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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ภาวะผู้น าและองค์กรแห่งความสุขมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ จ านวน 201 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระยะเวลาการท างาน 4-6 ปี  2) พนักงานที่มี อายุ  รายได้ เฉลี่ย                   
ระยะเวลา การท างาน แตกต่างกันมีความความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3) ภาวะผู้น า ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานที่ประสานสอดคล้องกันในทีม และความร่วมมือในทีม
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของของพนักงาน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) องค์กรแห่งความสุข ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก               
มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
อารมณ์ทางลบไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างาน 5) ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่              
ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองค์กร ความพยายามและความตั้งใจอย่างเต็มที่จะท างานเพื่อมุ่งเน้น
ประโยชน์ให้แก่องค์กร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า องค์กรแห่งความสุข ความผูกพันต่อองค์กร ประสิทธิภาพในการท างาน 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the relationship between Leadership, Happy organization and Employee 
commitment, Work efficiency of 201 staffs in credit card division at Bangkok bank (Head office). The 
questionnaire was used as the tool for collecting data. The analytical statistics consists of Percentage, Mean, 
Standard Deviation and test statistics includes Independent t-test, One-way Analysis of Variance, Least 
Significant Difference and Person Product Moment Correlation Coefficient. Results of the study as follows:               
1) The majority of employees are female, aged 30-40 years old, bachelor’s degree, single marital status, 
income 10,000-20,000 Baht, 4-6 years of working experience. 2) Employees with different age, income, working 
experience have different employee commitment at statistically significant level of 0 .05 3) Leadership 
including Self responsibility, Team-work responsibility, Goal-oriented cooperation have relationship with 
Employee commitment and work efficiency at statistically significant level of 0.01 4) Happy organization 
including Life satisfaction, Job satisfaction, Positive affect, Negative affect have relationship with Employee 
commitment and work efficiency at 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 of the organization, The relative strength of an individual’s identification with and involvement in 
a particular organization, A strong belief in and acceptance of the organization’s goals and values have 
relationship with work efficiency at statistically significant level of 0.01 
 
Keywords: Leadership, Happy Organization, Employee Commitment, Working Efficiency  
 

บทน า 
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย การจะก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงนั้น องค์กรต่างๆจ าเป็น

จะต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรและพนักงานอยู่เสมอ สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการพัฒนาองค์กรนั้น คือ ทักษะ
ความเป็นผู้น า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ การสร้างความสุขขององค์กร เพื่อให้การด าเนินงานในองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานที่มีความสุขจะช่วยเพิ่มผลการด าเนินงานในองค์กรอย่างมาก ความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งสามารถศึกษา และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ ความผูกพันต่อองค์กรนั้นส่งผลต่อองค์กรและพนักงานโดยตรง ท า
ให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ธนาคารกรุงเทพ ได้สูญเสียต าแหน่งทางด้านการแข่งขันให้แก่  ธนาคารพานิชย์อื่นๆไป จากรายงานประจ าปีของธนาคารพบว่ามี
อัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในธนาคารที่ลดลง 
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มาพัฒนาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาพนักงานให้สามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ ลดอัตราการลาออกของพนักงานการศึกษาปัจจัยเหล่านี้จะท าให้สามารถเข้าใจและทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาพนักงานในอนาคต เพื่อให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ในระยะยาว 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์กรและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 

ส านักงานใหญ่ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งความสุขกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ              

สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบั ตรเครดิต                

ส านักงานใหญ่ 
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งความสุขกับประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 

ส านักงานใหญ่ 
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 

ส านักงานใหญ่ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานธนาคารกรุงเทพ ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน อายุงานในธนาคาร แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
2. พนักงานธนาคารกรุงเทพ ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน อายุงานในธนาคาร แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
3. ภาวะผู้น า ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานท่ีประสานสอดคล้องกันในทีม ความร่วมมือกัน

ในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพสายบัตรเครดิต 
ส านักงานใหญ่ 

4. ภาวะผู้น า ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานท่ีประสานสอดคล้องกันในทีม ความร่วมมือกัน
ในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพสายบัตรเครดิต 
ส านักงานใหญ่ 

5. องค์กรแห่งความสุข ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ           
มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ 

6. องค์กรแห่งความสุข ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ           
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่  

7. ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองค์กร ความพยายามและความ
ตั้งใจอย่างเต็มที่  ที่จะท างานเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์แก่องค์กร  ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร                          
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวถึง คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน ดังนี้ 
1. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ท าให้คนมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกัน 
2. อายุ (Age) เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรม ความคิด 
3. การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic status) คือ อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคมของ

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
Kotter (1999) กล่าวว่าเกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกับสภาวะความ

เปลี่ยนแปลงได้ โดยมีผู้น าเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์เป็นตัวก ากับทิศทางขององค์การในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคน สื่อความหมายให้
เข้าใจวิสัยทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจแก่คนเหล่านั้น ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว 
 วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ  ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบแบบการ
กระจายบทบาท (Distributed leadership and responsibility) มีความรับผิดชอบ 3 ระดับ คือ 

1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
2. ความรับผิดชอบการท างานท่ีประสานสอดคล้องกันในทีม 
3. ความร่วมมือกันในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข  

 กรมสุขภาพจิต (2556) ให้ความหมายว่า ความสุข เป็นอารมณ์ ความรู้สึกสบายกายและสบายใจ มีความอยู่เย็นเป็นสุข 
พบกับความสมหวัง 
 Diener (2000) อธิบายถึงความหมายว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบของความสุขคือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจ 
ในเป้าหมายหลักของชีวิต ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) คือ การที่คนหรือบุคคลมีความพอใจในสิ่งท่ีตนเองเป็นและกระท าอยู่ 
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) คือ การที่คนหรือบุคคลได้ท าในสิ่งที่ตนรัก หรือชอบและมีความพอใจกับ

สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องในก ารท างาน 
3. อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) คือ การที่คนหรือบุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขในสิ่งที่ดี สนุกกับการท างาน มีความ

สดใสกับก ารท างาน เกิดความศรัทธา ในสิ่งท่ีตนท า 
4. อารมณ์ทางลบ (Negative Affect) คือ การที่คนหรือบุคคลมีอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นทุกข์ กับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น

ในช่วงการท างาน เช่น เบื่อหน่าย ไม่สบายใจ ขุ่นข้องหมองใจ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

 Steers และ Porter (1983) ได้ให้นิยามความผูกพันต่อองค์กรว่า คือ ความสัมพันธ์อย่างแรงกล้าในการเป็นสมาชิก และ
การมีส่วนร่วม (Involvement) 
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 Steers R.M (1977) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรใน 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกขององค์กร หมายถึง ความต้องการ ความปรารถนาที่จะ

ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร โดยความสมัครใจ ไม่มีความคิดในการย้ายงานไปยังองค์กรอื่น 
2. ความพยายามและความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์แก่องค์กร หมายถึง การที่พนักงานใช้ก าลัง

ความคิด สติปัญญาของตน ในการพัฒนา แก้ไข ปัญหาต่างๆ 
3. ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร หมายถึง การยอมรับค่านิยมต่างๆที่สอดคล้องกับแนวทาง

ขององค์กร รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 

 ราชบัณฑิตสถาน (2538) ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในการงาน 
นอกจากนี้ค าว่า ประสิทธิภาพยังใช้ควบคู่กับค าอื่น เช่น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการศึกษา ประสิทธิภาพ
ในการสอน เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการท างาน Peterson และ Plowman (1953) ได้ให้แนวคิด เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการท างานโดยสรุปองค์ประกอบได้ 4 ประการ ได้แก่ 

1. คุณภาพของงาน (quality) งานจะต้องมีคุณภาพสูง ซึ่งหมายถึง ผลลัพธ์ของงานจะต้องมีประโยชน์ มีความคุ้มค่าและ
ท าให้เกิดความพอใจต่อผลการท างาน ผลงานต้องมีความถูกต้องและได้มาตรฐาน 

2. ปริมาณงาน (quantity) ปริมาณงานท่ีเกิดขึ้น จะต้องอยู่ในระดับท่ีผู้ท าผลงานได้วางแผนไว้อย่างลงตัว ท้ังนี้จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย 

3. เวลา (time) คือ เวลาที่ใช้ในการด า เนินงานนั้นควรเป็นไปตามที่วางแผนไว้อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาเทคนิค
การท างานต่างๆ 

4. ค่าใช้จ่าย (costs) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะต้องใช้เงินลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สดุ ประสิทธิภาพในมิติของ
ต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่าย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ ท างานอยู่ที่อาคารส านักงานใหญ่สีลม 

กรุงเทพมหานคร สายบัตรเครดิต จ านวน 380 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ ท างานอยู่ที่ สายบัตรเครดิต อาคารส านักงานใหญ่สีลม 

กรุงเทพมหานคร โดยหากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการค านวณ ส าหรับกรณีที่ประชากรมี จ านวนแน่นอน (Finite population) ของ 
Krejcie & Morgan โดยระดับความเชื่อมั่น(Level of Confidence) ที ่95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5 % 

โดยประชากรทั้งหมด คือ 380 คน ตามตารางของ Krejcie & Morgan จะต้องเก็บข้อมูลประชากรตัวอย่างทั้งหมด 191 
คนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามจ านวน 5% รวมแล้วได้จ านวน
ตัวอย่างทั้งสิ้น 201 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังต่อนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งประชากรสายบัตรเครดิตออกเป็น 7 แผนก  
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต 

ส านักงานใหญ่ 
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เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อท าการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ประชากรศาสตร์ 
ภาวะผู้น า องค์กรแห่งความสุข ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการท างาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยจะใช้ตารางแจกแจงความถี่ เป็นค่าเฉลี่ย           

เลขคณิต (Arithmetic Means) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ การทดสอบ            

t-test independent, สถิติ One-Way Analysis of Variance, สถิติ Brown-forsythe, สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ ใช้ทดสอบความเช่ือมั่นของชุดค าถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์  Cronbach’s Alpha Coefficient วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย             

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะห์ด้วยการใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ t-test Independent, One-Way Analysis 

of Variance, Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.17 และเพศชาย จ านวน  70 คน คิดเป็น              

ร้อยละ 34.83 
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จ านวน 79 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.30 อายุ 41-50 ปี จ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 และอายุ 51-60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 
ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 93.53 รองลงมาคือ             
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 

สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานภาพโสด จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 และสถานภาพสมรส จ านวน              
81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ  38.81 รองลงมาคือ 
รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน  69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 และรายได้ต่อเดือน 30,001บาทขึ้นไป จ านวน               
54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 ตามล าดับ 
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ระยะเวลาการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ระยะเวลาการท างาน 4-6 ปีจ านวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.31 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาการท างาน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 36.82 และระยะเวลาการท างาน 7 ปีขึ้นไป จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.88 ตามล าดับ 

ระดับภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ S.D. เท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า                
1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยรวมมีภาวะผู้น า อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 2. ความรับผิดชอบการท างานที่
ประสานสอดคล้องกันในทีม โดยรวมมีภาวะผู้น า อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 3.ความร่วมมือในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่
ยิ่งใหญ่ร่วมกัน โดยรวมมีภาวะผู้น า อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

ระดับองค์กรแห่งความสุขโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และ S.D. เท่ากับ 0.31 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า 1. ความพึงพอใจในชีวิต โดยรวมมีองค์กรแห่งความสุข อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 2. ความพึงพอใจในงาน 
โดยรวมมีองค์กรแห่งความสุข อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 3. อารมณ์ทางบวก โดยรวมมีองค์กรแห่งความสุข อยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 4. อารมณ์ทางลบ โดยรวมมีองค์กรแห่งความสุข อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย           
เท่ากับ 3.38 

ระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ S.D. เท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า 1. ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองค์กร โดยรวมมีความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 2. ความพยายามและความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะท างานเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ให้แก่องค์กรโดยรวมมีความ
ผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 3. ความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร โดยรวมมี
ความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 

ระดับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ S.D. เท่ากับ 0.34 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า 1. คุณภาพของงาน โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 2. ปริมาณงาน 
โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 3. เวลา โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 4. ค่าใช้จ่ายโดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าเพศมีค่า Sig. เท่ากับ 0.305 อายุมีค่า Sig เท่ากับ 0.013 ระดับการศึกษามีค่า Sig. เท่ากับ 

0.810 สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig เท่ากับ 0.019 และระยะเวลาการท างาน มีค่า                 
Sig เท่ากับ 0.030 

สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าเพศมีค่า Sig. เท่ากับ 0.196 อายุมีค่า Sig เท่ากับ 0.084 ระดับการศึกษามีค่า Sig. เท่ากับ 
0.632 สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.107 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig เท่ากับ 0.024และระยะเวลาการท างาน มีค่า Sig เท่ากับ 
0.182 

สมมติฐานข้อที่ 3 ภาวะผู้น าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.661 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 

สมมติฐานข้อที ่4 ภาวะผู้น าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.647 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 5 องค์กรแห่งความสุขโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.635 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์            
ปานกลาง 
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สมมติฐานข้อที่ 6 องค์กรแห่งความสุขโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.599 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 7 ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.619 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
พนักงานทีม่ีอายุ รายได้เฉลี่ย ระยะเวลาการท างาน แตกต่างกันมีความความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานท่ีแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาวะผู้น า ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบการท างานท่ีประสานสอดคล้องกันในทีม และความร่วมมือ
ในทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

องค์กรแห่งความสุข ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางบวก  มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อารมณ์ทางลบไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างาน 

ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกองค์กร ความพยายามและ             
ความตั้งใจอย่างเต็มที่จะท างานเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ให้แก่องค์กร และความมั่นใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร              
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

พนักงานท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ได้ศึกษา เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผลิตช้ินส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ .ชลบุรี พนักงานที่มี อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ โศรตี โชคคุณะวัฒน (2557) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ 

พนักงานที่มี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการท างาน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา เปรมฤทัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานประกันชีวิตแห่งหนึ่ง พนักงานที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิตาพัชร จินตนานนท์ (2557)              
ที่ศึกษาเรื่อง สมรรถนะ ความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด )มหาชน (ส านักงานสาขาในเขตราชเทวี  
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ภาวะผู้น าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.661 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษฎา เชียรวัฒนสุข, สุรพร อ่อนพุทธา, และ สุพรรณษา ฟักข า (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น า 
รูปแบบภาวะผู้ตามกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ภาวะผู้น าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.647 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพร จิตรอาจ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พบว่า ภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

องค์กรแห่งความสุขโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.635 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณิชารีย์ แก้วไชยษา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท
น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง   

องค์กรแห่งความสุขโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.599 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุทธิชา คหัฏฐา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับประสิทธิภาพในการท างาน
ของข้าราชการส านักงานเขตลาดพร้าว 

ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.619 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชญา ศุขโภคา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและจากองค์กรที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานผ่านความผูกพันต่อองค์กรและความไว้วางใจ ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ธนาคารควรให้ความส าคัญการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การให้รางวัลแก่พนักงานท่ีอยู่กับองค์กร

มานานและมีการปฏิบัติงานท่ีดี  
ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ อาจเป็นการอบรม การเรียนการสอนทักษะที่

พนักงานขาด เพ่ือเพิ่มศักยภาพของพนักงาน 
ธนาคารควรส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม อาจเริ่มจากกิจกรรมต่างๆ

ที่ให้พนักงานได้ท างานร่วมกันมากขึ้น 
ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ เพราะการปิดกั้นความคิดเห็นของพนักงาน 

ท าให้พนักงานไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้ วิสัยทัศน์ท่ีมี จนน าไปสู่การมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีลดลง  
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในงานที่ท า ซึ่งจะ

ส่งผลให้พนักงานมีความเช่ียวชาญ ช านาญ ในงานของตนมากขึ้น น าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรเพิ่มการศึกษาในตัวแปรอื่นๆที่ คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างาน 

เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุการขาดความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ในงานวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างไปยังแผนกอื่นที่มีพนักงานจ านวนมากขึ้น เพราะแต่ละแผนก

อาจมีความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน  
ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรให้ละเอียดถี่ถ้วนมากข้ึน เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน

ในธนาคาร ช่วยให้พนักงานอยู่กับองค์กรนานขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ที่ให้ค าแนะน า              

ให้ความรู้ในการท าสารนิพนธ์และให้ค าแนะน าการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณแ์ละถูกต้องมากขึน้ 
ขอขอบคุณพระคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่าน 
          ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และ อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ ในความอนุเคราะห์และ
ช่วยเหลือในการสอบเค้าโครงและการเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามที่ท่านได้สละเวลาของท่านในการให้ค าแนะน า
แนวทางในการท าสารนิพนธ ์
          ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ได้ช่วยเหลือประสานงานและให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ในกระบวนการในการท าสารนิพนธ์ รวมถึงคอยอ านวยความสะดวกต่างๆ      
          ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนเพื่อนๆ ในคณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการจัดการ ทุกท่าน ที่ได้คอยให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าอยู่เสมอ เพื่อนๆ  ที่พนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ สายบัตรเครดิต ส านักงานใหญ่ ที่ช่วยตอบแบบสอบถาม และขอบคุณทุกท่านท่ีอาจไม่ได้เอ่ยนามท้ังหมด 
          ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั้งในด้านการจัดการหรือสาขาอื่นๆ และ
หากมี ข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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