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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานและ

ความผูกพนัต่อองค์กร ของผูป้ฏิบติังานด้านการเงินและบญัชี ส านักงานปลดักระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของ
ผูป้ฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2)  
เพื่อศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ของผู ้ปฏิบัติงาน 
ดา้นการเงินและบญัชี ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (3) เพื่อศึกษาปัจจยั 
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างานของผู ้ปฏิบัติงาน 
ดา้นการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (4) เพื่อศึกษาความสุข



ในการท างานของผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาสามารถท านายความผูกพนัต่อองค์กรของผูป้ฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูป้ฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชี 
ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จ านวน 200 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ก าหนดสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-test, ANOVA และหาความสัมพนัธ์
โดยค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Coefficients) 

ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับต าแหน่ง อตัราเงินเดือน  
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัประชากรดา้นสถานภาพ 
ระดับการศึกษา และอายุราชการ ส่งผลต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ปัจจัย
ประชากรดา้นเพศ ระดบัการศึกษา เงินเดือน อายุราชการ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความสุข 
ในการท างานแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัประชากรดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัต าแหน่ง ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความสุขในการท างานโดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 0.001 ซ่ึงพบวา่มีความสัมพนัธ ์
ในระดบัต ่ามาก  ส่วนความสุขในการท างานสามารถท านายความผูกพนัต่อองค์กร โดยใชก้าร
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรด้านลกัษณะงานท่ีดีและมีความภูมิใจกับงาน 
ท่ีตนท า ดา้นการรับรู้ว่ามีบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในงานของตน ดา้นความรู้สึกว่าไดรั้บการกระตุน้ 
และเสริมพลงัในการท างาน ท่ีร่วมกนัท านายความผูกพนัต่อองคก์ร ไดอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  
(P Value < 0.001) ซ่ึงตวัแปรทั้งสามสามารถอธิบายการผนัแปรความผูกพนัธ์ต่อองค์กร ไดร้้อยละ 
74.90 (R2 = 0.749) 

ค าส าคัญ:  ความสุขในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร  



ABSTRACT 
This research study, entitled “Operational factors affecting happiness at work and  

engagement with the working organization of practitioners in the Finance and Accounting 
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports”, aims to study: (1) The 
demographic characteristics of finance and accounting practitioners who work in the Office 
of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports; (2)  The operational factors 
which affect the happiness at work of practitioners in the Finance and Accounting Office of 
the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports; (3)  The Performance factors was 
positively correlate with worker happiness of the finance and accounting practitioners in the 
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports; and (4) The happiness 
at work of the finance and accounting practitioners in the Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Tourism and Sports can predict organizational commitments of the finance and 
accounting practitioners in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and 
Sports. 

The sample group used in this research is made up of 200 finance and accounting 
practitioners who work in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and 
Sports, from both the central and regional areas. The instrument used for data collection was 
a questionnaire. Data analysis was performed using computer software packages. To find 
the mean (Mean) Standard Deviation (S.D.) determine the statistics used to test the 
hypothesis by t-test statistics, One-Way ANOVA, and find the correlation by Pearson 
Coefficient, and multiple regression analysis. 

The results of the research found: 
The demographic factors of gender, age, position level, and different salary rates 

had a different effect on the different operational factors The demographic factors of status, 



education level and length of service did not affect working factors. When comparing 
genders, the demographic factors of Different levels of education, salaries and length of 
service affected happiness at work differently; whereas the demographic factors of age, 
status, and position level did not affect happiness at work differently. Factors in work 
performance were positively correlated with happiness at work by the correlation 
coefficient, found that there is a very low correlation.  

Happiness at work can predict organizational commitment. Using analysis Multiple 
Linear Regression Analysis, the following variables: Characteristics of good work and pride 
in the work they do; Recognition of people who value their work; And feeling of being 
motivated and empowered to work. Taken together predict the engagement with the 
organization statistically significant (P-Value < 0.001). These variables were able to account 
for 74.90% of the variation in organizational affinity (R2 = 0.749) 

Keywords: Happiness at work and corporate commitment 

ที่มาความส าคญั 
ปัจจุบนัการด าเนินงานดา้นการเงินและบญัชีของหน่วยงานภาครัฐ มีความซับซ้อน

ในระบบปฏิบติังานทั้งในด้านของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการปฏิรูประบบการ
บริหารและการปฏิบติังานทางดา้นการเงินและการคลงัให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์การ  
ท าให้การปฏิบติังานดา้นการเงินการคลงัภาครัฐตอ้งใชร้ะบบออนไลน์ของกรมบญัชีกลาง 
ท่ีครอบคลุมทุกส่วน รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ มากมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการปฏิบติังาน 
ท่ีลว้นแลว้แต่ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวิธีการท่ีก าหนดไว ้เช่น ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
การเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2563 
และฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
ท าให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งพฒันาระบบงานและแนวทางการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและต้อง
ติดตาม ศึกษาท าความเขา้ใจหนงัสือสั่งการใหม่ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั  



จากการท่ีมีการใชง้านระบบเทคโนโลยีท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนท าให้เกิดปัญหาว่า
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดทกัษะในการใชง้านอยูม่าก ประกอบกบั
ต าแหน่งการเงินและบญัชีเป็นต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญัตอ้งรับผิดชอบเร่ืองการเงินและ
บญัชีทุกอย่างของหน่วยงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการเบิกเงิน จ่ายเงิน โอนเงิน การจดัท ารายงาน
บญัชีของหน่วยงาน ดว้ยเหตุเหล่าน้ีส่งผลเกิดความเครียดและความกดดนัในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากการขอโอนยา้ย เปล่ียนต าแหน่ง แมก้ระทัง่ขอลาออก 

ความผูกพนัต่อองค์กร ถือเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหน่ึงท่ีองค์กรต่าง ๆ ควรให้
ความส าคญั เน่ืองจากการสร้างความผูกพนัต่อองค์กรเป็นตวัวดัหน่ึงของความสุขในการ
ท างาน การเสริมสร้างความสุขในการท างาน สร้างบรรยากาศในการท างาน ส่งเสริมกิจกรรม 
ท่ีเ ก่ียวข้องกับความสุขและความผูกพันให้แก่บุคลากร จะช่วยเพิ่มผลผลิตของงาน  
เพิ่มศกัยภาพในการท างาน และส่งผลต่อการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ลด
ความขดัแยง้ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะน าไปสู่ความผูกพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อแนวโนม้ต่อการลดลง
ดา้นการลางาน การขาดงาน การยา้ยงาน และการลาออกไดใ้นอนาคต  

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรของผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านักงาน

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ของผูป้ฏิบติังาน

ดา้นการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
3. เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านักงาน

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของ

ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

  



วธีิด าเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ 

(Survey Research) และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านักงาน

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ านวน 200 คน โดยเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent)  
ใชอ้ธิบายตวัแปรอิสระ คือ (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง เงินเดือน และอายรุาชการ (2) ปัจจยัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
ด้านลักษณะงาน ด้านลักษณะผูน้ าองค์กร ด้านลักษณะบุคลิกภาพ ด้านสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน  

ใช้อธิบายตัวแปรตาม คือ (1) ความสุขในการท างาน ของผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน 
และบญัชี ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดแ้ก่ ดา้นความสุขและความ
สนุกกบังานท่ีท า ดา้นลกัษณะงานท่ีดีและมีความภูมิใจกบังานท่ีตนท า ดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีดี 
ดา้นรับรู้ว่างานท่ีตนท าอยู่นั้นมีความส าคญั ดา้นรับรู้ว่ามีบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในงานของตน 
ดา้นมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า ดา้นมีความรู้สึกวา่ไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการ
ท างาน (2) ความผูกพนัต่อองค์กร ไดแ้ก่ ความผูกพนัดา้นจิตใจ ความผูกพนัดา้นการคงอยู่ 
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
  



สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ 
(1) ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของขอ้มูลสองกลุ่ม โดยใชส้ถิติ t-test 
(2) ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีมากกวา่สองกลุ่ม โดยใชส้ถิติ 

One-Way ANOVA 
(3) ทดสอบหาค่าความแปรปรวน โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA ดว้ย Test Homogeneity 

of Variances   
(4) ทดสอบทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA ด้วย Post 

Hoc LSD ในกรณีค่า P Value มากกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และใช้สถิติ 
One-Way ANOVA ดว้ย Post Hoc Dunnett T3 ในกรณีค่า P Value น้อยกว่าระดบันัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(5) หาความสัมพนัธ์ โดยหาค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Coefficient) 
(6) ท านายความสัมพันธ์ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Coefficients)  

ผลสรุปการวจิัย 
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน  

คิดเป็นร้อยละ 87.5 อายรุะหว่าง 25 – 35 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 สถานภาพ
โสด จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.0  ระดบัต าแหน่งจา้งเหมาบริการ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีอตัรา
เงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และมีอายุราชการ 1 – 3 ปี 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 

ในด้านความคิดเห็นต่อปัจจัยในการปฏิบติังานผลการวิเคราะห์โดยรวมมีระดับ 
ความคิดเห็น คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 เม่ือพิจารณารายด้าน ได้แก่  
ดา้นลกัษณะบุคลิกภาพ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นลกัษณะผูน้ าองค์กร และดา้นสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 4.56, 4.39, 4.06, และ 4.04 ตามล าดบั 



ส่วนความสุขในการท างาน ผลการวิเคราะห์โดยรวมมีระดบัความสุข คือ มากท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.41 เม่ือพิจารณารายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า ดา้น
รับรู้ว่างานท่ีตนท าอยูน่ั้นมีความส าคญั ดา้นลกัษณะงานท่ีดีและมีความภูมิใจกบังานท่ีตนท า 
ดา้นรับรู้ว่ามีบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในงานของตน ดา้นเพื่อนร่วมงานท่ีดี ดา้นมีความรู้สึกว่า
ได้รับการกระตุ้นและเสริมพลงัในการท างาน ด้านความสุขและความสนุกกับงานท่ีท า  
มีค่าเฉล่ีย 4.65, 4.65, 4.46, 4.43, 4.30, 4.24 และ 4.20 ตามล าดบั 

ความผูกพนัต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์โดยรวมมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กร คือ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.13 เม่ือพิจารณารายด้าน ได้แก่ ความผูกพนัด้านจิตใจ  
ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน ความผูกพนัดา้นการคงอยู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31, 4.30 และ 
3.79 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบ
สมมติฐาน 4 ขอ้ 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัประชากรของผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านักงาน
ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัประชากรดา้นเพศ อายุ ระดบัต าแหน่ง และเงินเดือน 
ส่งผลต่อปัจจยัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยเพศส่งผลต่อปัจจยัดา้นลกัษณะผูน้ าองค์กร 
อาย ุระดบัต าแหน่ง และเงินเดือนส่งผลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยประชากรด้านสถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอายรุาชการ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยประชากรของผู ้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส านักงาน
ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัประชากรดา้นเพศ ระดบัการศึกษา เงินเดือนและอายุ
ราชการ ส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกนั โดยเพศส่งผลต่อปัจจยัดา้นความสุข
และความสนุกกบังานท่ีท า ดา้นลกัษณะงานท่ีดีและมีความภูมิใจกบังานท่ีตนท า ดา้นเพื่อน



ร่วมงานท่ีดี ระดบัการศึกษาส่งผลต่อปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีดีและมีความภูมิใจกบังานท่ีตน
ท า เงินเดือน และอายุราชการส่งผลต่อปัจจยัดา้นดา้นความสุขและความสนุกกบังานท่ีท า 
ส่วนปัจจยัประชากรดา้นอายุ สถานภาพ และระดบัต าแหน่ง ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขในการ
ท างานของผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของขอ้มูลสองกลุ่ม โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัในการปฏิบติังานและความสุขในการท างาน มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก  

สมมติฐานที่ 4  ความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านกังาน
ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สามารถท านายความผูกพนัต่อองค์กรของผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของขอ้มูลสองกลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีตวัแปรดา้นลกัษณะงานท่ีดีและมีความภูมิใจกบังานท่ีตนท า 
ดา้นการรับรู้ว่ามีบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในงานของตน ดา้นความรู้สึกว่าไดรั้บการกระตุน้และ
เสริมพลงัในการท างาน ท่ีร่วมกนัท านายความผกูพนัต่อองคก์ร ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P Value < 0.001) ซ่ึงตวัแปรทั้งสามสามารถอธิบายการผนัแปรความผูกพนัธ์ต่อองคก์ร ไดร้้อยละ 
74.90 (R2 = 0.749) 

  



การอภิปรายผล 
จากการสรุปผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดพ้บเห็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการ

น ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี  
1. จากการศึกษาพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  

25 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อตัราเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
และมีอายรุาชการ 1 – 3 ปี 

2. จากการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านักงานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสุข 
ในการท างานโดยรวมมีระดบัความสุขมากท่ีสุด โดยดา้นการมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ, (2552), (อา้งถึงใน 
นฤมล แสดงผล, (2554) : 79) พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีความสุขอยูใ่นระดบัสูง 

3. จากการศึกษาพบว่า ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ส านักงานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยรวมมีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดับ
ผูกพนัมากท่ีสุด โดยความผูกพนัดา้นจิตใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อติภา ชาวพร, (2561), ผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั อมรินทร์
เทเลวิชัน่ จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

4. จากการศึกษาพบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา เงินเดือน อายรุาชการ แตกต่างกนั ส่งผล
ต่อความสุขในการท างานแตกต่างกนั ส่วนอาย ุสถานภาพ ระดบัต าแหน่ง แตกต่างกนั ส่งผล
ต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐชยา ศรีจนัทร์, 
(2560) ท่ีพบว่าพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ภาระหน้ีสิน จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ทั้งครอบครัว และจ านวนบุตร/คนท่ีตอ้งดูแล ต่างกนัมีความสุขในการท างาน
ไม่แตกต่างกนั 

  



5. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุข
ในการท างาน โดยมีค่าระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
นูร์ปาซียะห์ กูนา, (2562) ท่ีพบว่า โดยภาพรวมปัจจยัดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบั
ความสุขในการท างานของบุคลากรอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ เม่ือปัจจัยด้านลักษณะงานเพิ่มข้ึน บุคลากร 
จะมีความสุขในการท างานเพิ่มข้ึนต ่า แต่ในขณะเดียวกนัปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน
และด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการนั้น มีความสัมพนัธ์กับความสุขในการท างานของ
บุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน  
ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างานและดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการเพิ่มข้ึน บุคลากรจะมีความสุขในการท างานเพิ่มข้ึนปานกลาง 

6. จากการศึกษาพบว่า  ความสุขในการท างานมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า
มีตวัแปรดา้นลกัษณะงานท่ีดีและมีความภูมิใจกบังานท่ีตนท า ดา้นการรับรู้ว่ามีบุคคลท่ีเห็น
คุณค่าในงานของตน ด้านความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการท างาน  
ท่ีร่วมกันท านายความผูกพนัต่อองค์กร ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P Value < 0.001)  
ซ่ึงตวัแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผนัแปรความผูกพนัธ์ต่อองค์กร ได้ร้อยละ 74.90  
(R2 = 0.749)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธาวี ค้าเจริญ, (2558) พบว่าความสุข  
มีความสัมพนัธ์กบัความความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผูน้ าองคก์รและบุคลากร ควรร่วมกนัเสริมสร้างบรรยากาศในท่ีท างานให้มีความ

สนุกสนาน ลดความตึงเครียดจากภาระงาน สร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหรู้้สึกว่า
มีความสุขกบัการท างาน อยากท างาน อยากมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร ซ่ึงหาก
ผูป้ฏิบติังานมีความสุขในการท างานก็จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท างานดว้ย 
  



2. องค์กรควรให้ความส าคญักบัการส่งเสริม ผลกัดนั ให้ผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชี ไดมี้การอบรมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ สร้างเครือข่ายในการท างาน เสริมสร้างทกัษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบ
และขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบติังานได ้

3. องค์กรควรให้ความส าคญักับลกัษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง เงินเดือน อายรุาชการ เน่ืองจากผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขและความผกูพนัต่อองคก์รในหลายส่วน  
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