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ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมองโลกในแง่ดี การรับรู้คุณลกัษณะงานกบัความผาสุกทางใจของ
พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง       

         นางสาวพิพาภรณ์  สมบูรณ์ * 
            อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร. รังสิมา หอมเศรษฐี ** 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัการมองโลกในแง่ดี การรับรู้คุณลกัษณะ
งาน และความผาสุกทางใจของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความผาสุกทางใจของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ และอายุการท างาน (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้
คุณลกัษณะงานกบัความผาสุกทางใจของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง จ านวน 101 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถาม
เก่ียวกบัการมองโลกในแง่ดี  แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณลกัษณะงาน และแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความผาสุกทางใจ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  ไดแ้ก่  ค่าคะแนนเฉล่ีย (    ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการบรรยายลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  การ
วิเคราะห์หาค่า T-Test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- way ANOVA) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกับความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ระยอง การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson's   product moment correlation coefficient  
-- rxy) เพื่อหาค่าการรับรู้คุณลกัษณะงานกบัความผาสุกทางใจของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ระยอง ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ และอายุงานแตกต่าง
กนั มีความผาสุกทางใจไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1  (2) พนกังานมีการมองโลกในแง่ดี 

 

* นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
** อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
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และการรับรู้คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผาสุกทางใจท่ีระดบันยัส าคญั .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 2 

บทน ำ 

ความผาสุกทางใจเป็นส่ิงท่ีบุคคลทุกคนปรารถนา สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความพึงพอใจใน
ชีวติและคุณภาพชีวติของบุคคลนั้น ความรู้สึกของบุคลากรในการท่ีจะท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
เกิดความพึงพอใจ และพยายามท่ีจะท าให้ตนเองมีความสุข รู้สึกวา่ชีวิตมีคุณค่าเพราะการท างาน (พระ
พุทธทาสภิกขุ, 2548) หากบุคคลท างานดว้ยความสุข รู้สึกสนุกสนานในการปฏิบติังาน ก็จะท าให้เกิด
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ความผาสุกทางใจเป็นอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลทั้งในดา้นบวกและ
ดา้นลบ ถา้บุคคลมีความรู้สึกในดา้นบวกมากก็จะมีความผาสุกทางใจ ซ่ึงเป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคล 
ความผาสุกทางใจจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลมีความคิด ความรู้สึกในทางบวกมากกวา่ทางลบ การมองโลก
ในแง่ดีเป็นพฤติกรรมองคก์ารทางบวกอยา่งหน่ึงตามแนวคิดพฤติกรรมองคก์ารทางบวก นอกจากนั้นยงั
ส่งผลใหมี้ความคิดในการท างานไปในทางบวก สามารถแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและท าให้ผล
งานท่ีออกมาดีตามไปดว้ย และเม่ือพบกบัปัญหาอุปสรรคก็สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้(สุ
มาลินี, 2555) บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีจะอธิบายเหตุการณ์ท่ีตนเองพบเจอไดว้า่เป็นอย่างไร เกิดจาก
อะไร ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะงานก็อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกนั้นๆ 
คุณลกัษณะงานท่ีดีจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลรู้สึกอยากท างาน เพื่อสร้างผลงานให้มีคุณค่าและเป็น
รางวลัตอบแทนตนเอง ลักษณะงานท่ีมีคุณค่าจะท าให้ผูท้  างานเกิดความต้องการทุ่มเท และเกิด
ความรู้สึกอยากท างาน (ธงชยั สันติวงษ์, 2545 อา้งถึงในพรรณิภา สืบสุข, 2548) เน่ืองดว้ยธนาคารเป็น
องค์การในรูปแบบของสถาบนัการเงินท่ีมีการบริหารงานหลายสาขาทั่วประเทศ โดยองค์การจะ
บริหารงานให้ส าเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลเป็นตวัขบัเคล่ือน การบริหารงานของธนาคารมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพื่อสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ พนกังานจ าเป็นตอ้งมีการ
เรียนรู้ระบบงานใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการท างานของ
พนักงาน ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงมีหน้าท่ีสร้างความเข้าใจกับพนักงานถึงสาเหตุท่ีต้องมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งกระตุน้ให้พนักงานพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยู่
เสมอ โดยอาศยัวิธีการสร้างความผาสุกทางใจให้เกิดข้ึนกบัพนักงาน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาระดบั และความสัมพนัธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้คุณลกัษณะงานกบัความ
ผาสุกทางใจของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง เพื่อให้ผูบ้ริหารไดใ้ชผ้ลการวิจยัดงักล่าว
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เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผาสุกทางใจ และก าหนดนโยบายการจดัการส าหรับการท างานให้มี
ความสุขแก่พนกังานในองคก์ารต่อไป 

วตัถุประสงค์ในกำรวจิัย 
(1) เพื่อศึกษาระดบัการมองโลกในแง่ดี การรับรู้คุณลกัษณะงาน และความผาสุกทางใจของ

พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง  
(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกทางใจของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอายกุารท างาน 
(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการมองโลกในแง่ดี การรับรู้คุณลกัษณะงานกบัความผาสุก

ทางใจของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง  

สมมติฐำนกำรวจิัย 
(1) พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

และอายกุารท างาน มีความผาสุกทางใจต่างกนั 
(2) การมองโลกในแง่ดี การรับรู้คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผาสุกทางใจของ

พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

ขอบเขตกำรวจิัย 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง จ านวน 135 

คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2561) และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากการพิจารณา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Yamane (1973, p.1088) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 101 คน งานวจิยัน้ีเป็นการส ารวจความคิดเห็นของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ระยอง 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 (1) เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององคก์าร 
 (2) น าผลจากการวจิยัไปใชเ้พื่อเสริมสร้างความผาสุกทางใจของพนกังาน โดยการจดักิจกรรม
ต่างๆ ให้แก่พนกังาน เพื่อให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงจะส่งผลให้พนกังานมีความผาสุก
ทางใจเพิ่มมากข้ึน 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล เป็นลกัษณะให้เลือกตอบแบบก าหนดค าตอบ

ให้ (checklist) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมองโลกในแง่ดี ทฤษฎีการมองโลกในแง่ดีตาม
แนวคิดของ Seligman (1990) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณลกัษณะงาน ตามแนวคิดของ 
Hackman and Oldham (1980)  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผาสุกทางใจ ตามแนวคิดของ 
Paloutzian and Eillison (1982) ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั  

ผลกำรวจิัย 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอายกุารท างาน มีความผาสุกทางใจต่างกนั 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความผาสุกทางใจ จ าแนกตามเพศ                           (n =101) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
เพศชาย (53) เพศหญิง (48) 

t P 
   SD    SD 

1.ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั 

3.70 .842 3.49 .722 1.337 .184 

2.ความผาสุกในการมีศาสนา
เป็นส่ิงยดึมัน่ 

4.21 .534 4.03 .606 1.538 .127 

ค่าเฉล่ียรวม 3.95 .670 3.76 .635 1.475 .143 
*p < .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองท่ีมีเพศต่างกนัมีความผาสุก
ทางใจในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความผาสุกทางใจ จ าแนกตามอายุ               ( n =101) 

เปรียบเทียบความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df M S F Sig. 

1.ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.840 2 1.920 3.207 .045* 
ภายในกลุ่ม 58.663 98 .599   

รวม 62.503 100    
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เปรียบเทียบความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df M S F Sig. 

2.ความผาสุกในการมีศาสนา
เป็นส่ิงยดึมัน่ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.287 2 .643 1.995 .142 

ภายในกลุ่ม 31.607 98 .323   
รวม 32.894 100    

ค่าเฉล่ียรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.391 2 1.196 2.867 .062 
ภายในกลุ่ม 40.869 98 .417   

รวม 43.260 100    
*p < .05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองท่ีมีอายตุ่างกนั มีความผาสุก
ทางใจในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความผาสุกทางใจ จ าแนกตามอายุการท างาน             ( n =101) 

เปรียบเทยีบควำมคิดเห็น 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df M S F Sig. 

1.ความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.838 2 1.919 3.205 .045* 
ภายในกลุ่ม 58.665 98 .599   

รวม 62.503 100    
2.ความผาสุกในการมีศาสนา
เป็นส่ิงยดึมัน่ 

ระหวา่งกลุ่ม .697 2 .348 1.060 .350 

ภายในกลุ่ม 32.197 98 .329   
รวม 32.894 100    

ค่าเฉล่ียรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.917 2 .959 2.273 .108 
ภายในกลุ่ม 41.343 98 .422   

รวม 43.260 100    
*p < .05 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองท่ีมีอายกุารท างานต่างกนั มี
ความผาสุกทางใจในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานท่ี 2 การมองโลกในแง่ดี คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผาสุกทางใจของ
พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน การมองโลกในแง่ดีกับความผาสุกทางใจของพนักงาน  
(n=101) 

ตวัแปร 
ความผาสุกทางใจของพนกังาน

โดยรวม 
ระดบั 

การมองโลกในแง่ดี   
มิติความคงทนถาวร .813** สูง 
มิติการแผข่ยาย .938** สูง 
มิติส่วนบุคคล .943** สูง 
รวม .955** สูง 
** p < .01 
 จากตารางท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการมองโลก
ในแง่ดีกบัความผาสุกทางใจของพนกังานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับความผาสุกทางใจของพนักงานในภาพรวมพบว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง (rxy= .955) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การมองโลกในแง่ดีมิติความ
คงทนถาวร มิติการแผ่ขยาย และมิติส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กับความผาสุกทางใจของพนักงาน
โดยรวม ในระดบัสูง (rxy= .813 , rxy = .938 และ rxy = .943) ตามล าดบั 
ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน การรับรู้คุณลักษณะงานกับความผาสุกทางใจของ
พนักงาน (n=101) 

ตวัแปร 
ความผาสุกทางใจของพนกังาน

โดยรวม 
ระดบั 

การรับรู้คุณลกัษณะงาน   
ความหลากหลายของทกัษะ .501** ปานกลาง 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั .775** ค่อนขา้งสูง 
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ตวัแปร 
ความผาสุกทางใจของพนกังาน

โดยรวม 
ระดบั 

ความส าคญัของงาน .650** ค่อนขา้งสูง 
ความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน .632** ค่อนขา้งสูง 
ผลสะทอ้นจากงาน .441** ปานกลาง 
รวม .728** ค่อนขา้งสูง 
**p < .01 
 จากตารางท่ี 5 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้
คุณลกัษณะงานกบัความผาสุกทางใจของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กับความผาสุกทางใจของ
พนกังานในภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง (rxy = .728) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดา้นความส าคญัของงาน และด้านความมีอิสระในการ
ตดัสินใจในงาน มีความสัมพนัธ์ความผาสุกทางใจของพนกังานในระดบัค่อนขา้งสูง (rxy = .775 , rxy = 
.650 และ rxy = .632) ดา้นความหลากหลายของทกัษะ และดา้นผลสะทอ้นจากงานมีความสัมพนัธ์ความ
ผาสุกทางใจของพนกังานโดยรวมในระดบัปานกลาง (rxy = .501 และ rxy = .441) ตามล าดบั 

สรุปผลกำรวจิัย กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลกำรวจัิย 
จากการวจิยั สรุปการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานของธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองทั้งหมด 
101 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 อายุของพนกังานส่วนใหญ่คือ ต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีจ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 อายุการท างาน 6-10 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด 
จ านวน  47 คน คิดร้อยละ 46.50  

2. ความผาสุกทางใจของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 การมองโลก
ในแง่ดี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 การรับรู้คุณลกัษณะงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 
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3.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่        
 3.1 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ และอายุงานแตกต่างกนั มีความผาสุกทางใจ
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1  

3.2 พนกังานมีการมองโลกในแง่ดี และการรับรู้คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผาสุก
ทางใจท่ีระดบันยัส าคญั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 

กำรอภิปรำยผล 
สมมติฐานท่ี 1 เปรียบเทียบความผาสุกทางใจของพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอายกุารท างาน  
จากการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอายุการท างาน กบัความผาสุกทาง

ใจ พบวา่ อายุ และอายุการท างานงานต่างกนั ความผาสุกทางใจของพนกังานต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 ยกเวน้เพศท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีผูว้จิยัใหเ้หตุผลวา่ 

1.1 พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความผาสุกทางใจไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากพนกังานทุกคนไดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่จากองค์การอย่างดีไม่แตกต่างกนั มีความเท่าเทียมกนัทั้งในด้านผลตอบแทน และ
สวสัดิการต่างๆ ตามต าแหน่งและผลงานอย่างเหมาะสม โดยไม่ค  านึงถึงเพศ แต่ส่ิงเดียวท่ีองค์การ
น ามาใช้พิจารณาและส่งผลต่อรายได้ ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ คือ ผลการปฏิบติังานของ
พนกังานแต่ละบุคคล ท าให้พนกังานรู้สึกไดรั้บเท่าเทียมและความมัน่คงในชีวิตหนา้ท่ีการงาน ดงันั้น
พนกังานท่ีมีเพศต่างกนัจึงมีความผาสุกทางใจไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลลิตา ศรีเสา
วคนธร (2554) ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความสุขในการท างานของพนักงาน บริษทั เบลโซน่า โพลี     
เมอริกส์ ลิมิเต็ด (ประเทศไทย) พบวา่ พนกังานเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความสุขในการท างานไม่
แตกต่างกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัเหมือนฝัน นาครทรรพ (2556) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองสัมพนัธภาพ
ทางสังคม พรหมวหิาร 4 การรับรู้คุณลกัษณะของงานและความสุขในการท างานของอาสาพฒันาชุมชน 
จงัหวดันนทบุรี พบว่า อาสาพฒันาชุมชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั 
และขวญัลดา สุรินทร์ (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังาน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ความแตกต่างระหวา่งเพศของ
ขา้ราชการและพนกังานจา้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงรายท่ีต่างกนั มี
ระดบัความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั  
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1.2 พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความผาสุกทางใจในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้
ดา้นความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ให้เหตุผลวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์าร ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นวยัท างาน มีความพร้อมท่ี
จะท างานท่ีตนไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มท่ี กลา้เผชิญหน้ากบัปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ท างาน มีความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพ และงานท่ีตนไดท้  าอยู ่อีกทั้งองคก์ารก็ยงัให้โอกาสพนกังานทุก
คนไม่ต่างกนั จึงอาจท าให้พนกังานไม่รู้สึกเกิดความไม่เท่าเทียมกนั แต่ในขณะเดียวกนักลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ซ่ึงบุคคลในวยัน้ีก็เป็นวยัท่ีมีความทะเยอทะยานสูง ตอ้งการ
เอาชนะตวัเองและผูอ่ื้น จึงท าให้ตอ้งท าทุกอยา่ง เพื่อการแข่งขนัอยูเ่สมอ จึงอาจท าให้พนกังานมีความ
ผาสุกทางใจในดา้นความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ดงันั้นเม่ือบุคคลประสบความส าเร็จในชีวติทั้งดา้นการท างาน และครอบครัว จึงส่งผลให้พนกังานมี
ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้พนกังานท่ีมีอายุต่างกนัจึงมีความผาสุก
ทางใจไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของบุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง
ความสุขของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 1 พบว่าอายุไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ความสุขและมีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มท่ีแทบจะไม่มีเลย แต่ไม่สอดคลอ้งกบัเหมือนฝัน นาครทรรพ 
(2556) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองสัมพนัธภาพทางสังคม พรหมวิหาร 4 การรับรู้คุณลกัษณะของงานและ
ความสุขในการท างานของอาสาพฒันาชุมชน จงัหวดันนทบุรีพบวา่อาสาพฒันาชุมชนท่ีมีอายุต่างกนั มี
ความสุขในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และงานวิจยัของเจริญศกัด์ิ ฉิม
สง่า (2553) ศึกษาวิจยัเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังาน บริษทั สยามฮาร์เวสท์ จ  ากดั พบว่า 
พนกังานท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีระดบัความสุขในการท างานแตกต่างกนัอย่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ส่วนพนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองท่ีมีอายุการท างานต่างกนั มีความผาสุกทางใจ
ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงให้เหตุผลว่าไม่ว่าพนกังานจะมีอายุการท างานมาก
หรือนอ้ย องคก์ารก็ใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคน เพราะถือวา่พนกังานทุกคนคือก าลงัส าคญัในการ
ช่วยขบัเคล่ือนองค์การให้ด าเนินต่อไปได้ องค์การจึงปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนไม่แตกต่างกัน หาก
พนกังานปฏิบติังานไดดี้ก็มีผลตอบแทนพิเศษใหใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น โบนสั หรือต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
พนักงานก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจ เห็นคุณค่าในตนเองและรู้สึกมีความส าคญัต่อองค์การ แต่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายกุารท างาน 6-10 ปี ซ่ึงเป็นช่วงกลางของการท างาน เป็นช่วงท่ีตอ้งการมีต าแหน่ง
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หน้าท่ีการงานมัน่คง และอาจมีภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบมากข้ึน ท าให้บุคคลรู้สึกวา่ตอ้งท างานหนกั
ข้ึนเพื่อส่ิงท่ีตอ้งการ อาจท าให้เกิดความเครียดในการท างาน จึงท าให้พนกังานมีความผาสุกทางใจใน
ดา้นความผาสุกในส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยา่งไรก็ตาม
เม่ือบุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน มีคุณค่าและมีความส าคญัต่อองคก์าร จึงท าให้พนกังานท่ีมี
อายงุานต่างกนั มีความผาสุกทางใจไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑามาส โหยง่ไทย (2558) 
ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลและความคิดเชิงบวกท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ
พนกังานเทศบาลนครนครปฐม พบวา่ ตวัแปรพยากรณ์ดา้นอายุงานมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณเพิ่มข้ึนอยา่ง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของเหมือนฝัน นาคร ทรรพ (2556) 
ศึกษาวิจยัเร่ืองสัมพนัธภาพทางสังคม พรหมวิหาร 4 การรับรู้คุณลกัษณะของงานและความสุขในการ
ท างานของอาสาพฒันาชุมชน จงัหวดันนทบุรี พบวา่อาสาพฒันาชุมชนท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสา
พฒันาชุมชนต่างกนั มีความสุขในการท างาน โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และงานวจิยัของเพญ็ภพ พนัธ์ุเสือ (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของนกับิน บริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการบินมากกวา่ 10 ปี มีคะแนนความสุขสูงกวา่กลุ่มท่ี
มีอายปุระสบการณ์ในการบินตั้งแต่ 10 ปีลงมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .001 

สมมติฐานท่ี 2 การมองโลกในแง่ดี คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผาสุกทางใจของ
พนกังานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับความผาสุกทางใจของ
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากคนท่ีมองโลกในแง่ดีจะเป็นคนท่ีสามารถหาความสุขได้
จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไดเ้สมอ จะรู้สึกมีความทา้ทายในการท างาน ไม่ซึมเศร้า ไม่วิตกกงัวลจากส่ิงท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึน เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไดอ้ย่างดี เขา้ใจธรรมชาติของส่ิงต่าง ๆ ไปในทางท่ีดี จึงท าให้
สามารถท่ีจะควบคุมตวัเองไดดี้ ไม่ต่ืนตระหนกกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน คนท่ีมองโลกในแง่ดีนั้น 
จะมีความเช่ือมัน่วา่ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีทั้งสุขและทุกข ์หากเกิดความทุกขข้ึ์นมาแลว้นั้น 
เช่ือวา่ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนเพียงแค่ชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้น มิไดค้งอยูก่บัเราตลอดไป พนกังาน
จะคิดวา่ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้น จะเกิดข้ึนเฉพาะเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆเท่านั้น โดยมิไดม้อง
ว่าปัญหานั้นจะเกิดข้ึนกบัทุกๆสถานการณ์ แต่เหตุการณ์ดีๆจะเกิดข้ึนกบัตนเองอยู่เสมอ เช่น การได้
รับค าช่ืนชมจากผูรั้บบริการในดา้นการให้บริการ ส่งผลให้พนกังานรู้สึกดี และมีก าลงัใจในการท างาน
มากข้ึน และมกัคิดเสมอวา่จะไดรั้บค าช่ืนชมจากผูรั้บบริการอีกอยา่งแน่นอน ตรงกนัขา้ม หากพนกังาน
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ไดรั้บค าต าหนิจากหวัหนา้งาน พนกังานจะมองวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเพราะอะไร และด าเนินการแกไ้ข 
โดยเช่ือวา่การโดนต าหนิจะเกิดข้ึนแค่งานน้ีเท่านั้น ไม่ไดมี้ผลกระทบต่องานอ่ืนๆดว้ย อีกทั้งเหตุการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมานั้นยอ่มมีสาเหตุทั้งส้ิน พนกังานจะเช่ือวา่ส่ิงดีๆท่ีเกิดข้ึนในการท างานนั้น เกิดข้ึนจาก
ตนเอง ท าให้พนกังานเห็นคุณค่าในตนเอง และเช่ือมัน่ในตนเอง เช่ือว่าเหตุการณ์ร้าย ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
ตนเองนั้นเกิดข้ึนจากส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีตนเองไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้เกิดการยอมรับและ
พร้อมเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นคนท่ีมองโลกในแง่ดีจะมีความสุขได้จากส่ิงแวดล้อม
รอบตวัเสมอ ท าใหเ้กิดความผาสุกทางใจได ้โดยองคก์รมีความเช่ือวา่การท่ีพนกังานมองโลกในแง่ดีนั้น 
นอกจากจะส่งผลให้พนักงานเกิดความผาสุกทางใจแล้วยงัสามารถช่วยพฒันาองค์กรให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวิมล ค านวล (2552) ศึกษาเ ร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุข : 
กรณีศึกษาพนักงานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่า การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความสุขของพนกังาน  

2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณลกัษณะงานกบัความผาสุกทางใจใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ท่ีระดบันยัส าคญั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงหากพนกังานมีการ
รับรู้คุณลกัษณะงานสูงข้ึนก็จะท าให้มีความผาสุกทางใจเพิ่มข้ึนดว้ย เม่ือพนกังานรับรู้วา่ลกัษณะงานท่ี
ไดป้ฏิบติัเป็นงานท่ีดี ตอ้งใช้ทกัษะความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน จึงจะสามารถ
ปฏิบติังานนั้น ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตอ้งมีความรับผดิชอบในการตดัสินใจต่าง ๆ เม่ือพนกังาน
รับรู้คุณลกัษณะงาน พนกังานจะสามารถท างานไดดี้ มีความหลากหลายทางทกัษะ มีความภาคภูมิใจใน
งาน เห็นว่างานท่ีตนได้ปฏิบติัอยู่นั้นมีความหมาย รู้สึกทา้ทาย ไดใ้ช้ทกัษะท่ีหลากหลาย และได้น า
ศกัยภาพของตนเองออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม จึงส่งผลให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการท างาน มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี รักและตอ้งการอยู่กบัองค์การต่อไป สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวิมลรัตน์ พูลหน่าย (2555) ศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพเชิงรุก การรับรู้คุณลกัษณะงาน และ
ความสุขในการท างานของครูในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ผลการศึกษา พบว่า
การรับรู้คุณลกัษณะงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และงานวิจยัของเหมือนฝัน นาครทรรพ (2556) ศึกษาวิจยัเร่ืองสัมพนัธภาพทางสังคม 
พรหมวิหาร 4 การรับรู้คุณลกัษณะของงานและความสุขในการท างานของอาสาพฒันาชุมชน จงัหวดั
นนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณลกัษณะของงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการ
ท างานของอาสาพฒันาชุมชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของญาณ
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ภทัร เพญ็ศิริ (2556) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองแนวคิดวถีิพุทธและปัจจยัภายในองคก์รดา้นคุณลกัษณะงานส่งผล
ต่อความสุขในการท างานของพนักงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัภายในองค์กร
ด้านคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร   

ข้อเสนอแนะ                                                                                                                       
ข้อเสนอแนะส ำหรับองค์กำร        
 1. จากการวิจยัพบว่าระดบัความผาสุกทางใจของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ดงันั้นจึง
ควรมีการยกยอ่งชมเชย หรือใหร้างวลั ประกาศเกียรติคุณกบัพนกังานท่ีมีผลงานดี เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน และส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความผาสุกทางใจเพิ่มมากข้ึน 

2. จากการวจิยัพบวา่ระดบัการรับรู้คุณลกัษณะงานของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ดงันั้น
ผู ้ท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องจึงควรมีการส่งเสริมและให้ความส าคัญในเร่ืองการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถของพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานไดส้ามารถน าศกัยภาพของตนเองมาใชใ้นการปฏิบติังานได้
อยา่งเตม็ท่ี และสร้างเส้นทางความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังานท่ีมีศกัยภาพในการท างานเพื่อช่วยขบัเคล่ือน
องคก์รต่อไปในอนาคต 

3. จากการวิจยัพบว่าระดบัการมองโลกในแง่ดีของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ดงันั้นองค์กรควรจดักิจกรรมเพื่อปรับทศันคติ ละลายพฤติกรรม สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้างานกบัลูกน้อง หรือแมแ้ต่ผูบ้ริหารกบัพนกังานระดบัล่าง เช่น การจดัอบรมสัมมนา
การคิดบวก (Positive Thinking) หรือการน าธรรมะเขา้มาเป็นตวัช่วยให้พนกังานการมองโลกในแง่ดี
มากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข และลดช่องวา่งระหวา่งบุคคลท่ี
อาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหพ้นกังานไม่กลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัปัญหา เกิดความกดดนั ไม่สามารถแยกแยะได ้
หรือการโทษตวัเองเม่ือเกิดความผิดพลาดในการท างาน นอกจากน้ียงัควรให้ความส าคญักบัการจดัการ
กบัความคิด ความกดดนั ความบีบคั้นต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ ด้วยการเตรียมพร้อมส าหรับการ
ปรับตวัในการท างาน เพื่อพฒันาศกัยภาพและคุณภาพในการท างานใหก้บับุคลากรในองคก์รต่อไป 
ข้อเสนอส ำหรับกำรท ำวจัิยคร้ังต่อไป       
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ด้านจิตวิทยาองค์การเพิ่มเติม เช่น บรรยากาศในองค์กร หรือ
ส่ิงแวดลอ้มในองค์กร ว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผาสุกทางใจของพนกังานหรือภาวะหมดไฟในการ
ท างานของพนกังานหรือไม่  
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2. ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ เช่น ต ารวจ พยาบาล หรือครู เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมี
ความเครียดและความกดดนัสูง เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างและสามารถน าผลการวิจยัมาวิเคราะห์หาแนว
ทางแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม ดงันั้นในการ
วจิยัคร้ังต่อไปควรมีการท าการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมของพนกังาน 
ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 
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