย่างสมํlาเสมอเพืlอให้บริการทีlเป็นเลิศ ภายใตค้าํขวญั “บริการทุกระดับประทับใจ” สํานกังาน

ใหญ่ ณ อาคารเลขทีl 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึl งไดรั้บ

อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้  

งานวจัิยทีOเกีOยวข้อง 

เนตรนภา กิจรุ่งพิพฒัน์ และ อนุสรา พนัธ์ุนิธิทร์ (2555) ศึกษาเรืlอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และศึกษาสิlงทีlสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการ เรืlองการดูแลสุขภาพ ให้สัมฤทธิ© ผล และศึกษาปัญหาและอุปสรรค ทีlมีผลต่อการดูแลสุขภาพ 

ผลการวิจยัพบวา่ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นการพกัผอ่นและคลายความเครียด และดา้นการตรวจและดูแล

ตนเองแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีlระดบั 0.05 นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทีlมีภูมิลาํเนาต่างกนั ไม่มี
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ผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ทัtง 5 ดา้น นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทีlมีอาชีพทีlคาดหวงัต่างกนั มีพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพทัtง 2 ดา้นไดแ้ก่ คา้นการออกกาํลงักาย และคา้นการตราจและดูแลตนเอง อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีlระดบั 0.05  

สุพนิต อิทธิวฒิุ (2555) ศึกษาเรืlอง คุณลกัษณะทีlเป็นจริงดา้นความมีนํtาใจนกักีฬาของนกัเรียนชัtน

ประถมศึกษาปีทีl 6 ในเขตธนบุรี ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจยัพบวา่ 1.) คุณลกัษณะทีlเป็นจริงดา้น ความมี

นํt าใจนักกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนน เฉลีlยรวมเท่ากับ 3.81 โดยแบ่งชายและหญิงดังนีt  1.1 

คุณลกัษณะทีlเป็นจริงดา้น ความมีนํt าใจนกักีฬาของนกัเรียนชายอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉลีlยรวม

เท่ากบั 3.71 1.2 คุณลกัษณะทีlเป็นจริงดา้น ความมีนํt าใจนกักีฬาของนกัเรียนหญิงอยูใ่นระดบัปานกลาง มี

คะแนนเฉลีlยรวมเท่ากบั 3.91  

ศิริวิมล ชูชีพวฒันา (2556) ศึกษาเรืl อง ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การ

ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู และพฤติกรรมใฝ

เรียนรู้ของนักเรียนชัt นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

ผลการวิจยัพบว่า 1.) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนากต การ ไดรั้บแรง

สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู อยูใ่นระดบัมาก 2.) 

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชัtนมธัยมศึกษาตอนตน้ เมืlอจาํแนกตาม ระดบัชัtนเรียน การติดตามดูแล

การเรียนจากผูป้กครอง และการมีพืtนทีl ในการเรียนรู้ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีl ระดบั 

.0 เมืlอจาํแนกตามเพศ ระดบัคะแนนเฉลีlย และประเภทของนกัเรียน ไม่พบความแตกต่าง 3.) การเห็นคุณค่า

ในตนเอง การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ลกัษณะมุ่งอนาคต และ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชัtนมธัยมศึกษาตอนตน้ของ

โรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี จงัหวคัราชบุรี ไดร้้อยละ 60.1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีlระดบั .001 

หงษศิ์ริ ภิยโยดิลกชยั (2558) ศึกษาเรืlอง ความความเครียด และการแกปั้ญหาความเครียดของ

นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตร

พิมุข จกัรวรรดิ และวิเคราะห์หาสาเหตุทีlทาํใหเ้กิดความเครียด และวิธีการจดัการความเครียดของนกัศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุทีlส่งผลทาํให้นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดความเครียดมากทีlสุด คือ ด้านการเรียนเป็นส่วนใหญ่ และมี

ความสามารถการจดัการความเครียดอยูใ่นระดบักลาง  

รองศาสตราจารย ์ดร.ฉฐัวีณ์ สิทธิ© ศิรอรรถ (2559) ศึกษาเรืlอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนั

ต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพืlอทาํนายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนกัเรียนเตรียมทหารจาก

ความผูกพนัต่อครอบครัว ผลการวิจัยสรุปว่า ความผูกพนัต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีlระดบั .01 ความผูกพนัต่อครอบครัว ประกอบดว้ย ดา้นสาย

สัมพนัธ์ทางอารมณ์ ดา้นขอบเขตความสัมพนัธ์ ดา้นความเป็นปีกแผ่นในครอบครัว ดา้นการใชเ้วลาอยู่

ร่วมกนั ดา้นพืtนทีlส่วนบุคคล ดา้นความเป็นเพืlอน ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นความสนใจ 

และดา้นการพกัผ่อนหยอ่นใจ สามารถร่วมกนัทาํนายการเรียนรู้ตลอดชีวิตไดร้้อยละ 21.0 ผลการวิจยัใน

กลุ่มรวม พบวา่ ความผกูพนัต่อครอบครัวดา้นความสนใจเป็นตวัแปรทาํนายอนัดบัหนึlง รองลงมาคือ ดา้น

สายสมัพนัธ์ทางอารมณ์ และดา้นความเป็นปึกแผน่ในครอบครัวตามลาํดบั 

ปรางทิพย ์ภกัดีคีรีไพรวลัย ์(2559) ศึกษาเรืlอง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้นแสนตอ หมู่ 11 

ตาํบลท่าผา อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง" ผลการศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตโดยใชแ้บบชีtวดัคุณภาพ
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ชีวิตขององค์การอนามยัโลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ระดบัคุณภาพชีวิตดา้น

สุขภาพกาย มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก ดา้นจิตใจ มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพ

ชีวิตดีมาก ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก ดา้นสิlงแวดลอ้ม มี

ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก และคุณภาพชีวิตโดยรวมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพ

ชีวิตดีมาก เมืlอใชแ้บบวดัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้นแสนตอพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ ผล

การประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสมัพนัธภาพ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสิlงแวดลอ้ม 

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นโครงการภายในชุมชนผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก และ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้นแสนตอโดยรวม ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  

พิมสิริ โตกะคุณะ (2560) ศึกษาเรืlอง ปัจจยัทีlส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานขาย

ปลีกในธุรกิจห้างสรรพสินคา้ ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจในชีวิต คือ การบรรลุเป้าหมายในชีวิตใน

ดา้นต่าง ๆตามทีlตนเองตัtงเป้าหมายไว ้เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นการมีทีlอยูอ่าศยัของตนเอง ความพึงพอใจ

ในงานคือความรักและศรัทธาในงาน ซึl งเกิดจากปัจจยัดา้นลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้ม และสวสัดิการ

อารมณ์ทางบวก คือ ความกระตือรือรัน ความสนุกในการทาํงาน ทีlเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์กบัหวัหนา้และ

เพืlอนร่วมงาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานขายปลีกในธุรกิจห้างสรรพสินคา้ส่วน

อารมณ์ทางลบ เช่น ความเครียดหรือความหดหู่จากการทาํงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของ

พนักงานขายปลีกในธุรกิจห้างสรรพสินคา้ ดงันัtนหากบริษทัตอ้งการสร้างความสุขในการทาํงานของ

พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิlงธุรกิจห้างสรรพสินค้าทีlมีการขยายสาขาอย่างต่อเนืlองผูบ้ริหารควรให้

ความสาํคญักบัการสร้างความสุขในการทาํงานของพนกังานขายปลีก  

พระมหาชานนท ์ชยัมงคล (2561) ศึกษาเรืlอง การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน

อนุบาลวดัปรินายก สงักดัสาํนกังานเขตพืtนทีlการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบวา่ 1.) ผล

การวิเคราะห์สภาพคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลวดัปรินายกภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลีlยจากมากไปหานอ้ย ตามลาํดบัดงันีt  ดา้นการ 

มีวินยัและรับผิดชอบ ดา้นความซืlอสัตยสุ์จริต ดา้นความกตญั®ูกตเวที ดา้นความประหยดั และดา้นความ

เมตตา 2.) แนวทางการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก มีดงันีt  

2.1 ดา้นการมีวินยัและรับผิดชอบ ส่งเสริมใหน้กัเรียนแต่งกายใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2.2 

ดา้นความซืlอสัตยสุ์จริตควรส่งเสริมให้นักเรียนเมืlอเก็บสิlงของผูอื้lนไดแ้ลว้นาํไปมอบให้ครูเพืlอส่งคืน

เจา้ของ 2.3 ดา้นความเมตตาควรส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ความเมตตาและรู้จกัช่วยเหลือผูป้กครองทาํงานบา้น

อยู่เสมอเมืlอว่างจากการเรียน 2.4 ดา้นความประหยดั ควรส่งเสริมนักเรียนในเรืlองความประหยดั เช่น 

ไม่ใช่จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ให้หมดเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 2.5ดา้นความกตญั®ูกตเวทีควรส่งเสริมให้

นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูมี้พระคุณและปฏิบติัตามคาํสัlงสอนของท่าน 

ทฤฒมน ชีt กิlง (2563) ศึกษาเรืlอง พฤติกรรมการมีวินยัทางการเงินของขา้ราชการกองบญัชาการ

กองทพัไทยเพืlอวดัระดบัความรู้พืtนฐานทางการเงิน และเพืlอศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรม ทศันคติ และ

ความรู้ทางการเงินทีlส่งผลต่อพฤติกรรมการมีวินยัทาง ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการมีวินยัทางการเงิน

ของขา้ราซการกองบญัชาการกองทพัไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเฉลีlย 49% ของกลุ่มตวัอยา่งไม่เคย

ผิดนดัในการชาํระหนีt  โดยทัlวไปมีการวางแผนเพืlอการใชเ้งินในวตัถุประสงคต่์าง ๆแต่ยงัขาดการบนัทึก

รายรับ-รายจ่าย อยา่งเป็นประจาํ นอกจากนีt  ความรู้พืtนฐานทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเฉลีlยอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีlย 3.23) ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจเกีlยวกบัอาํนาจซืtอ และหลกัการของ

มูลค่าเงินตามเวลา  

 

วธีิดาํเนินการวจัิย 

การวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) และใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีlใช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่าย

ช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรีจาํนวน 532 คน (ทีlมา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ทบ.) มกราคม  2565 ) 

กลุ่มตวัอยา่งทีlใชใ้นการวิจยัเป็น พนกังานธนาคารกสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่าย

ช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี  โดยผูวิ้จยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามา

เน่ ( Taro Yamane) ทีlระดบัความเชืlอมัlน °�% ซึl งกาํหนดค่าความคลาดเคลืlอนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 

5% ( Taro Yamane,±°²�)ผลการคาํนวณ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีlยอมรับไดต้อ้งไม่ตํlากว่า  ���.�� คน 

เพืlอความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงจะเกบ็กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครัt งนีt

ทัtงหมดจาํนวณ ��  คน จากประชากรทัtงหมด ��� คนใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(Nonprobability sampling) เนืlองจากจาํนวนประชากรมีจาํนวนมาก และใช้การสุ่มการเลือกแบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling) 

เครืOองมือทีOใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เครืlองมือทีlใชใ้นการศึกษาครัt งนีt  คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามทีlใชใ้น

การศึกษานีt   ประกอบดว้ย � ส่วน คือ 

ส่วนทีl ± แบบสอบถามเกีlยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระดบัเงินเดือน ระยะเวลาทีlปฏิบติังานในองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบคาํตอบเดียว ประกอบดว้ย

ขอ้คาํถาม จาํนวน � ขอ้  

ส่วนทีl � แบบสอบถามเกีlยวกับความสุขในการทาํงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด

(มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นการประเมิน

แบบลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยมีค่าคะแนน � ระดบั ดงันีt  ระดบัความคิดเห็นมากทีlสุด=5,ระดบั

ความคิดเห็นมาก=4,ระดบัความคิดเห็นปานกลาง=3,ระดบัความคิดเห็นนอ้ย=2,ระดบัความคิดเห็นนอ้ย

ทีlสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืOองมือ 

แบบสอบถามฉบบันีtผูวิ้จยัไดส้ร้างขึtนเอง มีขัtนตอนในการสร้าง ดงันีt  

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีlเกีlยวขอ้งกบัเรืlองความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี และงานวิจยัอืlน ๆ ทีl

เกีlยวขอ้ง จากนัtนนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดทีlใชใ้นการวิจยัเพืlอใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถาม ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาย

งานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี และตรวจสอบเนืtอหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม

วตัถุประสงค ์หรือไม่ จากนัtนนาํไปให้ผูเ้ชีlยวชาญจาํนวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทีlยงตรงเละ
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ความถูกตอ้งของเนืtอหา ตลอดจน ไปถึงความชดัเจน และการใชภ้าษาทีlเหมาะสมของขอ้คาํถามซึlงมีเกณฑ์

ในการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม ดงันีt  

ค่า +1 หมายถึง สอดคลอ้ง,ค่า 0   หมายถึง ไม่แน่ใจ,ค่า -1  หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง 

3. นาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (index of congruence) โดยใชสู้ตร ดงันีt   

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันีt  

3.1. ขอ้คาํถามทีlมีคะแนน IOC ตัtงแต่ 0.50 -1.00 มีค่าความเทีlยงตรงใชไ้ด ้

3.2. ขอ้คาํถามทีlมีคะแนน IOC ตํlากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้

 4. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีlยวชาญ แลว้นาํมาเสนอต่ออาจารย์

ทีlปรึกษา เพืlอพิจารณาขัtนสุดทา้ยและนาํมาปรับปรุงเพืlอความสมบูรณ์อีกครัt ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพืlอใชใ้นการวิจยัครัt งนีt  ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการตามขัtนตอน ดงัต่อไปนีt  

 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งทีlกาํหนดไว ้โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามผา่นทาง

ออนไลน์ โดยใช ้Google Form 

 2. อธิบายส่วนต่างๆ เพืlอใหผู้ต้อบเขา้ใจอยา่งอยา่งชดัเจน 

 3. รวบรวมแบบสอบถามทีlไดรั้บครบถว้นแลว้นาํไปเตรียมการวิเคราะห์ ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืlองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

สถิติทีOใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันีt  

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพืlอบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีlย (Mean) 

3. ค่าส่วนเบีlยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:SD) สาํหรับวเิคราะห์ความสุขในการทาํงาน

ของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนทีl1การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ของพนกังาน ธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี มีผูต้อบแบบสอบถามทัtงหมด 

250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และเพศชาย จาํนวน 117คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.00 ส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 30 ปี จาํนวน116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 

11� คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 เท่ากนั รองลงมาคือ อาย4ุ1-50 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ 

อาย5ุ1 ปีขึtนไป จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน164 คน คิด

เป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาสถานภาพสมรส จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 สถานภาพหมา้ย จาํนวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และ สถานภาพหยา่ร้าง จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาระดบัการศึกษาตํlากวา่ปริญญา

ตรี จาํนวน �9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.00 และ ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือน 20,001-25,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
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28.00 รองลงมาระดบัเงินเดือน15,000-20,000 บาท จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ระดบัเงินเดือน 

25,001-40,000 บาทจาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดบัเงินเดือน นอ้ยกวา่ 15,000 บาทจาํนวน 47 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และระดบัเงินเดือน มากกวา่ 40,000 บาทขึtนไปจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาทีlปฏิบติังานในองคก์ร 5-10 ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 

รองลงมาระยะเวลาทีlปฏิบติังานในองคก์รตํlากวา่ 5 ปี จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ระยะเวลาทีl

ปฏิบติังานในองคก์ร11-16 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ ระยะเวลาทีlปฏิบติังานในองคก์ร 16 

ปีขึtนไป จาํนวน ¶ คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนทีl2 ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั

(มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมืlอพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นทีlอยูใ่นระดบัมากทีlสุด คือ ดา้นการหาความรู้  และดา้นทีlอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น

การเงินดี,ดา้นการมีนํtาใจงาม ,ดา้นการมีคุณธรรม ,ดา้นการมีสุขภาพดี,ดา้นการรู้จกัผอ่นคลาย,ดา้นการมีสงัคม

ดี,ดา้นการมีครอบครัวดี ตามลาํดบั 

 

สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเรืlอง ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงาน

เครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรีผูต้อบแบบสอบถามทัtงหมด 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอายไุม่เกิน 30 ปี จาํนวน116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีสถานภาพ

โสด จาํนวน164 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.00 มีระดบัเงินเดือน 20,001-25,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีระยะเวลาทีlปฏิบติังาน

ในองคก์ร 5-10 ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 

ความสุขในการทํางานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทาง

ธุรกจิในพื4นทีOจังหวดันนทบุรี 

ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทาง

ธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืlอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีlอยูใ่นระดบั

มากทีlสุด คือ ดา้นการหาความรู้ และดา้นทีlอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการเงินดี, ดา้นการมีนํt าใจงาม, ดา้นการมี

คุณธรรม, ดา้นการมีสุขภาพดี, ดา้นการรู้จกัผอ่นคลาย, ดา้นการมีสงัคมดี, ดา้นการมีครอบครัวดี ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 
ด้านการมีสุขภาพด ี(Happy Body)          

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืlอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีlสุด

คือ มีการจดับริการตรวจสุขภาพประจาํปีใหแ้ก่บุคลากร ส่วนขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ 

สนบัสนุนและส่งเสริมใหท่้านรับประทานอาหารใหถู้กสุขลกัษณะตามหลกัโภชนาการ เช่น ลดการ

รับประทานอาหารจานด่วน,มีการจดัใหมี้กิจกรรมการแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆเช่น ฟุตบอล เทนนิส 

แบดมินตนั ปิงปอง,สนบัสนุนและส่งเสริมใหท่้านออกกาํลงักายอยา่งต่อเนืlอง,จดัสถานทีlใหท่้านออก

กาํลงักาย เช่น โรงยมิ สวนสาธารณะ สนามกีฬาตามลาํดบั ซึl งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เนตรนภา กิจรุ่ง

พิพฒัน์ และ อนุสรา พนัธ์ุนิธิทร์ (2555) พบวา่ ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นการพกัผอ่นและคลาย
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ความเครียด และดา้นการตรวจและดูแลตนเองแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีlระดบั 0.05 นกัศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งทีlมีภูมิลาํเนาต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ทัtง 5 ดา้น นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทีl

มีอาชีพทีlคาดหวงัต่างกนั มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทัtง 2 ดา้นไดแ้ก่ คา้นการออกกาํลงักาย และคา้นการ

ตราจและดูแลตนเอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีlระดบั 0.05 -การนาํไปใชป้ระโยชน์สามารถนาํไปใชใ้น

การสร้างผลิตภณัฑ ์หรือบริการทีlเนน้ในการดูแลสุขภาพของนกัศึกษาและเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลยัหนัมาสนบัสนุนการดูแลสุขภาพของนกัศึกษาเพืlอคุณภาพชีวิตทีlดีของนกัศึกษาและ

ภาพลกัษณ์ทีlดีของมหาวิทยาลยั 

ด้านการมีนํ4าใจงาม (Happy Heart) 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืlอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ มี

การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาหวัหนา้งาน เพืlอนร่วมงานใหมี้ความเอืtอเฟืt อเผืlอแผซึ่lงกนัและกนั, 

ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ในงาน โดยเนน้การทาํงานเป็นทีมหรือกลุ่ม,หน่วยงานของท่านมีนโยบาย

ช่วยเหลือในฌาปนกิจศพสงเคราะห์ญาติของบุคลากร,สนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรทีlไดรั้บความ

เดือดร้อนจากภยัพิบติัหรือภยัธรรมชาติ,มีนโยบายการเยีlยมเยอืนบุคลากรหรือคนในครอบครัวเมืlอเจบ็ไข้

เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ตามลาํดบั ซึl งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพนิต อิทธิวฒิุ (2555) พบวา่ 

1. คุณลกัษณะทีlเป็นจริงดา้น ความมีนํtาใจนกักีฬาอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนน เฉลีlยรวมเท่ากบั 3.81 

โดยแบ่งชายและหญิงดงันีt 1.1 คุณลกัษณะทีlเป็นจริงดา้น ความมีนํtาใจนกักีฬาของนกัเรียนชายอยูใ่นระดบั

ปานกลาง มีคะแนนเฉลีlยรวมเท่ากบั 3.71 1.2 คุณลกัษณะทีlเป็นจริงดา้น ความมีนํtาใจนกักีฬาของนกัเรียน

หญิงอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉลีlยรวมเท่ากบั 3.91 2.  

ด้านการรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax)   

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมืlอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ 

มอบหมายงานโดยไม่เร่งรัด และกาํหนดระยะเวลาในการทาํงานเพียงพอกบัปริมาณงาน,จดัใหมี้พืtนทีl

สาํหรับพกัผอ่นในช่วงพกั เช่น หอ้งพกัผอ่น หอ้งอาหาร,จดัใหมี้การประชุมเพืlอสืlอความในวาระต่าง ๆใน

ปริมาณทีlเหมาะสม และเวลาเหมาะสม,สนบัสนุนงานรืlนเริงตามโอกาสในงานประจาํปี เช่น วนัขึtนปีใหม่ 

วนัสงกรานต,์จดัสถานทีlเพืlอใหบุ้คลากรไดผ้อ่นคลายและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เช่น มุมอ่าน

หนงัสือ หรือ อินเตอร์เน็ต ตามลาํดบั ซึl งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หงษศิ์ริ ภิยโยดิลกชยั (2558) พบวา่ 

สาเหตุทีlส่งผลทาํใหน้กัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร์ เกิดความเครียดมากทีlสุด คือ ดา้นการเรียนเป็นส่วนใหญ่ และมีความสามารถการจดัการ

ความเครียดอยูใ่นระดบักลาง เมืlอทดสอบหาความแตกต่างพบวา่ 1. นกัศึกษาของเพศหญิงและเพศชายมี

สาเหตุของความเครียด ไม่มีความแตกต่างกนั 2. นกัศึกษาทีlมีชัtนปีแตกต่างกนัมีสาเหตุของความเครียด

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีlระดบั  . � โดยเฉพาะนกัศึกษาชัtนปีทีl ¶ ปัจจยัทีlเป็นสาเหตุของ

ความเครียดทุกดา้นมีผลต่อความเครียดของนกัศึกษาโดยรวมโดยมีค่าเฉลีlยเท่ากบั �.�°² 3. นกัศึกษาทีlมีผล

การเรียนรวมแต่กต่างกนัมีสาเหตุของความเครียดไม่มีความแตกต่างกนั 

ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีlสุด เมืlอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ทีlสุดคือ มอบหมายงานใหท้า้ทายเพืlอพฒันาใหมี้ความเชีlยวชาญ ส่วนขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

คือ มีการจดัใหมี้การเรียนรู้แบบออนไลน์เพืlอเป็นการเพิlมทกัษะใหแ้ก่บุคลากรในปริมาณทีlเพียงพอ,มีการ

จดัฝึกอบรมความรู้ทัlวไปและความรู้ต่าง ๆใหแ้ก่บุคลากร,สนบัสนุนทุนการศึกษาเพืlอสร้างความกา้วหนา้

ในหนา้ทีlการงาน,ส่งเสริมใหท่้านไดน้าํความรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการทาํงาน ตามลาํดบั ซึl งไม่
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวิมล ชูชีพวฒันา (2556) พบวา่1. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การ ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว และการส่งเสริมบรรยากาศ

ในการเรียนรู้จากครู อยูใ่นระดบัมาก2. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชัtนมธัยมศึกษาตอนตน้ เมืlอจาํแนก

ตาม ระดบัชัtนเรียน การติดตามดูแลการเรียนจากผูป้กครอง และการมีพืtนทีl ในการเรียนรู้ มีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีl ระดบั .0 เมืlอจาํแนกตามเพศ ระดบัคะแนนเฉลีlย และประเภทของนกัเรียน 

ไม่พบความแตกต่าง3. การเห็นคุณค่าในตนเอง การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ลกัษณะมุ่ง

อนาคต และ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

ของนกัเรียนชัtนมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี จงัหวคัราชบุรี ไดร้้อยละ 60.1 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีlระดบั .001 

ด้านการมีคุณธรรม (Happy Soul)       

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมืlอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ 

สนบัสนุนและส่งเสริมใหท่้านทาํบุญในโอกาสต่าง ๆ และวนัสาํคญัทางศาสนา อยูเ่สมอ,ปลูกฝังจิตสาํนึก

ในการเป็นคนดี ต่อสงัคม ใหแ้ก่บุคลากร,จดักิจกรรมเพืlอส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพแก่

บุคลากร,จดักิจกรรมเพืlอส่งเสริมปลูกฝังศีลธรรม และคุณธรรมอยา่งต่อเนืlอง,จดักิจกรรมฝึกสมาธิเพืlอ

ส่งเสริมการใชส้ติในการแกปั้ญหาในการทาํงานอยา่งรอบดา้น เช่นกิจกรรมสวดมนตก่์อนเริlมงาน 

ตามลาํดบั ซึl งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาชานนท ์ชยัมงคล (2561) ผลวิจยัพบวา่1. ผลการวิเคราะห์

สภาพคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลวดัปรินายกภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงลาํดบัค่าเฉลีlยจากมากไปหานอ้ย ตามลาํดบัดงันีt  ดา้นการมีวินยัและรับผดิชอบ ดา้นความซืlอสตัย์

สุจริต ดา้นความกตญั®ูกตเวที ดา้นความประหยดั และดา้นความเมตตา2. แนวทางการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก มีดงันีt 1) ดา้นการมีวินยัและรับผดิชอบ ส่งเสริมใหน้กัเรียน

แต่งกายใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบของโรงเรียน2) ดา้นความซืlอสตัยสุ์จริตควรส่งเสริมใหน้กัเรียนเมืlอเกบ็

สิlงของผูอื้lนไดแ้ลว้นาํไปมอบใหค้รูเพืlอส่งคืนเจา้ของ 3) ดา้นความเมตตาควรส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ความ

เมตตาและรู้จกัช่วยเหลือผูป้กครองทาํงานบา้นอยูเ่สมอเมืlอวา่งจากการเรียน 4) ดา้นความประหยดั ควร

ส่งเสริมนกัเรียนในเรืlองความประหยดั เช่น ไม่ใช่จ่ายอยา่งฟุ่มเฟือย ใหห้มดเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 5) 

ดา้นความกตญั®ูกตเวทีควรส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงความเคารพต่อผูมี้พระคุณและปฏิบติัตามคาํสัlงสอน

ของท่าน 

ด้านการเงนิด ี(Happy Money)      

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมืlอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การออมเงินใหแ้ก่ท่าน โดยการหกับญัชีเงินเดือน เช่น กองทุนสาํรองเลีtยงชีพ

,มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหท่้านลงทุนทีlนอกเหนือจากการออมเงินฝากธนาคาร เพืlอเพิlมพนู

ผลตอบแทนทีlดีในอนาคต เช่น ลงทุนในหุน้ ลงทุนในกองทุนรวม,มีโครงสร้างสวสัดิการเงินกู ้เช่น 

สวสัดิการกูย้มืเพืlออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล กูย้มืเพืlอทีlอยูอ่าศยั กูย้มืเช่าซืtอรถยนต ์ในอตัราดอกเบีtยตํlา,มี

การใหค้วามรู้ในเรืlองการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลและการดาํรงชีพอยา่งย ัlงยนืใหแ้ก่บุคลากร,

สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการออมเงินและการบริหารจดัการเงินทีlมีประสิทธิภาพ  

ตามลาํดบั ซึl งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทฤฒมน ชีt กิlง (2563) พบวา่ พฤติกรรมการมีวินยัทางการเงินของ

ขา้ราชการกองบญัชาการกองทพัไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเฉลีlย 49% ของกลุ่มตวัอยา่งไม่เคยผดิ

นดัในการชาํระหนีt  โดยทัlวไปมีการวางแผนเพืlอการใชเ้งินในวตัถุประสงคต่์าง ๆแต่ยงัขาดการบนัทึก

รายรับ-รายจ่าย อยา่งเป็นประจาํ นอกจากนีt  ความรู้พืtนฐานทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเฉลีlยอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีlย 3.23) ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจเกีlยวกบัอาํนาจซืtอ และหลกัการของ

มูลค่าเงินตามเวลา  

ด้านการมีครอบครัวด ี(Happy Family)      

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมืlอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ 

ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวพนกังานอยา่งจริงจงั,มีการจดัเวลาในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมโดยไม่มี

การทาํงานทีlเบียดบงัเวลาครอบครัว,มีเวลาสงัสรรคห์รือร่วมกิจกรรมกบัครอบครัว,ส่งเสริมและสนบัสนุน

กิจกรรมอนัสร้างความอบอุ่นของครอบครัว เช่น กิจกรรมวนัพอ่ กิจกรรมวนัแม่,ส่งเสริมและสนบัสนุน

การบริจาคของในวนัสาํคญัทางครอบครัว เช่น วนัเดก็ตามลาํดบั ซึl งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รอง

ศาสตราจารย ์ดร.ฉฐัวีณ์ สิทธิ© ศิรอรรถ (2559) พบวา่ ความผกูพนัต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีlระดบั .01 ความผกูพนัต่อครอบครัว ประกอบดว้ย ดา้นสาย

สมัพนัธ์ทางอารมณ์ ดา้นขอบเขตความสมัพนัธ์ ดา้นความเป็นปีกแผน่ในครอบครัว ดา้นการใชเ้วลาอยู่

ร่วมกนั ดา้นพืtนทีlส่วนบุคคล ดา้นความเป็นเพืlอน ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นความสนใจ 

และดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ สามารถร่วมกนัทาํนายการเรียนรู้ตลอดชีวิตไดร้้อยละ 21.0 ผลการวจิยัใน

กลุ่มรวม พบวา่ ความผกูพนัต่อครอบครัวดา้นความสนใจเป็นตวัแปรทาํนายอนัดบัหนึlง รองลงมาคือ ดา้น

สายสมัพนัธ์ทางอารมณ์ และดา้นความเป็นปึกแผน่ในครอบครัวตามลาํดบั 

ด้านการมีสังคมด ี(Happy Society)           

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมืlอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีlมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ 

สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการเอืtออาทรต่อชุมชนรอบขา้ง เช่นการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน การ

เลีtยงอาหารกลางวนัในโอกาสต่าง ๆ,มีนโยบายส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน เช่นกิจกรรมการลดการใช้

กระดาษ,สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรมีจิตสาํนึกในดา้นจิตอาสาเพืlอสงัคม,สนบัสนุนและส่งเสริม

โครงการอนุรักษสิ์lงแวดลอ้ม เช่นการปลูกป่าชายเลน ปลูกตน้ไม,้ สนบัสนุนและส่งเสริมในกิจกรรมเพืlอ

สงัคม เช่น ซ่อมแซมโรงเรียน ซ่อมแซมวดั ตามลาํดบั ซึl งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรางทิพย ์ภกัดีคีรี

ไพรวลัย ์(2559) พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตโดยใชแ้บบชีtวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบั

ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ระดบัคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพกาย มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั

คุณภาพชีวิตดีมาก ดา้นจิตใจ มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม มี

ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก ดา้นสิlงแวดลอ้ม มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดี

มาก และคุณภาพชีวิตโดยรวมมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก เมืlอใชแ้บบวดัคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนบา้นแสนตอพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นสมัพนัธภาพ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสิlงแวดลอ้ม ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ดา้นโครงการภายในชุมชนผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้น

แสนตอโดยรวม ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาเรืlอง ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) สาย

งานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงันีt  
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ด้านการมีสุขภาพด ี(Happy Body)   

สิlงทีlตอ้งปรับปรุง คือ มีการจดับริการตรวจสุขภาพประจาํปีใหแ้ก่บุคลากร ควรเพิlมเติม

โรงพยาบาลในเครือทีlเขา้ร่วมในการตรวจสุขภาพใหห้ลากหลายมากยิlงขึtน และเพิlมช่วงเวลาในการรับ

บริการตรวจสุขภาพประจาํปีใหมี้มากยิlงขึtน  

ด้านการมีนํ4าใจงาม (Happy Heart)  

สิlงทีlตอ้งปรับปรุง คือ มีการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาหวัหนา้งาน เพืlอนร่วมงานใหมี้ความ

เอืtอเฟืt อเผืlอแผซึ่lงกนัและกนั ควรมีการเพิlมกิจกรรมเพืlอเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความเอืtอเฟืt อเผืlอแผซึ่lงกนั

และกนัมากยิlงขึtน เช่น จดักิจกรรมแบบรายทีมหรือรายแผนก  

ด้านการรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax)  

สิlงทีlตอ้งปรับปรุง คือ มอบหมายงานโดยไม่เร่งรัด และกาํหนดระยะเวลาในการทาํงานเพียงพอ

กบัปริมาณงาน ควรมีการจดัสรรงานในปริมาณทีlเหมาะสมกบัเวลา โดยอาจตอ้งพดูคุยตกลงกนัระหวา่งผู ้

มอบหมายงานและผูรั้บมอบงาน 

ด้านการหาความรู้ (Happy Brain)  

สิlงทีlตอ้งปรับปรุง คือ มอบหมายงานใหท้า้ทายเพืlอพฒันาใหมี้ความเชีlยวชาญ ควรจดัใหมี้

กิจกรรมเพืlอความทา้ทายในการทาํงานมากยิlงขึtนนอกเหนือจากการมอบหมายงานแลว้ควรมีรางวลั

เลก็นอ้ยเพืlอเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ  

ด้านการมีคุณธรรม (Happy Soul)  

สิlงทีlตอ้งปรับปรุง คือ สนบัสนุนและส่งเสริมใหท่้านทาํบุญในโอกาสต่าง ๆ และวนัสาํคญัทาง

ศาสนา อยูเ่สมอ ควรจดัใหมี้กิจกรรมทางศาสนาร่วมกนัระหวา่งพนกังานมากยิlงขึtน เช่นจดักิจกรรม

ร่วมกนัตกับาตรในวนัวิสาขบูชา หรือวนัก่อตัtงธนาคารเป็นตน้ 

ด้านการเงนิด ี(Happy Money)  

สิlงทีlตอ้งปรับปรุง คือ   ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การออมเงิน โดยการหกับญัชีเงินเดือน ควร

เพิlมทางเลือกในการออมเงินและเขา้ถึงขอ้มูลการหกัเงินเดือน เช่น การใหท้างเลือกพนกังานสามารถ เลือก

กองทุนไดด้ว้ยตนเอง  

ด้านการมีครอบครัวด ี(Happy Family)  

สิlงทีlตอ้งปรับปรุง คือ  ใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวพนกังานอยา่งจริงจงั ควรมีการจดักิจกรรม

จากทางธนาคารเพืlอใหค้รอบครัวพนกังานไดมี้ส่วนร่วม เช่นใหค้รอบครัวพนกังานสามารถลงทะเบียนรับ

การฉีดวคัซีน Covid 19 ร่วมกบัพนกังาน 

ด้านการมีสังคมด ี(Happy Society)  

สิlงทีlตอ้งปรับปรุง สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการเอืtออาทรต่อชุมชนรอบขา้ง ควรจดัใหมี้

กิจกรรมร่วมกนักบัชุมชนรอบขา้งมากยิlงขึtนตามโอกาสต่าง เช่น กิจกรรมทาํบุญตกับาตรธนาคารอาจ

อนุญาตใหค้นในชุมชนรอบขา้งร่วมกิจกรรม  

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัNงต่อไป 

1. ควรมีการปรับเปลีlยนหรือเพิlมเติมตวัแปรอืlน ๆ ในการวิจยั เพืlอใหไ้ดข้อ้มูลทีlถูกตอ้ง ครบถว้น

แม่นยาํและรอบดา้นมากยิlงขึtน 

2. เนืlองจากการศึกษาครัt งนีt เป็นการศึกษา ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี ซึl งศึกษา เฉพาะพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย 
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จาํกดั (มหาชน) สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจในพืtนทีlจงัหวดันนทบุรี เท่านัtน ถา้หากตอ้งการทราบถึง

ความสุขในการทาํงาน ของสาขาอาชีพอืlน ๆ จะตอ้งมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีlรอบดา้นมากยิlงขึtน ตาม

รายละเอียดของสาขาอาชีพนัtนๆ 
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