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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท
ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ต่อองค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์
เซลส์ จากัด และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานกับ
ระดับ ความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิส ทริบิว ชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด พื้นที่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็นพนักงานของบริษัททั้งหมด จานวน 370 คน
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จานวน 368 ชุด เครื่องมือในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศหญิง อายุ 26-30 ปี
สถานสภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการทางาน 1-3 ปี ภาพรวมความสุขในการทางาน
อยู่ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน อยู่ในระดับ
เห็นด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับความสุขในการทางาน คือ
ระดับการศึกษา อายุการทางาน และระดับตาแหน่งงาน โดยมีผลกับความสุขในการทางานภาพรวม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนเพศ อายุ และสถานภาพ ไม่มผี ลกับความสุข
ในการทางาน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานกับระดับ
ความสุขในการทางาน พบว่า ด้านลักษณะงาน มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกสูงที่สุด คือ ค่า r = 0.779,
____________________________________
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ค่า p-value = 0.000 รองลงมา คือ ด้ านค่านิยมร่ว มขององค์กร ด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านผู้นา และด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความสุขในการทางาน, ความสุข, พนักงานบริษัท
ABSTRACT
This research to study happiness at work of employee at True Distribution
and Sales Company Limited, Regional Upper Northeast. This study has the objective
of finding level of happiness in the work of the employees. Compare the level of
comments by personal factors of Elements that influence employee happiness. And
study the relationship between factors influencing work happiness with level of
happiness in the work of the employees. Subjects in this research consisted of 370
personnel of Company. The questionnaire was completed and analyzed for 368 items.
The questionnaire was designed to collected data which consisted of 3 types of
questions: personal demographic information, opinions on elements which led to
happiness at work, and current happiness rating in their workplace. The reliability of
the questionnaire was 0.71. Data was analyzed using descriptive statistics is frequency,
percentage, means, independent t-test, analysis of variance: ANOVA, Scheffé and
Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results of the study show that most of the personnel were female,
26-30 years old, married, with bachelor degree education. Their work period was from 13 years and they worked in Operation employee. The level of their happiness at work
at True Distribution and Sales Company Limited was at the moderate level. The
opinion towards the overall happiness at work was at the “agree” level on elements
which contributed to happiness at work: organization’s share values, relationship at
workplace, job characteristic and leadership. For quality of work life, their opinion was
indifferent. The personal demographic factors that significantly related to happiness at
work were education level, work period and position at the level of 95% statistically
confident interval, while sex, age and marital status did not correlate significantly with
happiness at work. Factors influencing work happiness. 5 aspects of job characteristics.
The highest positive correlation coefficient is Job description the highest positive
correlation coefficient was r = 0.779, p-value = 0.000. The corporate values. The quality
of life in the workplace, the leadership and the relationship in the workplace,
respectively.
Keywords: Happiness in workplace, Happiness, Employee
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บทนา
องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข (Happy Organization) เป็ น แนวทางการจั ด การองค์ ก รยุ ค ใหม่
หากผู้บริหารสามารถสร้างให้องค์กรของตนมีบรรยากาศการทางานที่ดีเป็นมิตร และพนักงานทุกคน
ในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร กระตือรือร้นในการทางาน จะทาให้พนักงานทั้งหลายขององค์กร
มีค วามทุ่ มเท สนุ กสนานกั บ การท างาน ซึ่ ง จะน าไปสู่ สิ่ ง ที่อ งค์ก รคาดหวั ง เพราะพนั ก งาน เป็ น
ทรั พยากรบุ คคลที่สาคัญที่สุ ดส าหรับการนาพาองค์กรให้ ไปสู่ จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
(สมชาย เสนีวงษ์, 2558) พนักงานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญที่สุดสาหรับการนาพาองค์กรให้
ไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น จะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้
องค์กรก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ความสุขในการทางานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจึง
เป็นสิ่งสาคัญที่ทุก ๆ องค์กรต้องรักษาไว้ (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2556)
ดังนั้น สิ่งที่องค์กรควรตะหนักอยู่เสมอ คือ องค์กรจะต้องจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ โดยพยายามสร้างความสุขในการทางานของบุคลากรให้มากขึ้น
และสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ให้เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานแล้ว
เกิดความสุขในการทางาน รักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้ทางานกับองค์กรให้นานที่สุด ดังคากล่าวที่ว่า
คนหรือพนักงานในองค์กรนั้น ๆ เป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึก คนจะทางานได้ดีก็ต่อเมื่อ
มีความพึงพอใจ ความรักในงานและมีความศรัทธาต่อองค์กรจึงจะทาให้มีความสุขในการทางาน และ
พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ (พสุ เดชะรินทร์, 2558)
บริ ษัท ทรู เป็ น อีกองค์กรที่ต้ องการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข (Happy Organization)
ให้เกิดขึ้น เพื่อให้พนัก งานทุกคนทางานแล้วเกิดความสุขในการทางาน รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ให้ทางานกับองค์การให้นานที่สุด แต่ปัจจุบันพบว่าอัตราการลาออกของพนักงานในบริษัท มีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้น ทุกปี ถือเป็ น อุป สรรคส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ , 2560)
เพราะว่าช่วงเวลาที่จะได้พนักงานมาทดแทนอาจจะทาให้เกิดปัญหา ขาดโอกาสทางการขาย สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครพนักงานใหม่ การอบรมและพัฒนาทักษะการ
ทางาน ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางธุรกิจ ของบริษัท (งานด้านนโยบายและแผน, 2559)
จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสุขในการทางานของพนักงานบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น
แอนด์ เซลส์ จากัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อทราบถึงระดับความสุขในการทางาน
ของพนั ก งาน ทราบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ ความคิ ด เห็ น จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ต่ อ
องค์ป ระกอบที่ มีอิทธิพลต่อ ความสุ ขในการทางานของพนักงาน และทราบความสั มพันธ์ระหว่าง
องค์ ป ระกอบที่ มี อิท ธิพลต่อ ความสุ ข ในการทางานกับ ระดั บ ความสุ ขในการท างานของพนัก งาน
ประกอบกับปัจจุบันผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทแห่งนี้ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกั บงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องการนาผลจากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
บางประการที่สามารถแก้ไขได้ ตลอดจนนาไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้เป็นสถานที่ทางานที่น่าอยู่
น่าทางาน และเป็นองค์กรแห่งความสุข เกิดดุลยภาพระหว่างความสุขในการทางานกับความสุขใน
ชีวิตด้านอื่น ๆ นาผลการวิจัยที่ได้ปรับไปใช้เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในการวางแผนบริหารพนักงาน
การกาหนดกลยุทธ์หรือนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์
เซลส์ จากัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลต่อองค์ประกอบที่ มี
อิทธิพลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานกับ
ระดับ ความสุขในการทางานของพนั กงาน บริษัท ทรู ดิส ทริบิว ชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด พื้นที่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งหาข้อเท็จจริง
และข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ
และข้อสรุปต่าง ๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ประชากรของการวิ จั ย คื อ พนั ก งานบริ ษั ท ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น แอนด์ เซลส์ จ ากั ด พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 9 จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง พนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
จากัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นพนักงานประจาของบริษัท
ประกอบด้ว ย กลุ่ ม พนั กงานระดับ ปฏิ บั ติก าร กลุ่ ม พนั กงานสนับ สนุ น และ กลุ่ ม พนั กงานระดั บ
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา จานวน 370 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อายุงาน ระดับตาแหน่งงาน และ องค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน
ได้แก่ ด้านผู้ นา ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านลั กษณะงาน ด้านค่านิยมร่ว มขององค์กร และ
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทางานของพนักงาน ได้แก่ ความสุขในการทางานอยู่ใน
ระดับสูง ความสุขในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง และความสุขในการทางานอยู่ในระดับต่า
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ข้อมูลปัจจั ยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุ ข
ในการทางาน และข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อความสุขในการทางาน โดยผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนาไปทดลองใช้ (Try Out) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71
จากนั้นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อมูลและแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่
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4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากการออกแบบสอบถามที่สอบถาม
จากพนักงานประจาของบริษัทฯที่เป็นประชากรในการวิจัย
4.2 ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) รวบรวมข้ อ มู ล โดยการค้ น คว้ า ทฤษฎี แ ละ
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งจากเอกสารต่า ง ๆ ทั้ งจากหนั งสื อ วารสาร สิ่ งพิ มพ์ และการค้น คว้ าข้ อมู ล
ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้สาหรับการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และการอภิปรายผล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอายุ
การทางาน และระดับตาแหน่งงาน ด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ อธิบายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
และระดับความสุขจากการทางาน ด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
5.3 วิเคราะห์ ข้อมูล เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจาแนกตามปัจจัยส่ว นบุคคลต่อ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน ทาการทดสอบโดยการเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งระหว่ า งตั ว แปร 2 ตั ว ที่ เ ป็ น อิ ส ระต่ อ กั น ด้ ว ยค่ า Independent-Samples t-test
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธี เชฟเฟ่
5.4 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข
ในการทางานกับ ระดับความสุ ขในการทางานของพนักงาน ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
จากัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า
1. พนักงานของบริษัทส่วนใหญ่ปฏิบัติงานกลุ่มงานระดับปฏิบัติการ เป็นเพศหญิง อายุ
ตั้งแต่ 26-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการทางานตั้งแต่ 1-3 ปี
2. ระดับความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการทางาน
ด้านผู้นา
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

(X)
3.46
3.57
3.52
3.68
3.45
3.56

0.77
0.76
0.73
0.68
0.63
0.74

ระดับ
ความคิดเห็น
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานมีระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุ ขในการทางาน 5 ด้าน โดยรวมอยู่ ในระดับเห็ นด้ว ย ( X = 3.57, S.D. = 0.74) โดยด้า น
ค่านิยมร่วมขององค์กร มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( X = 3.68, S.D. = 0.68) ด้านความสัมพันธ์
ในที่ทางาน ค่าเฉลี่ย ( X = 3.58, S.D. = 0.76 ด้านลักษณะงาน ค่าเฉลี่ย ( X = 3.52, S.D. = 0.73)
ด้านผู้นา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.46, S.D. = 0.77) และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ค่าเฉลี่ย
( X = 3.45, S.D. = 0.63) ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลต่อองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แสดงดังตารางที่ 2-10
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน

เพศ
ชาย หญิง

ด้านผู้นา
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน

3.48
3.63
3.53
3.69
3.37

3.43
3.51
3.51
3.67
3.32

(t-value)

Sig.

0.71
2.03
0.46
0.32
0.71

0.48
0.04
0.64
0.75
0.48

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
ของพนั ก งาน เพศหญิ ง และเพศชาย ด้ า นผู้ น า ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ใ นที่ ท างาน ด้ า นลั ก ษณะงาน
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ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงว่าเพศไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทางาน
ด้านผู้นา
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน

อายุ (ปี)
<26
3.44
3.59
3.41
3.56
3.24

26-35
3.42
3.48
3.47
3.62
3.31

36-45
3.52
3.62
3.66
3.86
3.42

>45
3.50
3.79
3.80
3.93
3.75

(F-value)

Sig.

0.45
2.57
4.48
5.77
3.33

0.72
0.05
0.00
0.04
0.02

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
ของพนักงาน ทุกกลุ่มอายุ ด้านผู้นา ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วม
ขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงว่ากลุ่มอายุไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานะภาพ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทางาน
ด้านผู้นา
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน

สถานะภาพ
สมรส หย่า/หม้าย

โสด
3.43
3.58
3.49
3.66
3.33

3.47
3.56
3.53
3.68
3.36

3.37
3.45
3.55
3.84
3.24

(F-value)

Sig.

0.303
0.433
0.255
0.875
0.307

0.74
0.65
0.78
0.42
0.74

จากตารางที่ 4 พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข
ในการทางานของพนักงาน ทุกกลุ่มสถานะภาพ ด้านผู้นา ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิ ย มร่ ว มขององค์กร และด้านคุ ณภาพชีวิ ตในการทางาน ไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ เห็ น ด้ ว ย แสดงว่ าสถานะภาพไม่มี อิ ท ธิพ ลต่อ ความสุ ข
ในการทางาน
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทางาน
ด้านผู้นา
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน

ระดับการศึกษา
ประถม มัธยมศึกษา/ ปริญญา
ศึกษา อาชีวศึกษา ตรีข้นึ ไป
3.52
3.58
3.68
3.81
3.49

3.39
3.52
3.47
3.61
3.26

(F-value)

Sig.

3.57
2.34
2.59
5.52
4.61

0.04*
0.09
0.08
0.04*
0.01*

3.67
3.74
3.57
3.86
3.56

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
ของพนั ก งาน ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ด้ า นผู้ น า ด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว มขององค์ ก ร และด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต
ในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับเห็นด้วย แสดงว่า
การศึกษามีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน จึงต้องทาการการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธี เชฟเฟ่
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา เป็นรายคู่
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทางาน
ด้านผู้นา

ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร

ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน

ระดับ
การศึกษา

3.52

ผลต่างของค่าเฉลี่ย
ประถม
มัธยมศึกษา/
ปริญญา
ศึกษา
อาชีวศึกษา
ตรีข้นึ ไป
0.13
-0.16

3.39
3.67
3.81

-0.13
0.15
-

0.27
-0.19

0.18
-0.27*
-0.06

3.61
3.86
3.49

-0.19
0.05
-

0.25
0.23

-0.26
-0.19*
-0.08

3.26
3.56

-0.23
0.28

0.30

0.30
-0.08*

ค่า
เฉลีย่

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา /
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา /
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา /
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป

22

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

จากตารางที่ 6 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างาน ตามระดั บ การศึ ก ษาเป็ น รายคู่ พบว่ า ระดั บ
การศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ระดับ
ปริ ญญาตรี โดยมีค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความคิด เห็ นต่ อด้ านผู้ น า ด้า นค่า นิย มร่ ว มขององค์ กร และด้ า น
ความสัมพันธ์ในที่ทางาน มากกว่าทุกกลุ่มระดับการศึกษา ถึงแม้ว่าทุกกลุ่มจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ต่อองค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสุ ขในการทางาน อยู่ในระดับเห็นด้ว ยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
แสดงว่าการศึกษามีอิทธิพลต่อความสุขในการงานของพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่ มการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุการทางาน
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทางาน
ด้านผู้นา
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน

<1 ปี
3.57
3.74
3.58
3.72
3.5

อายุการทางาน
(F-value)
1-3 ปี 3-5 ปี >5 ปี

Sig.

3.39
3.43
3.37
3.49
3.19

0.25
0.01*
0.00*
0.00*
0.04*

3.35
3.46
3.28
3.49
3.28

3.48
3.6
3.67
3.86
3.41

1.37
4.28
8.38
10.30
2.89

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
ของพนักงาน ทุกกลุ่มอายุการทางาน ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วม
ขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงว่าอายุการทางานมีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน จึงต้องทา
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี เชฟเฟ่
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามอายุการทางาน เป็นรายคู่
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน

อายุ
การทางาน
<1 ปี
1-3 ปี
3-5 ปี
>5 ปี
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ค่า
เฉลี่ย

ผลต่างของค่าเฉลี่ย
<1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี >5 ปี

3.74
3.43
3.46
3.60

0.32*
0.27
0.13

0.32
0.03
0.168

0.28
0.03
0.18

0.14
0.17
0.14
-
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทางาน
ด้านลักษณะงาน

ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร

ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน

อายุ
การทางาน
<1 ปี
1-3 ปี
3-5 ปี
>5 ปี
<1 ปี
1-3 ปี
3-5 ปี
>5 ปี
<1 ปี
1-3 ปี
3-5 ปี
>5 ปี

ค่า
เฉลีย่
3.58
3.37
3.28
3.67
3.72
3.49
3.49
3.86
3.50
3.19
3.28
3.41

ผลต่างของค่าเฉลี่ย
<1 ปี
1-3 ปี 3-5 ปี
-0.21*
0.21
0.29
0.08
-0.29
0.30
0.09
0.32
0.38
0.23*
0.23
0.23
0.02
0.23
0.00
0.14
0.37
0.36
0.31*
0.31
0.21
0.09
0.22
0.09
0.08
0.23
0.14

>5 ปี
-0.09
0.30
0.38
0.14
0.36
0.37
0.08
0.22
0.13
-

จากตารางที่ 8 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน ตามกลุ่มอายุการทางานเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุ
การทางานที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
อายุ ก ารท างานน้ อ ยกว่ า 1 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ใ นที่ ท างาน
ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน มากกว่าทุกกลุ่ม
อายุ ง าน ถึ ง แม้ ว่ า ทุ ก กลุ่ ม จะมี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข
ในการทางาน อยู่ ในระดับ เห็ นด้ว ยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่าอายุงานมีอิทธิพลต่อ ความสุ ข
ในการทางาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับตาแหน่งงาน
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการทางาน
ด้านผู้นา
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน

ระดับตาแหน่งงาน
กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มระดับ
บริหาร สนับสนุน ปฏิบัติการ
3.93
3.73
3.79
3.97
3.73

3.53
3.65
3.70
3.95
3.51

24

3.40
3.53
3.46
3.61
3.28

(F-value)

Sig.

6.86
1.98
6.22
11.00
5.11

0.01*
0.14
0.02*
0.00*
0.06*

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

จากตารางที่ 9 พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข
ในการทางานของพนักงาน ทุกระดับตาแหน่งงาน ด้านผู้นา ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมของ
องค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับเห็นด้ วย แสดงว่าระดับตาแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน
จึงต้องทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี เชฟเฟ่
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
จาแนกตามระดับตาแหน่งงาน เป็นรายคู่
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการ
ทางาน
ด้านผู้นา

ด้านลักษณะงาน

ด้านค่านิยมร่วม
ขององค์กร

ด้านคุณภาพชีวิต
ในการทางาน

ค่า
เฉลี่ย

ตาแหน่ง
กลุ่มบริหาร/
บังคับบัญชา
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มบริหาร/
บังคับบัญชา
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มบริหาร/
บังคับบัญชา
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มบริหาร/
บังคับบัญชา
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ

ผลต่างของค่าเฉลี่ย
กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มระดับ
บริหาร สนับสนุน ปฏิบัติการ

3.40
3.53

0.39

0.39
-

0.53
0.16

3.93

0.53

-

0.34*

3.46
3.70

0.08

0.08
-

0.34
0.24

3.79

0.32

0.24

0.36*

3.61
3.95

0.09

0.02
-

0.36
0.34

3.97

0.36

0.34

0.27*

3.28
3.51

0.31

0.21
-

0.44
0.23

3.73

0.44

0.23

0.36*

จากตารางที่ 10 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
องค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสุ ขในการทางาน ตามระดับตาแหน่งงานเป็นรายคู่ พบว่าระดับ
ตาแหน่งงานที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
25
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กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อด้านผู้นา ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยม
ร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน มากกว่าทุกกลุ่มระดับตาแหน่งงาน ถึงแม้ว่าทุก
กลุ่มจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่าตาแหน่งงานมีอิทธิพลต่อ ความสุขในการทางาน โดยเฉพาะกลุ่ม
พนักงานระดับปฏิบัติการ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานกับระดับความสุข
ในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน แสดงดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างองค์ ป ระกอบที่ มี อิทธิ พลต่อ ความสุ ขในการทางาน กับ ระดั บ
ความสุขในการทางานของพนักงาน
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางาน
ด้านผู้นา
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
ด้านลักษณะงาน
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
โดยรวม

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r)
0.623(**)
0.620(**)
0.779(**)
0.725(**)
0.641(**)
0.84(**)

(F-value)
0.003*
0.000*
0.000*
0.000*
0.004*
0.007*

จากตารางที่ 11 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสุข
ในการทางานกับระดับความสุขในการทางานของพนักงาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างาน 5 ด้ า น กั บ ระดั บ ความสุ ข ในการท างาน พบว่ า ด้ า นผู้ น า
ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิต
ในการท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกกั บ ความสุ ข ในการท างานของพนั ก งาน โดยรวม
มีค่าความสั ม พัน ธ์ (R) เท่ากับ 0.84 โดยด้า นลั กษณะงาน มีค่า ความสั มพันธ์ ทางบวกสู ง ที่สุ ด คื อ
ค่า r = 0.779, ค่ า p-value = 0.00 รองลงมา คือ ด้ านค่ านิย มร่ว มขององค์ กร ด้ านคุ ณภาพชีวิ ต
ในการทางาน ด้านผู้นา และด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ความสุขในการทางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จากัด พื้นที่ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนบน มี ค วามสุ ข ในการท างานภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง กล่ าวคื อ
พนักงานรู้สึกว่าได้ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดี รู้สึกว่าได้ทางานที่ดีและมีความภูมิใจในงานที่ทา
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รู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่ทา รับรู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าในงานที่ทา รู้สึกสนุกและมีความสุขในที่
ทางาน และรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการทางาน อธิบายได้ว่า พนักงานรู้สึกพึงพอใจ
และภาคภูมิ ใ จในการท างานที่ ไ ด้ รั บผิ ด ชอบ มี ความรู้ สึ กที่ ดี ผู ก พั นต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน มี ค วามสุ ข
เมื่อทางานสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2557) ที่ได้อธิบายว่า ความสุข
ในการทางานของพยาบาล ด้านความพึงพอใจในงาน เกิดจากพยาบาลประจาการมีความรักและ
เอาใจใส่ งาน ซึ่งเป็ น ภารกิจ หลั กที่ต นกระท า มีความรับผิ ดชอบต่ องานที่ ทา มองเห็ นคุณ ค่าและ
ประโยชน์ ข องงานที่ ท า มี ค วามพึ ง พอใจกั บ งานที่ ท าอยู่ ใ นปั จ จุ บั น และมองว่ า งานที่ ท าอยู่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ทาให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ สุขใจที่ได้ทางานที่ตนชอบ และงานที่ทานั้นประสบ
ผลสาเร็จ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ระดั บ ความสุ ข ในการท างานของพนั ก งาน
ด้านเพศ กับระดับความสุขในการทางาน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานของเพศหญิง
และเพศชาย ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าความสุขในการทางานไม่ได้มาจากความแตกต่าง
ระหว่ า งเพศเพี ย งอย่ า งเดี ย ว อาจมี ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสุ ข ในการท างานร่ ว มด้ ว ย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภูวนัย มงคล (2559) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์
กับความสุขในการทางาน แต่ขัดแย้งกับผลการวิจัยของ ชุติกาญจน์ อิงชัยภูมิ (2557) ที่พบว่า เพศ
มีผลต่อระดับความสุขในการทางานของบุคลากรสังกัดสานักงานฯ โดยเพศของบุคลากรที่แตกต่างกัน
จะมีระดับ ความสุ ขในการทางานที่แตกต่างกัน และเพศหญิงจะมีระดับความสุขมากกว่าเพศชาย
ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนว่า แม้เพศที่แตกต่างกัน แต่ความสุขในการทางานของพนักงานไม่แตกต่างกัน
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จั ยส่ ว นบุ ค คลด้ านอายุ กับ ระดั บ ความสุ ข ในการท างานของ
พนักงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว (2551) ที่ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
คุณลักษณะงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค กับความสุขในการทางานของพยาบาล
งานพยาบาลผ่าตัด พบว่าอายุไม่มีผลต่อความสุขในการทางาน ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ ภูวนัย
มงคล (2559) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางาน
ของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ เชาวลิต สบายใจ (2557) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์
กับความความสุขในการทางานของบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผลการศึกษาพบว่า
ช่วงอายุมีผลต่อระดับความสุขในการทางานของบุคลากร ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่า แม้ช่วงอายุ
ที่แตกต่างกัน แต่ความสุขในการทางานของพนักงานไม่แตกต่างกัน
ความสัมพันธ์ร ะหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ กับระดับความสุขในการทางาน
ของพนักงาน พบว่าสถานภาพของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน สถานภาพ
ต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความสุขในการทางาน มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สุนิสา ปรีสว่าง
(2554) ทาการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ความต้องการ
มีส่วนร่วมในองค์กรและความสุขในการทางาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ที่ไ ม่ พบความแตกต่ า งของความสุ ข ในการท างานของพนั กงานที่ มี ส ถานภาพสมรส แตกต่า งกั น
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ซึ่งมีความแตกต่างกับการศึกษาของ วิจิตรา มาตาปิตา (2557) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล การได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจในงาน แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ กั บ ความสุ ข
ในการทางานของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ในจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า
ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และผลการศึกษาของ ภูวนัย มงคล (2559) ที่พบว่าสภาพสมรส เป็นปัจจัยส่วนบุคลที่มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่า แม้สถานภาพของพนักงานมี
ความแตกต่างกัน แต่ความสุขในการทางานของพนักงานไม่แตกต่างกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา กับระดับความสุขในการทางาน
ของพนั กงาน พบว่า ค่าเฉลี่ ย ระดับ ความสุ ขในการทางานของพนักงานแตกต่างกัน พนักงานที่มี
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า
ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งขององค์ประกอบส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน
ซึ่งสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ จิ ร า เติมจิ ต รอารีย์ (2557) ที่กล่ าวว่า การศึกษาสอนให้ คนรู้ จักคิ ด
วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง ย่อมได้รับการถ่ายทอดความรู้
ความคิด และความสามารถมากกว่า จึงเชื่อว่าระดับการศึกษาน่าจะมีผลต่อความสุขในการทางาน
โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความสุขในการทางานมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า เพราะการศึกษาสูง ทาให้
มีร ายได้สู ง ส่ งเสริ มให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ภูว นัย มงคล (2559)
ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
พบว่า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ด้า นระดั บ การศึ กษา ไม่มี ความสั ม พัน ธ์ กับ ความสุ ข ในการทางาน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มาริสา อมรกิจสุนทร (2557) ทาการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการทางานของบุคลากรที่ที่ทางานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอุดรธานี
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
อุดรธานี ที่พบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน ในขณะที่
ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่า ระดับการศึกษาของพนักงานแตกต่างกันทาให้ความสุขในการทางาน
ของพนักงานแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า จะมีความสุขในการทางานมากกว่า
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่า ระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อ
หรือมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทางาน กับระดับความสุขในการทางาน
ของพนั ก งาน พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความสุ ข ในการท างานตามกลุ่ ม อายุ ก ารท างานแตกต่ า งกั น
พนักงานที่มีอายุการทางานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานสูงกว่าพนักงาน
ที่มีอายุการทางาน น้อยกว่า 5 ปี อธิบายได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทางาน เป็นปัจจัยหนึ่ง
ขององค์ประกอบส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน ซึ่งมีสอดคล้องกับแนวคิดของ
จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2557) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์ในการทางานมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ในงาน บุคคลที่ทางานนานจนมีความรู้ความชานาญมากขึ้น ทาให้เกิดความพึงพอใจกับงานที่ทา และ
รับผิดชอบอยู่โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ มาริสา อมรกิจสุนทร (2557) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัย
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ที่มีอิทธิพลต่อความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ที่ทางานในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มตัวอย่ าง คือ บุคลากร สั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดอุดรธานี พบว่า ระยะเวลาการทางานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน
ซึ่งแตกต่า งจากผลการศึกษาของ ประทุม ทิพย์ เกตุ แก้ว (2551) ทาการศึ กษาเรื่อ งความสั มพัน ธ์
ระหว่างการรับรู้คุณลักษณะงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความสุขในการ
ทางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ที่พบว่าปัจจัยด้านอายุงานไม่มี
ผลต่อความสุขในการทางาน ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่า อายุการทางานต่างกันส่งผลต่อหรือมี
ความสัมพันธ์กับระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับตาแหน่ง กับระดับความสุขในการทางาน
ของพนักงาน พบว่าพนักงานมีค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานของพนักงานแตกต่างกัน พนักงาน
กลุ่ มงานระดับ ปฏิ บั ติ การ มีค่ าเฉลี่ ยระดั บความสุ ข ในการท างานต่าที่สุ ด เมื่อ เที ยบกับ พนั กงาน
กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานบริหารและบังคับบัญชา กลุ่มงานบริหารและบังคับบัญชามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อธิบายได้ว่าระดับตาแหน่งงาน เป็นปัจจัยหนึ่งขององค์ประกอบส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุ ขในการทางาน ตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน พรพินิจ วงศ์สุ นา, 2558)
ที่กล่าวว่า ความมั่นใจในตนเอง ในเรื่องของความสามารถ ความรู้ และความสาคัญในตัวของตนเอง
รวมทั้ง ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ในสังคม หรืออยากที่จะให้บุคคลอื่น
สรรเสริญ นับหน้าถือตา ซึ่งเป็นความต้องการขั้นที่ 4 ของทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ เช่นเดียวกับ
ทฤษฎีของเฮอร์ ซเบิ ร์ ก (Herzberg, 1950 อ้า งถึง ใน พรพินิจ วงศ์สุ นา, 2558) ที่ก ล่ าวว่า การให้
ความรับผิดชอบมากขึ้น และการให้อานาจบารมีมากขึ้น มีคนจานวนมากที่ทางานภายในองค์กรใด
องค์กรหนึ่งที่ต้องการจะมีความรับผิดชอบ มีอานาจบารมีมากขึ้นจากการเป็นผู้บังคับบัญชา และ
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้จากการทางาน และบุคคล
เหล่ านั้ น มีความสุ ขในการท างาน มีสอดคล้ องกั บการศึกษาของ เชาวลิ ต สบายใจ (2557) ที่พบว่ า
ตาแหน่งทางการบริหาร มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน แต่ขัดแย้งกับจากผลการศึกษาของ
สุนิส า ปรีสว่าง (2554) ทาการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร ความต้องการมีส่วนร่วมในองค์กรและความสุขในการทางาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบความแตกต่างของความสุขในการทางานของพนักงานที่มีตาแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ขจีพรรณ พิลุน (2558) ที่พบว่า ปัจจัย
ด้านระดั บ งาน ไม่มีผ ลต่อความสุ ขในการทางาน ผลการศึกษาครั้งนี้ส นับสนุนว่า ระดับตาแหน่ง
พนักงานแตกต่างกันส่งผลต่อหรือมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางานกับระดับความสุ ข
ในการทางานด้า นผู้ น า จากการวิจัย พบว่า มีค วามสั มพัน ธ์อ ย่า งมีร ะดั บนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ มีค่ า
ความสัมพัน ธ์ทางบวกอยู่ ในระดับ ค่อนข้างสูง (r = 0.62, p-value = 0.03) องค์ประกอบย่อย คือ
หั ว หน้ า เป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการสร้ า งและพั ฒ นาที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน มี ค วามยุ ติ ธ รรม
มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา อธิบายได้ว่าการทางานอย่างมีความสุขเกิดจากการมี
ผู้นาที่มีการสร้างและพัฒนาทีมงาน ความยุติธรรม มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยัง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงาน สร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
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ในการทางาน และสามารถดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาได้เพื่อให้ทางานได้มี ประสิทธิภาพ
สูงสุด รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่าเสมอให้ความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่า
เทียมกันด้วยความเป็นมิตร ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางที่โปร่งใสและชัดเจน และมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการทางานอย่างตลอดเวลาเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ ตรงกับ
ทฤษฎีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อความสุขในการทางานของ รวมศิริ เมนะโพธิ (2559) ที่กล่าวว่า
“ผู้นา” (Leadership) ถือเป็นตัวจักรสาคัญที่จะขับเคลื่อน และสร้างการทางานอย่างมีความสุขให้
เกิดขึ้น ในองค์ กร ซึ่งจะต้องเริ่ มต้น จากผู้ น าที่มีวิสั ย ทัศน์ที่จ ะสร้างองค์กรแห่ งความสุ ขให้ เกิดขึ้ น
สามารถชักจูงพนักงานทุกคนให้ ร่ วมกันสร้ างสรรค์การทางานอย่างมีความสุ ข และสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ ฤทธิ์ณรงค์ อินตาโล (2558) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทางาน
และบทบาทการบังคับบัญชาของหัวหน้างานกับพฤติกรรมการทางาน: กรณีศึกษาสานักงานเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า บทบาทการบังคับบัญชาของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการทางาน
อย่างมีความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้
สนับสนุนว่าองค์ประกอบด้านผู้นา มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางาน กับระดับความสุข
ในการทางานด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.62, p-value = 0.00) องค์ประกอบย่อย คือ
รู้สึกมีความสุข รู้สึกดี สนุก เพลิดเพลินเมื่ออยู่ กับเพื่อนร่วมงาน เมื่อมีปัญหาสามารถปรึกษาเพื่อน
ร่วมงานได้ทุกเรื่อง และมีการแบ่งปันความรู้สึกกันอย่างเปิดเผย และกว้างขวางระหว่างเพื่อนร่วมงาน
อธิบายได้ว่าการทางานอย่างมีความสุขนั้น เกิดจากการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ให้การยอมรับ ให้ความ
เคารพ เอาใจใส่ และช่ว ยเหลื อซึ่งกัน และกัน เพื่อให้ เกิดทีมงานที่ทางานประสานกันอย่างราบรื่น
มีก ารแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น อย่ างกว้ างขวาง และให้ ค วามร่ ว มมื อกั นในการทางานให้ ป ระสบ
ผลสาเร็จ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรรณิภา สืบสุข (2558) ที่สรุปว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความสุข
และประสบความสาเร็จในการทางานไว้ว่า สัมพันธภาพที่ดี ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพ
เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนความสามัคคีในหน่วยงาน นามาซึ่งความสุขในการทางาน
เช่น เดี ย วกั บ จงจิ ต เลิ ศวิบู ล ย์ มงคล (2557) กล่ าวไว้ว่า สั ม พันธภาพที่ดีช่ว ยเสริม สร้างความสุ ข
ในการทางาน สร้างเสริมคุณภาพงานการมีสัมพันธภาพที่ดี นามาซึ่งความสุขความสาเร็จในการทางาน
ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่าองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ ในที่ทางาน มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางานกับระดับความสุ ข
ในการทางานด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.78, p-value = 0.00) องค์ประกอบย่อย คือ เข้าใจถึงความสาคัญของงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในปั จ จุ บั น มี อิ ส ระในการท างานอย่ า งเต็ ม ที่ งานที่ ท าในปั จ จุ บั น มี ค วามน่ า สนใจ
หลายหลาก และท้ า ทายความสามารถ อธิ บายได้ว่ างานที่ ได้ รับ มอบหมายมี ส่ ว นส าคัญ อย่ างยิ่ ง
ที่จะก่อให้เกิดการทางานอย่างมีความสุข กล่าวคือ ได้ทางานที่รัก ที่ชอบ มีความชานาญ ถนัด ท้าทาย
มีอิสระในการได้คิดได้ทา สามารถใช้ศักยภาพที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่ ได้ทางานที่เป็นระบบ ระเบียบ
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ที่แน่ชัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และผลของงานยังส่งผลต่อคนโดยส่วนรวมองค์กรให้คุณค่า
กับตาแหน่งงานและงานที่ทา เนื้องานที่ทาน่าสนใจ ท้าทาย ทาแล้วไม่น่าเบื่อ ทาแล้วไม่เครียดกับงาน
มากเกินไป ตรงกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางานของ สมชาย เสนีวงษ์ (2558) ที่กล่าวไว้
ว่าเนื้อหาของงานจะมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างความพอใจในงาน ซึ่งทฤษฎีนี้มีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ วิจิ ตรา มาตาปิตา (2557) ทาการศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ว นบุคคล
การได้รับการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลมหาวิทยาลั ยของรัฐ ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าการรับรู้ลั กษณะงานมีค่า
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่าองค์ประกอบด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางาน กับระดับความสุข
ในการทางานด้านค่านิยมร่วมขององค์กร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ ใ นระดับ ค่ อนข้ างสู ง (r = 0.73, p-value = 0.00) องค์ป ระกอบย่ อ ย คื อ ตระหนั ก ว่ า
ความส าเร็ จ ในงานมี ผ ลตามเป้ า หมายของค่ า นิย มขององค์ ก ร รู้ สึ ก ว่ า ตนเองมีค วามส าคั ญ หรื อ
มีความหมายต่อองค์กร อธิบายได้ว่า ค่านิยมขององค์กรที่จะสร้างให้เกิดการทางานอย่างมีความสุขนั้น
ต้องสามารถประสานผลประโยชน์ขององค์กรและคนส่วนใหญ่ ทางานภายใต้เป้าหมายร่วมกันของ
องค์กร ซึ่งสามารถตอบสนองกับนโยบายขององค์กร เป็นองค์กรที่มีค่านิยมและนโยบายที่ตรงกับ
เป้าหมายส่วนตัว ทั้งยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ฤทธิ์ณรงค์ อิน ตาโล (2558) ที่ทาการศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างค่านิ ยมในการทางานและ
บทบาทการบังคับ บั ญชาของหัว หน้างานกับพฤติกรรมการทางาน: กรณีศึกษาส านักงานเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ค่านิยมในการทางาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนว่าองค์ประกอบด้านค่านิ ยมร่วมขององค์กร
มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางาน กับระดับความสุข
ในการทางานด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.73, p-value = 0.00) องค์ประกอบย่อย คือ สามารถแบ่งเวลา
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัวและที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตที่มี
ความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต ส่ ว นตั ว และชี วิ ต การท างาน ได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามาร ถ
อย่างต่อเนื่อง องค์กรเห็นคุณค่าของพนักงาน อธิบายได้ว่าด้านคุณภาพชีวิตการทางานนั้น จะต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่ององค์กรเห็นคุณค่าของพนักงาน ตลอดจนได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากการทางาน ทั้งยังมีสถานที่ทางานที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี มีเครื่องอานวย
ความสะดวกที่เหมาะสม และสามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและชีวิตการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางานที่ พรพินิจ วงศ์สุนา (2558)
กล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจัยหรือทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก และได้อธิบายว่า สภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ดี ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจของสภาพแวดล้อมในงานมีความสาคัญต่อการจูงใจ
ในการทางาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภูวนัย มงคล (2559) ที่ส รุปผลการศึกษาว่า
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คุณภาพชีวิตในการทางาน มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน และเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มี
ความสุข และประสบความสาเร็จในการทางาน ดังนั้นองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงบรรยายจากผลการวิจัย
จากการวิจั ย ผู้ วิจั ย ขอน าเสนอความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่ อ
องค์กรในการสร้างความสุขในการทางานของพนักงานในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
1. พนักงานมีระดับความสุขในการทางานระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรควรสร้างทัศนคติ
ที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ทา หรือเกี่ยวข้องกับองค์กร
รวมถึ ง เป้ า หมายขององค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การสร้ า งแรงจู ง ใจ
ในการทางานโดยไม่ได้มีเรื่องของรางวัลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่มีผลทางด้านจิตใจ
2. ระดับ ความคิดเห็ น ต่อองค์ป ระกอบที่ มีอิ ทธิพลต่อ ความสุ ข ในการทางาน พนักงาน
มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตในการทางานต่าที่สุด ดังนั้นองค์กรควรทบทวนเรื่อง
การกาหนดนโยบายและการบริหารงานขององค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
โดยมีการจัดสรรงาน กระจายงาน หรือปรับเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณงานกับ
จานวนพนักงานในกลุ่มงาน และการประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่แท้จ ริง รวมทั้งการส่งเสริมสถานที่ทางานให้น่าอยู่ น่าทางาน และเอื้อต่อการทางาน
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับการทางาน อันจะส่งผลให้ระดับความสุขในการทางานของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น
3. ระดับ ความคิดเห็ น ต่อองค์ป ระกอบที่ มีอิทธิพลต่อความสุ ข ในการทางานทั้ง 5 ด้าน
พบประเด็นที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่าที่สุด บริษัทฯ ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทางาน ดังนี้
3.1 องค์ประกอบด้านผู้นา บริษัทฯ ควรมีลักษณะสาคัญในการส่งเสริมหรือสร้างให้
พนักงานภายใต้การปกครองเกิดการทางานอย่างมีความสุข ส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใต้บังคับบัญชา
มีการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุน สร้างความรู้สึกตระหนัก สร้างแรงปรารถนาในการทางานอย่างสม่าเสมอ
3.2 องค์ป ระกอบด้านความสั มพันธ์ในที่ทางาน เพื่อส่ งเสริมให้ พนักงานมีความสุ ข
ในการทางานเพิ่มขึ้น องค์กรควรให้ความเสมอภาคในการทางานแก่พนักงานทุกระดับ อีกทั้ง ผู้นาหรือ
ผู้บังคับบัญชาควรสร้างบรรยากาศในการทางานให้เป็นกันเอง และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการทางานเป็นทีม
3.3 องค์ประกอบด้านลักษณะงาน องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงาน ได้ทางานที่รัก ชอบ
มีความชานาญ ถนัด ท้าทายมีอิสระในการได้คิดได้ทา สามารถใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยองค์กรควรให้คุณค่ากับตาแหน่งงานและงานที่ทา ส่งเสริมให้มีอานาจ
ในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ และมีอิสระในการทางานอย่างเต็มที่
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3.4 องค์ประกอบด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ควรประสานผลประโยชน์ระหว่างองค์กร
และพนักงานส่วนใหญ่ ให้สามารถทางานภายใต้เป้าหมายร่วมกันและตอบสนองกับนโยบายขององค์กร
โดยมีค่านิยมและนโยบายที่ตรงกับเป้าหมายของพนักงานไว้ เพราะมีผลต่อความสุขในการทางาน
ของพนักงาน
4. พนักงานมีความสุขในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์กรควรให้ความสาคัญ
ต่อพนั กงานตามความเชื่อที่ว่า “ความสุขของพนักงาน นามาสู่ การเพิ่มผลผลิตและทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร” และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทางาน องค์กรควรมีนโยบาย
ในการสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" หรือ Happy Organization หากผู้บริหารสามารถสร้างให้องค์กร
ของตนมีบรรยากาศการทางานที่ดี เป็นมิตร และพนักงานทุกคนในองค์กรของตนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
องค์กร กระตือรือร้น ในการทางานแล้ว ก็จะทาให้ พนักงานทั้งหลายขององค์กรนั้น มีความทุ่มเท
สนุกสนานกับการทางาน ซึ่งจะนาไปสู่สิ่งที่องค์กรคาดหวัง การทาให้พนักงานมีความสุขกับการทางาน
นั้นองค์กรจะต้องพิจารณาปัจจัยหลักสองด้าน คือ
4.1 ด้ า นบรรยากาศในการท างาน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงาน บริ ษั ท ฯ
ต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีการชิงดีชิงเด่นแข่งขันกันจนมากเกินไป
ซึ่ ง จะน าไปสู่ ค วามขั ด แย้ ง ในการท างานที่ เ กิ น กว่ า จะควบคุ ม ได้ น าไปสู่ ค วามเครี ย ดและความ
ไม่ไว้วางใจกัน เกิดการปกปิดข้อมูล ไม่ร่วมมือประสานงานกัน ยิ่งจะทาให้บรรยากาศของการระดม
สมองและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒ นาสิ่ งใหม่ ๆ ลดน้อยลงไป ส่ว นความสั มพันธ์ระหว่าง
เจ้านายลูกน้อง หัวหน้างานจะต้องมีการดูแลที่เป็นธรรม การให้ความเอาใจใส่อย่างเหมาะสม รวมถึง
การมีกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการระหว่างกันบ้าง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองจะนาไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทางการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมาก
4.2 ด้านเนื้อหาของงานที่ให้พนักงานทา ด้านนี้ได้รับการวิเคราะห์ว่ามีอิทธิพลสูงมาก
ประเด็นหลักที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้คื อ ต้องให้พนักงานมีความรักและมีความสุขกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย จึ งจะสามารถกระตุ้น ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ออกมาได้ โดยทางด้า นจิตวิทยา
สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวในการจัดการอย่างมาก โดยกล่าวว่า หากพนักงานมีความรักชอบในงานที่ทา
จะช่ ว ยขจั ด ความเบื่ อ หน่ า ยในการท างานลงได้ อี ก ทั้ ง ยั ง สร้ า งความกระตื อ รื อ ร้ น และสมาธิ
ในการทางานด้วย เสมือนกับ ว่านั่ งทางานที่ตนชอบหลายชั่ว โมงก็เสมือนว่าเวลาเพิ่งผ่ านไปไม่ถึง
สิบนาที และจากความรู้สึกในช่วงดังกล่าวนั้น จะช่วยสร้างและกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์ออกมา
ได้อย่างไม่จากัด นับเป็นอาวุธทางการแข่งขันอย่างหนึ่ง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเรื่องความสุขในการทางานของพนักงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาระบบงานที่ส่งเสริมความสุขในการทางาน ซึ่งอาจมีแนวโน้มผลลัพธ์เชิงคุณภาพต่อพนักงาน
ผู้บริหาร และองค์กรต่อไป
2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาสร้างเป็น
เกณฑ์มาตรฐานทางด้านความสุขในการทางานของพนักงานต่อไป
3. เมื่อระยะเวลาผ่านไป ควรทาการวิจัยซ้าถึงระดับการเปลี่ยนแปลงความสุขในการทางาน
ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความสุขในการทางานของพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
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4. ควรทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการหา
แนวทางการพัฒนาความสุขในการทางาน เพื่อพัฒนารูปแบบการทางานอย่างมีความสุข
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