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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสุขในการท างาน 2) ศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อความสุขในการท างาน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเ ก่ียวกับตัวของงาน ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเอง และปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน กับความสุขใน
การท างาน และ 4) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวท่ีมีต่อความสุขในการท างานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 133 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
และใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า  

การศึกษาระดับความสุขในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ใน ระดับ
มาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ พนักงานรู้สึกยินดีในผลงานท่ีตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเ ร็จ และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับต่ าท่ีสุด และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตัดสินใจท างานธนาคารเพราะเห็นว่าเป็นงาน
ท่ีมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

การศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า พนักงานให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมากท่ี สุด 
รองลงมา คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงานล าดับถัดมา คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและ
ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเอง 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงานปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัย
ท่ีเก่ียวกับตนเอง และปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีผล ต่อ
ความสุขในการท างานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเอง ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคนและสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล และปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงาน ตามล าดับ  

ผลการศึกษาพบอีกว่า ตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถอธิบาย ตัวแปรตามได้ร้อยละ 52.72 และเมื่อพิจารณา
อิทธิพลของตัวแปร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีเก่ียวกับคนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยเก่ียวกับตัวเองและปัจจัยเก่ียวกับการท างานตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน 
 

Abstract 
This study aimed 1) to study the happiness level of work, 2) to study the factors affecting 

work happiness, 3) to study the relationship between factors related to the work, factors related 
to the person and interpersonal relationships, factors related to self, factors related to working 
environment with happiness at work, and 4) to study the influence of each factor on the happiness 
of working of Kasikorn Thai Bank employees in Nakhon Sawan. The samples were Kasikorn Thai 
Bank employees in Nakhon Sawan totaling 133 people. The data were collected using a 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



699 
 

questionnaire and the research evidence from documents. The data were analyzed using 
descriptive and basic statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Pearsoncorrelation coefficient and Multiple Regression. 

The results showed that overall Kasikorn Thai Bank employees in Nakhon Sawan are happy 
to work at a high level.When considering the item with the highest mean, it was found that they 
are happy in the work they are responsible for success, while that of the lowest mean it was found 
that they are bankers because their jobs play an important role in economic development of the 
country. In the study of factors affecting work happiness, it was found that, the factors affecting 
work happiness as overall are at a moderate level. When considering each aspect it was found that 
the highest average factor is the factor about a good working atmosphere followed by facto rs 
related to the task, factors about people and interpersonal relationships and factors related to self. 
In studying the relationship between factors affecting happiness in work, it was found that factors 
affecting the happiness in all aspects are factors related to the task, factors related to people and 
interpersonal relationships, factors related to self, and factors related to working environment 
which had a very high positive relationship with happiness in work significantly at the .05 level. In 
the study of the influence of each factor on work happiness, it was found that, factors affecting 
work happiness the most are those related to working environment, self, the people and 
interpersonal relationships, and factors related to the work respectively. 
 The study found that all independent variables can explain the dependent variables for 
52.72%. The results showed that the factors related to people and interpersonal relationship are 
the factors affecting happiness in work of Kasikorn Thai Bank employees in Nakhon Sawan the most, 
followed by the factors related to working environment, and factors related to themselves and 
their work respectively. 
Keywords: factors affectted employees’ job happiness 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการแสวงหาความสุข โดยคนส่วนใหญ่จะมองความสุขเฉพาะ
ในด้านรูปธรรมซ่ึงจะวัดกันด้วยวัตถุเพราะสามารถจับต้องได้ เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง เป็นต้น มากกว่าท่ีจะมอง
ความสุขในด้านนามธรรม ซ่ึงจะท าให้ยึดติดกับส่ิงเหล่านั้น และก่อให้เกิดความโลภ ไม่รู้จักพอ แล้วคิดว่าส่ิงเหล่านี้
คือความสุข โดยแท้จริงแล้วนั่นคือความสบายใจ ไม่ใช่ความสุขท่ีแท้จริง ในขณะท่ีความสุขในนามธรรมหรือ ความสุข
ใจนั้นเป็นความสุขท่ีแท้จริง (เฉก ธนะสิริ, 2543) ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท างานมากกว่าท าอย่างอ่ืน 
แต่กลับมีปัญหาในการท างานตามมาด้วย ซ่ึงก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีค้นพบ
ความหมายและมีความสุขในการท างาน  

เพียร์ซอล (Pier, 1992, p.52) กล่าวว่า กุญแจส าคัญ 2 ประการ ท่ีเราควรมีในการท างาน คือ ความสุข 
รวมถึงความภาคภูมิใจในการท างาน และอิสรภาพในการตัดสินใจ ซ่ึง 2 องค์ประกอบนี้ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญใน
การสร้างความพึงพอใจในงาน โดยความสนุกและความภาคภูมิใจในการท างานจะเกิดข้ึนได้ เมื่อเรามีความสุขในการ
ท างาน เมื่อพิจารณาถึงความหมายของความสุขนั้น พบว่า แต่ละคนให้ความหมายของความสุขแตกต่างกัน ดังนั้น
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาความสุขจะแตกต่างกันไปด้วย จากการศึกษาถึงความหมายของความสุขในการ
ท างานของผู้วิจัย พบว่า การมีความสุขในการท างาน คือการท างานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของจอร์น ดัน ท่ีกล่าวว่า ความสุขในการท างานไม่ได้หมายถึงแต่การท างานไปวันๆ เท่านั้น แต่หมายถึงการท าอะไร
พิเศษให้กับงานนั้นด้วย ซ่ึงการท าอะไรพิเศษให้กับงานและให้ความสนใจกับงาน จะก่อให้เกิดความสุขในการท างาน 
(โรเซนบวม, 1990, p.86) ในขณะท่ี มาเนียน (Manion, 2003) กล่าวว่า ความสุขในการท างานเป็นผลท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ และการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกอยากจะท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วาร์ (Warr, 1990) ท่ีกล่าวว่า
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ความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกของบุคลากร ในการท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงจะท าให้เกิดความ
พึงพอใจ และเกิดความสุขในการท างาน (พรรณิภา สืบสุข, 2548)  

เมื่อบุคลากรมีความสุขในการท างานผลท่ีตามมาคือ บุคลากรจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบ
ผลส าเร็จ เกิดภาคภูมิใจต่อผลงาน ท าให้เพ่ือนร่วมงานมีความสุข บรรยากาศในท่ีท างานดี มีการช่วยเหลือกันในงาน 
รวมท้ังองค์การได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Manion, 2003) ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการลาออก 
การขาดงานในองค์การลดลง (Ketchian, 2003) ดังนั้นการสร้างความสุขในท่ีท างานจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่าง ย่ิง
เพราะจะท าให้เกิดความราบร่ืนในการบริหารองค์การ โดยการท่ีคนในองค์การมีความสุขในการท างานจะก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซ่ึงจะท าให้มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และหากคนในองค์การความสุขในการท างาน จะ
ช่วยลดความขัดแย้ง และลดความเครียดในการท างาน นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้า และพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีน าความส าเร็จมาสู่องค์การซ่ึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความสุขในการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพของบุคคลให้มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณภาพ และมุ่งเน้นให้สังคมมี
ความสุขอย่างย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555- 2559) มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปล่ียนแปลง  

จากความส าคัญดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์การมีหน้าท่ีในการส่ง เสริมท าให้บุคลากรเกิด
ความสุขในการท างาน ซ่ึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน คือสภาพแวดล้อมในการท างาน หาก
สภาพแวดล้อมในการท างานดี จะสามารถเอ้ืออ านวยให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ มีผลท าให้มีความสุขในการท างานมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546) 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญท่ีท าใ ห้ความสุขในการท างานของพนักงานลดลง ไ ด้แก่ สภาพแวดล้อม  
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ไม่เพียงพอ ซ่ึง สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างานจึงเป็นส่ิง
ส าคัญมาก และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นส่ิงท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติงาน 
(Jones, 1994) 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินท่ีต้ังมานานกว่า 70 ปี ในช่วงท่ีผ่านมาธนาคาร
ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์การ ซ่ึงเป็นการปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนากระบวนการท างาน ท้ังในด้านระบบงานระบบการบริหาร รวมท้ังปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือมุง่
สู่การการเป็นสถาบันทางการเงินท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพ่ือให้
บรรลุภารกิจของกิจการในเครือธนาคารกสิกรไทย ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถา บันการเงินท่ีหลากหลาย ด้วย
คุณภาพระดับโลก โดยมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้เพ่ือบรรลุผลท่ีดีและเป็นธรรมต่อ
ลูกค้าผู้ถือหุ้น พนักงาน และประเทศไทย (ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน), 2557) 

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวน ท้ังส้ิน 25 สาขา จ านวนพนักงานในปี พ.ศ.2559 
รวมท้ังส้ิน 284 คน จากการท่ีธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์การ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการท างาน
ต่างๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและประสิทธิภาพของพนักงานดีข้ึนและท าให้ผลประกอบการ
ของธนาคารโดยรวมดีข้ึนด้วย ทางธนาคารให้ความส าคัญในการให้บริการและเน้นให้ลูกค้าพอใจสูงสุดผ่านช่องการ
ให้บริการของธนาคารมีหลายช่องทาง แต่หนึ่งช่องทางท่ีส าคัญมากคือ ช่องทางสาขา ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ โดย
การให้บริการแก่ลูกค้าของส่วนงานสาขาจะให้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ฝากถอน โอนเงิน 
ธุรกรรมเก่ียวกับต่างประเทศ เปิดบัญชี สินเ ช่ือต่างๆ เป็นต้น เ พ่ือรองรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า 
นอกจากนั้นพนักงานท่ีอยู่ในสาขาจะต้องแนะน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมแก่ลูกค้าเสมอ ซ่ึงการปฏิบัติงานของ
พนักงานสาขาจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในส่วนการท างานใน
จังหวัดนครสวรรค์ มีอัตราการเข้าออกของพนักงานอยู่เสมอ (ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559) ซ่ึงส่งผลในด้านความ
ต่อเนื่องในการท างาน และท าให้ขาดอัตราก าลังคนท่ีจะให้บริการลูกค้าของธนาคาร อาจท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึง
พอใจในการใช้บริการและหนีไปใช้บริการธนาคารอ่ืนๆ อันจะส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมของธนาคา รและ
ความมั่นคงของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยซ่ึงท างานในเขตจังหวัดนครสวรรค์จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์” โดยท่ีผลจากการศึกษา
นี้จะได้น าเสนอให้กับผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการก าหนดนโยบาย 
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การบังคับบัญชา การบริหารสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานของของบุคลากรของธนาคารกสิกรไทย 
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขต 

จังหวัดนครสวรรค์ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงาน ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเอง และ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานกับ ความสุขในการท างาน
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวท่ีมีต่อความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ท้ังส้ิน 200 คน  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขต จังหวัดนครสวรรค์จ านวน 133 

คน โดยขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือน 0.05 
ข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง หลังจากหาจ านวนประชากรท่ีแน่นอนได้แล้ว จึงท าการค านวณหาขนาดก ลุ่ม

ตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (stratified sampling) ด้วยวิธีการหาขนาดตัวอย่างของ ช้ันภูมิเป็น

สัดส่วนกับจ านวนประชากรท้ังหมดในช้ันภูมิ (proportionate stratified random sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2545, หน้า 12-13) โดยมีจ านวนหน่วยงานท้ังส้ิน 14 สาขา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามข้ึนจากแนวคิด 

ทฤษฏี และผลงานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
1. แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ ต าแหน่งงาน อายุภาระความ

รับผิดชอบต่อทางครอบครัว ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท างาน  
2. แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการท างานของพนักงานโดยให้ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 

ซ่ึงมีเกณฑ์การให้ คะแนน เพ่ือแปลความหมายของแบบวัด ได้แก่ มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แต่ละระดับได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

3. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน เป็นค าถามลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ 
ซ่ึงมีเกณฑ์การให้ คะแนน เพ่ือแปลความหมายของแบบวัด ได้แก่ มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขใน
การท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด แต่ละระดับได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

4. เป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย ในเขต จังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด ให้ตอบโดยเสรี 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดับ

ข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีจะศึกษาเ พ่ือ

นิยามเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 
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3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษา สาระส าคัญให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และนิยามศัพท์ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เท่ียงตรง (validity) ของเนื้อหา โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีสอดคล้องโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 

5. น าแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญพิจารณาและตรวจสอบแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือแก้ไข
และปรับปรุงอีกคร้ัง 

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขต จังหวัดนครสวรรค์ ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 

7. น าแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไว้ไปหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้สูตร 
วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Conbrach, 1970, p.161)  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของ เคร่ืองมือ ดังนี้ 
ในการทดสอบความเช่ือมั่น ของเคร่ืองมือท่ีใช้ โดยการน าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และน ามาค านวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมั่นรวม โดย
ใช้สถิติค่าความเช่ือมั่นค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค ซ่ึงสามารถค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมั่น ซ่ึงต้อง
มีค่ามากกว่า 0.7 (Cronbach,1990, p.204) 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น พบว่า เคร่ืองมือการวิจัย มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยรวมเท่ากับ 0.73  
8. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บข้อมูลในการศึกษาต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) 

คือ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
เอง โดยส่งแบบสอบถามให้กับพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเมื่อผู้วิจัย ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากพนักงาน จะได้ท าการตรวจสอบข้อความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม ของพนักงาน 

การด าเนินการเก็บข้อมูลเ ก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้วิธีการน าส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบค าถามได้กรอกข้อความเอง (administered questionnaire) 
โดยจะด าเนินการดังนี้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมจากบุคลากรธนาคาร
กสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

2) ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงธนาคาร
กสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  

3) ผู้ศึกษาจะด าเนินการแจกแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาให้กลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง โดยอธิบายถึงจุดประสงค์ของการศึกษาและช้ีแจงถึงการตอบข้อมูลให้บุคลกร
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ   

4) เมื่อได้แบบสอบถามครบจ านวน 133 ชุด หลังจากนั้น ผู้ศึกษาจะตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับมาท้ังหมดอย่างละเอียด ก่อนจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)  
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (documentary survey) ซ่ึงผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากธนาคาร

กสิกรไทย และยังไ ด้ค้นคว้าจากหนัง สือ บทความในหนังสือ บทความในวารสาร เอกสารเผยแพร่งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และการค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีไ ด้จากการวิจัยเอกสาร ผู้ศึกษาน าผลการวิจัยมาท าการวิเคราะห์

ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท าการวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของ
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พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขต จังหวัดนครสวรรค์จ านวน 133 ตัวอย่าง จากนั้นรวบรวมข้อมูลท่ีไ ด้จากก ลุ่ม
ตัวอย่างมาประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติซ่ึงมีการด าเนินการดังนี้ 

1. น าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมา 
2. ท าการคัดเลือกแบบสอบถามโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมี

ความสมบูรณ์ จ านวน 133 ชุด 
3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ท าการตรวจสอบแล้วด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
4. น าผลจากโปรแกรมมาวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบค าบรรยาย 
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยท าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของ เคร่ืองมือ ดังนี้ 
1.1 ดัชนีความสอดคล้อง  

โดยค านวณจากสูตร  IOC = 
N

R  

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้อง  
 ∑R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
 N = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
การให้คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อข้องผู้ทรงคุณวุฒิมี 3 ค่า ดังนี้ 
 +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได้ 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได้ 
 -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สามารถวัดตัวแปรท่ีศึกษาได้ 
1.2 ค่าความเช่ือมั่น  

การหาค่าความเช่ือมั่น โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และ
น ามาค านวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมั่นรวม โดยใช้สถิติค่าความเช่ือมันค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา
ของครอนบาค ซ่ึงสามารถค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมั่น ซ่ึงต้องมีค่ามากกว่า 0.8 (อภินันท์ จันตะนี, 2552) 
โดยใช้สูตร ดังนี้ 

α = 
𝑘

𝑘 − 1
{1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2

} 

 
โดย α = ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
 k  = จ านวนข้อของเคร่ืองมือ 
 𝑠𝑖

2 = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
 𝑠𝑡

2 = ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
 

2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ 

 ค่าร้อยละ 
    𝑃 =  

𝑓

𝑛
 × 100   

เมื่อ  P  =  ร้อยละหรือ %  
 f  =   ค่าความถ่ีท่ีต้องการเปล่ียนแปลงให้เป็นร้อยละ 
 n  =  จ านวนความถ่ีท้ังหมดหรือจ านวนประชากร 
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2) วิเคราะห์ระดับความสุขในการท างานและระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ด้วย
ค่าเฉล่ีย (𝑋) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D)  

ค่าเฉล่ีย  
𝑋 ̅ = 

∑ 𝑋

𝑁
 

เมื่อ 𝑋  =  ค่าเฉล่ีย 
 ∑ 𝑋  =  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
 𝑁  =  จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

𝑆. 𝐷. =   
√∑ 𝑋 − 𝑋

𝑛 − 1
 

 
เมื่อ S.D.   =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ∑ 𝑋  =  ข้อมูลแต่ละค่า 
 𝑋  =  ค่าเฉล่ียของข้อมูลชุดนั้น 
 N   =  จ านวนข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 
 n   =  จ านวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละตัวกับความสุขในการท างาน ด้วยการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ด้วย ค่า สัมประ สิท ธ์ิสหสัม พัน ธ์แบบเ พียร์ สัน ( Pearson’s product moment correlation 
coefficient)  

โดยมีเกณฑ์เปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ดังนี้  
r = 0 - +0.29  มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก 
r = +0.30 - +0.49 มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
r = +0.50 - +0.69 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
r = +0.70 - +0.89 มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
r = +0.90 - +1.00  มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

เคร่ืองหมาย + หรือ – แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ดังนี้ ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพัน ธ์ 
เป็นบวก หมายความว่า ตัวแปรมีลักษณะเพ่ิมหรือลดตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นลบ หมายความว่า  
ตัวแปรมีลักษณะเพ่ิมหรือลดตรงข้ามกัน ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
ท้ังหมดท่ีระดับ .05 

2) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวท่ีมีต่อความสุขในการท างาน ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (multiple regression) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถอภิปรายผล โดยเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. การศึกษาระดับความสุขในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรณรงค์ ว่องสุนทร เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และวิมล หอมย่ิง (มปป.) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสุขในการท างานของพนักงาน ในส่วนการผลิตหัวอ่านเขียน บริษัท เวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจณี พันธ์ุไพโรจน์ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และบุคลากรมีความสุขใน
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การท างานระดับมาก และยังสอดคล้องกับดามรัศม์ รัตนนาคินทร์ (2557) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยแวดล้อมในการ
ท างานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานของเภสัชกรอยู่ในระดับมีความสุขมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนฤมล แสวงผล (2554) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคือ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการท างาน และความร่ืนรมย์
ในงาน 

จากผลการศึกษาระดับความสุขในการท างาน จะเห็นได้ว่า พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท าอยู่
ในระดับสูง หากงานท่ีรับผิดชอบอยู่เกิดความผิดพลาด ทุกคนจะพยายามหาวิธีการในการแก้ไขความผิดพลาดนั้นๆ 
ร่วมกัน โดยไม่มีการปัดปัญหา หรือความผิดพลาดนั้นให้พ้นจากตนเอง ดังท่ี Alexander Kjerulf (2007) กล่าวว่า 
ความสุขในการท างานอาจไม่ถึงกับต้องมีความสุขตลอดเวลา อาจมีช่วงเวลาท่ีเกิดความรู้สึกท้อ เหนื่อย ดังนั้น ส่ิงท่ี
ส าคัญคือต้องมีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วยการมองในด้านบวก 

นอกจากนี้พนักงานยังมีความเห็นว่า การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อเพ่ือนร่วมงานการให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน มีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างานเนื่องจากการเป็นพนักงานธนาคารนั้น
เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แสดงให้เห็นว่าพนักงานธนาคารต้องท างานร่วมกันเป็นกลุ่มงานมี
การท างานเป็นทีมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไม่ได้ท างานแต่เพียงผู้เดียว ต้อง
อาศัยความร่วมมือเพ่ือประสานงาน มีส่วนร่วมกับทีมฝ่ายอ่ืนๆ นั้นคือ เมื่อพนักงานธนาคารได้รับการความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงาน หรือได้รับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อเพ่ือนร่วมงาน จะน าไปสู่ความสุขในการ
ท างาน และส่งผลให้เกิดความไว้วางใจท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างเป็นสุข ดังท่ี Diener 
และ Myers (2003) ศึกษาพบว่า ผู้ท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลจะประสบความส าเร็จในการท างาน และมีความสุข
มากกว่าผู้ท่ีขาดสัมพันธภาพในการท างาน  และ Manion (2003) ท่ีท าการศึกษาความสุขในการท างาน โดย
ผลการวิจัย พบว่า ความสุขในการท างานเกิดข้ึนได้จากการประสานงานท่ีดี 

2. การศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า พนักงาน
ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงาน
ล าดับถัดมา คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและปัจจัยท่ีเก่ียวกับตนเองสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรณรงค์ ว่องสุนทร เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และวิมล หอมย่ิง (มปป.) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสุข
ในการท างานของพนักงาน ในส่วนการผลิตหัวอ่านเขียน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสุข คือ ด้านสภาพแวดล้อมในงาน และคุณลักษณะของงาน ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวัง
ในงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง กับ
งานวิจัยของสิรินทร แซ่ฉ่ัว (2553) ท าการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน ผลการศึกษา พบว่า ความสุขอันเกิดจาก
ปัจจัยภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซ่ึง เ รียงปัจจัยจากมากไปน้อย ไ ด้ดังนี้  คุณลักษณะของงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง และสภาพแวดล้อมในงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล 
แสวงผล (2554) ท าการศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุข
ในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคือ ความรักในงานความส าเร็จในงาน การเป็นท่ียอมรับ และ
การติดต่อสัมพันธ์ 

จากผลการศึกษาในส่วนนี้สามารถอธิบายได้ว่า การมีคุณค่าในตนเองความเช่ือและมั่นใจ
ความสามารถของตนการมีอ านาจในการควบคุมตนเองและความภาคภูมิใจและพอใจในตนเอง ท าให้พนักงานรู้สึกมี
ความสุข เนื่องจากงานธนาคารเป็นงานท่ีต้องให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และหาแนวทางแก้ไขท่ี
เก่ียวข้องกับการเงินให้กับประชาชน ดังนั้นจึงเป็นวิชาชีพท่ีมีเ กียรติ และจ าเป็นต่อสังคมวิชาชีพหนึ่ง จึงท าให้
พนักงานธนาคารรู้สึกถึงคุณค่าของการเป็นพนักงานธนาคาร ส่งผลให้พนักงานธนาคารเกิดความสุขในการท างาน 
และคงอยู่ในสายอาชีพทางธนาคารต่อไป  
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นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมในการท างานภายในธนาคารนั้นยังมีส่วนส าคัญท าให้พนักงานธนาคาร
มีความสุขในการท างาน เนื่องจากการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ ท้ังภายใน และภายนอกหน่วยงานท่ีท าอยู่นั้นมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในการท างานธนาคารเนื่องจากงานธนาคารนั้นเป็นงานท่ีต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อ่ืน  
ไม่สามารถท างานเพียงผู้เดียวได้ มีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการท างานเป็นทีมร่วมกับทีมหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน นั่นคือเมื่อพนักงานธนาคารได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการ
ท างาน โดยการมีส่วนร่วมหรือมีความเก่ียวข้องในงาน มีเพ่ือนร่วมงานคอยเป็นก าลังใจให้การสนับสนุน และมีการ
สนับสนุนการท างานจากหัวหน้างาน ย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจ น าไปสู่ความสุขในการท างาน และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานท่ีดีตามมา ดังท่ี Diener และ Myers, (2003) กล่าวว่า ผู้ท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดี
ต่อบุคคลจะประสบความส าเร็จในการท างาน และมีความสุขมากกว่าผู้ท่ีขาดสัมพันธภาพในการท างาน อีกท้ังพบว่า 
ผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ จะมีความสามารถในการตัดสินใจและมีความสุข
มากกว่าผู้ท่ีไม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน 

นอกจากนี้โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานท่ีมีความชัดเจน และคล่องตัว และสนับสนุนให้
พนักงานธนาคารได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในงาน ตลอดจนการท่ีผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็น 
และเอาใจใส่ทุกข์สุขของผู้ปฏิบัติงาน อีกท้ังการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงอธิบายได้ว่าสภาพแวดล้อม
ท้ังทางกายภาพ และทางจิตสังคม จะท าให้พนักงานธนาคารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ท่ี
ดี เมื่อเกิดผลลัพธ์ท่ีดี ก็ท าให้ได้รับการชมเชยท้ังจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้บริการ อาจได้รับผลตอบแทน มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความสุขในการท างานตามมาในท่ีสุดดังท่ี Manion 
(2003) ศึกษาความสุขในการท างาน และกล่าวโดยสรุปไว้ว่า ความสุขในการท างานเกิดข้ึนได้จากปัจจัยน า 4 
ประการ ท่ีเป็นแนวทางท าให้เกิดความสุข ความสนุกสนานในการท างาน คือ การประสานงานท่ีดี มีความรักและเอา
ใจใส่ในงานท่ีท า มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิการได้รับการยอมรับนับถือ อีกท้ังตอบว่าความสุขในการท างานให้ผลลัพธ์เชิง
บวกในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ มีอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก เช่นความสนุกสนาน การย้ิม หัวเราะ น าไปสู่การให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเกิดสัมพันธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ท าให้สภาพแวดล้อมการท างานน่าร่ืนรมย์ 

3. การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีต่อความสุขในการท างาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการ
ท างานทุกด้าน ได้แก่ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของงาน ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ี
เก่ียวกับตนเอง และปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจณี พันธ์ุไพโรจน์ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุข
ในการท างาน และสามารถท านายความสุขในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านความยึดมั่นผูกพัก
ต่อคณะ และ ปัจจัยด้านงานเก่ียวกับลักษณะงาน มีความสามารถในการท านายเป็นล าดับถัดมา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดามรัศม์ รัตนนาคินทร์ (2557) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อความสุขในการ
ท างานของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยแวดล้อม
ในการท างานได้แก่ ด้านงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่านิยมร่วม
ขององค์กร และด้านผู้น า มีผลต่อความสุขในการท างาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชภาภัทร กิตติอัคร
โภคิน (2559) ท าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงและความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลความสัมพันธ์เ ชิง
สาเหตุของความสุขในการท างานของพนักงาน บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินทร แซ่ฉ่ัว (2553) ท าการศึกษา
เร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มส่ือและกลุ่มงาน
สร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภายในองค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขใน
การท างานในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของชินกร น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง (2555) 
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีความสุขในการท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านคุณลักษณะงาน ด้าน
สัมพันธภาพในท่ีท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับความสุขในการท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

นอกเหนือจากงานวิจัยข้าง ต้นแล้ว จากผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล 
แสวงผล (2554) ท าการศึกษาเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ได้แก่ การติดต่อ
สัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นท่ียอมรับ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสุขในการ
ท างาน และงานวิจัยของอรรถพร คงเขียว (2554) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความสุขในการท างาน
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม คอนฟิแดนท์ จ ากัด ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ปฏิบัติงานกับระดับความสุขในการท างานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านลักษณะ
งานท่ีท า ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุข
ในการท างานในระดับปานกลาง นอกจากนั้น พบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านความส าเร็จในงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับ
ความสุขในการท างานในระดับต่ า 

ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน สามารถ
อธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน เป็นส่วนท่ีส าคัญต่อการสร้างความสุขในการท างาน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Roderic Gray (2007, p.51)  กล่าวว่า ความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีระหว่างพนักงานกับ
หัวหน้า เป็นส่ิงท่ีจะท าให้พนักงานรู้สึกไม่มคีวามสุขในการท างานได้มากท่ีสุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเป็นส่ิงส าคัญมากต่อการเกิดความสุขในการท างาน เนื่องจาก สัมพันธภาพระหว่างบุคคลส่งผลต่อความส าเร็จ
ของงานในระดับท่ีสูง เพราะหัวหน้างานเป็นผู้ท่ีให้การสนับสนุน มีผลต่อความราบร่ืนในการท างาน สอดคล้องกับ
สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545, หน้า 311) ท่ีการรวบรวมงานวิจัยด้านผู้บังคับบัญชาท่ีดี พบว่า ผู้บังคับบัญชาท่ีมี
ประสิทธิภาพต้องสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานเป็นทีมได้ ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มี
มนุษยสัมพันธ์ เข้ากับผู้อ่ืนได้ และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการให้เกียรติ รวมถึง สนใจในความรู้สึก ทัศนคติ ค าร้องทุกข์ 
ค าแนะน าจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยท่ีเ ก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างาน คือ สถานท่ีท างานมีความสะอาด สวยงาม อากาศเย็นสบาย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้พนักงานก็
ท างานได้สะดวกและง่ายต่อการด าเนินงาน ซ่ึงองค์การหลายแห่งพยายามสร้างสภาพในการท างานท่ีดีเพราะเป็น
ปัจจัยมีความสัมพันธ์ในแง่บวกระหว่างความสุขในการท างานของพนักงานด้วย เช่นเดียวกับทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Herzberg (1991, pp.5-7) กล่าวว่า สภาพทางกายภาพของงานท่ีดี คือ การมีอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ เพียงพอต่อ
การท างาน  

นอกจากนี้ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีผู้วิจัยนิยามถึงนั้น ยังหมายความรวมถึง
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ซ่ึงหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนควรมีความยุติธรรม และน าพฤติกรรมมา
พิจารณาร่วมกับผลการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอว่าการปรับเงินเดือนควรมีมากกว่าปีละหนึ่งคร้ัง ตามผลงาน ปริมาณ
งานและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี สอดคล้องกับทฤษฎีคุณภาพชีวิตด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรมของ Walton (1973, อ้างถึงใน อุษา แก้วอาภา, 2545, หน้า 27-31) เนื่องจากทุกคนมุ่งท างานเพ่ือให้
ได้รับการตอบสนองและจ าเป็นต่อการมีชีวิตอยู่รอด นอกจากนี้บุคคลยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนในประเภท
ของงานแบบเดียวกัน และเช่นเดียวกันกับผลการศึกษาของสโรธร ปุษปาคม (2550 , หน้า 58)  พบว่า ระบบ
ค่าตอบแทนท่ีบุคลากรพึงพอใจควรค านึง ถึงความเสมอภาคภายใน คือ การจ่ายมีความสัมพันธ์กับทักษะ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน มีความเสมอภาคภายนอก คือ การเปรียบเทียบการจ่าย
ค่าตอบแทนขององค์การกับองค์การท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความเสมอภาคระหว่างบุคคล เป็นการ
จ่ายค่าตอบแทนให้เช่ือมโยงกับการทุ่มเทและผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงการจ่ายผลตอบแทนท่ียุติธรรมนั้น ต้องพิจารณา
จาก ระบบการจ่าย ค่าจ้าง นโยบายการเล่ือนต าแหน่งท่ีมีความยุติธรรมและสอดคล้องกับความคาดหวังของบุคลากร 
(พิบูล ทีปะปาล, 2550, หน้า 65-66) 

และจากทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท างานของ Walton (1973, อ้างถึงใน อุษา แก้วอาภา, 2545, หน้า 
27-31) ในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน (the total life space) คือ การท่ีบุคคลจัดเวลาในการ
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ท างานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับชีวิตของตนเอง มีส่วนช่วยท าให้เกิดความสุขในการท างาน ซ่ึง
จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความสมดุลในชีวิตการท างานในระดับปานกลาง สาเหตุอาจเนื่องมาจากลักษณะ
งาน รวมถึงปริมาณงานท่ีมาก ในขณะท่ีมีการก าหนดส่งผลงานท่ีค่อนข้างเร่งด่วน นอกจากนี้ รูปแบบการใช้ชีวิตของ
แต่ละบุคคลในด้านของการจัดสรร และวางแผนเวลาการท างานของตนเอง ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่สมดุลในชีวิต
การท างาน แต่ปัญหาด้านนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีท าให้ความสุขในการท างานลดน้อยลงมากนัก ซ่ึงอาจเป็นเพราะความ
คุ้นชินกับลักษณะงานท่ีท า ประกอบกับการได้ท างานท่ีตนรัก โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีสถานภาพโสด ยังไม่มีภาระความ
รับผิดชอบในครอบครัวมากนัก จึงสามารถทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มท่ี และเลือกใช้ชีวิตหลังเลิกงานไปกับการท างาน
ในสถานท่ีท างานค่อนข้างมาก โดยไม่ได้รู้สึกว่าความไม่สมดุลในชีวิตการท างานจะท าให้ความสุขในการท างานลดลง
มากนัก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีความสุขในการ

ท างานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีความผูกพันในงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับต่ าท่ีสุด
ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้การสนับสนุนในการส่งเสริมความสุขในการท างานของพนักงานด้านการมีความผูกพันในงาน 
หรือเปิดโอกาสให้พนักงานท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะเสริมสร้างผูกพันในงานของพนักงานเพ่ิมมากข้ึน เช่น อาจจัด
โครงการสัมมนาให้กับพนักงาน เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของการสร้างความสุขในการท างาน พร้อมท้ังมีท่ีปรึกษา
ในการเสนอแนะวิธีการด าเนินการการสร้างความสุขในการท างานท่ีเหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆ เช่น การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสม สะอาด สวยงาม มีสถานท่ีผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน มีส่ิง
อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการท างาน เป็นต้น 

2. จากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีความคิดเ ห็นว่า 
ปัจจัยท่ีมีต่อความสุขในการท างานมีความส าคัญอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวกับ
ตัวของงานมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับต่ าท่ีสุดดังนั้น ผู้บริหารควรให้งานเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใ ห้เ กิด
ความส าเร็จในงานท่ีได้รับมอบหมายงานท่ีจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขมากท่ีได้ปฏิบัติงานนั้นๆ รวมถึงให้อิสระ
ในการท างาน และการตัดสินใจต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ซ่ึงจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเห็นได้ว่า พนักงานให้
ความส าคัญกับลักษณะของงานท่ีมีอิสระในการท างานสูง ดังนั้น ผู้บริหารควรท าความเข้าใจถึงลักษณะงานของกลุ่ม
พนักงานถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีอิสระในการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการท างานได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
คุณภาพของผลงาน และเป็นการสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงานธนาคารด้วย รวมท้ังการตระหนักถึง
ปริมาณงานท่ีมอบหมายนั้นมีความเหมาะสมกับระยะเวลาการท างานหรือไม ่หากปริมาณงานมีความเหมาะสม ก็จะ
ส่งผลให้เกิดความสุขท้ังในด้านปริมาณงาน ความสมดุลในชีวิตการท างาน และสุขภาพร่างกาย 

3. ปัจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน ซ่ึงเป็นข้อมูล
ส าคัญส าหรับผู้บริหารองค์กรท่ีจะหาแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
ท างานได้อย่างมีความสุข บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรได้ในท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงอาจมีความแตกต่างจากธนาคารในสาขาอ่ืนๆ หรือธนาคารอ่ืนๆ อัน
เนื่องมาจากบริบทในการท างานท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น การพัฒนาบุคลากร ปัจจัยด้านผู้รับบริการ เป็นต้น ดังนั้น
งานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของธนาคารกสิกรไทย 
ในสาขาอ่ืนๆ หรือธนาคารอ่ืนๆ ต่อไป 

2. การศึกษาคร้ังนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเ ก่ียวกับปัจจัยท่ีมี อิทธิพล ต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคาร เพ่ือจะทราบถึงปัจจัยส าคัญอ่ืนๆ ท่ีท าให้ระดับความสุขของพนักงาน
ธนาคาร เพ่ิมข้ึนหรือถดถอยลง และเพ่ือค้นหาแนวทางการรักษาระดับความสุขในการท างานของพนักงานธนาคาร 
ให้คงอยู่หรือเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



709 
 

3. ควรมีการศึกษาโดยการจัดท าโครงการเพ่ือเพ่ิมความสุขในการท างานของพนักงานธนาคาร ในเร่ือง
การมีคุณธรรม ความดี การได้รับการยอมรับ หรือการลดความกดดันในงาน เป็นต้น 

4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือสนทนากลุ่ม เพ่ือเจาะลึกถึงสาเหตุของ
ความสุขในการท างาน ท่ีการศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถเข้าถึงได้ 
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