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บทคัดย่อ 

การวจิยั  ความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่ระบาด

โควดิ 19) บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่

ระบาดโควดิ 19) บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามจาํนวน 249 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ แบบสอบถาม 

ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( 𝑥 � )  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)   

 ผลวจิยัพบวา่ 

1.)   พนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19)  บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาขาภาค1 กรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 249 

คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 171   คน คิดเป็นร้อยละ68.70  และเพศชายจาํนวน 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.30 ส่วนใหญ่มีอายอุาย ุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน  122คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  
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รองลงมาคือ  31-40 ปี จาํนวน  72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90  อาย ุ41-51 ปี  จาํนวน  48 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.30  อาย ุ50 ปี 

ข้ึนไป จาํนวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ  2.80 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีแยกกนัอยู/่หยา่ จาํนวน 145 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 รองลงมาคือ  สถานภาพสมรส จาํนวน  68 คน คิดเป็นร้อย 27.30.สถานภาพ

โสด จาํนวน  27 คน คิดเป็นร้อย 10.80ส่วนใหญ่มีมธัยมศึกษาตอนตน้ ม.6 หรือเทียบเท่า จาํนวน  78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.30  ลองลงมามธัยมศึกษาตอนตน้ ม.3 หรือเทียบเท่า  จาํนวน  73 คน คิดเป็นร้อยละ  

29.30  ประถมศึกษา  จาํนวน 52 คน เป็นร้อยละ20.90ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  จาํนวน  46 คน คิดเป็น

ร้อย 18.50 ตามลาํดบัส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนรายได1้0,001-20,000  จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.40 รองลงมา รายไดไ้ม่เกิน 10,000บาท  จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50   รองลงมาคือรายได ้

20,001-30,000บาท  จาํนวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ11.60  รายได4้0,000บาทข้ึนไป จาํนวน 2 คนคิดเป็น

ร้อยละ 0.80 ตามลาํดบัส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน2-5 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 

รองลงมา 6-10 ปี  จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60รองลงมาคือไม่เกิน  1 ปีจาํนวน  43 คน คิดเป็น

ร้อยละ17.3010 ปีข้ึนไปจาํนวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 15.70ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงาน  ส่วน

บริการ จาํนวน  115คน คิดเป็นร้อยละ 46.20  รองลงมาคือ  ส่วนครัว  จาํนวน  76 คน คิดเป็นร้อยละ

30.50 หวัหนา้งาน,ซุปเปอร์,แคชเชียร์  จาํนวน  58 คน คิดเป็นร้อยละ23.30 ตามลาํดบั 

2.   ความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19) 

บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาขาภาค1 กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบั  มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ และความปลอดภยัในการ

ทาํงาน  ดา้นความมัน่คง และโอกาสความกา้วหนา้ในงาน  ดา้นคุณค่าทางสังคม หรือการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น  ดา้นสวสัดิการ และค่าตอบแทน ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของ

ผูป้ฏิบติังาน  คา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั  ตามลาํดบั 

 

ABSTRACT    

Happiness at work of the operating staff (Covid 19 situation) MK Restaurant Group Public 

Company Limited Branch Region 1, Bangkok The objective is to study the happiness of the 

employees at the operating level. (Situation of Covid 19) MK Restaurant Group Public Company 

Limited, Sector 1 Branch, Bangkok The survey sample consisted of 249 people.The tools used for 
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data collection were questionnaires and data analysis performed by a computer program for 

frequency, percentage, mean ((x) ̅) and standard deviation (SD).Wichan found that 

Operational staff (Situation of Covid 19) MK Restaurant Group Public Company Limited, Sector 

1 Branch, Bangkok There were 249 respondents, and most of them were female, with 171 or 

68.70 percent. And males, 78 people, representing 31.30 percent, most of them aged under 30 

years, 122 people, representing 49.00 percent, followed by 31-40 years old, 72 people, 

representing 28.90 percent, age 41-51 years, number 48 People accounted for 19.30 percent, aged 

50 years and over, 7 representing 61.80 percent, followed by the marital status of 68 people, 

representing 27.30 percent. people, representing 2.80 percent, respectively, most of them were 

separated / divorced 145 people,The  status of single, 27 people, representing 10.80 percent, most 

of them have lower secondary school m.6 or equivalent, 78 people, representing 31.30 percent. 

The number of 52 people is 20.90 percent, the bachelor's degree level up, 46 people, or 18.50 

percent, respectively, most of whom have monthly income, income 10,001-20,000, number 153, 

or 61.40 percent, followed by income not more than 10,000 baht. 51 people, representing 20.50 

percent, followed by income 20,001-30,000 baht, total 29 people, accounting for 11.60 percent 

Income of 40,000 baht or more, 2 people, representing 0.80 percent, respectively. Most of them 

have a length of time to work 2-5 years, with 113 people, or 45.40 percent, followed by 6-10 

years of 54 people, or percent. 21.60, followed by less than 1 year, the number of 43 people, 

representing 17.3010 percent Years and over, number 39 people, representing a percent 15.70 

respectively Most of them had service positions of 115 people, representing 46.20 percent, 

followed by 76 people in the kitchen, 30.50 percent Supervisors, super, cashier of 58 people, 

accounting for 23.30 percent, respectively. 

2. The happiness At work of the operating staff (Situation of Covid 19) MK Restaurant Group 

Public Company Limited, Sector 1 Branch, Bangkok 

Overall, it was at a high level when considering the aspects including occupational health and 

safety. Security And opportunities for advancement in work Social value Or working with others 

Welfare and compensation, development of knowledge and competence of workers Oppose the 

balance between work and personal life respectivel 
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บทนํา 

 

ทีม่าและแนวคิดในการศึกษา 

 ทุกคนทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ปัจจุบนัมีไวรัสเกิดข้ึนและยงัไม่สามารถหาวคัซีนการป้องกนัไวรัสตวัน้ี

ได้นั้นก็คือ โรคไควิด 19 ซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการค้นพบล่าสุด มีการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ 

ประเทศจีนในเดือนธนัวาคม ปี 2019 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  ไดส้ร้างความวุน้วายและปัญหา

ต่างๆ ทัว่โลก ทั้งดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวิถีการใชชี้วิตของทุกคน (สุพริศร์ สุวรรณิก:2563) 

การท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกยงัไม่กลบัมาเป็นปกติ จะยงัส่งผลใหภ้าคการส่งออกสินคา้และการท่องเท่ียว

ของไทยฟ้ืนตวัชา้กวา่ท่ีคาดการณ์กนัไว ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย:2563) 

ขอ้มูลการสํารวจสภาวการณ์มีงานทาํของประชากรโดยสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผูว้่างงานกว่า 7.5 

แสนคน ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนัถึงเกือบเท่าตวั โครงสร้างตลาดแรงงานไทยมีลกัษณะท่ีนายจา้ง

ปรับตวัโดยการปรับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงานมากกวา่การเพิ่มหรือลดคนงานแบบฉบัพลนั ส่วนหน่ึงอาจมา

จากการหาแรงงานท่ีมีทกัษะเหมาะสมกบังานนั้นไดย้ากหรืออยู่กนัมายาวนานแบบอยู่กนัแบบครอบครัว 

ส่งผลให้ตวัเลขการจา้งงานเปล่ียนแปลงชา้กวา่เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป เม่ือเศรษฐกิจไม่ดีนายจา้งจะพยายาม

รักษาลูกจา้งไวโ้ดยลดชัว่โมงการทาํงานก่อน ลดตน้ทุนการผลิต และหากจาํเป็นจึงค่อยเลิกจา้ง (พชัยา เลา

สุทแสน,ทีม่า : สํานักงานสถิติแห่งชาติและสํานักงานประกนัสังคม:2563 

จากมีประกาศการใช ้ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาํใหห้ลายบริษทั

เห็นชอบนโยบายในการทาํงานแบบ Work from Home มากข้ึน โดยอาจมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัไป หรือ

การผลดัเวรเพื่อเขา้มาทาํงานท่ีออฟฟิศ ซ่ึงนโยบายการ Work from Home น้ี ใชไ้ดเ้พียงแค่บางธุรกิจเท่านั้น 

ส่วนคนท่ี Work from Home ท่ีบา้นก็มีความเครียดจากการไม่ไดอ้อกไปไหนร่วมดว้ย ส่วนคนท่ียงัตอ้ง

ออกไปทาํงานตามปกติ ก็มีความเครียดจากการตอ้งระวงัตวัจากเช้ือโรคเพิ่มข้ึน ความสุขของคนทาํงานใน

ปัจจุบนัก็ลดนอ้ยลง เม่ือพนกังานมีความเครียด ขาดความสุข ส่งผลต่อองคก์ารทั้งในดา้นอตัราการลาออก 

ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง ขวญักาํลงัใจตกตํ่าลง มีรายงานทางสถิติเก่ียวกบัความเจบ็ป่วยท่ีเพิ่มข้ึนของ

กลุ่มคนท่ีทาํงานในสาํนกังาน  และสาเหตุการฆ่าตวัตายอนัเน่ืองมาจากงานก็มีมากข้ึน จึงทาํใหอ้งคก์รตอ้ง

สรรหามาตรการในการรองรับเพื่อช่วยเยยีวยาพนกังานให้ทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุขภายใตส้ถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid19)  แนวทางในการปฏิบติัใหก้บัองคก์ารหลาย ๆ องคก์ารท่ีตอ้งพฒันา

คุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน  

ซ่ึงการปฏิบติังานของพนกังานจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานสมํ่าเสมอ 

โดยเฉพาะในส่วนการทาํงานในในสาขามีภาวะความกดดนั  ในการ ทาํงานสูง  ทาํใหส่้งผลต่อการ

ใหบ้ริการลูกคา้บริษทั อาจทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการต่อผลประกอบการ
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โดยรวมของบริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานครการทาํงานใน

องคก์รและผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั คนส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการทาํงาน จึงมีปัจจยัหลาย

ประการท่ีสร้างใหค้นในองคก์รมีความสุขในการทาํงาน ในสถานการณ์โควิด 19   พนกังานในบริษทั

ในแต่ละคนก็ต่างไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาทท่ีเกิดข้ึนส่งผลจาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส 

โคว ิ19 ส่งผลกระทบไปทัว่โลก  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่

ระบาดโควดิ 19) บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) สาขาภาค 1 

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่

ระบาดโควดิ 19) บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตของเน้ือหา 

มุ่งศึกษาความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 

19) บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร 

โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ตวัแปรอิสระ คือปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัเอ็มเคเรสโตรองต ์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 

สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร 

   ขอบเขตด้านประชากร  

            ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ พนกังานของบริษทับริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์ กรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร จาํนวน  660 คน(ขอ้มูลวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2563 ) 

โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการคาํนวนขนมตวัอยา่งดว้ยวธีิการใชสู้ตรการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamame 1967) ในกลุ่มตวัอยา่งประชากร โดยยามาเน่ไดเ้สนอสูตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง

สัดส่วน 1 กลุ่มโดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากบั 0.5  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงกาํหนดค่าความ

คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 40  คน 

  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวจิยัคร้ังน้ีทาํการวจิยัตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2563 – กุมภาพนัธ์  2564 
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     4ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิยคร้ังนี ้

  1.  เพื่อให้สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดรั้บมาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย และ

วิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง และส่งเสริมความสุขในการทาํงานของพนกังานบริษทับริษทัเอ็มเคเรสโต

รองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ 

  2.   เพื่อให้เกิดความสุขในการทาํงานลดความตึงเครียดในการทาํงาน และการทาํงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดียิง่ข้ึน 

 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการในการวิจยัเร่ือง  ความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

(สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19) บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) สาขาภาค 1 

กรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

       ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคล 

.1   เพศ 

2.  อาย ุ

3.  สถานภาพสมรส 

4.  ระดบัการศึกษา  

5.  รายไดต่้อเดือน 

6.  ระยะเวลาในการทาํงาน  

    

 ความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 

19) บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นสุขภาพ และความปลอดภยัใน

การทาํงาน 

2. ดา้นความมัน่คง และโอกาส

ความกา้วหนา้ในงาน 

3. ดา้นคุณค่าทางสังคม หรือการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

4. ดา้นสวสัดิการ และค่าตอบแทน 

5. ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถ

ของผูป้ฏิบติังาน 

6. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติ

ส่วนตวั 
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แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

1. ความหมาย ความสุขในการทาํงาน 

ความสุขของพนกังานสู่องคก์รท่ีย ัง่ยืน Forbes thailanf/Admin Commentaries Insights 11 Apr 2016  

กล่าวว่า เร่ืองเล็กๆ ท่ีไม่อาจมองข้าม นําไปสู่การสร้างความยิ่งใหญ่อย่างย ัง่ยืน ความสุขของ

พนักงานในองค์กร ท่ีสมารถนาํไปสู่การสร้างสรรค์ ผลงานในองค์กร จนกลายเป็นความสําเร็จ

ให้กบัองคก์ร และยิ่งหากพนกังานรู้สึกผูกพนัและเขา้ใจในวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์กร ย่อม

เป็นหนทางท่ีดีท่ีจะรับประกนัความย ัง่ยนืขององคก์รนั้นๆ 

 Job Happimess Index 2017 ความสุขในการทาํงาน คือปัจจยัสําคญัทั้งกบัองคก์รท่ีจะทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จ และความสาํคญักบัตวัพนกังานดว้ยดงันั้นการสาํรวจวา่พนกังานมีความสุขดีหรือไม่ ยงั

ขาดอะไร ตอ้งการอะไรเพิ่มเติม คือส่ิงท่ีนายจา้งและบริษทัควรใหค้วามสาํคญัเพื่อรักษาบุคคลากรท่ี

มีคุณภาพไวก้ับบริษทั หรือเพื่อดึงดูดให้พนักงานใหม่ท่ีดีเข้ามาร่วมงาน รู้หรือไม่ว่าพนักงาน

ส่วนมากเช่ือมัน่วา่ ชีวิตการทาํงานตอ้งดีกว่าเดิม และทางเลือกคือการ เปล่ียนงานใหม่ โดยเฉพาะ

เม่ือไม่มีความสุขกบัการทาํงาน  

Z GEBZ Manpower  July 12,2020   Happy   Workplace การสร้างความสุขในสถานท่ีทาํงาน 

Happy Workplace ความสุขเป็นสุดยอด ปราดนา ของมนุษย ์ทุกนต่างก็แสวงหาความสุขในชีวิต ทั้ง

ความสุขในชีวติครอบครัวและความสุขในท่ีทาํงาน เพราะคนเราใชเ้วลาประมาณ 1 ใน 3 ของแต่ละ

วนัในการทาํงานปละตอ้งทาํงานหลายสิบปี กว่าจะเกษียณ คนท่ีทาํงานแล้วไม่มีความสุขจึงเป็น

ทุกขเ์กือบตลอดชีวติและยงัมีผลเห่ียวกบัปัจจยัต่างๆหลายประการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสาํเร็จ 

  

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง   

1. นางสาวเมธาว ีค้าเจริญ (2558)เร่ืองความสุขในการทาํงาน/ ความผกูพนั/ พนกังาน /

ธนาคารกรุงไทยความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการทาํงานกบความผกูพนัต่อองคก์รการ

คน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขของพนกังาน และ

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขต 

หนองแขม ประชากรไดแ้ก่ พนกังานธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) จาํนวน 146 คน

เคร่ืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปแบบสอบถาม ดชันีชี

วดัความสุขคนไทย และแบบสอบถามโดยใชค้่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบวา่

ระดบัความสุขของบุคคล สุขภาพและความปลอดภยัส่วนมากอยูใ่นระดบัมีความสุขเท่ากบั 
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คิดเป็นร้อยละ 50.68 รองลงมาอยูใ่นระดบัมีความสุขนอ้ยกวาคนทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 

35.62 และส่วนที4เหลืออยูใ่นระดบัมีความสุขมากกวา่คนทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 13.70 4 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความรู้สึก และรองมาอยูใ่นระดบั

เท่ากนั คือ ดา้นความต่อเน่ืองและ ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม.ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความสุขของพนกังานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสาขา ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังาน  เขตหนองแขม พบวา่ความสุขของพนกังาน ในภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์กบความผกูพนัต่อองคก์ร ( ρ = .428) ในระดบัตํ่า 

  ธินกร  น้อยคํายาง และประภาดา น้อยคํายาง (2555) เร่ืองปัจจยัส่งผลต่อดชันีความสุขในการ

ทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผลการวิจยัพบวา่ ความสุขในการ

ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ แบบสอบถามจาํนวน 160 คน อยูใ่น

ระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย = 3.31 ปัจจยัความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการทาํงานบุคลากรสาํนกั

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อยา่งมีนยัสาํคญัระดบัสถิติระดบั ไดร้้อยละ 44.40  ปัจจยั

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจไฝ่สาํฤทธ์  ดา้นคุณลกัษณะงาน ดา้นความสัมพนัธ์ในการ

ทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

1. นางสาวกณัฐณฏัฐ์  ครุฑใจกล้า ( 2556) หวัขอ้ท่ี 2 ทาํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความสุขกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัส่งออกกลว้ยไม ้ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุ่มประชากรคือพนกังานท่ีปฏิบติังานกบับริษทัท่ี

ส่งออกกลว้ยไมไ้ทยไปยงัต่างประเทศ  ทั้งยโุรปและเอชยัประจาํปี 2555-2556 จาํนวน 210 

คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขกบัความผกูพนัต่อองคก์รผล

วจิยัพบวา่ 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 80.90,มีอายรุะหวา่ง 

26-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 19.53 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 34.29 มีระดบัการศึกษาตํ่า

กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.57 ปฏิบติังานท่ีแผนกคดัแยกและบรรจุกลว้ยไมใ้ส่กล่อง

คิดเป็นร้อยละ 48.10  มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 5-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.38 มีรายไดต่้อ

เดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.90   2.ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้

พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจและความผูพ้นัต่อองคก์รดา้นการคงอยูม่าท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 และ 0.69 ตามลาํดบัและพบวา่ความผูพ้นัต่อ
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องคก์รดา้นบรรทดัฐานนอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.41 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64   3. 

ระดบัความสุขในชีวติของความเป็นอยูข่องพนกังานท่ีปฏิบติังานกบับริษทักลว้ยไมใ้นเขต

กรุงเทพและปริมณฑล ค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.29 

แสดงวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานกบับริษทัท่ีส่งออกกลว้ยไมใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑลมี

ความสุขนอ้ยกวา่คนทัว่ไป  4.ความสุขกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในภาพรวม

มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์(r).เท่ากบั 0.14 เม่ือจาํแนก

ความผกูพนัต่อองคก์รในแต่ละดา้น พบวา่ ความผกูพนักบัองคก์รดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์

กบัความสุขในชีวติความเป็นอยูข่องพนกังาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(r).เท่ากบั 0.20 

ส่วนความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานและดา้นการคงอยูไ่ม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความสุขในชีวติความเป็นอยูข่องพนกังาน 

 

2. นูรปาซียะห์  กูนา (2562) ไดศึ้กษาความสุขในการทาํงานของบุคลากร และปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอเมือง ปัตตานี 

จงัหวดัปัตตานีกลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

อาํเภอปัตตานีจาํนวน 184 คนท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งขั้นตามสัดส่วนประชากร

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทงานและ

ความสุขในการทาํงานของบุคลากร มีความความเช่ือมัน่ของปัจจยัดา้นลกัษณะงานดา้น

สัมพนัธภาพในท่ีทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนสวสัดิการและความสุขในการทาํงานเท่ากบั

0.77,0.87,0.81และ 0.95 ตามลาํดบั วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวจิยั

สรุปผล ระดบัความสุขในการทงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอเมือง

ปัตตานีจงัหวดัปัตตานีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมีความสุข(ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 72.80)

โดยมีมิติท่ี5 ครอบครัวมีค่าระดบัความสุขสูงกวา่ดา้นอ่ืน(ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 83.80) 

รองลงมาคือ ความสุขมิติท่ี 4 จิตวิญญาณดี(ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 58.00) 2 ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรองการบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอเมืองปัตตานี

จงัหวดัปัตตานีโดยภาพรวมปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทงาน

ของบุคลกกรอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

ในระดบัตํ่า กล่าวคือเม่ือปัจจยัดา้นลกัษณะงานเพิ่มข้ึน บุคลากรจะมีความสุขในการทาํงาน 

เพิ่มข้ึนตํ่า แต่ในขณะเดียวกนัปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงานและดา้นค่าตอบแทน
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สวสัดิการนั้นมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงานของบุคลากรอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกาลาง กล่าวคือเม่ือ

ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในท่ีทาํงานและดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการเพิ่มข้ึนบุคลากรจะมี

ความสุขในการทาํงานเพิ่มข้ึนปานกลาง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวจิยัเชิง

สาํรวจ (Survey Research) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีทาํงานในบริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 660 คน  โดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  (ท่ีมา: 

บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร)  การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งใช้

เกณฑต์ามสถิติ  เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 249 คน  โดยคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย

กาํหนดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95%  ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 มีค่าความคาดเคล่ือนเท่ากบั ± 5%   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีกาํหนดไว ้โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์

โดยใช ้Google Form 

 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิ่มเติม 

 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อนําไปจดัทาํและเตรียมสําหรับการ

วเิคราะห์ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

 

 สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวเิคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (X�) 
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3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวเิคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19) 

บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาขาภาค 1 กรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด

จาํนวน 249 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 171   คน คิดเป็นร้อยละ68.70  และเพศชายจาํนวน 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.30 ส่วนใหญ่มีอายอุาย ุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน  122คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  รองลงมาคือ  

31-40 ปี จาํนวน  72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90  อาย ุ41-51 ปี  จาํนวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30  อาย ุ50 ปี

ข้ึนไป จาํนวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ  2.80 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีแยกกนัอยู/่หยา่ จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.80 รองลงมาคือ  สถานภาพสมรส จาํนวน  68 คน คิดเป็นร้อย 27.30.สถานภาพโสด จาํนวน  27 คน 

คิดเป็นร้อย 10.80ส่วนใหญ่มีมธัยมศึกษาตอนตน้ ม.6 หรือเทียบเท่า จาํนวน  78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30  

ลองลงมามธัยมศึกษาตอนตน้ ม.3 หรือเทียบเท่า  จาํนวน  73 คน คิดเป็น ร้อยละ  29.30  ประถมศึกษา  

จาํนวน 52 คน เป็นร้อยละ20.90ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  จาํนวน  46 คน คิดเป็นร้อย 18.50 ตามลาํดบัส่วน

ใหญ่มีรายไดต่้อเดือนรายได1้0,001-20,000  จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 รองลงมา รายไดไ้ม่เกิน 

10,000บาท  จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50   รองลงมาคือรายได ้20,001-30,000บาท  จาํนวน  29 คน 

คิดเป็นร้อยละ11.60  รายได4้0,000บาทข้ึนไป จาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลาํดบัส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการทาํงาน2-5 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 รองลงมา 6-10 ปี  จาํนวน 54 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.60รองลงมาคือไม่เกิน  1 ปีจาํนวน  43คน คิดเป็นร้อยละ17.3010 ปีข้ึนไปจาํนวน 39 คนคิด

เป็นร้อยละ 15.70ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงาน  ส่วนบริการ จาํนวน  115คน คิดเป็นร้อยละ 46.20  

รองลงมาคือ  ส่วนครัว  จาํนวน  76 คน คิดเป็นร้อยละ30.50 หวัหนา้งาน,ซุปเปอร์,แคชเชียร์  จาํนวน  58 คน 

คิดเป็นร้อยละ23.30 ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย   ผลวจิยัพบวา่  พนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19) บริษทัเอ็ม

เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) สาขาภาค1 กรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 249 

คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 171   คน คิดเป็นร้อยละ68.70  และเพศชายจาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.30 ส่วนใหญ่มีอายุอาย ุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน  122คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  รองลงมาคือ  31-40 ปี จาํนวน  

72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90  อาย ุ41-51 ปี  จาํนวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30  อาย ุ50 ปี 

ข้ึนไป จาํนวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ  2.80 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีแยกกนัอยู/่หยา่ จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.80 รองลงมาคือ  สถานภาพสมรส จาํนวน  68 คน คิดเป็นร้อย 27.30.สถานภาพโสด จาํนวน  27 คน 

คิดเป็นร้อย 10.80ส่วนใหญ่มีมธัยมศึกษาตอนตน้ ม.6 หรือเทียบเท่า จาํนวน  78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30  
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ลองลงมามธัยมศึกษาตอนตน้ ม.3 หรือเทียบเท่า  จาํนวน  73 คน คิดเป็นร้อยละ  29.30  ประถมศึกษา  

จาํนวน 52 คน เป็นร้อยละ20.90ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  จาํนวน  46 คน คิดเป็นร้อย 18.50 ตามลาํดบัส่วน

ใหญ่มีรายไดต่้อเดือนรายได1้0,001-20,000  จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 รองลงมา รายไดไ้ม่เกิน 

10,000บาท  จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50   รองลงมาคือรายได ้20,001-30,000บาท  จาํนวน  29 คน 

คิดเป็นร้อยละ11.60  รายได4้0,000บาทข้ึนไป จาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลาํดบัส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการทาํงาน2-5 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 รองลงมา 6-10 ปี  จาํนวน 54 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.60รองลงมาคือไม่เกิน  1 ปีจาํนวน  43 คน คิดเป็นร้อยละ17.3010 ปีข้ึนไปจาํนวน 39 คนคิด

เป็นร้อยละ 15.70ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงาน  ส่วนบริการ จาํนวน  115คน คิดเป็นร้อยละ 46.20  

รองลงมาคือ  ส่วนครัว  จาํนวน  76 คน คิดเป็นร้อยละ30.50 หวัหนา้งาน,ซุปเปอร์,แคชเชียร์  จาํนวน  58 คน 

คิดเป็นร้อยละ23.30 ตามลาํดบั 

 

2.   ความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19) บริษทัเอม็เค

เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาขาภาค1 กรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูใ่นระดบั  มาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ และความปลอดภยัในการทาํงาน  ดา้นความมัน่คง และโอกาสความกา้วหนา้ใน

งาน  ดา้นคุณค่าทางสังคม หรือการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  ดา้นสวสัดิการ และค่าตอบแทน ดา้นการพฒันา

ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังา คา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั  ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

1. ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาหลายขอ้พบวา่ 

ขอ้ท่ีมีความสุขอยูใ่นระดบัมากสุดคือการตรวจสุขภาพประจาํปี รองลงมา การอบรมและวธีิการรับมือเม่ือ

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม ,มีการจดัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้

มีความปลอดภยั และความเหมาะสมในการทาํงาน และมีความพร้อมในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งทนั 

ทวงทีและมีความคุม้ครองและสวสัดิการรักษาพยาบาลแก่ผูป้ฏิบติังาน  

2. ด้านความมั่นคง และโอกาสความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือขอ้เม่ือมีโอกาส

ขา้พเจา้จะบอกส่ิงดีๆเก่ียวกบัการทาํงานท่ีบริษทัใหผู้อ่ื้นฟัง มีเพื่อร่วมงานท่ีดี ช่วยเหลือกนัทาํงาน การ

ทาํงานเป็นทีม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การส่งเสริมธรรมองคก์รท่ีดีแก่พนกังาน เช่นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่,ความ
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มีเมตตากรุณา,การรู้จกัเคารพ กฎเกณฑต่์างๆของสังคม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  กิจกรรมกบัสังคมโดย

พนกังานไดมี้ส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก  

3. ด้านคุณค่าทางสังคม หรือการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การส่งเสริมธรรม

องคก์รท่ีดีแก่พนกังาน เช่นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่,ความมีเมตตากรุณา,การรู้จกัเคารพ กฎเกณฑต์่างๆของ

สังคม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  กิจกรรมกบัสังคมโดยพนกังานไดมี้ส่วนร่วม  

4. ด้านสวสัดิการ และค่าตอบแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือดา้นบริษทัมีการแจกอุปกรณ์การ

ป้องกนั เคร่ืองแต่งกาย ใหผู้ป้ฏิบติัอยา่งเพียงพอ บ ระดบัมากคือขา้พเจา้ไดค้่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั

ความรู้ความสามารถ,บริษทัมีสวสัดิการส่งเสริม ในช่วงโควดิ 19   บริษทัมีการใหส้วสัดิการเพื่อเป็นขวญั

และกาํลงัใจ ตามลาํดบั  

5. ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือหวัหนา้งาน

ของขา้พเจา้ คอยช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํท่ีดี ระดบัมากคือขอ้หวัหนา้งานของขา้พเจา้ มีการส่งเสริมให้

ความรู้ การอบรมพฒันางานอยา่งสมํ่าเสมอหวั   

6. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือขอ้มีการเดินทางท่ี

สะดวก เหมาะสมกบัการเดินทางมาท่ีปฏิบติังานและท่ีบา้น   ระดบัมากคือขอ้มีการกาํหนดวนัหยดุ พกัผอ่น

อยา่งเหมาะสม ,มีการกาํหนดเวลาทาํงาน  ช่วง การทาํงานอยา่งชดัเจน ,มีการจดักาํลงัคน เหมาะสม กบั

ประมาณงานท่ีเหมาะสมตามลาํดบั  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทาํงาน พบวา่ความสุขในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

(สถานการณ์    การแพร่ระบาดโควิด 19) บริษทัเอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) สาขาภาค1 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ผูบ้ริหารควรมีความคุม้ครองและสวสัดิการ

รักษาพยาบาลแก่ผูป้ฏิบติังาน กบัเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 19 ควรจดัทาํแผนกการตรวจสุขภาพ

ประจาํปีใหก้บัพนกังานทุกตาํแหน่งใหก้บัพนกังานอยา่งทัว่ถึงควร  ,ควรจดัทาํแผนการอบรมและวธีิการ

รับมือเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม วา่ให้พนกังานรู้สึกวา่ไดรั้บ

การดูและจดัใหมี้การจดัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีความปลอดภยั  

2.  ด้านความมั่นคง และโอกาสความก้าวหน้าในงาน พบวา่ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ผูบ้ริหารควรมีการมีการ

สร้างความมัน่คงกบัการทาํงานท่ีบริษทัเพื่อส่งเริมความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของงาน  รวมไปถึงการ
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สร้างแรงจูงใจใหข้า้พเจา้รู้สึกอยากทาํงานใหท่ี้สุดทุกวนั,ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานได ้ปฏิบติังาน

ท่ีมีความทา้ทายไดท้าํผลงานใหม่ ทาํใหพ้นกังานเกิดความสุขในการทาํงานและเม่ือมีโอกาสจะแนะนาํให้

เพื่อนหรือคนรู้จกัมาทาํงานท่ีบริษทัมากข้ึน 

3.  ด้านคุณค่าทางสังคม หรือการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น  พบวา่ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ผูบ้ริหารควรมีการสร้าง

ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีดีเก่ียวกบัการทาํงานท่ีบริษทัใหผู้อ่ื้นฟัง   และการทาํงานเป็นทีมมีเพื่อร่วมงาน

ท่ีดี ช่วยเหลือกนัทาํงาน การทาํงานเป็นทีม พนกังานมีความสุขในการทาํงาน      ทาํส่งเสริมจดักิจกรรมกบั

สังคมโดยพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกบัสังคมทาํประโยชน์เพื่อสังคม เข่นการส่งเสริมให้

พนกังานไดมี้ส่วนร่วมการทาํกิจกรรมเก็บขยะ จิตอาสา บริจาคโลหิต บริจาคอาหาร,การส่งเสริมธรรม

องคก์รท่ีดี 

4.   ด้านสวสัดิการ และค่าตอบแทน พบวา่ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารควรมีการกาํหนดบริษทัมีการแจก

อุปกรณ์การป้องกนั เคร่ืองแต่งกาย ใหผู้ป้ฏิบติัอยา่งเพียงพอ    ปรับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้

ความสามารถสวสัดิการเพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ   ,บริษทัมีสวสัดิการส่งเสริม ในช่วงโควดิ 19,  ตอบสนอง

ต่อผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเพียงพอต่อการดาํรงชีวติซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงสาํคญั  

5.   ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน พบวา่ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ผูบ้ริหารควรมีแผนการ

อบรมหวัหนา้งาน คอยช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํท่ีดี เปิดโอกาสใหข้า้พเจา้เสนอขอ้มูล ขอ้คิดเห็น เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาปรับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง    มีการส่งเสริมใหค้วามรู้ การอบรมพฒันางานอยา่ง

สมํ่าเสมอ   โดย,ใหข้อ้มูลติ/ชม และสนบัสนุนใหพ้นกังานประสบความสาํเร็จเพื่อท่ีจะสามารถนาํมา

ปรับปรุงพฒันางานของบริษทัใหไ้ดผ้ลดีมากยิง่ข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร ควรท่ีจะตอ้งทาํอยา่งยา่งยิง่ 

6.  ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวติส่วนตัว พบวา่ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ผูบ้ริหาร ควรจดัสรรใหมี้การ

เดินทางท่ีสะดวก เหมาะสมกบัการเดินทางมาท่ีปฏิบติังานและท่ีบา้นใหเ้หมาะสม     มีการการกาํหนด

วนัหยดุ พกัผอ่นอยา่งเหมาะสม   รวมถึงจดัการกาํหนดเวลาทาํงาน  ช่วง การทาํงานอยา่งชดัเจนกาํลงัคน 

เหมาะสม กบัประมาณงานท่ีเหมาะสม เช่นการจดัทาํแผนกาํลงัคนอยา่งเหมาะสมกบัปริมาณงานเพื่อใหง้าน

ท่ีออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพพนกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ รวมไปถึงการกาํหนดเวลา

ทาํงาน  ใหก้บัพนกังานทุกคน ซึงถือวา่ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงความสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

 

บรรณานุกรม 
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(สุพริศร์ สุวรรณิก:2563) การท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกยงัไม่กลบัมาเป็นปกติ จะยงัส่งผลใหภ้าคการ

ส่งออกสินคา้และการท่องเท่ียวของไทยฟ้ืนตวัชา้กวา่ท่ีคาดการณ์กนัไว ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย:2563) 

นางสาวเมธาว ีคา้เจริญ (2558)เร่ืองความสุขในการทาํงาน/ ความผกูพนั/ พนกังาน /ธนาคารกรุงไทย 

นางสาวกณัฐณฏัฐ ์ ครุฑใจกลา้ ( 2556) หวัขอ้ท่ี 2 ทาํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัส่งออกกลว้ยไม ้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นูรปาซียะห์  กนูา (2562) ไดศึ้กษาความสุขในการทาํงานของบุคลากร และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการ

ทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอเมือง ปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 

กอปรลาภ อภยัภกัด์ิ ,(2563) เร่ือง บรรยากาศองคก์รแห่งความสุข: คนเบิกบาน งานสาํเร็จ โดยไดก้ล่าวไวว้า่ 

ความสุขของคนทาํงาน 

ของ   กิตติ ชุณหศรีวงศ(์2562)ความสมดุลของชีวติการทาํงานและครอบครัวของ บุคลากรสายวิชาการ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 


