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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสาํคัญของการวจิัย 

 ความสขุของ ”คน” หรือความอยู่ดีมีสขุเป็นสิ่งท่ีมนษุย์ทกุคนพงึปรารถนา นกัปราชญ์และ
ศาสดาตา่ง ๆ ล้วนสอนวิธีทําชีวิตให้มีความสขุหรือพ้นทกุข์ และการอยู่ร่วมกนัด้วยความสขุ รวมถึง
อวยพรว่าอาย ุวณัโณ สขุงั พลงั หรือขอให้ท่านมีความสขุ (ประเวศ วะสี, 2548: 6) นกัจิตวิทยาท่ี
ศกึษาเร่ืองความสขุ ดีเนอร์ และบีสวาส-ดีเนอร์ (Diener and Biswas-Diener, 2555: 35-51) กลา่ว
ว่าแนวคิดจิตวิทยาดั่งเดิมมองความสุขเป็นสภาพความคิดท่ีสบายและสงบ แต่นักจิตวิทยา
สมยัใหม่มองว่าความสขุเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ และจดัการได้ โดยเป็นท่ีเช่ือว่าความสขุเก่ียวโยงกบั
คุณประโยชน์ต่าง ๆ ตัง้แต่การมีสุขภาพดีขึน้ ชีวิตแต่งงานท่ีดีขึน้ โอกาสท่ีดีขึน้ในการบรรลุ
เป้าหมายของแตล่ะคน อายยืุนกวา่ ป่วยน้อยครัง้กว่า เป็นต้น โดยมีงานวิจยัพบว่าความสขุในการ
ทํางานและการมีสขุภาพท่ีดีส่งเสริมให้พนกังานเกิดความพยายาม ความทุ่มเท และตัง้ใจในการ
ทํางาน และนําไปสู่การเพิ่มผลประกอบการให้องค์การด้วย (Grant, Christianson and Price, 
2007) 

 การศกึษาความสขุหรือความอยู่ดีมีสขุจึงกําลงัเป็นท่ีสนใจของนกัวิชาการโดยการศกึษา
ความอยู่ดีมีสขุมีการจดัแบง่ความอยู่ดีมีสขุเป็น 5 ด้าน (Rath and Harter, 2010a: 6, 2010b: 1) 
ได้แก่ 1) ความอยู่ดีมีสขุทางอาชีพ (Career Wellbeing) ความมีความสขุทางอาชีพการงาน 2) 
ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม (Social Wellbeing) ความมีสงัคมและความรักในชีวิต 3) ความอยู่ดีมี
สขุทางการเงิน (Financial Wellbeing) ความอยู่ดีมีสขุทางสถานะการเงิน 4) ความอยู่ดีมีสขุทาง
ร่างกาย (Physical Wellbeing) ความมีสขุภาพกายและใจท่ีดี พลงังานของร่างกายท่ีสามารถทําสิ่ง
ตา่งๆ ให้ผ่านไปได้และ 5) ความอยู่ดีมีสขุทางสภาพแวดล้อม (Community Wellbeing) หรือการมี
สภาพแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม การศกึษาของรัซและฮาร์เตอร์ (Rath and Harter, 2010b) บง่ชีว้่า
ปัจจยัท่ีสร้างความอยู่ดีมีสขุของพนกังานในองค์กร ได้แก่ การมีความมัน่คงในอาชีพ การมีเพ่ือน
ร่วมงานท่ีดีมีหวัหน้าท่ีให้ความเป็นธรรม การมีค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้
กิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์การจดัขึน้ เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพให้แก่พนกังาน สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีหรือ
สร้างเสริมทกัษะในด้านตา่งๆ จดัได้วา่เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความอยูดี่มีสขุทัง้สิน้ พระมหาวฒุิชยั 
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วชิรเมธี (2554: 44) อธิบายว่ากิจกรรมทกุอย่างท่ีทําในชีวิตนัน้ล้วนมีจดุหมายปลายทางอยู่ท่ี
ความสขุ การเรียน การทํางาน การสงัสรรค์ การมีชีวิตคู่ ฯลฯ เป็นกิจกรรมสําคญัของการดําเนิน
ชีวิตท่ีทําให้เกิดความอยู่ดีมีสขุ งานวิจยัของรัซและฮาร์เตอร์ (Rath and Harter, 2010b) และ
แอคคอร์ (Achor, 2012) ยงัพบผลของความอยู่ดีมีสขุออกมาชดัเจนในการทํางานด้วยว่าทําให้
เกิดผลดีในด้านตา่งๆ ได้แก่ (1) ผลงานดีขึน้ถึงร้อยละ 31 (2) พนกังานมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ 
3 เท่า (3) พนกังานมีความรู้สกึผกูพนัตอ่องค์กรเพิ่มขึน้อีก 10 เท่า (4) มีพนกังานถึงร้อยละ 40 ท่ี
ได้รับการเล่ือนตําแหน่งท่ีสงูขึน้ (5) สร้างยอดขายเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 37 และ (6) พนกังานมีความพงึ
พอใจในการทํางานเพิ่มขึน้อีก 3 เท่า ทําให้กลา่วได้ว่าความอยู่ดีมีสขุจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีองค์การ
ตา่งๆ ควรพฒันาให้เกิดขึน้  

 ประเทศไทยได้ให้ความสําคญัของความอยู่ดีมีสขุในประเทศอย่างมากดงัจะเห็นได้จาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ (2546: 1) ให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544 ซึง่เน้น
การสง่เสริมความสขุ โดยมุง่หมายให้ประชาชนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา และใช้เศรษฐกิจเป็น
เคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสขุและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ต่อมาแผนพฒันาฯ ฉบบัปัจจุบนั
ฉบบั 11 พ.ศ.  2555-2559 เน้นวิสยัทศัน์ “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรมและมีภมูิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลง” การปรับเปล่ียนปรัชญาหรือแนวคิดการพฒันาใหม่
กําหนดให้  “คน”  เป็นเป้าหมายสดุท้ายของการพฒันา  

 การพิจารณาหรือการตรวจวดัความสขุในประเทศไทยมีการสํารวจสถานภาพความสขุ
และมมุมองการใช้ชีวิต ในปี พ.ศ. 2554 Gallup Poll ของสหรัฐอเมริกาท่ีทําการสมัภาษณ์
ประชากรตวัอยา่งจาก 148 ประเทศทัว่โลกประมาณ 1,000 คน ท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป เก่ียวกบั
ความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวนั ความสนุกสนานในชีวิต ผู้คนเป็นมิตร รวมถึงการยิม้และ
หวัเราะมากน้อยในแต่ละวนั การนอนหลบัพกัผ่อนเพียงพอ และความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้
รายงานผลการสํารวจท่ีพบในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียนว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความสขุ
ท่ีสดุ โดยได้คะแนนร้อยละ 83 (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) ส่วน World Database of 
Happiness ได้ทําการสํารวจในระดบัมหภาคโดยวดัความสขุในประเทศตา่งๆ ผลการสํารวจพบว่า
ประเทศไทยมีคา่ความสขุกบัการบรูณาการงานกบัชีวิตอยู่ในระดบั 6.6 (Veenhoven, 2009) ซึง่
มากกว่าหลายประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
อยู่ดีมีสขุของคนไทย โดยเฉพาะของพนกังานท่ีทํางานในองค์การในประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัมีการ
รายงานว่าอตัราการลาของพนกังานโดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2556 เท่ากบัร้อยละ 14 และพนกังาน
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ระดบัปฏิบตัิการมีอตัราการลาออกท่ีสงูท่ีสดุ (เฮย์กรุ๊ป, ม.ป.ป) ซึง่สถาบนั AMA Enterprise ได้ทํา
วิจยัเร่ืองของอตัราการลาออก โดยสอบถามจากองค์การส่วนใหญ่ร้อยละ 46 บอกว่าอตัราการ
ลาออกท่ีดีน่าจะอยูใ่นช่วงร้อยละ 10 (ประคลัภ์ ปัณฑพลงักรู, 2556)  

 ปัญหาการลาออกเป็นปัญหาสําคญัท่ีองค์การต่างๆ ต้องเผชิญอยู่อย่างตอ่เน่ือง การฝัง
ลกึในงาน (Job Embeddedness) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการลาออกอย่างสมคัรใจของ
พนกังานในองค์การ มิเชลและคณะ (Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski and Erez, 2001) กลา่ว
ว่าปัญหาการลาออกในงานเป็นสิ่งท่ีพบเจอได้บ่อยในองค์การ การเก็บรักษาพนักงานให้อยู่กับ
องค์การเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศกึษา โดยมิเชลและคณะ (Mitchell et al., 2001) เสนอแนะว่าการฝัง
ลกึในงานเป็นโครงสร้างใหมท่ี่พฒันามาจากโมเดลการลาออกแบบเดมิ ท่ีโดยเป็นท่ีคาดหวงัว่าการ
ฝังลกึในงานสามารถช่วยเก็บรักษาพนกังาน แทนท่ีลาออกจากงาน ทัง้นีก้ารฝังลกึในงานสามารถ
พิจารณาได้ใน 3 มิต ิคือ 1) มิติความเหมาะสมสอดคล้อง (Fit) ขนาดของงานและชมุชนท่ีมีความ
เหมือนหรือเหมาะสมสอดคล้องกบัด้านอื่น ๆ ของบคุคลในช่วงเวลานัน้ 2) มิติความสญูเสีย 
(Sacrifice) ความง่ายในการตดัขาดความเช่ือมโยง เป็นความสญูเสียอะไรบางอย่างถ้าเกิดต้อง
หยดุสิ่งนัน้ ๆ ลง และ 3) มิติความเช่ือมโยง (Links) ขนาดในความเช่ือมโยงของบคุคลกบับคุคล
อ่ืนหรือกิจกรรม มิติทัง้ 3 นีม้ีความสําคญัเก่ียวข้องกบัองค์การและชมุชนท่ีล้อมรอบตวับคุคลอยู่
เกิดเป็นตารางเครือข่าย งานวิจยัส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องกบัการฝังลกึในงานมีการอธิบายถึงความ
พึงพอใจในงาน ความผกูพนัต่อองค์การ โอกาสในทางเลือกงาน (Mitchell et al., 2001; Holtom 
and O’neill, 2004; Swinder, Boswell and Zimmerman, 2011) หรืออธิบายเก่ียวกบัการ
บริหารทรัพยากรมนษุย์ในองค์การ (Wheeler, Harris and Harvey, 2010) ทัง้หมดท่ีกล่าวมา
ล้วนแต่เก่ียวข้องกบัการคงอยู่ของพนกังานในองค์การ ซึง่เป็นประเด็นท่ีการศกึษาครัง้นีใ้ห้ความ
สนใจศกึษาและพิจารณาว่ามีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัความอยู่ดีมีสขุในองค์การ 
 ปัจจยัที่น่าสนใจศกึษาพร้อมกนัไปอีกประการหนึ ่งคือการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การ เซกส์และแอสฟอร์ท (Saks and Ashfort, 1996) ศกึษาเร่ืองกลยทุธ์การถ่ายทอดทาง
สงัคมที่ส่งผลกระทบในระยะยาวกบัการปรับเปลี่ยนของพนกังานใหม่ พบว่าเมื่อเปลี่ยนบทบาท
ลกัษณะของพนกังานเปลี่ยนไป บงัอร โสฬส (2538) ได้นําการถ่ายทอดทางสงัคมของกลุ่ม 
(Group Socialization) ของด๊วซและไรท์แมน (Deaux and Wrightsman, 1988) มาอธิบายใน
องค์การโดยเสนอขัน้ตอนที่ต่อเนื่องกนัเพื่อสร้างและรักษาความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน 
เรียกว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ (Organizational Socialization) ซึง่เป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสงัคมที่มีความต่อเนื่องตัง้แต่เริ่มเข้าสู ่องค์การ จนเกษียณอายขุองพนกังาน 
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ครอบคลมุถึงช่วงชีวิตการทํางานของพนกังานเช่น การปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่ การฝึกอบรม 
การตรียมทกัษะและพฒันาความสามารถของพนกังานผา่นพ่ีเลีย้ง การเตรียมตวัเกษียณอาย ุเป็น
ต้น แฟลตแมน (Feldman, 1983 อ้างถึงใน บงัอร โสฬส, 2538) กล่าวถึงบทบาทสําคญัของการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การในการเสริมสร้างทกัษะ ความสามารถ บทบาท การปรับตวั และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันและปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมเพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทํางานผิดพลาด โดยเป็นการพฒันาท่ีตอ่เน่ืองและมีส่ือกลาง เช่น องค์การ ผู้บริหาร หวัหน้า เพ่ือน
ร่วมงาน เป็นต้น ทําหน้าท่ีในการถ่ายทอดทางสงัคม ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ในองค์การ เพ่ือให้บคุคลเป็นคนดี คนเก่ง และเป้าหมายท่ีสงูไปกวา่นัน้คือเพ่ือให้บคุลากรคง
อยูใ่นองค์การ 
  ในท่ีนีจ้ึงสนใจศกึษาความเก่ียวข้องท่ีสมัพนัธ์ระหว่าง 3 ตวัแปรนีไ้ด้แก่ ความอยู่ดีมีสขุ 
การฝังลึกในงาน และการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ ในการมุ่งศึกษาพนกังานงานธนาคารท่ี
เป็นรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากปัญหาท่ีทกุธุรกิจธนาคารพบคือการเติบโตของธุรกิจธนาคารได้แก่อตัรา
จ้างงานท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่ในขณะเดียวกนัการลาออกของพนกังานธนาคารในปัจจุบนัมี
อตัราท่ีเพิ่มมากขึน้เช่นกนั โดยจากการสํารวจอตัราการลาออกในต้นปี พ.ศ. 2556 พบว่าธนาคารท่ี
มีอตัราลาออกของพนกังานสงูสดุตามลําดบัคือธนาคารพาณิชย์เอกชนในหลายแห่ง และอตัราการ
ลาออกน้อยท่ีสุดเป็นธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ (ดํารงเกียรติ มาลา, 2556) ซึ่งพิจารณาได้ว่า
รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานประเภทหนึ่งของรัฐบาล ท่ีเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลงั โดยทั่วไปพนักงานท่ีได้รับ
บรรจุเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจจะมีความมั่นคงสูงในการทํางาน และมีอายุงานมาก ทัง้นี ้
ธนาคารออมสนิมีการปฏิรูประบบการบริหารงานให้มีความทนัสมยั เปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์หรือ
กรอบความคิดการบริหารแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อปัจจยันําเข้าและกฎระเบียบ มาใช้
วิธีการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Results Based Management) (ธนาคารออมสิน, 2556) และ
การดําเนินงานภายในองค์กรของธนาคารออมสิน มีการมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรจากภายในด้วยการพฒันาพนกังานให้เป็นทัง้คนดีและคนเก่ง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ 
เช่น การให้ผลตอบแทนและสวสัดิการ การให้การศึกษาแก่พนกังานอย่างต่อเน่ือง การปฏิบตัิต่อ
พนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นต้น ทําให้อตัราการลาออกของพนกังานออมสินเม่ือคิดเป็นสดัส่วนมี
เพียงประมาณร้อยละ 0.5 ของพนกังานทัง้หมด (ธนาคารออมสิน, ม.ป.ป) ดงันัน้การศึกษาว่า
ธนาคารออมสินมีการส่งเสริมให้พนกังานเกิดความอยู่ดีมีสขุหรือไม่อย่างไร และความสําคญัท่ีว่า
ความอยู่ดีมีสุขสามารถทําให้องค์การเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงานและส่งผลต่อ
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ประสทิธิภาพและประสทิธิผลท่ีดีตอ่องค์การดงัท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ โดยเน้นศกึษาความสมัพนัธ์เชิง
โครงสร้างของตวัแปรตามท่ีได้จากการประมวลเอกสาร เพ่ือพิสจูน์ความสอดคล้องกับข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ ซึง่คาดวา่ผลวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาความอยูดี่มีสขุของพนกังานในองค์การ
ท่ีศกึษา และสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัองค์การอ่ืน ๆ และเป็นประโยชน์ต่อนกัพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ในองค์การ เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานเกิดความพยายาม ความทุ่มเท และตัง้ใจในการทํางาน 
และนําไปสูก่ารเพิ่มผลประกอบการให้องค์การด้วย (Grant, Christianson and Price, 2007) ให้
องค์การดําเนินตอ่ไปอยา่งประสบผลสําเร็จและเกิดความยัง่ยืนตอ่ไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้
 1) เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ การฝังลกึในงาน และการอยูดี่มีสขุของพนกังาน 
 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิผลรวมของการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ และการฝังลกึในงาน ท่ีสง่ผลตอ่ความอยูดี่มีสขุของพนกังาน 
 
1.3  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 1) เป็นพืน้ฐานความรู้และความเข้าใจทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เก่ียวกบัการถ่ายทอด
ทางสงัคม การฝังลกึในงาน และการเสริมสร้างความอยูดี่มีสขุ 
 2) เป็นข้อมูลพืน้ฐานสําหรับหน่วยงาน เพ่ือการวางแผนการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การ การเสริมสร้างการฝังลึกในงาน เพ่ือเป้าหมายให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของพนักงานใน
องค์การท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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บทที่ 2 

การประมวลเอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษา ความเก่ียวข้องระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
(Organizational Socialization) การฝังลกึในงานของพนกังาน (Job Embeddedness) และความ
อยู่ดีมีสขุ (Wellbeing) ของพนกังานธนาคารออมสิน ในท่ีนีผู้้วิจยัได้ทําการประมวลเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตวัแปรท่ีศึกษาในครัง้นี ้ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุข การถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การ และการฝังลึกในงาน ทําให้ได้โครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเป็นกรอบแนวคิด และสามารถ
ตัง้สมมตฐิานในงานวิจยัครัง้นี ้ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียด ดงันี ้

2.1  ความอยูดี่มีสขุ (Wellbeing) 
 2.1.1 ความหมายของความอยูดี่มีสขุ 

    2.1.2 องค์ประกอบของความอยูดี่มีสขุ 
    2.1.3 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความอยูดี่มีสขุ 
 2.2  การฝังลกึในงาน (Job Embeddedness) 

     2.2.1 ความหมายของการฝังลกึในงาน  
     2.2.2 องค์ประกอบของการฝังลกึในงาน 
     2.2.3 การฝังลกึในงานกบัความอยูดี่มีสขุ 

 2.3  การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ (Organizational Socialization) 
    2.3.1 ความหมายของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
    2.3.2 แนวคดิของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
    2.3.3 ขัน้ตอนการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
    2.3.4 การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การกบัความอยูดี่มีสขุ 
        2.3.5 การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การกบัการฝังลกึในงาน 
 2.4  กรอบแนวคดิในงานวิจยั 
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  2.5  สมมตฐิานในงานวิจยั 
 
2.1 ความอยู่ดมีีสุข (Wellbeing) 
   

 ในท่ีนีจ้ะได้กล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอยู่ดีมีสุข 
โดยมีลําดบั ดงันี ้
 

2.1.1 ความหมายของความอยู่ดมีีสุข 
 นกัวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของความอยู่ดีมีสขุไว้ในทรรศนะท่ีแตกตา่งกนั 
เช่น กลุ่มวิจยัความอยู่ดีมีสขุในประเทศกําลงัพฒันา หรือ WED (Wellbeing in Developing 
Countries, 2004 อ้างถึงใน ดารุณี จงอดุมการณ์, 2549) ให้ความหมายความอยู่ดีมีสขุว่า หมายถึง 
การรับรู้ของบุคคลเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตตนเอง ท่ีประสานกันในหลายมิติภายใต้
บริบทสงัคม การให้คณุคา่ของบคุคล มาตรฐานความเป็นอยู่ในสงัคม ความคาดหวงั เป้าหมายใน
ชีวิต และความห่วงใยท่ีมีอยู่ของบคุคล คอกซ์และแมคเกรเกอร์ (Gough and McGregor, 2007 
อ้างถึงใน บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง, 2549) ซึง่ทําการวิจยัความอยู่ดีมีสขุในประเทศกําลงัพฒันามอง
ว่าความอยู่ดีมีสขุเป็นเร่ืองยากท่ีจะนิยาม เพราะมีความผนัแปรไปตามแตล่ะสงัคมและวฒันธรรม 
แตไ่ด้เสนอความหมายกว้างๆ ไว้ว่า หมายถึง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีอํานวยต่อ
การใช้ศักยภาพหรือความสามารถของมนุษย์ท่ีมีอยู่ในการบรรลุคุณค่าหรือเป้าหมายท่ีเขา
ปรารถนา โดยไมเ่บียดเบียน ลดทอนความอยูดี่มีสขุของผู้ อ่ืน 
 ในทรรศนะการบริหารจดัการ อมาตยา เซน (Amartya Sen, 1995 อ้างถึงใน พระมหา   
สทิุตย์ อาภาโร และเขมณฏัฐ์ อินทรสวุรรณ, 2553) นกัเศรษฐศาสตร์ ให้ความหมายของความอยู่
ดีมีสขุไว้ครอบคลมุถึงบทบาทหน้าท่ี (Functioning) ว่าหมายถึงความสามารถท่ีบคุคลจะทําได้ 
เป็นได้ หรือ บรรลุได้ เช่น สามารถท่ีบรรลุความไม่อดอยาก ไม่เป็นโรค มีสุขภาพดี ได้รับความ
อบอุ่น เป็นต้น โดยความสามารถของผู้คน (Capabilities) หมายถึงความสามารถในการทํา
บทบาทหน้าท่ี (Functioning) ได้หลากหลาย เช่น สามารถเลือกอาหารได้หลากหลายประเภท 
เลือกเสือ้ผ้าได้เหมาะสม รวมถึงความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ 
เพ่ือท่ีจะมีรายได้เพียงพอตอ่ตนเองและครอบครัว สํานกัคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ (2546: 3) ได้ให้ความหมายของความอยู่ดีมีสขุ (Wellbeing) ว่าหมายถึง การมีสขุภาพ
อนามยัท่ีดีทัง้ร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานทําอย่างทัว่ถึง มีรายได้พอเพียงตอ่การดํารงชีวิต มี
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ครอบครัวท่ีอบอุ่นมัน่คง อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและอยู่ภายใต้ระบบบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ
ประเวศ วะสี (2548: 18-22) ให้ความหมายความอยู่ดีมีสขุ หรือความอยู่เย็นเป็นสขุว่าหมายถึง
การดําเนินวิถีชีวติของคนทัง้กาย จิต สงัคม และสิง่แวดล้อมอยา่งมีดลุยภาพและถกูต้องดีงาม เป็น
องค์รวมจงึจะเกิดสขุภาวะท่ีดีทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก และนําไปสูค่วามสมดลุของการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิภายใต้ระบบบริหารจดัการท่ีเป็นธรรม บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง (2555: 7-8) เน้น
ว่าความอยู่ดีมีสุขเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับระบอบการควบคุมการจัดการ ซึ่งครอบคลุมเอาเร่ือง
ประชาธิปไตยไว้ด้วย โดยเน้นการเกือ้หนุนให้เกิดสภาวะท่ีมีดุลยภาพระหว่างเสรีภาพและให้มี
ความเท่าเทียมกัน นอกจากนีมี้การให้ความหมายในทรรศนะของการปรับมุมมอง ดงัเช่นทวีชัย   
เชสงูเนิน และปิยธิดา คหิูรัญญรัตน์ (2554) ได้ให้ความหมายของความอยูดี่มีสขุ โดยการพิจารณา
ด้านวตัถแุละจิตใจเป็นสําคญั ทัง้นีบ้คุคลสามารถปรับเปล่ียนมมุมองให้เป็นไปในทางบวกได้ โดย
การคํานึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องและสามารถนําปัจจยันัน้มาปรับใช้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคญัสดุของการ
ดํารงชีวิต ท่ีประกอบด้วยมิตด้ิานสขุภาพ มิตด้ิานสงัคม มิตด้ิานเศรษฐกิจ และมิตด้ิานสิง่แวดล้อม 
 ดงักล่าวมานีอ้าจจะสรุปความหมายของความอยู่ดีมีสขุ ได้ว่า ความอยู่ดีมีสขุเป็นการ
รับรู้ของบคุคลตอ่วตัถ ุสิ่งของ สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ ท่ีเป็นไปเชิงบวก รวมทัง้สามารถ
ควบคมุจดัการให้ชีวิตดําเนินไปได้ด้วยดี  
 
 2.1.2  องค์ประกอบของความอยู่ดมีีสุข 
 นกัวิชาการตา่งประเทศ เช่น แกสเปอร์ (Gasper, 2004) ได้แยกองค์ประกอบของความอยู่
ดีมีสขุว่ามี 6 ด้าน คือ (1) ความพงึพอใจ (2) การได้รับหรือบรรลใุนสิ่งท่ีชอบ (3) เสรีภาพของการ
เลือกใช้ชีวิต (4) ความมัง่คัง่ (5) การบรรลถุึงคณุคา่บางอย่าง ซึง่เป็นอิสระหรืออยู่นอกเหนือ จากตวั
บคุคล เช่น การมีสขุภาพดี เป็นต้น และ (6) การถือครองหรือเป็นเจ้าของทรัพยากรหรือทรัพย์สิน ท่ี
ก่อให้เกิดโอกาส ศักยภาพ หรือความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย โจเซฟ เซน และฟิโตชิ 
(Joseph, Sen and Fitoussi, 2009) รวมรวบองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสขุบนพืน้ฐานของ
งานวิจยัทางวิชาการและโครงการพฒันาทัว่โลก พบว่าประกอบด้วย (1) มาตรฐานการดํารงชีวิต 
(รายได้ รายจ่าย และความมัง่คัง่) (2) สขุภาพ (3) การศกึษา (4) กิจกรรมสว่นบคุคล รวมไปถึงการ
ทํางาน (5) การมีส่วนร่วมทางการเมืองและธรรมาภิบาล (6) ความสมัพนัธ์และการเช่ือมต่อทาง
สงัคม (7) สิ่งแวดล้อม และ (8) ประเด็นด้านความเปราะบางทางเศรษฐกิจ และทางกายภาพซึง่มี
รายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ตอ่มา รัซและฮาร์เตอร์ (Rath and Harter, 2010a: 6, 2010b: 1) ได้
เสนอองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสขุท่ีเป็นสากลว่าประกอบด้วย 5 ปัจจยั ดงันี ้(1) ความอยู่ดีมีสขุ
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ทางอาชีพ (Career Wellbeing) หมายถึง ความอยูดี่มีสขุในการมีอาชีพหรือหน้าท่ีการงาน ความอยู่
ดีมีสุขทางด้านอาชีพเป็นพืน้ฐานสําคัญท่ีจะทําให้เกิดความอยู่ดีมีสุขในด้านอ่ืนๆ ตามมา (2)    
ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม (Social Wellbeing) หมายถึง การมีสงัคม มีความรัก และมีเพ่ือนพ้อง 
เป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อความรู้สึกเป็นสขุในชีวิต บุคคลท่ีมีความอยู่ดีมีสขุทางสงัคมจะมีความใกล้ชิดท่ี
จะช่วยพวกเขาให้ไปสูค่วามสําเร็จ มีความสขุในชีวิต และมีสขุภาพท่ีดี (3) การอยู่ดีมีสขุทางการเงิน 
(Financial Wellbeing) หมายถึง การมีสถานะทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัตนเอง หรือตามสภาพ
ความเป็นอยู่ มีการจดัการสภาพทางการเงินอย่างชาญฉลาดและมีอิสระทางการเงินท่ีจะใช้จ่ายใน
แตล่ะครัง้ (4) ความอยู่ดีมีสขุทางร่างกาย (Physical Wellbeing) หมายถึง การมีร่างกายท่ีสมบรูณ์
แข็งแรง อนัเน่ืองมาจากการออกกําลงักายอย่างสม่ําเสมอ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
พกัผ่อนท่ีเพียงพอ เป็นต้น และ (5) ความอยู่ดีมีสขุทางสภาพแวดล้อม (Community Wellbeing) 
หมายถึง การอยู่อาศยัในชมุชนและสภาพแวดล้อมที่มีสภาพที่ดี มีความปลอดภยัในท่ีอยู่อาศยั 
และมีความภาคภมูิใจต่อชมุชนที่อาศยัอยู่ ปัจจยัทัง้ 5 ของความอยู่ดีมีสขุนอกจากอธิบายใน
บริบทของการใช้ชีวิตทัว่ไปของบคุคลแล้ว สามารถอธิบายในบริบทขององค์การได้ กล่าวคือ (1) 
ความอยู่ดีมีสุขทางอาชีพ เช่น การมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การได้รับการเลื่อนขัน้เล่ือน
ตําแหน่งองค์การของตน หรือองค์การมีการสง่เสริมพฒันาพนกังานในเร่ืองทกัษะในการทํางาน (2) 
ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม เช่น การมีเพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชาท่ีดีมีนํา้ใจและเป็นธรรม การ
ทํางานเป็นทีม องค์การมีการสง่เสริมกิจกรรมสมัพนัธ์ (3) การอยู่ดีมีสขุทางการเงิน เช่น องค์การมี
การให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ องค์การมีการให้เงินรางวัล
ประจําปี (4) ความอยู่ดีมีสขุทางร่างกาย เช่น องค์การของทางมีกิจกรรมการออกกําลงักายเป็น
ประจํา องค์การสนบัสนนุให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี (5) ความอยู่ดีมีสขุทางสภาพแวดล้อม เช่น 
มีความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน อุปกรณ์เอือ้อํานวยต่อการปฏิบตัิงาน สถานท่ีในการทํางานมี
ความเหมาะสมตอ่การปฏิบตังิาน  
 ในการศึกษาองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขในประเทศไทยนัน้ ทวีชยั เชสงูเนิน และ 
ปิยธิดา คหิูรัญญรัตน์ (2554) ได้รวบรวมองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสขุ ท่ีมีนกัวิชาการตา่ง ๆ 
กล่าวไว้โดยครอบคลมุทุกมิติของการดํารงชีวิตท่ีเช่ือมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม ไม่สามารถแยก
ออกจากกนัได้ ซึง่ประกอบด้วย (1) ด้านสขุภาพอนามยั หมายถึง ภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ
อนัเกิดจากการสร้างสขุภาวะท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา (2) ด้าน
รายได้และการกระจายรายได้ คือการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อ
ประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ มีอํานาจซือ้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตท่ีได้มาตรฐาน และ
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หลดุพ้นจากปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ในกลุม่ตา่งๆ ในสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั 
(3) สภาพแวดล้อม การอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดีย่อมสง่ผลตอ่สขุภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี เอือ้ตอ่
การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสงัคม รวมถึงการมีท่ีอยู่อาศยัท่ีมัน่คง การได้รับบริการ
สาธารณูปโภคท่ีพอเพียงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีดี และ
สิง่แวดล้อมเกือ้กลูคณุภาพในการดํารงชีวิต (4) ชีวิตครอบครัว การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว 
ประกอบด้วยครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น  รู้บทบาทหน้าท่ีของครอบครัว มีความ
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ลดปัจจยัเส่ียงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเกือ้กลูสงัคม
อย่างมีคุณธรรม ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
(2546: 3-4) ได้จดัแบง่องค์ประกอบเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ เป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว (2) ด้านชีวิตการทํางานการทํางานจะเป็นท่ีมาของรายได้และอํานาจซือ้ 
ซึง่นําไปสูก่ารสร้างความสําเร็จและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิต และ (3) 
การบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ การดแูลคนในสงัคมให้มีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิตมีสว่น
ร่วมในการพฒันาและตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับ
ประชาชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั  
 สําหรับองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสขุท่ีเก่ียวข้องกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
โดยตรงนัน้ บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง (2555) สรุปเป็นองค์ประกอบหลกั ๆ ของความอยู่ดีมีสขุของคน
ในสงัคมว่าประกอบด้วย (1) คณุคา่หรือเป้าหมาย ท่ีคนในสงัคมต้องการและสามารถบรรลไุด้ (2) 
ทรัพยากร ท่ีจะเอือ้อํานวยให้คนในสงัคมได้บรรลเุป้าหมายของตน และ (3) ระบอบการควบคมุ
จดัการ เพ่ือท่ีจะจดัสรรสิ่งท่ีมีคณุค่าหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้แก่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสงัคมให้เป็นไป
ตามกตกิา คือ ระเบียบ กฎหมาย และปทสัฐานสงัคม 
 ดงัท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจดัองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสขุมีหลายมมุมอง โดยท่ี
องค์ประกอบหลกัๆ ท่ีมีนกัวิชาการตา่งประเทศและในประเทศไทยกลา่วถึงคล้ายคลงึกนันัน้ ได้แก่ 
การมีทรัพย์สินหรือการกระจายรายได้ การมีสขุภาพท่ีดี ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลหรือสงัคม การ
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี รวมทัง้การบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐหรือธรรมาภิบาล (Joseph, Sen 
and Fitoussi, 2009; สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2546;    
บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง, 2555) ในการศกึษาครัง้นีเ้น้นศกึษาองค์ประกอบความอยู่ดีมีสขุในองค์การ
ของรัซและฮาร์เตอร์ (Rath and Harter, 2010a, 2010b) เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีอธิบายความอยู่ดี
มีสุขในองค์การได้อย่างชัดเจน และมีผลงานวิจัยท่ีออกมาค่อนข้างเด่นชัดว่าเม่ือพนักงานใน
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องค์การมีความอยู่ดีมีสขุจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีต่อองค์การ (Rath and 
Harter, 2010b; Achor, 2012) 
 
 2.1.3 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความอยู่ดมีีสุข 

 การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมา พบว่าปัจจัยเหตุท่ีเก่ียวกับความอยู่ดีมีสุขในองค์การมีหลาย
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความอยู่ดีมีสขุ เช่น คณุภาพชีวิต (รัชนี วฒันาสวุรรณ, 2551)
ความผกูพนัตอ่องค์การ (Siu, 2002; Jain, Giga and Cooper, 2009) ความพึงพอใจในชีวิต 
(Park, 2004) ความพงึพอใจในงาน (Wright and Bonett, 2007) การฝึกอบรม (Paton,1996) 
ภาวะผู้ นํา (McMurray, Pirola-Merlo,  arros and Islam, 2010) รวมทัง้การสร้างบรรยากาศในท่ี
ทํางาน (Grant et al., 2007) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความอยูดี่มีสขุ เช่น การลาออกจาก
งาน (Wright and Bonett, 2007) การวิจยันีผู้้วิจยัสนใจศกึษาการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
ซึง่ครอบคลมุการฝึกอบรม และการฝังลึกในงาน ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าความพึงพอใจในงาน 
โดยคาดวา่ทัง้ 2 ตวัแปรมีความเก่ียวข้องกบัความอยูดี่มีสขุของพนกังาน ดงัท่ีจะได้กลา่วถึงตอ่ไป 

 
2.2 การฝังลึกในงาน (Job Embeddedness) 
 
 การเกิดขึน้ของตวัแปรการฝังลกึในงาน (Job Embeddedness) ลีและมิเชล (Lee and 
Mitchell, 1994) ได้เผยแพร่ตวัแปรการฝังลกึในงานท่ีพฒันามาจากโมเดลการลาออกโดยสมคัรใจ
ของพนกังาน (The Unfolding Model of Turnover) ท่ีนําเสนอถึงปัจจยัท่ีทําให้คนออกจากองค์กร 
โดยการฝังลกึในงาน (Job Embeddedness) นัน้ มิเชลและคณะ (Mitchell et al., 2001) เสนอว่า
การฝังลกึในงานเป็นโครงสร้างใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัการคงอยู่ของพนกังาน ซึง่แตกตา่งไปจากโมเดล
แบบดัง้เดิม โดยจะสามารถตอบคําถามท่ีถามว่า ทําไมคนถึงออกจากองค์กร และทําไมคนถึงอยู่
ในองค์กร โดยเฉพาะคนท่ีคงอยู่ในองค์กรจะมีความเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจกบังานท่ีทํา และ
ความผกูพนัตอ่องค์กร และในการกลบักนัเม่ือคนรู้สกึอยากลาออกจากงานเม่ือเขาไมมี่หรือมีความ
พงึพอใจและความผกูพนัตอ่องค์กรน้อย 
 การฝังลกึในงานเป็นตวัแปรท่ีได้รับความสนใจเพิ่มมากขึน้ ในการศกึษาในครัง้นีมี้ความ
สนใจศกึษาการฝังลกึในงาน ซึ่งจะกล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบของการฝังลึกในงานใน
รายละเอียดตอ่ไป  
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 2.2.1 ความหมายของการฝังลึกในงาน 
 การฝังลึกสามารถอธิบายภาพกว้างถึงกลุ่มท่ีมีอิทธิพลบนการคงอยู่ของพนักงาน 
แนวคดิจากงานวิจยัท่ีช่วยสร้างความเข้าใจโครงสร้างหลกัของการฝังลกึในงาน 2 แนวคิด ได้แก่ 1) 
การทดสอบรูปภาพการฝังลกึ (Embedded Figures Test) วิทกินและคณะ (Witkin et al., 1962 
อ้างถึงใน นิลเนตร วีระสมบตั,ิ 2552) รูปภาพการฝังลกึเป็นรูปภาพท่ีใช้ในการทดสอบเชิงจิตวิทยา 
ภาพจะถูกฝังลึกในพืน้หลงั การฝังลึกของภาพจะยึดติดหรือเช่ือมโยงกบัสิ่งแวดล้อมในหลายวิธี 
เป็นเครือข่ายของแรงและการเช่ือมต่อ ซึง่การติดนีอ้าจหลวมหรือแข็งแกร่งขึน้กบัหลายปัจจยั ถ้า
ฝังลึกก็จะมีหลายปัจจยัท่ีแข็งแกร่งและใกล้ชิด ในทางตรงข้ามก็จะอ่อน 2) ทฤษฎีสนามพลงั 
(Field Theory) เลวิน (Lewin, 1951) เสนอว่าคนมีช่วงชีวิตการรับรู้ท่ีเข้าใจชีวิตของตนเองและ
ความเช่ือมโยงท่ีตดิตอ่ร่วมกบับคุคลอ่ืน ซึง่ความเช่ือมโยงอาจน้อย - มาก หรือใกล้ -ห่าง มิเชลและ
คณะ (Mitchell et al., 2001) ให้ความหมายวา่ การฝังลกึในงาน เป็นความเช่ือมโยงของครอบครัว
ในสงัคมทางด้านจิตใจ และเช่ือมโยงทางด้านการเงินทัง้ภายในงานและภายนอกงาน โดยเฉพาะ
เพ่ือนและกลุม่ ตอ่มา ฮอลตนัและโอนีล (Holtom and O’neill, 2004) นําเสนองานวิจยัท่ีสนบัสนนุ
ตวัแปรการฝังลกึในงานเป็นเร่ืองแรกคือ Job Embeddedness: A Theoretical Foundation for 
Developing a Comprehensive Nurse Retention Plan เป็นวิจยัประเภทเชิงประจกัษ์ท่ีเก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอยา่งของพนกังานโรงพยาบาล พบว่าความฝังลกึในงานเป็นโครงสร้างใหม่ท่ีได้รับการ
พฒันาท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้างมากกวา่การวดัความพงึพอใจ
ในงานหรือความผูกพนั ความฝังลึกในงานมุ่งการรักษาพนกังาน แตกต่างจากโมเดลแบบเดิมท่ี
เน้นการลาออกของพนกังาน ดงันัน้จุดมุ่งหมายสําคญัของการฝังลึกในงานคือการรักษาคนไว้ใน
องค์กร แนวคิดนีนํ้ามาอธิบายถึงการฝังลกึในงานว่าหมายถึง สิ่งท่ีมีลกัษณะเหมือนตาข่ายหรือใย
แมงมมุท่ีโยงใยบุคคลให้มาติดบ่วง คนท่ีมีการฝังลึกสงูหรือยาวนานจะมีความเช่ือมโยงท่ีใกล้ชิด
มากมาย (ถ้ามีการฝังลกึในระดบัต่ําก็มีความแตกตา่งกนั) ยิ่งไปกว่านัน้องค์ประกอบของสิ่งตา่ง ๆ 
อาจมีหลากหลายท่ีมีวิถีท่ีแตกต่างกันในการฝังลึกในงาน ทัง้นี ้ราเมช (Ramesh, 2007) ได้ให้
ความหมายการฝังลกึในงาน (Job Embeddedness) หมายถึงผลรวมของบคุคล ในการฝังลกึใน
งานเป็นความสมัพนัธ์ของบคุคลกบัองค์การและความสมัพนัธ์ของบคุคลในสงัคมหรือชมุชน 
 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีได้กล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของการฝังลึกในงาน หมายถึง การท่ีพนักงานมีความรู้สึกถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
พนกังานกบัองค์การและสงัคม/ชมุชน และมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนกังานในองค์การ เพ่ือให้
องค์การมุง่รักษาพนกังานไว้ในองค์การ 
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 2.2.2  องค์ประกอบของการฝังลึกในงาน 
 มิเชลและคณะ (Mitchell et al., 2001) นําเสนอลกัษณะวิกฤตของการฝังลกึในงาน 3 
ลกัษณะ ได้แก่ 1) ขอบเขตท่ีงานและสงัคมหรือชุมชนมีความใกล้เคียงกับหรือความเหมาะสม
สอดคล้อง (Fit) กบัมมุมองด้านตา่ง ๆ ในชีวิต 2) ความง่ายตอ่ความสญูเสียสิ่งท่ีเช่ือมโยงไป เป็นสิ่ง
ท่ีพนักงานจะสูญเสียเม่ือเขาออกจากงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายภาพ เช่น ต้องมีการ
สญูเสียบางสิ่งในการย้ายเมืองหรือย้ายบ้าน และ 3) ขอบเขตของพนกังานท่ีมีความเช่ือมโยง (Link) 
ไปยงับคุคลหรือกิจกรรมอ่ืน ดงันัน้ทัง้ 3 มิติดงักลา่วเรียกว่ามิติความเหมาะสมสอดคล้อง (Fit) มิติ
ความสญูเสีย (Sacrifice) และมิตคิวามเช่ือมโยง (Links) มิตดิงักลา่วสามารถอธิบายในรายละเอียด
เพิ่มขึน้ได้ ดงันี ้

   2.2.2.1 มิติความเหมาะสมสอดคล้อง หมายถึง การรับรู้ของพนกังานถึงความ
เข้ากันได้หรือความสบายใจระหว่างองค์การและเป้าหมายของพนักงาน ได้แก่ ความเข้ากันได้
ระหว่างคณุคา่ของพนกังาน เป้าหมายทางอาชีพ และการวางแผนสําหรับอนาคตของพนกังานกบั
วัฒนธรรมขององค์การ และเข้ากันได้กับลกัษณะของพนักงาน เช่น ความรู้ในงาน ทักษะและ
ความสามารถ เป็นต้น พนกังานจะพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องของตนเองกบัองค์การ
และสงัคมแวดล้อม ความเหมาะสมสอดคล้องยิ่งมากเท่าไหร่พนกังานจะรู้สึกยึดติดกับงานและ
องค์การมากขึน้เท่านัน้ 

   2.2.2.2 มิติความสูญเสีย  หมายถึง  การรับรู้ถึงค่าของวัตถุกายภาพหรือ
ผลประโยชน์ทางจิตใจท่ีพนกังานจะต้องสญูเสียไปเม่ือออกจากงาน ยกตวัอย่างเช่น การออกจาก
องค์การจะต้องสญูเสียสญัญาบางอย่าง เช่น สญูเสียเพ่ือนร่วมงานท่ีดี สญูเสียโครงการท่ีน่าสนใจ 
หรือผลตอบแทนตา่งๆ การมีวนัพกัผ่อน เป็นต้น พนกังานท่ีรับรู้ว่ามีความสญูเสียเม่ือออกจากงาน
มากเท่าไหร่ การออกจากการเป็นพนกังานขององค์กรจะเป็นไปได้ยากมากขึน้ (Shaw, Delery, 
Jenkins and Gupta, 1998)  

   2.2.2.3 มิติความเช่ือมโยง หมายถึง ความสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการระหว่างบุคคล และองค์การหรือบุคคลอ่ืน การฝังลึกแสดงให้เห็นถึงสายใยท่ีพนัเก่ียวกัน
ของพนกังานและครอบครัว ทัง้ด้านจิตใจ และการเงินท่ีโยงใยทัง้ภายในกลุม่งานและภายนอกงาน
รวมทัง้กลุม่สงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีอาศยัอยู่ ปัจจยัความเช่ือมโยงยิ่งมีมากขึน้ระหว่างบคุคลและ
เครือขา่ยใยแมงมมุ แสดงวา่พนกังานมีความผกูพนัตอ่งานและองค์การมากยิ่งขึน้ 
 แนวความคดิความฝังลกึในงาน สามารถนําเสนออกมาเป็นตาราง ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1 มิตขิองการฝังลกึในงาน 
 

มิต ิ องค์การ สังคม/ชุมชน 
ความเหมาะสมสอดคล้อง (Fit) ความเหมาะสมสอดคล้องกับ

องค์การ 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สงัคม/ชมุชน 

ความสญูเสีย (Sacrifice) ความสญูเสียกบัองค์การ ความสญูเสียกบัสงัคม/ชมุชน 
ความเช่ือมโยง (Links) ความเช่ือมโยงกบัองค์การ ความเช่ือมโยงกบัสงัคม/ชมุชน 
 
แหล่งที่มา: Holtom and O’Neill, 2004: 18.   
 
 การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยเน้นศึกษาองค์ประกอบการฝังลึกในงานทัง้ 3 องค์ประกอบ
ดงักลา่ว ได้แก่  ความเหมาะสมสอดคล้อง ความสญูเสีย และความเช่ือมโยง ในมิตขิององค์การ  
 
 2.2.3 การฝังลึกในงานกับความอยู่ดมีีสุข 
 ในการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการฝังลึกในงาน มีการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง
หลากหลาย เช่น พยาบาล (Holtom and O’Neil, 2004) ข้าราชการ (Siddique and Raja, 2011; 
Bergiel, Nguyen, Clenney and Taylor, 2009) เป็นต้น โดยงานวิจยัในตา่งประเทศมีการศกึษา
และพฒันาตวัแปรการฝังลกึตลอดมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1994 งานวิจยัส่วนใหญ่พบว่าการฝังลกึในงาน
เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความตัง้ใจลาออกของพนกังาน (Allen, 2006; Bergiel et al., 
2009; Siddique and Raja, 2011 and Felps, Mitchell, Hekman, Lee, Holtom and Harman, 
2009) การลาออกและการขาดงาน (Lee, Sablynski, Burton and Holtom, 2004) แต ่Wheeler et 
al. (2010) ศกึษาพบว่าการฝังลกึในงานท่ีทําในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการตัง้ใจลาออก
ของพนกังาน ส่วนการฝังลึกในงานท่ีเก่ียวกับสงัคม/ชุมชนไม่พบความสมัพนัธ์เชิงลบต่อการตัง้ใจ
ลาออกของพนกังาน ซึง่เป็นสมาชิกของชมุชนนัน้ 
 นอกจากนีมี้งานวิจัยเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัต่อ
องค์การ มิเชลและคณะ (Mitchell et al., 2001) และฮอลตนัและโอนีล (Holtom and O’Neil, 
2004) ศกึษาพบวา่การฝังลกึในงานเป็นตวัทํานายการตัง้ใจออกและสมคัรใจลาออก และความพงึ
พอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ ทางเลือกงาน และการหางานใหม่ สไวเดอร์และคณะ 
(Swinder et al., 2011) ศกึษาพบความสมัพนัธ์เชิงลบระหว่างการฝังลกึในงานกบัการหางานหรือ
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การลาออกจากงาน โดยพบวา่เม่ือพนกังานมีความฝังลกึในงานและความพงึพอใจในงานระดบัต่ํา
พนักงานจะมีโอกาสในการหางานใหม่ในระดบัสงู คาลาเทปและคาลาดาส (Karatepe and 
Karadas, 2012) ศกึษาพบวา่การฝังลกึในงานสามารถเพิ่มผลลพัธ์ในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
คือผลการทํางานด้านการแก้ปัญหาให้ลกูค้าและด้านการบริการลกูค้า ซึง่เก่ียวโยงถึงการฝึกอบรม 
การให้อํานาจ และการให้รางวลัแก่พนกังาน 
 ผลการศกึษาดงักลา่วมานีไ้ด้ทําให้ผู้วิจยัตัง้สมมติฐานของการศกึษาครัง้นีไ้ด้ว่า “การฝัง
ลกึในงานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความอยูดี่มีสขุในองค์การของพนกังาน” (สมมตฐิานท่ี 1) 
 
2.3 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ (Organizational Socialization) 
  

 การถ่ายทอดทางสงัคมเป็นกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือให้ทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การมีความสามารถและมีศกัยภาพในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อาภรณ์    
ภู่วิทยพนัธุ์, 2551) ชูชยั สมิทธิไกร (2551: 280-281) ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดทางสงัคมว่ามี
อิทธิพลอย่างมากต่อผลการปฏิบัติงานและเสถียรภาพขององค์การ ซึ่งผลการปฏิบัติงานของ
บคุลากรขึน้อยูก่บัระดบัความรู้ของพนกังาน พฤตกิรรม คา่นิยม และทศันคตขิองพนกังานท่ีมาจาก
การได้รับการถ่ายทอดทางสังคม ในทํานองเดียวกันเสถียรภาพขององค์การเป็นสิ่งท่ีสามารถ
เพิ่มพนูหรือลดทอนได้ด้วยการถ่ายทอดทางสงัคมเช่นกนั หากองค์การหนึ่ง ๆ สามารถบรรจุและ
ถ่ายทอดบุคลากรใหม่ให้เข้ากับวฒันธรรมองค์การได้ติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน องค์การก็จะ
เสถียรภาพมากขึน้ ทวีศกัดิ์ สทูกวาทิน (2551: 7-8) ก็ได้ระบุชดัเจนว่ามีกระบวนการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ มีความสําคญัและจําเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถของพนกังานอย่างตอ่เน่ือง
ตลอดเวลา โดยองค์การต้องใส่ใจการสรรหาและคดัเลือก เพ่ือให้ได้พนกังานท่ีมีขีดความสามารถ
สงู มีสติปัญญาท่ีจะเรียนรู้และเพิ่มพนูทกัษะของตนเองเพิ่มสงูขึน้ไปได้ในอนาคต องค์การต้องมี
ระบบการให้รางวัล เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนขององค์การสนใจเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีองค์การจัดให้กับพนักงานขององค์การในท่ีนีจ้ะได้
กล่าวถึงความหมาย แนวคิด ขัน้ตอน และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคม ใน
รายละเอียดตอ่ไป 
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 2.3.1  ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้คล้ายคลงึกนัไว้ เช่น 
แวน มาเนนและชีน (Van Maanen and Schein, 1979) ได้ให้ความหมายของการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ ไว้ว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การเป็นกระบวนการท่ีบคุคลได้มาซึง่รูปแบบ
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัตําแหน่ง สถานะและบทบาทของพนกังานในองค์การ
ใหม่หรือเป็นบทบาทท่ีเป็นโครงสร้างสําหรับพนกังานใหม่จากพนกังานคนอ่ืน ๆ ภายในองค์การ
ผ่านทางการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ ในทํานองเดียวกนัวานสั (Wanous, 1992: 187) 
อธิบายว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การเป็นกระบวนการท่ีพนกังานเรียนรู้ค่านิยม บรรทดัฐาน 
ความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา โดยนําประสบการณ์การเรียนรู้เข้าไปเป็นสว่นหนึ่ง
ในกระบวนการจากการศึกษาบุคคลอ่ืนๆ ภายในองค์การ เชาและคณะ (Chao, O’Leary-Kelly, 
Wolf, Klein and Gardner, 1994) ก็ได้ให้ความหมายการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การว่าหมายถึง
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างองค์การกบัพนกังาน กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีให้บคุคลท่ีเข้าไปสู่
องค์การเห็นถึงคา่นิยม ความสามารถ พฤติกรรมท่ีคาดหวงั และความรู้ทางสงัคมตอ่มา คินิคคิ และ
ไครท์เนอร์ (Kinicki and Kreitner, 2009) อธิบายว่าการถ่ายทอดสงัคมในองค์การเป็นกระบวนการ
ท่ีพนกังานเรียนรู้คณุคา่ บรรทดัฐาน และพฤตกิรรมการทํางานในองค์การ  
 ดงักล่าวมานี ้ทําให้สรุปความหมายการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การได้ว่า หมายถึง 
กระบวนการการเรียนรู้ของบคุคลท่ีเข้าสูอ่งค์การ ทําให้บคุคลนัน้เห็นถึงคา่นิยม บรรทดัฐาน ความ
เช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา โดยนําประสบการณ์การเรียนรู้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการจากการศกึษาบคุคลอ่ืนในองค์การ 
 
 2.3.2   แนวคดิของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
 ผู้วิจยัได้ศกึษารูปแบบของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ ทําให้สามารถตัง้ข้อสงัเกต
ได้วา่ รูปแบบของการถ่ายทอดทางสงัคมมาจาก 3 แนวคดิ ซึง่ประกอบด้วยแนวคดิเก่ียวกบัการเข้า
สู่องค์การ (Organizational Entry) แนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) และแนวคิดการพฒันาอาชีพ (Career Development) โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
   2.3.3.1 แนวคิดการเข้าสูอ่งค์การ (Organizational Entry) อธิบายถึงกิจกรรมท่ี
มีความหลากหลายเม่ือพนกังานใหม่เข้ามาสู่องค์การ โดยกระบวนการเข้าสู่องค์การจะพิจารณา
จากมุมมองของทัง้พนักงานและองค์การ บุคคลจะเลือกมาสมคัรงาน องค์การก็จะเลือกบุคคล 
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จากใบสมคัร จากนัน้บคุคลจะเลือกจากข้อเสนอขององค์การ ระยะของการเข้าสูอ่งค์การมี 4 ระยะ 
เร่ิมต้นจาก 2 ระยะแรก คือ การสรรหาและการคดัเลือก ตอ่จากนัน้มี 2 ซึง่ระยะท่ีเกิดขึน้ตามมาคือ
การปฐมนิเทศและการถ่ายทอดทางสงัคม โดยทัง้ 4 ระยะจะอธิบายถึงมมุมองของทัง้พนกังานและ
องค์การ (Wanous, 1992: 3) แสดงได้ดงัตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 การเข้าสูอ่งค์การในมมุมองของพนกังานและองค์การ 
 

ระยะของการเข้าสู่องค์การ 
มุมมอง 

พนักงาน องค์การ 
1. การสรรหา : 
กระบวนการดงึความ
สนใจร่วมกนั 

- ค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัตําแหนง่
งานวา่ง 

- การพิจารณาข้อมลูท่ีถกูต้อง
เก่ียวกบัองค์การ 

- ค้นหาแหลง่ท่ีมาของ
ผู้สมคัรท่ีมีศกัยภาพ 

- จงูใจผู้สมคัรกบักลยทุธ์ท่ี
เหมาะสม 

2. การคดัเลือก : 
กระบวนการของการ
เลือกร่วมกนั 

- เผชิญกบัการสมัภาษณ์งาน
และกระบวนการประเมินอ่ืน ๆ  

- การตดัสนิใจท่ีจะสมคัร 
- เลือกจากตําแหนง่งานท่ีได้
นําเสนอ 

- ประเมินผู้ มีศกัยภาพ
สําหรับการปฏิบตังิาน
และการคงอยูข่อง
พนกังานในอนาคต 

3. การปฐมนิเทศ : 
กระบวนการเร่ิมต้น 

- เผชิญกบัความเครียดในการ
เข้าสูอ่งค์การ 

- จดัการกบัอารมณ์และ
ข้อมลูท่ีจําเป็นสําหรับ
พนกังานใหม ่

4. การถ่ายทอดทางสงัคม 
: กระบวนการการ
ปรับตวั 

- เข้าสูข่ัน้ตอนทัว่ไป 
- ค้นหาความสําเร็จ 

- วางแนวทางกบัพนกังาน
ใหมด้่วยกลยทุธ์ตา่งๆ 

- ใช้จิตวิทยาในการจงูใจ 
 
แหล่งที่มา: Wanous, 1992: 3. 
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 ปราชญา กล้าผจญั และพอตา บตุรสทุธิวงศ์ (2550: 57, 59) ได้อธิบายเร่ืองการสรรหา
และการคัดเลือกว่าประกอบไปด้วยกระบวนการการสรรหา (Recruitment) และการคัดเลือก 
(Selection) นบัเป็นขัน้ตอนแรกท่ีมีความสําคญัต่อความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
องค์การจําเป็นต้องสรรหาบคุคลท่ีองค์การต้องการ มีความรู้ความสามารถ รวมทัง้การมีคณุธรรม
และจริยธรรมท่ีดี มาร่วมทํางานกบัองค์การจดุมุ่งหมายของการสรรหา คือ การได้คนท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดมาปฏิบัติหน้าท่ีงาน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น พิชิต เทพวรรณ์ 
(2554) ได้กล่าวถึงภารกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เร่ืองการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
(Acquisition of Human Resource) ว่าเป็นการจดัการทรัพยากรมนษุย์ในการดําเนินงานอย่าง
หนึ่งท่ีมีหน้าท่ีจดัหาพนกังานท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามท่ีองค์การต้องการอย่างเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถปฏิบตัิภารกิจขององค์การให้สําเร็จลลุ่วงลงไปตามท่ีตัง้วตัถปุระสงค์ไว้ ทัง้ในปัจจบุนัและ
อนาคต ทัง้นีใ้นการจดัหาพนกังานให้ได้ตามท่ีองค์การต้องการนัน้ จะต้องอาศยัการออกแบบงาน 
การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ และการสรรหาการคดัเลือก นอกจากกระบวนการ
สรรหาและคดัเลือกพนกังานเข้ามาทํางานในองค์การแล้ว สิ่งสําคญัท่ีทําให้พนกังานใหม่สามารถ
ปรับตวัให้เข้ากับสงัคมใหม่ได้อย่างเหมาะสมและอย่างรวดเร็วท่ีสุด คือการปฐมนิเทศบุคลากร 
เน่ืองจากการเข้ามาอยู่สงัคมใหม่นัน้บคุลากรใหม่อาจจะรู้สกึเคว้งคว้าง วิตกกงัวล และเครียด ซึง่
อาจนําไปสู่การลาออกจากงานหรือมีผลการทํางานต่ําก็ได้ การปฐมนิเทศจะมีบทบาทท่ีสําคญัใน
การหลอ่หลอมให้บคุลากรใหมมี่ทศันคติ คา่นิยม และพฤติกรรมในแบบท่ีองค์การต้องการ และถือ
ได้ว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของฝ่ายฝึกอบรมหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
และการปฐมนิเทศท่ีดีจะต้องเข้าใจหลักการบางอย่างท่ีเรียกว่า การถ่ายทอดทางสังคม 
(Socialization) และวฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) (ชชูยั สมิทธิไกร, 2551: 277-
278) 
   2.3.3.2 แนวคดิการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Development) 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสําคญัในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในองค์การให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน การพฒันาบุคคลเกิดขึน้เม่ือจดัหาบุคคลมาได้
แล้ว หรือมีการบรรจุลงตําแหน่ง หรือมีการโยกย้ายเปล่ียนตําแหน่ง ต้องมีการพฒันาบคุคล และ
ถือได้ว่าเป็นงานหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (สายณัห์ พานิช, 2548: 8-9) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการพฒันาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานให้ดีขึน้ โดยมุ่งเน้นให้
เกิดผลระยะยาวในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตวับคุคล ทีมงาน และองค์การ พบว่าผู้
ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือหัวหน้างานของแต่ละหน่วยงาน และ
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หน่วยงานบคุคลหรือจดัตัง้ขึน้มาเป็นฝ่ายหรือแผนก ดงันัน้ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงจะต้องเป็นบคุคล
ท่ีมีหน้าท่ีในการนําเคร่ืองมือต่าง ๆ ของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์มาใช้ในการปรับปรุง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานท่ีเช่ือมโยงผลผลิตท่ีเกิดขึน้ของพนักงานต่อเน่ืองไปยัง
ผลผลิตของทีมงาน หน่วยงาน และองค์การได้ในท่ีสุด (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2551) ดังนัน้
กระบวนการท่ีสําคญัท่ีทําให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมได้ คือการพัฒนาเป็น
กระบวนการทกุอย่างท่ีจะทําให้สิ่งท่ีมีอยู่เป็นอยู่เจริญขึน้ ดีขึน้ และเป็นประโยชน์มากขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นบคุคล ระบบงาน องค์การ สถานท่ี ทฤษฎี ความรู้สกึนึกคิด เป็นต้น ในการพฒันาคนหรือการ
พัฒนาให้มีทักษะและความสามารถสูงขึน้มีหลายวิธี เช่น การสอนงาน การประชุม การให้
การศึกษา การฝึกอบรม การสมัมนา การส่งไปดูงาน การส่งไปศึกษาต่อ เป็นต้น ซึ่งการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์มีนกัวิชาการหลายท่านนําเสนอกิจกรรมท่ีสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม (สมคิด บางโม, 2551) ได้แก่ (1) การฝึกอบรม ในองค์การหลายแห่งมี
กิจกรรมการฝึกอบรม เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีสามารถแก้ไขได้ด้วยการ
ฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะด้านของบคุคล โดย
มุ่งเพิ่มความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ท่ีจะนําไปสูก่ารยกมาตรฐานการทํางานให้สงูขึน้ ทําให้บคุคลมี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและองค์การบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือเป็นการพฒันา
พนกังานเพ่ือไว้ใช้ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั (2) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการของการได้มาซึ่งความรู้ 
โดยผ่านประสบการณ์ท่ีนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบคุคลอย่างถาวร (3) การประชมุ 
ในองค์การจะมีการทํางานเป็นคณะบุคคลหรือทํางานเป็นกลุ่ม ซึ่งจําเป็นต้องมีการประชุมหรือ
ปรึกษากนั มีความเข้าใจตรงกนั จึงจะทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายดงันัน้การประชุมเป็นการท่ี
บคุคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปมาร่วมปรึกษาหารือ เพ่ือทํากิจกรรมให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างใดอย่าง
หนึง่ และสจิุตรา ธนานนัท์ (2550: 26) ได้เพิ่มเตมิกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ไว้อีกคือ (1) 
การศกึษาซึง่เป็นกิจกรรมด้านการพฒันาคนท่ีได้กําหนดขึน้ เพ่ือเพิ่มพนูประสทิธิภาพการทํางานใน
ภาพรวมของพนกังาน ท่ีนอกเหนือจากการเน้นเฉพาะงานท่ีกําลงัปฏิบตัิอยู่ในปัจจบุนั จดุเน้นของ
การจัดการศึกษาคือ การเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมในการทํางานตามความต้องการของ
องค์การในอนาคต เช่น การสง่คนไปศกึษาตอ่ การศกึษาดงูาน เป็นต้น (2) การพฒันา เป็นการ
กระทําท่ีทําให้บางอย่างเจริญเติบโตหรือขยายออกเพ่ือให้ดีกว่าเดิม สําหรับการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์จุดมุ่งเน้นของการพฒันาเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงความต้องการขององค์การท่ีต้องการ
เจริญเติบโต และมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดน่ิง การพฒันามีความเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์แก่บคุลากรขององค์การ เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะปรับปรุง
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เปล่ียนแปลงความต้องการขององค์การ ดงันัน้การพฒันาเป็นการเตรียมพนกังานไว้สําหรับงาน
ตําแหน่งอ่ืนๆ ในองค์การ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มพนูทกัษะให้แก่พนกังานในอนาคต (3) องค์การแห่ง
การเรียนรู้ คือสถานท่ีซึง่บคุคลได้ขยายขีดความสามารถได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ี
พึงประสงค์สําหรับพวกเขาอย่างแท้จริง ซึ่งส่งเสริมให้มีรูปแบบการคิดท่ีแปลกใหม่ และขยายวง
กว้างออกไป และ (4) การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการในการใช้ทนุทางปัญญา เพ่ือก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์การ ฉะนัน้การท่ีองค์การจะประสบความสําเร็จและดําเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ไปได้ต้องอาศยัการจดัการความรู้ท่ีดี 
 นอกจากนี  ้อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  (2552) ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากรว่า 
ประกอบด้วย (1) การสอนงาน (Coaching) เป็นกระบวนการท่ีผู้สอนงานใช้เพ่ือเสริมสร้างและ
พฒันาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตวั ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ี
วางแผนไว้เป็นอย่างดี ทําการสอนให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดขึน้ จนสามารถฝึกให้พนกังาน
ปฏิบัติงานตามท่ีสอนให้บรรลุเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนและ
พนกังาน โดยปกติผู้สอนอาจจะเป็นผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารระดบักลาง หรือผู้บริหารระดบัต้น 
และผู้ ถูกสอนงานโดยปกติจะเป็นลูกน้องท่ีอยู่ในทีมหรือกลุ่มเดียวกัน (2) โปรแกรมพ่ีเลีย้ง 
(Mentoring Program) เป็นรูปแบบการพฒันาท่ีเน้นให้เกิดการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม การ
แก้ไขปัญหา และการกําหนดเป้าหมายเพ่ือให้งานบรรลผุลสําเร็จตามท่ีผู้บงัคบับญัชาต้องการ เป็น
การแลกเปล่ียนระหว่างประสบการณ์ของผู้ ท่ีมีความรู้และความชํานาญในงานให้กับผู้ ท่ีไม่มี
ประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่มาก (3) การทํากิจกรรม เป็นการพฒันาบคุลากรท่ีมุ่งเน้นให้
พนกังานได้ปฏิบตัิจริงจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกําหนดขึน้ ซึง่ผู้บงัคบับญัชาจะมอบหมายให้พนกังาน
รับผิดชอบกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัไป เพ่ือให้พนกังานเกิดความร่วมมือสามคัคีกนั เกิดการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและมมุมองซึ่งกันและกัน เกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดผลผลิตหรือผลการปฏิบตัิงาน
เพิ่มสงูขึน้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และการเข้าสูอ่งค์การ แนวคดิทัง้สองครอบคลมุอยู่ในเร่ืองการ
จดัการทรัพยากรมนษุย์ ซึง่พิชิต เทพวรรณ (2554) ได้อธิบายไว้ตามวงจรของการจดัการทรัพยากร
มนษุย์ ประกอบด้วย 4 กระบวนการคือ (1) กระบวนการสรรหาคดัเลือก เป็นการจดัหาและคดัเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับงาน (2) กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป็นการจัดการผล      
การปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ (3) กระบวนการให้รางวัลและ
ผลตอบแทน เป็นการให้รางวลัตอบแทนแก่ความสําเร็จท่ีเกิดขึน้กบัองค์การทัง้ในระยะสัน้และระยะ
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ยาว และ (4) กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นการพฒันาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และพฤตกิรรมท่ีองค์การต้องการ ดงัรูปภาพท่ี 2.1 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 ตวัแบบการจดัการทรัพยากรมนษุย์แบบมิชิแกน (Michigan Model of HRM) 
แหล่งที่มา: พิชิต เทพวรรณ์, 2554: 38. 
 
  2.3.3.3 แนวคิดการพฒันาอาชีพ (Career Development) เป็นมมุมองของพนกังาน
ในองค์การท่ีมองว่าตนเองต้องการความก้าวหน้าและพฒันาความรู้ความสามารถในอาชีพ ถ้าหาก
พนกังานเหล่านัน้ถึงช่วงเวลาหนึ่งในการทํางานแล้วเห็นว่าตนเองไม่สามารถก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งานได้ จะเกิดความไม่พึงพอใจและอาจนําไปสู่การลาออกในท่ีสดุ ในศตวรรษท่ี 20 บริษัทต่าง ๆ 
เลือกรับบุคลากรอายุน้อย ด้วยความมุ่งมั่นว่าบุคลากรจะยึดอาชีพในบริษัทเดียวนัน้ตลอดไป 
ผู้บริหารจะจดัการฝึกอบรมและให้โอกาสท่ีดีแก่บคุลากรนัน้ ซึง่จะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีและ
ขยนัทํางาน (ร็อบบินส์, 2005: 198) ชชูยั สมิทธิไกร (2551: 298-303) กล่าวถึงความสําคญัและ
ขัน้ตอนไว้ว่าการพฒันาอาชีพจะช่วยรับประกันว่าบุคลากรท่ีมีความสามารถจะคงอยู่กับองค์การ
ต่อไป ช่วยให้องค์การสามารถดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถสูง ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับ
องค์การ ช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและลดความล้าสมัย โดยจะมีขัน้ตอนของการ
พฒันาการด้านอาชีพออกเป็น 5 ขัน้ คือ (1) ขัน้ค้นหา (Exploration) คือช่วงเวลาท่ีบคุคลเร่ิมค้นหา
เป้าหมาย คา่นิยม และความต้องการในชีวิตของตนเอง และค้นหาว่าอาชีพใดท่ีเหมาะสมกบัตนเอง
มากท่ีสดุ การค้นหาสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การพดูคยุกบัเพ่ือนหรือญาติ การอ่านหนงัสือ 
เป็นต้น (2) ขัน้วางรากฐาน (Establishment) บคุคลเม่ือถึงช่วงเวลาหางาน และได้งานทําเป็นครัง้

การสรรหาและ
คดัเลือก 

ระบบการประเมินผล
การปฏิบตังิาน 

ผลการปฏิบตังิาน 

รางวลัและ
ผลตอบแทน 

การฝึกอบรม 
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แรก ได้รับความยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานได้เรียนรู้จากการทํางานจริง และได้รับผลสําเร็จ ขัน้ตอน
นีม้ักจะเร่ิมต้นด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงและเต็มไปด้วยความวิตกกังวล และมักจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาสําคญั 2 ประการ คือ การค้นหาอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และการแสดงฝีมือให้ผู้ อ่ืนรับรู้  
การค้นหาอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองอาจจะเป็นสิ่งท่ีใช้เวลานาน บางคนอาจจะต้องผ่านการ
ทํางานหลายอาชีพ แต่สําหรับบางคนอาจเร่ิมต้นทํางานและเกษียณอายใุนองค์การเดียว ดงันัน้
การค้นหาอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองอย่างละเอียดรอบคอบ จึงเป็นสิ่งช่วยให้ขัน้ตอนแห่งการ
วางรากฐานนีสํ้าเร็จไปอย่างราบร่ืน (3) ขัน้มชัฌิม (Mid-career) ช่วงนีบุ้คคลอาจจะมีผลการ
ทํางานท่ีก้าวหน้า ทรงตวั หรือเร่ิมถดถอยลงก็ได้ ดงันัน้การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานให้
สงูขึน้อีกจึงเป็นความท้าทายของช่วงอาชีพในขัน้ตอนนี ้ ซึง่จะมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละ
บุคคลว่าต้องการวางแผนความก้าวหน้าของตนเอง รักษาตําแหน่งหรือสิ่งท่ีอยู่ไว้เท่านัน้ หรือลด
ตําแหน่งและอํานาจในการทํางานลง (4) ขัน้ปัจฉิม (Late Career) หรือช่วงสดุท้ายของอาชีพจะ
เป็นช่วงท่ีบคุคลผ่อนคลายลง หรือเป็นผู้ ใหญ่ในท่ีทํางาน บคุคลจะมีลกัษณะแตกตา่งกนัสําหรับผู้
ท่ีอยู่ในจดุอ่ิมตวัในขัน้มชัฌิมจะตระหนกัว่าเขาไม่อาจเปล่ียนแปลงอะไรได้อีก สว่นผู้ ท่ีเร่ิมถดถอย
ตัง้แตข่ัน้มชัฌิมจะรู้สกึหวาดกลวั ไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน และผู้ ท่ีอยู่ในขัน้ปัจฉิมแห่ง
อาชีพมกัจะไม่ขวนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อีกต่อไป และ (4) ขัน้ถดถอย (Decline) เป็นขัน้ตอน
สดุท้ายของเส้นทางอาชีพ บุคคลจะต้องมีการปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง การทํางานจะไม่มี
หน้าท่ีความรับผิดชอบใด ๆ ดงันัน้บุคคลจะต้องค้นหาสิ่งท่ีตนเองต้องการจะทําในช่วงเวลานี ้เช่น 
งานอดเิรก งานกศุล เป็นต้น ทัง้หมดท่ีกลา่วมาสามารถแสดงได้ดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2 ขัน้ตอนของการพฒันาการด้านอาชีพ 

แหล่งที่มา: ชชูยั สมทิธิไกร, 2551: 300. 
 
 แนวคิดของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการ
ถ่ายทอดทางสงัคมเป็นเร่ืองท่ีครอบคลุมช่วงของการทํางานของพนกังานในองค์การ ซึ่งมีหลาย
กิจกรรมท่ีสามารถเร่ิมต้นจากแนวคิดแรก คือ (1) การเข้าสูอ่งค์การ ประกอบด้วยการคดัเลือกและ
การสรรหา การปฐมนิเทศ (2) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เช่น การฝึกอบรม การเรียนรู้ การศกึษา 
การประชมุ การพฒันา เป็นต้น และ (3) การพฒันาอาชีพ ประกอบด้วยขัน้ค้นหา ขัน้วางรากฐาน 
ขัน้มชัฌิม ขัน้ปัจฉิม และขัน้ถดถอย ซึ่งกระบวนการดงักล่าวมีลกัษณะท่ีเป็นลําดบัขัน้และเป็น
ขัน้ตอน โดยท่ีจะกลา่วถึงรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
 2.3.3 ขัน้ตอนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและนําเสนอเป็น
ขัน้ตอนไว้หลายมมุมอง เช่น แฟลตแมน (Feldman, 1981 quoted in Kennedy and Lawton, 
1990; Konya and Johnston, 2007) นําเสนอขัน้ตอนการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 3 
ขัน้ตอนสามารถอธิบายได้คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนการถ่ายทอดทางสงัคมลว่งหน้า การรับพนกังาน
ใหม่เข้ามายงัองค์การ การเตรียมตวัเพ่ือให้พร้อมรับรู้ประสบการณ์ใหม่ท่ีจะได้พบและเร่ิมมีการ
ปรับตวั ก่อนท่ีพนักงานเข้ามาจะมีการหาข้อมูลเก่ียวกับองค์การก่อนเข้าทํางาน ขัน้ตอนท่ี 2 

ผลการ

ปฏิบติังาน 

ต่ํา 

สงู 

5 10 15 20 45 40 35 30 25 55 50 70 60 75 

ค้นหา 

วางรากฐาน 

เปล่ียนจากโรงเรียน

สูก่ารทํางาน 

มชัฌิม ปัจฉิม ถดถอย 

ได้งาน

ครัง้แรก 

การทํางานจะ

ดีขึน้หรือแยล่ง 

ผู้หลกั

ผู้ใหญ่ 

เกษียณ 

? 

? 
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ขัน้ตอนการปรับพฤติกรรมเป็นขัน้ตอนท่ีเร่ิมช่วงแรกของพนกังานใหม่กับองค์การ พนกังานใหม่
ต้องเผชิญกบัการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในงานและกลุ่มงานกบัเป้าหมาย เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด
ของพนกังาน ขัน้ตอนท่ี 3 การจดัการบทบาทหน้าท่ี การรับพนกังานจะพยายามท่ีจะไกล่เกล่ีย
ระหวา่งความขดัแย้งในชีวติและความต้องการความขดัแย้งในท่ีทํางาน  
 วานสั (Wanous, 1992: 209) นําเสนอขัน้ตอนในกระบวนการการถ่ายทอดทางสงัคมมี 
4 ขัน้ตอนคือ (1) ขัน้ตอนการเผชิญหน้าและยอมรับความเป็นจริงขององค์การ ประกอบด้วยการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับองค์การท่ีบคุคลนัน้ได้คาดหวงัไว้ ความขดัแย้งระหว่างความต้องการในงาน
ของบุคคลและสถานะขององค์การ ความคิดเห็นหรือมุมมองของบุคคลนัน้ได้รับการสนับสนุน
หรือไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ และถกูลงโทษจากองค์การ (2) ขัน้ตอนการยอมรับบทบาท การท่ีบคุคล
ได้เร่ิมต้นงานใหม่ การกําหนดบทบาทของบคุคลกบัเพ่ือนร่วมงานและหวัหน้างาน การเรียนรู้ท่ีจะ
รับมือกบัแรงต้านต่อการเปล่ียนแปลง ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานใหมแ่ละการประเมินผลการปฏิบตัิงานขององค์การ การเรียนรู้วิธีการทํางานภายในระดบั
โครงสร้าง (3) ขัน้สร้างตวัตนในบริบทขององค์การ เป็นการเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั
องค์การ มีการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในงานระหวา่งภายนอกงานและภายในงาน มีความผกูพนั
ในการทํางานและถูกกระตุ้นจากองค์การในการทํางานท่ีท้าทายในปีแรกของการทํางาน การ
แสดงออกถึงการเปล่ียนภาพลกัษณ์ของตนการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี และมีค่านิยมใหม่ (4) ขัน้
ตรวจสอบความสําเร็จของการถ่ายทอดทางสงัคม องค์การได้รับความน่าเช่ือถือและความผกูพนั
ตอ่องค์การจากพนกังาน มีความพึงพอใจโดยทัว่ไปสงู มีความรู้สกึของการได้รับการยอมรับซึง่กนั
และกนั การมีส่วนร่วมในงานและแรงจงูใจในการทํางาน มีการส่งสญัญาณระหว่างพนกังานใหม่
และองค์การท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับซึง่กนัและกนั 
 นอกจากนีน้ักวิชาการหลายท่านท่ีสนใจศึกษาการถ่ายทอดทางสงัคม โดยบรูว์เออร์ส
(Lohse, 2008) ได้ทําการสงัเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีนกัวิชาการหลายท่านได้
นําเสนอไว้คล้ายคลงึกนั คือ (1) ช่วงการเรียนรู้จากความคาดหวงั การเรียนรู้แบบนีเ้กิดขึน้ก่อนท่ี
พนกังานจะเร่ิมงานใหม่กับองค์การ พนกังานจะค้นคว้าหาข้อมลูเก่ียวกับบริษัทก่อนท่ีจะเร่ิมต้น
ทํางาน (2) ช่วงการพบหรือการเผชิญหน้าครัง้แรกเม่ือพนกังานเข้ามาทํางานในสถานท่ีใหม่ครัง้
แรก เป็นสว่นเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้องค์การใหม่ องค์การอาจจะเสนอโปรแกรมท่ีช่วยให้พนกังาน
ใหม่สามารถเข้าถึงองค์การได้ (3) ช่วงการจดัการบทบาท การเปล่ียนแปลง หรือการยอมรับซึง่กนั
และกัน เม่ือพนกังานใหม่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการพฒันาทกัษะจะรู้สึกมัน่ใจต่อบทบาท
หน้าท่ีของตน และรู้สกึเหมาะสมกบัองค์การ พนกังานใหมไ่ม่ได้ถกูคาดหวงัท่ีจะให้เป็นผู้ เช่ียวชาญ
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ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบขัน้ตอน จะขึน้อยู่กับความแตกต่างของแต่ละคน เช่น ความแตกต่างของ
ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ใหม่ ทัง้นีผู้้ วิจัยได้
รวบรวมการศกึษาการสงัเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของบรูว์เออร์ส (Lohse, 2008) ท่ี
ได้อธิบายความแตกต่างของกระบวนการท่ีนกัวิชาการแต่ละท่านอธิบายไว้ แสดงให้เห็นถึงความ
แตกตา่งได้ดงัภาพท่ี 2.3 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
 
 นอกจากนีมี้การกล่าวถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การครอบคลุมตลอด
ชีวิตการทํางานโดย บงัอร โสฬส (2538) ได้นําการถ่ายทอดทางสงัคมในกลุม่ของด๊วซและไรท์แมน 
(Deaux and Wrightsman, 1988: 428-432) มาอธิบายในองค์การ เสนอขัน้ตอนท่ีตอ่เน่ืองของ
การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การไว้ ประกอบด้วยการอบรมถ่ายทอดสงัคมใน 5 ระยะ 4 จดุตดั 
ดงัตอ่ไปนี ้
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้แสวงหาและคดัเลือก (Investigation) เป็นระยะก่อนการเป็นสมาชิกของ
องค์การ คือ เป็นระยะเวลาของการสืบเสาะแสวงหา เพ่ือให้รู้จกัและเข้าใจกนัระหว่างองค์การกบั
บุคคล เป็นช่วงท่ีคล้ายคลึงกับการถ่ายทอดสงัคมล่วงหน้าและช่วงการเรียนรู้จากความคาดหวงั 
โดยพนักงานจะต้องเตรียมตัวสําหรับการได้รับการถ่ายทอดสังคมและวัฒนธรรมองค์การ ใน
ขณะเดียวกนัองค์การก็มีการสรรหาบคุคลในการได้มาซึง่คนดี มีความเหมาะสมกบัการทํางานใน
องค์การและมีการคดัเลือกเป็นการกลัน่กรองขัน้ต้น การทบทวนใบสมคัรและประวตัิของผู้สมคัร 
เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ อาจจะกระทําโดยการสมัภาษณ์การตรวจสอบอ้างอิง การตรวจสุขภาพ การตดัสินใจ
คดัเลือกขัน้สดุท้าย (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2544)  

ช่วงการเรียนรู้
จากความ
คาดหวัง 

(Feldman, 1981; Graen, 
L976; Schein, 1978;
Simpson, 1967; Van 

Maanen,1976 )

ช่วงการพบครัง้แรก
(Feldman, 1976)

หรือช่วงการ
เผชิญหน้าครัง้แรก 

(Graen, 1976)

ช่วงการจัดการบทบาท 
(Feldma, 1976) 

ช่วงการเปล่ียนแปลง
(Van Maanen,1976)

หรือช่วงการยอมรับซึ่ง
กันและกัน (Schein, 1978)
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 ขัน้ท่ี 2 ขัน้บรรจเุข้าทํางาน (Entry) เป็นช่วงตดัระหว่างระยะก่อนการเป็นสมาชิกกบัการ
เป็นสมาชิกใหม ่ในขัน้นีอ้งค์การมกัจดัให้มีการปฐมนิเทศ และอาจมีงานเลีย้งต้อนรับพนกังานใหม ่
นอกจากนีอ้งค์การต้องมีกิจกรรมท่ีเป็นการอบรมถ่ายทอดสังคมแบบเป็นทางการ เพ่ือชีแ้จง
ระเบียบ นโยบาย สวสัดิการต่าง ๆ แนะนําบุคลากร สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ รวมไปถึงให้เกิด
ความพร้อมในการเป็นสมาชิกใหม่ ชชูยั สมิทธิไกร (2551) กล่าวถึงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่
ควรจะมีความวิตกกังวลน้อยต่อการท่ีจะต้องเผชิญหน้ากับเพ่ือนร่วมงานใหม่ เจ้านายใหม ่
สิ่งแวดล้อมใหม่ และงานใหม่ ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
องค์การของตนอย่างถูกต้อง ในกรณีศึกษาการปฐมนิเทศของบริษัทเท็กซัสอินสตรูเมนต์ ท่ีมี
กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างผิวเผินและการแนะนําตัวแก่เพ่ือนร่วมงาน และมี
วฒันธรรมในการทดสอบความอดทนบางอย่างกบัพนกังานใหม่ ทําให้พนกังานใหม่ไม่สามารถลด
ความวิตกกังวลและความเครียดลงได้ทําให้พนักงานลาออกจากบริษัท จนมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการปฐมนิเทศให้มีความเป็นทางการและให้ความสําคญัมากยิ่งขึน้ทําให้อตัราการลาออก
จากงานของพนักงานใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับคํากล่าวท่ีว่า การเร่ิมต้นท่ีดีคือการ
วางรากฐานท่ีดี (ประเวศ วะสี, 2551)  
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้เรียนรู้ (Socialization/Learning) เป็นช่วงระยะการถ่ายทอดทางสงัคมท่ี
พนกังานใหม่และกลุ่มพยายามท่ีจะรวมเข้าด้วยกนั องค์การจะมีการพยายามทําให้พนกังานใหม่
รวมเข้าด้วยกันกับเป้าหมายและบรรทัดฐานขององค์การ โดยมีการจัดกิจกรรม การสอน 
กระบวนการ ในขณะเดียวกันพนกังานใหม่ก็จะพยายามปรับการทํางานของตนให้เข้ากันได้กับ
กลุ่มการเรียนรู้ของพนกังานใหม่ท่ีอาจได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการจากหวัหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และลกูน้อง  ความสําคญัของการรวมกนัเป็นกลุม่จะมีพลงั
ยิ่งใหญ่กวา่ผลรวมของการกระทําของแตล่ะบคุคลท่ีตา่งคนตา่งทํา (ร็อบบนิส์, 2005: 71) 
 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ยอมรับ (Acceptance) เป็นจดุเปล่ียนท่ีพนกังานใหม่ได้กลายเป็นสมาชิกของ
องค์การอย่างเต็มตวั พนกังานใหม่เกิดการยอมรับและเปล่ียนแปลงค่านิยม ทศันคติให้สอดคล้อง
กบัองค์การ มีความผูกพนัแน่นเฟ้นกบัองค์การและบุคคลอ่ืน ความคลางแคลงใจและความวิตก
กังวลต่อองค์การและบุคคลในองค์การได้หมดไป การอบรมถ่ายทอดทางสงัคมท่ีเด่นชดัคือการ
ผ่านข้อผูกพันเร่ืองการทดลองงาน โดยยอมให้เร่ิมมีสิทธิและเสียงเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ๆ 
นอกจากนีอ้งค์การอาจะเร่ิมเปิดโอกาสให้ร่วมรับรู้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัหรือข้อมลูท่ีไม่เปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอก (Van Maanen and Schein, 1979 อ้างถึงใน บงัอร โสฬส, 2538) 
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 ขัน้ท่ี 5 ขัน้ดํารงรักษา (Maintenance) เป็นช่วงท่ีบทบาทการเจรจาตอ่รองมีความชดัเจน 
ระยะท่ีพนักงานใหม่ได้รับรองการเป็นสมาชิกอย่างพนักงานอย่างสมบูรณ์แล้ว ย่อมสามารถ
ปฏิบตังิานได้อยา่งสบายใจ ตามความสามารถ และสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งอตัโนมตัด้ิวยความ
เช่ียวชาญและคุ้นเคย ในระยะนีบ้คุคลอาจละเลยการเรียนรู้วิธีการทํางานแบบใหม่ ๆ จึงอาจทําให้
เกิดความผิดพลาดในงานได้ และเกิดผลเสียตา่ง ๆ กบังาน ในขณะเดียวกนัองค์การก็อาจจะมีการ
ละเลยในการจดักิจกรรมเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถให้กบับุคคลท่ีอยู่ในระยะดํารงรักษาได้ 
ดงันัน้องค์กรควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนอนาคตกับองค์การ การเปิดโอกาสแสดง
ความคดิเห็นและข้อเรียกร้องของสมาชิก ควรมีการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมและตอ่เน่ือง 
 ขัน้ท่ี 6 ขัน้หกัเห (Divergence) ระยะท่ีพนกังานได้ทํางานมาช่วงเวลาหนึง่ ในการทํางาน
บางครัง้พนกังานบางคนพบว่าบทบาทการเจรจาตอ่รองของตนไม่เป็นผลสําเร็จ เกิดความสมัพนัธ์
ในความสามารถในการทํางานไม่พฒันา พนักงานไม่พึงพอใจต่อกลุ่ม กลุ่มหรือองค์การไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อีกต่อไป ทําให้เกิดจุดเปล่ียนหรือจุดหกัเหให้พนกังานมอง
หางานใหม่ รู้สึกอยากเปลี่ยนงาน และลาออกจากองค์การในท่ีสุด การตัดสินใจลาออกของ
พนกังานคือระดบัความไม่พึงพอใจในงานของคนในองค์การ ซึ่งอาจเป็นการไม่พอใจในลกัษณะ
งานโดยตรง หรือสภาพแวดล้อมของงาน หรืออาจะเป็นได้ทัง้สองอย่าง และจํานวนของสิ่งท่ีดงึดดู
ใจจากทางเลือกต่างๆ ภายนอกองค์การว่ามีมากน้อยเพียงใด หากคนในองค์การเกิดความ             
ไม่พึงพอใจในงาน เพราะมีจํานวนชัว่โมงการทํางานมากเกินไป สถานท่ีอยู่ไกลบ้านเกินไป ก็อาจ
ทําให้มองหางานใหม่ท่ีมีจํานวนชัว่โมงการทํางานลดลง และมีสถานท่ีทํางานอยู่ใกล้บ้าน (ธงชยั 
สมบรูณ์, 2549: 177-178) ดงันัน้การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การขัน้ดํารงรักษาช่วยให้สมาชิก
ลดหรือไม่มีความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงงาน หรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายองค์การ โดยองค์การ
ควรให้การสนับสนุนเร่ืองงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถทําให้พนักงานรู้สึกท้าทาย เพิ่มทักษะ
พนกังาน เป็นต้น 
 ขัน้ท่ี 7 ขัน้ทบทวน (Resocialization) ระยะท่ีสมาชิกท่ีจะพิจารณาความต้องการท่ี
แท้จริงของตนเอง ซึง่ถือเป็นช่วงเวลาท่ีองค์การต้องให้ความพยายามเรียกความผกูพนัตอ่องค์การ
กลบัมาจากสมาชิกท่ีเกิดความหกัเหและสดุท้ายก็ลาออกจากองค์การ โดยองค์การจะใช้วิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การเจรจา ทบทวนบทบาท คุยถึงปัญหา เพ่ือท่ีจะหาจุดร่วมระหว่างองค์การและ
พนกังานตา่งก็พงึพอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 
 ขัน้ท่ี 8 ขัน้ออกจากองค์การ (Exit) เม่ือพนกังานถึงจดุของการลาออก ระดบัความผกูพนั
ของพนกังานและกลุม่จะน้อยลงโดยการออกจากองค์การอาจจะเป็นไปตามวาระ การเกษียณอาย ุ
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หรือวาระฉุกเฉิน คือ พนักงานลาออกหรือองค์การให้ออก สําหรับการเกษียณอายุ คือการท่ี
องค์การได้พิจารณาให้คนในองค์การพ้นจากงานเม่ือมีอายถุึงเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ จะเกิดขึน้เม่ือคน
ในองค์การทํางานมาถึงจดุสดุท้ายของเส้นทางสายอาชีพ (ธงชยั สมบรูณ์, 2549: 178) ทัง้นีก้าร
เกษียณอายอุงค์การอาจมีการโยกย้ายบคุคลไปอยู่ตําแหน่งท่ีมีการตดัสินใจน้อยลง องค์การจะมี
การกําหนดสวสัดกิาร บําเหน็จ บํานาญแก่พนกังานไว้แล้ว มีกิจกรรมเพ่ือทําให้เกิดความทรงจําท่ีดี
ตอ่กนั รวมไปถึงการให้พนกังานท่ีอยูใ่นขัน้นีเ้ป็นตวัแบบให้กบัพนกังานรุ่นใหมต่อ่ไป 
 ขัน้ท่ี 9 ขัน้จดจําความหลัง (Remembrance) เป็นระยะท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
ระหวา่งพนกังานและกลุม่ท่ีกลายเป็นการเคารพนบัถือ แม้วา่ความผกูพนัรับผิดชอบตอ่กนัระหว่าง
องค์การและพนกังานจะหายไปจนหมดแล้ว แต่อดีตท่ีทัง้น่าพอใจและไม่พอใจยงัคงอยู่ในความ
ทรงจําทัง้ในตวับุคคลและองค์การ และพนกังานใหม่รุ่นต่อไปสนใจท่ีรับรู้อดีตดงักล่าวด้วย และ
มกัจะนํามาใช้ประกอบการประเมินองค์การ องค์การจึงควรตระหนกัและควรจะกล่าวถึงอดีตของ
พนกังานท่ีดี ท่ีเป็นตวัแบบท่ีดีให้คนรุ่นใหมเ่จริญรอยตาม 
 กระบวนการอบรมถ่ายทอดทางสงัคมท่ีได้กลา่วมาข้างต้นทัง้ 9 ระยะ สามารถแสดงได้
รูปภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  กระบวนการอบรมถ่ายทอดสงัคมขององค์การ  
แหล่งที่มา: Deaux and Wrightsman, 1988: 429. 
 

ความรู้สกึ
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สมาชิกใหม่ 
เรียนรู้ 

สมาชิกเตม็ขัน้ 
ดาํรงรักษา 

สมาชิกใกล้ฝ่ัง 
ทบทวน 

อดีตสมาชิก 
จดจาํ 

ระยะเวลา 
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 การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ โดยใช้แนวคิด
ของด๊วซและไรท์แมน (Deaux and Wrightsman, 1988) ซึง่แสดงกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม
เป็นขัน้ตอนตอ่เน่ืองตลอดชีวิตการทํางานของพนกังาน 

 

 2.3.4 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความอยู่ดมีีสุข 
 นกัวิชาการหลายทา่นท่ีศกึษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายทอดทางสงัคม จากโมเดลทัง้ 

3 ขัน้ตอนของแฟลตแมน (Feldman, 1981 quoted in Kennedy and Lawton, 1990; Konya 
and Johnston, 2007) ผลลพัธ์ท่ีได้คือ ความพงึพอใจแรง จงูใจในการทํางาน และการมีสว่นร่วม
ในงาน หรือความผกูพนัในงาน (Kennedy and Lawton, 1990) ดงัภาพท่ี 2.5 

 

 
 
ภาพที่ 2.5 การถ่ายทอดทางสงัคม 

แหล่งที่มา: Kennedy and Lawton, 1990: 197. 
 

 เซกส์และคณะ (Saks, Uggerslev and Fassina, 2006) พบว่ากลยทุธ์ถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้ถึงความเหมาะสม ความพงึพอใจในงาน ความ
ผกูพนัต่อองค์การ ผลการปฏิบตัิงาน และการปฐมนิเทศ รวมถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ สาลาวาติและคณะ (Salavati, Ahmadi, Sheikhesmaeili and Mirzaei, 2011) พบว่า
ความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมและการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ในคณะทํางานหรือผู้ ท่ีมีการศกึษาท่ีสงูกว่า และยงัมีการวิจยัท่ีมีผลเป็นท่ียอมรับร่วมกนัว่าตวัแปร
การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีผลบน 5 ปัจจยัของการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การประกอบด้วย
พฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมท่ีมีมารยาท พฤติกรรม
การอดทนอดกลัน้ และพฤตกิรรมให้ความร่วมมือ ฟังและคณะ (Fang, Duffy and Shaw, 2011) ได้
ศกึษาโดยการรวบรวมงานวิจยัของการถ่ายทอดทางสงัคมในพนกังานใหม่ในการจดัวางองค์การ
และการพัฒนาโมเดลทุนทางสงัคมของกระบวนการการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ โมเดล

การถ่ายทอด
ทางสงัคม
ลว่งหน้า

การปรับ
พฤตกิรรม

การจดัการ
บทบาทหน้าท่ี 

ความพงึพอใจ

แรงจงูใจในการทํางาน

การมีสว่นร่วมในงาน

ความผกูพนัในงาน
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ระดบัหน่วยธุรกิจ 

แสดงให้เห็นถึง (1) บทบาทของปัจจยัการถ่ายทอดทางสงัคม เช่น กลยทุธ์การถ่ายทอดทางสงัคม
และการเข้าควบคุมสถานการณ์ของพนักงานใหม่ท่ีทําให้ง่ายขึน้ต่อการเป็นทุนทางสังคม (2) 
ประสทิธิผลท่ีทําให้เคล่ือนท่ีของทนุทางสงัคมสําหรับการปรับตวัของพนกังานใหม่และความสําเร็จ
ทางอาชีพ และ (3) คนภายในองค์การในการทําให้เกิดการปรับตวัของพนกังานใหมไ่ด้ง่ายขึน้ 

 นอกจากนีง้านวิจยัท่ีนําเสนอถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นเร่ืองสําคญัเร่ืองแรกๆ 
ของขัน้ตอนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีสามารถนํามาอธิบายถึงความอยู่ดีมีสุขของ
พนกังานได้ เช่น แบพตสิท์ (Baptiste, 2007) พบวา่การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (HRM Practices) 
มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติต่อความอยู่ดีมีสขุของพนกังานและมีแนวโน้มเป็นเชิงบวก
มากกว่าเชิงลบ ภาพรวมในการศึกษาคือพฤติกรรมการจัดการความสมัพนัธ์ในรูปแบบของการ
สนบัสนนุและการพฒันาความไว้วางใจ และการสง่เสริมความอยู่ดีมีสขุของพนกังาน และแวน เด 
วรูเด (Van de Voorde, 2009: 4-5) ศกึษาเก่ียวข้องกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ บรรยากาศใน
การทํางานความอยูดี่มีสขุของพนกังาน และผลการปฏิบตังิานในองค์การดงัภาพท่ี 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ บรรยากาศในการทํางาน ความอยูดี่มีสขุของพนกังาน 
และผลการปฏิบตังิานในระดบัหนว่ยธุรกิจ 

แหล่งที่มา: Van de Voorde, 2009: 5. 
 

การบริหาร
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- การรับรู้การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ของ
พนกังาน 
- บรรยากาศในการ
ทํางาน 

ผลการ
ปฏิบติังานในแต่

ละสว่น 
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 ในการศึกษาเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การของประเทศไทย อจันา เตมีย์ 
(2554) ศกึษาพบว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การโดยรวมในแตล่ะขัน้ตอนได้แก่ขัน้ท่ี 1 ขัน้
แสวงหาและคดัเลือก ขัน้ท่ี 2 ขัน้บรรจเุข้าทํางาน ขัน้ท่ี 3 ขัน้เรียนรู้ และขัน้ท่ี 4 ขัน้ยอมรับและดํารง
รักษา พบว่ามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการทํางานของพนกังานโรงแรมทัง้โดยรวมและ
รายด้านทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ด้านความซื่อสตัย์ และด้าน
การบริการ 

 การศกึษาครัง้นี ้ซึง่ผู้วิจยัสนใจศกึษาว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การกบัความอยู่ดี
มีสขุจาก งานวิจยัท่ีมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้นสามารถทําให้ผู้วิจยัจึงตัง้สมมติฐานของการศกึษา
ครัง้นีไ้ด้ว่า “การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอยู่ดีมีสุขใน
องค์การของพนกังาน” (สมมตฐิานท่ี 2)  

 
 2.3.5 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับการฝังลึกในงาน 
 งานวิจยัศึกษาพบว่ากลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความเป็นไปได้ท่ีทําให้

พนกังานใหมเ่กิดการฝังลกึอยา่งกระตือรือร้น ได้แก่ กลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การหลาย
แบบ (คือแบบกลุม่ แบบตารางคงท่ี และแบบยอมรับลกัษณะเดิม) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการ
ฝังลึกในงานมิติองค์การ และการฝังลึกในงานยงัเป็นตวัแปรคัน่กลางระหว่างการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การกบัการตัง้ใจลาออกของพนกังาน (Allen, 2006) สว่นเซกส์และคณะ (Saks et al., 
2006) พบว่ากลยุทธ์ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงลบกับบทบาทท่ีไม่ชดัเจน 
บทบาทความขดัแย้ง และความตัง้ใจท่ีจะออก   
 ทัง้นีมี้งานวิจยัท่ีศึกษาเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคญัอนัดบั
แรกๆ ของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ เช่น งานวิจยัของวิลเลอร์ (Wheeler et al., 2010) 
พบว่าประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนษุย์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการฝังลกึในงานมิติ
องค์การและมิติสงัคม/ชุมชน และมีความสมัพนัธ์เชิงลบกับการตัง้ใจลาออกของพนกังาน โดยมี
การฝังลกึในงานเป็นตวัแปรคัน่กลาง และคาลาเทปและคาลาดาส (Karatepe and Karadas, 
2012) แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรม การเสริมสร้างพลงัอํานาจ และการให้รางวลัมีความสมัพนัธ์
ทางบวกตอ่การฝังลกึในงาน อย่างไรก็ตามเบอร์เกิลและคณะ (Bergiel et al., 2009) พบว่า        
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ได้แก่ การจ่ายคา่ตอบแทน การสนบัสนนุจากหวัหน้างานและ
โอกาสในการเติบโตในงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการตัง้ใจลาออกจากงานโดยมีตัวแปร
คัน่กลางคือการฝังลกึในงาน และมีงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัความเหมาะสมกบัองค์การ (Person-
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Organization Fit) เป็นเร่ืองท่ีใกล้เคียงกบัการฝังลกึในงานในมิตขิองความเหมาะสม (Fit) สามารถ
นํามาอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมกบัความเหมาะสมกบัองค์การได้ โดยคู
เปอร์ โทมสัและคณะ (Cooper-Thomas,  Vianen and Anderson, 2004) พบว่าการรับรู้ของ
พนกังานใหม่และความเหมาะสมกบัองค์การจะมีความสมัพนัธ์มากหลงัจากมีการถ่ายทอดทาง
สงัคมไปแล้ว 4 เดือน โดยเปรียบเทียบกบัช่วงท่ีรับพนกังานเข้าสูอ่งค์การ  
 ดงักล่าวมาข้างต้นนีทํ้าให้ผู้ วิจยัตัง้สมมติฐานของการศึกษาครัง้นีไ้ด้ว่า “การถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการฝังลกึในงานของพนกังาน” (สมมตฐิานท่ี 3)  
 
2.4 โครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ศกึษา 

 
 การประมวลเอกสารทําให้ผู้วิจยัพบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างการถ่ายทอดทาง

สงัคมในองค์การ การฝังลกึในงาน และความอยู่ดีมีสขุของพนกังาน งานวิจยัท่ีอธิบายโดยเร่ิมจาก
อิทธิพลของตวัแปรการฝังลกึในงาน ได้แก่ การศกึษาของลีและคณะ (Lee et al., 2004) พบว่าการ
ฝังลึกในงานในมิติองค์การส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและผลการปฏิบตัิงานอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ และฮอลตนัและคณะ (Holtom, Burton and Crossley, 2011) ศกึษาพบว่า
การฝังลกึในงานเป็นตวัแปรคัน่กลางระหว่างเหตกุารณ์สะเทือนใจเฉียบพลนั (Negative Shocks) 
เช่น การเกิดข้อโต้แย้งกับหัวหน้างาน การขอลาออกจากงาน เป็นต้น กับพฤติกรรมการหางาน 
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตัิงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึง่การฝังลกึใน
งานสง่ผลเชิงลบตอ่พฤติกรรมการหางานและพฤติกรรมตอ่ต้านการปฏิบตัิงาน และส่งผลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยผ่านการฝังลึกในงานของพนักงาน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ
 สําหรับตวัแปรการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การศกึษาของจรัล อุ่นฐิติวฒัน์ (2548) 
ศึกษากลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมขององค์การท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในองค์การและความพึง
พอใจในงานสําหรับพนกังานสถาบนัการเงินพิเศษของรัฐท่ีมุ่งศึกษากลวิธีการริเร่ิมของพนกังาน 
กลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมขององค์การ และความแตกต่างของบุคคลมีความเก่ียวข้องเชิงเหตุ
ทางตรงกบัผลการถ่ายทอดทางสงัคมระยะใกล้ (ความรู้เก่ียวกับองค์กร ความรอบรู้ในงาน และ
ความชัดเจนในบทบาท) และมีความเก่ียวข้องเชิงเหตุทางอ้อมกับผลการถ่ายทอดทางสังคม
ระยะไกล (ความพึงพอใจในงาน และความผกูพนัในองค์การ) พบว่ากลวิธีการริเร่ิมของพนกังาน
ทัง้ 4 ตวัแปร ประกอบด้วย การแสวงหาข้อมลูจากหวัหน้างาน การแสวงหาข้อมูลจากเพ่ือน
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ร่วมงาน การสร้างความสมัพนัธ์กบัหวัหน้างาน และการสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน กลวิธี
การถ่ายทอดทางสงัคมขององค์การ และความแตกต่างของบคุคลเฉพาะตวัแปร ความเช่ืออํานาจ
ในตน และบุคลิกภาพแสดงตวั มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพนัใน
องค์การ โดยมีตวัแปรส่ือกลาง คือ ความรู้เก่ียวกบัองค์การ ความรอบรู้ในงาน และความชดัเจนใน
บทบาท เฉพาะบางตวัแปรเท่านัน้ และงานวิจยัของฟิวสเตท (Filstad, 2012) พบว่ากลวิธีการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การในองค์ประกอบทางสงัคมส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันองค์การ
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ กลา่วคือพนกังานใหม่ท่ีได้รับการพบปะ พดูคยุ หรือแนะนําการทํางาน
จากหวัหน้างาน และการได้รับการสนบัสนนุให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีแสดงการผกูพนั
องค์การมากกว่าพนกังานท่ีได้รับสิ่งดงักล่าวน้อย งานวิจยัของคารร์และคณะ (Carr, Pearson, 
Vest and Boyar, 2006) ศกึษาโมเดลท่ีถกูพฒันาทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่าตวัแปรก่อนเข้า
ทํางานตา่งๆ ได้แก่ ความคาดหวงัก่อนการเข้าทํางาน คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบังาน และคา่นิยมท่ี
สอดคล้องกนัเป็นตวัแปรคัน่กลางระหว่างความสมัพนัธ์ของประสบการณ์การก่อนเข้าทํางานของ
พนกังานกบัการรักษาพนกังาน  
 ดงักลา่วมานีทํ้าให้มองเห็นรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การกบัความอยู่ดีมีสขุท่ีเป็นอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม โดยมีการฝังลกึใน
งานเป็นตัวแปรคั่นกลาง และทําให้ผู้ วิจัยต้องการทดสอบสมมติฐานว่า “รูปแบบโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมใน การฝังลกึในงานองค์การ และความอยู่ดีมีสขุของ
พนกังาน ท่ีสร้างขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์” (สมมตฐิานท่ี 4) 
 
  



34 
 

2.5  กรอบแนวคดิในงานวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  สมมตฐิานในการวจิัย 

 2.3.1 การฝังลึกในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอยู่ดีมีสุขในองค์การของ
พนกังาน 
 2.3.2 การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความอยู่ดีมีสขุใน
องค์การของพนกังาน 
 2.3.3  การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการฝังลกึในงานของ
พนกังาน 
 2.3.4 รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝัง
ลกึในงาน และความอยูดี่มีสขุองพนกังานท่ีสร้างขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
  

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
-  ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั 
-  เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน 
-  ในช่วงปีแรกของการทํางาน  
-  ในระหวา่งการทํางาน 
-  ใกล้เกษียณอาย ุ 

การฝังลึกในงาน 
- ความเหมาะสมสอดคล้อง  
- ความสญูเสีย  
- ความเช่ือมโยง   

ความอยู่ดมีีสุข 
- ความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ 
- ความอยูดี่มีสขุทางสงัคม  
- ความอยูดี่มีสขุทางการเงิน 
- ความอยูดี่มีสขุทางร่างกาย 
- ความอยูดี่มีสขุทาง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงานเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ท่ีเพ่ือให้การศกึษาเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิจยัใน
ขัน้ตอนตา่งๆ คือ ประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ตวัแปรท่ีศกึษา นิยามปฏิบตัิการของ
ตวัแปร เคร่ืองมือวดัตวัแปรและการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมลู และสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 3.2  ตวัแปรท่ีศกึษาและนิยามปฏิบตักิาร 
 3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 
  3.3.1 แบบสอบถามท่ีใช้ในการศกึษา 
   3.3.2 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 3.4  วธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิัย 
 
 ประชากรเป้าหมายในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานของธนาคารออมสนิ สํานกังาน
ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร โดยมีขัน้ตอนในการดําเนินการ ดงันี ้

กําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยคํานวณจากสตูรของยามาเน่ (Yamane, 1973 : 727) 
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  n        =   2N(e)1
N


 

 n        =       จํานวนขนาดตวัอยา่งท่ีน้อยท่ีสดุท่ีต้องใช้ 
 N       =        ขนาดของประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 
 e =        คา่เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง 

โดยกําหนดให้ยอมรับความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีร้อยละ 5 หรือ 0.05 

  แทนคา่ n    =       2)2,082(0.051
2,082


 

   =        335.53 หรือ 336คน 
 ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้เท่ากบั 336 คน 
 การสุ่มตวัอย่างในการศกึษาใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 
โดยจําแนกตามอัตรากําลังของหน่วยงานส่วนกลางจากนัน้ใช้วิ ธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random) ธนาคารออมสินสว่นกลางมีสายงานทัง้หมด 19 สายงาน และสามารถเก็บแบบสอบถาม
ได้คืนเป็นจํานวน 16 สายงาน รวมเป็น 381 ฉบบั ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
 

สายงาน จาํนวนพนักงาน จาํนวนที่ได้รับ
แบบสอบถามคืน 

สายงานขึน้ตรงผู้ อํานวยการธนาคารออมสนิ 303 25 
สายงานตรวจสอบภายใน 145 - 
สายงานบริหารความเส่ียง 81 17 
สายงานตลาด 60 25 
สายงานพฒันาผลติภณัฑ์ เงินฝาก สนิเช่ือ และบริการ 343 29 
สายงานการลงทนุ 90 29 
สายงานบริหารเงินและตา่งประเทศ 69 20 
สายงานการเงิน 281 - 
สายงานธุรกิจสนิเช่ือลกูค้า SMEs 128 15 
สายงานธุรกิจสนิเช่ือลกูค้าขนาดใหญ่และภาครัฐ 50 - 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ่) 
 

สายงาน จาํนวนพนักงาน จาํนวนที่ได้รับ
แบบสอบถามคืน 

สายงานธุรกิจสนิเช่ือลกูค้าบคุคล 82 23 
สายงานสนิเช่ือชมุชน 124 24 
สายงานปฏิบตักิารสนิเช่ือและบริหารการเงิน 165 13 
สายงานบริหารหนีแ้ละกฎหมาย 197 36 
สายงานบริหารทรัพย์สนิ 247 19 
สายงานนโยบายและกลยทุธ์ 108 20 
สายงานทรัพยากรบคุคล 167 18 
สายงานวางแผนและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 226 28 
สายงานปฏิบตักิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 235 40 

รวม 3,101 381 
 
3.2 ตวัแปรที่ศกึษาและนิยามปฏบิตักิาร 
  
 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัทําการศกึษาตวัแปร การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลกึใน
งาน และความอยูดี่มีสขุในองค์การ โดยมีนิยามปฏิบตักิารดงัตอ่ไปนี ้
 
 3.2.1 ความอยู่ดีมีสุข หมายถึง การรับรู้ของพนกังานต่อวตัถ ุสิ่งของ สภาพแวดล้อม 
และความเป็นอยู่ท่ีเป็นไปเชิงบวก โดยพิจารณา 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของรัซและฮาร์เตอร์
(Rath and Harter, 2010a, 2010b) ได้แก่ 
   3.2.1.1 ความอยู่ดีมีสขุทางอาชีพ (Career Wellbeing) หมายถึง การรับรู้ถึง
หน้าท่ีการงานท่ีเสริมสร้างศกัยภาพของบุคคลให้มีทกัษะความสามารถในทํางานในองค์การท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและพร้อมรับมือกับการแข่งขนัทางเศรษฐกิจประกอบด้วย การมี
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงสร้างสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน ความมัน่คง
ในการทํางาน ความก้าวหน้าในอาชีพ การส่งเสริมและการพฒันาทกัษะและความสามารถของ
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พนักงาน  งานเป็นท่ียอมรับของสงัคม ความเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีปฏิบตัิงานอยู่ และการจัด
โครงการเพ่ือเชิดชเูกียรตกิารทํางานของพนกังาน 
   3.2.1.2 ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม (Social  Wellbeing) หมายถึง การรับรู้ถึงการ
มีสงัคม มีความรัก และมีเพ่ือนพ้อง เป็นความรู้สึกสบายใจ ปลอดโปร่งในชีวิตและการทํางาน
บคุคลท่ีมีความอยู่ดีมีสขุทางสงัคมจะมีความใกล้ชิด และได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําจาก
เพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา 
   3.2.1.3 การอยู่ดีมีสขุทางการเงิน (Financial Wellbeing) หมายถึง การรับรู้ถึง
การมีสถานะทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเอง หรือตามสภาพความเป็นอยู่ มีการจดัการสภาพ
ทางการเงินอย่างชาญฉลาดและมีอิสระทางการเงินท่ีจะใช้จ่ายในแต่ละครัง้ประกอบด้วย 
เสถียรภาพทางการเงิน ค่าตอบแทน สวสัดิการ เงินรางวลัประจําปี การขึน้เงินเดือนของพนกังาน 
เงินช่วยเหลือเม่ือเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการเสริมสร้างการออมเงินแก่พนกังาน 
   3.2.1.4 ความอยู่ดีมีสขุทางร่างกาย (Physical Wellbeing) หมายถึง การรับรู้ถึง
ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ประกอบด้วย องค์การมีนโยบายหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนกังานใน
องค์การมีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  องค์การมีการสนบัสนุนให้พนกังานตรวจสขุภาพ มีการแบ่ง
เวลาอยา่งเหมาะสม องค์การมีโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตของท่านและครอบครัว  
   3.2.1.5 ความอยู่ดีมีสขุทางสภาพแวดล้อม (Community Wellbeing) หมายถึง 
การรับรู้ต่อการอยู่ในองค์การท่ีมีสภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัย และมีความภาคภูมิใจต่อ
องค์การ เกิดความสขุและความผกูพนัต่อองค์การประกอบไปด้วย ความปลอดภยัในการทํางาน 
สถานท่ีมีความเหมาะสมและเอือ้อํานวยต่อการทํางาน ความสะดวกสบายในการเดินทางไป
ทํางาน สถานท่ีการทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสดัสว่น มีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การทํางาน มีห้อง
พกัผ่อน/ห้องรับรองเป็นสดัสว่นและเหมาะสม และมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีทําให้เกิดความสขุใน
การทํางาน 
 
 3.2.2 การฝังลึกในงาน หมายถึง การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
องค์การและสงัคม/ชมุชน ท่ีเก่ียวข้องกบัการคงอยูข่องพนกังานในองค์การ โดยใช้แบบวดัของมิเชล
และคณะ (Mitchell et al., 2001) เน้นการรับรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 

   3.2.2.1 ความเหมาะสมสอดคล้อง หมายถึง การรับรู้ของพนกังานถึงความเข้า
กันได้หรือความสบายใจระหว่างองค์กรและสภาพแวดล้อมของพนักงาน  คุณค่าของพนักงาน 
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เป้าหมายทางอาชีพ และการวางแผนสําหรับอนาคตของพนกังานท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบั
วฒันธรรมของบริษัท 

   3.2.2.2 ความสูญเสีย  หมายถึง  การรับรู้ ถึงค่าของวัตถุกายภาพ  หรือ
ผลประโยชน์ทางจิตใจท่ีพนกังานจะต้องสญูเสียไปเม่ือออกจากงาน 

   3.2.2.3 ความเช่ือมโยง หมายถึง การรับรู้ถึงความสมัพนัธ์ท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการระหว่างบุคคลกบับุคคล และบุคคลกบัองค์การ เป็นความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกนัใน
หลาย ๆ สิง่ระหวา่งพนกังาน ครอบครัว และสงัคม 

 
 3.2.3 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ หมายถึง การรับรู้กระบวนการการเรียนรู้
ของพนกังานตัง้แต่ในขัน้ตอนการเข้าสู่องค์การจนถึงการลาออกจากองค์การ โดยใช้แบบวดัของ
ทิพย์วรรณ มงคลดีกล้ากุล (2554) ท่ีสร้างขึน้ตามแนวคิดของด๊วซและไรท์แมน (Deaux and 
Wrightsman, 1988) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   3.2.3.1 ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจุบนั หมายถึง การรับรู้ของบุคคลในระยะ
ก่อนการเป็นสมาชิกขององค์การ คือ เป็นระยะเวลาของการสืบเสาะแสวงหา เพ่ือให้รู้จกั เข้าใจ 
และยอมรับระหว่างองค์การกับบุคคลและเกิดความเหมาะสมกันในเป้าหมายท่ีวางไว้ระหว่าง
พนกังานและองค์การ โดยบุคคลจะมีการศึกษาข้อมลูขององค์การจากแหล่งข้อมลู ประกอบด้วย 
การรู้จักองค์การมาก่อนเข้าทํางานการเตรียมตวัหรือฝึกงาน การผ่านขัน้ตอนการคดัเลือกเข้า
ทํางานการได้รับการชกัชวนจากบคุคลในองค์การให้สมคัรเข้าทํางานและการทราบระเบียบปฏิบตัิ
ของก่อนเข้าทํางาน 

   3.2.3.2 เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานใหม่เข้ามาสู่องค์การ 
ประกอบด้วย การได้รับคําแนะนําเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิงาน การได้
เรียนรู้จากคูมื่อท่ีแนะนําวิธีการปฏิบตังิาน การปฐมนิเทศ รวมถึงเรียนรู้งานด้วยตนเองและการมีผู้ รู้
หรือหวัหน้าท่ีสามารถสอบถามท่ีสงสยัได้ 

   3.2.3.3 ช่วงปีแรกของการทํางาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานในช่วงปีแรกของ
การทํางานในองค์การ เป็นการรับรู้เก่ียวกับเป้าหมายและบรรทัดฐานขององค์การ รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนความคิดของตนเองให้สอดคล้องกบัการทํางานของตนโดยมีกิจกรรมการจดัฝึกอบรม 
การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีบุคคลต้นแบบได้รับสิทธิเท่าเทียมกับ
บคุคลอ่ืนๆ และมีหวัหน้าคอยดแูลและแนะนําการทํางาน 
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   3.2.3.4 ในระหวา่งการทํางาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานว่าได้เรียนรู้เทคนิค
วิธีการทํางานใหม่ๆ การส่งเสริมให้พนกังานได้พฒันาตนเอง มีการวางแผนพฒันาพนกังานเป็น
รายบคุคล เข้าร่วมกิจกรรมกระชบัและรักษาความสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการ
ปฏิบตังิานขององค์การ การได้เรียนรู้การทํางานในแผนกอ่ืนๆ รวมถึงรับรู้ว่ามีโอกาสท่ีจะก้าวขึน้ไป
ทํางานในตําแหน่งงานท่ีสงูขึน้ โดยองค์การพยายามรักษาพนกังานให้ทํางานอยู่กบัองค์การนานๆ 
โดยการมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความสามารถมากขึน้ตามอายุงานการให้ความรู้และแนะนํา
บคุลากรในเร่ืองตา่งๆ ทําให้รู้สกึวา่งานท่ีทํานัน้มีความสําคญัตอ่องค์การ  
   3.2.3.5  ช่วงใกล้เกษียณอาย ุหมายถึง การรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัการลาออก
จากงาน โดยเฉพาะการเกษียณอายุ รับรู้ว่าองค์การได้มีการวางแผนนโยบายเก่ียวกับผู้ ใกล้
เกษียณอายุ และมีกิจกรรมเพ่ือทําให้เกิดความทรงจําท่ีดีต่อกัน ได้แก่ การวางแผนเพ่ือเตรียม
เกษียณอาย ุโครงการอบรมสําหรับผู้ ท่ีจะเกษียณอาย ุการจดังานเกษียณอายหุรือการเลีย้งสง่ การ
สอนงานจากผู้ ท่ีเกษียณอายไุปแล้ว การกล่าวชมเชยบุคลากรท่ีเกษียณอายไุปแล้ว และยกย่องผู้
เกษียณอายใุห้เป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่พนกังาน 
 
 3.2.4 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ตําแหน่งอายกุารทํางาน 
และจํานวนเพ่ือนร่วมงาน/ทีมงาน 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา 
  
 3.3.1 แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ลือกใช้เคร่ืองมือวดัตวัแปรคือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ประกอบไปด้วย 4 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม
ความอยูดี่มีสขุในองค์การ แบบสอบถามการฝังลกึในงาน และแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคม
ในองค์การ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 ชดุท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบและเติมคําหรือข้อความ มีจํานวน 9 ข้อ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ฝ่ายงาน ตําแหน่งอายุการทํางาน และจํานวนเพ่ือน
ร่วมงาน/ทีมงาน 
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 ชดุท่ี 2 แบบสอบถามความอยู่ดีมีสขุในองค์การ หรือแบบสอบถามสภาพการปฏิบตัิงาน
ในธนาคาร โดยผู้วิจยัสร้างขึน้ตามแนวคิดของรัซและฮาร์เตอร์ (Rath and Harter, 2010a, 
2010b) ประกอบกบัข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดจากการสอบถามเก่ียวกบัความอยู่ดีมี
สขุเบือ้งต้นจากพนกังานทัว่ไป จํานวน 21 ฉบบั นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
รวมทัง้ศกึษาจากแผนแม่บทด้านทรัพยากรบคุคลของธนาคารออมสิน ปี พ.ศ. 2555-2559 แล้ว
นํามาปรับปรุงและพฒันาข้อคําถามเพ่ือใช้ในงานวิจยั มีจํานวน 30 ข้อ แตล่ะข้อมีมาตรประเมิน 5 
หน่วย ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” “จริง” “ไมแ่น่ใจ” “ไมจ่ริง” “ไมจ่ริงท่ีสดุ” โดยแบง่เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
 1)  ความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ จํานวน 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 
 2)  ความอยูดี่มีสขุทางสงัคม จํานวน 6 ข้อ (ข้อ 8-13) 
 3)  ความอยูดี่มีสขุทางการเงิน จํานวน 6 ข้อ (ข้อ 14-19) 
 4)  ความอยูดี่มีสขุทางร่างกาย จํานวน 5 ข้อ (ข้อ 20-24) 
 5)  ความอยูดี่มีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวน 6 ข้อ (ข้อ 25-30) 
 การตรวจให้คา่คะแนน โดย “จริงท่ีสดุ” มีคา่คะแนนเท่ากบั 5 “จริง” มีคา่คะแนนเท่ากบั 
4 “ไม่แน่ใจ” มีคา่คะแนนเท่ากบั 3 “ไม่จริง” มีคา่คะแนนเท่ากบั 2 และ “ไม่จริงท่ีสดุ” มีคา่คะแนน
เท่ากบั 1 ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 ตวัอยา่งแบบสอบถามความอยูดี่มีสขุในองค์การ 
 

ข้อความ 
ระดบั 

จริงท่ีสดุ จริง ไมแ่น่ใจ ไมจ่ริง 
ไมจ่ริง
ท่ีสดุ 

1. ธนาคารมีวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน 
โครงสร้างสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

     

 
 ชดุท่ี 3 แบบสอบถามการฝังลกึในงาน หรือแบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ในท่ีนีเ้ลือกใช้แบบวดัของมิเชลและคณะ (Mitchell et al., 2001) มีจํานวน 25 ข้อ โดยได้ทําการ
แปลแบบสอบถามนีเ้ป็นภาษาไทย และมีการปรับข้อคําถามของแบบวดัเพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้ซึง่ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินคา่ (Rating  Scale) ให้
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ผู้ตอบแสดงความคดิเห็นเป็น 5 ระดบั คือ “จริงท่ีสดุ” “จริง” “ไม่แน่ใจ” “ไม่จริง” และ “ไม่จริงท่ีสดุ” 
ประกอบด้วย 
 1)  ความเหมาะสมสอดคล้อง จํานวน 9 ข้อ (ข้อ1-9) 
 2)  ความสญูเสีย จํานวน 8 ข้อ (ข้อ 10-17) 
 3)  ความเช่ือมโยง จํานวน 8 ข้อ (ข้อ 18-25) 
 การตรวจให้คา่คะแนน โดย “จริงท่ีสดุ” มีคา่คะแนนเท่ากบั 5 “จริง” มีคา่คะแนนเท่ากบั 
4 “ไม่แน่ใจ” มีคา่คะแนนเท่ากบั 3 “ไม่จริง” มีคา่คะแนนเท่ากบั 2 และ “ไม่จริงท่ีสดุ” มีคา่คะแนน
เท่ากบั 1 ดงัตารางท่ี 3.3 
   
ตารางที่ 3.3 ตวัอยา่งแบบสอบถามการฝังลกึในงาน 
 

ข้อความ 
ระดบั 

จริงท่ีสดุ จริง ไมแ่น่ใจ ไมจ่ริง 
ไมจ่ริง
ท่ีสดุ 

1.ท่านชอบเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน
ของท่าน 

     

 
 ชดุท่ี 4 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ หรือแบบสอบถามการเรียนรู้ใน
องค์การ เลือกใช้แบบสอบถามของทิพย์วรรณ มงคลดีกล้ากุล (2554) ท่ีสร้างขึน้ตามแนวคิด
ของด๊วซและไรท์แมน (Deaux and Wrightsman, 1988) ได้มีการปรับข้อคําถามให้เหมาะสมกบั
กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีจํ้านวน 32 ข้อ ซึง่ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า 
(Rating  Scale) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั คือ “จริงท่ีสดุ” “จริง” “ไม่แน่ใจ” “ไม่
จริง” และ “ไมจ่ริงท่ีสดุ” โดยแบง่เป็น 5 ตอน ประกอบด้วย 
 1)  ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั จํานวน 6 ข้อ (ข้อ 1-5) 
 2)  เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน จํานวน 5 ข้อ (ข้อ 6-10) 
 3)  ในช่วงปีแรกของการทํางาน จํานวน 6 ข้อ (ข้อ 11-16) 
 4)  ในระหวา่งการทํางาน จํานวน 12 ข้อ (ข้อ 17-27) 
 5)  ใกล้เกษียณอาย ุจํานวน 4 ข้อ (ข้อ 28-32) 
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 การตรวจให้คา่คะแนน โดย “จริงท่ีสดุ” มีคา่คะแนนเท่ากบั 5 “จริง” มีคา่คะแนนเท่ากบั 
4 “ไม่แน่ใจ” มีคา่คะแนนเท่ากบั 3 “ไม่จริง” มีคา่คะแนนเท่ากบั 2 และ “ไม่จริงท่ีสดุ” มีคา่คะแนน
เท่ากบั 1 ดงัตารางท่ี 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 ตวัอยา่งแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
 

ข้อความ 
ระดบั 

จริงท่ีสดุ จริง ไมแ่น่ใจ ไมจ่ริง 
ไมจ่ริง
ท่ีสดุ 

1. ท่านเคยรู้จกัธนาคารนีม้าก่อนเข้าทํางาน      

  
 3.3.2  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนใน
การตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้
   3.3.2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด ความหมาย และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสขุในองค์การ 
เพ่ือประมวลองค์ประกอบของตวัแปร เพ่ือใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
   3.3.2.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม และตรวจการใช้
ภาษา การแปลความหมาย และความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั โดยจดัทําแผนผงัแบบ
วดัครอบคลุมองค์ประกอบของตวัแปรตามแนวคิดทฤษฏีท่ีประมวลมา แล้วนําแบบสอบถามท่ี
สร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและผ่านคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
รวมทัง้หวัหน้างานเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
   3.3.2.3 ตรวจสอบคา่อํานาจจําแนกและคา่ความเช่ือมัน่ด้วยการวิเคราะห์รายข้อ 
หาคา่อํานาจจําแนก โดยทดสอบคา่ที (t-test) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหา
คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยนําแบบสอบถามไป
ทดสอบกบักลุม่บคุคลท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง (Pilot Test) จํานวน 30 คน  
 แบบสอบถามความอยูดี่มีสขุมีข้อคําถามท่ีมีคา่อํานาจจําแนกและความสมัพนัธ์ถึงระดบั
นยัสําคญัทางสถิติ 24 ข้อ และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.959 โดยมีค่าความ
เช่ือมัน่ในรายองค์ประกอบหรือรายด้าน ได้แก่ 1) ความอยู่ดีมีสขุทางอาชีพเท่ากบั .590 2) ความ
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อยู่ดีมีสขุทางสงัคมเท่ากบั .886 3) ความอยู่ดีมีสขุทางการเงินเท่ากบั .522 4) ความอยู่ดีมีสขุทาง
ร่างกายเท่ากบั 0.810 และ 5) ความอยูดี่มีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางานเท่ากบั .801  
 แบบสอบถามเก่ียวกับการฝังลึกในงานมีข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนกและ
ความสมัพนัธ์ถึงระดบันยัสําคญัทางสถิติ 23 ข้อ และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั 
0.971 โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ในรายองค์ประกอบหรือรายด้าน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมสอดคล้อง
เท่ากบั .837 2) ความสญูเสียเท่ากบั .759 และ 3) ความเช่ือมโยงเท่ากบั .763  
 แบบสอบถามเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจ
จําแนกและความสมัพนัธ์ถึงระดบันยัสําคญัทางสถิติ 32 ข้อ และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.963 โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ในรายองค์ประกอบหรือรายด้าน ได้แก่ 1) ก่อนเข้าทํางาน
ในองค์กรปัจจบุนัเท่ากบั .669 2) เม่ือเร่ิมเข้าทํางานเท่ากบั .711 3) ในช่วงปีแรกของการทํางาน
เท่ากบั .864 4) ในระหวา่งการทํางานเท่ากบั .777 และ 5) ใกล้เกษียณอายเุท่ากบั .964 (ดคูา่สถิติ
ของแบบวดัในภาคผนวก ข)  
 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจยัทําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากคณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงฝ่ายส่ือสารองค์กรของธนาคารออมสิน เพ่ือขอ
ทําการศึกษาวิจัยท่ีธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่และได้รับข้อมูลเก่ียวกับจํานวนพนักงาน
ธนาคารออมสิน สํานกังานใหญ่ ตําแหน่งพนกังานระดบั 2-7 พบว่ามีจํานวนทัง้สิน้ 336 คน เม่ือ
ทําการแจกแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็นสายงานจํานวน 19 สายงาน และได้
กลบัคืนมาจํานวนทัง้สิน 381 ฉบบั 16 สายงาน จากนัน้ทําการตรวจสอบความถกูต้องของการ
กรอกข้อมลูในแบบสอบถาม เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  
 ในการลงข้อมลูในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมีการตรวจสอบข้อมลูให้แน่ใจว่าข้อมลูนัน้
ถูกต้องตามแบบสอบถามท่ีผู้ ตอบได้ลงไว้ ซึ่งพบว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการกรอกข้อมูล
ครบถ้วนถกูต้อง มีบางฉบบัท่ีมีข้อคําถามบางข้อท่ีไม่ได้ทําการกรอกข้อมลู ผู้วิจยัจึงได้กําหนดโดย
ใช้คําสัง่ Replace Missing Values โดยเลือกใช้คา่ Median ของผู้ตอบแทนข้อมลูท่ีขาดหายไป 
เพราะในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ต้องใช้
ข้อมลูท่ีครบถ้วนขาดหายไมไ่ด้ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนตา่งๆ เป็นไปได้อยา่งสมบรูณ์ 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 เม่ือผู้ วิจัยได้รับแบบสอบถามกลบัคืนและได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนก่อนลงข้อมลูในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิจากนัน้ทําการลงข้อมลู ตรวจสอบข้อมลู และ
จัดการข้อมูลท่ีขาดหายตามข้อตกลงของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพ่ือการวิเคราะห์ตอ่ไปโดยแบง่การวิเคราะห์เป็น 3 สว่น ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมลู
เบือ้งต้น 2) การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติ และ 3) การวิเคราะห์เพ่ือตอบ
สมมตฐิานการวิจยั มีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดงันี ้
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
วิเคราะห์เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย 
(Mean) สําหรับการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรการวิจยัเป็นข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม
ที่เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient 
of Variation) ค่าสงูสดุ (Min) ค่าต่ําสดุ (Max) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kutosis) 
เพ่ือศกึษาลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างและการกระจายของข้อมลูท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

 3.5.2 การวิ เคราะห์เ พ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติ  การมีตัวแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์การสงูเกินไปคือคา่ความสมัพนัธ์เกินกว่า 0.8 (Stevens, J., 2009; กริช แรงสงูเนิน, 
2554: 59) ทําให้เกิดภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicolinearity) โดยการหาค่าสหสมัพนัธ์แบบ    
เพียร์สัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง หากตัวแปรคู่ใดท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัสงูเกินกวา่ 0.8 ผู้วิจยัจะตดัตวัแปรนัน้ออก  

 3.5.3 การวิเคราะห์เพ่ือตอบสมมติฐานการวิจยั ในท่ีนีไ้ด้ทําการวิเคราะห์สถิติโดยลําดบั 
ดงันี ้

   3.5.3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสขุ เพ่ือทําให้ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดย
การหาคา่สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (r) 

   3.5.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) เพ่ือจดักลุ่มข้อคําถามของแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ใหม่ สําหรับการวิจยันีคื้อแบบสอบถาม
การฝังลกึในงานทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเหมาะสมสอดคล้อง 2) ความสญูเสีย และ 3) 
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ความเช่ือมโยง ผลการวิเคราะห์ทําให้เกิดองค์ประกอบใหม่เป็น 4 องค์ประกอบ และทําการตัง้ช่ือ
องค์ประกอบให้เหมาะสม ได้แก่ 1) ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม 2) ความเหมาะสม
สอดคล้องทางการทํางาน 3) ความสญูเสีย และ 4) ความเช่ือมโยงทัง้นีก้ารจดักลุม่ข้อคําถามใหม ่
เพ่ือนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขัน้ท่ี 2 ตอ่ไป  
  3.5.3.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างตาม
สมมตฐิานการวิจยั เพ่ือทดสอบโมเดลท่ีทําการศกึษาเปรียบเทียบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้แก่ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัตวัแปรแฝง 3 ตวั คือ ความอยู่ดีมีสขุ การฝังลกึในงาน และการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling : SEM) เพ่ือระบคุวามสมัพนัธ์เชิงซ้อนระหวา่งตวัแปร  

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจะแสดงค่าดชันีต่างๆ  ได้แก่ ค่าความเช่ือถือได้ 
(Composite/Construct Reliability: CR) และคา่ความผนัแปรท่ีสกดัได้เฉล่ีย (Average Variance 
Extract: AVE) โดยท่ี CR ไม่ควรต่ํากว่า 0.60 คา่ AVE ไม่ควรต่ํากว่า 0.50 (Fornell and Larker, 
1981; ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556) 

 การตรวจสอบความตรงของโมเดล ถ้าโมเดลไม่มีความตรง ผู้ วิจัยจะปรับโมเดลแล้ว
วิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้ไขข้อเสนอแนะของโปรแกรมโดยพิจารณาจากดัชนีปรับรูปแบบ 
(Modification Indices) และพืน้ฐานทางทฤษฎีท่ีศกึษามาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
จนกว่าจะได้โมเดลท่ีมีความตรง โดยการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ใช้เกณฑ์ดชันีตามข้อสรุปได้ดงัตารางท่ี 3.5 
 
ตารางที่ 3.5 คา่สถิตท่ีิตรวจสอบ และเกณฑ์ระดบัความกลมกลืน 
 
ค่าสถติวัิดระดบัความ

กลมกลืน 
สัญลักษณ์ วัตถุประสงค์ เกณฑ์ระดบั

ความกลมกลืน 
คา่สถิติไค-สแควร์  
(Chi-square) 

2  เพ่ือยืนยนัสมมติฐานศนูย์ คือ 
โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ 

p > .05 

คา่สถิติไค-สแควร์ / คา่องศา
อิสระ  

2 /df ตรวจสอบวา่โมเดลมีความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

2 /df< 3 

 



47 
 

ตารางที่ 3.5 (ตอ่) 
 
ค่าสถติวัิดระดบัความ

กลมกลืน 
สัญลักษณ์ วัตถุประสงค์ เกณฑ์ระดบัความ

กลมกลืน 
ดชันีรากกําลงัสองเฉล่ียของคา่
ความตา่งโดยประมาณ (Root 
Mean Square Error of 
Approximation) 

RMSEA เพ่ือบอกคา่ความคลาดเคล่ือน
ของโมเดลในรูปของรากของ
คา่เฉล่ียกําลงัท่ีสองของความ
คลาดเคล่ือนโดยประมาณ โดยมี
คา่ระหวา่ง 0 – 100 

<0.05 = สอดคล้องดี 
0.05-0.08 = พอใช้ได้ 
0.08-0.10 = ไมค่อ่ยดี 
>0.10 = สอดคล้องไมดี่ 

คา่ดชันีชีว้ดัระดบักลมกลืน 
(Goodness of Fit Index) 

GFI เพ่ือวดัระดบัความกลมกลืนมี
คา่ระหวา่ง 0 – 1.00 

>.90 

ดชันีชีว้ดัความกลมกลืนเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative 
Fit Index) 

CFI เพ่ือวดัระดบัความกลมกลืน
เปรียบเทียบมีค่าระหวา่ง 0 – 
1.00 

> .95 

 
แหล่งที่มา: เสรี ชดัแช้ม, 2547: 28-30.; ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556: 157-161. 
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บทที่ 4 

ผลการศกึษา 

 ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงานในครัง้นี ้ซึ่งได้ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอนต่างๆ สามารถแยกนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 6 ส่วน ได้แก่   
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 2) ผลการวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปรใน
การวิจยั  3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 4) ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 5) ผลวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวดั 6) ผลการวิเคราะห์
โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร และ 7) ผลการทดสอบสมมตฐิาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
 4.2 ผลการวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปรการวิจยั 
 4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
 4.4 ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  
 4.5 ผลวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวดั 

 4.6 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  
 4.7 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างจํานวน 381 คน (ดงัตารางท่ี 4.1) สามารถ
แสดงรายละเอียดได้ ดงันี ้
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 4.1.1 เพศ กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วยเพศหญิงมีจํานวนมากกว่าเพศ
ชาย เพศหญิงมีจํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 และเพศชายจํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.5 

 4.1.2 อาย ุกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปีจํานวน 123 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.3 อายรุะหวา่ง 20-30 ปีจํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 อายรุะหว่าง 41-50 ปี จํานวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 อายมุากกว่า 50 ปีจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และมีอายนุ้อย
กวา่ 20 ปีจํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.3 ตามลําดบั 

 4.1.3 ระดบัการศกึษา กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จํานวน 263 
คน คิดเป็นร้อยละ 69 ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 
และอนปุริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.3 ตามลําดบั 

 4.1.4 สถานภาพ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 226 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.3 สถานภาพโสด จํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.6 ตามลําดบั 

 4.1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
15,000-30,000 บาท จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนระหว่าง 40,001-
55,000 บาท จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนระหว่าง 30,001-40,000 
บาท จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 55,001-60,000 บาท
จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จํานวน 2 คน 
คดิเป็นร้อยละ 0.5 ตามลําดบั 

 4.1.6 สายงาน/ฝ่ายงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 สายงานบริหารหนีแ้ละกฎหมาย จํานวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 สายงานการลงทนุสายงานวางแผนและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศสายงาน
ธุรกิจสินเช่ือลูกค้าบุคคลและสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เงินฝาก สินเช่ือ และบริการ มีจํานวน
เท่ากนั คือ 29 คน คดิเป็นร้อยละ 7.6 สายงานสินเช่ือชมุชนและสายงานการตลาด จํานวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.3 สายงานนโยบาย และกลยทุธ์ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 สายงาน
บริหารเงิน และตา่งประเทศ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 สายงานบริหารทรัพย์สิน จํานวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 สายงานทรัพยากรบคุคลและสายงานขึน้ตรงผู้ อํานวยการธนาคารออม
สิน จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 สายงานบริหารความเส่ียงจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
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4.5 สายงานธุรกิจสินเช่ือลกูค้า SMEs จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และสายงานปฏิบตัิการ
สนิเช่ือและบริหารการเงินจํานวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.4 ตามลําดบั 
 4.1.7 ตําแหน่ง กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นพนกังานระดบั 5 จํานวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.6 พนกังานระดบั 6 จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 พนกังานระดบั 7 จํานวน 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 พนกังานระดบั 4 จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 พนกังานระดบั 3 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และอ่ืนๆ คือลกูจ้าง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ตามลําดบั 
 4.1.8 อายกุารทํางาน กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอาย ุ16-20 ปี จํานวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 อายนุ้อยกว่า 5 ปี จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 อาย ุ11-15 ปี จํานวน 76 คน 
คดิเป็นร้อยละ 19.9 อาย ุ5-10 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และอาย ุ21 ปีขึน้ไป จํานวน 
47 คน คดิเป็นร้อยละ 12.3 ตามลําดบั 

 4.1.9 จํานวนเพ่ือนร่วมงาน/ทีมงาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีรายงานว่ามีจํานวนเพ่ือน
ร่วมงานหรือทีมงานมากกว่า 21 คน จํานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 สว่นท่ีมีเพ่ือนร่วมงาน
หรือทีมงาน 16-20 คน มีจํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 มีเพ่ือนร่วมงานหรือทีมงาน 11-15 
คน จํานวน 47 คน คดิเป็นร้อยละ 12.3 คน และมีเพ่ือนร่วมงานหรือทีมงาน 6-10 คน มีจํานวน 16 
คน คดิเป็นร้อยละ 4.2 ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งแสดงเป็นจํานวนและร้อยละ 
 

ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน (n=381) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
162 
219 

 
42.5 
57.5 

อาย ุ
น้อยกวา่ 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกวา่ 50 ปี 

 
1 

118 
123 
112 
27 

 
.3 

31.0 
32.3 
29.4 
7.1 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ่) 
 

ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน (n=381) ร้อยละ 
ระดบัการศกึษา 

อนปุริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
ปริญญาตรี  
สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
1 

263 
117 

 
.3 

69.0 
30.7 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 

          หม้าย/หยา่ร้าง 

 
149 
226 
6 

 
39.1 
59.3 
1.6 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
น้อยกวา่ 15,000 บาท 
15,000-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-55,000 บาท 
55,001-60,000 บาท 
มากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป 

 
2 

140 
88 
93 
30 
28 

 
.5 

36.7 
23.1 
24.4 
7.9 
7.3 

สายงาน/ฝ่ายงาน 
สายงานบริหารความเส่ียง 
สายงานทรัพยากรบคุคล 
สายงานปฏิบตักิารสนิเช่ือและบริหารการเงิน 
สายงานธุรกิจสนิเช่ือลกูค้า SMEs 
สายงานบริหารเงินและตา่งประเทศ 
สายงานบริหารทรัพย์สนิ 
สายงานการลงทนุ 
สายงานนโยบายและกลยทุธ์ 
สายงานสนิเช่ือชมุชน 
สายงานตลาด 

 
17  
18 
13 
15 
20 
19 
29 
21 
24 
24 

 
4.5 
4.7 
3.4 
3.9 
5.2 
5.0 
7.6 
5.5 
6.3 
6.3 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ่)  
 

ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน (n=381) ร้อยละ 
สายงานวางแผนและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สายงานปฏิบตักิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สายงานบริหารหนีแ้ละกฎหมาย 
สายงานขึน้ตรงผู้ อํานวยการธนาคารออมสนิ 
สายงานธุรกิจสนิเช่ือลกูค้าบคุคล 

          สายงานพฒันาผลติภณัฑ์ เงินฝาก สนิเช่ือ บริการ 

29 
40 
36 
18 
29 
29 

7.6 
10.5 
9.4 
4.7 
7.6 
7.6 

ตําแหน่ง 
พนกังานระดบั 3 
พนกังานระดบั 4  
พนกังานระดบั 5 
พนกังานระดบั 6  
พนกังานระดบั 7 
อ่ืนๆ 

 
16 
69 

109 
105 
79 
3 

 
4.2 

18.1 
28.6 
27.6 
20.7 
.8 

อายกุารทํางาน 
น้อยกวา่ 5 ปี 
5 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 ปีขึน้ไป 

 
91 
59 
76 

108 
47 

 
23.9 
15.5 
19.9 
28.3 
12.3 

จํานวนเพ่ือนร่วมงาน/ทีมงาน 
6 – 10 คน 
11 – 15 คน  
16 – 20 คน 
มากกวา่ 21 คน 

 
16 
47 
53 

265 

 
4.2 

12.3 
13.9 
69.6 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรการวจิัย 
  
 4.2.1 องค์ประกอบของความอยู่ดมีีสุข 
 ความอยูดี่มีสขุวดัได้จาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ 2) ความอยู่
ดีมีสขุทางสงัคม 3) ความอยูดี่มีสขุทางการเงิน 4) ความอยูดี่มีสขุทางร่างกาย และ 5) ความอยู่ดีมี
สขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผลการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐานแสดงว่าทัง้ 5 ตวับง่ชีมี้คา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.16 โดยเรียงลําดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ความอยู่ดีมีสขุทางอาชีพ ความอยู่ดีมีสขุ
ทางการเงิน ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม ความอยู่ดีมีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน และความ

อยู่ดีมีสขุทางร่างกาย ( ̅  = 4.47, 4.16, 4.07, 4.01, 3.98 ตามลําดบั) เม่ือพิจารณาค่า
สมัประสทิธ์ิการกระจาย (CV) ของตวับง่ชีท้กุตวัมีคา่อยู่ระหว่าง 5.15 –7.04 ซึง่ไม่แตกตา่งกนัมาก
นกั เม่ือพิจารณาความเบ้และความโด่งพบว่า ตวับ่งชีส้่วนใหญ่มีค่าความเบ้เป็นบวก ซึ่งเป็น
ลกัษณะการแจกแจงของข้อมลูแบบเบ้ขวาเล็กน้อย ยกเว้นความอยู่ดีมีสขุทางด้านอาชีพท่ีมีค่า
ความเบ้เป็นลบ แสดงวา่คา่เฉล่ียของตวับง่ชีแ้ตล่ะตวัคอ่นข้างต่ํา สว่นคา่ความโดง่ของตวับง่ชีมี้คา่
เป็นบวกทุกตัว ซึ่งเป็นลักษณะความสูงโด่ง แสดงว่าตัวบ่งชีมี้การกระจายของข้อมูลน้อย 
(รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2) 
 
 4.2.2 องค์ประกอบของการฝังลึกในงาน 
 การฝังลกึในงานวดัได้จาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเหมาะสมสอดคล้อง 2) ความ
สญูเสีย และ 3) ความเช่ือมโยง ผลการวิเคราะห์สถิตพืิน้ฐานแสดงวา่ทัง้ 3 ตวับง่ชีมี้คา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.05 โดยเรียงลําดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสญูเสีย ความเหมาะสมสอดคล้อง และความ

เช่ือมโยง ( ̅  = 4.07, 4.06, 4.00 ตามลําดบั) เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของ
ตวับง่ชีท้กุตวัมีค่าอยู่ระหว่าง 4.43 – 6.14 ซึง่ไม่แตกตา่งกนัมากนกั เม่ือพิจารณาความเบ้และ
ความโด่งพบว่า ตวับ่งชีทุ้กตวัมีค่าความเบ้เป็นบวกทุกตวั ซึ่งเป็นลกัษณะการแจกแจงของข้อมลู
แบบเบ้ขวาเล็กน้อย ส่วนค่าความโด่งของตวับ่งชีมี้ค่าเป็นบวกทกุตวั ซึง่เป็นลกัษณะความสงูโด่ง 
แสดงวา่ตวับง่ชีมี้การกระจายของข้อมลูน้อย (รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2) 
 
 4.2.3 องค์ประกอบของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การวดัได้จาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ก่อนเข้าทํางานใน
องค์กรปัจจบุนั 2) เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน 3) ในช่วงปีแรกของการทํางาน 4) ในระหว่างการทํางานและ 
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5) ใกล้เกษียณอาย ุผลการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐานแสดงว่าทัง้ 5 ตวับง่ชีมี้คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.04 โดย
เรียงลําดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ในระหว่างการทํางาน  ใกล้เกษียณอายุ ในช่วงปีแรกของการ
ทํางาน เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน และก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั ( ̅  = 4.23, 4.08, 4.06, 4.01, 
3.57 ตามลําดบั) เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของตวับง่ชีส้ว่นใหญ่ได้แก่ เม่ือ
เร่ิมเข้าทํางานในช่วงปีแรกของการทํางานในระหว่างการทํางาน และใกล้เกษียณอายุ มีค่าอยู่
ระหว่าง 4.73 – 6.37 ซึง่ไม่แตกตา่งกนัมากนกั ยกเว้นก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั ท่ีมีค่า
สมัประสทิธ์ิการกระจายมากกวา่ตวัแปรอ่ืนคือ 12.60 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2 คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปรการวิจยั 
  

ตัวแปร 
ค่าสถติขิองกลุ่มตัวอย่าง (N = 381) 

̅  S.D. CV(%) Min Max SK KU 
ความอยู่ดีมีสุข 
1. ความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ 
2. ความอยูดี่มีสขุทางสงัคม 
3. ความอยูดี่มีสขุทางการเงิน 
4. ความอยูดี่มีสขุทางร่างกาย 
5. ความอยูดี่มีสขุทางสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

รวม 

 
4.47 
4.07 
4.16 
3.98 
4.01 

 
4.16 

 
.23 
.22 
.22 
.28 
.26 

 
5.15 
5.40 
5.29 
7.04 
6.48 

 
3.71 
3.33 
3.50 
3.00 
2.83 

 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
-.262 
2.875 
1.289 
.829 

1.384 

 
.593 

9.016 
2.234 
4.422 
6.618 

การฝังลกึในงาน 
1. ความเหมาะสมสอดคล้อง 
2. ความสญูเสีย 
3. ความเช่ือมโยง 

รวม 

 
4.06 
4.07 
4.00 
4.05 

 
.18 
.25 
.23 

 
4.43 
6.14 
5.75 

 
3.67 
3.50 
3.25 

 
5.00 
5.00 
5.00 

 
2.994 
1.187 
2.028 

 
10.322 
3.592 
6.984 

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
1. ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั 

2. เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน 

3. ในช่วงปีแรกของการทํางาน 

4. ในระหวา่งการทํางาน 

5. ใกล้เกษียณอาย ุ 
รวม 

 
3.57 
4.01 
4.06 
4.23 
4.08 
4.04 

 
.45 
.25 
.20 
.20 
.26 

 
12.60 
6.23 
4.93 
4.73 
6.37 

 
3.20 
3.40 
3.67 
3.64 
3.40 

 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
1.328 
1.975 
3.240 
.943 

2.889 

 
1.433 
6.898 
10.401 
2.727 
7.230 
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4.3 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ 
  

องค์ประกอบการฝังลึกในงานในการทบทวนเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องสามารถ
แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความเหมาะสมสอดคล้อง 2) ความสญูเสีย และ 3) ความ
เช่ือมโยง ผู้วิจยัได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของตวัแปร
การฝังลกึในงาน เพ่ือทําการสํารวจองค์ประกอบเพ่ือนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัได้ตอ่ไป 
การสร้างองค์ประกอบใหม่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ แบ่งองค์ประกอบใหม่ได้เป็น 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคมจํานวน 4 ข้อ (ข้อคําถามท่ี 1-3 และ 
12)  2) ความเหมาะสมสอดคล้องทางการทํางาน จํานวน 8 ข้อ (ข้อคําถามท่ี 4-10 และ 15) 3) 
ความสญูเสีย จํานวน 4 ข้อ (ข้อคําถามท่ี 13, 14, 16 และ 17) และ 4) ความเช่ือมโยง จํานวน 7 
ข้อ (ข้อคําถามท่ี 18-24) ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ค่านํา้หนกัปัจจยั (Factor Loading) หลงัจากหมนุแกน (Rotated Component 

Matrix) ของการฝังลกึในงาน 
 

องค์ประกอบ component 
ความเหมาะสมสอดคล้องทางสังคม 1 2 3 4 

1. ทา่นชอบเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของทา่น .877    
2. ทา่นกบัเพ่ือนร่วมงานมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั .862    
3. ทา่นใช้ทกัษะและความสามารถของทา่นในการทํางานได้อยา่งเป็นดี .607    
12. ทา่นรู้สกึวา่คนสว่นใหญ่ในท่ีทํางานให้ความเคารพทา่นอย่างมาก .305    

ความเหมาะสมสอดคล้องทางการทาํงาน 1 2 3 4 
6. คา่นิยมของท่านเป็นไปในทิศทางเดียวกบัธนาคาร  .778   
8. ทา่นรู้สกึวา่ท่ีทํางานเปรียบเสมือนบ้านหลงัท่ีสองของทา่น  .770   
10. ธนาคารแหง่นีมี้ความหมายและมีคณุคา่ตอ่ทา่นอยา่งมาก  .738   
7. ทา่นรู้สกึดีกบัความก้าวหน้าและพฒันาการทางอาชีพของทา่น  .709   
9. ทา่นครุ่นคิดเก่ียวกบังานหรือการทํางานให้ดีขึน้อยูเ่สมอ  .679   
15. ทา่นทํางานในธนาคารแหง่นีจ้นเป็นท่ีรู้จกัว่าทา่นเป็นตวัแทนของธนาคาร  .650   
5. ทา่นชอบหน้าท่ีความรับผิดชอบของทา่นในธนาคารนี ้  .640   
4. ทา่นมีแนวคิดการทํางานท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมของธนาคาร  .452   
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ตารางที่ 4.3 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ component 
ความสูญเสีย 1 2 3 4 

17. ทา่นคิดวา่ท่านจะทํางานท่ีธนาคารนีจ้นเกษียณ   .887  
16. ธนาคารให้ผลประโยชน์หลายด้านท่ีทา่นไม่อาจละทิง้ไปได้   .768  
13. ทา่นจะสญูเสียอยา่งมากถ้าทา่นออกจากธนาคารท่ีทําอยูนี่ ้   .548  
14. ทา่นมีโอกาสอยา่งมากท่ีจะได้เล่ือนตําแหน่งให้สงูขึน้   .206  

ความเช่ือมโยง 1 2 3 4 
24. ธนาคารสง่เสริมให้บคุลากรและสมาชิกในครอบครัวของบคุลากรรู้จกั

กนัและมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั 
   .799 

21. ทา่นสามารถติดตอ่ส่ือสารกบัหวัหน้าหรือผู้บงัคบับญัชาท่ีสงูขึน้ไปได้ง่าย    .773 
18. ทา่นมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน    .766 
23. สมาชิกในครอบครัวของทา่นมีความภาคภมิูใจในหน้าท่ีการงานของทา่น    .738 
19. ทา่นมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการทํางานของทา่น    .734 
20. ทา่นมีความผกูพนักบังานท่ีทําอยูนี่อ้ยา่งมาก    .638 
22. ทา่นมีการพบปะสงัสรรค์กบับคุลากรของธนาคารนอกเวลางานอยูเ่สมอ    .631 

 
4.4 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ใช้ในการวจิัย 
   
 การวิเคราะห์สถิติแบบหลายตวัแปรส่วนมากจะเกิดปัญหาเชิงเทคนิคท่ีเกิดจากตวัแปร
อย่างน้อย 2 ตวัแปรมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนัสงูเกินไป ซึง่ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
เกิดความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงสงู เรียกความสมัพนัธ์ลกัษณะนีว้่า Multicollinearity จึง
ต้องมีการวิเคราะห์ Multicollinearity ระหว่างตวัแปร โดยพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรท่ีนํามาวิเคราะห์ในโมเดล เกณฑ์การพิจารณาคือหากคูต่วัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสงู (ค่า
ความสมัพนัธ์เกินกว่า 0.8) ในทางสถิติสรุปได้ว่าคู่ตวัแปรนัน้มีแนวโน้มเป็นตวัแปรตวัเดียวกัน 
(Stevens, 2009: 75; กริช แรงสงูเนิน, 2554: 59) ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พบว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทกุคู่มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง 0.053 -0.729 ซึง่เป็นค่า
ความสมัพนัธ์ท่ีต่ํากว่า 0.8 สามารถสรุปได้ว่าตวัแปรท่ีนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตไุด้ และไม่มีปัญหาการมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัสงูเกินไป แสดงไว้ในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4 คา่สมัประสทิธิ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปร (n = 831) 
 

ตัวแปร WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 OSo1 OSo2 OSo3 OSo4 OSo5 JE1 JE2 JE3 JE4 
WB1 -              
WB2 .231** -             
WB3 .340** .577** -            
WB4 .347** .610** .486** -           

WB5 .298** .674** .556** .715** -          
OSo1 .053 .603** .397** .434** .498** -         
OSo2 .235** .548** .466** .509** .539** .620** -        
OSo3 .191** .624** .510** .514** .549** .571** .667** -       
OSo4 .235** .411** .430** .407** .443** .191** .328** .414** -      
OSo5 .120** .716** .468** .479** .524** .578** .547** .672** .405** -     
JE1 .290** .334** .412** .341** .464** .316** .397** .367** .205** .359** -    
JE2 .280** .646** .524** .607** .636** .604** .651** .720** .468** .729** .440** -   
JE3 .471** .410** .401** .575** .502** .317** .401** .396** .302** .392** .360** .522** -  
JE4 .276** .665** .592** .543** .611** .507** .560** .595** .357** .587** .479** .632** .488** - 

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01,  WB1 = ความอยู่ดีมีสขุทางอาชีพ, WB2 = ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม, WB3 = ความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน, WB4 = ความ
อยูด่ีมีสขุทางร่างกาย, WB5 = ความอยูด่ีมีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน, OSo1 = ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั, OSo2 = เมื่อเริ่มเข้าทํางาน, OSo3 
= ช่วงปีแรกของการทํางาน, OSo4 = ระหวา่งการทํางาน, OSo5 = ใกล้เกษียณอาย,ุ JE1= ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม, JE2= ความเหมาะสม
สอดคล้องทางการทํางาน, JE3= ความสญูเสีย, JE4 = ความเชื่อมโยง 
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4.5 ผลวเิคราะห์ความตรงของโมเดลการวัด 
  
 การตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานทาง
ทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยการตรวจสอบจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขัน้ท่ี 1 เพ่ือให้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างมีความ
สอดคล้องและกลมกลืนกบัข้อมลูตอ่ไป โดยมีเกณฑ์พิจารณาได้จากคา่ P-value ท่ีไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิต ิคา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียกําลงัสองของ
การประมาณคา่ความคลาดเคล่ือน (RMSEA) คา่ดชันีชีว้ดัระดบัความกลมกลืน (GFI) ถ้าโมเดลท่ี
ได้ไม่มีความสอดคล้อง ผู้วิจยัจะปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่  โดยการปรับแก้ไขข้อเสนอแนะท่ี
โปรแกรมรายงานหลงัจากคํานวณ พิจารณาจากดชันีปรับรูปแบบ (Modification Indices) และ
พืน้ฐานทางทฤษฎีท่ีผู้ วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจนกว่าโมเดลจะมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ทัง้นีส้ามารถอธิบายโมเดลในงานวิจยัได้ดงันี ้
 
 4.5.1 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลความอยู่ดมีีสุขในองค์การ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขัน้ท่ี 1 วิเคราะห์ตวับง่ชี ้5 ตวัแปร ได้แก่ 1) ความอยู่
ดีมีสขุทางอาชีพ 2) ความอยูดี่มีสขุทางสงัคม 3) ความอยูดี่มีสขุทางการเงิน 4) ความอยูดี่มีสขุทาง
ร่างกาย และ 5) ความอยูดี่มีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางานพิจารณาตามสถิติท่ีใช้ตรวจสอบ
ความตรงของโมเดล ได้แก่ คา่ Chi-square( 2 ) = 500.349, df = 226,p = .000, CMIN/df = 
2.214, GFI = .908 และ RMSEA = .057 นอกจากนีย้งัมีสถิติท่ีใช้ตรวจสอบว่าขนาดตวัอย่างมาก
พอท่ีจะยอมรับสมมติฐานหรือไม่ คือ HOELTER 0.05 (ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05) ถ้าค่า 
HOELTER >200 จะถือว่าขนาดตวัอย่างมากพอ ในท่ีนี ้HOELTER = 200 ซึง่ไม่มากพอท่ีจะ
ยอมรับสมมตฐิานดงันัน้คา่ P-value ควรมีคา่มากกวา่ .05 ผู้วิจยัจงึใช้การทดสอบ Bootstrapping 
ในการแก้ปัญหาโมเดลไม่สอดคล้อง (เม่ือคา่ p = .000) โดยให้โปรแกรมทําการสุม่เลือกข้อมลูท่ีมี
อยู่ ทําการขยายข้อมลูท่ีมีมากขึน้ โดยจะทําการทําข้อมลูซํา้ เพ่ือทดสอบว่าจํานวนข้อมลูท่ีมีมาก
ขึน้จะสง่ผลตอ่คา่สถิติท่ีได้ทําการทดสอบไว้ก่อนหน้านี ้ทัง้นีมี้ข้อสงัเกตคือ การใช้โปรแกรม Amos 
เพ่ือการวิเคราะห์คา่สถิตต้ิองการจํานวนข้อมลูตวัอยา่งท่ีมาก หากย่ิงมีจํานวนมากแล้ว จะสง่ผลให้
การคํานวณมีความแม่นยําขึน้ (กริช แรงสงูเนิน, 2554: 136) พบว่าเม่ือเพ่ิมตวัอย่างจํานวน 626 
คน ทําให้ค่า Bollen-Stine Bootstrap P-value เท่ากบั .687 สรุปได้ว่าการเพ่ิมจํานวนข้อมลู
ตวัอยา่งมีผลตอ่การสอดคล้องของโมเดล แสดงได้ดงัภาพท่ี 4.1 
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 ค่าความเช่ือถือได้ของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่าความเช่ือถือได้ (Composite/ 
Construct Reliability: CR) และคา่ความผนัแปรท่ีสกดัได้เฉล่ีย (Average Variance Extract: 
AVE) โดยท่ี CR ไม่ควรต่ํากว่า 0.60 คา่ AVE ไม่ควรต่ํากว่า 0.50 พบว่าคา่ความเช่ือถือได้ท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขทางร่างกาย (Physical) ความอยู่ดีมีสุขทางอาชีพ 
(Career) ความอยู่ดีมีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Community) และความอยู่ดีมีสขุทาง
สงัคม (Social) (CR = 0.712, 0.722, 0.873, 0.899 ตามลําดบั) ยกเว้นความอยู่ดีมีสขุทางการ
เงิน (Financial) (CR = 0.590) สําหรับค่า AVE พบว่าความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม (Social) และ
ความอยูดี่มีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Community) (AVE = 0.550, 0.602 ตามลําดบั)
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ยกเว้นความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน (Financial) ความอยู่ดีมีสุขทาง
ร่างกาย (Physical) และความอยู่ดีมีสขุทางอาชีพ (Career) (AVE = 0.235, 0.343, 0.434 
ตามลําดบั) แสดงได้ตามตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 คา่สถิตแิละคา่ความเช่ือถือได้ของโมเดลการวดัความอยูดี่มีสขุ 
 
ตวัแปรสังเกต

ได้ 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 
( ) 

ค่าความ
เช่ือถือได้ 

(CR) 

ค่าความผัน
แปรที่สกัดได้
เฉล่ีย (AVE) 

career career1 
career2 
career3 
career4 

0.32 
0.80 
0.92 
0.40 

0.722 
 

0.434 
 

social social8 
social9 
social10  
social11 
social12 
social13 

0.85 
0.85 
0.78 
0.83 
0.76 
0.55 

0.899 
 

0.602 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 
 
ตวัแปรสังเกต

ได้ 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 
( ) 

ค่าความ
เช่ือถือได้ 

(CR) 

ค่าความผัน
แปรที่สกัดได้
เฉล่ีย (AVE) 

financial financial14 
financial15 
financial16 
financial17 
financial19 

0.52 
0.29 
0.42 
0.65 
0.47 

0.590 
 

0.235 
 

physical physical20 
physical21 
physical22 
physical23 
physical24 

0.61 
0.50 
0.53 
0.41 
0.81 

0.712 
 

0.343 
 

community community25 
community26 
community27 
community28 
community29 
community30 

0.84 
0.86 
0.37 
0.76 
0.55 
0.91 

0.873 
 

0.550 
 

 รวม  0.826  
 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของความอยู่ดีมีสขุ โดยนําตวัแปรสงัเกตได้แต่ละ
รายการไปรวม เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดลแบบวดัตวัแปร แล้วนําเสนอค่าสถิติ เพ่ือ
ประเมินผลโมเดลตามเกณฑ์การพิจารณา พบว่าคา่ Chi-square( 2 ) = 6.777, df = 3, p = 
0.079, CMIN/df = 2.259, GFI = .993 และ RMSEA = .058 จากคา่สถิติทําให้โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันัน้สรุปได้ว่าโมเดลความอยู่ดีมีสขุมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีกําหนดไว้ในระดบัท่ียอมรับได้ ดงัภาพท่ี 4.2 



 

 
ภาพที่ 4.2 ก
 
 4.5
 กา
การวิเคราะห์
1) ความเห
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การวิเคราะห์อ

5.2 ผลการวิ
ารวิเคราะห์อง
ห์องค์ประกอบ
มาะสมสอดค
ะ 4) ความเ ื
( 2 ) = 519.
น่ืองจากโมเด
าขนาดตวัอยา่
างสถิต ิ0.05) 
=152 ไม่มากพ
ญหาโมเดลไม
ยายข้อมลูท่ีมี
อยา่งไรตอ่คา่
การวิเคราะห์ค
รคํานวณมีคว
 คน ทําให้ค่
ลตวัอยา่งมีผล

์องค์ประกอบ

วเิคราะห์ควา
งค์ประกอบเชิ
บเชิงสํารวจ (
คล้องทางสงัค
ช่ือมโยง พิจา
.173, df = 1
ดลท่ีสร้างขึน้
างมากพอท่ีจ
 ถ้าคา่ HOEL
พอท่ีจะยอมรั
ม่สอดคล้อง (
มีมากขึน้ โดย
สถิตท่ีิได้ทําก
คา่สถิติต้องก
วามแม่นยําขึ ้
า Bollen-Sti
ลตอ่การสอด
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บเชิงยืนยนัขอ

ามตรงของโม
ชิงยืนยนัขัน้ท่ี 
(Exploratory 
คม 2) ควา
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 ผู้วิจยัทํา
หม่ ได้แก่   
 3) ความ
ได้แก่ ค่า 
ะ RMSEA 
จึงทําการ
05 (ระดบั
ดลนีมี้คา่ 
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ข้อมลูท่ีมี
ลท่ีมีมาก
โปรแกรม 
กแล้ว จะ
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ภาพที่ 4.3 ก
 
 คา่
พบว่าค่านํา้ห
Social) อยูร่
เหมาะสมสอ
ของตวัแปรก
องค์ประกอบ
ตามลําดบั 

การวิเคราะห์อ

าสถิติและค่า
หนกัองค์ประ
ระหว่าง 0.48
อดคล้องทางก
ารฝังลกึในงา
บของตวัแปรก

์องค์ประกอบ

ความเช่ือถือข
ะกอบของตวัแ
8 - 0.86 คา่
การทํางาน (F
านด้านความ
การฝังลกึในง
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บเชิงยืนยนัขัน้

ของโมเดลแบ
แปรการฝังลกึ
านํา้หนกัองค์
Fit Work) อยู
มสญูเสีย (Sac
งานด้านความ

 

นท่ี 1 ของการ

บบวดัการฝัง
กในงานด้าน
์ประกอบของ
ยู่ระหว่าง 0.5
crifice) อยู่ระ
มเช่ือมโยง (L

ฝังลกึในงาน 

ลกึในงาน ทัง้
เหมาะสมสอ
งตวัแปรการฝั
59 - 0.85 คา่
ะหว่าง 0.26 -
Links) อยู่ระ

น 

ัง้ 4 ตวัแปร
ดคล้องทางสั
ฝังลกึในงานด้
านํา้หนกัองค์
- 0.81 และค่
ะหว่าง 0.58

 

สงัเกตได้
สงัคม (Fit 
ด้านความ
ค์ประกอบ
คา่นํา้หนกั
8 - 0.83 
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 ค่าความเช่ือถือได้ของแบบวัดการฝังลึกในงาน พิจารณาจากค่าความเช่ือถือได้ 
(Composite/Construct Reliability: CR) และคา่ความผนัแปรท่ีสกดัได้เฉล่ีย (Average Variance 
Extract: AVE) โดยท่ี CR ไม่ควรต่ํากว่า 0.60 คา่ AVE ไม่ควรต่ํากว่า 0.50 พบว่าคา่นํา้หนกั
องค์ประกอบของตวับง่ชีท้กุด้านมีคา่ CR มากกว่า 0.60 ได้แก่ การฝังลกึในงานด้านความสญูเสีย 
(Sacrifice) การฝังลกึในงานด้านเหมาะสมความสอดคล้องทางสงัคม (Fit Social) การฝังลกึใน
งานด้านความเหมาะสมสอดคล้องทางการทํางาน (Fit Work) และการฝังลึกในงานด้านความ
เช่ือมโยง (Links) (CR = 0.645, 0.798, 0.894, 0.912 ตามลําดบั) ซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
สําหรับคา่ AVE พบว่าการฝังลกึในงานด้านความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม (Fit Social) การ
ฝังลกึในงานด้านความเหมาะสมสอดคล้องทางการทํางาน (Fit Work) และการฝังลกึในงานด้าน
ความเช่ือมโยง (Links) (AVE = 0.509, 0.516, 0.598 ตามลําดบั) ซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
ยกเว้นการฝังลกึในงานด้านความสญูเสีย (Sacrifice) (AVE = 0.342) ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 คา่สถิตแิละคา่ความเช่ือถือได้ของโมเดลการวดัการฝังลกึในงาน 
 
ตวัแปรสังเกต

ได้ 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 
( ) 

ค่าความ
เช่ือถือได้ 

(CR) 

ค่าความผัน
แปรที่สกัดได้
เฉล่ีย (AVE) 

fit social fit1 
fit2 
fit3 
sacrifice12 

0.86 
0.82 
0.62 
0.48 

0.798 0.509 

fit work fit work4 
fit work5 
fit work6 
fit work7 
fit work8 
fit work9 
sacrifice10 
Sacrifice15 

0.66 
0.71 
0.78 
0.78 
0.67 
0.59 
0.85 
0.69 

0.894 0.516 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ่) 
 
ตวัแปรสังเกต

ได้ 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 
( ) 

ค่าความ
เช่ือถือได้ 

(CR) 

ค่าความผัน
แปรที่สกัดได้
เฉล่ีย (AVE) 

sacrifice Sacrifice13 
Sacrifice14 
Sacrifice16 
Sacrifice17 

0.81 
0.66 
0.45 
0.26 

0.645 0.342 

links links18 
links19 
links20 
links21 
links22 
links23 
links24 

0.78 
0.83 
0.79 
0.75 
0.58 
0.80 
0.83 

0.912 0.598 

 รวม  0.787  
  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลความอยู่ดีมีสขุ โดยนําตวัแปรสงัเกตได้
แต่ละรายการไปรวม เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดลแบบวดัตวัแปร แล้วนําเสนอค่าสถิต ิ
เพ่ือประเมินผลโมเดลตามเกณฑ์การพิจารณา พบว่าคา่ Chi-square ( 2 ) = 1.504, df = 2, p = 
.471, CMIN/df = .752, GFI = .998และ RMSEA = .000 จากคา่สถิติทําให้โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้สรุปได้ว่าโมเดลการฝังลึกในงานมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีในระดบัท่ียอมรับได้ ดงัภาพท่ี 4.4 
 



 

ภาพที่ 4.4 ก
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สถิติท่ีใช้ตรว
0.05 (ระดบั
ในท่ีนี ้HOEL
Bootstrappi
ทําการสุม่เลื
ว่าจํานวนข้อ
ข้อสงัเกตคือ 
หากยิ่งมีจําน
พบว่าเม่ือเพิ่
สรุปได้วา่การ
 

การวิเคราะห์อ

5.3 ผลการวิ
ารวิเคราะห์อง
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ข้อมลูตวัอยา่
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ภาพที่ 4.5 ก
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เชิงยืนยนัขัน้
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 ค่าความเช่ือถือได้ของแบบวัดการฝังลึกในงาน พิจารณาจากค่าความเช่ือถือได้ 
(Composite/Construct Reliability: CR) และคา่ความผนัแปรท่ีสกดัได้เฉล่ีย (Average Variance 
Extract: AVE) โดยท่ี CR ไม่ควรต่ํากว่า 0.60 คา่ AVE ไม่ควรต่ํากว่า 0.50 พบว่าคา่นํา้หนกั
องค์ประกอบของตวับง่ชีท้กุด้านมีคา่ CR มากกวา่ 0.60 ได้แก่ ระหวา่งการทํางาน (Maintenance) 
ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั (Investigate) ช่วงปีแรกของการทํางาน (Socialization) เม่ือเร่ิม
เข้าทํางาน (Entry) และใกล้เกษียณอาย ุ (Resocialization) (CR = 0.827, 0.843, 0.858, 0.881, 
0.960 ตามลําดบั) ซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม สําหรับคา่ AVE พิจารณาตามเกณฑ์ พบว่า ช่วงปี
แรกของการทํางาน (Socialization) ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั (Investigate) เม่ือเร่ิมเข้า
ทํางาน (Entry) และใกล้เกษียณอาย ุ (Resocialization) (AVE = 0.506, 0.536, 0.620, 0.828 
ตามลําดบั) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ยกเว้นในระหว่างการทํางาน (Maintenance) (AVE = 
0.393) อธิบายได้ตามตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 คา่สถิตแิละคา่ความเช่ือถือได้ของโมเดลการวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
 
ตวัแปรสังเกต

ได้ 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 
( ) 

ค่าความ
เช่ือถือได้ 

(CR) 

ค่าความผัน
แปรที่สกัดได้
เฉล่ีย (AVE) 

investigate investigate1 
investigate2 
investigate3 
investigate4 
investigate5 
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0.843 
 

0.536 
 

entry entry6 
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entry8 
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entry10 

.73 

.91 
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.31 

.86 

0.881 
 

0.620 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ่) 
 
ตวัแปรสังเกต

ได้ 
องค์ประกอบ

ภายใน 
ค่านํา้หนัก

องค์ประกอบ 
( ) 

ค่าความ
เช่ือถือได้ 

(CR) 

ค่าความผัน
แปรที่สกัดได้
เฉล่ีย (AVE) 

socialization socialization11 
socialization12 
socialization13 
socialization14 
socialization15 
socialization16 
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.73 

.67 

.88 

.77 

0.858 
 

0.506 
 

maintenance maintenance17 
maintenance18 
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maintenance23 
maintenance24 
maintenance25 
maintenance26 
maintenance27 

.76 

.79 

.36 

.33 

.72 

.50 

.62 

.74 

0.827 
 

0.393 
 

resocialization resocialization28 
resocialization29 
resocialization30 
resocialization31 
resocialization32 

.79 

.93 

.93 

.93 

.96 

0.960 
 

0.828 
 

 รวม  0.887  
  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ โดยนํา
ตวัแปรสงัเกตได้แต่ละรายการไปรวม เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดลแบบวดัตวัแปร แล้ว
นําเสนอค่าสถิติ เพ่ือประเมินผลโมเดลตามเกณฑ์การพิจารณา พบว่าค่า Chi-square ( 2 ) = 
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 4.6.1 โมเดลเร่ิมต้น 
 โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลกึในงาน และ
ความอยู่ดีมีสขุของพนกังาน พบว่าโมเดลเร่ิมต้นมีคา่ Chi-square ( 2 ) = 465.941, CMIN/df = 
6.297, p = .000, RMSEA = .118, GFI = .842, CFI = .888 แสดงให้เห็นว่าโมเดลไม่มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แสดงว่าเส้นทางความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การ (Organizational Socialization) กบัความอยู่ดีมีสขุ (Wellbeing) และเส้นทางความ 
สมัพนัธ์ระหว่างการฝังลกึในงาน (Job Embeddedness) กบัความอยู่ดีมีสขุ (Wellbeing) ทัง้ 2 คู่
ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ(p = .848, p = .416 ตามลําดบั) (ดภูาพท่ี 4.7) 
 
 4.6.2 โมเดลทางเลือกแบบที่ 1  
 เน่ืองจากโมเดลเร่ิมต้นมีค่าพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จึงได้ทําการปรับโมเดลโดยโปรแกรมได้เสนอค่าสําหรับการปรับโมเดล (Modification 
Indices) ด้วยการลากเส้นความสมัพนัธ์เช่ือมระหว่างค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรท่ีมีความ
ผนัแปรร่วมกันเป็นจํานวนมาก เม่ือปรับโมเดลเร่ิมต้นจนถึงโมเดลทางเลือกแบบท่ี 1 มีค่า Chi-
square ( 2 )= 58.974, CMIN/df = 1.371, p = .053, GFI = .976, CFI = .995, RMSEA = 
.031 แสดงว่าโมเดลไม่มีความแตกต่างกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ หรือค่าสถิติท่ีได้จากการวิเคราะห์
โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แตเ่ม่ือคา่นํา้หนกั
องค์ประกอบของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การกบัความอยู่ดีมีสขุมีค่าเป็นลบ ( = -.05) 
แสดงว่าการได้รับถ่ายทอดทางสังคมมากขึน้ส่งผลให้พนักงานมีความอยู่ดีมีสุขลดลง ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัทฤษฎีท่ีได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีผ่านมา และได้นําองค์ประกอบความอยู่ดีมี
สุขทางอาชีพออกจากโมเดล ทําให้โมเดลมีค่าท่ีดีมากย่ิงขึน้และทําให้เส้นทางความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(ดภูาพท่ี 4.8)  
 
 4.6.3 โมเดลทางเลือกแบบที่ 2  
 โมเดลทางเลือกแบบท่ี 2 เป็นการปรับโมเดล โดยตดัเส้นทางความสมัพนัธ์ระหว่างการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การกบัความอยูดี่มีสขุ เน่ืองจากคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมีคา่เป็นลบ (
= -.05) และนําองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสขุทางด้านอาชีพออก ซึง่ทําให้โมเดลมีการวิเคราะห์
สมการโครงสร้างความสมัพันธ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมีค่า Chi-square ( 2 ) = 58.935, 
CMIN/df = 1.371, p = .053, RMSEA = .031, GFI = .976, CFI = .995 แสดงว่าไม่มีความ
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ภาพที่ 4.8 โ
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ภาพที่ 4.9 โ
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4.7 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  
 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การ
ฝังลกึในงาน และความอยูดี่มีสขุของพนกังาน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั 
โดยลําดบัดงันี ้
 
 4.7.1 ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1  
 สมมตฐิานท่ี 1 ท่ีว่าการฝังลึกในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอยู่ดีมีสุขใน
องค์การของพนกังาน ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหว่างการฝังลึกใน
งานกับความอยู่ดีมีสขุ พบว่าการฝังลึกในงานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความอยู่ดีมีสขุอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ(r = .803, p < .01) ซึง่แสดงวา่พนกังานท่ีมีการฝังลกึในงานมากมีความอยู่ดีมี
สขุในองค์การมาก และพนกังานท่ีมีการฝังลึกในงานน้อยมีความอยู่ดีมีสขุน้อยด้วย ผลท่ีพบจึง
สนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 1  
 ทัง้นีพ้บความสมัพนัธ์เชิงบวกในทกุองค์ประกอบระหว่างการฝังลกึในงานกบัความอยู่ดี
มีสขุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิยกเว้นบางองค์ประกอบของความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ กลา่วคือ 
 1) การฝังลกึในงานด้านความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ความอยู่ ดีมีสุขในแต่ละองค์ประกอบ  คือ ทางสังคม ทางการเงิน  ทางร่างกาย และทาง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (r = .358, .456, .323, 425 ตามลําดบั, p < .01) และยงัมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ (r = .127, p < .05) 
 2) การฝังลึกในงานด้านความเหมาะสมสอดคล้องทางการทํางาน มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกับความอยู่ดีมีสุขในแต่ละองค์ประกอบ คือ ทางสงัคม ทางการเงิน ทางร่างกาย และทาง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (r = .673, .594, .623, .678 ตามลําดบั, p < .01) แต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์ท่ีถึงระดบันยัสําคญัทางสถิตกิบัความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ 
 3) การฝังลกึในงานด้านความสญูเสีย มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความอยู่ดีมีสขุแตล่ะ
องค์ประกอบ คือ ทางอาชีพ ทางสงัคม ทางการเงิน ทางร่างกาย และทางสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (r = .381, .350, .419, .538, .453 ตามลําดบั, p < .01)  
 4) การฝังลกึในงานด้านความเช่ือมโยง มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความอยู่ดีมีสขุแตล่ะ
องค์ประกอบ คือ ทางสงัคม ทางการเงิน ทางร่างกาย และทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน (r = 
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.665, .634, .543, .611 ตามลําดบั, p < .01) แตไ่ม่มีความสมัพนัธ์ท่ีถึงระดบันยัสําคญัทางสถิติ
กบัความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ 
 
 4.7.2 ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 
 สมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความ
อยูดี่มีสขุในองค์การของพนกังาน ผลการวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหวา่งการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความอยู่ดีมีสุข พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความอยูดี่มีสขุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = .723, p < .01) ซึง่แสดงว่า
พนักงานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมากมีความอยู่ดีมีสุขในองค์การมาก และ
พนกังานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อยมีความอยู่ดีมีสขุในองค์การน้อยด้วย ผลท่ี
พบจงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 2  
 ทัง้นีพ้บความสัมพันธ์เชิงบวกในทุกองค์ประกอบระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การกบัความอยู่ดีมีสขุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ยกเว้นบางองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสขุ
ทางอาชีพ กลา่วคือ 

 1) การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจุบัน  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอยู่ดีมีสุขแต่ละองค์ประกอบ คือ ทางสังคม ทางการเงิน ทาง
ร่างกาย และทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน (r = .603, .492, .434, .498 ตามลําดบั, p < .01) 
และยงัพบวา่มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ (r = -.197, p < .05)  
 2) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การช่วงเม่ือเร่ิมเข้าทํางาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ความอยูดี่มีสขุแตล่ะองค์ประกอบ คือ ทางสงัคม ทางการเงิน ทางร่างกาย และทางสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (r = .548, .528, .509, .539 ตามลําดบั, p < .01) แตไ่ม่มีความสมัพนัธ์ท่ีถึงระดบั
นยัสําคญัทางสถิตกิบัความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ 
 3) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การช่วงปีแรกของการทํางาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวก
กับความอยู่ ดีมีสุขแต่ละองค์ประกอบ คือ ทางสังคม ทางการเงิน ทางร่างกาย และทาง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (r = .624, .551, .514, .549 ตามลําดบั, p < .01) แต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์ท่ีถึงระดบันยัสําคญัทางสถิตกิบัความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ 

 4) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การช่วงระหว่างการทํางาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ความอยูดี่มีสขุแตล่ะองค์ประกอบ คือ ทางสงัคม ทางการเงิน ทางร่างกาย และทางสภาพแวดล้อม
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ในการทํางาน (r = .660, .590, .630, .653 ตามลําดบั, p < .01) แตไ่ม่มีความสมัพนัธ์ท่ีถึงระดบั
นยัสําคญัทางสถิตกิบัความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ 
 5) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การช่วงใกล้เกษียณอายุ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับ
ความอยูดี่มีสขุแตล่ะองค์ประกอบ คือ ทางสงัคม ทางการเงิน ทางร่างกาย และทางสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (r = .716, .517, .479, .524 ตามลําดบั, p < .01) และยงัมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบั
ความอยูดี่มีสขุทางอาชีพ (r = -.133, p < .01) 
 
 4.7.3 ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 3 
 สมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการฝัง
ลกึในงานของพนกังาน ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหว่างการถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การกบัการฝังลกึในงาน พบว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัการฝังลกึในงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = .760, p < .01) ซึง่แสดงว่าพนกังานท่ี
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมากมีการฝังลึกในงานมาก และพนักงานท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อยมีการฝังลกึในงานน้อยด้วย ผลท่ีพบจงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 3 
 ทัง้นีพ้บความสัมพันธ์เชิงบวกในทุกองค์ประกอบระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การกบัการฝังลกึในงานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิกลา่วคือ 
 1) การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจุบัน  มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการฝังลึกในงานแต่ละองค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมสอดคล้องทาง
สงัคม ความเหมาะสมสอดคล้องทางการทํางาน ความสญูเสีย และความเช่ือมโยง (r = .294, 
.600, .284, .507 ตามลําดบั, p < .01) 
 2) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การช่วงเม่ือเร่ิมเข้าทํางาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
การฝังลึกในงานแต่ละองค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม ความเหมาะสม
สอดคล้องทางการทํางาน ความสญูเสีย และความเช่ือมโยง (r = .348, .656, .364, .595 
ตามลําดบั, p < .01) 
 3) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การช่วงปีแรกของการทํางาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัการฝังลกึในงานแต่ละองค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม ความเหมาะสม
สอดคล้องทางการทํางาน ความสญูเสีย และความเช่ือมโยง (r = .390, .737, .371, .577 
ตามลําดบั, p < .01) 
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 4) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การช่วงระหว่างการทํางาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
การฝังลึกในงานแต่ละองค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม ความเหมาะสม
สอดคล้องทางการทํางาน ความสญูเสีย และความเช่ือมโยง (r = .323, .737, .371, .587 
ตามลําดบั, p < .01) 
 5) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การช่วงใกล้เกษียณอายุ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับ
การฝังลึกในงานแต่ละองค์ประกอบ คือ ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม ความเหมาะสม
สอดคล้องทางการทํางาน ความสญูเสีย และความเช่ือมโยง (r = .405, .740, .322, .587 
ตามลําดบั, p < .01)  
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ตารางที่ 4.8 คา่สมัประสทิธิ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัของตวัแปรหลงัจดัองค์ประกอบใหม ่
 

ตัวแปร WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WBรวม JE1 JE2 JE3 JE4 JEรวม OSo1 OSo2 OSo3 OSo4 OSo5 OSoรวม 

WB1 1                 
WB2 -.084 1                
WB3 .131* .616** 1               
WB4 .178** .610** .574** 1              
WB5 .042 .674** .626** .715** 1             

WBรวม      1            
JE1 .127* .358** .456** .323** .425**  1           
JE2 .023 .673** .594** .623** .678**  .451** 1          
JE3 .381** .350** .419** .538** .453**  .311** .474** 1         
JE4 .003 .665** .634** .543** .611**  .476** .669** .439** 1        
JEรวม      .803**     1       
OSo1 -.197* .603** .492** .434** .498**  .294** .600** .284** .507**  1      
OSo2 .038 .548** .528** .509** .539**  .348** .656** .364** .560**  .620** 1     
OSo3 -.087 .624** .551** .514** .549**  .390** .723** .334** .595**  .571** .667** 1    
OSo4 .018 .660** .590** .630** .653**  .323** .737** .371** .577**  .523** .602** .679** 1   
OSo5 -.133** .716** .517** .479** .524**  .405** .740** .322** .587**  .578** .547** .672** .651** 1  
OSoรวม      .723**     .760**      1 

 

หมายเหตุ: * p < .05, ** p < .01, WB1 = ความอยู่ดีมีสขุทางอาชีพ, WB2 = ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม, WB3 = ความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน, WB4 = ความ
อยู่ดีมีสขุทางร่างกาย, WB5 = ความอยู่ดีมีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน, OSo1 = ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั, OSo2 = เมื่อเริ่มเข้าทํางาน, 
OSo3 = ช่วงปีแรกของการทํางาน, OSo4 = ระหวา่งการทํางาน, OSo5 = ใกล้เกษียณอาย,ุ JE1= ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม, JE2 = ความ
เหมาะสมสอดคล้องทางการทํางาน, JE3= ความสญูเสีย, JE4 = ความเชื่อมโยง 
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 4.7.1 ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 4 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การ การฝังลกึในงาน และความอยูดี่มีสขุองพนกังาน ท่ีสร้างขึน้ว่ามีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์หรือไม่ อย่างไร พบว่าผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสม มีคา่ Chi-square ( 2 ) = 58.935, CMIN/df = 1.371, p = .053, RMSEA = .031, 
GFI = .976, CFI = .995 แสดงว่าโมเดลท่ีสร้างขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ ผลท่ีพบจงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 4  

 นอกจากนีพ้บว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลึกในงาน มีอิทธิพลในการ
ทํานายความอยูดี่มีสขุในองค์การ ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้
    4.7.2.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลในการทํานายตัวแปรความอยู่ดีมีสุข มีค่า
สมัประสิทธ์ิการทํานาย (R2) = .87 หรือร้อยละ 87 และความอยู่ดีมีสขุได้รับอิทธิพลทางตรง (DE) 
จากการฝังลกึในงานมีคา่เท่ากบั .93 ซึง่มีคา่เป็นบวก พบวา่การฝังลกึในงานสง่ผลทางตรงเชิงบวก
กบัความอยู่ดีมีสขุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าเม่ือพนกังานมีการฝังลกึในงาน
มากจะสง่ผลให้พนกังานมีความอยูดี่มีสขุมากขึน้ 
    4.7.2.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลในการทํานายตัวแปรการฝังลึกในงาน มีค่า
สมัประสิทธ์ิการทํานาย (R2) = .95 หรือร้อยละ 95 และการฝังลกึในงานได้รับอิทธิพลทางตรง 
(DE) จากการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีคา่เท่ากบั .97 ซึง่มีคา่เป็นบวก พบว่าการถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การส่งผลทางตรงเชิงบวกกบัการฝังลกึในงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 แสดงวา่เม่ือพนกังานได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากจะสง่ผลให้พนกังานมีการฝัง
ลกึในงานมากขึน้ นอกจากนีย้งัพบวา่การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การสง่ผลทางอ้อมตอ่ความอยู่
ดีมีสขุ (IE = .90) โดยมีการฝังลกึในงานเป็นตวัแปรคัน่กลาง  
 สําหรับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การนัน้ ผลการวิเคราะห์ไม่พบความแตกตา่งอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การไม่พบอิทธิพลในการ
ทํานายความอยูดี่มีสขุในองค์การของพนกังาน  (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 ตารางท่ี 4.10 และตาราง
ท่ี 4.11)   
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ตารางที่ 4.9 ขนาดอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์การถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การ การฝังลกึในงาน ท่ีสง่ผลตอ่ความอยูดี่มีสขุของพนกังาน 

 

ตวัแปรทาํนาย ขนาดอทิธิพลทางตรง 
การฝังลกึในงาน 
การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 

.95* 

.87* 
 

หมายเหตุ: p < .05 
 
ตารางที่ 4.10 คา่นํา้หนกัองค์ประกอบของโมเดลสมการโครงสร้างความอยูดี่มีสขุ การฝังลกึใน

งาน และการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
 

ตัวแปรสังเกตได้ นํา้หนักองค์ประกอบ SE t R2 
ความอยู่ดีมีสุข 

1. ความอยูดี่มีสขุทางสงัคม 
2. ความอยูดี่มีสขุทางการเงิน 
3. ความอยูดี่มีสขุทางร่างกาย 
4. ความอยูดี่มีสขุทางสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

 
.82** 
.76** 
.75** 
.83** 

 

 
- 

.052 

.061 

.065 

 
- 

16.358 
16.128 
18.518 

 
.68 
.57 
.56 
.69 

การฝังลกึในงาน 
1. ความเหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม 
2. ความเหมาะสมสอดคล้องทางการทํางาน 
3. ความสญูเสีย 
4. ความเช่ือมโยง 

 
.49** 
.89** 
.51** 
.76** 

 
.041 
.065 
.067 

- 

 
10.170 
18.559 
9.947 

- 

 
.24 
.80 
.26 
.58 

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
1.ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั 

2. เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน 

3. ในช่วงปีแรกของการทํางาน 

4. ในระหวา่งการทํางาน 

5. ใกล้เกษียณอาย ุ 

 
.68** 
.73** 
.82** 
.84** 
.77** 

 
- 

.040 

.046 

.066 

.045 

 
- 

14.708 
14.185 
13.865 
14.388 

 
.47 
.54 
.67 
.71 
.59 

R2 ของสมการโครงสร้างการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและการฝังลกึในงานท่ีมีตอ่ความอยู่ดีมีสขุ = 86.9% 
 

หมายเหตุ:  – คือ คา่พารามิเตอร์บงัคบั 
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ตารางที่ 4.11 อิทธิพลทางตรง (Direct Effects : DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects : IE) 
และอิทธิพลโดยรวม (Total Effects : TE) ของการถ่ายทอดทางสงัคม และการฝัง
ลกึในงานท่ีสง่ผลตอ่ความอยูดี่มีสขุของพนกังาน 

 

ตัวแปร 
การฝังลกึในงาน ความอยู่ดีมีสุข 

DE IE TE DE IE TE 
การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 0.97 - 0.97 - 0.90 0.90 
การฝังลกึในงาน - - - 0.93 - 0.93 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ การฝังลกึในงาน และความอยู่ดีมีสขุของพนกังานเป็นการศกึษาในลกัษณะ
ของการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Causal Relationship) เพื่อศกึษารูปแบบโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลกึในงาน และความอยู่ดีมีสขุ
ของพนกังานว่าสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ พนักงาน ธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่) 
จํานวน 381 คน ประกอบไปด้วยพนกังานปฏิบตัิการระดบั 2-7 แบง่ตามสายงานของธนาคาร ใช้
วิธีสุม่ตวัอยา่งอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้สายงานเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งชัน้ หลงัจากนัน้ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random) เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม
จํานวน 4 ฉบบั ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามความ
อยู่ดีมีสขุในองค์การ 3) แบบสอบถามการฝังลกึในงาน และ 4) แบบสอบถามการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ โดยผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มบคุคลท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบั
กลุม่ตวัอย่างจํานวน 30 คน (Pilot Test) มาวิเคราะห์ค่าความเท่ียงด้วยคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha Cofficient) พบวา่คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีนําไปทดสอบ
ในแต่ละแบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.959-0.971 ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ 
จากนัน้นําแบบสอบถามฉบับนีม้าปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญให้
เหมาะสมก่อนท่ีจะนําไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นีแ้บ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือดลูกัษณะของข้อมลูในการแจกแจงและการกระจายตวัของตวัแปรใน
การศกึษา 2) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตวัแปรในการวิจยั 3) ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ เพื่อจดัองค์ประกอบข้อคําถามที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมใหม่ ให้
สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยืนขัน้ต่อไปได้ 4) ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ
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สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั เพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีศกึษา 5)
ผลวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวดัในการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนกนักบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 6) 
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Structural Equation Modeling: SEM) 
เพื่อศกึษาโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการฝังลกึในงานและการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การที่ส่งผลความอยู่ดีมีสขุของพนกังานในองค์การ และ 7) ผลการทดสอบสมมติฐานใน
งานวิจยัเพ่ือตอบสมมติฐานท่ีได้ตัง้ไว้  
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 
 ผลการวิจยัในการศกึษาครัง้นี ้สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 ผลการวิ เคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  ผู้ ตอบมีลักษณะคละกันคือ 
ประกอบด้วยหญิงและชายจํานวนใกล้เคียงกนั (ร้อยละ 57.5 และ 42.5 ตามลําดบั) มีอายกุระจาย
ตัง้แต่ 20 ถึง 50 ปีมีอายกุารทํางานในทกุระดบัตัง้แต่น้อยกว่า 5 ปีจนถึง 21 ปีขึน้ไป มีตําแหน่งใน
หลายระดบั ทํางานในแผนกต่างๆ หลากหลายตามเป้าหมายท่ีวางไว้ นอกจากนีพ้บว่าผู้ตอบส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 69) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 59) และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,000 ถึง 30,000 บาท (ร้อยละ 36.7)  
 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  5.1.2.1 ความอยู่ดีมีสขุประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความอยู่ดีมีสขุ
ทางอาชีพ 2) ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม 3) ความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน 4) ความอยู่ดีมีสขุทาง
ร่างกาย และ 5)ความอยูดี่มีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบวา่คา่เฉล่ียของความอยูดี่มีสขุ
ทางอาชีพมีมากท่ีสดุรองลงมาคือความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน ความอยู่ดีมีสขุทางสงัคม ความอยู่ดี
มีสขุทางสภาพแวดล้อมในการทํางาน และความอยูดี่มีสขุทางร่างกาย ตามลําดบั เม่ือพิจารณาคา่
สมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของตวัแปรทกุตวั พบว่ามีค่าอยู่ในระดบัท่ีไม่แตกตา่งกนั คือความ
อยูดี่มีสขุทางร่างกายมีการกระจายข้อมลูมากท่ีสดุ รองลงมาคือความอยูดี่มีสขุทางสภาพแวดล้อม
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ในการทํางาน ความอยูดี่มีสขุทางสงัคม ความอยู่ดีมีสขุทางการเงิน และสดุท้ายคือความอยู่ดีมีสขุ
ทางอาชีพ ตามลําดบั 
  5.1.2.2 การฝังลกึในงานประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเหมาะสม
สอดคล้อง 2) ความสญูเสีย และ 3) ความเช่ือมโยง พบว่าคา่เฉล่ียของการฝังลกึในงานด้านความ
สูญเสียมีมากท่ีสุด รองลงมาคือการฝังลึกในงานด้านความเหมาะสม และการฝังลึกในงานด้าน
ความเช่ือมโยงมีคา่น้อยท่ีสดุ ตามลําดบั เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของตวัแปร
ทุกตวั พบว่ามีค่าอยู่ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยการฝังลึกในงานด้านความสญูเสียมีค่า
มากท่ีสุด รองลงมาคือการฝังลึกในงานด้านความเช่ือมโยง และการฝังลึกในงานด้านความ
เหมาะสมสอดคล้อง ตามลําดบั 
  5.1.2.3 การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนั 2) เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน 3) ในช่วงปีแรกของการทํางาน 4) ในระหว่าง
การทํางานและ 5) ใกล้เกษียณอาย ุพบว่าคา่เฉล่ียท่ีมากท่ีสดุคือในระหว่างการทํางาน รองลงมาคือ
ใกล้เกษียณอายุ ในช่วงปีแรกของการทํางาน เม่ือเร่ิมเข้าทํางาน และก่อนเข้าทํางานในองค์กร
ปัจจบุนั ตามลําดบั เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV) ของตวัแปรทกุตวั พบว่ามีคา่อยู่
ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกันมากนกั คือเม่ือเร่ิมเข้าทํางานในช่วงปีแรกของการทํางานในระหว่างการ
ทํางาน และใกล้เกษียณอาย ุตามลําดบั ยกเว้นก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนัท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิ
การกระจายมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของตวัแปรการฝังลกึในงาน จากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการฝังลึกในงานประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความ
เหมาะสมสอดคล้อง 2) ความสญูเสีย และ 3) ความเช่ือมโยง เม่ือพิจารณาจากค่านํา้หนกัปัจจยั 
(Factor Loading) พบว่าสามารถแบง่องค์ประกอบใหม่ได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความ
เหมาะสมสอดคล้องทางสงัคม 2) ความเหมาะสมสอดคล้องทางการทํางาน 3) ความสญูเสีย และ 
4) ความเช่ือมโยง โดยมีการจัดข้อคําถามใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั และการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
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 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสขุ การฝังลกึในงาน และ
การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ พบว่าคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีคา่อยู่ระหว่าง 0.053 - 0.729 
โดยพบองค์ประกอบย่อยท่ีมีความสมัพนัธ์แตกต่างจากศนูย์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และมีค่า
สมัประสิทธ์ิระหว่างตวัแปรท่ีเป็นความสมัพนัธ์ทางบวกทัง้หมด ยกเว้นคู่ความสมัพนัธ์ของการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การในช่วงก่อนเข้าทํางานในองค์กรปัจจบุนักบัความอยู่ดีมีสขุทางอาชีพ
เป็นคู่ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างจากศนูย์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ สรุปว่าค่าสมัประสิทธ์
สหสมัพนัธ์ในการวิจยัครัง้นีมี้ค่าต่ํากว่า 0.8 สามารถนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างหรือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตไุด้ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัระหว่างตวัแปร หลงัจากการจดัองค์ประกอบ
ใหม่ พบว่าความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างการฝังลกึในงานกบัความอยู่ดีมีสขุ (r = .803) ระหว่าง
การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การกบัความอยู่ดีมีสขุ (r =.723) ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การกบัการฝังลกึในงาน (r = .760) สรุปได้ว่าพนกังานท่ีได้รับการฝังลกึในงานมากจะมีความ
อยู่ดีมีสขุในองค์การมาก พนกังานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากจะมีความอยู่ดีมี
สขุในองค์การมาก และพนกังานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากจะมีการฝังลึกใน
งานมาก 

 
 5.1.5 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร 
 การวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝัง
ลกึในงาน และความอยู่ดีมีสขุ ผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาคา่ Chi-square( 2 )= 58.935, CMIN/df = 1.371, p = .053, RMSEA 
= .031, GFI = .976, CFI = .995 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
จงึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ีตัง้ขึน้และสามารถสรุปได้วา่การฝังลกึในงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกบั
ความอยู่ดีมีสขุ ( = .93, R2 = .87) การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
กบัการฝังลกึในงาน ( = .97, R2 = .95) แต่ไม่พบอิทธิพลระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การกับความอยู่ดีมีสุขของพนกังาน โดยพบว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีอิทธิพล
ทางอ้อมตอ่ความอยูดี่มีสขุ (IE = .90) โดยมีการฝังลกึในงานเป็นตวัแปรคัน่กลาง 
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5.2 อภปิรายผลตามสมมตฐิาน 
 
 ในท่ีนีจ้ะได้อภิปรายผลการศึกษาตามลําดับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้แต่ละข้อ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
  5.2.1 สมมตฐิาน 1 : การฝังลึกในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอยู่ดีมีสุข
ในองค์การของพนักงาน 
 ผลการศึกษาพบว่าการฝังลึกในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความอยู่ดีมีสุขใน
องค์การของพนกังานธนาคารอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ อธิบายได้ว่าพนกังานมีการฝังลกึในงาน
มากจะสง่ผลให้มีความอยู่ดีมีสขุมากขึน้ไปด้วย ผลการศกึษานีมี้ความสอดคล้องกบัผลการศกึษา
ท่ีผ่านมาในด้านความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการลาออกจาก
องค์การ และสอดคล้องกบังานวิจยัของมิเชลและคณะ (Mitchell et al., 2001) ฮอลตนัและโอนีล 
(Holtom and O’Neil, 2004) และสไวเดอร์และคณะ (Swinder et al., 2011) ท่ีพบว่าการฝังลกึใน
งานสามารถทํานายการลาออกของพนกังานได้ โดยขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในงาน ความผกูพนั
ต่อองค์การของพนกังาน และโอกาสในการเลือกงาน เช่น พนกังานมีความพึงพอใจในงาน และ
ความผกูพนัตอ่องค์การมากมีความฝังลกึในงานมาก และรู้สกึอยากลาออกจากองค์การน้อยลง  
 
  5.2.2  สมมตฐิาน 2 : การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความอยู่ดมีีสุขในองค์การของพนักงาน 
 ผลการศึกษาพบว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความ
อยู่ดีมีสขุอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่าพนักงานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ
มากจะมีความอยู่ดีมีสขุมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีงานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีว่ากลยทุธ์การถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้ถึงความเหมาะสม ความพงึพอใจในงาน 
ความผกูพนัตอ่องค์การ ผลการปฏิบตังิาน และการปฐมนิเทศ รวมถึงพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
(Saks et al., 2006) หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (HRM Practices) เช่น การ
รับรู้ถึงการบริหารทรัพยากรมนษุย์ของพนกังาน ว่ามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความอยู่ดีมีสขุของ
พนกังาน (Baptiste, 2007; Van de Voorde, 2009: 4-5) เน่ืองจากการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีช่วยให้พนกังานเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ สามารถปรับตวั 
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เรียนรู้ พฒันา เตรียมพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง พนกังานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การมาก จงึเป็นพนกังานท่ีมีความอยูดี่มีสขุในการทํางานมาก  
 
 5.2.3 สมมตฐิาน 3 : การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการฝังลึกในงานของพนักงาน 
 ผลการศกึษาพบว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการฝัง
ลึกในงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แสดงว่าพนกังานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ
มาก มีการฝังลึกในงานมากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยัท่ีพบว่ากลยุทธ์การถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การทําให้พนกังานใหม่เกิดการฝังลกึอย่างกระตือรือร้น และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการฝัง
ลกึในงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (Allen, 2006) หรืองานวิจยัท่ีศกึษาเร่ืองเก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การฝึกอบรม การให้รางวลัแก่พนกังาน เป็นต้น พบว่ามีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัการฝังลกึในงาน (Wheeler et al., 2010; Karatepe and Karadas, 2012) ซึง่การ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและยาวนานตลอดช่วงของการเป็น
พนกังานในองค์การ เม่ือพนกังานอยู่ในองค์การจะได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมตา่งๆ มากขึน้ เช่น 
การฝึกอบรม การเรียนรู้ในงาน ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ทําให้เกิดความผกูพนัหรืออยากท่ีจะ
อยูก่บัองค์การนัน้ๆ อยา่งยาวนาน จงึสามารถทําให้การฝังลกึในงานเกิดมากขึน้ตามลําดบั 
  
 5.2.4 สมมติฐาน 4 : รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทาง
สังคมใน การฝังลึกในงาน องค์การ และความอยู่ดีมีสุของพนักงาน ที่สร้างขึน้มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุของพนักงาน ท่ีสร้างขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิผลคา่สมัประสทิธ์ิการทํานาย (R2) ท่ีพบแสดงด้วยวา่ 
   5.2.4.1 การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่การฝังลกึ
ในงาน แสดงวา่พนกังานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การเกิดการฝังลกึในงานตามไปด้วย 
สอดคล้องกบัชชูยั สมิทธิไกร (2551: 280-281) กลา่วถึงการถ่ายทอดทางสงัคมว่าองค์การหนึ่งๆ 
สามารถบรรจแุละถ่ายทอดบคุลากรใหมใ่ห้เข้ากบัวฒันธรรมองค์การได้ตดิตอ่กนัเป็นเวลายาวนาน 
ซึ่งส่งผลให้องค์การเสถียรภาพมากขึน้ด้วย และทวีศกัดิ์ สทูกวาทิน (2551) กล่าวว่าระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์จําเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ซึง่การถ่ายทอดทางสงัคมเป็นขัน้ตอนท่ีสิ่งท่ี
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องค์การจดักระทําให้แก่พนกังานเม่ือเข้ามาเป็นพนกังาน เช่น การสรรหาและคดัเลือกบคุคล การ
ปฐมนิเทศพนกังาน การจดักิจกรรม การฝึกอบรม การวางแผนรายบุคคล จนกระทัง่จนถึงวาระ
เกษียณของพนกังาน (Wanous, 1992; Lohse, 2008; บงัอร โสฬส, 2538) และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของฮอลตนัและคณะ (Holtom et al., 2011) ศกึษาพบว่าการฝังลกึในงานเป็นตวัแปร
คัน่กลางระหว่างเหตกุารณ์ช็อค (Negative Shocks) ซึง่สง่ผลเชิงลบตอ่พฤติกรรมการหางานและ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตัิงาน และส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
โดยผ่านการฝังลึกในงานของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าพนักงานท่ีได้รับ
เหตกุารณ์บางอย่าง เช่น การไม่เห็นด้วยกับหวัหน้างาน พนกังานอยากลาออกจากงาน เป็นต้น 
โดยผา่นการฝังลกึในงาน ทําให้พนกังานมีพฤตกิรรมการหางานใหมแ่ละตอ่ต้านการปฏิบตัิงาน แต่
เม่ือพนกังานมีการฝังลกึในงานมาก จะสง่ผลให้เกิดพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ผลท่ี
พบท่ีสนับสนุนว่าพนักงานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ืองจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงบางอย่าง เช่น เกิดความผูกพันต่อองค์การ การได้รับผลตอบแทนท่ีพึงพอใจ 
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น ถ้าองค์การสามารถรักษาระดบัของความรู้สึกผูกพนั
ของพนกังานกบัองค์การได้ จะทําให้ระดบัความผกูพนัเกิดขึน้อย่างยาวนาน ตลอดอายกุารทํางาน
ของพนกังาน ซึง่เป็นการฝังลกึในงานพร้อมกนัไป  
   5.2.4.2 การฝังลกึในงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความอยูดี่มีสขุของพนกังาน 
นัน่คือพนกังานท่ีมีการฝังลกึในงานจะทําให้พนกังานมีความอยู่ดีมีสขุในองค์การด้วย สอดคล้อง
กบัทฤษฎีของมิเชล และคณะ (Mitchell et al., 2001) ท่ีอธิบายถึงการคงอยู่ในงานโดยการเกิด
ความรู้สึกฝังลกึและยึดติดกบัองค์การของพนกังาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเหมาะสม
สอดคล้อง เป็นการรับรู้ของพนกังานถึงความเข้ากนัได้ระหว่างตวับคุคลกบัองค์การ ย่ิงพนกังานมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับงาน องค์การ หรือบุคคล มากเท่าไหร่การยึดติดกับงานก็มากขึน้
เท่านัน้ 2) ความเช่ือมโยง เป็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างบคุคลหรือ
องค์การ เช่น เพ่ือนร่วมงาน หวัหน้างาน เม่ือพนกังานท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและมีการเช่ือมย่ิงมาก
ขึน้จะทําให้พนกังานมีความผกูพนัตอ่งานและองค์การมากย่ิงขึน้ และ 3) ความสญูเสีย คือการรับรู้
ถึงการไม่อยากจะสญูเสียบางอย่างเม่ือต้องออกจากองค์การนี ้เช่น สญูเสียเพ่ือนร่วมงานท่ีดีหรือ
ผลตอบแทนพิเศษ เป็นต้น การคงอยู่ของพนักงาน รวมไปถึงการรู้สึกเหมาะสมเข้ากันได้กับ
องค์การและความรู้สึกเช่ือมโยงจึงทําให้พนกังานเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองค์การ การยึดติดกับ
องค์การ เกิดเป็นการฝังลกึในงานขึน้ 
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   5.2.4.3 การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความอยู่ดีมีสขุ
ในองค์การ โดยผ่านการฝังลกึในงาน ผลท่ีพบนีแ้สดงว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การยงัไม่
เพียงพอท่ีจะทําให้เกิดความอยู่ดีมีสขุ หากแต่ต้องผ่านการเสริมสร้างการฝังลึกในงาน อาจด้วย
เป้าหมายของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การเน้นท่ีความรู้สึกต่องาน เช่น ความผกูพนั จึงเกิด
การฝังลกึในงาน แตไ่มไ่ด้เกิดความอยูดี่มีสขุในงาน  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช้ และข้อเสนอแนะในการ
วิจยัครัง้ตอ่ไปดงันี ้ 
  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจยัท่ีพบว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การสามารถทําให้เกิดความอยู่ดีมีสขุ
ได้ โดยผา่นการฝังลกึในงาน สามารถอธิบายได้ดงันี ้ 
   5.3.1.1 ผู้บริหารธนาคาร หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรสนับสนุนให้ความสําคญั
กับการสร้างความอยู่ดีมีสุขของพนักงานในองค์การ โดยการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ ซึ่ง
ธนาคารออมสินมีวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการ
จดัทําแผนพฒันารายบคุคล บริหารจดัการคนเก่งคนดี โครงการพฒันาบคุลากร การฝึกอบรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีการเตรียมพัฒนาพนักงานใหม่ในสายงานต่างๆ การเตรียมความพร้อมและ
พฒันาผู้ สืบทอดตําแหน่งทางการบริการจดัการ เป็นต้น ซึง่มีการวางแผนการถ่ายทอดทางสงัคมท่ี
ชัดเจนจากการกําหนดวิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีว่า “บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กบัการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ความ
ผกูพนัองค์กร และธรรมาภิบาล เพ่ือขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผล
การศกึษาท่ีพบวา่การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ ทําให้เกิดความฝังลกึในงาน และเกิดความอยู่
ดีมีสุขได้นัน้ เกิดจากพนักงานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีชดัเจนดงัท่ีกล่าวข้างต้น และข้อ
ค้นพบจากงานวิจยัท่ีพบว่าพนกังานท่ีมีความฝังลึกในงาน ทําให้เกิดความอยู่ดีมีสขุของพนกังาน
ได้ ดงันัน้ธนาคารควรให้ความสําคญัต่อการทําให้พนักงานเกิดการรับรู้หรือความรู้สึกถึงความ
เหมาะสมสอดคล้องระหวา่งพนกังานกบัองค์การหรือพนกังานอ่ืนๆ ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือน
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ร่วมงานหรือองค์การ ความรู้สึกไม่อยากสญูเสียสิ่งต่างๆ เม่ือต้องออกจากงาน เช่น ค่าตอบแทน
หรือสวสัดกิารท่ีดี ตําแหน่งงานท่ีดี เป็นต้น เพ่ือทําให้เกิดความอยูดี่มีสขุของพนกังานได้มากย่ิงขึน้ 
  5.3.1.2 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สามารถนําผลการวิจัยครัง้นี ้
เป็นพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และ
ความอยูดี่มีสขุของพนกังาน นําข้อมลูท่ีได้จากผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้กบัองค์การอ่ืนๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีศกึษาในงานวิจยันี ้ เช่น องค์การท่ีต้องการให้พนกังานเกิดการฝังลกึในงาน 
อาจจะนําขัน้ตอนการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การไปปรับใช้อย่างต่อเน่ือง เช่น การสรรหาและ
คดัเลือกบุคคล การจดัปฐมนิเทศแก่พนกังานใหม่ การจดักิจกรรมพฒันาพนกังาน การให้บุคคล
เรียนรู้งานใหม่ๆ การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอาย ุเป็นต้น ทําให้เกิดความอยู่ดีมีสขุของ
พนกังานในองค์การได้ 
  5.3.1.3 องค์ความรู้ท่ีได้รับการผลการวิจัยในครัง้นีท่ี้เก่ียวกับการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ การฝังลกึในงาน และความอยูดี่มีสขุของพนกังาน โดยมีกระบวนการหรือขัน้ตอน
ท่ีสามารถทําให้พนกังานเกิดความอยู่ดีมีสขุได้จากการให้ความสําคญัของการถ่ายทอดทางสงัคม
ในองค์การท่ีว่าเป็นการทําให้พนักงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การได้ ให้พนักงานเห็นถึง
คณุคา่ บรรทดัฐาน และพฤติกรรม (Kinicki and Kreitner, 2009) โดยผ่านขัน้ตอนการถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การตัง้แต่เข้ามาในองค์การจนกระทัง่หมดวาระการทํางาน เช่น การได้รับการ
ปฐมนิเทศ ซึ่งพนักงานใหม่เกิดความกังวลใจท่ีจะเร่ิมทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ บังคับบัญชาใหม่ เม่ือพนักงานใหม่ได้รับการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการและองค์การให้
ความสําคญัให้มาก ทําให้อตัราการลาออกจากงานของพนกังานใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ดงัเช่น
คํากล่าวท่ีว่าการเร่ิมต้นท่ีดีคือการวางรากฐานท่ีดี (ประเวศ วะสี, 2551) หรือการพดูคยุ ให้งานท่ี
ท้าทายเม่ือพนกังานมีความเบ่ือหน่ายอยากท่ีจะเปล่ียนแปลงงาน องค์การควรให้การสนบัสนนุใน
เร่ืองงานใหม่ๆ ท่ีสามารถทําให้พนกังานเกิดความรู้สกึท้าทาย เป็นต้น ทัง้นีเ้ม่ือพนกังานได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากขึน้เท่าไหร่ การฝังลกึในงานก็มีมากขึน้ตามเท่านัน้ ซึง่พนกังาน
จะเกิดรู้สกึอยากอยู่ในองค์การต่อไป โดยพนกังานจะเกิดความรู้สกึเหมาะสมสอดคล้องต่องานท่ี
ทํา มีความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบัองค์การ  รวมทัง้เกิดความรู้สกึไมอ่ยากสญูเสียงานท่ีตนทําอยู ่
เม่ือพนกังานมีการฝังลกึในงานมากขึน้ก็ส่งผลให้เกิดความอยู่ดีมีสขุของพนกังานในองค์การมาก
ขึน้ และยงัมีผลลพัธ์ท่ีทําให้องค์การได้ประโยชน์ เช่น พนกังานเกิดความพึงพอใจในงาน เป็นต้น 
ดงันัน้องค์การควรให้ความสําคญักบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ เป็นการวางรากฐานท่ีดี
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ให้กบัพนกังานและองค์การ ทําให้พนกังานทํางานกบัองค์การได้อย่างยาวนานและมีความสขุใน
งานท่ีทํา เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลท่ีดีตอ่องค์การ 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  5.3.2.1 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเฉพาะพนกังานของสถาบนัการเงินท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจเท่านัน้ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรจะศกึษาวิจยัในบริบทอ่ืนๆ เช่น สถาบนัการเงิน
ท่ีเป็นเอกชน เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการศึกษาหรือตรวจสอบว่า
ผลการวิจยัของโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลึกใน
งาน และความอยู่ดีมีสขุของพนกังานสามารถนําไปใช้ได้ในวงกว้าง (Generalization) ในบริบท
อ่ืนๆ 
  5.3.2.2 การวิจยัครัง้นีทํ้าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานธนาคารออม
สินทัง้หมด 381 คน ดงันัน้การวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรมีการใช้วิธีการ Cross-Validate เพ่ือศกึษาเพ่ิม
ในกลุ่มตวัอย่างเดียวกันแต่มีลกัษณะแตกต่างกันในการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล เช่น 
การนําลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของพนกังานท่ีมีกลุ่มเพศชายและหญิง ความแตกต่างของลกัษณะ
ทางจิต ความแตกต่างกนัตามกลุ่มอายุว่าสามารถรับการถ่ายทอดทางสงัคม และเกิดการฝังลึก 
ตลอดจนอยูดี่มีสขุตา่งกนัหรือไม ่ 
  5.3.2.3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีมีคา่สงู อาจจะ
เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหว่างข้อคําถามของตวัแปรในส่วนของแบบสอบถามการฝังลึกในงาน 
และความอยู่ดีมีสขุ อาจจะมีการซ้อนทบักนัของข้อคําถามบางข้อท่ีมีความคล้ายคลงึกนั ดงันัน้ใน
การวิจยัครัง้ตอ่ไปควรพิจารณาข้อคําถามให้เหมาะสมมากย่ิงขึน้ และการศกึษานีเ้ป็นการรวบรวม
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเน้นด้านการวิจยัเชิงปริมาณเท่านัน้ ควรมีการเน้นการวิจยัเชิงคณุภาพ เช่น 
การสงัเกต การสมัภาษณ์ ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลึกและสนบัสนุนผลการวิจยัท่ีได้
จากวิจยัเชิงปริมาณทําให้งานวิจยันีมี้คณุคา่และสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
  5.3.2.4 การวิเคราะห์ผลโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการใช้
โปรแกรม Amos ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีวิเคราะห์จํานวนตวัแปรตามกลุม่ตวัอย่าง จากงานวิจยัท่ีศกึษา
นี ้พบปัญหาในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขัน้ท่ี 1 ท่ีวา่มีจํานวนตวัแปรเป็นข้อคําถามมาก
เกินจํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสม ดงันัน้จงึควรมีการนําโปรแกรมวิเคราะห์สถิตอ่ืินๆ มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เช่น โปรแกรม LISREL Mplus และ HLM เพ่ือดปูระสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมลู
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โครงสร้างความสมัพนัธ์ของแตล่ะโปรแกรมวา่เหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การวิจยัครัง้ตอ่ไป   
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

 
คาํชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามฉบับนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานและสภาพการทํางานในธนาคารออมสนิ เพ่ือประโยชน์ทางด้านวิชาการและการประยกุต์ใช้
ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ขององค์การตอ่ไป 
 2. การวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และองค์การ 
 3.  ขอความกรุณาท่านตอบคําถามในแบบสอบถามชุดนีทุ้กข้อตามความเป็นจริงของ
ท่านมากท่ีสดุ คําตอบของท่านจะนํามาใช้เพ่ือวิเคราะห์และแสดงผลโดยรวมเท่านัน้ ไม่แสดงผล
รายบคุคล จงึไมมี่ผลกระทบใด ๆ ตอ่ตวัท่านหรือตอ่หน่วยงาน  
 4.  แบบสอบถามชดุนีแ้บง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพการปฏิบตังิานในธนาคาร 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการเรียนรู้ในองค์การ 
 ขอขอบคณุในความอนเุคราะห์ท่ีตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ โอกาสนีเ้ป็นอย่างสงู
โปรดตอบและส่งแบบสอบถามคืนให้คุณอารยา ศรีมณฑก ผู้ จัดการสาขาเทสโก้โลตัสท่ายาง 
ภายใน 2 สปัดาห์ หากมีข้อคําถามใดๆ หรือประสงค์ส่งแบบสอบถามคืนโดยตรงกรุณาติดต่อ
ผู้วิจยัตามท่ีตดิตอ่ข้างลา่งนี ้

        
 ขอแสดงความนบัถือ 
ณฐัาพร จริยะปัญญา 

คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
อีเมล์ : jariyapanya@gmail.com 

โทร : 084-100-7107 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุเพียง
คําตอบเดียว  
1.  เพศ     ชาย     หญิง 
  

2.  อาย ุ    น้อยกวา่ 20 ปี    20-30 ปี 
     31-40 ปี     41-50 ปี 
     มากกวา่ 50 ปี 
 

3.  ระดบัการศกึษา   น้อยกวา่มธัยมศกึษา   อนปุริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     ปริญญาตรี     สงูกวา่ปริญญาตรี 
 

4.  สถานภาพ     โสด     สมรส  
  หม้าย/หยา่ร้าง 

 

5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน   น้อยกวา่ 15,000 บาท   15,000-30,000 บาท 
  30,001-40,000 บาท   40,001-55,000 บาท 
  55,001-60,000 บาท   มากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป 

 

6.  สายงาน/ฝ่ายงาน โปรดระบ ุ................................................................................... 
 

7.  ตําแหน่ง    พนกังานระดบั 2    พนกังานระดบั 3 
  พนกังานระดบั 4    พนกังานระดบั 5 
  พนกังานระดบั 6    พนกังานระดบั 7 
  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ .................................................................. 
 

8.  อายกุารทํางาน   น้อยกวา่ 5 ปี    5 – 10 ปี 
     11 – 15 ปี     16 – 20 ปี 
     21 ปีขึน้ไป 
 

9.  จํานวนเพ่ือนร่วมงาน/ทีมงาน   1 – 5 คน    6 – 10 คน 
      11 – 15 คน    16 – 20 คน 
      มากกวา่ 21 คน  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการปฏบัิตงิานในธนาคาร 

คาํชีแ้จง โปรดอ่านข้อความแตล่ะข้อ และทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกบัระดบั
ความคดิเห็นหรือความรู้สกึของท่านมากท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว 
 จริงท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงท่ีสดุสําหรับท่าน 
 จริง  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงสําหรับท่าน 
 ไมแ่น่ใจ  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงบ้างไมจ่ริงบ้างสําหรับท่าน 
 ไมจ่ริง  หมายถึง ข้อความนัน้ไมเ่ป็นจริงสําหรับท่าน 
 ไมจ่ริงท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้ไมเ่ป็นจริงเลยสําหรับท่าน 
 

ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

1. ธนาคารมีวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 
นโยบาย แผนงาน โครงสร้างสายบงัคบับญัชาท่ี
ชดัเจน 

     

2. งานของทา่นมีความมัน่คง      

3. ท่านมองเห็นความก้าวหน้าในหน้าท่ี      

4. ธนาคารของทา่นมีการสง่เสริมให้พนกังานมี
การพฒันาตนเองในการทํางาน เช่น 
ทนุการศกึษาตอ่ การอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะ เป็น
ต้น 

     

5. งานของทา่นเป็นอาชีพท่ีสงัคมยอมรับ      

6. ท่านมีความเหมาะสมกบัตําแหน่งท่ี
ปฏิบตังิานอยู ่

     

7. ธนาคารมีการเชิดชเูกียรตกิารทํางานท่ีดีของ
พนกังาน 

     

8. ท่านมีทีมงานท่ีดีในการทํางาน      

9. ท่านได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําจาก
เพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา 
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ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

10. ผู้บงัคบับญัชาของทา่นให้ความเป็นกนัเอง
กบัลกูน้องดี 

     

11. ทา่นได้รับความร่วมมือในการทํางานจาก
เพ่ือนร่วมงาน 

     

12. ทา่นสามารถทํางานได้หลากหลายหน้าท่ี  
จงึสามารถสลบัเปล่ียนการทํางานกบัเพ่ือน
ร่วมงานได้ถ้าจําเป็น 

     

13. ทา่นได้รับขา่วสารของธนาคารอยา่ง
ครบถ้วน 

     

14. ทา่นได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
ปริมาณงานของท่าน 

     

15. ธนาคารให้สวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ท่ีดี
และเหมาะสมแก่ท่าน  

     

16. ธนาคารมีการพิจารณาเพ่ือเล่ือนขัน้
เงินเดือนให้ทา่นอยา่งเหมาะสม 

     

17. ธนาคารมีกิจกรรมเสริมสร้างการออมเงิน
และการลงทนุท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน 

     

18. ธนาคารช่วยเหลือพนกังานเม่ือเกิดภาวะ
วิกฤต เช่น อทุกภยั วาตภยั เป็นต้น 

     

19. ทา่นสามารถจดัการด้านการเงินของทา่นได้
อยา่งสมดลุ 

     

20. ธนาคารจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสร้างเสริม
สขุภาพกายใจให้กบัพนกังาน เช่น การออก
กําลงักาย การนัง่สมาธิ เป็นต้น 

     

21. งานของทา่นไมไ่ด้ทําให้ท่านเกิด
ความเครียดมากเกินไป 
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ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

22. ทา่นสามารถจดัแบง่เวลาให้กบัการทํางาน
และเวลาอยูก่บัครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม 

     

23. ทา่นมีเวลาเพ่ือออกกําลงักายหรือร่วม
กิจกรรมเพ่ือสขุภาพท่ีดีเป็นประจํา 

     

24. ทา่นรู้สกึวา่มีคณุภาพชีวติท่ีดีในการทํางาน
ในธนาคารแหง่นี ้

     

25. ธนาคารของท่านสนบัสนนุเร่ืองความ
ปลอดภยัในการทํางานให้กบัพนกังาน 

     

26. ทา่นได้รับการสนบัสนนุอปุกรณ์สํานกังานท่ี
เอือ้ตอ่การทํางานครบถ้วน 

     

27. ทา่นมีความสะดวกสบายในการเดินทางไป
ทํางาน 

     

28. สถานท่ีการทํางานของท่านเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นสดัสว่น มีพืน้ท่ีเพียงพอตอ่การ
ทํางาน 

     

29. ธนาคารมีห้องพกัหรือห้องรับรองให้
พนกังานได้ใช้อยา่งเหมาะสม 

     

30. ธนาคารมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีทําให้
พนกังานทํางานได้อยา่งมีความสขุ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

คําชีแ้จง โปรดอ่านข้อความและทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านคิดว่าตรงกับระดบัความ
คดิเห็นของท่านท่ีมากท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว 
  จริงท่ีสดุ  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงมากท่ีสดุสําหรับทา่น 
  จริง  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงสําหรับทา่น 
  ไมแ่น่ใจ  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงบ้างไมจ่ริงบ้างสําหรับท่าน 
  ไมจ่ริง  หมายถึง ข้อความนัน้ไมเ่ป็นจริงสําหรับท่าน 
  ไมจ่ริงท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้ไมจ่ริงเลยสําหรับท่าน 
 

ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

1. ท่านชอบเพ่ือนร่วมงานในหนว่ยงานของท่าน      
2. ท่านกบัเพ่ือนร่วมงานมีแนวคดิคา่นิยมท่ี
คล้ายคลงึกนั 

     

3. ท่านใช้ทกัษะและความสามารถของท่านใน
การทํางานได้อยา่งเป็นดี 

     

4. ท่านมีแนวคดิการทํางานท่ีสอดคล้องกบั
วฒันธรรมของธนาคาร 

     

5. ท่านชอบหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านใน
ธนาคารนี ้

     

6. คา่นิยมของทา่นเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
ธนาคาร 

     

7. ท่านรู้สกึดีกบัความก้าวหน้าและพฒันาการ
ทางอาชีพของท่าน 

     

8. ท่านรู้สกึวา่ท่ีทํางานเปรียบเสมือนบ้านหลงั
ท่ีสองของท่าน 

     

9. ท่านคอยคดิปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั
งานหรือการทํางานให้ดีขึน้อยูเ่สมอ 
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ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

10. ธนาคารแห่งนีมี้ความหมายและมีคณุคา่
ตอ่ท่านอยา่งมาก 

     

11. การทํางานในธนาคารนีท้่านได้รับ
คา่ตอบแทน ท่ีทา่นพอใจ 

     

12. ทา่นรู้สกึวา่คนสว่นใหญ่ในท่ีทํางานให้
ความเคารพท่านเป็นอยา่งดี 

     

13. ทา่นไมเ่คยคดิจะลาออกจากธนาคารท่ีทํา
อยูนี่ ้  

     

14. ทา่นมีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนตําแหน่งให้สงูขึน้      

15. ทา่นทํางานในธนาคารแห่งนีจ้นเป็นท่ีรู้จกั
วา่ท่านเป็นตวัแทนของธนาคาร 

     

16. ธนาคารให้ผลประโยชน์หลายด้านท่ีทา่น
ไมอ่าจละทิง้ไปได้ 

     

17. ทา่นคดิวา่ท่านจะทํางานท่ีธนาคารนีจ้น
เกษียณ 

     

18. ทา่นมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน      

19. ทา่นมีเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งในการทํางาน
ของท่าน 

     

20. ทา่นมีความผกูพนักบังานท่ีทําอยูนี่อ้ยา่ง
มาก 

     

21. ทา่นสามารถตดิตอ่ส่ือสารกบัหวัหน้าหรือ
ผู้บงัคบับญัชาท่ีสงูขึน้ไปได้ง่าย 

     

22. ทา่นมีการพบปะสงัสรรค์กบับคุลากรของ
ธนาคารนอกเวลางานอยูเ่สมอ 

     

23. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความ
ภาคภมิูใจในหน้าท่ีการงานของท่าน 
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ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

24. ธนาคารสง่เสริมให้บคุลากรและสมาชิกใน
ครอบครัวของบคุลากรรู้จกักนัและมี
ความสมัพนัธ์ตอ่กนั 

     

25. ทา่นมกันํางานกลบัมาทําท่ีบ้าน      
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามการเรียนรู้ในองค์การ 

คาํชีแ้จง โปรดอา่นข้อความแตล่ะข้อ และทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านคดิวา่ตรงกบัระดบั
ความคดิเห็นของท่านท่ีมากท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว 
 จริงท่ีสดุ  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงมากท่ีสดุสําหรับทา่น 
 จริง  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงสําหรับทา่น 
 ไมแ่น่ใจ  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงบ้างไมจ่ริงบ้างสําหรับท่าน 
 ไมจ่ริง  หมายถึง ข้อความนัน้ไมเ่ป็นจริงสําหรับท่าน 
 ไมจ่ริงท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้ไมจ่ริงเลยสําหรับท่าน 
 

ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

ด้านที่ 1 ก่อนเข้าทาํงานในองค์กรปัจจุบัน 
1. ท่านเคยรู้จกัธนาคารนีม้าก่อนเข้าทํางาน 

     

2. ท่านสามารถค้นหาข้อมลูของธนาคาร เพ่ือ
การเตรียมตวัสมคัรเข้าทํางานท่ีธนาคารนี ้

     

3. ท่านผา่นขัน้ตอนการคดัเลือกเข้าทํางาน      

4. ท่านได้รับการชกัชวนจากบคุคลในธนาคาร
ให้สมคัรเข้าทํางาน 

     

5. ธนาคารให้ท่านเข้าฝึกงานก่อนรับเป็น
พนกังานของธนาคารนี ้

     

ด้านที่ 2 เม่ือเร่ิมเข้าทาํงาน 
6. ท่านได้รับคําแนะนําเก่ียวกบัการทํางาน
และการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีจําเป็นในการ
ปฏิบตั ิ

     

7. ธนาคารได้ให้คูมื่อท่ีแนะนําวิธีการ
ปฏิบตังิานและกฎระเบียบของธนาคาร 
เพ่ือให้ท่านสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การทํางาน 

     

 



113 
 

ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

8. ท่านได้รับการปฐมนิเทศอยา่งเป็นทางการ
จากธนาคาร 

     

9. ท่านเรียนรู้งานด้วยตนเองตัง้แตว่นัแรกท่ี
เข้าทํางาน 

     

10. เม่ือมีคําถามข้อสงสยัทา่นสามารถ
สอบถามผู้ รู้ (หวัหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน) ได้ 

     

ด้านที่ 3 ในช่วงปีแรกของการทาํงาน 
11. ธนาคารได้จดัฝึกอบรมเพ่ือให้ท่านสามารถ
เรียนรู้งานมากขึน้ 

     

12. ทา่นได้รับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถของท่าน 

     

13. ทา่นมีบคุคลในธนาคารเป็นต้นแบบท่ีท่าน
สามารถดําเนินรอยตามได้ 

     

14. ธนาคารได้จดักิจกรรมเพ่ือให้ท่านรู้จกั
คุ้นเคยกบัเพ่ือนร่วมงานมากขึน้ 

     

15. เม่ือได้บรรจเุข้าทํางานท่านได้รับทราบ
สทิธิและประโยชน์ของการเป็นพนกังาน 

     

16. หวัหน้าคอยดแูลและแนะนําการทํางาน
ให้แก่ทา่น 

     

ด้านที่ 4 ในระหว่างการทาํงาน 
17. ธนาคารจดัให้ท่านเรียนรู้เทคนิควธีิการ
ทํางานใหม่ๆ  

     

18. ธนาคารมีการสง่เสริมให้ท่านได้พฒันา
ตนเอง เช่น การไปดงูานหรือการอบรมในเร่ือง
ท่ีทา่นสนใจ 
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ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

19. ธนาคารมีการวางแผนพฒันาพนกังาน
เป็นรายบคุคล (Individual Development 
Performance) 

     

20. ธนาคารได้จดักิจกรรมให้บคุลากรได้
กระชบัและรักษาความสมัพนัธ์อยา่ง
สม่ําเสมอ 

     

21. ทา่นมีสว่นร่วมในการกําหนดแผนการ
ปฏิบตังิานของหน่วยงานของท่าน 

     

22. ธนาคารสง่เสริมให้บคุลากรได้เรียนรู้การ
ทํางานในแผนกอ่ืนๆ ด้วย 

     

23. ทา่นได้รับการเตรียมตวัเพ่ือทํางานใน
ตําแหน่งงานท่ีสงูขึน้ 

     

24. ธนาคารพยายามจงูใจเพ่ือรักษาพนกังาน
ให้ทํางานอยูก่บัธนาคารนานๆ 

     

25. ทา่นได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้
ความสามารถมากขึน้ตามอายงุาน 

     

26. ทา่นได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะๆ ทําให้
ได้รับความรู้ในเร่ืองตา่งๆ เช่น รูปแบบการ
ทํางานท่ีสะดวกขึน้ การลดความเครียดในการ
ทํางาน การจดัการความขดัแย้ง  

     

27. ธนาคารทําให้ท่านรู้สกึวา่งานท่ีทา่นทํานัน้
มีความสําคญัตอ่ธนาคาร 

     

ด้านที่ 5 ใกล้เกษียณอายุ 
28. ธนาคารได้ให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการ
วางแผนเพ่ือเตรียมเกษียณอาย ุ

     

29. ธนาคารได้จดัโครงการอบรมท่ีเป็น
ประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีจะเกษียณอาย ุ
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ข้อความเก่ียวกับตวัท่าน 
และธนาคารที่ท่านทาํงานอยู่ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง 

ไม่จริง
ที่สุด 

30. ธนาคารของท่านจดังานเกษียณอายุ
ให้กบับคุลากรท่ีเกษียณอายหุรือบคุลากรท่ีจะ
ออกจากธนาคาร 

     

31. มีการเชิญบคุลากรท่ีเกษียณอายหุรือออก
จากธนาคารไปแล้ว มาพบปะ พดูคยุ หรือเป็น
ท่ีปรึกษาให้กบัธนาคาร 

     

32. ทา่นได้แบบอยา่งท่ีดีจากบคุลากรของ
ธนาคารท่ีเกษียณหรือออกจากงานไปแล้ว 

     

 

 

ขอท่านโปรดตรวจสอบว่า ได้ตอบคาํถามทุกข้อครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

ขอขอบคุณในความร่วมมืออันดยีิ่งของท่าน 
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ภาคผนวก ข 
การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 
 แบบสอบถามเก่ียวกับความอยู่ดีมีสขุ เม่ือทดสอบกับกลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง
กบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน ปรากฏว่ามีข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนกและความสมัพนัธ์ถึง
ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 24 ข้อ และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.959 ดงัตาราง
ท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (ค่า t) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างรายข้อกบั

คะแนนรวมของทัง้แบบวดั (คา่ r) ของแบบวดัความอยูดี่มีสขุในองค์การ 
  

ความอยู่ดีมีสุขทางอาชีพ ทศิทาง t t sig r เลือก 
1. ธนาคารมีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ นโยบาย 
แผนงาน โครงสร้างสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

+ 2.500 0.021 0.201  

2. งานของทา่นมีความมัน่คง + 0.778 0.443 0.161  
3. ทา่นมองเหน็ความก้าวหน้าในหน้าท่ี + -0.78 0.939 0.033  

4. ธนาคารของทา่นมีการสง่เสริมและให้พนกังานมีการ
พฒันาตนเองในการทํางาน เช่น ทนุการศกึษาตอ่ การ
อบรมเพ่ือเพิ่มทกัษะ เป็นต้น 

+ 2.435 0.023 0.407  

5. งานของทา่นเป็นอาชีพท่ีสงัคมยอมรับ + 5.701 0.000 0.580  

6. ทา่นมีความเหมาะสมกบัตําแหน่งท่ีปฏิบติังานอยู ่ + 4.942 0.000 0.687  

7. ธนาคารมีการเชิดชเูกียรติการทํางานท่ีดีของพนกังาน + 13.784 0.000 0.805  
ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม ทศิทาง t t sig r เลือก 

8. ทา่นมีทีมงานท่ีดีในการทํางาน + 4.566 0.000 0.657  

9. ทา่นได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําจากเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา 

+ 0.092 0.000 0.635  

10. ผู้บงัคบับญัชาของทา่นมีความเป็นกนัเองได้ดี + 6.325 0.000 0.574  

11. ทา่นได้รับความร่วมมือในการทํางานจากเพ่ือนร่วมงาน + 5.327 0.000 0.765  

12. ทา่นสามารถทํางานได้หลากหลายหน้าท่ี หรือสามารถ
แลกงานกบัเพ่ือนร่วมงานได้ 

+ 1.648 0.132 0.577  
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 
 

ความอยู่ดีมีสุขทางการเงนิ ทศิทาง t t sig r เลือก 
13. ธนาคารมีการส่ือสารท่ีดีและทัว่ถงึกบัทา่น + 1.862 0.091 0.604  

14. ธนาคารให้คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานของทา่น + 4.726 0.001 0.845  

15. ธนาคารให้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีดีและเหมาะสม + 5.701 0.000 0.717  

16. ธนาคารมีการพิจารณาเพ่ือเล่ือนขัน้เงินเดือนให้ทา่นอยา่ง
เหมาะสม 

+ 3.571 0.000 0.895  

17. ธนาคารมีกิจกรรมเสริมสร้างการออมเงินและการลงทนุท่ี
เหมาะสม 

+ 4.726 .001 0.881  

18. ธนาคารช่วยเหลือพนกังานเม่ือเกิดภาวะวิกฤต เช่น อทุกภยั 
วาตภยั เป็นต้น 

+ 9.220 0.000 0.689  

19. ทา่นสามารถจดัการด้านการเงินของทา่นได้อยา่งสมดลุ + 5.292 0.001 0.877  
ความอยู่ดีมีสุขทางสุขภาพกายและใจ ทศิทาง t t sig r เลือก 

20. ธนาคารจดักิจกรรมตา่ง ๆ ให้กบัพนกังาน เช่น การออก
กําลงักาย การนัง่สมาธิ เป็นต้น 

+ 2.970 0.016 0.694  

21. งานไมไ่ด้ทําให้ทา่นเกิดความเครียดมากเกินไป + 3.470 0.006 0.668  

22. ทา่นแบง่เวลาระหวา่งการทํางานและเวลาอยูก่บัครอบครัว
อยา่งเหมาะสม 

+ 2.454 0.033 0.713  

23. ทา่นสามารถแบง่เวลาเพ่ือออกกําลงักายหรือร่วมกิจกรรม
เพ่ือสขุภาพท่ีดีเป็นประจํา 

+ 3.470 0.006 0.758  

24. ทา่นรู้สกึวา่มีคณุภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานในธนาคารแหง่นี ้ + 3.571 0.006 0.794  
ความอยู่ดีมีสุขทางสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ทศิทาง t t sig r เลือก 

25. ธนาคารของทา่นสนบัสนนุเร่ืองความปลอดภยัในการ
ทํางานให้กบัพนกังาน 

+ 3.162 0.013 0.899  

26. สถานท่ีทํางานของทา่นมีการจดัสถานท่ี แสงสวา่ง อณุหภมิู 
และอปุกรณ์สํานกังานท่ีเอือ้ตอ่การทํางาน 

+ 4.726 0.001 0.758  

27. ทา่นมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปทํางาน + 3.190 0.009 0.679  

28. สถานท่ีการทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสดัสว่น มี
พืน้ท่ีเพียงพอตอ่การทํางาน 

+ 1.835 0.104 0.744  

29. ธนาคารมีห้องพกัผอ่น/ห้องรับรองเป็นสดัสว่นและเหมาะสม + 1.261 0.240 0.518  

30. ธนาคารมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีทําให้พนกังานทํางานได้
อยา่งมีความสขุ 

+ 4.000 0.004 0.901  
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 แบบสอบถามเก่ียวกบัการฝังลกึในงาน เม่ือทดสอบกบักลุ่มบคุคลท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง
กบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน ปรากฏว่ามีข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนกและความสมัพนัธ์ถึง
ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 23 ข้อ และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.971 ดงัตาราง
ท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (ค่า t) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างรายข้อกับ

คะแนนรวมของทัง้แบบวดั (คา่ r) ของแบบวดัการฝังลกึในงาน 
 

ความเหมาะสมสอดคล้อง ทศิทาง t t sig r เลือก 
1. ทา่นชอบเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของทา่น + 3.452 0.002 0.675  
2. ทา่นกบัเพ่ือนร่วมงานมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั + 2.230 0.057 0.652  
3. ทา่นใช้ทกัษะและความสามารถของทา่นในการทํางานได้
อยา่งเป็นดี 

+ 4.583 0.003 0.924  

4. ทา่นมีแนวคิดการทํางานท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมของธนาคาร + 7.000 0.000 0.935  
5. ทา่นชอบหน้าท่ีความรับผิดชอบของทา่นในธนาคารนี ้ + 3.760 0.004 0.786  
6. คา่นิยมของท่านเป็นไปในทิศทางเดียวกบัธนาคาร + 7.000 0.000 0.935  
7. ทา่นรู้สกึดีกบัความก้าวหน้าและพฒันาการทางอาชีพของ
ทา่น 

+ 11.533 0.000 0.738  

8. ทา่นรู้สกึวา่ท่ีทํางานเปรียบเสมือนบ้านหลงัท่ีสองของทา่น + 12.522 0.000 0.849  
9. ทา่นครุ่นคิดเก่ียวกบังานหรือการทํางานให้ดีขึน้อยูเ่สมอ + 7.860 0.000 0.855  

ความสูญเสีย ทศิทาง t t sig r เลือก 
10. ธนาคารแหง่นีมี้ความหมายและมีคณุคา่ตอ่ทา่นอยา่งมาก + 11.533 0.000 0.728  
11. การทํางานในธนาคารนีท้า่นได้รับคา่ตอบแทนมากกวา่
องค์กรท่ีอ่ืน ๆ  

+ 3.513 0.001 0.611  

12. ทา่นรู้สกึวา่คนสว่นใหญ่ในท่ีทํางานให้ความเคารพทา่น
อยา่งมาก 

+ 3.416 0.011 0.861  

13. ทา่นจะสญูเสียอยา่งมากถ้าทา่นออกจากธนาคารท่ีทําอยูนี่ ้ + 3.760 0.004 0.740  
14. ทา่นมีโอกาสอยา่งมากท่ีจะได้เล่ือนตําแหน่งให้สงูขึน้ + 3.760 0.004 0.664  
15. ทา่นทํางานในธนาคารแหง่นีจ้นเป็นท่ีรู้จกัว่าทา่นเป็นตวัแทน
ของธนาคาร 

+ 4.583 0.003 0.924  

16. ธนาคารให้ผลประโยชน์หลายด้านท่ีทา่นไม่อาจละทิง้ไปได้ + 3.416 0.011 0.924  
17. ทา่นคิดวา่ท่านจะทํางานท่ีธนาคารนีจ้นเกษียณ + 8.641 0.000 0.788  
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ตารางที่ 2 (ตอ่) 
 

ความเช่ือมโยง ทศิทาง t t sig r เลือก
17. ทา่นคิดวา่ท่านจะทํางานท่ีธนาคารนีจ้นเกษียณ + 8.641 0.000 0.788  
18. ทา่นมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน + 3.888 0.001 0.675  
19. ทา่นมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการทํางานของทา่น + 7.000 0.000 0.935  
20. ทา่นมีความผกูพนักบังานท่ีทําอยูนี่อ้ยา่งมาก + 11.533 0.000 0.769  
21. ทา่นสามารถติดตอ่ส่ือสารกบัหวัหน้าหรือผู้บงัคบับญัชาท่ี
สงูขึน้ไปได้ง่าย 

+ 7.860 0.000 0.786  

22. ทา่นมีการพบปะสงัสรรค์กบับคุลากรของธนาคารนอกเวลา
งานอยูเ่สมอ 

+ 8.030 0.000 0.810  

23. สมาชิกในครอบครัวของทา่นมีความภาคภมิูใจในหน้าท่ีการ
งานของทา่น 

+ 3.373 0.002 0.567  

24. ธนาคารสง่เสริมให้บคุลากรและสมาชิกในครอบครัวของ
บคุลากรรู้จกักนัและมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั 

+ 7.000 0.000 0.935  

25. ทา่นมกันํางานกลบัมาทําท่ีบ้าน + 1.378 0.179 0.123  

 
 แบบสอบถามเก่ียวกบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ เม่ือทดสอบกบักลุ่มบคุคลท่ีมี

ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างจํานวน 30 คน ปรากฏว่ามีข้อคําถามท่ีมีคา่อํานาจจําแนกและ
ความสมัพนัธ์ถึงระดบันยัสําคญัทางสถิติ 32 ข้อ และมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั 
0.963 ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (ค่า t) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างรายข้อกับ

คะแนนรวมของทัง้แบบวดั (คา่ r) ของแบบวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
  

ก่อนเข้าทาํงานในองค์กรปัจจุบัน ทศิทาง t t sig r เลือก 
1. ทา่นเคยรู้จกัธนาคารนีม้าก่อนเข้าทํางาน + 5.433 0.000 0.706  
2. ทา่นมีการเตรียมตวัหรือฝึกงานเพ่ือสมคัรเข้าทํางานท่ีธนาคารนี ้ + 2.716 0.011 0.533  
3. ทา่นผา่นขัน้ตอนการคดัเลือกเข้าทํางาน + 8.641 0.000 0.808  
4. ทา่นได้รับการชกัชวนจากบคุคลในธนาคารให้สมคัรเข้าทํางาน + 4.683 0.000 0.514  
5. ทา่นได้ทราบระเบียบปฏิบติัของธนาคารก่อนเข้าทํางาน + -1.626 0.144 -0.062  
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 
 
6. ธนาคารรับท่านเข้ามาฝึกงานก่อนรับเป็นพนกังานในธนาคารนี ้
จริง 

+ 3.631 0.001 0.704  

เม่ือเร่ิมเข้าทาํงาน ทศิทาง t t sig r เลือก 
7. ทา่นได้รับคําแนะนําเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีจําเป็นใน
การปฏิบติั 

+ 7.000 0.000 0.953  

8. ธนาคารได้ให้คูมื่อท่ีแนะนําวิธีการปฏิบติังานเพ่ือให้ทา่น
สามารถนํามาใช้แนวทางในการทํางาน 

+ 6.715 0.000 0.672  

9. ทา่นได้รับการปฐมนิเทศอยา่งเป็นทางการจากธนาคาร + 8.722 0.000 0.877  
10. ทา่นเรียนรู้งานด้วยตนเองตัง้แตว่นัแรกท่ีเข้าทํางาน + 3.214 0.011 0.645  
11. เม่ือมีคําถามข้อสงสยัทา่นสามารถสอบถามผู้ รู้ (หวัหน้าหรือ
เพ่ือนร่วมงาน) ได้ 

+ 6124 0.000 0.818  

ในช่วงปีแรกของการทาํงาน ทศิทาง t t sig r เลือก 
12. ธนาคารได้จดัฝึกอบรมเพ่ือให้ทา่นสามารถเรียนรู้งานมากขึน้ + 7.860 0.000 0.733  
13. ทา่นได้รับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของทา่น 

+ 12.52
2 

0.000 0.878  

14. ทา่นมีบคุคลในธนาคารเป็นต้นแบบท่ีทา่นสามารถดําเนิน
รอยตามได้ 

+ 4.886 0.000 0.747  

15. ธนาคารได้จดักิจกรรมเพ่ือให้ทา่นรู้จกัคุ้นเคยกบัเพ่ือน
ร่วมงานมากขึน้ 

+ 7.860 0.000 0.902  

16. เม่ือได้บรรจเุข้าทํางาน ทา่นได้รับสทิธิเทา่เทียมกบัเพ่ือน
ร่วมงาน 

+ 7.860 0.000 0.902  

17. หวัหน้าคอยดแูลและแนะนําการทํางานให้แก่ทา่น + 7.860 0.000 0.902  
ในระหว่างการทาํงาน ทศิทาง t t sig r เลือก 

18. ธนาคารจดัให้ทา่นเรียนรู้เทคนิควิธีการทํางานใหม่ๆ  + 3.416 0.011 0.805  
19. ธนาคารมีการสง่เสริมให้ทา่นได้พฒันาตนเอง เช่น การไปดู
งานหรือการอบรมในเร่ืองท่ีทา่นสนใจ 

+ 4.583 0.003 0.794  

20. ธนาคารมีการวางแผนพฒันาพนกังานเป็นรายบคุคล 
(Individual Development Performance) 

+ 1.234 0.255 0.437  

21. ธนาคารได้จดักิจกรรมให้บคุลากรได้กระชบัและรักษา
ความสมัพนัธ์อยา่งสม่ําเสมอ 

+ 4.583 0.003 0.900  
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 
 
22. ทา่นมีสว่นร่วมในการกําหนดแผนการปฏิบติังานของ
หน่วยงานของทา่น 

+ 4.583 0.003 0.900  

23. ธนาคารสง่เสริมให้บคุลากรได้เรียนรู้การทํางานในแผนกอ่ืนๆ 
ด้วย 

+ 4.583 0.003 0.900  

24. ทา่นมีโอกาสท่ีจะก้าวขึน้ไปทํางานในตําแหน่งงานท่ีสงูขึน้ได้ + 3.760 0.004 0.637  
25. ธนาคารพยายามรักษาพนกังานให้ทํางานอยูก่บัธนาคาร
นานๆ 

+ 7.860 0.000 0.840  

26. ทา่นได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความสามารถมากขึน้ตาม
อายงุาน 

+ 3.556 0.008 0.801  

27. ธนาคารของทา่นได้มีการให้ความรู้และแนะนําบคุลากรใน
เร่ืองตา่ง ๆ เช่น การจดัการความขดัแย้ง การลดความเครียดใน
การทํางาน หรือการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  

+ 7.000 0.000 0.953  

28. ธนาคารทําให้ทา่นรู้สกึวา่งานท่ีทา่นทํานัน้มีความสําคญัตอ่
ธนาคาร 

+ 3.416 0.011 0.805  

29. ธนาคารได้มีการประกาศให้ทกุคนในธนาคารทราบเก่ียวกบั
บคุคลท่ีมีความสําคญักบัธนาคารหรือทําประโยชน์ให้กบัธนาคาร 

+ 4.583 0.003 0.900  

ใกล้เกษียณอายุ ทศิทาง t t sig r เลือก 
30. ธนาคารได้ให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการวางแผนเพ่ือเตรียม
เกษียณอาย ุ

+ 7.484 0.000 0.774  

31. ธนาคารได้จดัโครงการอบรมท่ีเป็นประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีจะ
เกษียณอาย ุ

+ 3.130 0.015 0.790  

32. ธนาคารของทา่นจดังานเกษียณอายใุห้กบับคุลากรท่ี
เกษียณอายหุรือบคุลากรออกจากธนาคาร 

+ - - 0.919 - 

33. ได้มีการเชิญบคุลากรท่ีเกษียณอายหุรือออกจากธนาคารไป
แล้ว มาเป็นผู้สอนงานหรือท่ีปรึกษาให้กบัธนาคาร 

+ 6.614 0.000 0.733  

34. ทา่นเคยได้ยินบคุลากรในธนาคารกลา่วชมเชยบคุลากรท่ี
ออกไปแล้ว 

+ 9.063 0.000 0.794  

35. ทา่นได้แบบอยา่งท่ีดีจากบคุลากรของธนาคารท่ีเกษียณหรือ
ออกจากงานไปแล้ว 

+ 12.522 0.000 0.850  

 * ข้อ 32 ไมส่ามารถหาคา่ได้ เน่ืองจากมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นศนูย์ 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์นอกเหนือสมมตฐิาน 

  
 1. ผลการวิเคราะห์พนกังานท่ีมีกลุม่อายตุ่างกนัมีความอยู่ดีมีสขุ การฝังลกึในงาน และ
การถ่ายทอดทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัโดยการแบง่อายอุอกเป็นกลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ต่ํา(น้อยกว่า 31 
ปี) 2) กลุม่กลาง (31 – 40 ปี) และ 3) กลุม่สงู (40 ปี ขึน้ไป) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าพนกังาน
ท่ีมีกลุม่อายแุตกตา่งกนัมีการฝังลกึในงาน และความอยูดี่มีสขุไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติสําหรับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การพบว่ากลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันได้รับถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความแตกตา่งของการถ่ายทอดทางสงัคมใน

องค์การ การฝังลกึในงาน และความอยูดี่มีสขุ ตามอาย ุ
 

ตัวแปรที่ศกึษา อายุ จาํนวน ค่าเฉล่ีย F P 
การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
 
 

รวม 

น้อยกวา่ 31 ปี 
31 – 40 ปี 
40 ปี ขึน้ไป 

119 
123 
139 
381 

31.23 
32.28 
36.48 
100 

6.05* .003 

การฝังลกึในงาน 
 
 

รวม 

น้อยกวา่ 31 ปี 
31 – 40 ปี 
40 ปี ขึน้ไป 

119 
123 
139 
381 

31.23 
32.28 
36.48 
100 

2.93 .055 

ความอยูดี่มีสขุ 
 
 

รวม 

น้อยกวา่ 31 ปี 
31 – 40 ปี 
40 ปี ขึน้ไป 

119 
123 
139 
381 

31.23 
32.28 
36.48 
100 

2.14 .119 

 
หมายเหตุ : * p < .05 
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เม่ือพิจารณาพบว่ากลุ่มอายุต่างๆ ได้รับถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิจงึได้ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของ Scheffe พบวา่กลุม่อายตุา่งๆ 
ท่ีได้รับถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจํานวน 2 
คู ่ได้แก่ 1) กลุม่ต่ํา (อายนุ้อยกวา่ 31 ปี) มีการได้รับถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากกว่ากลุม่สงู 
(อาย ุ40 ปีขึน้ไป) และ 2) กลุม่กลาง (อาย ุ31-40 ปี) ได้รับถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากกว่า
กลุม่สงู (อาย ุ40 ปีขึน้ไป) แสดงว่าพนกังานท่ีมีอายนุ้อยกว่า 31 ปี และอาย ุ31-40 ปี ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ40 ปีขึน้ไป ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การระหวา่งกลุม่อายตุา่งกนั 

โดยสถิตแิบบเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

อาย ุ ̅  
น้อยกวา่ 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปี ขึน้ไป 

116.24 115.93 115.23 
น้อยกวา่ 31 ปี 
31 – 40 ปี 
40 ปี ขึน้ไป 

116.24 
115.93 
115.23 

- .32 
- 

2.49* 
2.17* 

- 

 
หมายเหตุ : * p < .05 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความอยู่ดีมีสขุ 
การฝังลกึในงาน และการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัโดยการแบง่เป็น 1) โสด 2) สมรส และ 
3) หม้าย/หยา่ร้าง ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีความอยูดี่มีสขุ 
การฝังลึกในงาน และการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งความแตกตา่งของการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การ การฝังลกึในงาน และความอยูดี่มีสขุ ตามสถานภาพ 

 
ตัวแปรที่ศกึษา สถานภาพ จาํนวน ค่าเฉล่ีย F P 

การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
 
 

รวม 

โสด 
สมรส 

หม้าย/หยา่ร้าง 

149 
226 

6 
381 

39.11 
59.32 
1.57 
100 

9.38* .000 

การฝังลกึในงาน 
 
 

รวม 

โสด 
สมรส 

หม้าย/หยา่ร้าง 

149 
226 

6 
381 

39.11 
59.32 
1.57 
100 

3.15* .044 

ความอยูดี่มีสขุ 
 
 

รวม 

โสด 
สมรส 

หม้าย/หยา่ร้าง 

149 
226 

6 
381 

39.11 
59.32 
1.57 
100 

3.58* .029 

 
หมายเหตุ : * p < .05 
 
 เม่ือพิจารณาพบวา่สถานภาพตา่งๆ มีความอยูดี่มีสขุ การฝังลกึในงาน และการถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การท่ีแตกตา่งกนัท่ีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจงึได้ทดสอบความแตกตา่งเป็นราย
คู่ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่าสถานภาพต่างกันมีการฝังลึกในงานการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การ และความอยูดี่มีสขุท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยอธิบายได้ดงันี ้
 1) ตัวแปรการฝังลึกในงานเม่ือทดสอบเป็นรายคู่ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 2) ตวัแปรการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การเม่ือทดสอบเป็นรายคู่ พบว่าสถานภาพ
ต่างๆ ท่ีได้รับถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ สถานภาพหม้าย/หย่าร้างได้รับถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากกว่า
สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส 
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 3) ตวัแปรความอยู่ดีมีสขุ เม่ือทดสอบเป็นรายคู่ พบว่าสถานภาพต่างๆ ท่ีมีความอยู่ดีมี
สขุแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจํานวน 2 คู่ ได้แก่ สถานภาพหม้าย/หย่า
ร้างมีความอยูดี่มีสขุมากกวา่สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และ

ความอยูดี่มีสขุระหวา่งสถานภาพตา่งกนั โดยสถิตแิบบเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

สถานภาพ  

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

การฝังลกึ
ในงาน 

การ
ถ่ายทอด
ทางสงัคม
ในองค์การ 

ความ
อยู่ดีมีสขุ 

การฝังลกึ
ในงาน 

การ
ถ่ายทอด
ทางสงัคม
ในองค์การ 

ความอยู่
ดีมีสขุ 

การฝังลกึใน
งาน 

การ
ถ่ายทอด
ทางสงัคม
ในองค์การ 

ความอยูดี่
มีสขุ 

93.75 116.06 112.18 92.97 114.45 112.03 96.50 124.33 117.18 

การถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ 

โสด  
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

 
 

116.06 
114.45 
124.33 

 
 
- 

 
 

1.61 
- 

 
 

8.27* 
9.89* 

- 
การฝังลกึในงาน 

โสด  
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

 
93.75 
92.97 
96.50 

 
- 

 
.78 
- 

 
2.76 
3.53 

- 
ความอยู่ดีมีสขุ 

โสด  
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

 
112.18 
112.03 
117.18 

 
- 

 
.15 
- 

 
5.31* 
5.47* 

- 

 
หมายเหตุ : * p < .05 
 
 3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพนกังานท่ีมีกลุม่ระดบัการศกึษาตา่งกนัมีความ
อยู่ดีมีสขุ การฝังลกึในงาน และการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีแตกต่างกนัโดยการแบ่งระดบัการศกึษา
ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ต่ํา (อนปุริญญาตรีหรือเทียบเท่าและปริญญาตรี) และกลุม่สงู (สงูกว่า
ปริญญาตรี) ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมไม่พบความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 แสดงว่าระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความอยู่ดีมีสขุ การฝังลกึในงาน และการถ่ายทอดทาง
สงัคมท่ีไมแ่ตกตา่งกนั     
 4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพนกังานท่ีมีกลุม่รายได้เฉล่ียตา่งกนัมีความอยู่ดี
มีสุข การฝังลึกในงาน และการถ่ายทอดทางสังคมท่ีแตกต่างกันโดยการแบ่งระดับการศึกษา
ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ต่ํา (น้อยกว่า 40,001 บาท) และกลุม่สงู (40,001 บาทขึน้ไป) ผลการ
วิเคราะห์ในภาพรวมพบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความอยู่ดีมีสขุ การฝังลึกในงาน และการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีแตกต่าง
กนั (F = .007, F = .001, F = .020 ตามลําดบั) อธิบายได้ว่าพนกังานท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 
40,001 บาท ได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและมีการฝังลกึในงานมากกว่าพนกังานท่ีมี
รายได้เฉล่ีย 40,001 บาท ขึน้ไป แตจ่ะมีความอยูดี่มีสขุมากกวา่รายได้น้อยกวา่ 40,001 บาท 
 5. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพนกังานท่ีมีกลุ่มตําแหน่งงานตา่งกนัมีความอยู่
ดีมีสุข การฝังลึกในงาน และการถ่ายทอดทางสังคมท่ีแตกต่างกันโดยการแบ่งตําแหน่งงาน
ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ต่ํา (พนกังานระดบั 2-6) และกลุม่สงู (พนกังานระดบั 6 ขึน้ไป) ผลการ
วิเคราะห์ในภาพรวมไม่พบความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าระดบั
ตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีความอยู่ดีมีสุข การฝังลึกในงาน และการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีไม่
แตกตา่งกนั 
 6. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพนกังานท่ีมีกลุ่มอายกุารทํางานตา่งกนัมีความ
อยู่ดีมีสขุ การฝังลึกในงาน และการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีแตกต่างกนัโดยการแบ่งอายกุารทํางาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มต่ํา (น้อยกว่า 15 ปี) และกลุ่มสงู (16 ปีขึน้ไป) ผลการวิเคราะห์ใน
ภาพรวมพบความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าอายกุารทํางานท่ี
แตกต่างกนัมีความอยู่ดีมีสขุ การฝังลึกในงาน และการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีแตกต่างกัน  (F = 
.000, F = .000, F = .000 ตามลําดบั) อธิบายได้ว่าพนกังานท่ีมีอายกุารทํางานน้อยกว่า 15 ปี 
ได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ มีการฝังลกึในงาน และมีความอยู่ดีมีสขุมากกว่าพนกังาน
ท่ีมีอายกุารทํางาน 16 ปี ขึน้ไป ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ การฝังลึกใน
งาน และความอยู่ดีมีสขุ ระหว่างพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ตําแหน่ง และอายกุารทํางานตา่งกนั 

 

 
การถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การ 
การฝังลึกในงาน ความอยู่ดีมีสุข 

̅  S.D F ̅  S.D F ̅  S.D F 
ระดับการศึกษา 

1.ปริญญาตรีและต่ํากว่า 
2. สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
115.46 
114.72 

 
6.53 
6.13 

 
.425 

 
93.27 
93.45 

 
4.00 
4.94 

 
1.044 

 
111.96 
112.66 

 
4.66 
5.61 

 
1.371 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
1. น้อยกวา่ 40,001 บาท 
2. 40,001 บาท ขึน้ไป 

 
115.82 
114.24 

 
6.72 
5.82 

 
7.290* 

 
93.44 
93.16 

 
4.70 
3.62 

10.512* 
 

112.05 
112.37 

 
5.39 
4.29 

5.423* 

ตาํแหน่งงาน 
1. พนกังานระดบั 2-6 
2. พนกังานระดบั 6 ขึน้ไป 

 
115.57 
114.88 

 
6.80 
5.97 

 
2.197 

 
93.20 
93.47 

 
4.52 
4.07 

 
2.320 

 
111.77 
112.59 

 
4.86 
5.07 

 
1.222 

อายุการทาํงาน 
1. น้อยกวา่ 15 ปี 
2. 16 ปีขึน้ไป 

 
116.36 
113.59 

 
7.52 
3.77 

 
38.176* 

 
93.71 
92.77 

 
5.17 
2.47 

35.842* 
 

112.36 
111.91 

 
5.83 
3.35 

21.301* 

 
หมายเหตุ : * p < .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัรายคูข่้อคําถามระหวา่งความอยูด่ีมีสขุกบัการฝังลกึในงาน 

ข้อ
คาํถาม 

WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WB6 WB7 WB8 WB9 WB10 WB11 WB12 WB13 WB14 WB15 WB16 WB17 WB18 WB19 WB20 WB21 WB22 WB23 WB24 WB25 WB26 WB27 WB28 WB29 WB30 

JE1 .007 .166** .182** -.039 .167** .224** .137** .096 .042 .152** .154** .256** .138** -.151** .196** .403** .382** -.075 .137** .169** .193** .176** .147** .212** .353** .320** .152** .321** .078 .270** 
JE2 .056 .169** .196** .095 .163** .203** .147** .162** .121* .121*. .133** .261** .149** .050 .161** .404 .368** .031 .108* .146** .245** .141** .142** .202** .375** .347** .165** .165** .314** .098 
JE3 .000 .059 .112* -.060 .256** .202** .146** .196** .222** .274** .246** .258** .223** .191** .274** .437** .265** -.024 .169** .148** .198** .171** .113* .353** .343** .378** .123* .123* .312** .158** 
JE4 -.037 -.023 .078 .108* .295** .257** .211** .377** .337** .277** .314** .469** .470** .527** .185** .304** .404** .026 .175** .324** .343** .228** .230** .536** .562** .652** .229** .426** .457** .660* 
JE5 -.263** .035 .075 .032 .229** .348** .225** .299** .267** .414** .330** .411** .375** .242** .216** .268** .417** -.094 .299** .400** .345** .415** .276** .393** .524** .486** .267** .440** .368** .529* 
JE6 -.212** .002 .043 .063 .390** .405** .179** .450** .394** .513** .380** .476** .523** .384** .183** .233** .341** .020 .303** .510** .373** .438** .274** .651** .438** .435** .282** .437** .341** .575** 
JE7 -.249** -.030 .011 .072 .298** .396** .180** .369** .386** .503** .419** .595** .554** .428** .187** .263** .478** .053 .315** .498** .312** .426** .214** .597** .428** .511** .199** .504** .364** .603** 
JE8 -.152** .037 .096 .113* .234** .324** .187** .271** .357** .425** .254** .352** .388** .257** .233** .285** .260** .058 .239** .412** .287** .342** .208** .496** .360** .324** .268** .386** .241** .392** 
JE9 -.220** .025 .003 .100 .340** .366** .214** .234** .394** .460** .342** .470** .473** .246** .249** .202** .378** .037 .351** .385** .211** .321** .195** .512** .436** .351** .185** .433** .312** .443** 
JE10 -.256** .028 -.005 .141** .440** .415** .280** .420** .427** .574** .304** .533** .574** .445** .274** .344** .436** .021 .353** .596** .332** .401** .323** .661** .615** .574** .307** .491** .393** .610** 
JE11 -.224** -.079 -.029 .133** .438** .376** .204** .501** .601** .623** .608** .662** .593** .520** .231** .367** .451** .078 .292** .474** .331** .407** .236** .774** .560** .629** .315** .507** .482** .694** 
JE12 .031 -.070 .029 .083 .358** .203** .132** .209** .558** .535** .440** .333** .334** .240** .157** .269** .316** .095 .280** .289** .182** .226** .112* .520** .334** .369** .233** .302** .201** .484** 
JE13 -.136** .218** .278** .245** .342** .290** .159** .298** .337** .402** .324** .423** .467** .276** .141** .332** .508** -.105* .241** .398** .598** .405** .493** .437** .557** .490** .452** .436** .296** .469** 
JE14 -.105* .026 .104* .060 .292** .297** .184** .267** .362** .494** .318** .265** .412** .214** .215** .290** .348** .014 .313** .395** .311** .329** .279** .429** .440** .323** .301** .369** .236** .392** 
JE15 -.149** .010 .035 .133** .355** .369** .215** .382** .441** .479** .381** .433** .519** .384** .233** .279** .374** .056 .275** .421** .345** .300** .290** .533** .520** .434** .287** .394** .362** .490** 
JE16 -.042 .248** .233** .178** .116* .193** .158** .103* .114* .153** .137** .246** .195** .144** .239** .208** .243** -.019 .190** .235** .248** .258** .241** .209** .294** .270** .116* .203** .174** .248** 
JE17 .005 .388** .416** .391** .073 .127* -.015 .096 .040 .071 .044 .087 .123* .134** .049 .164** .157** -.039 .105* .116* .329** .228** .368** .073 .173** .108* .260** .056 .101* .065 
JE18 -.266** .049 .040 .113* .381** .351** .306** .359** .423** .472** .457** .594** .525** .393** .237** .402** .512** .061 .319** .408** .281** .402** .223** .520** .562** .525** .258** .445** .428** .595** 
JE19 -.219** .035 .043 .071 .362** .315** .315** .352** .412** .536** .444** .480** .592** .417** .270** .315** .477** -.001 .386** .396** .375** .368** .290** .519** .520** .444** .216** .371** .396** .599** 
JE20 -.225** .085 .032 .079 .375** .336** .320** .407** .314** .428** .388** .513** .434** .397** .307** .393** .515** .038 .282** .464** .323** .375** .281** .553** .518** .515** .246** .398** .282** .522** 
JE21 -.110* -.046 .027 .056 .351** .266** .264** .273** .476** .434** .374** .425** .467** .428** .190** .307** .401** .066 .245** .413** .311** .264** .256** .448** .510** .467** .243** .275** .384** .481** 
JE22 -.145** .065 .065 .079 .209** .179** .198** .330** .271** .290** .250** .368** .299** .201** .248** .328** .456** .024 .224** .353** .324** .334** .270** .424** .367** .402** .269** .331** .297** .414** 
JE23 -.188** -.035 -.096 .059 .457** .273** .224** .339** .439** .572** .476** .391** .515** .644** .241** .239** .310** .017 .282** .348** .136** .234** .188** .553** .438** .475** .162** .217** .341** .484** 
JE24 -.077 -.047 -.009 .043 .352** .251** .197** .436** .516** .460** .475** .470** .435** .543** .259** .419** .376** .083 .211** .353** .202** .312** .161** .608** .473** .581** .185** .331** .336** .548** 
JE25 -.131* -.072 -.083 .103* .166** .218** .134** .168** .204** .252** .182** .196** .176** .177** .154** .025 .130* .191** .180** .288** .063 .064 .052 .225** .143** .188** .083 .145** .129* .189** 

หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัรายคูข่้อคําถามระหวา่งความอยูด่ีมีสขุกบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 

ข้อ
คาํถาม 

WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WB6 WB7 WB8 WB9 WB10 WB11 WB12 WB13 WB14 WB15 WB16 WB17 WB18 WB19 WB20 WB21 WB22 WB23 WB24 WB25 WB26 WB27 WB28 WB29 WB30 

OSo1 -.216** -.098 -.114* -.055 .305** .149** .096 .227** .456** .497** .417** .375** .416** .392** .243** .307** .273** -.046 .234** .269** .180** .268** .108* .547** .347** .416** .120* .383** .253** .423** 

OSo2 -.215** .030 .023 .064 .280** .258** .171** .258** .415** .439** .367** .446** .448** .375** .296** .373** .389** -.013 .243** .401** .301** .299** .195** .488** .527** .563** .213** .478** .348** .530** 
OSo3 -.307** -.143** -.119* -.010 .386** .252** .118* .374** .525** .564** .485** .516** .520** .558** .235** .272** .322** -.017 .279** .360** .227** .359** .149** .617** .408** .558** .199** .372** .379** .560** 

OSo4 -.297** -.098 -.066 -.044 .271** .208** .092 .196** .314** .309** .240** .326** .287** .179** .128* .157** .236** -.069 .251** .258** .166** .180** .071 .276** .278** .259** .089 .233** .227** .300** 

OSo5 -.418** -.099 -.095 -.099 .406** .280** .153** .356** .478** .559** .451** .434** .425** .411** .217** .330** .272** -.183** .234** .373** .217** .379** .235** .532** .337** .425** .279** .358** .327** .434** 
OSo6 -.161** -.025 -.035 .043 .305** .324** .224** .271** .386** .419** .456** .493** .456** .429** .192** .299** .392** .068 .248** .442** .244** .293** .176** .467** .532** .569** .196** .448** .320** .501** 
OSo7 -.204** .085 -.042 .073 .377** .394** .220** .365** .427** .499** .416** .507** .466** .426** .265** .324** .405** .097 .321** .538** .243** .369** .222** .593** .555** .596** .188** .426** .207** .478** 
OSo8 -.157** .039 -.034 .040 .364** .318** .234** .319** .415** .485** .406** .451** .454** .363** .298** .346** .396** .018 .339** .485** .264** .362** .196** .578** .584** .581** .187** .491** .295** .506** 
OSo9 -.123* .112* .128* .126* .092 .128* .035 .172** .191** .188** .170** .246** .224** .220** .158** .147** .240** -.131* .107* .190** .221** .213** .297** .236** .218** .224** .244** .150** .170** .236** 
OSo10 -.253** .028 -.050 .041 .390** .267** .283** .376** .394** .435** .380** .565** .567** .384** .232** .334** .565** .020 .372** .467** .322** .408** .223** .530** .570** .567** .152** .477** .309** .575** 
OSo11 -.164** -.005 -.018 .048 .308** .282** .209** .310** .406** .393** .318** .400** .404** .275** .235** .360** .452** .023 .279** .397** .227** .279** .194** .441** .485** .404** .151** .372** .238** .413** 
OSo12 -.131* .059 .118* .149** .289** .391** .233** .342** .277** .395** .259** .350** .504** .204** .245** .337** .400** .001 .290** .525** .379** .351** .309** .408** .505** .351** .309** .457** .271** .403** 
OSo13 -.290** -.075 -.105* .058 .369** .260** .114* .262** .446** .580** .369** .334** .405** .297** .192** .258** .294** -.012 .291** .428** .173** .223** .177** .535** .442** .405** .250** .339** .290** .446** 
OSo14 -.339** .025 -.030 .111* .307** .299** .155** .338** .194** .288** .089 .385** .386** .248** .147** .214** .367** .079 .255** .523** .273** .246** .271** .438** .388** .348** .219** .352** .271** .400** 
OSo15 -.403** -.149** -.118* .037 .480** .365** .231** .335** .549** .636** .479** .540** .580** .421** .223** .321** .353** .028 .325** .464** .198** .335** .193** .656** .512** .472** .241** .338** .375** .509** 
OSo16 -.266** -.128* -.157** .009 .407** .213** .126* .379** .447** .472** .261** .273** .443** .456** .148** .210** .177** .027 .291** .354** .093 .212** .099 .487** .240** .235** .134** .183** .228** .375** 
OSo17 -.248** -.123* -.080 .045 .352** .345** .185** .345** .450** .458** .411** .588** .555** .518** .206** .332** .390** .076 .265** .472** .216** .337** .145** .605** .450** .555** .161** .442** .406** .569** 
OSo18 -.254** -.108* -.069 .055 .411** .294** .171** .383** .496** .468** .459** .598** .565** .572** .196** .255** .428** .031 .267** .411** .344** .342** .271** .617** .495** .601** .222** .450** .492** .635** 
OSo19 .267** .017 .054 .184** -.220** -.003 -.072 -.179** -.197** -.267** -.202** -.078 -.132** -.156** -.138** -.193** -.029 .360** -.019 .058 -.007 -.155** -.136** -.183** -.005 -.072 -.143** .000 -.066 -.086 
OSo20 .176** -.049 .015 .212** -.122* -.010 -.047 -.146** -.108* -.124* -.060 -.006 .001 -.016 -.105* -.216** .001 .307** .043 -.006 -.038 -.163** -.096 -.089 .051 -.020 -.141** -.063 -.010 -.039 
OSo21 .185** -.054 .029 .202** -.141** .032 -.084 -.055 -.067 -.135** -.067 -.032 -.007 .045 -.111* -.201** -.026 .318** .029 .042 -.046 -.169** -.072 -.102* -.001 -.067 -.088 -.068 .023 -.024 
OSo22 -.094 .009 .147** .142** .092 .250** .097 .153** .161** .250** .188** .240** .246** .128* .145** .165** .335** -.006 .246** .323** .224** .214** .217** .257** .278** .246** .214** .232** .117* .325** 
OSo23 -.182** .008 .081 .140** .147** .296** .132** .278** .318** .233** .269** .415** .348** .266** .094 .120* .328** .063 .220** .370** .277** .217** .331** .241** .349** .280** .301** .285** .340** .392** 
OSo24 -.245** .063 .097 .103* .247** .375** .229** .318** .333** .367** .323** .559** .485** .280** .220** .281** .549** .025 .348** .546** .394** .380** .312** .449** .602** .599** .235** .545** .377** .600** 
OSo25 -.247** .124* .053 .157** .161** .370** .176** .409** .190** .234** .140** .412** .413** .397** .127* .124* .410** .065 .249** .554** .303** .272** .359** .329** .415** .381** .226** .318** .293** .450** 
OSo26 -.283** .136** .107* .105* .286** .396** .237** .521** .301** .393** .331** .509** .512** .382** .202** .305** .385** -.024 .308** .499** .369** .401** .358** .535** .480** .441** .268** .436** .321** .480** 
OSo27 -.360** -.017 -.024 .047 .365** .357** .214** .482** .350** .541** .425** .533** .499** .445** .213** .286** .373** -.037 .353** .525** .267** .401** .280** .626** .391** .425** .213** .391** .257** .503** 
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ตารางที่ 7 (ตอ่)  

 
ข้อ

คาํถาม 
WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WB6 WB7 WB8 WB9 WB10 WB11 WB12 WB13 WB14 WB15 WB16 WB17 WB18 WB19 WB20 WB21 WB22 WB23 WB24 WB25 WB26 WB27 WB28 WB29 WB30 

OSo28 -.275** -.102* -.055 .044 .369** .278** .187** .463** .438** .521** .513** .541** .506** .452** .225** .359** .375** -.032 .235** .387** .248** .339** .188** .672** .399** .506** .236** .395** .309** .511** 
OSo29 -.274** -.158** -.111* .018 .439** .283** .198** .427** .587** .670** .558** .541** .509** .422** .235** .352** .414** -.008 .301** .430** .256** .382** .166** .691** .513** .545** .220** .434** .296** .545** 
OSo30 -.262** -.165** -.096 .001 .442** .299** .163** .411** .532** .678** .539** .488** .492** .407** .235** .364** .313** .009 .260** .449** .212** .397** .127* .667** .461** .492** .234** .420** .262** .493** 
OSo31 -.193** -.112* -.091 .038 .426** .276** .133** .429** .592** .653** .599** .620** .547** .454** .245** .323** .316** .032 .297** .389** .269** .380** .149** .709** .437** .471** .230** .466** .317** .513** 
OSo32 -.208** -.158** -.073 .036 .463** .283** .177** .427** .551** .701** .558** .541** .545** .422** .255** .352** .384** .010 .319** .430** .256** .357** .166** .724** .477** .509** .235** .402** .270** .579** 

 
หมายเหตุ : * p < .05, ** p < .01 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัรายคูข่้อคําถามระหวา่งการฝังลกึในงานกบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ 
 
ข้อ

คาํถาม 
JE1 JE2 JE3 JE4 JE5 JE6 JE7 JE8 JE9 JE10 JE11 JE12 JE13 JE14 JE15 JE16 JE17 JE18 JE19 JE20 JE21 JE22 JE23 JE24 JE25 

OSo1 .170** .133** .486** .389** .309** .433** .507** .374** .503** .412** .439** .274** .250** .221** .277** .192** .015 .244** .370** .352** .234** .215** .468** .396** .201** 
OSo2 .312** .340** .561** .550** .513** .425** .543** .379** .462** .451** .440** .257** .367** .259** .384** .244** .103* .339** .398** .385** .336** .260** .385** .390** .164** 
OSo3 .093 .058 .400** .549** .475** .505** .537** .368** .494** .515** .539** .290** .260** .203** .295** .173** .041 .439** .430** .417** .333** .295** .538** .494** .200** 
OSo4 .059 .059 .173** .219** .285** .274** .277** .256** .251** .275** .264** .162** .299** .189** .203** .227** .031 .211** .267** .270** .229** .201** .230** .191** .063 
OSo5 .132** .079 .316** .302** .336** .462** .435** .420** .421** .492** .492** .273** .297** .300** .296** .109* .042 .357** .362** .411** .337** .243** .483** .425** .153** 
OSo6 .174** .177** .379** .509** .480** .477** .550** .422** .394** .500** .484** .191** .381** .286** .306** .187** .092 .313** .368** .395** .341** .226** .434** .432** .166** 
OSo7 .253** .260** .420** .370** .418** .581** .520** .430** .571** .680** .539** .332** .337** .327** .436** .277** .084 .425** .452** .573** .335** .257** .573** .524** .257** 
OSo8 .246** .192** .536** .510** .488** .567** .554** .488** .645** .662** .565** .363** .383** .385** .425** .288** .078 .375** .481** .514** .372** .326** .558** .551** .241** 
OSo9 .089 .103* .153** .222** .199** .238** .229** .198** .198** .254** .234** .097 .240** .086 .192** .162** .184** .166** .240** .272** .184** .175** .240** .195** .065 
OSo10 .261** .202** .343** .484** .471** .496** .584** .370** .540** .570** .554** .259** .371** .267** .350** .287** .089 .518** .549** .542** .392** .302** .542** .538** .200** 
OSo11 .305** .283** .284** .321** .217** .285** .409** .336** .453** .403** .432** .326** .307** .351** .295** .117* -.004 .297** .319** .336** .333** .124* .336** .421** .086 
OSo12 .269** .181** .234** .293** .380** .444** .434** .400** .484** .474** .424** .231** .433** .467** .439** .175** .112* .286** .377** .284** .389** .265** .284** .261** .140** 
OSo13 .229** .232** .334** .213** .300** .463** .452** .456** .454** .574** .525** .485** .373** .392** .497** .071 .080 .307** .426** .420** .340** .204** .528** .482** .238** 
OSo14 .175** .236** .192** .336** .232** .529** .346** .301** .359** .619** .456** .159** .319** .203** .395** .169** .091 .318** .337** .441** .264** .333** .401** .330** .223** 
OSo15 .161** .127* .360** .418** .400** .539** .608** .565** .634** .672** .687** .462** .376** .380** .502** .181** .077 .496** .528** .488** .455** .304** .600** .551** .225** 
OSo16 -.086 -.055 .273** .254** .200** .505** .403** .441** .542** .566** .436** .354** .149** .314** .415** .139** .058 .290** .470** .371** .319** .099 .588** .421** .227** 
OSo17 .083 .105* .261** .511** .373** .509** .699** .428** .533** .546** .600** .237** .289** .162** .313** .226** .004 .473** .399** .423** .308** .339** .461** .561** .158** 
OSo18 .058 .054 .304** .520** .310** .477** .589** .377** .505** .593** .645** .275** .382** .277** .440** .214** .063 .414** .477** .508** .432** .312** .585** .571** .181** 
OSo19 -.139** .024 -.139** -.057 -.052 -.105* -.110* -.088 -.194** -.144** -.164** -.057 -.086 -.066 -.001 -.042 .001 -.170** -.160** -.166** -.116* -.058 -.271** -.189** .095 
OSo20 -.188** -.103* -.134** -.016 -.020 -.096 -.054 -.121* -.103* -.060 -.084 -.065 -.087 -.038 .016 -.026 .021 -.090 -.013 -.118* -.037 -.006 -.073 -.106* .122* 
OSo21 -.196** -.048 -.153** .041 -.029 -.076 -.082 -.082 -.166** -.079 -.065 -.037 -.099 -.035 .112* -.045 .038 -.091 -.021 -.139** -.006 -.021 -.076 -.089 .134** 
OSo22 .179** .141** .267** .228** .454** .341** .365** .256** .245** .260** .212** .232** .301** .277** .324** .063 .083 .126* .268** .223** .151** .195** .113* .111* .141** 
OSo23 .108* .187** .108* .262** .242** .242** .237** .218** .182** .292** .284** .206** .259** .259** .316** .093 .115* .255** .271** .219** .346** .145** .183** .201** .099 
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ตารางที่ 8 (ตอ่)  

 
ข้อ

คาํถาม 
JE1 JE2 JE3 JE4 JE5 JE6 JE7 JE8 JE9 JE10 JE11 JE12 JE13 JE14 JE15 JE16 JE17 JE18 JE19 JE20 JE21 JE22 JE23 JE24 JE25 

OSo24 .310** .284** .367** .459** .512** .466** .626** .375** .459** .485** .437** .221** .394** .348** .382** .220** .097 .372** .396** .382** .335** .294** .302** .352** .121* 
OSo25 .067 .218** .059 .277** .281** .471** .354** .193** .227** .540** .316** .042 .266** .193** .395** .166** .131* .260** .338** .429** .251** .191** .429** .241** .223** 
OSo26 .225** .208** .297** .336** .402** .544** .454** .310** .342** .576** .462** .072 .387** .402** .426** .229** .161** .338** .395** .420** .267** .301** .383** .319** .156** 
OSo27 .116* .054 .345** .308** .422** .570** .516** .413** .474** .674** .517** .211** .299** .397** .447** .198** .104* .352** .413** .477** .239** .285** .555** .369** .250** 
OSo28 .187** .087 .393** .401** .355** .494** .564** .456** .446** .577** .696** .349** .399** .334** .491** .200** .071 .361** .384** .525** .285** .446** .487** .549** .206** 

OSo29 .220** .180** .506** .376** .468** .581** .569** .508** .523** .639** .655** .527** .459** .433** .581** .168** .042 .366** .460** .601** .379** .334** .527** .551** .218** 

OSo30 .183** .098 .453** .322** .453** .601** .550** .518** .505** .651** .634** .479** .428** .447** .525** .158** .048 .353** .378** .545** .330** .294** .508** .533** .184** 
OSo31 .149** .083 .468** .359** .394** .625** .569** .516** .603** .651** .704** .494** .396** .403** .622** .186** .022 .360** .421** .527** .326** .290** .527** .520** .213** 
OSo32 .220** .128* .506** .418** .468** .662** .529** .537** .561** .708** .688** .592** .438** .487** .620** .168** .028 .366** .494** .564** .379** .334** .564** .518** .229** 
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