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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื ่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล   

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 2) เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญ โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสุข ในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติ

สินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ จำนวน 255 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ที่มีเพศ และ

รายไดตอเดือนตางกัน ทำใหความสุขในการทำงานโดยภาพรวมตางกัน และพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน และระยะเวลาการปฎิบัติงานตางกัน ทำใหความสุขในการทำงาน     

โดยภาพรวมไมตางกัน นอกจากน้ี ปจจัยดานสัมพันธภาพในการทำงาน และปจจัยดานความผูกพันในองคกร มีผลตอความสุข  

ในการทำงานชองพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ 

 

คำสำคัญ: ความสุขในการทำงาน; ปจจัยท่ีมีผลตอความสุขในการทำงาน 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the happiness at work of employees at the Personal 

Loan Approval Department, Government Savings Bank Headquarter 2) to study the happiness at work of 

employees at the Personal Loan Approval Department, Government Savings Bank Headquarter by 

personal factors 3) to study factors affecting the happiness at work of employees at the Personal Loan 

Approval Department, Government Savings Bank Headquarter 

 The sample group was 255 people of employees at the Personal Loan Approval Department, 

Government Savings Bank Headquarter. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. 

The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had 

statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair 

in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

 The results of hypothesis testing showed that of employees at the Personal Loan Approval 

Department, Government Savings Bank Headquarter with different gender and monthly income caused 

different the happiness at work of employees at the Personal Loan Approval Department, Government 

Savings Bank Headquarter. And employees of the Personal Loan Approval Department, Government 

Savings Bank Headquarter with different age, gender education, position and duration of work did not 

caused different the happiness at work of employees at the Personal Loan Approval Department, 

Government Savings Bank Headquarter. Moreover, relations in the workplace factors and organizational 

commitment factors affecting the happiness at work of employees at the Personal Loan Approval 

Department, Government Savings Bank Headquarter. 

 

Keywords: Happiness at Work; factors affecting the happiness at work 

 

บทนำ 

 จากรายงานสุขภาพคนไทย ป 2564 พบวา คนไทยมีความเครียดสูง นำไปสูอัตราการฆาตัวตายสำเร็จอยูท่ี 7.8 คน

ตอแสนประชากร หรือกวา 5,000 คน ในป 2563 และสถานการณสุขภาะจิตชี้วัดจากคะแนนสุขภาพจิต (ความสุข) พบวา คน

ภาคกลางมีคะแนนสุขภาพจิตต่ำกวาคนไทยในภูมิภาคอื ่นมาโดยตลอดในชวงของการสำรวจระหวางป 2557 ถึง 2561 

(สุขภาพคนไทย ป 2564, 2564) โดยเฉพาะคนวัยทำงาน สาเหตุหน่ึงท่ีนำไปสูปญหาความเครียด เน่ืองจากคนทำงานบางสวน

ยังขาดการจัดการความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและการทำงาน ขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ทำงานเกินเวลาปกติ 

ทำงานไมทัน ทำใหวิตกกังวล นำไปสูความเครียดสะสม เกิดภาวะซึมเศรา กระทบความสัมพันธ หากไมไดรับการฟนฟูสุข

ภาวะ ดานจิตใจท่ีเหมาะสม อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพในระยะยาว เสี่ยงตอการทำรายตัวเอง หรือฆาตัวตายเพ่ิมขึ้น 
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 การทำงานมีความสำคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางมาก อาจกลาวไดวาการทำงานเปนสวนหนึ่งของชีวิตที ่ปฏิบัติ

มากกวากิจกรรมใด ๆ และยังเชื่อวาในอนาคตอันใกลน้ี มนุษยจำเปนตองใชเวลาของชีวิตเก่ียวของกับการทำงานเพ่ิมขึ้นไปอีก 

ซึ่งคนวัยแรงงานเปนกลุมคนกลุมใหญที่สุดของโครงสรางประชากรไทย เปนกลุมคนที่เปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ จึงเปนกลุมประชากรที่ภาครัฐและเอกชนใหความสำคัญไมเพียงในการพัฒนาศักยภาพแตรวมถึง

คุณภาพชีวิตท่ีดีดวย 

 บุคลากรถือเปนทรัพยากรที ่สำคัญกับองคกรที ่จะผลักดันเปาหมายขององคกรใหเติบโตกาวหนา และบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไวเชนเดียวกัน ซึ่งองคกรหลายๆ แหงในปจจุบันใหความสำคัญกับชีวิตและความเปนอยูของ

คนทำงานที่อยูในองคกรเพิ่มมากขึ้น มีความปรารถนาใหสามารถดำเนินชีวิตการทำงานไปอยางมีคุณภาพตามเงื่อนไขหรือ

เกณฑบางอยาง ท้ังในเร่ืองความเทาเทียมและความเปนธรรมในเร่ืองคาตอบแทนท่ีไดรับ มีความม่ันคงของงาน สภาพความ

ปลอดภัยและความสุขในการทำงานท่ีดี มีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน ความชอบธรรมของพนักงาน และการมีเวลา

ใหครอบครัว จะเห็นไดวาคนทำงานไมไดตองการรายไดเพียงอยางเดียว สำคัญท่ีสุดตองมีคุณภาพชีวิตในการทำงานดวย ซ่ึง

หากองคกรไดดำเนินการใหบุคลากรไดมีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดีและเหมาะสมแลว ยอมนำไปสูความพึงพอใจใน

การทำงาน เกิดทัศนคติหรือความรูสึกท่ีดีในการทำงาน และมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณก็จะสงผลใหมีความสุขในการทำงาน   

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

ในฐานะพนักงานผูปฏิบัติงานอยู ฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

ความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญตอไป  

วัตถุประสงคการวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

 2. เพื ่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื ่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ       

จำแนกตาม อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน และระยะเวลาการปฎิบัติงาน 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทำงานของของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญ 

ขอบเขตของงานวจิัย 

1. ขอบเขตของประชากร พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ประจำป 2565 จำนวน 

702 คน (อัตรากำลงั ประจำป 2565 ของฝายอนุมัตสิินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน) 

2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง เน่ืองจากทราบจำนวน พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ

ที่แนนอน การกำหนดกลุมตัวอยางจึงกำหนดโดยการคำนวณการใชสูตร Taro Yamane ไดกำหนดคาความคาดเคลื่อนของ

การสุมตัวอยางท่ียอมรับไดท่ี 0.05 จึงทำใหมีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% และจากการคำนวณท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวา 

จำนวนกลุมตัวอยางท่ีไดมีจำนวน 255 คน 

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติ

สินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 
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4. ขอบเขตดานเน้ือหาและประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อ

บุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ เพ่ือศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญ โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล รวมถึงเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทำงานของของพนักงาน  

ฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน และ

ระยะเวลาการปฎิบัติงาน ปจจัยท่ีมีผลตอความสุขในการทำงาน ไดแก ดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสัมพันธภาพในการ

ทำงาน ดานคุณลักษณะงาน และดานความผูกพันในองคกร 

ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

5. ขอบเขตระยะเวลา การดำเนินการวิจัยเร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือทราบถึงศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

 2. เพ่ือทราบถึงความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ จำแนกตาม 

อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน และระยะเวลาการปฎิบัติงาน 

 3. เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสุขในการทำงานของของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเรื่อง ความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ      

ไดศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน 

 ความหมายเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน 

 จิระสันต วงษวรสันต (2560) กลาวไววา ความสุขในการทำงาน หมายถึง การที่บุคคลไดกระทำในสิ่งที่ตนเองรัก      

มีความรูสึก สนุกสนาน และศรัทธาในงานท่ีตนเองไดทำ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสบการณท่ีไดรับ กอเกิด

การสรางสรรคการทำงานในทางบวก 

 เทพรัตน เหมโลหะ (2561) ใหความหมาย ความสุขในการทํางานคือ สภาวะในการทํางานท่ีบุคคลมีความรูสึกในทาง

ท่ีดีตอการทํางาน มีความพอใจและเพลิดเพลินท่ีไดทํางานในหนาท่ีและกระทําดวยความเต็มใจ มีความกระตือรือรนในการท่ี

จะทํางาน เน่ืองจากไดทํางานท่ีตนเองชื่นชอบหรือไดใชความถนัดของตน รวมท้ังไดทํางานใจสภาพแวดลอมท่ีถูกใจหรือเปนท่ี

พึงพอใจ 

 เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนทและคณะ (2559) กลาวไววา ความสุขในการทำงาน หมายถึง ความรูสึกทางบวกที่เกดิขึ้น

ภายในตัวบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ ้นในการทำงาน โดยที ่บุคคลนั ้นเกิดความรู สึกเพลิดเพลินสนุกสนาน 

กระตือรือรนในงานที่ทำ มีความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน ไดทำงานกับ เพื่อนรวมงานที่ดีรับรูวางานที่ตนทำน้ัน     

มีความสุข มีคนเห็นคุณคาของงานท่ีทำ และมีความสุขในท่ีทำงาน 
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 องคประกอบที่ทำใหเกิดความสุขในการทำงาน 

 Warr (1990, อางใน จิราวัฒณ ไทยประเสริฐ,2560) กลาววา ความสุขในการทำงาน มี 3 องคประกอบดังน้ี 

1. ความร่ืนรมยในงาน คือ ความรูสึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นขณะทำงาน เชน ความสนุก ไมมีความวิตกกังวล ในการทำงาน เปนตน 

2. ความพอใจในงาน คือ ความรูสึกของบุคคลที ่เกิดขึ ้นขณะทำงาน เชน ความเพลิดเพลิน ความสนใจ พอใจ     

ความเต็มใจในการทำงาน เปนตน 

3.ความกระตอืรือรน คือ ความรูสึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นขณะทำงาน เชน อยากไปทำงาน ความกระฉับกระเฉง เปนตน 

Manion (2003, อางอิงใน นิศาชล ฉัตรทอง, 2558) กลาววา ความสุขในการทำงานมี 4 องคประกอบดังน้ี 

1. ดานการติดตอสัมพันธ (Connections) คือ ความรูสึกเปนสุขเม่ือไดมีการติดตอสมัพันธกับเพ่ือนรวมงาน ชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน เกิดมิตรภาพระหวางปฎิบัติงานกับบุคคลตางๆ ท่ีมีความรักและความปรารถนาดีตอกัน 

2. ดานความรักในงาน (Love at Work) เปนความรูสึกรัก ผูกพันอยางเหนียวแนนกับงาน มีความกระตือรือรนท่ีจะมา

ทำงาน รับรูวาตนเองมีพันธกิจในการปฎิบัติงานใหสำเร็จ รูสึกสนุก และภูมิใจท่ีไดทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. ดานความสำเร็จในงาน (Achievement) คือ การรูสึกเปนสุขที่สามารถทำงานที่ไดรับมอบหมายไดสำเร็จ รูสึกมี

อิสระ ไดทำงานท่ีทาทาย ทำใหรูสึกตนเองมีคุณคา มีผลทำใหเกิดความภูมิใจ และหาหนทางท่ีจะพัฒนาปรับปรุง เพ่ือทำใหงานสำเร็จ 

4. ดานการเปนท่ียอมรับ (Recognition) การมีความสุขจากการท่ีรับรูวาตนเองไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน หัวหนา 

และลูกนอง ผูรวมงานไววางใจมีความคาดหวังท่ีดี มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซ่ึงกันและกันอยูเสมอ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทำงาน 

บุคคลท่ีมีความสุขและมีแรงจูงใจในชีวิต บุคคลน้ันก็จะเปยมดวยพลังและมีชีวิตชีวา สดชื่นร่ืนเริง มีความหวัง แตหาก

ขาดแรงจูงใจ บุคคลน้ันก็มักจะหดหู เศราหมองและไรพลังในการทำงาน ซ่ึงหากองคกรมีพนักงานท่ีมีความสุข มีแรงจูงใจและ   

มีความพึงพอใจในการทำงาน พนักงานเหลานั้นก็จะมีความกระตือรือรน ตั้งใจในการทำงาน รักงานและมุงทำงานใหสำเร็จ 

แรงจูงใจในการทำงาน จึงมีความสำคัญเปนอยางมากตอการปฏิบัติงานในองคกร แรงจูงใจจะทำใหบุคคลมีความสุขท้ังในชีวิต

สวนตัวและชีวิตในงานดวย ซ่ึงผูวิจัยไดนำทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความสุขในการทำงานมา 3 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีความตองของ

มาสโลว Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory), ทฤษฎี ERG (ERG Theory: Existence Relatedness Growth 

Theory) ของ Clayton Alderfer และ ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) ของเฮิรซเบิรก ซึ่งเปาหมายหลักที่สำคัญ

รวมกันของท้ัง 3 ทฤษฎี คือ   การเพ่ิมความพึงพอใจในการทำงานใหกับบุคลากรในองคกร ท่ีทำใหเกิดขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มศกัยภาพ สงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การเล็งเห็นถงึความสำคญัในคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรในองคกรน้ีเปนเร่ืองสำคัญ อยางยิ่งท่ีองคกรควรตระหนัก หากบุคลากรมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขกายสบายใจ และ

ทำงานไดอยางมีความสุขมากขึ้นแลว สิ่งท่ีตามมาคือความรัก และผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรท่ีทำงานอยูดวย 

ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทำงาน 

ดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน Walton (1975, อางใน วิมานทอง ชีพสุกใส, 2559) กลาววา คุณภาพชีวิตในการ

ทำงาน ลักษณะการทำงานท่ีตอบสนองตอความตองการ และความปรารถนาของพนักงาน โดยพิจารณาคุณลักษณะหรือสังคม

ขององคกรท่ีทำใหงานประสบความสำเร็จ ซ่ึงประกอบดวย คาตอบแทนท่ีมีความยุติธรรม สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริม
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สุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การมีสวนรวมในสังคม สิทธิสวนบุคคล    

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน และความเก่ียวของสัมพันธกับสังคม 

ดานสัมพันธภาพในการทำงาน Beyer and Marshall (1981, อางใน นันทพร ทองลิ้ม,2563) กลาววา สัมพันธภาพ

ในการทำงาน ของกลุมบุคคล หมายถึง การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในวิชาชีพเดยีวกันในระหวางการปฏบิัติงานรวมกัน ท้ังท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการ เปนลักษณะของมิตรภาพ ความเปนเพ่ือน และเอกลักษณรวมกัน อันจะกอใหเกิดความสามัคคี 

ความคิดสรางสรรค และพลังอำนาจทางวิชาชีพ 

ดานคุณลักษณะงาน Hackman and Oldham (1975, อางใน รณฤทธ์ิ สิชฌนังศุ, 2560) กลาววา คุณลักษณะของ

งานสามารถทำใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการทำงานได อันไปผลไปสูความมีประสิทธิภาพของงาน และความรูสึกพึงใจพอใจ ชื่น

ชอบและมีความสุขในการทำงาน ซึ่งคุณลักษณะของงานมี 5 ประการ คือ ความหลากหลายของทักษะ เอกลักษณของงาน

ความสำคัญของงาน ความมีอิสระ และการไดขอมูลยอนกลับ 

ดานความผูกพันในองคกร Buchanan (1974, อางใน แวนนภา สุระพร,2560) ไดใหความหมายของความผูกพันใน

องคกร หมายถึง ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ความผูกพันท่ีมีเปาหมายและคานิยมขององคกร และการปฎิบัติงานตามบทบาท

ของตนเอง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและคานิยมขององคกร 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง 

(Cross sectional studies) โดยใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจำนวนพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญท่ี

แนนอน การกำหนดกลุมตัวอยางจึงมีการกำหนดโดยการคำนวณใชสูตรของ Taro Yamane กำหนดคาความเชื่อมั่นที่ 95% 

และคาความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดท่ี 0.05 พบวา จำนวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจำนวน 255 คน และใน

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ผู ว ิจัยไดเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการใชสุ มตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenient Sampling) เพ่ือใหไดจำนวนตามความตองการ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน และระยะเวลาการปฎิบัติงาน มีจำนวนขอคำถามท้ังหมด 6 ขอ ประกอบ 

 สวนที่ 2 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสัมพันธภาพในการทำงาน ดานคุณลักษณะงาน และดานความ

ผูกพันในองคกร มีจำนวนขอคำถามท้ังหมด 18 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพ่ือตีความหมาย ดังน้ี 5 = ระดับความสำคัญมากท่ีสุด, 

4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคญัปานกลาง, 2 = ระดับความสำคัญนอย, 1 = ระดับความสำคัญนอยท่ีสุด 

 สวนที่ 3 ความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ มีจำนวนขอ

คำถาม 6 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี ้ 5 = ระดับความสุขมากที ่สุด, 4 = ระดับความสุขมาก,              

3 = ระดับความสุขปานกลาง, 2 = ระดับความสุขนอย, 1 = ระดับความสุขนอยท่ีสุด 
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 สวนท่ี 4 ทานมีขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยในการสรางความสขุในการทำงานหรือไม อยางไร เปนคำถามท่ีเก่ียวกับการ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ จำนวน

ขอคำถาม 1 ขอ เปนคำถามปลายเปด 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถติิ

การทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรยีบเทียบ

เปนรายคู โดยใชวิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคาร

ออมสิน สำนักงานใหญ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

โดยรวมอยูในระดับมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

จำแนกตาม อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดอืน ตำแหนงงาน และระยะเวลาการปฎบิัตงิาน สามารถสรุปการวิจัย ไดดังน้ี 

 2.1 พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญที่มีเพศ และรายไดตอเดือน ตางกัน ทำให

ความสุขในการทำงานโดยภาพรวามตางกัน 

 2.2 พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตางกัน ทำใหความสุขในการทำงานโดยภาพรวามไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสัมพันธภาพในการทำงาน ดานคุณลักษณะงาน และ    

ดานความผูกพันในองคกร ท่ีมีผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

สามารถสรุปการวิจัย ไดดังน้ี 

 3.1 ปจจัยดานดานสัมพันธภาพในการทำงาน และปจจัยดานความผูกพันในองคกร มีผลตอความสุขในการทำงานของ

พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

 3.2 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน และปจจัยดานคุณลักษณะงาน ไมมีผลตอความสุขในการทำงานของ

พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความสุขในการทำงานของของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ      

โดยภาพรวม มีระดับความสุขมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอทานรูสึกมีความสุขเมื่อทำงานประสบความสำเรจ็ตาม

เปาหมาย เปนขอท่ีมีระดับความสุขมากท่ีสุด และพบวา มีความรูสึกพึงพอใจและถูกใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย สบายใจในการ
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ทำงาน รูสึกชีวิตมีคุณคาเมื่อไดทำงาน มีความกระตือรือรน ยินดี และเต็มใจ พรอมทำงานที่ไดรับมอบหมายตลอดเวลา และ

รูสึกมคีวามสุขและอยากมาทำงานทุกวัน อยูในระดับมีความสุขมาก ซึ่งทั้งหมดนั้นสอดคลองกับแนวคิดของ Manion (2003, 

อางอิงใน นิศาชล ฉัตรทอง, 2558) ที่กลาวไววา ความสุขในการทำงานประกอบดวย ดานการติดตอสัมพันธ (Connections) 

คือ ความรูสึกเปนสุขเมื่อไดมีการติดตอสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรวมมือในการปฎิบัติงาน      

การสนทนาพูดคุยอยางเปนมิตร เกิดมิตรภาพระหวางปฎิบัติงานกับบุคคลตางๆ ตลอดจนรับรูไดวาอยูทามกลางเพ่ือนรวมงาน  

ท่ีมีความรักและความปรารถนาดตีอกัน ดานความรักในงาน (Love at Work) เปนความรูสึกรัก ผูกพันอยางเหนียวแนนกับงาน 

มีความกระตือรือรนท่ีจะมาทำงาน รับรูวาตนเองมีพันธกิจในการปฎิบัติงานใหสำเร็จ รูสึกสนุก ดีใจเพลิดเพลิน ท่ีจะปฎิบัติงาน 

และภูมิใจท่ีไดทำงานท่ีไดรับมอบหมาย ดานความสำเร็จในงาน (Achievement) คือ การรูสึกเปนสุขท่ีสามารถทำงานท่ีไดรับ

มอบหมายไดสำเร็จ รูสึกมีอิสระ ไดทำงานที่ทาทาย ทำใหรูสึกตนเองมีคุณคา มีผลทำใหเกิดความภูมิใจ และหาหนทางที่จะ

พัฒนาปรับปรุง เพ่ือทำใหงานสำเร็จ และดานการเปนท่ียอมรับ (Recognition) การมีความสุขจากการท่ีรับรูวาตนเองและงานท่ี

ทำไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน หัวหนา และลูกนอง ผูรวมงานตางรับรูถึงความพยายามของตนที่จะปฎิบัติงาน ผูรวมงาน

ไววางใจ มีความคาดหวังท่ีดี มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซ่ึงกันและกันอยูเสมอ 

 2. ผลการศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ จำแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตำแหนงงาน และระยะเวลาการปฎิบัติงาน สามารถสรุปไดดังน้ี 

  2.1 พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญท่ีมีเพศตางกัน ทำใหความสุขในการทำงาน

โดยภาพรวมตางกัน โดยท่ีเพศชายมีความสุขในการทำงานมากกวาเพศหญิง ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในปจจุบันน้ี เพศไมใชสิ่งสำคัญ

ในการทำงาน ไมวาจะเพศไหนก็สามารถทำงานใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับไดเชนกัน แตสิ่งท่ีทำใหเพศชายมีความสุข 

ในการทำงานมากกวาเพศหญิงน้ัน เพราะ เพศชายอาจจะมีสมดุลระหวางชีวิตกับงานไดดีกวาเพศหญิง มีสถานท่ีและกิจกรรม 

ทำหลังเลิกงาน มีการพบปะสังสรรคเพ่ือนฝูง มากกวาเพศหญิง หรือเรียกวามีกิจกรรมคลายเครียดจากการทำงานใหทำมากกวา

เพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิศาชล ฉัตรทอง (2558) กลาวไววาจากการท่ีศึกษาเก่ียวกับเร่ือง แนวทางการจัดการ

ความสุขในการทำงาน กรณีศ ึกษาคณะและองคกรในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศแตกตางกันมีความสุขในการทำงานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ ณรงคฤทธิเดช 

(2560) กลาวไววาจากการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

รามคำแหงท่ีมีเพศตางกัน มีความสุขในการทำงานแตกตางกัน 

  2.2 พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญท่ีมีอายุตางกัน ทำใหความสุขในการทำงาน 

โดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานทุกชวงอายุไดรับสิทธิประโยชน ความเสมอภาคและความยุตธิรรมเทา

เทียมกัน องคกรมีการกำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน สามารถสื่อสารใหเขาถึง   

ทุกกลุมเจเนอเรชั่นที่ตองทำงานรวมกันไดเขาใจชัดเจน และมีการนำเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหงานสำเร็จ

ระหวางรุนพี่และรุนนอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประทักษ อัคคะสาระกุล (2562) กลาวไววาจากการที่ศึกษาเกี่ยวกับ 

เร่ือง ความสัมพันธระหวางปจจัยองคกรกับความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด พบวา 

พนักงานบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ท่ีมีอายุตางกัน มีความสุขในการทำงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
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ของ มนชนก ชูพรรคเจริญ (2562) กลาวไววาจากการท่ีศึกษาเก่ียวกับ เร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสุขในการทำงาน

ของพนักงานเอกชนในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองสมุทรปราการ พบวา พนักงานเอกชนในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองสมุทรปราการท่ีมีอายุแตกตางกัน 

มีความสุขในการทำงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทินี จงจิตต (2558) กลาวไววาจากการที่ศึกษาเกี่ยวกับ   

เร่ือง ความสุขในการทำงานของบุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความสุขในการทำงานไมแตกตางกัน 

  2.3 พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำให

ความสุขในการทำงาน โดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานทุกระดับการศึกษาไดรับการปฎิบัติตอตัวบุคคล

อยางเทาเทียมกัน ไมมีการจำกัดหรือมีสิทธิพิเศษในเร่ืองการประเมินในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง การปรับขึ้นอัตราเงินเดือน 

การไดรับคาตอบแทนและสวัสดกิาร พนักงานทุกระดับการศึกษาใชกฎระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑเดียวกัน ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ประทักษ อัคคะสาระกุล (2562) กลาวไววาจากการท่ีศึกษาเก่ียวกับ เร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยองคกรกับ

ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด พบวา พนักงานบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) 

จำกัด ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความสุขในการทำงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ ณรงคฤทธิเดช (2560) 

กลาวไววาจากการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความสุขในการทำงานโดยภาพรวม   

ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณกานต จันทรชมภู (2557) กลาวไววาจากการศีกษาเก่ียวกับเร่ือง ปจจัยท่ีมี

ผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ สังกัดปริวรรต ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   ท่ี

มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอความสุขในการทำงานท่ีไมแตกตางกัน 

  2.4 พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ทำให

ความสุขในการทำงาน โดยภาพรวมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ความเพียงพอของคาตอบแทนในการทำงานเปนปจจัยสำคญั

ในการดำรงชพี ซึ่งถารายไดตอเดือนที่มีจำนวนมากกวาก็จะทำใหมีอิสระและสภาพคลองทางการเงินมากกวาผูที่มรีายไดตอ

เดือนนอยกวา รายไดท่ีสูงขึ้นชวยพัฒนาความเปนอยูใหดีขึน้ และสงผลใหมีความสุขมากขึ้นเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นรีนารถ กาญจนเจตนี (2560) กลาวไววาจากการท่ีศกึษาเก่ียวกับ เร่ือง กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยกับความสุขในการ

ทำงาน กรณีศึกษากรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา บุคลากรกรมหมอนไหมที่มีอัตราเงินเดือนที่ไดรับ

แตกตางกัน มีความสุขในการทำงานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ ณรงคฤทธิเดช (2560) กลาวไววาจากการ    

ท่ีศึกษาเก่ียวกับ เร่ือง การศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พบวา บุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความสุขในการทำงานโดยรวมแตกตางกัน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวินี พลายนอย และ จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2561)  กลาวไววาจากการที่ศึกษาเกี่ยวกับ      

เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสขุในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายกท่ีมีรายไดเฉลีย่ตอ

เดือนแตกตางกัน มีอิทธิพลตอความสุขในการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2.5 พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญท่ีมีตำแหนงงานตางกัน ทำใหความสุข

ในการทำงาน โดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ถึงแมแตละคนจะมีตำแหนงงานที่แตกตางกันแตพนักงาน           

มีความรูสึกมั่นคงในงาน และโอกาสกาวหนาในตำแหนงงานที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประทักษ อัคคะสาระกุล 
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(2562) กลาวไววาจากการที่ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยองคกรกับความสุขในการทำงานของพนักงาน

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด พบวา พนักงานบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีตำแหนงงานแตกตางกัน    

มีความสุขในการทำงานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณกานต จันทรชมภู (2557) กลาวไววาจากการศีกษา

เก่ียวกับเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สังกัดปริวรรต ธนาคารทหาร

ไทย จำกัด (มหาชน) ท่ีมีตำแหนงงานแตกตางกัน มีผลตอความสุขในการทำงานท่ีไมแตกตางกัน    

  2.6 พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญที่มีระยะเวลาการปฎิบัติงานตางกัน  

ทำใหความสุขในการทำงาน โดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา การท่ีพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออม

สิน สำนักงานใหญมีระยะเวลาการปฎิบัติงานที่แตกตางกัน ทำใหความสุขในการทำงานเหมือนกันและคลายคลึงกัน เพราะ

หนาท่ีตองรับผิดชอบงานท่ีลักษณะงานคลายคลึงกัน ท้ังพนักงานท่ีพ่ึงเร่ิมตนทำงานหรือพนักงานท่ีมีประสบการณการทำงาน   

ท่ียาวนานกวาตางก็มีความตองการความกาวหนาและการยอมรับในอาชีพท่ีทำอยู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประทักษ อัคคะ

สาระกุล (2562) กลาวไววาจากการที่ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยองคกรกับความสุขในการทำงานของ

พนักงานบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด พบวา พนักงานบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีประสบการณ

ทำงานแตกตางกัน มีความสุขในการทำงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ มนชนก ชูพรรคเจริญ (2562) กลาวไววา

จากการที่ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทำงานของพนักงานเอกชนในพื้นที่อำเภอเมือง

สมุทรปราการ พบวา พนักงานเอกชนในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองสมุทรปราการท่ีมีอายุในท่ีทำงานแตกตางกัน มีความสุขในการทำงาน

ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณกานต จันทรชมภู (2557) กลาวไววาจากการศกีษาเก่ียวกับเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสุขในการทำงานของพนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สังกัดปริวรรต ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ท่ีมีอายุ 

ในการปฎิบัติงานแตกตางกัน มีผลตอความสุขในการทำงานที่ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทินี จงจิตต (2558) 

กลาวไววาจากการที่ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากร กรมศุลกากร กรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลา    

การทำงานแตกตางกัน มีความสุขในการทำงานไมแตกตางกัน 

 3. ศึกษาปจจัยปจจัยไดแก ดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานสัมพันธภาพในการทำงาน ดานคุณลักษณะงาน และ

ดานความผูกพันในองคกร มีผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

สามารถสรุปไดดังน้ี 

  3.1 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไมมีผลตอความสุขในการทำงานของของพนักงานฝายอนุมัติ

สินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา คุณภาพชีวิตในการทำงานที่พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคาร

ออมสิน สำนักงานใหญไดรับจากองคกรสามารถตอบสนองตอความตองการและความปรารถนาของตนเองไดอยางเหมาะสม  

กับมาตรฐานการปฎิบัติงานอยูแลว มีความรูสึกถึงความม่ันคงในงานและองคกร จึงทำใหปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ไมมีผลตอความสขุในการทำงาน แตพนักงานฝายอนุมัติสินเชือ่บุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญไดใหระดบัความสำคญัอยู

ในระดับมากทุกรายขอ คือ ใหความสำคัญกับตำแหนงหนาที่การงานที่ปฎิบัติอยูมีความกาวหนาและมั่นคง รองลงมาคือ    

เพื่อนรวมงานใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลและความเสมอภาคในการทำงาน สถานที่ทำงานมีสุขอนามัยและปลอดภัยตอ

การทำงานและสุขภาพ การมีโอกาสไดพัฒนาความรู ความสามารถในการทำงาน จากการฝกอบรม สัมนา และความรับผิดชอบ
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ในงานท่ีสูงขึ้น และการไดรับคาตอบแทนอยางยุตธิรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผูรวมอาชีพท่ีมีลักษณะคลายกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของเอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท และคณะ (2559) กลาวไววา จากงานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความสุขในการทำงานของ

บุคลากร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทำงานของบุคลากร คณะรฐัศาสตร 

ดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และมีความสัมพันธกันอยางสูงในทิศทางบวกกับระดับความสุขใน    

การทำงานของบุคลากร คณะรัฐศาสตร ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดามรัศม รัตนนาคินทร 

(2556) กลาวไววา จากงานวิจัยเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอความสุขในการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีผลตอความสุขในการทำงาน และไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิมานทอง ชีพสุกใส (2557) กลาวไววา จากงานวิจัยเรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานศาล

ปกครองเชียงใหม พบวา ปจจัยดานคณุภาพชีวิตในการทำงานมีผลตอความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง

เชียงใหม และมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  3.2 ปจจัยดานสัมพันธภาพในการทำงาน มีผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบคุคล 

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา การมีสัมพันธภาพอันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เปนสวน

สำคัญในการสรางความสุขในการทำงานและสงผลตอความสำเร็จของงานเปนอยางมาก ซ่ึงสวนใหญพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อ

บุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ใหความสำคัญตอปจจัยดานสัมพันธภาพในที ่ทำงาน โดยรวมอยู ในระดับมาก             

ในเรื่องของการไดรับความชวยเหลือและความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดีและบรรยากาศและความสัมพันธในการ

ทำงานกับเพื่อนรวมงานของทานเปนไปดวยความเปนมิตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อริสโตเติล (จินดาวรรณ รามทอง, 

ม.ป.ป.,อางใน จิระสันต วงษวรสันต,2560)  กลาวไววา มนุษยเปนสัตวสังคมโดยมนุษยไมสามารถอยูตัวคนเดียวได และอธิบาย

ถึงความเปนเพื่อนหรือมิตรภาพ วาเปนสิ่งที่ดีและมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษยทุกคน เพราะไมมีมนุษยคนไหน

สามารถดำรงชีวิตอยูคนเดียวได ถึงแมมนุษยคนน้ันจะมีทุกสิ่งเพียบพรอมแลวก็ตาม ดังน้ัน ความสัมพันธในการทำงานเปนสิ่ง

สำคัญอยางยิ่งตอการทำงานในองคกร เปนหนึ่งปจจัยที่จะสงผลตอความสุขในการทำงานได และสอดคลองกบัแนวคิดทฤษฎี

สองปจจัย (Two-Factor Theory) ของเฮิรซเบิรก (Herzberg,1891 อางใน ประทักษ อัคคะสาระกุล, 2562) กลาวไววา ปจจัย

ค้ำจุน (Maintenance Factors) เปนปจจัยท่ีอยูลอมรอบงาน (Job Context) ซ่ึงไมเก่ียวกับตัวงานโดยตรง ไมใชสิ่งจูงใจ แตทำ

ใหบุคคลพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานได ซ่ึงการมีบรรยากาศการทำงานท่ีดี การติดตอสื่อสารดวยความสัมพันธอันดี

ระหวางผูบังคับบัญชาหรือระหวางเพื่อนรวมงาน จะสามารถทำงานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี อันจะนำไปสู   

การทำงานรวมกันอยางมีความสุข 

  3.3 ปจจัยดานคุณลักษณะงาน ไมมีผลตอความสุขในการทำงานของของพนักงานฝายอนุมัติสนิเชื่อบุคคล 

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ        

มีทัศนะคติที่ดีตองานท่ีรับผิดชอบ มองวาความสุขในการทำงาน ไมจำเปนตองชอบงานที่ทำอยูหรืองานที่ตนเองไมถนัด  และ

งานที่รับผิดชอบอยูอาจไมไดมีความทาทายกับความรูความสามารถของตนเอง แตก็สามารถทำงานนั่นไดเสร็จตามเวลาและ  

ตามหนาท่ีของตนเอง แตองคกรก็ไดมีการจัดใหพนักงานแตละสายงานเรียนรูเพ่ิมเตมิในงานท่ีตนเองรับผดิชอบ ท้ังการจัดอบรม 

การเรียนรูผานบทเรียนอิเล็คทรอนิกส ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสองปยจัย (Two-Factor Theory) ของเฮิรซเบิรก 
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(1959, อางใน ณัฐวัตร เปงวันปลูก, 2560) ที่กลาวถึงปจจัยกระตุน (Motivation Factor) ในเรื่องของลักษณะของงานที่ทำ 

(Work it Self) วาเปนงานที่มีความทาทายความสามารถนาสนใจ มีคุณคา มีความสำคัญตอองคกร มีอิสระในการทำงาน      

ตรงกับความรูความสามารถและตรงกับความตองการ ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีเปนแรงกระตุนใหเกิดการทำงานดวยความเต็มใจและ

ทำงานอยางมีความสุข ทำใหงานเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมสิริ โตกะคุณะ (2560) กลาวไววา 

จากงานวิจัย เร่ือง ความสุขในการทำงานของพนักงานขายปลีกในธุรกิจหางสรรพสินคาแหงหน่ึง พบวา ปจจัยดานลักษณะงาน 

มีอิทธิพลตอความสุขในการทำงานของพนักงานขายปลีกในธุรกิจหางสรรพสินคา ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ลักษณา สุระ

มรรคา (2560) กลาวไววา จากงานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สรางภาวะความสุขในการทำงานของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยดัานองคกร ดานลักษณะงานผลตอ

ภาวะความสุขในการทำงานของพนักงาน สอดคลองกับการวิจัยเชิงคณุภาพท่ีวา การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความ 

สามารถทำใหพนักงานเห็นคุณคาของงานเกิดแรงจูงใจ ความหลากหลายของงานจะทำใหพนักงานใชทักษะในหลายๆ ดาน     

ลดความเบื่อหนายในงาน มีผลตอประสทิธิภาพในการทำงานดวย ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สรัลณัฐ วังสะอาด (2557) กลาว

ไววา จากงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานสายงานธุรกิจลูกคาผูประกอบการ ธนาคารกสกิร

ไทย จำกัด (มหาชน) ภาคตะวันออก พบวา ปจจัยคุณลักษณะงานท่ีสงผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ความมีเอกลักษณของงาน 

  3.4 ปจจัยดานความผูกพันในองคกร มีผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล 

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา สวนใหญพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงาน

ใหญ ใหความสำคัญตอปจจัยดานความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมากทุกรายขอ ในเร่ืองของความรูสึกถึงการมีสวนรวมและ

ความเปนอันหนึ ่งอันเดียวกันกับองคกร ความเชื ่อมั ่นและยอมรับเปาหมายขององคกร ความเต็มใจที ่จะทุมเทความรู 

ความสามารถใหกับการทำงานอยางเต็มท่ีและการมีความตั้งใจท่ีจะปฎิบัติงานกับองคกรแหงน้ีไปจนเกษียณอายุ ซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิดของ Porter et al (1974, อางใน กุสุมา ศรีแยม, 2563) กลาวไววา ความผูกพันที่มีขององคกร ประกอบดวย          

3 ประการ คือ 1.ความเชื่อมั่นยอมรับและพรอมที่จะเต็มใจปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เพื่อใหสำเร็จตามเปาหมายและมีคานยิม       

ท่ีสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน กับองคการ 2.ความเตม็ใจท่ีจะทุมเทและความพยายามอยางเต็มท่ีในการทำงาน โดยทุมเท

ความสามารถท่ีมีอยูอยางเต็มท่ีในการปฏบิัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร และ 3.ความตองการของท่ีจะอยูกับองคกร

เพื่อปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบในงานของตนเอง เพื่อทำใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมาย โดยไมมีความตองการที่จะ

ลาออกจากองคกรท่ีตนกำลังปฏิบตัิงานอยู สอดคลองกับแนวคดิของ Buchanan (1974, อางใน แวนนภา สุระพร,2560) กลาว

ไววา ความผูกพันในองคกร หมายถึง ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ความผูกพันที่มีเปาหมายและคานิยมขององคกร และการ

ปฎิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและคานิยมขององคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรางทิพย อภิชาชาญ 

(2558) กลาวไววา จากงานวิจัยเร่ือง ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จำกัด จังหวัดพิจิตร พบวา ปจจัย

ดานความผูกพันตอองคกร มีผลตอความสุขในการทำงานอยางมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกสฤษดิ ์ลักษิตานนท และ

คณะ (2559) กลาวไววา จากงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทำงานของบุคลากร คณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัย
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รามคำแหง พบวา ปจจัยดานดานความผูกพันตอองคกร เปนปจจัยท่ีสงผลตอความสุขในการทำงานของบุคลากร คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเสนอแนะและการนำไปใช 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพ่ือใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางในการสงเสริมความสุขในการ

ทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ดังน้ี 

ปจจัยสวนบุคคล 

 1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญ ที่มีเพศตางกัน ทำใหความสุขในการทำงานโดยภาพรวมตางกัน เนื่องจากเพศชายมีกิจกรรมทำหลังเลิกงาน    

มากวาเพศหญิง เชน การพบปะเพ่ือนฝูง การสังสรรคหลังเลิกงาน และเพศชายอาจจะสามารถจัดการความสมดุลในการใชชีวิต

ระหวางงานและชีวิตสวนตัวไดสมดลุมากกวาเพศหญิง เพราะฉะน้ันองคกรจึงไมควรเนนประเด็นเร่ืองความสนใจเก่ียวกับปจจัย

ดานเพศของพนักงาน เพราะในปจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญงิเปลี่ยนไป ทุกเพศมีความเทาเทียมกัน มีความพึงพอใจ

คลายคลึงกัน สามารถทำงานใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับไดเชนกัน องคกรควรสงเสริมกิจกรรมกระชับความสมัพันธ   

ในองคกรตางๆ เพื่อใหพนักงานมีความสัมพันธที่แนนแฟนยิ่งขึ้นและปนการคลายเคลียดจากการทำงาน เชน การจดักิจกรรม   

ใหพนักงานออกไปชวยเหลือสังคม การจัดตั้งสมาคมหรือชมรมตางๆ เพ่ือใหพนักงานท่ีมีความชอบ ความสนใจในเร่ืองเดียวกัน 

มีชองทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคอดเห็นการเพ่ิมมากขึ้น 

 2. ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดอืน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา พนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญ ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหความสุขในการทำงานโดยภาพรวมตางกัน เนื่องจาก ความเพียงพอของ

คาตอบแทนในการทำงานเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีพ ซ่ึงถารายไดตอเดือนท่ีมีจำนวนมากกวาก็จะทำใหมีอิสระและสภาพ

คลองทางการเงินมากกวาผูที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา รายไดที่สูงขึ้นชวยพัฒนาความเปนอยูใหดีขึ้น ดังนั้นองคกรควรมี          

การพิจารณาปรับปรุงดานความพอเพียงของรายไดของพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ปรับปรุงหลักเกณฑ

การขึ้นเงินเดือนใหมีความเหมาะสมและชัดเจน และพิจารณาสวัสดิการดานอ่ืนๆท่ีจะชวยลดภาระคาใชจายของพนักงาน เชน 

สวัสดิการบานพัก คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล เปนตน 

ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทำงาน 

 1. ดานสัมพันธภาพในการทำงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานสัมพันธภาพในการทำงานมีผลตอความสขุ

ในการทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ เพราะองคกรไมใชระบบการทำงานแบบคน

เดียว แตเปนการรวมมือการทำงานหลายคนและหลายภาคสวน เมื่อมีคนอยูรวมกันเปนจำนวนมากยอมเกิดปญหาตามมา

มากมาย เพราะแตละคนน้ันตางก็มีความแตกตางกันอยูแลว ซ่ึงในการทำงานหากสามารถปรึกษากับเพ่ือนรวมงานไดทุกเร่ือง 

จะสงผลดีตองานและความสัมพันธกับคนในองคกรเดียวกัน ทำใหสามารถทำงานรวมกันไดอยางมีความสุขและผลงาน             

มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน องคกรควรสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานในองคกรรวมท้ังระหวางผูบังคับบัญชา

และผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ำเสมอ ใหเกิดความสัมพันธท่ีแนนแฟนมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจ ในการทำงานให

สามารถปฎิบัติงานบรรลุเปาหมายองคกรดวยความสุข 
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 2. ดานความผูกพันในองคกร จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานความผูกพันในองคกรมีผลตอความสุขในการ

ทำงานของพนักงานฝายอนุมัติสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ ดังนั้น องคกรตองทําใหพนักงานเกดิความรูสึก

อยากอยูกับองคกรตลอดไป มีความเต็มใจชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา สรางความรูสึกจงรักภักดีตอองคกร เต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับ

องคกรมากขึ้นเร่ือยๆ และทำงานอยูกับองคใหนานท่ีสุด 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหอธิบายความสุขในการทำงานใหไดมากขึ้น  

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบอื่น เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต 

เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลีก ละเอียดและสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 3. ควรศึกษาในฝายอ่ืนๆในองคกร เพ่ือนำมาเปรียบเทียบระดบัความสุขในการทำงาน 
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