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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุ

ลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัความสุขท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค์ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัความผูกพนัท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค์ 

วิธีการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
บุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ จ  านวน 250คน โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Window สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบสมมติฐาน ใชค้่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปร และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวั
แปร 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความสุข ความผูกพนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาแต่ละปัจจัยในรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับดังน้ี ปัจจัยความสุข (4.00) 
ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในงาน (4.01) ลกัษณะงาน (4.01) และ ความคาดหวงัและผลตอบแทนมีระดบั
ความสุข (3.97) ปัจจยัความผูกพนั (3.95) ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับ (3.98) สัมพนัธภาพกบั
ผูบ้ ังคับบัญชา (3.95) และ สัมพนัธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (3.92) ในส่วนของการพฒันาศักยภาพการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.00) เม่ือพิจารณารายดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงล าดบัดงัน้ี 
ความปรารถนาท่ีดีต่อองค์กร (4.04) ความตั้งใจท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (4.00) และสุขภาวะกายและใจ 
(3.96) 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ปัจจยัความสุขและความผูกพนัมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานอยา่งมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัโลกมีการแข่งขนักนัสูงในการด าเนินธุรกิจต่างๆ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากกระแส

โลกาภิวฒัน์ ท าให้องค์กรตอ้งพยายามพฒันาศกัยภาพในการท างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพทนัตาม
กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งอาศยัหลายๆ ปัจจยั
เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาการด าเนินงานซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐาน 4 M คือ บุคลากร (Man) เงิน 
(Money) วสัดุหรือวตัถุดิบ (Material)วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปัจจัยพื้นฐานของการ
ด าเนินงานท่ีส าคญันั้นคือ บุคลากร (Man) เป็นทรัพยากรในการขบัเคล่ือนองค์กรในการท างานทุกระบบ 
ดงันั้นหากองคก์รเขา้ใจและเขา้ถึงบุคลากรภายในองคก์รยอ่มจะท าใหบุ้คลากรมีความสุขและผูกพนัพร้อมท่ี
จะสร้างความเติบโตไปกบัองคก์ร (นภสั จิตตธี์รภาพ, 2554:1) 

ความสุขนั้นมีความส าคญัต่อจิตใจของมนุษย ์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการท างานในร่างกาย ในระบบ
ประสาท เม่ือจิตใจมีความสุข จะเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารท างานนั้นมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากความสุขนั้นมีผล
เก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นเหตุในการท างานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอารมณ์ ความเครียด 
ความจ า หรือแมแ้ต่เร่ืองของการเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ (ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต์, 2544) ดงันั้นผูบ้ริหารองค์กรควร
ค านึงในการหาทางให้พนกังานหรือบุคลากรนั้นไดมี้แรงผลกัดนัให้มีความสุขในการท างานเพื่อให้งานมี
ผลกระทบท่ีดีต่อองคก์ร 

ความสุขนั้นมองดูอาจเป็นเร่ืองของนามธรรม (Subjective) ในพระพุทธศาสนามีค าสอนท่ีเนน้
เร่ืองการฝึกจิตใจเป็นส่ิงท่ีส าคญัล าดบัแรกเพราะมนุษยมี์จิตใจเป็นตวัช้ีน าการกระท าทุกอย่างจะตอ้งผ่าน
กระบวนการพิจารณา นึกคิดตรึกตรองหาเหตุและผลของการกระท าเสียก่อน ซ่ึงการฝึกจิตใจหรือการบริหาร
จิตใจจึงเป็นส่ิงท่ีท าเพื่อให้จิตใจมีสภาพตั้งมัน่ มีสติระลึกได ้มีสัมปชญัญะรู้สึกตวัพร้อมตลอดเวลาเม่ือมี
กระบวนการบริหารจิตใจท่ีเป็นระบบแลว้ ยอ่มท าให้เกิดจิตใจปลอดโปร่ง ไม่วา่จะกระส่ิงใดยอ่มส่งผลให้
เกิดท่ีดีเสมอซ่ึงในการท างานถา้ผูป้ฏิบติังานมีจิตใจท่ีปลอดโปร่ง มีความสุขก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การท างานมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจากหลกัธรรมท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่องคก์รพระพุทธศาสนาก็เป็นอีก
หน่ึงองคก์รท่ีเล็งเห็นและใหค้วามส าคญักบับุคลากร โดยมีการพฒันาบุคลากรทั้งพระภิกษุสงฆแ์ละฆราวาส
ในดา้นจิตใจเป็นส าคญั 

ความสุขนั้นเม่ือได้เราได้รับความรู้สึกยินดีในส่ิงท่ีเราได้ร่วมกระท า หรือท าอยู่ในขณะใด
ขณะหน่ึงก็จะท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน การเพลิดเพลินนั้นเสมือนกลไกของวิวฒันาการในดา้นความรู้สึกให้มี
แรงผลกัดนัในการพฒันาศกัยภาพในการท างานและยงัเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตวัผูบ้ริหารและองคก์รท่ีท างาน
อยูด่ว้ยใจรักและผกูพนัมากกวา่อยูด่ว้ยความจ าเป็น (ฌานิกา วงษสุ์รียรั์ตน์, 2554) 
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วดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์มีฆราวาสเป็นบุคลากรท่ีเขา้มา
ท างานร่วมกบัพระภิกษุและสามเณรและมีการจดัสรรหน้าท่ีการท างานภายในวดั จึงเปรียบเสมือนเป็น
องค์กรหน่ึง ซ่ึงบางคร้ังการท างานอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดกระบวนการท างาน การประสานงาน 
การคบัขอ้งทางจิตใจ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างานและส่งผลเสียต่อวดั 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ดงักล่าวมาแล้วผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขและ
ความผูกพนัท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะ
สงฆจี์นนิกายรังสรรค ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานภายในวดัใหเ้พิ่มมากข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนา

ภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรคต์ามจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2.เพื่อศึกษาปัจจยัความสุขท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชา

กาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์
3. เพื่อศึกษาปัจจยัความผูกพนัท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชา

กาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
1. บุคลากรของวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรคมี์สถานะ ต่างกนัมี

การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
2. บุคลากรของวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์มีอายุ ต่างกนัมี

การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
3. บุคลากรของวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรคมี์ระดบัการศึกษา

ต่างกนัมีการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
4. บุคลากรของวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์มีต าแหน่งงาน

ต่างกนัมีการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
5. ปัจจยัความสุขมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชา

กาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์
6. ปัจจยัความผูกพนัมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรม

ราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์
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4. ขอบเขตการวจิัย 
1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ บุคลากรของวดับรมราชากาญจนาภิเษกอ

นุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรคจ์  านวน250รูป/คน เป็นการส ารวจขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย พระภิกษุ 
สามเณร และฆราวาส  

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีเก็บขอ้มูล คือ วดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกาย
รังสรรค ์

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาปัจจยัความสุขในการปฏิบติังานตามแนวคิดของสิรินทร แซ่ฉั่ว 
(2553) ปัจจยัความผูกพนัท่ีมีผลต่อการท างานตามแนวคิดของณัฐชยั อู่ใหม่ (2552) และแนวคิดการพฒันา
ศกัยภาพในการปฏิบติังานตามแนวคิดของสุทธญาณ์ โอบออ้ม (2557) ภายใตต้วัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ดงัน้ี 

3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
 3.1.1 ปัจจยัความสุข 
  - สภาพแวดลอ้มในงาน 
  - ลกัษณะงาน 
  - ความคาดหวงัและผลตอบแทน 
 3.1.2 ปัจจยัความผกูพนั 

- การไดรั้บการยอมรับ 
- สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 
- สัมพนัธภาพกบัผูเ้พื่อนร่วมงาน 

3.2 ตวัแปรตาม การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน 
- ความตั้งใจท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
- สุขภาวะกายและใจ 
- ความปรารถนาท่ีดีต่อองคก์ร 

4. ขอบเขตดา้นเวลา 
  - ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน กนัยายน - พฤศจิกายน 2560 
 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลการศึกษาจากการวิจยัคร้ังในสามารถน าไปใช้ในการสร้างความสุขและความผูกพนัให้กบั

บุคลากรภายในองคก์ร รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการท างานเพื่อให้การด าเนินงานภายในองคก์รบรรลุไป
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6. กรอบแนวความคดิ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

7. วธิีการด าเนินวจิัย 
ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการก าหนดค าถาม และ

เสนอแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหาของค าถาม (Content Validity) 
หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจาก วดัเล่งเน่ยยี่จ  านวน 30 รูป/คน เพื่อหาความ
เช่ือมัน่ (Reliability) และด าเนินการเก็บแบบสอบถาม  

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
โดยใชค้่าสถิติดงัต่อไปน้ี  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- สถานะ 

- อาย ุ

- การศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 

ปัจจัยความสุข 

- สภาพแวดลอ้มในงาน 

--ลกัษณะงาน 

- ความคาดหวงัและผลตอบแทน 

 

ปัจจัยความผูกพนั 

- การไดรั้บการยอมรับ 

- สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 

- สัมพนัธภาพกบัผูเ้พื่อนร่วมงาน 

การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังาน 

- ความตั้งใจท างานเพื่อบรรลุ

เป้าหมาย 

- สุขภาวะกายและใจ 

- ความปรารถนาท่ีดีต่อองคก์ร 
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- สถิติเชิงพรรณนาใชว้เิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล (ไดแ้ก่ สถานะ อาย ุการศึกษา ต าแหน่งงาน) 
ระดบัของความสุขในการปฏิบติังาน ระดบัความผกูพนัในการปฏิบติังาน และระดบัของการพฒันาศกัยภาพ
ปฏิบติังาน โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

- สถิติเชิงอนุมานใช้ทดสอบสมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test และ F-test เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตัวแปร และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันใช้เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  

  
8. สรุปผลการวจิัย 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพระ/สามเณร อายุ 
20-29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานผูป้ฏิบติังาน 

 
 ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสุขของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอ
นุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์ 
 

ความสุข  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสุข 

1. สภาพแวดลอ้มในงาน 4.01 0.75 มาก 
2. ลกัษณะงาน 4.01 0.76 มาก 
3. ความคาดหวงัและผลตอบแทน 3.97 0.75 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 0.75 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสุขของบุคลากรวดับรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ มีระดับความสุขโดยค่าเฉล่ียรวม = 4.00 (มาก) เม่ือ
พิจารณาแต่ละด้าน (1 – 3) พบว่า สภาพแวดล้อมในงานมีระดบัความสุขเท่ากบัด้านลกัษณะงาน = 4.01 
(มาก) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความคาดหวงัและผลตอบแทนมีระดบัความสุข 3.97 = (มาก) 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผูกพนัของบุคลากรวดับรมราชากาญจนา
ภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์ 
 

ความผูกพนั 
  

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความผูกพนั 

1. การไดรั้บการยอมรับ 3.98 0.75 มาก 
2. สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 3.92 0.78 มาก 
3. สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน 3.95 0.73 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.95 0.75 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผูกพนัของบุคลากรวดับรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ มีระดบัความผูกพนัโดยค่าเฉล่ียรวม = 3.95 (มาก) เม่ือ
พิจารณาแต่ละด้าน (1 – 3) พบว่า การได้รับการยอมรับมีระดับความผูกพนั= 3.98 (มาก) รองลงมาคือ 
สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชามีระดบัความผกูพนั = 3.95 (มาก) และอนัดบัสุดทา้ย คือ สัมพนัธภาพกบัเพื่อน
ร่วมงานมีระดบัความผกูพนั = 3.92 (มาก) 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานของบุคลากรวดับรม
ราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค์  
 

การพฒันาศักยภาพปฏิบัติงาน  
  

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการพฒันา
ศักยภาพปฏิบัติงาน 

1. ความตั้งใจท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 4.00 0.73 มาก 
2. สุขภาวะกายและใจ 3.96 0.73 มาก 
3. ความปรารถนาท่ีดีต่อองคก์ร 4.04 0.77 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 0.74 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานของ
บุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ มีระดับการพฒันาศักยภาพ
ปฏิบติังานโดยค่าเฉล่ียรวม = 4.00 (มาก) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น (1 – 3) พบวา่ ความปรารถนาท่ีดีต่อองคก์ร
มีระดบัการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังาน = 4.04 (มาก) รองลงมาคือ ความตั้งใจท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายมี
ระดบัการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังาน = 4.00 (มาก) และอนัดบัสุดทา้ย คือ สุขภาวะกายและใจมีระดบัการ
พฒันาศกัยภาพปฏิบติังาน = 3.96 (มาก) 
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เปรียบเทียบการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะ

สงฆจี์นนิกายรังสรรค ์กบัประชากรศาสตร์ของบุคลากร ประกอบดว้ย สถานะ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน มีผลการศึกษาดงัน้ี 

- สถานะต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการท างานของบุคลากรวดั
บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกนัทุกดา้น และมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก  

- อายุ ต่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการท างานของบุคลากรวดั
บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์โดยรวมแตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 และมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 

- ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการท างานของ
บุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์โดยรวมแตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 

- ต าแหน่งงานต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อพฒันาศกัยภาพการท างานของ
บุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์โดยรวมไม่แตกต่างกนัทุกดา้น และ
มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสุขในการปฏิบัติงาน กับการพฒันา
ศกัยภาพปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ พบว่า มี
ความสุขในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังาน ในระดบันอ้ย (0.39) โดยในราย
ดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะงานอยู่ในระดบัปานกลาง (0.43) ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน และดา้นความ
คาดหวงัและผลตอบแทนส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย (0.39 และ 0.36 ตามล าดบั) 

ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความผูกพนัในการปฏิบติังานกบัการพฒันา
ศกัยภาพปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆจี์นนิกายรังสรรค ์พบวา่ ความ
ผูกพนัในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังาน ในระดบัน้อย (0.39) โดยในราย
ดา้น พบวา่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ อยูใ่นระดบัปานกลาง (0.42) ส่วนดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 
และดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานอยูใ่นระดบัน้อย (0.36 และ 
0.38 ตามล าดบั) 

 

9. อภิปรายผล 
1. วเิคราะห์ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์

จีนนิกายรังสรรคโ์ดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากมีการปฏิบติังาน ลกัษณะงาน มีการ
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วางระบบท่ีดีทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน มีผลตอบแทนต่องานท่ีดี แต่ดา้นความคาดหวงัและผลตอบแทน 
จดัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุดจาก 3 ด้าน อาจเป็นเพราะบุคลากรมีความคาดหวงัในผลตอบแทนมากกว่าการ

เรียนรู้และประสบการณ์ 2. วิเคราะห์ความผูกพนัในการปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก บุคลากร
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหารและเพื่อน
ร่วมงานจึงไดรั้บโอกาสในการพิสูจน์การปฏิบติังาน ท าใหด้า้นการไดรั้บการยอมรับจดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
จากทั้ง 3 แต่ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา จดัอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุดจาก 3 ดา้น อาจเป็นเพราะมีหน้าท่ี
และบริบททางสถานะระหว่างพระกบัฆราวาสท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นพระจึงท าให้
การบริหารส่วนใหญ่เน้นไปในทางศาสนา จึงท าให้ฆราวาสยงัขาดความเขา้ใจในการบริหาร ท าให้ความ
ใกลชิ้ดในสัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีไม่มากเท่าท่ีควร  

3. วเิคราะห์พฒันาศกัยภาพปฏิบติังานของบุคลากรวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์
จีนนิกายรังสรรคมี์ความปรารถนาดีต่อองคก์รเพราะเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของผูป้ฏิบติังานจึงท าให้
ดา้นความปรารถนาดีต่อองคก์ร จดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จากทั้ง 3 ดา้น บุคลากรผูมี้ความตั้งใจปฏิบติังานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายเพื่อให้งานส าเร็จเป็นท่ีพอใจแก่ผูบ้ริหาร มีความเหมาะสมกบัเน้ืองานท่ีได้รับ แต่ดา้นสุข
ภาวะกายและใจ จดัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดจาก 3 ดา้น อาจเป็นเพราะมลภาวะทางอากาศภายในวดั เช่น ควนั
ธูปมีปริมาณท่ีมาก และมลภาวะทางเสียง เน่ืองจากสภาพวดัยงัมีการก่อสร้างอยู ่บุคลากรจึงอาจมีผลเสียใน
ดา้นสุขภาพ  

4. สถานะต่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานและความผูกพนัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อการ
พฒันาศกัยภาพปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากท่ีวดัมีการจดัแจงงานและอาจมีการท างานร่วมกนัในบาง
เน้ืองาน และมีผูบ้ริหารงานคนเดียวกนัจึงมีความสุขในการปฏิบติังานและความผกูพนัในการปฏิบติังานท่ีมี
ผลต่อการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

5. อายตุ่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานและความผกูพนัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพปฏิบติังานแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะอายุของบุคลากรมีความแตกต่างในแนวความคิดจึงมีต่อการ
พฒันาศกัยภาพปฏิบติังานแตกต่างกนั  

6. ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานและความผูกพนัในการปฏิบติังานท่ีมีผล
ต่อการพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะบุคลากรภายในวดัท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความ
ตั้งใจในการท างานท่ีแตกต่างกนัจึงตั้งใจท างาน สร้างความส าเร็จ และช่ือเสียงใหก้บัวดัแตกต่างกนั 

7. ต าแหน่งงานต่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานและความผูกพนัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อ
การพฒันาศกัยภาพปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมีความตั้งใจท างานเพื่อวดั
บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ไม่แตกต่างกันเพราะมีความผูกพนักับวดั
ปรารถนาท่ีดีต่อวดัมาก จึงตั้งใจท างานเพื่อวดัไม่แตกต่างกนั  
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10. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1. บุคลากรมีความคาดหวงัในผลตอบแทนมากกว่าการเรียนรู้และประสบการณ์ วดัควรมี
นโยบายเพิ่มผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั และเพิ่มความรู้ท่ีสามารถน าไป
ต่อยอดในการด าเนินชีวติหรือหารายได ้ 

2. ผูบ้ริหารควรเพิ่มการติดตามการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานให้มากข้ึน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานมากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
- ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อความสุขและความผูกพนัของบุคลากร และน าผลมา
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพใหม้ากยิง่ข้ึน 
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