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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรธนาคารออมสินภาค 8 

Factors Affecting Happiness of Government Savings Banks in Region 8 Staff. 

พัชรา กาญจนเวียง* 

บทคัดย่อ   

การศึกษาในคร้ังนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรธนาคารออมสิน

ภาค 8 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรธนาคารออมสินภาค  8   

ในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน จ านวน 300 รายและวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

และค่าเฉลี่ย พร้อมท้ังวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ F-test ด้วยการวิเคราะห์  

One-way ANOVA และ Simple Regression Analysis  

ผลการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปีมีสถานภาพโสด การศกึษา

ระดับปริญญาตรี มรีะยะเวลาในการปฏิบัตงิานมากกว่า 5 ปี -10 ปี รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท 

ต าแหนง่พนักงานปฏิบัตกิาร  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน   

ด้านความส าเร็จในงาน  ด้านการเป็นท่ียอมรับ สามารถท่ีจะพยากรณ์ถึงความสุขในการท างานในแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้  

1) ด้านความส าเร็จในงานมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในชีวิต  เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  

ด้านความรักในงาน และด้านการเป็นท่ียอมรับ 2) ด้านการเป็นท่ียอมรับมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานด้านความ 

พงึพอใจในงาน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ รองลงมาคือ ด้านความส าเร็จในงาน  และด้านความรักในงาน 3) ด้านความ

รักในงานมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานด้านอารมณ์ทางบวก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  ด้านการเป็นท่ียอมรับ   

และด้านความส าเร็จในงาน  และ 4) ด้านความรักในงาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานด้านอารมณ์ทางลบ   

เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการตดิตอ่สัมพันธ์   

ABSTRACT 

 This study aimed to examine factors affecting happiness of Government Savings Banks in Region 8 staff. 

Questionnaires were used as the tool to collect data from 300 samples were the staff of Government Saving Banks 

in Region 8, covering Chiang Mai, Lamphun, and Mae Hong Son provinces. Data obtained were analyzed by the 

descriptive statistics i.e. frequency, percentage and mean as well as the inferential statistics i.e. F-test, One-way 

ANOVA, and Simple Regression Analysis. 
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 The findings presented that most respondents were 31-40 years old single female and graduated in 

bachelor’s degree. They have worked in the position of operating staff for 5 – 10 years and earned monthly income 

at the average amount of 10,001-20,000 Baht. 

 The results revealed that four factors affecting their happiness at work included relations, work passion, job 

achievement, and recognition. Their happiness towards each factor could be predicted as follows.  

1. Job achievement factor affected their happiness at work in the following aspects:  satisfaction of life, 

work passion, and recognition, accordingly. 

2. Recognition factor affected their happiness at work in the following aspects: satisfaction of work, job 

achievement, and work passion, accordingly. 

3. Work passion factor affected their happiness at work in the following aspects:   positive emotion, 

recognition, and job achievement, accordingly. 

4. Work passion factor affected their happiness at work in the following aspects: negative emotion, and 

relations, accordingly. 

บทน า  

การปฏบัิตงิานในองคก์รใดๆก็ตาม สิ่งท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้นัน้ คือ บุคลากร 

แมปั้จจุบันจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีาก และมีการน ามาใชแ้ทนคนในการปฏบัิต ิแต่ก็ไมไ่ด้เป็นเครื่องบ่งช้ีท่ีส าคัญ

ท่ีสุดในความส าเร็จ คนท่ีปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นต่างหากท่ีจะเป็นเคร่ืองบ่งชี้  เพราะคนเป็นผู้คิด ผู้วางแผน  

และผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นถ้าบุคลากรมีคุณภาพ มีความสุขในการท างาน งานก็จะประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ี  

วางไว ้(พะยอม วงศส์ารศรี, 2552: 2) 

ในส่วนของธนาคารออมสินภาค 8 มีท้ังหมด  51 สาขา แบ่งเป็น 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ล าพูน แม่ฮ่องสอน  

มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 826 คน (หน่วยแผนและพัฒนางานสาขาภาค8, 2560) ตามโครงสร้างได้แบ่งสายงานความ

รับผิดชอบตามต าแหน่งต่างๆผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาธุรการ เทลเลอร์การเงิน/บัญชี สินเชื่อและลูกจ้างขับ

รถยนต์ การปฏบัิติงานของพนักงานธนาคารออมสนิเป็นงานท่ีต้องให้บริการลูกค้าที่หลากหลายอาชพีและต้องมีการตดิต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ กับลูกค้ากลุ่มผู้บริหารผู้บังคับบัญชา ดังนั้นการให้บริการท่ีดีเลิศเสริมสร้างความพอใจ

ให้แก่ผู้ใช้บริการนั้นจะได้แรงขับมาจากบุคลากรท่ีมีความพร้อม มีความสุขในการท างาน ซึ่งท าให้บุคลากรมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะพัฒนางานและเพิ่มผลผลิตหรือคุณภาพในการบริการของธนาคารในทุกรูปแบบ หากบุคลากรประสบ

ปัญหาหรอือุปสรรคใดๆ ก็จะส่งผลท าให้คุณภาพในการให้บริการมีประสิทธิภาพลดนอ้ยลง 

ดังนั้นการสร้างความสุขในท่ีท างานจะเกิดประโยชน์ท้ังบุคลากรและองค์กร โดยท าให้บุคลากรมีความสุข 

ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงในอาชีพ เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าส าคัญต่อองค์กร  

มีความสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งขึ้น และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ท้ังต่อตนเอง

ครอบครัว ชุมชนและองคก์ร ส าหรับประโยชนต์่อองค์กร ความสุขในการท างานจะช่วยผลักดันประสิทธิภาพการท างานให้
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สูงขึน้ คุณภาพของการบริการดีขึน้ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีดมีปีระสิทธิภาพและกลับมาใช้บริการอีก ลดปัญหา

การขาดงาน การเข้าท างานช้า การลาป่วย ลากิจ ของบุคลากรลดลง รวมท้ังลดอัตราการเข้า-ออกของบุคลากร 

เนื่องจากบุคลากรมีความรักในองค์กร (สถิติการขาดลามาสายและการลาออกหน่วยแผนและพัฒนางานสาขาภาค 8,  

2558-2560) ด้วยเหตุผลดังกล่าวการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรธนาคารออมสินภาค 8 

จะเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารองคก์รใชเ้ป็นแนวทางประกอบการวางนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสุขในการ

ท างาน เป็นองค์กรแห่งความสุข ช่วยให้บุคลากรมีความสุขในการท างานเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิาน ซึ่งส่งผลให้บุคลากรปฏบัิตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดคุณภาพในการให้บรกิารและมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาองคก์ารไปสูค่วามส าเร็จตามเป้าหมายในท่ีสุด 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศกึษา  

การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรโดย ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ตัวงาน ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับตนเอง ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ปัจจัยดา้นส่วนบุคคล ปัจจัยดา้นครอบครัว ปัจจัยด้านองคก์ร 

แนวคิดและทฤษฎี แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา คือ แนวคิดความสุขในการท างาน (Diener, 2003) ปัจจัยท่ี

ก่อให้เกิดความสุขใน การท างาน (Manion, 2003) ความสุขในการท างาน (Manion, 2003)  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของอรทัย อินป่ิน (2553) ได้ศึกษาความสุขในการ

ท างานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชยีงใหม ่กรรณิกา ตามูลวง (2553) ได้ศกึษา

ความสุขในการท างานของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตก าแพงเพชร วิภาวรรณ เอ่งฉ้วน 

และนารี วงศ์เลิศคุณากร  (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินใน

สังกัดธนาคารออมสินเขตกระบ่ี  จีธะนันท์   ครินชัย (2556) ได้ศึกษาสภาพการท างาน การวัดระดับความสุขในการ

ท างานและปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตเชียงใหม่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กานต์สิรี  เอื้อ

มงคล (2556) ได้ศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงาน และปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพิษณุโลกและ ของณัฐภัทร เทียมแสน (2557)  ได้ศึกษาอิทธิพลของ

ความสุขตอ่ผลการปฏบัิตงิานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชยีงใหม่  

วิธีการศกึษา  

1.ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ

บุคลากรธนาคารออมสินภาค 8 โดยศึกษาปัจจัยท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน  

ด้านความส าเร็จในงาน และด้านการเป็นท่ียอมรับ ส่งผลต่อความสุขในด้านความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน 

อารมณท์างบวก และอารมณท์างลบ อย่างไร โดยจะศกึษาภายใตก้รอบแนวคิดการวิจัยดังตอไปนี้ 
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     ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข                 ความสุขในการท างาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ขั้นตอนการศกึษา ขั้นตอนการศกึษาเร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งตน้โดยการศกึษาถึงปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อความสุขในการท างาน และทบทวนแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม และท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูล จ านวน 300 ชุด แล้วข้อมูลถูกน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติ

เชิงอนุมาน ได้แก่ F-Test ด้วย One-way Anova เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ และการวิเคราะห์การถดถอย

อย่างง่าย (Simple Regression Analysis)  

ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดังต่อไปนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี -10 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ต าแหน่งพนักงาน

ปฏบัิตกิาร  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

1.การตดิต่อสัมพันธ์ ปัจจัยดา้นการติดต่อสัมพันธ์สง่ผลตอ่ความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.11) โดยปัจจัยย่อยดา้นการตดิตอ่สัมพันธ์ท่ีสง่ผลตอ่ความสุขในการท างานอันดับ

แรกได้แก่ ทา่นและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกันอยา่งเป็นมติรกันเอง (ค่าเฉลี่ย 4.19)  

2.ความรักในงาน ปัจจัยดา้นความรักในงานสง่ผลตอ่ความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.14) โดยปัจจัยย่อยดา้นความรักในงานท่ีสง่ผลตอ่ความสุขในการท างานอันดับแรกได้แก ่  

มคีวามมุ่งมั่นต้ังใจในการท างานให้ส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย 4.28)  

3.ความส าเร็จในงาน ปัจจัยด้านความส าเร็จในงานส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.04) โดยปัจจัยย่อยดา้นความส าเร็จในงานท่ีสง่ผลตอ่ความสุขในการท างานอันดับ

แรกได้แก่  ได้ท างานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  (ค่าเฉลี่ย 4.08) 

การติดตอ่สมัพนัธ์ 

ความรักในงาน 

ความส าเร็จในงาน 

การเป็นท่ียอมรับ 

ความพงึพอใจในงาน 
 

ความพงึพอใจในชีวิต 
 

อารมณ์ทางบวก 

อารมณ์ทางลบ 
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 4.การเป็นที่ยอมรับ ปัจจัยด้านการเป็นท่ียอมรับส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.02) โดยปัจจัยย่อยด้านการเป็นท่ียอมรับท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานอันดับ

แรกได้แก่ ได้รับความเชื่อถอืกับเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.06) 

ความสุขในการท างาน 

1.ด้านความพึงพอใจในชีวิต ปัจจัยด้านความพึงพอใจในชีวิตท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.19) โดยปัจจัยย่อยด้านความพึงพอใจในชีวิตท่ีส่งผลตอ่ความสุขใน

การท างานอันดับแรก ได้แก่ การเป็นสมาชกิครอบครัวท่ีด ีมีผลต่อความสุขในการท างานของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.38) 

2. ด้านความพึงพอใจในงาน ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.86) โดยปัจจัยยอ่ยด้านความพงึพอใจในงานท่ีส่งผลตอ่ความสุขใน

การท างานอันดับแรก ได้แก่ ท่านรู้สกึรักและเอาใจใส่กับงานท่ีท าอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.95) 

3.ด้านอารมณ์ทางบวก ปัจจัยดา้นความรู้สกึทางบวกที่ส่งผลตอ่ความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.99) โดยปัจจัยย่อยด้านความรู้สึกทางบวกท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

อันดับแรกได้แก่ ทา่นมคีวามสุขกับกิจกรรมในชวีติประจ าวันตามปกติได้ (ค่าเฉลี่ย 4.04) 

4. ด้านอารมณ์ทางลบ ปัจจัยด้านความรู้สึกทางลบส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 2.97) โดยปัจจัยยอ่ยด้านความรู้สึกทางลบท่ีส่งผลตอ่ความสุขในการท างาน 

อันดับแรกได้แก่ ทา่นมักพบเห็นการท างานที่ไมซ่ื่อสัตย ์จึงรู้สกึอึดอัดใจ (ค่าเฉลี่ย 3.08)  

ข้อมูลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขที่มีผลต่อความสุขในการท างานของ

บุคลากรธนาคารออมสินภาค 8 

ความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในชีวิต ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านการตดิต่อสัมพันธ์ (X1)  ด้านความรักในงาน (X2) ด้านความส าเร็จในงาน  (X3) ด้านการเป็นท่ียอมรับ (X4) สามารถท่ี

จะพยากรณ์ถึงความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในชีวิต (Y)  ได้ โดยด้านความส าเร็จในงานมีอิทธิพลตอ่ความสุข

ในการท างานด้านความพึงพอใจในชีวิต  เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความรักในงาน  และ ด้านการเป็นท่ียอมรับ  

ความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในงาน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการตดิตอ่ 

สัมพันธ์ (X1)  ด้านความรักในงาน (X2) ด้านความส าเร็จในงาน  (X3) ด้านการเป็นท่ียอมรับ (X4) สามารถท่ีจะพยากรณ์ถึง

ความสุขในการท างานด้านความพงึพอใจในงาน (Y)  ได้ โดยด้านการเป็นท่ียอมรับมอีิทธิพลต่อความสุขในการท างานด้าน

ความพงึพอใจในงาน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ รองลงมาคือ ด้านความส าเร็จในงาน  และด้านความรักในงาน  

ความสุขในการท างานด้านความอารมณ์ทางบวก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการตดิต่อสัมพันธ์ (X1)  ด้านความรักในงาน (X2) ด้านความส าเร็จในงาน  (X3) ด้านการเป็นท่ียอมรับ (X4) สามารถท่ี

จะพยากรณ์ถึงความสุขในการท างานด้านอารมณ์ทางบวก (Y)  ได้ โดยด้านความรักในงานมีอิทธิพลต่อความสุขในการ

ท างานด้านอารมณ์ทางบวก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  ด้านการเป็นท่ียอมรับ  และด้านความส าเร็จในงาน   
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ความสุขในการท างานด้านความอารมณ์ทางลบ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการตดิต่อสัมพันธ์ (X1)  ด้านความรักในงาน (X2) ด้านความส าเร็จในงาน  (X3) ด้านการเป็นท่ียอมรับ (X4) สามารถท่ี

จะพยากรณ์ถึงความสุขในการท างานด้านอารมณ์ทางลบ (Y)  ได้ โดยด้านความรักในงาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการ

ท างานด้านอารมณ์ทางลบ  เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์  

 

 เมื่อวิเคราะห์จ าแนกตามอายุสามารถแสดงผลได้ดังต่อไปนี้  

1. เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ F-test พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ความสุขในการท างาน

ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุมากกว่า 40 ปีแตกต่างจากช่วงอายุอื่นๆ ได้แก่  ภูมิใจในงานท่ีท าปัจจุบัน และความสุขใน

การท างานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี ได้แก่ รู้สึกเพลิดเพลินกับการท างานของท่านจนลืมเวลาท่ีท า

ปัจจุบัน 

2. เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ F-test พบว่าความสุขในการท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่อายุ 31-40 ปีแตกต่างจากชว่งอายุอื่นๆ ได้แก่ ทา่นรู้สกึซึมเศร้า จิตใจหดหู่ในท่ีท างานอยู่บ่อยคร้ัง  

3. เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ F-test พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ความสุขในการท างาน

ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาการปฎิบัติงานมากกว่า 10 ปี แตกต่างกว่าระยะเวลาการปฎิบัติงานอื่นๆ ได้แก่  

ท่านมีความรักและความผูกพันกับงานท่ีท า  ท่านรับรู้และเห็นคุณค่าในงานท่ีท าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้

ส าเร็จ ท่านมีความเพลิดเพลินเมื่อได้ท างาน ท่านภูมิใจในงานท่ีท าปัจจุบัน  ท่านได้ท างานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  

ท่านท างานท่ีท้าทายได้ส าเร็จ  ท่านได้ผลลัพธ์จากการท างานดีตามต้องการ  ท่านรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานท่ีท า   

ท่านมีความก้าวหน้าในการท างาน 

4. เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ F-test พบว่าความสุขในการท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีระยะเวลาการปฎิบัติงานมากกว่า 10 ปี แตกต่างกว่าระยะเวลาการปฎิบัติงานอื่นๆได้แก่ ท่านรู้สึกสมหวัง

กับเป้าหมายของชีวิตท่ีก าหนดไว้  ต าแหน่งหน้าท่ีการงานของท่าน เป็นไปตามท่ีท่านคาดหวัง  ท่านรู้สึกว่าชวีิตของท่านมี

ความสุข  ท่านรู้สกึมคีวามสุขและอยากมาท างานทุกวัน ท่านรู้สึกเพลิดเพลินกับการท างานของท่านจนลมืเวลา  ท่านรู้สึก

รักและเอาใจใส่กับงานท่ีท าอยู่เสมอ  ท่านมักจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายในการท างาน ลักษณะงานท่ีท่านท าอยู่

ตรงกับความชอบส่วนตัวของท่าน ท่านมีความกระตือรือร้น เป่ียมด้วยพลังกายและพลังใจพร้อมท่ีจะท างานตลอดเวลา  

ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าเมื่อได้ท างาน  ท่านสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสได้เสมอขณะท างาน  ท่านมีความสุขกับกิจกรรมใน

ชวีติประจ าวันตามปกติได้ และทา่นมักมองวา่ปัญหาอุปสรรคเป็นโอกาสการพัฒนา  

5. เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ F-test พบว่าความสุขในการท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีระยะเวลาการปฎบัิติงานต่ ากว่า 10 ปี แตกต่างกว่าระยะเวลาการปฎิบัตงิานอื่นๆ ได้แก่ ท่านมักเบ่ือหน่าย

กับการขาดความสามัคคีในการท างาน  
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรธนาคารออมสินภาค  8ในคร้ังนี้ สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาได้ดังตอ่ไปน้ี 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีสถานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี -10 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 

20,000 บาท ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิภาวรรณ เอ่งฉ้วน และนารี วงศ์เลิศคุณากร  

(2554) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินในสังกัดธนาคารออมสินเขตกระบ่ี 

พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี  

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกานต์สิ รี เอื้อมงคล (2553) ท่ีศึกษาความสุขในการท างานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตพษิณุโลก พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 

26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด มีระดับรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท  เช่นกัน 

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรณิกา ตามูลวง (2553) ท่ีศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานสาขา 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตก าแพงเพชรพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุมากกว่า 45ปี รายได้ 

20,000-40,000 บาท และมีอายุงานมากกว่า 22 ปี  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

ในด้านการตดิต่อสัมพันธ์ ปัจจัยดา้นการตดิตอ่สัมพันธ์สง่ผลตอ่ความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ในอันดับแรกได้แก่ การท่ีท่านและเพื่อนร่วมงาน

พูดคุยกันอย่างเป็นมิตรกันเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของภาวรรณ เอ่งฉ้วน และนารี วงศ์เลิศคุณากร  (2554)  

ท่ีพบว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน มีผลต่อความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน และยัง

สอดคล้องกับผลการศกึษาของณัฐภัทร เทียมแสน (2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของความสุขตอ่ผลการปฏบัิตงิานของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าด้านความสัมพันธ์ในท่ีท างาน มีผลต่อความสุขในการท างาน

โดยรวมอยูใ่นระดับมากเช่นกัน 

ในด้านความรักในงาน ปัจจัยด้านความรักในงานส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านความรักในงานท่ีส่งผลตอ่ความสุขในการท างานอันดับแรกได้แก่ มีความมุง่มั่น

ตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรทัย อิ่นป่ิน (2553) ท่ีศึกษาความสุขในการท างานของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านความรักในงาน มีผลต่อ

ความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดับมากเช่นกัน  

ด้านความส าเร็จในงาน ปัจจัยด้านความส าเร็จในงานส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยย่อยด้านความส าเร็จในงานท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานอันดับแรกได้แก่ ท่านได้

ท างานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สอดคล้องกับผลการศกึษาของกานต์สิรี  เอื้อมงคล (2556) ได้ศึกษาระดับความสุขใน
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การปฏิบัติงาน และปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สานักงานเขต

พษิณุโลก พบว่าปัจจัยดา้นความส าเร็จในงาน มีผลตอ่ความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดับมากเช่นกัน 

ด้านการเป็นที่ยอมรับ ปัจจัยด้านการเป็นท่ียอมรับส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยูใ่นระดับมากโดยปัจจัยย่อยด้านการเป็นท่ียอมรับท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานอันดับแรก ได้แก่ ท่านได้รับ

ความเชื่อถอืกับเพื่อนร่วมงาน สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของภาวรรณ เอ่งฉ้วน และนารี วงศเ์ลิศคุณากร (2554) ที่พบว่า

ปัจจัยดา้นการยอมรับนับถือมผีลตอ่ความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ความสุขในการท างาน 

ด้านความพึงพอใจในชีวิต ปัจจัยความสุขด้านความพึงพอใจในชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านความพึงพอใจในชีวิตท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน อันดับแรกได้แก่   การเป็นสมาชิก

ครอบครัวท่ีดี มีผลต่อความสุขในการท างานของท่าน ซึ่งไม่สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้เนื่องจากไม่มีผู้ศึกษาใดท่ี

ศกึษาถึงความสุขในองคป์ระกอบเดียวกันกับการศึกษาครัง้นี้  

ด้านความพึงพอใจในงาน ปัจจัยความสุขด้านความพึงพอใจในงานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยด้านความพงึพอใจในงานท่ีส่งผลตอ่ความสุขในการท างาน อันดับแรกได้แก่  ท่านรู้สกึรักและเอา

ใจใส่กับงานท่ีท าอยู่เสมอ  ซึ่งไม่สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้เนื่องจากไม่มีผู้ศึกษาใดท่ีศึกษาถึงความสุขใน

องคป์ระกอบเดียวกันกับการศึกษาครัง้นี้  

ด้านอารมณ์ทางบวก ปัจจัยด้านความรู้สึกทางบวกในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยปัจจัยย่อยท่ีส่งผลตอ่ความสุขในการท างาน อันดับแรกได้แก่ มีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตามปกตไิด้ 

ซึ่งไม่สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้เนื่องจากไม่มีผู้ศึกษาใดท่ีศึกษาถึงความสุขในองค์ประกอบเดียวกันกับการศึกษา

ครัง้นี้  

ด้านอารมณ์ทางลบ ปัจจัยด้านความรู้สึกทางลบในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน อันดับแรกได้แก่  รู้สึกซึมเศร้า จิตใจหดหู่ในท่ีท างานอยู่

บ่อยคร้ัง ซึ่งไม่สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้เนื่องจากไม่มีผู้ศึกษาใดท่ีศึกษาถึงความสุขในองค์ประกอบเดียวกันกับ

การศึกษาครัง้นี้  

เมื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรธนาคารออมสินภาค  

8 พบว่า ปัจจัยด้านความส าเร็จในงานส่งผลตอ่ความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในชีวิต เป็นอันดับแรก ในขณะท่ี

ปัจจัยดา้นการเป็นท่ียอมรับส่งตอ่ความสุขในการท างานด้านความพงึพอใจในงาน เป็นอันดับแรก และด้านความรักในงาน

ส่งผลต่อความสุขในด้านอารมณ์ทางบวก และทางลบ ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการ

ท างานพบว่า ปัจจัยด้านความรักในงาน ส่งผลต่อความสุขในทุกๆด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรทัย อินป่ิน 

(2553) พบวา่ด้านความรักในงาน สามารถท านายความสุขในการท างานของพนักงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 

0.05 เช่นกัน แต่ท าให้ทราบว่า ปัจจัยด้านการติดต่อสัมพันธ์ มีผลต่อความสุขในการท างานด้านอารมณ์ทางลบ  

เพยีงด้านเดียว  
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ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรธนาคารออมสินภาค  8  ผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร ในการก าหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  

ดังมขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

ความสุขในด้านความพึงพอใจในชีวิต ควรมีการก าหนด KPI (Key Performance Indicator) ในการท างานของ

พนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท างานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมก าชับให้ผู้บริหารสาขาคอยตรวจสอบและ

กระตุน้เตอืนให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน สามารถท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยมกีารประเมนิผลการ

ท างานทุกๆเดือนเป็นต้น และท้ังนี้ควรมีการมอบรางวัลให้ส าหรับพนักงานดีเด่นในแต่ละเดือนท่ีสามารถท างานท้าทายท่ี

ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และควรมีการส่งต่อความสุขถึงครอบครัวของผู้ใตบั้งคับบัญชา โดยอาจจัดกิจกรรมโดยการน า

ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจ าปี เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครอบครัว

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดแีละส่งต่อมาถึงความสุขในการท างาน  

ความสุขในด้านความพึงพอใจในงาน ควร มอบหมายให้ผู้บริหารสาขาเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกัน

ก าหนดค่าเป้าหมายการปฏบัิตงิานส าหรับวัดความส าเร็จของการท างาน  เพื่อสร้างการยอมรับเชื่อถือ และกระบวนการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนั้นการก าหนดเป้าหมายท่ีท้าทายยังส่งผลให้หัวหน้างานให้การยอมรับและไว้วางใจใน

การท างานของท่านอีกด้วย  ท้ังนี้ยังพบว่าปัจจัยย่อยด้านรู้สึกรักและเอาใจใส่กับงานท่ีท าอยู่เสมอ เป็นปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดอันดับแรกของความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในงานดังนั้นผู้บริหารธนาคารออมสินค้าภาค 8 

ควรท่ีจะใชว้ธีิการสื่อสารเพื่อให้พนักงานเกดิความรู้สกึรักตอ่อาชพี รวมถึงงานท่ีท า และมีกลยุทธ์ในการกระตุ้นการท างาน

ให้ประสบความส าเร็จ อาทิเช่น เช่น KPI โดยวัดผลจากความผิดพลาด หากไม่มีความผิดพลาดในการท างานจะได้รับ

รางวัลพิเศษทันที 

ความสุขในด้านอารมณ์ทางบวก ควร เลอืกใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารในด้านความมั่นคงการ

เป็นองค์การท่ีด ีความประสบความส าเร็จในดา้นตา่งๆ ภายในองค์กรมากขึน้เพื่อกระตุน้ให้กับพนักงานสามารถเห็นคุณค่า

ในงานท่ีตนเองท า และเกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีท า และควรมอบหมายให้ผู้บริหารสาขาควรสร้างบรรยากาศการ

ท างานให้เป็นกันเอง เสมือนครอบครัว รู้และเข้าใจถึงการด าเนินกิจกรรมประจ าวันของผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นท่ีปรึกษา

ได้ในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่างๆ พรอ้มให้ค าแนะน าในเชงิบวกเพื่อให้เกิดความสุข 

ความสุขในด้านอารมณ์ทางลบ ควรมอบหมายให้ผู้บริหารสาขาสร้างบรรยากาศในท่ีท างานและเปิดโอกาสให้

พนักงานสามารถเขียนความไม่สบายใจ อึดอัดใจ ไว้ในกล่องรับความคิดเห็น โดยผู้บริหารจ าเป็นต้องอ่านในทุกๆ วันและ

รีบแก้ปัญหา หรือ พยายามสร้างบรรยากาศท่ีดใีนท่ีท างาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน ผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 8 ควรท่ีมวีิธีในการกระตุ้น ให้พนักงาน

มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยการมอบหมายให้หัวหน้างานเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยให้ค าแนะน าหรือ

ช่วยในการแก้ไขปัญหาในการท างาน จัดให้มีการประชุมแผนกเป็นประจ ามากขึ้น รวมถึง การมอบรางวัลพนักงานดีเด่น

ประจ าเดือน ท่ีปฏิบัติงานได้ส าเร็จและอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เลือกใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในด้านความ

มั่นคงการเป็นองค์การท่ีดี ความประสบความส าเร็จในด้านตา่งๆ ภายในองค์กรมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้กับพนักงานสามารถ
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เห็นคุณค่าในงานท่ีตนเองท า และเกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีท า ควรจัดกิจกรรมต่างๆท่ีร่วมมือกันในหน่วยงาน เช่น 

กิจกรรมเพื่อสังคม  กิจกรรมในการพัฒนางาน กิจกรรมสร้างสรรค์สัมพันธภาพในองค์กร โดยอาจจัดการประชุมนอก

สถานท่ี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การได้มีโอกาสพูดคุยและร่วมงานกันอย่างเป็นมิตร และมอบหมายให้

ผู้จัดการสาขา จัดลักษณะการท างานให้เกิดการช่วยเหลือกัน หรือมทีีมคู่หู คอยให้ความชว่ยเหลอืเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์

ท่ีดรีะหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ความสุขในการท างาน นอกจากการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วควรมีการส่งต่อความสุขถึงครอบครัวของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา การจัดกิจกรรมโดยการน าครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจ าปี  

เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครอบครัวเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและส่งต่อมาถึงความสุขในการท างาน และควรท่ี

จะมอบหมายให้แก่ ผู้จัดการสาขา ได้เข้ามาใกล้ชดิพนักงานเพื่อสอบถามถึงเป้าหมายในการด าเนินชีวิตรวมถึงเป้าหมาย

ของต าแหน่งหน้าท่ีท่ีคาดหวัง พร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น รวมถึงการสอบถามถึง

ความสุขท่ีพนักงานคาดหวังแต่ละคนวา่ ความสุขท่ีแท้จริงเกิดจากอะไรเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร

และเพื่อสร้างความสุขให้แก่พนักงานในโอกาสต่อไป  

กลยุทธ์การสร้างความสุขเฉพาะกลุ่ม 

 1. ในการท่ีจะสร้างความภาคภูมิในงานท่ีท า หรือในตัวองค์กร ควรท่ีจะมุ่งให้กับกลุ่มพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า  

40 ปีขึน้ไป 

2. ผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 8 ควรจัดกิจกรรมให้แก่ พนักงานที่มอีายุงานมากกว่า 10 ปี โดยเนื้อหากิจกรรม

ตา่งๆ ควรมุง่เนน้ไปท่ีการสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร สร้างความผูกพันในตัวองค์กร เพื่อให้เกิดความรักและเห็นคุณค่า

ต่องานท่ีท าในปัจจุบัน มีแนวทางการการปฏิบัติท่ีชัดเจนในหน้าท่ี เพื่อให้งานส าเร็จโดยผู้บริหารควรเข้าไปมีส่วนร่วม 

ติดตาม กระตุ้นการท างานอย่างใกล้ชิด อาจมอบหมายหน้าท่ีงานท่ีท้าทายความสามารถและมอบรางวัลจูงใจเพื่อให้เกิด

ความส าเร็จ หรือการท างานเป็นทีม ควรสร้างการยอมรับในสังคมท่ีท างาน เกิดความเชื่อถือไว้ใจในการท างาน โดยอาจ

มอบหมายหน้ามี่หมุนเวียนกันรับผิดชอบ โดยอาจมีโครงการแชร์ความรู้ แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน เล่าหมุนเวียนเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในท่ีท างานและท าให้เกิดการยอมรับและไว้ใจในการท างานเกิดขึ้น ท้ังนี้ผู้บริหารควรท่ีจะเป็น

ตัวอยา่งในการยกย่องชมเชยพนักงานที่กระท าความดี มีผลงานท่ีด ีโดยอาจท าปา้ยประกาศชมเชย หรอื การให้รางวัล  
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