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บทคดัย่อ 

การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานในช่วงการแพร่ระบาดของโค

วดิ 19: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3 ไดแ้ก่ ดา้นความเพลิดเพลินในการท างาน ดา้นความสบายใจ

ในการท างาน ดา้นความกระตอืรือร้นในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน ดา้น

ปริมาณงานที่รับผดิชอบ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นขอบข่ายความรับผดิชอบในการท างาน ดา้นวธีิการ

ท างานแบบใหม่ที่สร้างสรรค ์โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา สาย

งาน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ประชากรในงานวจิยัน้ี คือ พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 3 ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 311 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล



คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ (SPSS Version 

26.0) หาค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

บทคดัย่อ 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

วเิคราะห์ ขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา สายงานการท างาน และ ระยะเวลาในการปฎิบตัิงาน และ ตอนที่2 

เก่ียวกบัการท างานในช่วงโควดิอยา่งมีความสุขนอกเหนือจากค่าตอบแทนใน 2 ปัจจยั โดยสถิติที่ใชใ้นการ

วเิคราะห์  ประกอบดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณณาและการวิเคราะห์ขอ้มูลความเช่ือถือหรือความ 

เช่ือมัน่ ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคล ส่งผลต่อความสุขของพนักงานเป็นอยา่งมาก เพราะในปัจจุบนัมี

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ไดแ้พร่ระบาดไปทัว่โลก ท าให้เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอ้มเปล่ียนไป

อยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ไม่สามารถตอบแทนให้กบัพนักงานในรูปแบบของตวัเงินได ้จึงตอ้งหาปัจจยั

อ่ืนเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจในการท างานต่อไป และยงัพบอีกว่าพนักงานให้

ความส าคญักบัปัจจยัที่มีผลต่อความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้น 

พบวา่ พนักงานให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนบุคคลมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรณรงค ์ว่องสุนทร 

เกษมชาติ นเรศเสนีย ์และวมิล หอมยิง่ (มปป.) ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่เอ้ือต่อความสุข ในการท างานของ

พนักงานใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 195 คนคิดเป็นร้อยละ 62.7 อยู่ในสายงานธุรการ/บริการ 

จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ส่วนใหญ่มีระยะการท างานไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.9 

ABSTRACT  

In this research The researcher used questionnaires as a tool. It is a tool for data 

collection and analysis of this research in 2 parts       Part 

1 was the general information of the respondents: gender, age, status, education level. Line of  

work and duration of work and part 2 about working during COVID happily in addition to 

compensation in two factors. The statistics used in the analysis. This consisted of data 

analysis, descriptive statistics and analysis of trust or confidence data. The research results 



were found that Personal factors It greatly affects the happiness of employees. Because at 

present the epidemic of COVID 19 has spread all over the world. Causing the economy, 

society, environment to change greatly For this reason it cannot be rewarded to employees in 

the form of money. Therefore, other factors must be found in order to motivate employees to 

have morale and morale in their work. It was also found that employees place great importance 

on factors affecting the overall happiness of work. When considering each aspect, it was found 

that employees put a lot of personal emphasis on personal factors. This is in line with the 

research of Pawong Sunthorn Kasemchart Nareseni and Wimon Homying (OUMP), Do a 

study of Factors contributing to happiness In the work of large employees, 195 graduated with 

a bachelor's degree, 62.7 percent of whom were in the administrative / service field, 90 people, 

or 28.9 percent, most of whom had a period of work of not more than 5 years, with 96 people 

representing 100. 30.9 each. 

บทน า 

ทุกคนทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ปัจจุบนั มีไวรัสเกิดขึ้นและยงัไม่สามารถหาวคัซีน การป้องกนัไวรัสตวั

น้ีก็คือ โรคโควดิ 19 ซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการ คน้พบล่าสุด มีการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศ

จีนในเดือนธนัวาคม ปี 2019 การแพร่ ระบาดของไวรัสโควดิ – 19 ไดส้ร้างความวุน่วายใหก้บัทุกคนทัว่โลก

ในทุก ๆ ดา้น ทั้งดา้นสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวถีิการใชชี้วติของทุกคน (สุพริศร์สุวร รณิก:2563) 

แมจ้  านวนผูติ้ดเช้ือในประเทศไทยไดล้ดลงจนเป็นศูนยแ์ต่การที่กิจกรรม ทางเศรษฐกิจโลกยงัไม่กลบัมาเป็น

ปกติจะยงังผลใหภ้าคการส่งออกสินคา้และการ ท่องเที่ยวของไทยฟ้ืนตวัชา้กวา่ที่คาดการณ์กนัไว(้ธนาคาร

แห่งประเทศไทย:2563)         

 ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวสิาหกิจสงักดักระทรวงการคลงั เป็นธนาคารเพือ่ลูกคา้รายยอ่ย เนน้

การใหสิ้นเช่ือเพือ่พฒันาชนบท พฒันาผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยมีรูปแบบของสินเช่ือและชนิดการฝากเงิน

รายยอ่ยมากมาย อีกทั้งยงัสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพือ่ประชาชน โดยให้

สินเช่ือระยะสั้น แก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย (ใหป้ระชาชนมาเป็นหน้ีในระบบ ที่สามารถตรวจสอบได ้และ

การเก็บดอกเบี้ยตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู ้จากโครงการกองทุนหมู่บา้นและ



ชุมชนเมือง อีกทั้งยงัลงทุนในการพฒันาประเทศ ของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ ใหบ้ริการรูปแบบ

เงินฝากที่หลากหลาย เหมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั รวมทั้งมีการใหบ้ริการตามหลกัศาสนาอิสลาม ปัจจุบนัมี

จ านวนสาขาทั้งหมด 1,057 แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงการปฏิบติังานของพนกังานจะมีการติดตามและ ประเมินผล

การปฏิบตัิงานของพนกังานสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในส่วนการท างานใน ส านกังานใหญ่มีภาวะความกดดนั

ในการท างานสูง ท าใหส่้งผลต่อการใหบ้ริการลูกคา้ ของธนาคารอาจท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พงึพอใจในการ

ใชบ้ริการต่อผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร  

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานในช่วงการแพร่ระบาดของโค

วดิ 19 : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3 น าแนวทางมาแกไ้ขปัญหา และพฒันาปรับปรุงให้

เหมาะสมกบั พนกังาน เพือ่ใหเ้กิดความพงึพอใจและใหพ้นกังานท างานอยา่งมีความสุข 

วตัถุประสงค์การวจิยั         

เพือ่ศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ 19 : กรณีศึกษา 

ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

1. ทราบถึงความตอ้งการของพนกังานธนาคารออมสิน สาขา ภาค3 ที่ร่วมตอแบบสอบถามวา่ตอ้งการ

อะไร เพิม่เติมจากเดิมที่ธนาคารมีใหท้  างานแลว้มีความสุขมากขึ้น                                    

2. ทราบความสุขในการท างานของพนกังานธนาคารออมสินเพือ่น าขอ้มูลที่ไดรั้บจากการวจิยัมา

วางแผนกลยทุธส์ร้างความสุขในการท างาน 

ขอบเขตงานวจิยั  

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานในช่วงการแพร่ระบาดของ

โควดิ 19 : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3 20 ถนน ราชด าเนินกลาง แขวงวดับวรนิเวศ เขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร 10200 ก าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงัน้ี   

ขอบเขตด้านเน้ือหา เน้ือหาในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบไปดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา สาย

งาน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน  

1.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความสุขของพนกังานโดยมี 8 ดา้น คือ 



1.2.1 ดา้นความเพลิดเพลินในการท างาน 

1.2.2 ดา้นความสบายใจในการท างาน 

1.2.3 ดา้นความกระตือรือร้นในการท างาน 

1.2.4 ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน 

1.2.5 ดา้นปริมาณงานที่รับผดิชอบ 

1.2.6 ดา้นความส าเร็จของงาน 

1.2.7 ดา้นขอบข่ายความรับผดิชอบในการท างาน 

1.2.8 ดา้นวธีิการท างานแบบใหม่ที่สร้างสรรค ์

ขอบเขตด้านประชากร 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ 19 : 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3 ที่มีอายตุั้งแต่ 20 ปีถึง 41 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ  านวน 

311 คน 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการวจิยั ตั้งแต่ ธนัวาคม 2564 – กุมภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคดิในการวิจัย  

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการท างานอยา่งมีความสุขของพนกังานในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ 19 : 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3   คือปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา สายงาน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน  

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. สายงาน 

6. ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 

ความสุขในการท างานของพนกังานในช่วงการแพร่

ระบาดของโควดิ 19 : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3  

1. ดา้นความเพลิดเพลินในการท างาน 

2. ดา้นความสบายใจในการท างาน 

3. ดา้นความกระตอืรือร้นในการท างาน 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน 

5. ดา้นปริมาณงานที่รับผดิชอบ 

6. ดา้นความส าเร็จของงาน 

7. ดา้นขอบข่ายความรับผดิชอบในการท างาน 

8. ดา้นวธีิการท างานแบบใหม่ที่สร้างสรรค ์



แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความสุขในการท างาน  

ความหมายของความสุข ความสุขเป็นความอ่ิมเอิบในใจของเราท าใหเ้รามีความคิดสร้างสรรคแ์ละ 

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ความสุขตอ้งประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ ทศันคติที่ดีการกระท าที่ก่อสุขและ

สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อความสุข (จนัเพญ็ วนิชยถ์นอม, 2552 : 20)   

หากกล่าวถึงความสุข เป็นส่ิงที่มนุษยท์ุกคนพงึแสวงหา โดยค าจ  ากดัความของความสุขขึ้นอยูก่บั

มุมมองที่บุคคลจะมองในมุมที่แตกต่างกนัทั้งน้ีการก าหนดปัจจยั ความสุขโดยจากการศึกษาของ 

(Seligman,2002) พบวา่ ที่มาของความสุขสามารถแบ่ง ออกมาเป็นสามส่วน คือ พนัธุกรรม, ปัจจยัภายใน และ 

ปัจจยัภายนอกโดยแบ่งสดัส่วน ไดด้งัต่อไปน้ีร้อยละ 50 ของความสุขมาจากตวัตนของแต่ละบคุคล โดย

ส่งผา่นทาง พนัธุกรรม เป็นส่ิงที่สามารถเรียนรู้และพฒันา เพือ่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดใ้นขณะที่ ร้อยละ 

35-40 มาจากปัจจยัภายใน ในแต่ละบุคคลเลือก หรือ วธีิคิดที่บุคคลเลือกพงึปฎิบติั  และร้อยละ 10-15 มาจาก

ปัจจยัภายนอก กล่าวรวมความสุขเป็นการผสมผสานระหวา่ง 3 ส่วนที่กล่าวมาขา้งตน้ คือ ลกัษณะทาง

พนัธุกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ลิวโบเมอร์สกี (Lyubomirsky, 2001) กล่าววา่ความสุขในการท างานเกิดขึ้นไดจ้ากปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง

หลายอยา่ง หน่ึงในนั้นคือปัจจยัส่วนบุคคล พร้อมอธิบายเพิม่เติมวา่ ความสุขส่งผลใหเ้กิดผลลพัธ์ที่ดีอาทิเช่น 

สุขภาพดีแขง็แรง มีอารมณ์ดีการตดัสินใจที่ดี และสงัคมแขง็แรง ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงไดน้ า แนวคิดปัจจยัส่วน

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน อยา่งมีความสุขไดแ้ก่  

ความรักในงานที่ท า   

Lucas (1999) ใหนิ้ยามวา่ผูท้ี่มีความรักและทุ่มเทจะมีความกระตือรือร้น ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และมี

พลงัที่จะขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จ ซ่ึงคุณลกัษณะต่างๆเหล่าน้ีคือผล ของแรงบนัดาลใจที่แขง็แรงหรือความ

ตั้งใจที่แทจ้ริง  

ชุติมา ดาวเรือง (2015) กล่าวไวว้า่ความรักและความทุ่มเทในงานของพนกังาน หรือ Employee work 

Passion หมายถึง ความรู้สึกในเชิงบวกหรือสถานะที่เป็ นสุขของ พนกังาน โดยแสดงออกเป็นความตั้งใจใน

ในการท างานและแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ สร้างสรรคมี์ความปราถนาอยง่ยิ ่ที่ตอ้งการจะท างานใหส าเร็จ



ตามเป้าหมายที่วางไว ้โดยมีความรู้สึกวา่ตนเองตอ้งท าใหไ้ดแ้ละทั้งน้ียงัมีความตอ้งการที่จะพฒันาตนเองอยู ่

ตลอดเวลา 

สุขภาพที่แข็งแรง                                                                                                   

ขวญัเมือง บวรอศัวกุล (2560) อา้งถึงในส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการไดใ้หค้วามเห็นวา่

ถา้มนุษยมี์สุขภาพร่างกายที่แขง็แรงกจะ็มีจิตใจที่ดีพร้อมที่จะรับมือกลัปัญหาที่จะเขา้มาไดเ้ป็นอยา่งดีและ

องคก์ารอนามยัโลก (1948) ใหนิ้ยามสุขภาพคือภาวะ แห่งความสมบูรณ์พร้อมของร่างกาย จิตใจและสงัคม 

มิไดห้มายความเฉพาะเพยีงแต่การ ไม่เป็นโรคเท่านั้นซ่ึงการมีสุขภาพที่แขง็แรงจะท า ใหท้  างานมีความสุข 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

อารดา บุญเลิศ (2552) ไดศ้ึกษาเร่ืองการวเิคราะห์องคป์ระกอบของความสุขในการท างานของ

บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรามค าแหงผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ มีอาย ุ26-35 ปี มี

อายงุาน 1-10 ปี มีสถานภาพสมรสโสด และมีการศึกษาระดบั ปริญญาตรีซ่ึงมีองคป์ระกอบที่เป็นปัจจยั

ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการท างานของกลุ่ม ตวัอยา่งทั้งส้ิน 12 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและอุปสรรค คุณภาพจิต สุขภาพจิตดี บรรยากาศการท างานที่ดี ความรักในงาน สมัพนัธภาพใน

การท างาน ความไวว้างใจ รักการเรียนรู้และพฒันา การสนบัสนุนจากองคก์ร ความพงึพอใจใน ชีวติ 

สมัพนัธภาพในครอบครัว และการเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือ ซ่ึงองคป์ระกอบ 5 อนัดบั แรกที่กลุ่มตวัอยา่งให้

ความส าคญั มากที่สุดไดแ้ก่ สมัพนัธภาพในครอบครัว คุณภาพจิต สุขภาพจิตดีการสนบัสนุนจากองคก์รและ

ความรักในงาน ส่วนองคป์ระกอบทีมี่ค่าเฉล่ีย ต  ่าที่สุด คือ ความไวว้างใจ    

 เกษร เรืองแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความสุขในการท างานของ พนกังาน กองทนุ

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-35 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาโท มีสถานภาพโสด มีรายได ้ต่อเดือน 30,000 บาท ท างานในต าแหน่งนกัวชิาการ 

เป็นลูกจา้งประจ า และมีอายงุาน 3-4 ปีพนกังานมีความพงึพอใจและมีความสุขในดา้นความสมัพนัธท์าง

สงัคมภายในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียระดบั มาก และสูงสุดใน 8 องคป์ระกอบของระดบัความสุข อยา่งไรก็ตาม 

พนกังานมีความสุขในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ปัจจยัที่ท  าใหค้วามพงึพอใจและความสุขใน การท างาน

แตกต่างกนั คือ ระดบั การศึกษาของพนกังาน ส่วนปัจจยัดา้นงานไม่มีผลต่อ ความพงึพอใจและความสุขใน

การท างาน ปัจจยัองคป์ระกอบของระดบัความสุขในการท างานเกือบทุกดา้น (ดา้นนโยบายและการบริหาร 

ดา้นสวสัดิการสิทธิขั้นพื้นฐานที่องคก์าร จดัใหด้า้นค่าจา้งเงินเดือนค่าตอบแทน ดา้นความสมัพนัธท์างดา้น



สงัคมภายในหน่วยงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นการมีโอกาสในความกา้วหนา้และความมัน่คงใน

การท างาน ดา้นสุขภาพ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติดา้นส่วนตวัอ่ืนๆ)มี ผลต่อความ

แตกต่างของระดบัความสุขของพนกังาน ยกเวน้ความพงึพอใจดา้นสวสัดิการ สิทธิขั้นพื้นฐานที่องคก์รจดั

ใหไ้ม่ท าใหพ้นกังานมีความพงึพอใจและมีความสุขในการ ท างานแตกต่างกนั 

วธีิด าเนินการวจิยั           

 เป็นการวจิยัโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวจิยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานธนาคารออมสิน สาขาภาค 3ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอยา่งที่ผูว้จิยัท  าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 311 ชุด โดยใชสู้ตรซ่ึงไม่ทราบจ านวนแน่นอน 

ประชากรของ W.G. Cochran (1953) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ที่ความคลาดเคล่ือน ± 5% ดงันั้น 

ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้จิยัจะเลือกใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล         

 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรที่ก  าหนดไว ้โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์ 

โดยใช ้Google Form           

 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการที่ผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิม่เติม   

 3. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพือ่น าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการ 

วเิคราะห์          

การวเิคราะห์ข้อมูล          

 ผูว้จิยัท  าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง 

คอมพวิเตอร์ (SPSS Version 26.0)         

 สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล        

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพือ่บรรยายปัจจยัส่วนบุคคล   

 2. ค่าเฉล่ีย  (  X)           



  3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะห์ความสุขในการท างานของพนกังานในช่วงการ

แพร่ระบาดของโควดิ 19 : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาภาค 3 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนที่ 1 ดา้นเพศ พบวา่ พนกังาน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 311 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 43.7 และเป็นเพศหญิงจ านวน 175คนคิดเป็ นร้อย

ละ 56.3 ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วงอายตั้งแต่41 ปีขึ้น ไป จ านวน 112 คนคิดเป็นร้อยละ 36.0 สถานภาพ

สมรส จ านวน 155 คนคิดเป็นร้อยละ 49.8 ส่วน ใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 195 คนคิดเป็นร้อยละ 

62.7 อยูใ่นสายงานธุรการ/บริการ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ส่วนใหญ่มีระยะการท างานไม่เกิน 5 ปี 

จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 

อภปิรายผล            

 จากการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากพนกังานธนาคารออมสิน สาขาภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยั

พบวา่ปัจจยทัี่มีอิทธิพลต่อความสุขของพนกังาน คือเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา สาย งาน และ

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี เพศ อาย ุสถานภาพ และ

ระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีความสุขในการท างานที่ แตกต่างกนั ส่วนดา้นของระดบัการศึกษาและ

สายงานต่างกนั มีความสุขในการทา งานไม่แตกต่าง กนั สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงอาย ุ41 ปีขึ้นไป ระดบั การศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรีมีสถานภาพแต่งงานแลว้ อยูใ่นสาย

งานธุรการ/บริการ ระยะเวลา ในการปฏิบตังิานไม่เกิน 5 ปี ซ่ึงในปัจจยส่ัวนบุคคลดา้นเพศอายสุถานภาพ 

และระยะเวลาในการ ปฏิบติังานต่างกน ัมีความสุขในการท างานที่ต่างกน ัสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ วภิา

รัตน รัตนเลิศ นาว ี(2554) ไดศ้ึกษาเร่ืองการศึกษาระดบัความสุขในการทา งานกบ ัความผกูพนัต่อองค ์กร

ของ บุคลากรในสงักด ัส านกัอา นวยการส านกังานปลดกัระทรวงศึกษาธิการกล่าววา่ บุคลากรในสงักดั 

ส านกัอ านวยการที่มีสถานภาพสมรสต่างกน ัจะมีความสุขในการทา งานของบุคลากรที่แตกต่างกน ัและใน

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาและสายงานต่างกนั มีความสุขในการท างานไม่ แตกต่างกน ัสอดคลอ้ 

งกบั งานวจิยัของ นฤมลแสวงผล(2554) ในส่วนของปัจจยส่ัวนบุคคลดา้น ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานหรือ

อายงุานต่างกนั มีความสุขในการทา งานไม่แตกต่างกน ัสอดคลอ้ง กบ ังานวจิยขัองวภิารัตน์  รัตนเลิศนาว ี

(2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง การศึกษาระดบัความสุขในการท างาน กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสงักดั 



ส านกัอ านวยการส านกังานปลดักระทรวง ศึกษาธิการ กล่าววา่ บุคลากรในสงักดัส านกัอ านวยการที่มีระดบั

การศึกษาและอายงุานราชการ ต่างกนัจะมีความสุขในการท างานของบุคลากรที่ไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั        

 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ผูศึ้กษามีขอ้เสนอเก่ียวกบัความสมัพนัธ ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆที่ส่งผล

ต่อความสุขของพนกังาน ของพนกังานธนาคารออมสิ น สาขาภาค 3 กรุ งเทพมหานคร โดยผูบ้ริ หารควร

พจิารณ า กระบวนการพฒันาบริหารทรัพยากรมนุษยท์ีส่่งผลต่อความสุขของพนกงัานในแต่ละดา้น ดงัน้ี     

1. ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในงาน ผูบ้ริหารควรพจิารณาเก่ียวกบั นโยบายขอ้ก าหนด ต่างๆ ในการ

เล่ือนต าแหน่งที่ชดัเจน รวมถึงต าแหน่งงานที่มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งไดน้อ้ยควรปรับใหต้  า แหน่งนั้น มี

โอกาสในการเติบโตในหนา้ที่การงานมากขึ้น                     

2. โอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง ผูบ้ริหารควรมีการทบทวนร่ืองที่จะ พฒ ันาพนกงัานที่

มีศกยัภาพและความสามารถในการทา งานที่ดีเยีย่ม ใหมี้การพฒันาตนเองยิง่ขึ้นไป อีกโดยการจดัให้

พนกังานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ                      

3. สภาพการทา งานที่มีความปลอดภยแัละส่งสริมสุขภาพ ผบูริหารควรกา หนดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ

ใหก้บั พนกังาน และมีการจดัหน่วยงานปฐมพยาบาลในการช่วยเหลือพนกังานเม่ือ เกิดอุบติัเหตุในองคก์าร 

                                                       

4. บูรณาการทางสงัคมหรือการทา งานร่วมกนั ผูบ้ริหารควรจดัระบบในการท างานการ ท างานใหก้บัทุก

หน่วยงานในองคก์ร ช่วยเหลือพนกังานในเร่ืองของการทา งานมากขึ้น เสริมสร้าง ความสุขของพนกงัาน 

สิทธิของพนกงัานและความเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในการทา งาน เพราะจะ ส่งผลโดยตรงต่อความสุขของ

พนกังานธนาคารออมสิน สาขาภาค 3 กรุงเทพมหานคร 
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