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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาระดบัความสขุในการทาํงาน และศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวั และปจัจยัดา้นองคก์ร กบั
ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่
สรา้งสมการพยากรณ์ทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํนวน 104 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้น 
การวเิคราะหข์อ้มลู คอื การวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัและการวเิคราะห์
การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 

 ผลการวจิยัพบวา่  
1. ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3. 31) 
2. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั

หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี6 ปจัจยั 
ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ (X3) ปจัจยัดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(X4) ดา้นคุณลกัษณะงาน (X7) 
ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน (X8) ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X10) และดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ในการทาํงาน (X12)  
 ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ม ี2 ปจัจยั 
ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (X2) และปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั (X5)   
 3. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิม ี4 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้น
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (X1) ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน (X6) ดา้นความกา้วหน้าใน
หน้าทีก่ารงาน (X9) และดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน (X11) 



 

 

 4. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี5 ปจัจยั โดย
เรยีงลาํดบัจากปจัจยัทีส่ง่ผลมากทีส่ดุไปยงัปจัจยัทีส่ง่ผลน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
คุณลกัษณะงาน (X7) ดา้นบุคลกิภาพ (X3) ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X9)  
ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน (X8) และดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (X2) โดยปจัจยัทัง้ 5 ปจัจยัน้ี 
สามารถรว่มกนัพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 44.60 
 5. สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ 
  5.1 สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชค้ะแนนดบิ ไดแ้ก่ 
 Ŷ   = 1.675 + .159X7  + .200X3  -  .13X9  + .240X8 + X2 
  5.2 สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชค้ะแนนมาตรฐาน ไดแ้ก่ 
 Z = .249X7  + .258X3  -  .278X9  + .310X8 + .161X2 หรอื 
          Z ความสขุในการทาํงาน =  .249*Zคุณลกัษณะงาน  + .258*Zบุคลกิภาพ  -   
                   .278*Zความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  + .310*Zสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน +  
                   .161*Zรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to examine the level of happiness at work 
and the relationship between personal, family, and organizational factors and work 
happiness of the library staff at the Central Library, Srinakharinwirot University in order 
to establish prediction equations of work happiness.  The research population included 
104 library staff members at the Central Library, Srinakharinwirot University.  A 
questionnaire was used to gather data which were analyzed using Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.   
 The study presented the following results:  

1. Work happiness of the library staff at the Central Library, Srinakharinwirot  
University was at a moderate level ( X = 3.31).   

2. Factors that positively affected work happiness at 0.1 significance level  
included personality (X3), achievement motivation (X 4), job characteristics (X 7), 
workplace relationships (X 8), recognition (X 10), and working environment (X 12).    

   The two factors that positively affected work happiness at .05 significance  
level were average monthly income (X 2) and family relationship (X 5).  
 3. The factors that did not significantly related to the work happiness included 
duration of work performance (X 1), policy and administration (X 6), career advancement 
(X 9), and work morale and encouragement (X 11). 

4. The factors that significantly affected the work happiness at .01 level included 
job characteristics (X 7), personality (X 3), career advancement (X 9), workplace 
relationships (X 8), and average monthly income (X 2), respectively.  Putting these five 
factors together, they could predict happiness at work of the library staff at 44.60 
percents. 



 

 

5.  The prediction equations of work happiness for the library staff were shown 
as follows: 

 5.1 The prediction equation, using raw scores, was: 
               Ŷ   = 1.675 + .159X7  + .200X3  -  .13X9  + .240X8 + X2 

 5.2  The prediction equation, using standard scores, was: 
               Z = .249X7  + .258X3  -  .278X9  + .310X8 + .161X2 or 
         Z work happiness  =  .249*Z job characteristics  + .258*Z personality - .278*Z 
career advancement + .310*Z workplace relationships + .161*Z average monthly 
income. 
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บทท่ี 1                                                                                 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 การปฏบิตังิานในองคก์รใด ๆ กต็าม สิง่ทีเ่ป็นปจัจยัสาํคญัในการดาํเนินงานให ้
ประสบผลสาํเรจ็ไดน้ัน้ คอื บุคลากร แมป้จัจุบนัจะมคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยมีาก และ 
มกีารนํามาใชแ้ทนคนในการปฏบิตั ิแต่กไ็มไ่ดเ้ป็นเครือ่งบ่งชีท้ีส่าํคญัทีส่ดุในความสาํเรจ็  
คนทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นองคก์รนัน้ต่างหากทีจ่ะเป็นเครือ่งบ่งชี ้เพราะคนเป็นผูค้ดิ ผูว้างแผนและ
ผูป้ฏบิตังิาน ดงันัน้ถา้คนมคีุณภาพ มคีวามสขุในการทาํงาน งานกจ็ะประสบความสาํเรจ็ไดต้าม
เป้าหมายทีว่างไว ้(พยอม วงศส์ารศร.ี  2541 : 2) 
 การทาํงานอยา่งมคีวามสขุนัน้ เป็นสิง่ทีบุ่คลากรทุกคนในองคก์รต่างปรารถนา คงไม่
อาจมใีครปฏเิสธไดว้า่หากคุณไดท้าํงานในทีท่าํงานทีค่ณุรูส้กึวา่มคีวามสขุแลว้นัน้คุณจะรูส้กึ
ผกูพนั สนุกสนาน ความรูส้กึทีว่า่มาทาํงานจะหมดไป แต่จะกลบักลายเป็นการมารว่มสนุกกบั
กจิกรรมต่างๆ เพือ่ความสาํเรจ็ของตนเอง กลุ่ม และองคก์รทีเ่ปรยีบเสมอืนบา้นหลงัทีส่อง 
 ปจัจุบนักระแสการสรา้งการทาํงานอยา่งมคีวามสขุในประเทศไทยไดเ้ริม่แพรห่ลายมาก
ยิง่ขึน้ เพือ่สรา้งผลผลติหรอืผลประกอบการทีย่ ัง่ยนื สรา้งแรงจงูใจในการทาํงานใหแ้ก่บุคลากร 
โดยใหเ้ขาเหล่านัน้รูส้กึถงึการมสีว่นรว่มในการทาํงาน รูส้กึทาํงานแลว้มคีวามสขุ รูส้กึถงึความ
มัน่คงในงาน การเจรญิเตบิโตกา้วหน้า กระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย สนุกกบั
งาน รวมถงึมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัเพือ่นรว่มงาน และสภาพแวดลอ้มทีท่าํงานทีด่ ีทีเ่อือ้อาํนวย
ใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน ลดความเครยีดและความขดัแยง้ในองคก์ร ซึง่ชว่ยใหอ้งคก์ร
เจรญิกา้วหน้าและพฒันาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์.  
2544 ;  จรรยา ดาสา.  2552 : ออนไลน์) 
 เมือ่พจิารณาคาํวา่ “การทาํงานอยา่งมคีวามสขุ” หลายคนต่างใหค้าํจาํกดัความแตกต่าง
กนั ทัง้น้ีเน่ืองจากคาํวา่ “ความสขุ” ของแต่ละคนมวีถิใีนการเสพแตกต่างกนั บางคนคดิวา่  
“การทาํงานอยา่งมคีวามสขุ” ประกอบดว้ยปจัจยั 3 ประการคอื 1) งานทีท่าํมคีวามสนุก  
2) เพือ่นรว่มงานด ี3) สภาพแวดลอ้มในทีท่าํงานด ีในขณะทีบ่างคนมองวา่ “การทาํงานอยา่งมี
ความสขุ” คอื ความรูส้กึทีอ่ยากมาทาํงาน โดยองคก์รหรอืผูบ้รหิารจะตอ้งใหอ้สิระในความคดิ มี
ความสนุก รูส้กึทา้ทาย ไมจ่าํกดัอยูแ่ต่ในกรอบ เพือ่นรว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หวัหน้างานให้
ความรว่มมอืทีด่ใีนการทาํงาน และเมือ่ทาํงานสาํเรจ็ควรจะตอ้งมกีารชื่นชมและไดร้บัการยอมรบั
จากผูบ้รหิาร นอกจากน้ีบางคนยงัมคีวามเหน็วา่ “การทาํงานอยา่งมคีวามสขุ” คอืการทาํงานที่
เสมอืนวา่ไมไ่ดท้าํงาน แต่เหมอืนกบัทาํกจิกรรมสนุกเพลดิเพลนิ รูส้กึเตม็ใจทีจ่ะทาํงานนัน้อยา่ง
เตม็ที ่เป็นตน้ 
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 จากการใหค้วามหมายของ “การทาํงานอยา่งมคีวามสขุ” พบวา่การทาํงานทีม่คีวามสขุ
ควรจะประกอบไปดว้ย การทาํงานทีม่คีวามสนุก มคีวามทา้ทาย มคีวามเป็นอสิระ มเีพือ่น
รว่มงานทีด่ ีมสีถานทีท่าํงานทีเ่หมาะสมในอนัทีจ่ะสามารถสรา้งบรรยากาศการทาํงานอยา่งมี
ความสขุได ้เมือ่นํามาพจิารณากส็ามารถแยกออกเป็นปจัจยัหลกัๆ ได ้4 ปจัจยัคอื  
1) ตวับุคลากร 2) งาน 3) ผูนํ้า และ 4) บรรยากาศในทีท่าํงาน  
 สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นหน่วยงานทีท่าํหน้าทีส่นบัสนุน
ภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั ในการจดัหาและใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศทุกรปูแบบแก่
อาจารย ์นิสติ บุคลากรของมหาวทิยาลยั ตลอดจนผูใ้ชภ้ายนอกมหาวทิยาลยั เพือ่สง่เสรมิ 
สนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมาย ทัง้ใน
ดา้นการเรยีนการสอน การศกึษาคน้ควา้และการวจิยั ดงันัน้การใหบ้รกิารทีด่เีลศิเสรมิสรา้ง
ความพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารนัน้จะไดแ้รงขบัมาจากบุคลากรทีม่คีวามพรอ้ม มคีวามสขุในการ
ทาํงาน ซึง่ทาํใหบุ้คลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันางานและเพิม่ผลผลติหรอืคณุภาพใน 
การบรกิารของหอ้งสมดุ หากบุคลากรประสบปญัหาหรอือุปสรรคใด ๆ กจ็ะสง่ผลทาํใหคุ้ณภาพ
ในการใหบ้รกิารมปีระสทิธภิาพลดน้อยลง 
 ดงันัน้การสรา้งความสขุในทีท่าํงาน จะเกดิประโยชน์ทัง้บุคลากรและองคก์ร โดยทาํให้
บุคลากรมคีวามสขุ ดาํรงชวีติอยา่งเหมาะสม มคีวามมัน่คงในอาชพี เกดิความรูส้กึวา่ตนเป็น
ทรพัยากรทีม่คีุณคา่สาํคญัต่อองคก์ร มคีวามสมัพนัธท์ีด่ใีนหมูเ่พือ่นรว่มงาน มแีรงจงูใจใน 
การทาํงานมากยิง่ขึน้ และรูจ้กับาํเพญ็ประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชนและองคก์ร 
สาํหรบัประโยชน์ต่อองคก์ร ความสขุในการทาํงานจะชว่ยผลกัดนัประสทิธภิาพการทาํงานให้
สงูขึน้ คุณภาพของการบรกิารดขีึน้ สง่ผลใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัการบรกิารทีด่มีปีระสทิธภิาพ และ
กลบัมาใชบ้รกิารอกี ลดปญัหาการขาดงาน การเขา้ทาํงานชา้ การลาปว่ย ลากจิ ของบุคลากร
ลดลง รวมทัง้ลดอตัราการเขา้-ออกของบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรมคีวามรกัในองคก์ร 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาขาอาชพี 
ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบวา่ มกีารศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งในหลากหลายอาชพี เชน่ พยาบาล 
บุคลากรสาธารณสขุ คร ูตํารวจ พนกังานบรษิทั เป็นตน้ สว่นบุคลากรหอ้งสมดุ ไมม่กีารศกึษา
ความสขุในการทาํงานทีเ่ฉพาะเจาะจง จะศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจในการทาํงาน 
ความเครยีด และขวญัในการทาํงานเทา่นัน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความสขุในการทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็น
ประโยชน์ในการเป็นขอ้มลูแก่ผูบ้รหิารองคก์รใชเ้ป็นแนวทางประกอบการวางนโยบายเพือ่
เสรมิสรา้งความสขุในการทาํงาน เป็นองคก์รแหง่ความสขุ ชว่ยใหบุ้คลากรมคีวามสขุในการ
ทาํงานเพิม่มากขึน้ อนัจะสง่ผลต่อศกัยภาพในการปฏบิตังิาน ซึง่สง่ผลใหบุ้คลากรปฏบิตังิานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และทาํใหเ้กดิคุณภาพในการใหบ้รกิารและมสีว่นรว่มในการพฒันาองคก์าร
ไปสูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมายในทีส่ดุ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 

 1. เพือ่ศกึษาระดบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ  
 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวั และ
ปจัจยัดา้นองคก์ร กบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3. เพือ่สรา้งสมการพยากรณ์ทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รหิารองคก์รในการใชข้อ้มลูเป็นแนวทางประกอบ 
การวางนโยบายเพือ่เสรมิสรา้งความสขุในการทาํงาน ซึง่สง่ผลใหบุ้คลากรปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ทาํใหเ้กดิคุณภาพในการใหบ้รกิารและมสีว่นรว่มในการพฒันาองคก์ารไปสู่
ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายในทีส่ดุ  
  
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒทัง้หมด จาํนวน 104 คน  
 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
  1.1 ปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
   1.1.1 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีส่าํนกัหอสมดุกลาง  
   1.1.2 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.1.3 บุคลกิภาพ 
   1.1.4 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นการทาํงาน 
  1.2 ปจัจยัดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ 
   1.2.1 สมัพนัธภาพในครอบครวั 
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1.3 ปจัจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ 
   1.3.1 นโยบายและการบรหิารงาน 
   1.3.2 ลกัษณะงาน 
   1.3.3 สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน 
   1.3.4 ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
   1.3.5 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
   1.3.6 ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน 
   1.3.7 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสขุในการทาํงาน 
    
 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. ความสขุในการทาํงาน หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอการทาํงาน หรอื
ความรูส้กึพงึพอใจในการทาํงาน รวมถงึอารมณ์ทีแ่สดงออกทัง้ทางดา้นบวกและดา้นลบ จาก
การใชช้วีติอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีท่าํงาน ความรูส้กึพอใจในงานทีต่นรบัผดิชอบ และสิง่แวดลอ้ม
ในการทาํงาน รูส้กึตนองมคีุณคา่ สนุกสนานกบัการทาํงาน พยายามทีจ่ะทาํใหง้านสาํเรจ็ตาม
เป้าหมาย โดยประยกุตแ์นวคดิความสขุของแมเนียน (Manion.  2003) มาใช ้และประเมนิโดย
ใชแ้บบสอบถามทีป่ระยกุตม์าจากแบบสอบถามความสขุในการทาํงาน ของจงจติ เลศิวบิลูย์
มงคล นภชัชล รอดเทีย่ง ซึง่สรา้งขึน้ตามแนวคดิความสขุในการทาํงานตามกรอบแนวคดิของ
ดายเนอร ์(Diener.  2003) รว่มกบัการทบทวนวรรณกรรม     
 องคป์ระกอบของความสขุในการทาํงาน ไดแ้ก่  
   1.1 ความพงึพอใจในชวีติ หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามพงึพอใจในสิง่ทีต่นเป็น
และกระทาํอยู ่มคีวามสมหวงักบัเป้าหมายของชวีติ สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ สามารถกระทาํ
ไดต้ามความตัง้ใจ สมเหตุสมผล เขา้ใจและยอมรบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัตวั 
   1.2 ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ การทีบุ่คคลไดก้ระทาํในสิง่ทีต่นรกัและชอบ 
พอใจกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงาน มคีวามสขุเมือ่งานทีก่ระทาํสาํเรจ็ลุล่วงตาม
เป้าหมาย ตลอดจนงานทาํใหเ้กดิคุณประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
   1.3 อารมณ์ทางดา้นบวก หมายถงึ การทีบุ่คคลมอีารมณ์ความรูส้กึเป็นสขุกบัสิง่
ทีด่ ีรืน่รมยห์รรษา สนุกสนานกบัการทาํงาน ยิม้แยม้แจ่มใส เบกิบานไดเ้สมอขณะทาํงาน 
เลื่อมใสศรทัธาในสิง่ทีต่นกระทาํ รบัรูถ้งึความดงีาม และคุณประโยชน์ของงานทีท่าํ 
   1.4 อารมณ์ทางดา้นลบ หมายถงึ ความรูส้กึทีเ่ป็นทุกขก์บัสิง่ไมด่ ีทีเ่กดิขึน้ใน
การทาํงาน เชน่ คบัขอ้งใจ เบื่อหน่าย เศรา้หมอง ไมส่บายใจเมือ่เหน็การกระทาํทีไ่มซ่ื่อสตัย ์
หรอืไมถู่กตอ้ง อยากปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ เพือ่สนองความตอ้งการของตนใหม้คีวามสขุ มี
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ความรูส้กึปราศจากความวติกกงัวล มคีวามเพลดิเพลนิ อบอุน่ ไมเ่ครยีด มคีวามเตม็ใจและ
ความรูส้กึถงึความสาํคญัของตนเองในการทาํงาน ซึง่จะทาํใหไ้ดผ้ลงานมปีระสทิธภิาพ 
  2. ดชันีความสขุ หมายถงึ ตวัแปรทีม่ผีลทาํใหเ้กดิความสขุและความพงึพอใจใน
การทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  3. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงาน หมายถงึ สิง่เอือ้อาํนวยทีม่ผีลต่อ
ความสขุในการทาํงาน ดงัน้ี 
   3.1 ปัจจยัด้านส่วนบคุคล หมายถงึ คุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่
สงักดัสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานที่
สาํนกัหอสมดุกลาง รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน บุคลกิภาพ และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นการทาํงาน  
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
    3.1.1 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีส่าํนกัหอสมดุกลาง หมายถงึ วนัเดอืนปี 
ทีเ่ริม่ทาํงานในสาํนกัหอสมดุกลางจนถงึปจัจุบนั คดิเป็นจาํนวนปีบรบิรูณ์ ถา้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป 
นบัเพิม่เป็น 1 ปี 
    3.1.2 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน หมายถงึ เงนิเดอืน หรอืเงนิพเิศษอื่น ๆ ทีไ่ดร้บั
นอกเหนือจากเงนิเดอืนประจาํ เฉลีย่ต่อเดอืน โดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้  
    3.1.3 บุคลกิภาพ หมายถงึ ลกัษณะเฉพาะทีแ่สดงออกของบุคลากร สาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่แสดงออกหรอืตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในการดาํรงชวีติ อนัสง่ผลใหบุ้คลากรแต่ละคนมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ในการวจิยัน้ีแบ่ง
ตามแบบสาํรวจกจิกรรมของเจนกนิส ์(Jenkins Activity Survey) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื 
(Jenkins, Zyzanski & Rosenman.  1971 : 193-202)     
     3.1.3.1 บุคลกิภาพแบบเอ เป็นลกัษณะบุคลกิภาพของบุคลากรทีร่กั
ความกา้วหน้า มคีวามกระตอืรอืรน้ กระฉบักระเฉง ไมป่ล่อยใหเ้วลาล่วงเลยไปโดยเปล่า
ประโยชน์ มมีาตรฐานการทาํงานสงู ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค ชอบแขง่ขนั ชอบทาํงานใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็และสมัฤทธผิล ชอบทาํงานดว้ยความรวดเรว็ ไมช่อบการรอคอย เปิดเผย โผงผาง 
มกีารแสดงออกอยา่งชดัเจนตรงไปตรงมา                                                                                       
     3.1.3.2 บุคลกิภาพแบบบ ีเป็นลกัษณะบุคลกิภาพของบุคลากรที่
คอ่นขา้งเฉ่ือยชา ไมร่บีรอ้น ไมก่า้วรา้ว จติใจเยอืกเยน็ ทาํงานไปเรือ่ย ๆ ไมห่วงัผลสมัฤทธิใ์น
การทาํงาน ไมช่อบฟนัฝา่อุปสรรคต่าง ๆ อดทน และรอคอยได ้     
    3.1.4 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์หมายถงึ ความรูส้กึของบุคลากรทีต่อ้งการประสบ
ความสาํเรจ็ในการทาํงานทีต่ ัง้ไว ้มคีวามมุง่มัน่ในการทาํงานโดยการกาํหนดเป้าหมายทีม่คีวาม
เป็นไปไดท้ีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ เหมาะสมกบัความสามารถของตน มคีวามมานะพยายาม มคีวาม
อดทน มคีวามรบัผดิชอบในการทาํงานและมคีวามภาคภมูใิจในความสาํเรจ็และความกา้วหน้า
ในหน้าทีก่ารงาน 
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   3.2 ปัจจยัด้านครอบครวั หมายถงึ คุณลกัษณะเฉพาะของครอบครวั ไดแ้ก่ 
สมัพนัธภาพในครอบครวั 
    3.2.1 สมัพนัธภาพในครอบครวั หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในครอบครวัทีป่ฏบิตัต่ิอกนั ในการสนบัสนุนชว่ยเหลอืซึง่กนัและ
กนั สมาชกิในครอบครวัมสีว่นรว่มในกจิกรรม/งานบา้นรว่มกนั รวมถงึการมสีว่นรว่มในการ
วางแผนในการประกอบกจิกรรมต่าง ๆ รว่มกนั วดัไดจ้ากคะแนนทีบุ่คลากรใหต้ามการรบัรูท้ี่
แสดงถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอองคก์ร สอดคลอ้งกบัขอ้ความในแบบสอบถาม 
   3.3 ปัจจยัด้านองคก์ร หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอลกัษณะหรอื
บรรยากาศภายในองคก์รทีบุ่คลากรปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ นโยบายและการบรหิารงาน ลกัษณะงาน 
สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ขวญั/
กาํลงัใจในการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
    3.3.1 นโยบายและการบรหิารงาน หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอ
นโยบายและการบรหิารของผูบ้งัคบับญัชา ในดา้นความชดัเจนในการกาํหนดนโยบายและการ
บรหิาร ลกัษณะการบรหิารจดัการภายในองคก์ร วดัไดจ้ากคะแนนทีบุ่คลากรใหต้ามการรบัรูท้ี่
แสดงถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอองคก์ร สอดคลอ้งกบัขอ้ความในแบบสอบถาม 
    3.3.2 ลกัษณะงาน หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอบทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบทีป่ฏบิตัใินหน่วยงาน มคีวามสอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์ของตน มอีาํนาจในการตดัสนิใจต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มอีสิระในการทาํงาน
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถหรอืประสบการณ์ทาํงานทีม่อียู ่มคีวามมัน่คงในการทาํงาน มสีว่น
รว่มในการวางแผนการดาํเนินงาน ตลอดจนปรมิาณงานทีไ่ดร้บัผดิชอบ หรอืงานอื่น ๆ
นอกเหนือจากงานทีไ่ดร้บัผดิชอบ การกระจายงาน ความสมดุลของปรมิาณงานกบัจาํนวน
บุคลากรในกลุ่มงาน ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมายกบัระยะเวลาในการทาํงานนัน้ ๆ จนสาํเรจ็ 
วดัไดจ้ากคะแนนทีบุ่คลากรใหต้ามการรบัรูท้ีแ่สดงถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอองคก์รสอดคลอ้งกบั
ขอ้ความในแบบสอบถาม 
    3.3.3 สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอ
ความสมัพนัธ ์/ การปฏบิตัทิีม่ต่ีอผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการ
ปฏบิตังิานรว่มกนั หรอืนอกเหนือจากการปฏบิตังิาน ในดา้นลกัษณะมคีวามเป็นกนัเอง เคารพ
นบัถอืซึง่กนัและกนั การยอมรบัฟงัแลกเปลีย่นขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
ผูบ้งัคบับญัชาเขา้ใจปญัหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การมสีว่นรว่มในการปฏบิตังิาน การสนบัสนุน
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั มลีกัษณะความเป็นมติรความผกูพนั ไมม่คีวามขดัแยง้ มคีวามจรงิใจต่อ
กนั วดัไดจ้ากคะแนนทีบุ่คลากรใหต้ามการรบัรูท้ีม่ต่ีอองคก์รสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามใน
แบบสอบถาม 
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    3.3.4 ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอ
โอกาสในการเลื่อนระดบั เลื่อนตําแหน่งทีส่งูขึน้ โอกาสไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง หน้าที่
การงานทีส่งูขึน้ ไดร้บัการสนบัสนุนในการศกึษาดงูาน ฝึกอบรม ลาศกึษาต่อและการพฒันา
ทกัษะ รวมถงึศกัยภาพของตนเองในดา้นอื่น ๆ อยา่งต่อเน่ือง วดัไดจ้ากคะแนนทีบุ่คลากรให้
ตามการรบัรูท้ีแ่สดงถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอองคก์รสอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 
    3.3.5 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอการ
ไดร้บัความไวว้างใจ ความคาดหวงัจากผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอื
ผูใ้ชบ้รกิาร การไดร้บังานทีท่า้ทายความสามารถ มคีุณคา่หรอืมคีวามสาํคญัในหน่วยงาน การ
ยอมรบันบัถอืมหีลายรปูแบบ เชน่ จากคาํพดู การยกยอ่งชมเชย การแสดงความยนิด ีการให้
กาํลงัใจต่าง ๆ วดัไดจ้ากคะแนนทีบุ่คลากรใหต้ามการรบัรูท้ีแ่สดงถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอองคก์ร
สอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 
    3.3.6 ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอสิง่
ตอบแทนทีไ่ดร้บัเมือ่ทาํงานประสบความสาํเรจ็ แบ่งเป็นสิง่ตอบแทนทีไ่มเ่ป็นเงนิ เชน่ การเป็นที่
ยอมรบั ยกยอ่งชมเชยในกลุ่มผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสิง่ตอบ
แทนทีเ่ป็นเงนิ เชน่ เงนิรางวลั หรอืการใหร้างวลัในวาระพเิศษต่าง ๆ ในชว่งเวลาทีป่ฏบิตัใิน
องคก์ร วดัไดจ้ากคะแนนทีบุ่คลากรใหต้ามการรบัรูท้ีแ่สดงถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอองคก์รสอดคลอ้ง
กบัขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 
    3.3.7 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หมายถงึ การรบัรูข้องบุคลากรทีม่ต่ีอ
สภาพทัว่ไปขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานและองคป์ระกอบทีเ่ป็นเครือ่งชว่ยในการทาํงาน
ใหม้คีวามคลอ่งตวั ไดแ้ก่ ขนาดหอ้งทาํงานทีไ่มแ่ออดั ไฟฟ้าสวา่งพอในการทาํงาน ความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของทีท่าํงาน การดแูลรกัษาความสะอาดของทีท่าํงาน บรเิวณทีท่าํงาน
ปราศจากสิง่รบกวน ความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ในการทาํงาน คุณภาพของเครือ่งมอื
เครือ่งใช ้วดัไดจ้ากคะแนนทีบุ่คลากรใหต้ามการรบัรูท้ีแ่สดงถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอองคก์รสอดคลอ้ง
กบัขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 
 4. บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง หมายถงึ บุคลากรทีป่ฏบิตังิานในสงักดัสาํนกั
หอสมดุกลาง หอสมดุองครกัษ์ และหอ้งสมดุ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
อยา่งน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดอืนขึน้ไป 
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กรอบความคิดในการวิจยั 
 

   ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 
      
 

1. ปัจจยัด้านส่วนบคุคล  
1.1 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีส่าํนกั
หอสมดุกลาง 
1.2 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
1.3 บุคลกิภาพ 
1.4 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นการทาํงาน 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ความสขุในการทาํงาน 
 
2. ปัจจยัด้านครอบครวั  
2.1 สมัพนัธภาพในครอบครวั 
 

 
3. ปัจจยัด้านองคก์ร  
3.1 นโยบายและการบรหิารงาน 
3.2 ลกัษณะงาน 
3.3 สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน 
3.4 ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
3.5 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
3.6 ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน 
3.7 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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สมมติุฐานในการวิจยั 
 1. ปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีส่าํนกัหอสมดุกลาง รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน บุคลกิภาพ และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นการทาํงาน มคีวามสมัพนัธก์บัดชันี
ความสขุในการทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง 
 2. ปจัจยัดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพในครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บัดชันี
ความสขุในการทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง 
 3. ปจัจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบายและการบรหิารงาน ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในที่
ทาํงาน ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีความสขุในการทาํงานของบุคลากร
สาํนกัหอสมดุกลาง 
 4. ปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวั และปจัจยัดา้นองคก์รมอีทิธพิลต่อดชันี
ความสขุในการทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง                                                                  

 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และนําเสนอตามหวัขอ้ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความสขุในการทาํงาน 
 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความสขุในการทาํงาน 
 3. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุในการทาํงาน 
 4. การประเมนิความสขุในการทาํงาน 
 5. บทบาท ภารกจิของสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  6.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
  6.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

ความสขุในการทาํงาน 
 ความหมายของความสขุในการทาํงาน 
 เมือ่กล่าวถงึความหมายของคาํวา่ “ความสขุ” (Happiness) นัน้ เป็นการยากทีห่าคาํ
จาํกดัความทีไ่ดค้วามหมายทีแ่ทจ้รงิ เน่ืองจากคาํวา่ “ความสขุ” ในบรบิทของแต่ละบุคคล กลุม่
องคก์ร สงัคม ประเทศ ต่างมคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนั ดงัตวัอยา่งคาํนิยามเหล่าน้ี 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความสขุ หมายถงึ 
ความสบาย ความสาํราญ ความปราศจากโรค (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 
2525 : 825) 
 ความสขุตามทฤษฎจีรยิศาสตรข์องอรสิโตเตลิ นกัปราชญช์าวกรกี (Gavin and 
Mason.  2004 : 387-389) กล่าววา่ มนุษยท์ุกคนอยากมคีวามสขุและแสวงหาหนทางทีจ่ะนํา
ชวีติไปสูค่วามสขุ รวมถงึความสขุแต่ละประเภทจะสมัพนัธก์บัสิง่หน่ึงอยา่งสมเหตุสมผล หาก
มนุษยจ์ะพบกบัชวีติทีด่งีาม มนุษยก์ต็อ้งอยูใ่นสงัคมทีด่เีชน่กนั ซึง่สงัคมน้ีกเ็ปรยีบเหมอืนกบั
การทาํงานในองคก์ร เพราะบุคคลตอ้งใชเ้วลามากมายอยูก่บัการทาํงาน นอกจากน้ียงัตอ้งทุม่เท
ทัง้พลงักายและพลงัใจสูก่ารทาํงาน และองคก์รเป็นแหล่งของความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 
เปรยีบเหมอืนความสมัพนัธท์างสงัคม ซึง่ลกัษณะทีส่าํคญัต่อการสรา้งความสขุตามแนวคดิของ
อรสิโตเตลิ คอื ความอสิระ (Freedom) ความสขุเป็นผลมาจากการทีบุ่คคลสามารถสรา้ง
ทางเลอืกได ้ความรู ้(Knowledge) ความสขุจาํเป็นตอ้งมคีวามรูเ้พือ่ทีจ่ะทาํใหม้เีหตุผลต่อการ
ตดัสนิใจทีส่าํคญัได ้และคณุธรรม (Virtue) การกระทาํทีอ่ยูบ่นจรยิธรรมอนัดจีะชว่ยพฒันาการ
ตดัสนิใจทีด่ ีซึง่ผลนัน้นํามาสูค่วามภาคภมูใิจ และความเคารพในตนเอง อรสิโตเตลิไดช้ีใ้หเ้หน็
ถงึแนวทางทีนํ่าไปสูค่วามผาสกุหรอืทีเ่รยีกวา่ “Eduaemonia” ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นใหเ้ป็นคาํศพัท์
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สมยัใหมค่อื “Happiness” และไดนํ้ามาหลอมรวมเขา้กบัความคดิของนกัปรชัญาตะวนัตกดว้ย 
 วลิเลยีม เจมส ์นกัจติวทิยาอเมรกินั (อา้งถงึใน วทิยากร เชยีงกลู.  2548 : 11-12) ได้
กล่าวเกีย่วกบัความสขุวา่ “แรงจงูใจในการทาํกจิกรรมทุกอยา่งของคนแทบทุกคน คอื ทาํ
อยา่งไรจะไดม้า รกัษาไว ้และฟ้ืนฟูความสขุ เพราะการทีค่นเรามคีวามสขุหรอืไมม่คีวามสขุนัน้
เป็นตวักาํหนดทุกอยา่งในชวีติ คนทีม่คีวามสขุจะมองโลกเป็นที ่ๆ ปลอดภยัมากกวา่ เป็นคนที่
ตดัสนิใจไดเ้ก่งกวา่ รว่มมอืกบัคนอื่นไดง้า่ยกวา่ มชีวีติทีม่สีขุภาพดมีพีลงัและความพอใจ
มากกวา่คนทีไ่มม่คีวามสขุ” 
   วนีโฮเฟน่ (1997)  ใหนิ้ยามความสขุวา่  หมายถงึ เป็นการประเมนิของแต่ละคนวา่  
ชื่นชอบชวีติโดยรวมของตนเองมากแคไ่หน การทีเ่ราบอกวา่เรามคีวามสขุ  จงึหมายถงึ เรารูส้กึ
ชอบหรอืพงึพอใจกบัชวีติเรา คนทีม่คีวามสขุนัน้ เป็นคนทีแ่ทบจะไมรู่ส้กึวติกกงัวลกบัชวีติ
ตนเอง ชอบสนุกสนานอยูก่บัเพือ่นฝงูและชอบประสบการณ์ใหม ่ๆ  มอีารมณ์มัน่คงไม่
เปลีย่นแปลงขึน้ลงงา่ย และมกัจะหวงัวา่ตนจะพบเจอสิง่ด ีๆ ในอนาคต 
 แอนดรวูแ์ละวทิธ ี(Andrews and Whithey.  1978 อา้งถงึใน ศริบิรูณ์ สายโกสมุ.  
2550) กล่าววา่ ความสขุมอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 1. อารมณ์ทางบวก 2. ความพงึพอใจในชวีติ  
3. ปราศจากอารมณ์ทางลบหรอืความเศรา้โศก ขอ้เสนอน้ีไดร้บัการสนบัสนุนจากการวจิยัเพิม่
มากขึน้ ในปจัจุบนัอาจมอีงคป์ระกอบเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสขุอกี ไดแ้ก่ การบรรลุความ
ปรารถนาแหง่ตน เชน่ บรรลุเป้าหมายในชวีติ การมคีวามเจรญิงอกงาม  มติขิองความสขุภายใน
จติใจทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัคอื การไดใ้ชเ้วลาวา่ง การมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบับุคคลอนัเป็นทีร่กั 
เชน่ สาม ีลกู เป็นตน้ หรอืการดื่มดํ่าไปกบัความงามของธรรมชาต ิ(Argyle and Crossland, 
1991: Lu and Argyle.  1994)  
 วารร์ (Warr.  2007) กล่าวถงึ ความสขุในการทาํงานวา่ เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ภายใน
จติใจของบุคคลทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการทาํงานหรอืประสบการณ์ของบุคคลใน
การทาํงาน เป็นพืน้ฐานของการมชีวีติทีด่ ีมคีวามสาํคญัมาก สาํหรบัทุกคนทัง้ในการทาํงานและ
ชวีติสว่นตวั ทุกคนเสาะแสวงหาและปรารถนาทีจ่ะมคีวามสขุ สามารถพฒันาใหเ้กดิความสขุใน
การทาํงานได ้
 แมเนียน (Manion.  2003) กล่าววา่ ความสขุในการทาํงาน คอื ผลทีเ่กดิขึน้จาก 
การเรยีนรูซ้ึง่เป็นผลตอบสนองจากกการกระทาํ การสรา้งสรรคข์องตนเอง มคีวามปลาบปลืม้ใจ 
นําไปสูก่ารทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยคาํนึงถงึการรบัรูแ้ละการแสดงออกทีเ่กีย่วกบัการทาํงาน 
การปฏบิตังิานดว้ยความสขุ สนุกสนาน มคีวามผกูพนักนั มคีวามพอใจทีไ่ดป้ฏบิตังิานรว่มกนั 
เกดิสมัพนัธภาพทีด่ใีนทีท่าํงาน ปฏบิตังิานดว้ยความรูส้กึอยากทีจ่ะทาํงาน มคีวามผกูพนัในงาน 
และทาํใหค้งอยูใ่นองคก์รต่อไป 
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 อภชิยั มงคล และคณะ (2544 : ออนไลน์) กล่าววา่ ความสขุ หมายถงึ สภาพชวีติทีเ่ป็น 
สขุ มศีกัยภาพทีเ่ป็นสขุ อนัเป็นผลมาจากการมคีวามสามารถในการจดัการปญัหาในการดาํเนิน
ชวีติ มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาตนเองเพือ่คุณภาพความดงีามในจติใจภายใตส้ภาพสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความสขุกบัสขุภาพจติตามบรบิทของสงัคมไทยถอืเป็นเรือ่ง
เดยีวกนั 
 จงจติ เลศิวบิลูยม์งคล (2547 : 27) กล่าววา่ ความสขุในการทาํงาน หมายถงึ บุคคลที่
ไดก้ระทาํในสิง่ทีต่นรกัและพงึพอใจชอบและศรทัธาในงานทีท่าํ พงึพอใจในประสบการณ์ชวีติที่
ตนเองไดร้บั ตลอดจนประสบการณ์เหลา่นัน้ ใหผ้ลต่อความรูส้กึทางบวกมากกวา่อารมณ์
ความรูส้กึทางลบ ทาํใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีาม บนพืน้ฐานเชงิเหตุผลและศลีธรรม 
 พรรณภิา สบืสขุ (2548) กล่าววา่ ความสขุในการทาํงาน หมายถงึ การทีบุ่คคลได้
กระทาํในสิง่ทีต่นเองรกั รูส้กึสนุกสนานและศรทัธาในงานทีท่าํ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั เกดิการสรา้งสรรคใ์นทางบวก 
 พวงเพญ็ ชุณหปราณ (2549) กล่าววา่ ความสขุ คอื การมอีสิระ การมคีวามรู ้และ 
การมคีุณความด ีความสขุในการทาํงานจะเกดิขึน้ไดข้ึน้อยูก่บัตวับุคลและองคก์าร ซึง่จะมสีว่น
อยา่งมากทีจ่ะทาํใหบุ้คลากรเกดิความสขุ มสีขุภาพด ีและมผีลติผลของงานสงู 
 สรปุไดว้า่ ความสขุในการทาํงาน หมายถงึ ความรูส้กึทางบวกทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคล
ทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการทาํงาน โดยทีบุ่คคลนัน้เกดิความรูส้กึเพลดิเพลนิ 
สนุกสนาน กระตอืรอืรน้ในงานทีท่าํ มคีวามพงึพอใจและความภาคภมูใิจในงาน ไดท้าํงานกบั
เพือ่นรว่มงานทีด่ ีรบัรูว้า่งานทีต่นทาํนัน้มคีวามสาํคญั มคีนเหน็คุณคา่ของงานทีท่าํ และมี
ความสขุในทีท่าํงาน   
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสขุในการทาํงาน 
 แนวคิดเก่ียวกบัความสขุในการทาํงาน 
 วารร์ (Warr.  1990) กล่าวถงึ ความสขุในการทาํงานวา่ เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ภายใน
จติใจของบุคคลทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการทาํงานหรอืประสบการณ์ของบุคคลใน
การทาํงาน ประกอบดว้ย  
 1. ความรืน่รมยใ์นงาน เป็นความรูส้กึของบุคคลทีเ่กดิขึน้ในขณะทาํงาน โดยเกดิความ 
รูส้กึสนุกสนานกบัการทาํงาน และไมม่คีวามรูส้กึวติกกงัวลใดๆ ในการทาํงาน 

 2. ความพงึพอใจในงาน เป็นความรูส้กึของบุคคลทีเ่กดิขึน้ในขณะทาํงาน โดยเกดิ 
ความรูส้กึเพลดิเพลนิ ชอบใจ พอใจ เตม็ใจ สนใจ มคีวามถูกใจและยนิดใีนการปฏบิตังิานใน
หน้าทีข่องตน 

 3. ความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน เป็นความรูส้กึของบุคคลทีเ่กดิขึน้ในขณะทาํงาน  
โดยเกดิความรูส้กึวา่อยากทาํงาน มคีวามตื่นตวั ทาํงานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็ 
กระฉบักระเฉง มชีวีติชวีาในการทาํงาน ต่อมา วารร์ (Warr.   2007 : 726-729) เสนอแนวคดิใน
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การทาํงานอยา่งมคีวามสขุวา่ ความสขุมคีวามสาํคญัมากสาํหรบัทุกคนทัง้ในการทาํงานและชวีติ
สว่นตวั ความสขุเป็นพืน้ฐานของการมชีวีติทีด่ ีทุกคนเสาะแสวงหาและปรารถนาทีจ่ะมคีวามสขุ 
การศกึษาเรือ่งความสขุอาจทาํไดท้ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ไมว่า่เราใหค้วามสาํคญัในดา้นใดก็
สามารถพฒันาใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน ดว้ยวธิดีงัต่อไปน้ี 
  3.1 ความสขุควรพจิารณาจากหลายดา้นไมค่วรมองเพยีงดา้นเดยีว การศกึษาใน
แงม่มุทีห่ลากหลายเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นและดกีวา่ทีจ่ะใชด้ชันีบ่งชีค้วามสขุเพยีงตวัเดยีว ความรูส้กึ 
ระดบัของความรูส้กึ และบรบิททีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความสขุ 
  3.2 สิง่แวดลอ้มสามารถทาํใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน โครงสรา้งของสิง่แวดลอ้ม
ทีค่วรนํามาพจิารณา คอื การใหโ้อกาสบุคลากรมอีสิระในการคดิและมสีว่นรว่มในงาน ใหโ้อกาส
ในการทีจ่ะพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของตน ความหลากหลายของงาน บทบาทที่
ชดัเจน รายไดท้ีแ่น่นอน ความปลอดภยัทางกายภาพ การมคีุณคา่ในสงัคม การไดร้บัการ
สนบัสนุน ความกา้วหน้าในวชิาชพี และการไดร้บัความยตุธิรรม 
  3.3 ความสขุไมม่รีปูแบบทีช่ดัเจน บางคนใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งหน่ึงมาก ในขณะที่
เป็นเรือ่งเลก็น้อยของอกีคนหน่ึง ลกัษณะของสิง่แวดลอ้มทีพ่งึปรารถนา บางครัง้กก็ลายเป็นสิง่
ทีไ่มพ่งึปรารถนา 
  3.4. ความสขุเกดิขึน้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บักระบวนการคดิ
และตดัสนิใจจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ไดม้กีารศกึษาเรือ่งของความสขุแตกต่างกนัออกไป คอื 
   3.4.1 เปรยีบเทยีบกบับุคคล การทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบกบับุคคลอื่นทีด่อ้ยกวา่ทาํให้
ตวัเองรูส้กึดขีึน้ 
   3.4.2 เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์ ในสถานการณ์ทีต่่างกนัมผีลกระทบต่อ
ความสขุในระดบัทีต่่างกนั เหตุการณ์ทีไ่มค่าดหวงัมผีลกระทบต่อความสขุหรอืความทุกข์
มากกวา่เหตุการณ์ทีค่าดหวงั 
   3.4.3 เปรยีบเทยีบกบัเวลา ความสขุขึน้อยูก่บัเวลาและจงัหวะของการ
เปลีย่นแปลง กระบวนการในการนําไปสูเ่ป้าหมายอาจทาํใหเ้กดิความสขุ ในขณะทีก่าร
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไมท่าํใหเ้กดิความสขุ  
   3.4.4 ความสามารถของแต่ละบุคคล แต่ละคนมบีทบาทและความสามารถที่
แตกต่างกนั บทบาทในการเป็นสมาชกิ บทบาทเฉพาะดา้น บทบาททีน่่าสนใจ ความสามารถที่
จะเผชญิกบัสิง่แปลกใหม ่ความคุน้เคย มผีลต่อความสขุของแต่ละบุคคล 
  3.5. ความคดิ พฤตกิรรม วฒันธรรม พืน้ฐานของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัออกไป
เป็นอุปสรรคในการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง ตอ้งมคีวามเขา้ใจพืน้ฐานแต่ละบุคคล 
  3.6. ความสขุเป็นสิง่ทีทุ่กคนปรารถนา ความทุกขเ์ป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่ง  การ
จดัการกบัความทุกขจ์งึเป็นเป้าหมายสาํคญั คนสว่นใหญ่พยายามฟนัฝา่อุปสรรคเพือ่ใหไ้ดส้ิง่ที่
ตนเองตอ้งการและรกัษาความสขุนัน้ไว ้  
  ความเชื่อทีว่า่เมือ่คนทาํงานมคีวามสขุ การทาํงานกจ็ะมปีระสทิธภิาพ องคก์รจะ
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เตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืโดยผา่นองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ งานทีไ่ดร้บัการเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏบิตังิานไดแ้สดงศกัยภาพ วฒันธรรมการทาํงานทีใ่หบุ้คลากรมโีอกาสรว่มตดัสนิใจและรูส้กึ
เป็นเจา้ของ ปจัจยัแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการทาํงาน รวมถงึสมัพนัธภาพกบัเพือ่นรว่มงาน และภาวะ
ผูนํ้าทีแ่สดงทศิทางทีช่ดัเจน สง่เสรมิการทาํงานและสรา้งขวญักาํลงัใจแก่สมาชกิ ดงันัน้ 
เครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่องคก์รแหง่ความสขุ หรอื Happy Workplace 8 จงึถูกสรา้งสรรคแ์ละแนะนํา
มาขบัเคลื่อนการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีนการทาํงานในองคก์ร การสรา้งองคก์รแหง่ความสขุมี
เป้าหมายสาํคญั คอื คนทาํงานมคีวามสขุ ทีท่าํงานน่าอยู ่ชุมชนสมานฉนัท ์ดงันัน้โอกาสของ
การบรรลุเป้าหมาย จาํเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืรว่มใจและการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่อง 3 ฝา่ย 
คอื 
 ผูบ้รหิาร ตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงัในการสรา้งองคก์ร
แหง่ความสขุ ตอ้งเขา้ใจบรบิทของคาํวา่ “ความสขุ” นํามาซึง่ประโยชน์อะไรบา้ง และทาํไมตอ้ง
สรา้งองคก์รแหง่ความสขุ 
 ฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มคีวามเขา้ใจองคก์ร เป้าหมายและวฒันธรรมองคก์ร ตอ้ง
ชีใ้หเ้หน็คุณคา่และความสาํคญัของทรพัยากรมนุษย ์พยายามเชื่อมโยงความสมัพนัธแ์ละ
ผลกัดนัใหเ้กดิการตอบรบักบักจิกรรมทีจ่ดัขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 บุคลากรในองคก์ร ตอ้งมกีารรบัรู ้มคีวามเขา้ใจและมคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงของ
ทมีงาน มสีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งเตม็ใจและต่อเน่ือง 
 โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Development Program - UNDP) 
ไดก้าํหนดตวัชีว้ดัความกา้วหน้าของมนุษย ์เรยีกวา่ ความสขุ 8 ประการ แบ่งเป็น 3 สว่นใหญ่ ๆ 
ไดแ้ก่ ความสขุของคน ครอบครวัและสงัคม ซึง่องคก์รทัง้หลายสามารถทาํใหค้วามสขุน้ีเกดิขึน้
ไดด้ว้ยการสรา้งความสขุในทีท่าํงาน ต่อมาสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
หรอื สสส. (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ.  2552 : 27-38) ไดใ้ชแ้นวคดิ
เรือ่งการทาํงานอยา่งมคีวามสขุน้ีเป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพือ่การมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
สขุภาพทีด่ขีององคก์ร ประกอบดว้ย 
 1. สขุภาพด ี(Happy Body) สง่เสรมิสขุภาพของบุคลากรใหแ้ขง็แกรง่ทัง้กายและจติใจ 
 2. น้ําใจงาม (Happy Heart) กระตุน้ใหเ้กดิความเอือ้อาทรต่อกนัและกนั 
 3. สงัคมด ี(Happy Society) สนบัสนุนใหเ้กดิความรกัสามคัคเีอือ้เฟ้ือต่อชุมชนที่
บุคลากรทาํงานและพกัอาศยั ใหม้สีงัคมและสภาพแวดลอ้มทีด่ ี
 4. ผอ่นคลาย (Happy Relax) ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ รูจ้กัผอ่นคลายต่อสิง่ต่างๆ ใน 
การดาํเนินชวีติ การสรา้งกจิกรรมบนัเทงิพกัผอ่นลดความเครยีดในการทาํงาน 
 5. พฒันาสมอง (Happy Brain) สง่เสรมิใหบุ้คลากรรูจ้กัศกึษาหาความรูพ้ฒันาตนเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิทกัษะความชาํนาญ รอบรู ้เกดิความกา้วหน้าในการ
ทาํงาน ชวีติเกดิความมัน่คง 
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 6. ศาสนาและศลีธรรม (Happy Soul) สง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา กระตุน้ใหเ้กดิความ
ศรทัธา มศีลีธรรมในการดาํเนินชวีติ 
 7. ปลอดหน้ี (Happy Money) สนบัสนุนใหบุ้คลากรรูจ้กัเกบ็รูจ้กัใชไ้มเ่ป็นหน้ี บรหิาร
การใชจ้า่ยของตนเองและครอบครวัอยา่งถูกวธิ ีมกีารออมเพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงทางการเงนิ ไม่
มหีน้ีสนิลน้พน้ตวั 
 8. ครอบครวัด ี(Happy Family) สง่เสรมิใหบุ้คลากรตระหนกัในความสาํคญัของ
ครอบครวั การซื่อสตัยซ์ึง่กนัและกนั การสรา้งครอบครวัทีเ่ขม้แขง็และอบอุน่  
 แนวทางทัง้ 8 ประการ จะก่อใหเ้กดิสขุภาวะทีด่ที ัง้ 4 มติ ิคอื กาย ใจ สงัคม และจติ
วญิญาณ 
 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการทาํงาน 
  ทฤษฎีความพึงพอใจในการทาํงาน 
  ทฤษฎลีาํดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs 
Theory)  พฒันาการทางดา้นแนวคดิและความหมายของคุณภาพชวีติมคีวามเป็นมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ในชว่ง ปี พ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลวไ์ดท้าํการศกึษาวจิยัเกีย่วกบั
แรงจงูใจในการแสดงพฤตกิรรมของมนุษยแ์ละไดพ้ฒันาทฤษฎลีาํดบัขัน้ความตอ้งการของ
มนุษย ์สรปุไดว้า่พฤตกิรรมของมนุษยม์รีากฐานมาจากความตอ้งการ ซึง่ในเบือ้งตน้ลาํดบัไว้
เป็น 5 ระดบั เมือ่มนุษยไ์ดร้บัการตอบสนองความตอ้งการในขัน้ตน้แลว้ กจ็ะมคีวามปรารถนาใน
ขัน้สงูขัน้ไปตามลาํดบั แต่ถา้ความตอ้งการนัน้ยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง กจ็ะเกดิความเครยีด 
นําไปสูแ่รงกระตุน้ใหเ้กดิแรงขบัเคลื่อนหาวธิกีาร หรอืแสดงพฤตกิรรมทีนํ่าไปสูผ่ลลพัธท์ี่
ตอ้งการเพือ่ลดความตงึเครยีดหรอืตอบสนองความพงึพอใจนัน้ การทีผู่บ้รหิารองคก์รภาครฐั
เขา้ใจเรือ่งพฤตกิรรมและความตอ้งการของมนุษยจ์ะชว่ยใหส้ามารถสรา้งเหตุปจัจยัเพือ่สง่เสรมิ
ใหบุ้คลากร มพีฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา ซึง่จะเป็นประโยชน์ทัง้ในสว่นของการเพิม่ประสทิธภิาพ
ขององคก์ร การใหบ้รกิารแก่ประชาชนและบุคลากรทาํงานอยา่งมคีวามสขุ และมแีรงจงูใจทีจ่ะ
พฒันาตนเอง และทาํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

  พฤตกิรรมของมนุษยม์รีากฐานมาจากความตอ้งการ มาสโลวไ์ดแ้บ่งไวเ้ป็น 5 ระดบั  
ดงัน้ี (Maslow.  1970) 
  1. ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย (Physiological Needs) เชน่ ความตอ้งการ
อาหาร น้ําดื่ม ทีพ่กัอาศยั ยารกัษาโรค การพกัผอ่นนอนหลบั อุณหภมูทิีเ่หมาะสม ความ
ตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
  2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) เชน่ ความรูส้กึมัน่คง 
ปลอดภยัในการดาํรงชวีติ และการประกอบอาชพี งานทีม่ ัน่คง บาํเหน็จ บาํนาญ ประกนัชวีติ 
เป็นตน้ 
  3. ความตอ้งการความรกัและการเป็นทีร่กั (Love / Belongingness Needs) เชน่ 
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การมคีรอบครวั เพือ่น คนรกั การเป็นสมาชกิหรอืมคีวามสมัพนัธก์บัคนอื่นในสงัคม หรอืชุมชน  
การเป็นสมาชกิกลุ่ม สมาคมวชิาชพี เป็นตน้ 
  4. ความตอ้งการการยอมรบัและยกยอ่ง (Esteem Needs) ความตอ้งการในขัน้น้ี
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คอื ขัน้พืน้ฐาน เชน่ คนไดร้บัการยอมรบันบัถอื สถานภาพ  
การเป็นทีส่นใจ ศกัดิศ์ร ีการมชีื่อเสยีง การมอีทิธพิล เป็นตน้ นอกจากความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน
ดงักล่าวแลว้ในระดบัของความตอ้งการไดร้บัการยอมรบัและการยกยอ่งน้ี ยงัมรีะดบัความ
ตอ้งการในระดบัสงูขึน้ไป ไดแ้ก่ ความเชือ่มัน่ในงาน สมรรถนะ ความสาํเรจ็การเป็นแบบอยา่ง 
และความเป็นอสิระ  
  5. ความตอ้งการความสาํเรจ็และการประจกัษ์ในตน (Self Actualization Needs) 
เป็นความตอ้งการในขัน้สงูสดุของพฒันาการแหง่พฤตกิรรมของมนุษย ์โดยปกตคิวามตอ้งการ
ระดบัน้ีจะเกดิขึน้เมือ่ความตอ้งการในระดบัตน้ไดร้บัการตอบสนองแลว้  
 

ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอรซ์เบิรก์ (Herzberg)  (Two-Factor Theory)  
เฮอรซ์เบริก์ มแีนวความคดิทีค่ลา้ยกบัแนวความคดิลาํดบัขัน้ความตอ้งการของ 

มนุษย ์ของมาสโลว ์โดยเน้นถงึความเขา้ใจปจัจยัทีอ่ยูภ่ายในบุคคลอนัเป็นสาเหตุทาํใหบุ้คคล
ปฏบิตัใินแนวทางเฉพาะตน เฮอรซ์เบริก์ศกึษาวา่คนเราตอ้งการอะไรจากงาน คาํตอบทีไ่ด้
คน้พบคอื ความตอ้งการความสขุจากการทาํงาน นัน่คอื สิง่ทีท่าํใหค้วามพงึพอใจในงาน เขา
อธบิายวา่ปจัจยัทีส่ง่ผลถงึความพงึพอใจในงานและไมพ่งึพอใจในงานนัน้แยกจากกนัและไม่
เหมอืนกนั เป็นปจัจยัทีเ่กดิจากสองกลุ่มจงึใหช้ื่อทฤษฎขีองเขาวา่ ทฤษฎสีองปจัจยัเกีย่วกบั
ความพงึพอใจในงาน (ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ.  2541) โดยมสีมมตฐิานวา่ ความพงึพอใจ
ในงานทีท่าํเป็นสิง่จงูใจสาํหรบัผลการปฏบิตังิาน องคป์ระกอบทีส่าํคญัทีท่าํใหเ้กดิความสขุจาก
การทาํงานมอียู ่2 ปจัจยั คอื 
  1. ปจัจยักระตุน้ใหเ้กดิแรงจงูใจในการทาํงาน ซึง่เป็นปจัจยัภายในความตอ้งการ
ภายใน ความตอ้งการภายในของพนกังานทีม่อีทิธพิลในการสรา้งความพงึพอใจในการทาํงาน
เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานโดยตรง โดยจะเป็นตวักระตุน้ใหพ้นกังานผูป้ฏบิตังิานทาํงานดว้ย
ความพงึพอใจและเป็นปจัจยัทีจ่ะนําไปสูท่ศันคตทิางบวกและการจงูใจทีแ่ทจ้รงิ ประกอบดว้ย
ปจัจยั 6 ดา้น คอื     
   1.1 ความสาํเรจ็ในการทาํงาน เชน่ การทีส่ามารถทาํงานไดส้าํเรจ็ทนัตาม
เป้าหมาย หรอืการมสีว่นรว่มในการทาํงานของหน่วยงานใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปได ้ ความสามารถใน
การแกป้ญัหาต่าง ๆ การรูจ้กัป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้และเมือ่งานสาํเรจ็เกดิความรูส้กึพอใจใน
ผลสาํเรจ็ของงานนัน้ ไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามรูท้างวชิาการในการปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีค่าด
ไว ้การเปิดโอกาสใหต้ดัสนิใจในการทาํงานของตนเองไดต้ามความเหมาะสม ความรูส้กึเป็นสว่น
หน่ึงของความสาํเรจ็ของงานและผลของงานเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้
   1.2 การไดร้บัการยอมรบัในความสามารถและไดร้บัการยกยอ่งนบัถอื คอืการ
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ไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากบุคคลรอบขา้ง การไดร้บัการยกยอ่งชมเชยในความสามารถทัง้การ
ใหก้าํลงัใจหรอืการแสดงออกอื่นใดทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ ไดแ้ก่ การยก
ยอ่งชมเชยภายในองคก์ร ความภาคภมูใิจในอาชพี การไดร้บัการยอมรบัจากองคก์ร การไดร้บั
การยอมรบัจากเพือ่นรว่มงานและความมเีกยีรตศิกัดิศ์รใีนอาชพี เป็นตน้ 

   1.3 ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน คอื การมโีอกาสกา้วหน้าขึน้สูต่าํแหน่งที ่
สงูขึน้เมือ่ปฏบิตังิานสาํเรจ็ เป็นตน้ 

   1.4 ลกัษณะงานทีท่าํ คอื ความน่าสนใจของงาน ความทา้ทายความสามารถใน 
การทาํงาน ความอสิระในการทาํงาน งานทีท่าํเป็นงานทีต่รงกบัความถนดัตรงตามความรูท้ีไ่ด้
ศกึษา  
   1.5 โอกาสในการเจรญิเตบิโตสว่นตวั (Personal Growth) คอื การไดม้โีอกาส
เพิม่พนูความรูค้วามสามารถ ความชาํนาญ ตลอดจนโอกาสทีไ่ดร้บัการเลื่อนขัน้หรอืเลื่อน
ตําแหน่ง 
   1.6 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) คอื การทีไ่ดม้โีอกาสไดร้บัมอบหมายงาน
หรอืมสีว่นรว่มในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไมค่วบคุมมากเกนิไปจนขาดอสิระในการทาํงาน ไดแ้ก่ 
ความเหมาะสมของปรมิาณงาน การไดร้บัความเชื่อถอืและไวว้างใจในงานทีร่บัผดิชอบและการ
ไดร้บัการมอบหมายงานทีส่าํคญั   
  2. ปจัจยัชว่ยลดความไมพ่งึพอใจในการทาํงาน เป็นปจัจยัภายนอกทีป้่องกนัไมใ่ห้
พนกังานเกดิความไมพ่งึพอใจในการทาํงาน เป็นปจัจยัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบังานโดยตรงแต่เป็น
เพยีงสิง่ทีช่ว่ยสกดักัน้ไมใ่หพ้นกังานเกดิความไมพ่งึพอใจ โดยสว่นใหญ่เป็นปจัจยัพืน้ฐานที่
จาํเป็นทีพ่นกังานจะตอ้งไดร้บัการสนองตอบ เพราะถา้ไมม่ใีหห้รอืใหไ้มเ่พยีงพอจะทาํให้
พนกังานเกดิความพงึพอใจในการทาํงาน ประกอบไปดว้ยปจัจยัทัง้หมด 10 ดา้น ดว้ยกนัคอื 
   2.1 นโยบายและการบรหิารงานขององคก์ร เชน่ นโยบายการควบคุมดแูลระบบ
ขัน้ตอนของหน่วยงาน ขอ้บงัคบั วธิกีารทาํงาน การจดัการหรอืวธิกีารบรหิารงานขององคก์ร มี
การแบ่งงานไมซ่ํ้าซอ้น มคีวามเป็นธรรม มกีารเขยีนนโยบายทีช่ดัเจน มกีารแจง้นโยบายให้
ทราบอยา่งทัว่ถงึ เป็นตน้ 
   2.2 วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา เชน่ ลกัษณะการบงัคบับญัชาของหวัหน้างาน 
ความยตุธิรรมในการกระจายงานของผูบ้งัคบับญัชา ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ดาํเนินงานหรอืความรูค้วามสามารถในการแกป้ญัหา การใหค้าํแนะนําแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
การสัง่งาน การมอบหมายงานมคีวามชดัเจน วธิกีารดแูลควบคุมการปฏบิตังิานการรบัฟงั
ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสอนงาน ความยตุธิรรมในการมอบหมาย
งาน เป็นตน้ 
   2.3 ความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน เชน่ ความสนิทสนม ความจรงิใจ ความ
รว่มมอื การไดร้บัความชว่ยเหลอืจากหวัหน้างาน เป็นตน้ 
   2.4 ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน เชน่ ความสนิทสนม ความจรงิใจ ความ
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รว่มมอื การไดร้บัความชว่ยเหลอืจากเพือ่นรว่มงาน เป็นตน้ 
   2.5 ความสมัพนัธก์บับุคคลในแผนกอื่น เชน่ ความสนิทสนม ความจรงิใจ ความ
รว่มมอื และการไดร้บัความชว่ยเหลอืจากบุคคลแผนกอื่น เป็นตน้ 
   2.6 คา่ตอบแทน เชน่ ผลตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน คา่จา้ง และสวสัดกิาร 
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
   2.7 ความมัน่คงในการทาํงาน เชน่ ความมัน่คงขององคก์ร ภาพพจน์ ชื่อเสยีง
หรอืขนาดขององคก์ร เป็นตน้ 
   2.8 ชวีติสว่นตวั เชน่ สภาพความเป็นอยูใ่นชวีติปจัจุบนั ความสะดวกในการ
เดนิทางมาทาํงาน เป็นตน้ 
   2.9 สภาพการทาํงาน เชน่ สภาพการทาํงานในทีท่าํงาน แสงสวา่ง อุณหภมู ิ
การระบายอากาศ บรรยากาศในการทาํงาน เป็นตน้ 
   2.10 ตําแหน่งงาน เชน่ อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบันบัถอืของสงัคม มเีกยีรตแิละ
ศกัดิศ์ร ีความสาํคญัของงานต่อองคก์ร เป็นตน้  
 
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการทาํงาน 
 เฮลายเฮน็ (Heylighen.  1999 : Online) กล่าววา่ ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุม ี
8 ประการ คอื  
 1. ความมัง่คัง่ (Wealth) วดัจากกาํลงัซือ้และความสามารถในการครอบครองวตัถุที่
ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานได ้แต่ความมัง่คัง่ชว่ยเพิม่ความสขุไดเ้พยีงเลก็น้อยเทา่นัน้  
 2. การเขา้ถงึความรู ้(Access to Knowledge) วดัจากการอา่นออกเขยีนได ้การสือ่สาร 
และการตอบสนองจากความสามารถทางสตปิญัญาของตนเอง 
 3. การมอีสิระสว่นบุคคล (Personal Freedom) บุคคลจะพงึพอใจน้อยลงในสภาพสงัคม
ทีจ่าํกดัอสิรภาพในการทาํงานหรอืการใชช้วีติ และจะมคีวามสขุในสถานทีท่ีส่ามารถควบคุมได ้
มากกวา่ถูกควบคุม แต่เมือ่รูส้กึถูกควบคมุกจ็ะกลบัสูค่วามตอ้งการทางวตัถุขึน้มาแทน 
 4. ความเสมอภาค (Equality) กล่าวคอื ผูท้ีม่ตีําแหน่งตํ่ากวา่จะมสีทิธิใ์นเรือ่งต่าง ๆ ได้
น้อยกวา่ผูท้ีม่ตีําแหน่งสงู ซึง่จะมสีทิธพิเิศษต่าง ๆ มากกวา่ 
 5. สขุภาพแขง็แรง (Health) บุคคลทีม่คีวามสขุมกัจะไมค่อ่ยเจบ็ปว่ยและมชีวีติยนืยาว
มากกวา่ผูท้ีไ่มม่คีวามสขุ และพบถงึความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหวา่งความสขุกบัสขุภาพกาย 
 6. สขุภาพจติด ี(Psychological Characterized) กล่าวคอื บุคคลทีม่คีวามสขุจะเชื่อวา่
ตนเองสามารถกาํหนดชวีติของตนได ้สว่นบุคคลทีไ่มม่คีวามสขุจะเชือ่วา่ตนเองถูกบงัคบัให้
กระทาํตาม และบุคคลทีม่คีวามสขุจะสามารถฟ้ืนฟูสภาพจติใจไดเ้รว็ ใสใ่จความรูส้กึผูอ้ื่น 
เปิดเผย และตอ้งการตอบสนองความตอ้งการในระดบัประจกัษใ์นตนเอง (Self-Actualization) 
 7. ตําแหน่งทางสงัคม (Social Position) เป็นความสขุทีเ่กดิจากความสามารถในการ
ควบคุมสถานการณ์ การมสีว่นชว่ยสนบัสนุนผูอ้ื่น บุคคลทีม่คีวามสขุในการทาํงานจะมตีําแหน่ง
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สงูเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ผูเ้ชีย่วชาญ และผูจ้ดัการ เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีมคีวามสามารถในการ
ควบคุมชิน้งานทีท่าํไดม้ากกวา่การถูกสัง่การจากหวัหน้างานเพยีงอยา่งเดยีว  
 8. เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ (Life Event) คอื ความสขุทีเ่กดิจากเหตุการณ์ในชวีติที่
น่ายนิด ีเชน่ การแต่งงาน การไดเ้ลื่อนตาํแหน่งงาน และไมม่เีหตุการณ์เลวรา้ยเขา้มาในชวีติ 
เชน่ อุบตัเิหตุ การใหอ้อกจากงาน เป็นตน้ บุคคลทีม่คีวามสขุจะเชื่อวา่ตนเองสามารถกาํหนด
ชวีติ หรอืเป้าหมายในชวีติได ้แมเ้กดิความลม้เหลวขึน้มากต็าม โดยเชื่อวา่ตนเองสามารถ
ตดัสนิใจและควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้
 จากการศกึษาของแมเนียน (Manion.  2003) พบวา่ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความสขุใน 
การทาํงาน มดีงัน้ี  
 1. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ชนิดของงาน ความแตกต่างของ
งาน ความอสิระในงาน ความกา้วหน้า ความสาํเรจ็ และความสมบรูณ์ของงาน 
 2. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัคนและสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ ความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน 
การไดร้บัการยอมรบัและการเป็นทีรู่จ้กั การไดร้บัความชื่นชมจากผูร้ว่มงาน 
 3. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัตนเอง ไดแ้ก่ ทศันคต ิการมคีวามสามารถ การเหน็คุณคา่ในตนเอง 
ทศันคตแิละความเชื่อเกีย่วกบังาน 
 4. ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์าร และการรบัรู้
ของสงัคมเกีย่วกบังาน 
 นอกจากน้ี แมเนียน ไดเ้สนอแนวคดิความสขุในการทาํงานวา่มุง่อธบิายปจัจยัหรอื
องคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี  
 1. ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ ์(Connections) หมายถงึ การรบัรูพ้ืน้ฐานทีท่าํใหเ้กดิ
ความสมัพนัธข์องบุคลากรในสถานทีท่าํงาน โดยบุคลากรทีร่ว่มกนัทาํงานเกดิสงัคมการทาํงาน
ขึน้ เกดิสมัพนัธภาพทีด่กีบับุคลากรทีต่นปฏบิตังิาน ใหค้วามรว่มมอื ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
การสนทนาพดูคุยอยา่งเป็นมติร ใหก้ารชว่ยเหลอืและรบัความชว่ยเหลอืจากผูร้ว่มงาน เกดิ
มติรภาพระหวา่งปฏบิตังิานกบับุคลากรต่าง ๆ และความรูส้กึเป็นสขุ ตลอดจนรบัรูไ้ดว้า่อยู่
ทา่มกลางเพือ่นรว่มงานทีม่คีวามรกัและความปรารถนาดต่ีอกนั 
 2. ดา้นความรกัในงาน หมายถงึ การรบัรูถ้งึความรูส้กึรกัและผกูพนั อยา่งเหนียวแน่น
กบังาน รบัรูว้า่ตนมพีนัธกจิในการปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ มคีวามยนิดใีนสิง่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของ
งาน กระตอืรอืรน้ ตื่นเตน้ ดใีจ เพลดิเพลนิในการทีจ่ะปฏบิตังิาน และปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิาน
ดว้ยความเตม็ใจ รูส้กึเป็นสขุเมือ่ไดป้ฏบิตังิาน มคีวามภาคภมูใิจในหน้าทีท่ีต่นรบัผดิชอบ 
 3. ดา้นความสาํเรจ็ในงาน หมายถงึ การรบัรูว้า่ตนปฏบิตังิานไดบ้รรลุเป้าหมายที่
กาํหนดไว ้ไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานทีท่า้ทายใหส้าํเรจ็ มอีสิระในการทาํงาน เกดิผลลพัธก์าร
ทาํงานในทางบวก ทาํใหม้คีวามรูส้กึมคีุณคา่ในชวีติ เกดิความภาคภมูใิจในการพฒันาและ
เปลีย่นแปลงสิง่ต่าง ๆ เพือ่ปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ มคีวามกา้วหน้าและทาํใหอ้งคก์รเกดิการพฒันา 
 4. ดา้นการเป็นทีย่อมรบั หมายถงึ การไดร้บัรูว้า่ตนเองไดร้บัการยอมรบั และความ
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เชื่อถอืจากผูร้ว่มงาน ผูร้ว่มงานไดร้บัรูถ้งึความพยายามเกีย่วกบัเรือ่งงานทีต่นไดป้ฏบิตั ิไดร้บั
การยอมรบัจากผูร้ว่มงานและผูบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน ไดร้บัความคาดหวงัทีด่ใีนการ
ปฏบิตังิานและความไวว้างใจจากผูร้ว่มงาน รว่มแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูร้ว่มงานตลอดจน
ไดใ้ชค้วามรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 จากองคป์ระกอบทัง้ 4 ความสขุในการทาํงาน มสีว่นชว่ยใหผู้บ้รหิารนําไปพจิารณา
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารงานทีส่ง่เสรมิใหบุ้คลากรเกดิความรูส้กึอยากทาํงาน จดั
สภาพแวดลอ้มใหจ้งูใจมผีลใหบุ้คลากรเกดิความยนิดใีนงานทีท่าํ มสีว่นรว่มในงาน และเกดิ
ความสขุในงานตามมา 
 ไลยโูบเมสิค ี(Lyubomirsky.  2001 : Online) กล่าววา่ ความสขุในการทาํงานเกดิขึน้ได้
จากปจัจยัหลายอยา่งทัง้ปจัจยัสว่นบุคคล ประสบการณ์ แรงจงูใจ ตลอดจนแนวคดิเชงิบวก และ
แนวคดิเชงิจรยิธรรม ความสขุใหผ้ลลพัธท์ีด่หีลายประการ เชน่ สขุภาพด ีมคีวามออ่นเยาว ์
อารมณ์ด ีเกดิการตดัสนิใจทีด่ ีมคีวามเขม้แขง็ เป็นตน้ 
 ดายเนอร ์(Diener.  2003) กล่าววา่ปจัจยัและองคป์ระกอบของความสขุ ประกอบดว้ย 
4 องคป์ระกอบ คอื 
 1. ความพงึพอใจในชวีติ (Life Satisfaction) ความพงึพอใจในเป้าหมายหลกัของชวีติ 
ตลอดจนประสบการณ์ในชวีติเหล่านัน้ เป็นความรูส้กึอารมณ์ดา้นลบตํ่า คนทีม่คีวามสขุเกดิขึน้
ไดจ้ากปจัจยัหลายอยา่งทีแ่ตกต่างกนั ทีส่ง่ผลต่อความตอ้งการของบุคคลใหเ้กดิความพงึพอใจ
ในชวีติ นํามาซึง่ความสขุ หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามพงึพอใจในสิง่ทีต่นเองเป็นและกระทาํอยู ่ 
มคีวามสมหวงักบัเป้าหมายของชวีติ สามารถกระทาํไดต้ามความตัง้ใจ เขา้ใจและยอมรบัสิง่ที่
เกดิขึน้  
 2. ความพงึพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถงึ การทีบุ่คคลไดก้ระทาํในสิง่ที่
ตนรกัและชอบ พอใจกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงาน มคีวามสขุเมือ่งานทีท่าํสาํเรจ็
ตามเป้าหมาย ทาํใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
 3. อารมณ์ดา้นบวก (Positive Effect) หมายถงึ การทีบุ่คคลมอีารมณ์ความรูส้กึเป็นสขุ
กบัสิง่ทีด่ ีสนุกสนานกบัการทาํงาน สดชื่นเสมอเวลาทาํงาน ศรทัธาในสิง่ทีต่นกระทาํ รบัรูถ้งึ
ความดแีละคณุประโยชน์ของงานทีท่าํ 
 4. อารมณ์ดา้นลบ (Negative Effect) หมายถงึ อารมณ์ความรูส้กึทีเ่ป็นทุกขก์บัสิง่ทีไ่ม่
ดทีีเ่กดิขึน้ในงาน เชน่ ความคบัขอ้งใจ ความเบื่อหน่าย ความไมส่บายใจจากการกระทาํที่
เกดิขึน้ อยากปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ ตอบสนองความตอ้งการของตนเพือ่ใหม้คีวามสขุ 
 เกวนิ และเมสนั (Gavin and Mason.  2004 : 379-392) กล่าววา่ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิ
ความสขุในการทาํงาน ม ี3 ปจัจยัไดแ้ก่ 
 1. ความมอีสิระ ความสขุเกดิไดจ้ากการทีค่นเราสามารถทีจ่ะมอีสิระทางความคดิและ
การกระทาํถา้ตอ้งการใหบุ้คลากรในองคก์ารมคีวามสขุ ผูบ้รหิารจะตอ้งใหอ้สิระในการคดิและ
การทาํงาน 
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 2. ความรู ้ความสขุเกดิจากการไดร้บัความรู ้ขอ้มลูขา่วสารและสามารถนําความรู้
เหล่านัน้มาชว่ยในการตดัสนิใจแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผล ถา้องคก์ารสนบัสนุนใหบุ้คลากรของตน
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร และความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ จะทาํใหบุ้คลากรปฏบิตังิานอยา่งเตม็
ความสามารถ ผลการปฏบิตังิานด ีเกดิความสขุในการทาํงาน 
 3. ความด ีการใหคุ้ณคา่ในเรือ่งคุณธรรมและจรยิธรรมของคนในองคก์ร การกระทาํหรอื
การตดัสนิใจภายใตก้รอบคุณธรรม จะทาํใหบุ้คลากรเกดิการรบัรูถ้งึคุณคา่ในตนเอง ยอมรบัและ
นบัถอืตนเอง ก่อใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน   
 จรีะ หงสล์ดารมภ ์(2551: 3-8) กล่าววา่ ความสขุในการทาํงานวา่เกดิจาก  
 1. ตอ้งชอบงานทีท่าํ และรกัอาชพีทีท่าํอยู ่
 2. ตอ้งรูว้า่งานทีท่าํมเีป้าหมายอยา่งไร และเป้าหมายเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัคา่นิยมของ
ตวัเราเองหรอืไม ่
 3. มคีวามสามารถหรอืศกัยภาพทีจ่ะทาํงานนัน้ใหส้าํเรจ็ในระยะยาว (Sustainable) 
หรอืไม ่
 4. งานทีท่าํเป็นทีย่อมรบัหรอืสรา้งศรทัธาจากผูร้ว่มงาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งหรอืไม ่
 5. ไดใ้ชค้วามรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคใ์นงานทีท่าํหรอืไม ่
 6. บรรยากาศในการทาํงาน อาํนวยใหเ้ราไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเตม็ทีห่รอืไม ่
 7. สามารถต่อยอดหรอืสรา้งมลูคา่เพิม่ (Value Added) ในงานนัน้หรอืไม ่
 8. งานทีท่าํนัน้ เป็นงานทีเ่น้นการเรยีนรูแ้ละการหาความรูเ้พิม่เตมิหรอืไม ่
 9. งานทีท่าํนัน้ทา้ทายศกัยภาพของเราหรอืไม ่
 10. มแีรงจงูใจจากองคก์รและเพือ่นรว่มงาน ทาํงานเป็นทมีหรอืไมแ่ละเป็นอยา่งไร 
 11. สขุภาพ ทัง้รา่งกายและจติใจ ถา้รา่งกายไมแ่ขง็แรงและจติใจไมน่ิ่งกจ็ะทาํงานอยา่ง
มคีวามสขุไมไ่ด ้
 12. เป้าหมาย การทาํงานอยา่งมคีวามสขุไดน้ัน้ จะตอ้งมเีป้าหมาย (Purpose) และ
ความมนียัสาํคญัของงาน (Meaning) ทัง้ต่อผูอ้ื่นหรอืสงัคม และไดเ้สนอทฤษฎ ีHRDS เป็น
แนวคดิ ในการทาํงานรว่มกนั ประกอบดว้ย  
 Happiness (ความสขุ) สิง่สาํคญัไมใ่ชเ่ป็นความสขุของเราหรอืใครคนใดคนหน่ึงเพยีง
คนเดยีว แต่ควรจะเป็นความสขุรว่มกนั  
 Respect (การยอมรบันบัถอื ยกยอ่ง) 
 Dignity (การใหเ้กยีรต ิศกัดิศ์ร)ี  
 Sustainability (ความยัง่ยนื) 
 และไดว้เิคราะหผ์ลสาํรวจทนุแหง่ความสขุเพือ่การพฒันางานทีท่รงประสทิธภิาพ สรปุ
ไดว้า่  
 ปจัจยัภายในทีส่รา้งทุนแหง่ความสขุในการทาํงานมากทีส่ดุ คอื การทีค่นในองคก์ร รูจ้กั
ควบคุมอารมณ์ รูจ้กัเขา้ใจตนเองและผูอ้ืน่ รวมทัง้การมโีอกาสไดท้าํงานทีม่เีป้าหมาย การมี
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เพือ่นรว่มงานทีด่แีละรว่มกนัทาํงานเป็นทมี  
 ปจัจยัภายในทีเ่ป็นอุปสรรคของการสรา้งทุนแหง่ความสขุ ในการทาํงานมากทีส่ดุ คอื 
ปญัหาความขดัแยง้ในองคก์ร และการไมท่าํงานรว่มกนัเป็นทมี การขาดการควบคุมอารมณ์ 
ขาดผูบ้งัคบับญัชาทีม่คีวามเขา้ใจและมภีาวะผูนํ้า 
 วธิกีารทีจ่ะสรา้งทุนแหง่ความสขุในการทาํงานใหก้บัตนเองไดม้ากทีส่ดุ คอื ตอ้งรกัและ
ภมูใิจในงานทีท่าํ รูจ้กัควบคมุอารมณ์ รูจ้กัเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น และมองโลกในแงบ่วก 
 วธิกีารทีจ่ะสรา้งทุนแหง่ความสขุในการทาํงานใหก้บัเพือ่นรว่มงานไดม้ากทีส่ดุ คอื การ
เขา้ใจผูอ้ื่น มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีรูจ้กัเอาใจเขามาใสใ่จเรา คดิแงบ่วก รวมทัง้การใหก้าํลงัใจ ให้
คาํแนะนําปรกึษาซึง่กนัและกนั 
 วธิกีารทีจ่ะสรา้งทุนแหง่ความสขุในการทาํงานใหก้บัองคก์รไดม้ากทีส่ดุ คอื การมคีวาม
ภาคภมูใิจในงานและมคีวามรบัผดิชอบต่องาน มคีวามสามคัค ีทาํงานเป็นทมี ยกยอ่งใหเ้กยีรติ
เพือ่นรว่มงาน สรา้งบรรยากาศในการทาํงานทีด่ ีมเีป้าหมายเดยีวกนั คอื ความสาํเรจ็ของ
องคก์ร 
 จากการวดัระดบัความสขุของตนเองกบัความสขุขององคก์ร ปรากฏวา่ คนในองคก์ร 
ตอบวา่ ความสขุของตนเองมมีากกวา่ความสขุขององคก์ร สะทอ้นใหเ้หน็วา่องคก์รจะตอ้งสรา้ง
ทุนแหง่ความสขุในการอยูร่ว่มกนัในองคก์รและการทาํงานทีเ่พิม่มากขึน้ เพราะนัน่หมายถงึ 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีจ่ะเพิม่ขึน้ดว้ย 
 สาํหรบัการสรา้งทุนแหง่ความสขุเพือ่งานทีท่รงประสทิธภิาพขององคก์ร สว่นใหญ่ตอบ
วา่ ตอ้งเริม่ทีผู่นํ้าและผูบ้งัคบับญัชาในองคก์รตอ้งเหน็ความสาํคญั เขา้ใจ และเป็นผูนํ้าทีส่รา้ง
ความสขุในการทาํงาน และสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนองคก์ร รวมทัง้การวางระบบการทาํงานที่
สง่เสรมิการทาํงานเป็นทมี มกีารยกยอ่งใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั ปลกูฝงัจติสาํนึกมคีุณธรรม
จรยิธรรม รวมทัง้การสง่เสรมิใหม้กีารเรยีนรู ้พฒันาบุคลากรอยา่งทัว่ถงึและต่อเน่ือง ซึง่เป็น
แนวทางทีส่ามารถปรบัพฤตกิรรมและวฒันธรรมองคก์รทีด่ไีด ้
 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการสะสมทุนแหง่ความสขุในองคก์ร จะตอ้งเริม่ทีผู่นํ้า และ
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมภีาวะผูนํ้า มคีวามสามารถในการบรหิารงานและบรหิารคนอยา่งเป็น
ระบบเพือ่ไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ในองคก์ร ตลอดจนมคีวามเขา้ใจ สง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรม 
ต่าง ๆ เพือ่การพฒันาทุนแหง่ความสขุขององคก์รอยา่งแทจ้รงิ มโีครงการพฒันาความรูใ้นดา้น
ต่าง ๆ รวมทัง้พฒันาความคดิและทศันคตใินการทาํงานเชงิรกุ การคดิเชงิบวก สรา้งจติสาํนึก 
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของบุคลากรในองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถงึ 
 รเีซน็สแนพสก ี(Wrzesniewski.  1997 : 93-135) แบง่กลุ่มคนทาํงาน ตามทศันคตทิีม่ ี
ต่องาน ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 1. บุคคลทีม่องเหน็งานเป็นงาน (Job) บุคคลประเภทน้ีจะมองวา่งานเป็นเรือ่งน่าเบื่อ 
เน้นเรือ่งคา่ตอบแทนมากกวา่ความสาํเรจ็ของตนเอง ทาํงานดว้ยความรูส้กึวา่ตอ้งทาํ ไมม่คีวาม
คาดหวงัทีแ่ทจ้รงิจากการทาํงานมากกวา่คา่ตอบแทน 
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 2. บุคคลทีม่องเหน็งานเป็นความกา้วหน้า (Career) บุคคลประเภทน้ีจะมแีรงจงูใจจาก
ปจัจยัภายนอก เชน่ เงนิ ความกา้วหน้า อาํนาจ และอทิธพิล สว่นใหญ่รอคอยทีจ่ะปรบัตําแหน่ง
ความกา้วหน้าตามโครงสรา้งการบงัคบับญัชา 
 3. บุคคลทีม่องเหน็งานเป็นกระแสเรยีก (Calling) บุคคลประเภทน้ีมคีวามคดิวา่ งานคอื
เป้าหมายในตวัเอง ถงึแมว้า่คา่ตอบแทนและความกา้วหน้าจะมคีวามสาํคญั แต่ทาํงานเพราะ
ตอ้งการทีจ่ะทาํ มแีรงจงูใจจากภายในและรกัในสิง่ทีท่าํ บุคคลประเภทน้ีจะมคีวามสขุในการ
ทาํงาน 
 จงจติ เลศิวบิลูยม์งคล (2547 : 32-34) ไดส้รปุปจัจยัทีส่ง่เสรมิใหม้คีวามสขุในการ
ทาํงานและประสบความสาํเรจ็ ดงัน้ี 
 1. งานทีน่่าพงึพอใจ คนทีท่าํงานดว้ยความรกัและมคีวามพงึพอใจในงานยอ่มมโีอกาส
สงูทีจ่ะทาํงานไดด้ ีไมเ่บื่องานแมม้อุีปสรรคกไ็มท่อ้ถอย สนุกกบัการทาํงาน สง่เสรมิใหเ้กดิ
ความสขุและความสาํเรจ็ในชวีติได ้
 2. งานทีท่า้ทายความสามารถ งานบางอยา่งถงึแมจ้ะไดค้า่ตอบแทนสงูแต่ไมค่อ่ยทา้
ทายความสามารถ มลีกัษณะซํ้าซากจาํเจ เมือ่ทาํงานนานขึน้มกัทาํใหรู้ส้กึเบื่อหน่าย ไมม่คีวาม
กระตอืรอืรน้ในการทาํงาน งานทีท่า้ทายความสามารถและเกดิจากการพฒันาเชงิเหตุผล ปญัญา 
และอารมณ์ ทาํใหม้คีวามสขุในการทาํงานและประสบความสาํเรจ็ในชวีติได ้
 3. งานทีท่าํใหเ้กดิความภาคภมูใิจ งานบางอยา่งถงึแมจ้ะมคีา่ตอบแทนสงู แต่กไ็มท่าํให้
รูส้กึภาคภมูใิจ เชน่ งานทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิศลีธรรม บางคนสรา้งฐานะจนรํ่ารวยจากการคา้
ของเถื่อน เปิดบ่อน หรอืซ่องโสเภณ ีแต่กข็าดความภมูใิจ งานทีท่าํอยูบ่นเหตุผลเชงิศลีธรรมทาํ
ใหบุ้คคลมคีวามสขุ 
 4. งานทีท่าํมคีุณคา่ การมองเหน็คุณคา่ในงานทาํใหบุ้คคลมคีวามสขุ และสรา้งสรรคส์ิง่
ดงีามในสงัคม คนเราตอ้งตัง้เป้าหมายและวางแผนการดาํเนินชวีติในแต่ละวนั เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการใชเ้วลาอยา่งมรีะเบยีบวนิยั บนเป้าหมายหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่  
  4.1 เป้าหมายดา้นสตปิญัญา เพือ่เสรมิสรา้งสตปิญัญาและความรู ้เชน่ การเรยีน
สง่เสรมิความรูท้ ัง้ในและนอกระบบ แทนการใชเ้วลาวา่งดโูทรทศัน์ รายการบนัเทงิไรส้าระตลอด
คนื โดยไมรู่จ้ะทาํอะไรทีเ่ป็นประโยชน์และประเทอืงปญัญา 
  4.2 เป้าหมายดา้นรา่งกาย เพือ่เสรมิสรา้งรา่งกายใหแ้ขง็แรง เชน่ ตัง้เวลา เพือ่การ
ออกกาํลงักาย การวางแผนพกัผอ่นในวนัหยดุ 
  4.3 เป้าหมายดา้นการดาํเนินชวีติ เพือ่เสรมิสรา้งชวีติสว่นตวั ชวีติครอบครวั ชวีติ
การทาํงาน เชน่ การวางแผนสาํหรบัอนาคต การศกึษาต่อ การวางแผนการทาํงาน เพือ่ใหไ้ด้
ตามเวลาทีก่าํหนด การวางแผนเพือ่อนาคตของครอบครวัอยา่งรอบคอบในทุกดา้น 
  4.4 เป้าหมายดา้นสงัคม เพือ่เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มในชุมชน เชน่ การใชเ้วลาใน
การพบปะสงัสรรคก์บัมติรสหายและคนรว่มองคก์ร แบ่งเวลาเพือ่บาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัสงัคม
ในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห ์แบ่งเวลาใหก้บัการทาํนุบาํรงุจติใจดว้ยคาํสอนทางศลีธรรมและศาสนา 
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เป็นตน้ 
 5. มโีอกาสกา้วหน้าในงาน มหีลายคนทาํงานดว้ยความรูส้กึทอ้แท ้หมดกาํลงัใจเพราะ
รูอ้ยูว่า่ไมม่ทีางกา้วหน้า ไมม่โีอกาสเลื่อนตําแหน่งหรอืเงนิเดอืนตดิขัน้มานาน ขาดแรงจงูใจใน
การทาํงาน แต่งานทีม่โีอกาสกา้วหน้า ทาํใหม้แีรงจงูใจ พงึพอใจและมคีวามสขุ 
 6. มผีลตอบแทนคุม้คา่ ผลตอบแทนคุม้คา่และยตุธิรรมนํามาซึง่ความพงึพอใจของ
ผูป้ฏบิตังิาน เน่ืองจากรายไดเ้ป็นปจัจยัเบือ้งตน้สาํหรบัสรา้งแรงจงูใจ เพราะสามารถสนองต่อ
ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษยไ์ด ้โดยใชเ้งนิแลกเปลีย่น นอกจากน้ีเงนิยงัเป็นเครือ่งแสดง
ถงึสถานภาพ และทาํใหเ้กดิความสมหวงัในชวีติ 
 7. มขีวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ขวญัและกาํลงัใจจากผูบ้รหิาร เป็นสิง่สาํคญัในการ
สง่เสรมิความสขุในการทาํงาน เพือ่วถิชีวีติในเชงิบวก เน่ืองจากการบาํรงุขวญัเป็นกาํลงัใจทาํให้
ผูป้ฏบิตังิานเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง ไดท้าํงานตามหน้าทีท่ีพ่งึปฏบิตั ิและรบัรูว้า่เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม 
 8. มสีมัพนัธภาพทีด่ ีสมัพนัธภาพทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความสขุในการทาํงานสรา้งเสรมิ
คุณภาพงาน การตดิต่อสือ่สารทีม่คีุณภาพเชงิสรา้งสรรคเ์กดิจาก การมสีมัพนัธภาพทีด่ ีนํามา
ซึง่ความสขุความสาํเรจ็ในการทาํงาน 
 9. มคีุณภาพชวีติงาน คุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคลากรชว่ยเรมิสรา้งความสขุในการทาํงาน 
เป็นสิง่ทีส่นองความผาสกุและความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน การมคีุณภาพชวีติในการทาํงานที่
ดสีง่ผลต่อความเจรญิรุง่เรอืงดา้นอื่น ๆ เชน่ สภาพสงัคมเศรษฐกจิ หรอื ผลผลติทีม่คีุณภาพ 
ตลอดจนความผกูพนัต่อองคก์าร สรา้งสรรคง์านคุณภาพ สง่เสรมิการคงอยูข่องบุคลากรได ้
 10. งานทีเ่กดิจากแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มนุษยท์ุกคนทาํงานเพือ่ปรารถนาความสาํเรจ็
และความผาสกุในชวีติ เกดิความภาคภมูใิจในตนเอง แขง่ขนักบัตนเองเพือ่ความสาํเรจ็  โดย
เฉพาะงานทีท่า้ทายและใชเ้ชาวป์ญัญาเพือ่ความสาํเรจ็ในงานและชวีติ เกดิความสบายใจเมือ่
งานสาํเรจ็ตามความประสงค ์
 ประพนธ ์ผาสกุยดื (2549 : ออนไลน์) กล่าวถงึ ปจัจยัหลกัทีท่าํใหค้นทาํงานไดอ้ยา่งมี
ความสขุม ี4 ปจัจยั คอื 
 1. งาน งานทีท่าํนัน้มคีวามทา้ทายหรอืไม ่เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดแ้สดงศกัยภาพ
อยา่งเตม็ทีห่รอืไม ่ทาํใหผู้ป้ฏบิตัริูส้กึมคีณุคา่หรอืไมเ่พยีงใด 
 2. วฒันธรรมการทาํงาน เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดต้ดัสนิใจ มสีว่นรว่ม มคีวามรูส้กึ
เป็นเจา้ของหรอืไมเ่พยีงใด 
 3. ปจัจยัแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มในทีท่าํงานสง่เสรมิหรอืเอือ้อาํนวยต่อการทาํงาน
หรอืไม ่ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานเป็นอยา่งไร 
 4. ภาวะผูนํ้า  ผูนํ้าสง่เสรมิการทาํงานหรอืไม ่มกีารกาํหนดใหท้ศิทางทีช่ดัเจนในการ
ทาํงานหรอืไม ่สามารถสรา้งขวญัและกาํลงัใจไดด้เีพยีงใด 



 25

 พรรณภิา สบืสขุ (2548) ปจัจยัทีส่ง่เสรมิใหม้คีวามสขุในการทาํงาน มดีงัน้ี 
 1. งานทีท่า้ทายความสามารถ ลกัษณะงานทีน่่าสนใจทาํใหเ้กดิการพฒันาตนเองไมรู่ส้กึ 
 2. บรรยากาศในงาน สง่เสรมิใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน เป็นบรรยากาศของความ
รว่มมอืกนัปฏบิตังิาน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทีไ่มแ่ออดั สง่เสรมิใหเ้กดิความรูส้กึอยากทาํงาน 
 3. สมัพนัธภาพทีด่ ีชว่ยทาํใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารทีม่คีุณภาพ เกดิความชว่ยเหลอืซึง่
กนัและกนั ตลอดจนความสามคัคใีนหน่วยงาน นํามาซึง่ความสขุในการทาํงาน 
 4. การมสีว่นรว่มในงาน มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และปฏบิตัภิารกจิรว่มกนัในกจิกรรม
ขององคก์ร ทาํใหรู้ส้กึวา่ตนเองมคีุณคา่ในงาน เกดิความรูส้กึสนุก ตัง้ใจ มุง่มัน่ อยากทีจ่ะ
ปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ นํามาซึง่ความสขุในการทาํงาน 
 5. มโีอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการทาํงาน เชน่ การเลื่อน
ตําแหน่ง หรอืไดเ้งนิเดอืนเพิม่ขึน้ ทาํใหเ้กดิการตอบสนองความตอ้งการของตน เกดิความพงึ
พอใจและมคีวามสขุ 
 6. คุณภาพชวีติในงาน คุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคลากรชว่ยเสรมิสรา้งความสขุในการ
ทาํงาน ทาํใหเ้กดิความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน เกดิความผกูพนัในองคก์ร สง่เสรมิการคงอยูใ่น
งานของบุคลากรได ้ 
 วอลตนั (Walton.  1974 : 12-16) ไดส้รา้งเกณฑค์ุณภาพชวีติการทาํงาน ประกอบดว้ย
คุณสมบตั ิ8 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. คา่ตอบแทนทีม่คีวามยตุธิรรมและเพยีงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
คอื การไดร้บัคา่จา้งทีพ่อเพยีงในการดาํรงชวีติตามมาตรฐานเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตําแหน่งของ
ตนและตําแหน่งอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะงานคลา้ยคลงึหรอืใกลเ้คยีงกนั 
 2. สภาพการทาํงานทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิสขุภาพ (Safety and Healthy Working 
Conditions) คอื การทีบุ่คลากรไดท้าํงานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพและจติใจที ่
ปลอดภยัและมคีวามเหมาะสม 
 3. โอกาสการพฒันาความสามารถตนเอง (Development of Human Capacities) การ
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาศกัยภาพตวัเองใหเ้หมาะสมกบังานในปจัจุบนัและรวมถงึงานใน
อนาคต รวมถงึเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดม้คีวามกา้วหน้าในสายงานอาชพี 
 4. ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน (Growth and Security) การทาํงานทีส่ง่เสรมิ
ความเจรญิเตบิโตกา้วหน้าในสายอาชพีและเสรมิสรา้งความรูส้กึมัน่คงในงานทีท่าํอยู ่
 5. การบรูณาการทางสงัคม (Social Integration) การทาํใหบุ้คลากรมคีวามรูส้กึวา่ตน
ประสบความสาํเรจ็และมคีณุคา่ และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดส้รา้งความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นๆ
ในสงัคม 
 6. สทิธสิว่นบุคคล (Constitutionalism) การสง่เสรมิใหเ้กดิการเคารพสทิธสิว่นบุคคล 
และใหค้วามเป็นธรรมในการพจิารณาผลตอบแทนและความเสมอภาคในการดแูลบุคลากร 
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 7. ความสมดุลในการดาํเนินชวีติในการทาํงานและครอบครวั (The Total Life Space) 
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดใ้ชช้วีติการทาํงานและชวีติสว่นตวัทีส่มดุล 
 8. การเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม (Social Relevance) การทาํงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
สงัคมภายนอก เพือ่เป็นการเพิม่ความรูส้กึรบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บับุคลากรซึง่เป็นสว่นหน่ึงใน
การสรา้งคุณคา่ใหก้บับุคลากรในแต่ละคน 
 อภชิาต ภู่พานิช (2550 : 26-27) ไดส้งัเคราะหแ์นวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความสขุในการทาํงานพบวา่ การวดัระดบัความสขุในการทาํงาน ตอ้งวดัจาก 7 องคป์ระกอบ คอื 
 1. นโยบายและการบรหิารองคก์าร ไดแ้ก่ การมสีว่นรว่มในการกาํหนดนโยบายและการ
บรหิาร การปกครองบงัคบับญัชา การนิเทศงาน นโยบายขององคก์าร ธรรมนูญองคก์าร ฯลฯ 
 2. การจดัสวสัดกิารดา้นการเดนิทางและทีอ่ยูอ่าศยัโดยหน่วยงานเป็นผูจ้ดัให ้
 3. คา่จา้ง เงนิเดอืน คา่ตอบแทน ทีต่อ้งเป็นธรรมและเพยีงพอเหมาะสมกบังานทีท่าํ 
 4. ความสมัพนัธท์างสงัคมภายในหน่วยงาน ทัง้กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน 
ไดแ้ก่ ความรูส้กึรกัใคร ่ปรองดอง ความรูส้กึต่อชุมชนขององคก์าร  สมัพนัธส์นิทสนม ไมแ่บ่ง
ชัน้วรรณะในหน่วยงาน ฯลฯ 
 5. ลกัษณะสภาพแวดลอ้มหรอืสภาพการทาํงาน ไดแ้ก่ สถานทีท่าํงาน สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ขนาดขององคก์าร ชื่อเสยีง ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร บทบาทและ
หน้าที ่การทาํงานในองคก์รทีส่มัพนัธก์บัความรูค้วามสามารถ ฯลฯ 
 6. โอกาสในความกา้วหน้าในการทาํงาน ความสาํเรจ็ในการทาํงานและการเลื่อน
ตําแหน่งทีส่งูขึน้ 
 7. ความสมดุลระหวา่งชวีติการทาํงานและดา้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ การสรา้งความสมดุลทาง
ชวีติทัง้ในการทาํงานและครอบครวั หรอื ความเป็นสว่นตวัของบุคคลและการแบ่งปนัเวลาใน 
การทาํงานและการเดนิทาง ฯลฯ 
 รวมศริ ิมานะโพธิ ์(2550 : 47) ออกแบบเครือ่งมอืทีส่ามารถวดัการทาํงานอยา่งมี
ความสขุในองคก์ร จากการศกึษา พบวา่ มติทิีก่่อใหเ้กดิความสขุในการทาํงานม ี5 มติ ิคอื 
 1. มติขิองผูนํ้า (Leaderships) 
 2. มติขิองสมัพนัธภาพในการทาํงาน ระหวา่งเพือ่นรว่มงานดว้ยกนั (Friendships) 
 3. มติคิวามรกัในงาน (Job Inspiration) 
 4. มติคิา่นิยมรว่มขององคก์ร (Organization’s Share Value) 
 5. มติคิุณภาพชวีติในการทาํงาน (Quality of Work Life) 

 
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในงาน 
 เทพพนม เมอืงแมน และสวงิ สวุรรณ (2529 : 57-61 ; 111) สรปุปจัจยัพืน้ฐานทีท่าํให ้

เกดิการทาํงานและความพงึพอใจในงาน ไดแ้ก่ 
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 1. งานทีม่ลีกัษณะทา้ทายความสามารถ ในการจงูใจใหค้นปฏบิตังิานใหเ้ตม็
ความสามารถของเขา เน่ืองจากวา่คนเรามคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งพจิารณาถงึ
ความสามารถ ความถนดั ทกัษะ และการศกึษาในการทีจ่ะปฏบิตังิาน ตามทีม่อบหมายงานให้
ทาํ 
 2. การมสีว่นรว่มในการวางแผน โดยทัว่ไปผูป้ฏบิตังิานจะถูกสรา้งใหม้แีรงจงูใจสงู  
ถา้หากวา่พวกเขาถูกขอรอ้งใหช้ว่ยในการวางแผนงานและกาํหนดสภาวะแวดลอ้มในการ
ปฏบิตังิานของตวัเขาเอง 
 3. การใหก้ารยกยอ่งและสถานภาพ ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยกยอ่งชมเชยและการ
ปรบัปรงุสถานภาพใหด้ขีึน้ มอียูใ่นบุคคลทุกคน ไมว่า่จะอยูใ่นฐานะอะไร มอีายหุรอืการศกึษา 
และมอีงคป์ระกอบอื่นเป็นอยา่งไร คนเราทุกคนจะตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากเพือ่นพอ้ง และ
จากผูบ้งัคบับญัชาเหมอืนกนัหมดทุกคน การไดร้บัการยกยอ่งสามารถแสดงออกทางสญัลกัษณ์ 
เชน่ ทีจ่อดรถพเิศษ หอ้งพกั และอื่น ๆ  
 4. การใหค้วามรบัผดิชอบมากขึน้และการใหอ้าํนาจบารมมีากขึน้ มคีนจาํนวนมากที่
ทาํงานภายในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงทีต่อ้งการทีจ่ะมคีวามรบัผดิชอบ มอีาํนาจบารมมีากขึน้
จากการเป็นผูบ้งัคบับญัชา และมแีรงจงูใจในการทาํงาน เน่ืองจากมคีวามคาดหวงัวา่จะไดร้บัสิง่
เหล่าน้ีจากการทาํงาน  
 5. ความมัน่คงและความปลอดภยั คอื ความปรารถนาทีจ่ะหลุดพน้จากความกลวัในสิง่
ต่าง ๆ  เชน่ การไมม่งีานทาํ การสญูเสยีตําแหน่งงาน การถูกลดตําแหน่ง และการสญูเสยีรายได ้
ซึง่เป็นสิง่ทีม่อียูแ่ละแฝงอยูภ่ายในจติใจของคนทุกคน  
 6. ความเป็นอสิระในการทาํงาน คนเราทุกคนกม็คีวามปรารถนาทีจ่ะมอีสิระในการ
กระทาํบางสิง่บางอยา่งดว้ยตวัเขาเองอยูทุ่กคน 
 7. โอกาสในดา้นความเจรญิเตบิโตทางดา้นสว่นตวั คนสว่นมากตอ้งการหรอืชอบทีจ่ะมี
การเจรญิงอกงามหรอืเจรญิเตบิโตทางดา้นทกัษะ ความสามารถทางดา้นวชิาชพี และ
ประสบการณ์ เครือ่งมอืของการจงูใจทีด่ ีคอื การใหค้าํมัน่สญัญา และดาํเนินงานตามสญัญานัน้ 
ในเรือ่งโอกาสสว่นบุคคลทีจ่ะมกีารเจรญิเตบิโต มทีกัษะ อนัมผีลเน่ืองมาจากการมปีระสบการณ์
ในการทาํงานนัน่เอง 
 8. โอกาสในการกา้วหน้า สิง่น้ีคลา้ยคลงึกนัมากกบัการใชว้ธิใีหโ้อกาส มกีาร
เจรญิเตบิโตเป็นการจงูใจ แมว้า่ไมใ่ชทุ่กคนจะตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการเลื่อนตําแหน่งใหไ้ปสูร่ะดบั
ทีส่งูกวา่ในองคก์ร แต่กม็คีนสว่นมากทีม่คีวามตอ้งการโอกาสกา้วหน้าน้ี 
 9. เงนิและรางวลัเกีย่วกบัเงนิ เงนิเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลจงูใจสงูมาก อาท ิคนขาดเงนิยอ่ม
ตอ้งการเงนิ และมแีรงจงูใจมากกวา่บุคคลอื่น ๆ ความจรงิมอียูว่า่บางคนใหแ้นวคดิวา่เงนิเป็นสิง่
สาํคญั แต่ในบางสถานการณ์ เงนิและรางวลัทีเ่กีย่วกบัเงนิจะไมใ่ชส่ิง่กระตุน้ใหเ้กดิการทาํงานให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ได ้ความปรารถนายกยอ่งชมเชยและมสีถานภาพจะสมัพนัธก์บัความ
ตอ้งการเงนิ เงนิเดอืนทีบุ่คคลไดร้บัมคีวามสาํคญั เพราะนบัเป็นสญัลกัษณ์ทางสถานภาพอยา่ง
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หน่ึง ซึง่ใชเ้ป็นสิง่พสิจูน์วา่อกีคนหน่ึงนัน้เหนือกวา่ 
 10. สภาพของการทาํงานทีด่ ีซึง่รวมองคป์ระกอบทัง้ทางดา้นกายภาพและทางดา้น
จติใจของสภาพแวดลอ้มในงาน จะมคีวามสาํคญัแตกต่างกนัไปในดา้นการเป็นแรงจงูใจ 
 11. การแขง่ขนั เป็นแรงจงูใจทีส่าํคญัมากอยา่งหน่ึงสาํหรบัผูบ้รหิาร เพือ่จะกระตุน้ใหผู้้
ทีไ่มไ่ดร้บัเลอืกเป็นผูด้เีดน่ใหเ้กดิความมานะพยายามเพิม่มากขึน้ และใหไ้ดร้บัเลอืกอยูใ่นแนว
หน้า แนวสงูต่อไป 
 สมยศ นาวกีาร (2544 : 221-224) ไดก้ลา่วถงึปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหค้นมคีวามรูส้กึทีด่ี
หรอืไมด่ต่ีองาน ซึง่จะสง่ผลต่อความพงึพอใจในการทาํงาน ดงัน้ี 
 1. ผลตอบแทน คา่จา้งและเงนิเดอืน จะมบีทบาทสาํคญัต่อการสรา้งความพอใจในงาน
มาก เพราะวา่ ผลตอบแทนจะเป็นสิง่ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของคนไดห้ลายอยา่ง 
เชน่ อาหาร เสือ้ผา้ ทีพ่กัอาศยั การพกัผอ่น และอื่น ๆ ยิง่กวา่นัน้ ผลตอบแทนจะเป็น
เครือ่งหมายของความสาํเรจ็ และเป็นแหล่งทีม่าของการยกยอ่งอยา่งหน่ึง บุคลากรมกัจะมอง
ผลตอบแทนวา่เป็นเครือ่งสะทอ้นการยกยอ่งของผูบ้รหิารต่อการมสีว่นชว่ยพวกเขาต่อองคก์ร 
 2. การเลื่อนตาํแหน่ง จะมผีลกระทบต่อความพอใจในงานปานกลาง การเลื่อนตําแหน่ง
จะทาํใหค้วามรบัผดิชอบและผลตอบแทนสงูขึน้ งานระดบัสงูขึน้จะใหค้วามเป็นอสิระ ความทา้
ทายและเงนิเดอืนทีส่งูขึน้แก่บุคลากร รางวลัทีเ่กดิขึน้จากการเลื่อนตาํแหน่งจะแตกต่างกนัตาม
ตําแหน่ง 
 3. การบงัคบับญัชา จะมผีลกระทบต่อความพอใจในงานปานกลาง โดยทัว่ไปการบงัคบั
บญัชาทีส่รา้งความพอใจในงานจะมสีองลกัษณะ รปูแบบการบงัคบับญัชา อยา่งแรก คอื มุง่คน 
ผูบ้งัคบับญัชาจะสรา้งความสมัพนัธแ์บบสนบัสนุนกบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา รปูแบบการบงัคบั
บญัชา อยา่งทีส่อง คอื การมสีว่นรว่ม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะมสีว่นรว่มภายในการตดัสนิใจที่
กระทบต่อพวกเขา 
 4. ลกัษณะงาน เน้ือหาของงานจะมบีทบาทสาํคญัต่อการสรา้งความพอใจในงานมาก
เหมอืนกบัผลตอบแทน บุคลากรตอ้งการทาํงานทีท่า้ทาย พวกเขาไมต่อ้งการการทาํงานทีไ่ม่
ตอ้งใชค้วามคดิวนัแลว้วนัเลา่ ลกัษณะของงานทีก่ระทบต่อความพอใจของงานจะมอียูส่องดา้น 
คอื ความมนียัสาํคญัของงานและการควบคุมวธิกีารทาํงาน  
 โดยทัว่ไปงานทีม่คีวามหลากหลายพอประมาณจะสรา้งความพอใจในงานไดส้งูทีส่ดุ 
งานทีม่คีวามหลากหลายน้อยเกนิไป จะทาํใหบุ้คลากรรูส้กึเบื่อหน่าย งานทีม่คีวามหลากหลาย
มากเกนิไปจะทาํใหบุ้คลากรรูส้กึตงึเครยีด 
 ชุยมนิโต (Chuimento.  2007 : Online)  กล่าววา่ ปจัจยัทีท่าํใหบุ้คลากรมคีวามสขุใน
การทาํงาน เรยีงตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. เพือ่นรว่มงานมคีวามเป็นมติร และไดร้บัการสนบัสนุนจากเพือ่นรว่มงาน 
 2. ความสนุกในงาน 
 3. มหีวัหน้างานหรอืผูจ้ดัการสายงานทีด่ ี
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 4. มคีวามสมดุลระหวา่งงานกบัชวีติ 
5. ความหลากหลายของงานทีท่าํ 
6. เชื่อวา่ตนเองมคีวามสามารถทาํงานต่างๆ ทีห่ลากหลาย 
7. ความรูส้กึไดก้ระทาํในสิง่ทีแ่ตกต่าง 

 8. เป็นสว่นหน่ึงของความสาํเรจ็ในทมีงาน 
 9. การยอมรบัผลสมัฤทธิใ์นงาน 
 10. เงนิเดอืนทีท่า้ทายความสามารถ 
 ในทางกลบักนัปจัจยัทีท่าํใหบุ้คลากรไมม่คีวามสขุในการทาํงาน เรยีงตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. ขาดการสือ่สารจากผูบ้รหิารระดบับน 
 2. เงนิเดอืนไมเ่ป็นธรรม 
 3. ไมต่ระหนกัถงึผลสมัฤทธิข์องงาน 
 4. หวัหน้างาน/ผูจ้ดัการสายงานไมด่ ี
 5. ขาดการพฒันาบุคลากร / พฒันาบุคลากรน้อย 
 6. ถูกปฏเิสธแนวความคดิ  
 7. ขาดโอกาสในการแสดงความสามารถ 
 8. ขาดความคุม้คา่ในงาน เชน่ ความยดืหยุน่ของงาน การหมนุเวยีนงาน หรอื
แลกเปลีย่นการทาํงาน การตระหนกัถงึความสมดุลของชวีติและครอบครวั เป็นตน้ 
 9. งานไมส่นุก 
 10. ความรูส้กึวา่ไมม่อีะไรแตกต่าง  
 องคป์ระกอบการทาํงานอยา่งมคีวามสขุจาก“ ปรชัญาปลายิม้” (Fish Philosophy) 
ประกอบดว้ย (Fish Tales.  2003 : 5) 
 1. การเล่นใหเ้ป็นงาน งานสาํเรจ็เมือ่สนุกกบังาน การเล่นไมไ่ดเ้ป็นแคก่จิกรรมแต่เป็น
สภาวะของจติใจทีจ่ะประจุพลงัใหมใ่นภารกจิเฉพาะหน้า และจุดประกายความคดิสรา้งสรรคใ์น
การแกป้ญัหา  
 2. การสรา้งสรรคว์นัด ีเวลาทีคุ่ณสามารถ “สรา้งสรรคว์นัดีๆ ” (หรอืชว่งเวลาดีๆ ) ดว้ย
ความเอือ้อาทรเลก็ๆ น้อยๆ หรอืการแสดงน้ําใจทีส่รา้งความประทบัใจไมรู่ล้มื 
 3. ใสใ่จใหบ้รกิาร ใหค้วามสนใจอยา่งเตม็ทีต่่อกนัและกนั การ”อยูต่รงนัน้” โดยไม่
ล่องลอยหายไปไหนคอืวธิกีารฝึกการเทใจใหก้บังานและต่อตา้นความเบื่อหน่าย 
 4. เลอืกสรา้งทศันคต ิถา้คุณมองแต่สิง่เลวรา้ยคุณกจ็ะพบมนัทุกหนทุกแหง่ แต่ถา้คุณรู้
วา่ตวัคุณเองมอีาํนาจในการเลอืกแนวทางรบัมอืกบัความเป็นไปของชวีติจรงิคุณกส็ามารถมอง
วา่สิง่ทีด่ทีีส่ดุและพบชอ่งทางทีคุ่ณไมเ่คยนึกฝนัวา่จะเป็นไปได ้ 
 จากบทความความสขุในการทาํงานของสถาบนั iOpener ในประเทศองักฤษ 
(iOpener.  2003 : Online) กล่าววา่ การทาํงานอยา่งมคีวามสขุนัน้แตกต่างจากความพงึพอใจ
ในการทาํงาน กล่าวคอื การทาํงานอยา่งมคีวามสขุจะมุง่ในเรือ่งของการควบคุมและมอีทิธพิล 
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ในขณะทีค่วามพอใจในการทาํงานจะครอบคลุมการวดัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อบุคลากร เชน่ การจา่ย
คา่ตอบแทน สถานทีท่าํงาน บาํเหน็จบาํนาญ เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ ความสขุในการทาํงาน
เป็นสว่นหน่ึงของความพอใจในการทาํงาน แต่เป็นเครือ่งมอืทีด่กีวา่ทัง้ในดา้นผลการปฏบิตังิาน 
ความผกูพนักบัองคก์ร และแรงจงูใจในการทาํงาน ดงันัน้การทาํงานอยา่งมคีวามสขุนัน้ตัง้อยูบ่น
สถานการณ์ปจัจุบนั เกีย่วกบัอุปสรรคต่าง ๆ ทีท่าํใหบุ้คลากรเกดิความกระตอืรอืรน้มากขึน้ หรอื
อกีนยัหน่ึงคอื การทาํงานอยา่งมคีวามสขุตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของคนทีม่ศีกัยภาพ นัน่คอื หาก
บุคลากรรูส้กึมคีวามสขุในสิง่ทีต่นไดท้าํแลว้บุคลากรจะมคีวามผกูพนัและจะทาํงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ การทาํงานอยา่งมคีวามสขุ จะนํามาซึง่ 
 1. บุคลากรจะอยูใ่นองคก์รนานขึน้ ทาํงานนานขึน้ และหนกัขึน้ ซึง่จะลดคา่ใชจ้า่ยของ
องคก์ร เน่ืองจากพวกเขาคาดหวงัผลงานทีด่ ีไดร้บัการชมเชยในทางสรา้งสรรคจ์ากหวัหน้า และ
ไดร้บัการจา่ยสงู 

 2. บุคลากรแสดงผลงานออกมา ในระดบัสขุและความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
3. บุคลากรแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวก 
4. บุคลากรไดร้บัการเคารพนบัถอืและยอมรบัจากคนอื่น ๆ  
5. อตัราการปว่ยลดน้อยลง 
6. บุคลากรนําสิง่ใหม ่ๆ เขา้มาแกไ้ข และใชก้ลยทุธใ์นการแกไ้ขปญัหา ซึง่ลกัษณะนิสยั 

และพฤตกิรรมเหล่าน้ีจะทาํใหบุ้คลากร เพือ่นรว่มงาน ทมีงาน หวัหน้าและลกูคา้มคีวามสขุ
เชน่เดยีวกนั  
 บญัญตักิารทาํงานอยา่งมคีวามสขุของ iOpener ม ี12 ประการ ดงัน้ี                                                  

1. ทาํงานใหเ้สรจ็ โดยประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
2. งานทีท่าํมคีวามหลากหลาย 
3. มคีวามสามารถควบคุมงานทีท่าํได ้
4. ตอ้งไดร้บัการขอบคุณจากผูอ้ื่น 
5. ใชค้วามสามารถทีช่าํนาญนัน้ใหด้ ี
6. รูว้า่อะไรคอืสิง่ทีอ่งคก์รคาดหวงัจากบุคลากร 
7. เขา้ใจถงึความสาํคญัในสิง่ทีท่าํ 
8. ไดร้บัการรบัฟงั 
9. มเีพือ่นในทีท่าํงาน 
10. มคีวามคดิในแงด่หีรอืมองโลกในแงด่ ี
11. มหีวัหน้าทีเ่หมาะสมกบัตวัเอง 
12. มกีารใหแ้ละรบัขอ้มลูป้อนกลบัอยา่งสรา้งสรรค ์
ลอ็คเครกิโ์นม (Lockergnome.  2006 : Online) กล่าววา่ วธิกีารสรา้งความสขุใหเ้กดิ 

ขึน้กบัตวับุคลากรในองคก์รดว้ยตนเอง การมคีวามรูส้กึในทางบวก ชว่ยลดความเครยีดในการ
ทาํงาน และทาํใหค้นคดิอยา่งสรา้งสรรคม์ากขึน้ สามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ มี
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ประสทิธภิาพและทาํงานอยา่งชาญฉลาด บุคลากรทีม่คีวามสขุจะมวีธิกีารจดัการกบัอารมณ์ 
ต่าง ๆ เพือ่สรา้งสรรคค์วามสขุและความจงรกัภกัดใีหเ้กดิขึน้ภายในองคก์ร ซึง่จะสง่ผลไปสู่
ลกูคา้ทีไ่ดร้บัความสขุนัน้ ๆ ไปดว้ย วธิสีรา้งความสขุทีบุ่คลากรสามารถสรา้งได ้มวีธิปีฏบิตั ิ 
8 ประการ คอื  
 1. การมองโลกในแงด่ ีสามารถเรยีนรูไ้ด ้เป็นสิง่ทีเ่กดิกบัมมุมองของแต่ละคนทีจ่ะเลอืก 
และอธบิายหรอืกล่าวถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั 
 2. ความรูส้กึขอบคุณหรอืซาบซึง้ต่อคนอื่น ๆ รอบขา้ง การแสดงความความขอบคุณต่อ
ผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ สง่เสรมิสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนการทาํงาน และเป็นวฒันธรรมทีด่ใีนองคก์ร 
 3. การใหอ้ภยั ปลดปล่อยความรูส้กึทีไ่มด่ทีีเ่กดิขึน้และสรา้งความรูส้กึทีส่งบเพือ่ทีจ่ะ
นําไปสูห่นทางแหง่ความสขุ 
 4. พฒันาตนเองทางการพดู การพดูในทางบวกชว่ยลดความเครยีดและทาํใหส้มองผอ่น
คลาย มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละแกป้ญัหาต่าง ๆ ได ้
 5. การปลดปล่อย ลมืสิง่ทีไ่มด่ ีปล่อยใหม้นัผา่นไป การลมืเป็นวธิหีน่ึงทีส่ง่เสรมิ
ความสขุ 
 6. มคีวามสขุหรอืเพลดิเพลนิกบัสิง่ทีท่าํ ความเพลดิเพลนิกบังานนัน้เราสามารถ
สรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้ไดต้ลอดเวลา ทัง้ก่อนทีเ่ราจะลงมอืทาํ ขณะทีท่าํ และคดิถงึมนัหลงัจากงาน
ไดลุ้ล่วงไปแลว้ 
 7. การปรบัเปลีย่นมมุมอง การมองสิง่เดมิ ในมมุใหม ่ๆ จะชว่ยใหค้วามคดิในทางลบ
เปลีย่นแปลงไปในทางบวกมากขึน้  
 8. สรา้งสว่นทีแ่ขง็แกรง่ การสรา้งความสขุจากสิง่ทีเ่ราทาํไดด้ ีความสขุนัน้จะเป็น
ความสขุทีย่ ัง่ยนืถา้เป็นความสขุทีเ่ราไดท้าํในสิง่ทีเ่ราทาํไดด้ ีหาโอกาสไดท้าํในสิง่ทีต่นเองทาํได้
ดแีลว้คุณจะไมเ่บื่อและมคีวามสขุ 
 เคจเีรอฟ (Kjerulf.  2006 : Online) ไดก้ล่าวถงึ 5 เหตุผลในการเริม่ใหส้ถานทีท่าํงาน
เป็นทีม่คีวามสขุ 
 1. อยากทาํงานไปไดด้ว้ยดใีนองคก์รแหง่ความสขุ จากการศกึษาพบวา่บุคลากรทีม่ี
ความสขุจะพฒันาความสามารถ เพราะบุคลากรเหล่านัน้จะมคีวามสามารถในการสรา้งผลผลติ
สงู มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละคน้หาวธิกีารใหม่ๆ  ใหบ้รกิารทีด่กีวา่กบัลกูคา้ มแีรงจงูใจใน
การทาํงานและอุทศิตนเพือ่งาน มทีศันคตใินเชงิบวกและมองโลกในแงด่ ีสือ่สารไดด้ ีทาํงานเป็น
ทมีไดด้ ีความเครยีดน้อย ลาปว่ยน้อยลง และยอดขายเพิม่ขึน้ 
 2. สามารถอยูร่อดในสภาวการณ์ทีล่าํบาก ในชว่งเริม่แรกของการก่อตัง้องคก์รหลาย
องคก์รอาจตอ้งประสบกบัสภาวะทีย่ากลาํบาก ไมว่า่จะเป็นนกัลงทุนรว่มเปลีย่นใจรว่มลงทุน 
บรษิทัคูแ่ขง่กาํจดัคุณออกจากตลาด เป็นตน้ การเริม่ตน้ดว้ยความสขุ ดว้ยบุคลากรทีอุ่ทศิตน
เพือ่องคก์ร จะชว่ยดงึองคก์รออกจากภาวะดงักล่าว 



 32

 3. ดงึสิง่ทีห่ลบซ่อนอยูใ่นความมดื เป็นสิง่หน่ึงทีท่าํใหเ้กดิความสนุกในการทาํงานใน
การสรา้งผลงานทีย่ิง่ใหญ่รว่มกนั โดยการนําพนกังานชว่ยกนัดงึสิง่ทีห่ลบซ่อนอยู ่ไมว่า่จะเป็น
ความกลวั ขอ้จาํกดัทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืเงนิรางวลั การทาํใหไ้ดผ้ลงานทีย่ิง่ใหญ่นัน้เกดิจาก
การมบุีคลากรทีม่คีวามสขุ 
 4. การเริม่ตน้ดว้ยความสขุเป็นสิง่ทีง่า่ย หากจะเริม่องคก์รแหง่ความสขุตัง้แต่แรก และ
เมือ่คุณสรา้งความสขุ สนุก การเล่นอยา่งมคีวามหมาย สิง่เหล่าน้ีจะซมึเขา้ไปสูเ่ป็นสว่นหน่ึงของ
องคก์ร 
 5. มคีวามรูส้กึดถีา้มคีวามสขุในทีท่าํงาน 
 

วธิกีารเริม่ตน้อยา่งมคีวามสขุ ทาํไดโ้ดย 
 1. จา้งบุคลากรทีม่คีวามสขุ อยา่จา้งคนทีฉ่ลาดทีส่ดุแต่จงจา้งคนทีม่คีวามฉลาดทาง

อารมณ์ 
 2. จา้งทัง้ตวับุคลากร จา้งบุคลากรทีส่ามารถทาํงานไดม้ากกวา่หน่ึงอยา่งและเตม็ใจ
ทาํงาน 
 3. สรา้งหอ้งแหง่ความสนุก อยา่ใหค้วามเครยีดมาบดบงัความสขุ องคก์รจะตอ้งสรา้ง
กจิกรรมทีบุ่คลากรทาํรว่มกนัเพือ่ใหเ้กดิความสนุกและสรา้งสรรค ์
 4. หลกีเลีย่งการทาํงานมากเกนิไป จาํไวว้า่การทาํงาน หลายชัว่โมงไมไ่ดห้มายถงึวา่จะ
ไดผ้ลงานมากมาย เวลาทีไ่มท่าํงานจะสรา้งพลงัทาํงานและความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หก้บั
บุคลากร 
 5. แบ่งปนัความเป็นเจา้ของ เพือ่สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มกนัของบุคลากรทัง้
องคก์ร 
 ดงันัน้จากการศกึษาพบวา่สว่นผสมทีก่่อใหเ้กดิการทาํงานอยา่งมคีวามสขุในองคก์รนัน้
จะตอ้งประกอบดว้ย 
 1. ทศันคตทิีด่แีละการมองโลกในแงด่ ี 
 2. การไดท้าํงานทีต่นชอบหรอืถนดัและมคีวามทา้ทาย 
 3. มเีพือ่นรว่มงานด ี
 4. การไดร้บัการยอมรบัจากองคก์ร  
 5. มสีว่นรว่มกบัเป้าหมายองคก์ร  
 6. เขา้ใจถงึสิง่ทีค่าดหวงัจากองคก์รและเป้าหมายขององคก์ร 
 7. มหีวัหน้าทีเ่หมาะสมกบัตวัเอง 

 8. มคีวามรูส้กึกระตอืรอืรน้ ตื่นตวั ตื่นเตน้และสนุกในการทาํงาน  
การสรา้งการทาํงานทีม่คีวามสขุใหเ้กดิขึน้ไดน้ัน้ องคก์รจะตอ้งเริม่ตน้จากการสรา้ง 

บุคลากรใหเ้ป็นบุคคลทีม่ทีศันคตทิีด่กีบัองคก์ร หลงัจากนัน้องคก์รจะตอ้งสือ่ภาพของเป้าหมาย
หรอืวสิยัทศัน์ขององคก์รใหก้บับุคลากรทกุคนทราบและตระหนกัถงึ ซึง่จะเป็นผลดอียา่งยิง่ถา้



 33

องคก์รจะใหบุ้คลากรเขา้มามสีว่นรว่มในการสรา้งวสิยัทศัน์หรอืเป้าหมายรว่มกนั ทัง้น้ีเพือ่เป็น
การสรา้งการมสีว่นรว่มใหเ้กดิขึน้ซึง่จะนําไปสูค่วามรูส้กึผกูพนักบัองคก์รต่อไป สิง่ทีส่าํคญัอกี
ประการหน่ึงคอื องคก์รจะตอ้งมกีารสือ่สารถงึสิง่ทีอ่งคก์รคาดหวงักบับุคลากรอยา่งชดัเจน 
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งถ่องแทร้ว่มกนั ทัง้ในตวับุคลากรเองและองคก์รในขณะเดยีวกนั
คุณสมบตัหิลกัของตวับุคลากรเองกค็อืในเรือ่งของทศันคต ิอาจกล่าวไดว้า่ทศันคตเิป็นตวั
ขบัเคลื่อนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีบุ่คลากรจะแสดงหรอืมต่ีอองคก์ร ทศันคตนิัน้เกดิไดท้ัง้จากการ
หล่อหลอมของสงัคมแวดลอ้ม ประสบการณ์ ขอ้มลูทีไ่ดร้บั ผูนํ้า เป็นตน้ ดงันัน้ตวัองคก์รจะตอ้ง
เขา้มามสีว่นในการสรา้งทศันคตทิีด่ใีหก้บับุคลากรในองคก์ร เพือ่ใหบุ้คลากรเกดิความรูส้กึทีด่ ี
รกัและจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 
 นอกจากน้ีในเรือ่งของการทาํงานไมอ่าจปฏเิสธไดว้า่คนเราจะเกดิแรงจงูใจในการ
ทาํงาน ปจัจยัหน่ึงเกดิจากเรือ่งของความชาํนาญในงานนัน้หรอืมชีอบในงานนัน้ กล่าวคอืเป็น
การสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานโดยไมไ่ดม้เีรือ่งของรางวลัตอบแทนเขา้มาเกีย่วขอ้ง โดย
สามารถเรา้ใหเ้กดิการจงูใจไดด้ซีึง่จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดก้ข็ึน้อยูก่บัความรว่มมอืของ
ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่เรยีกวา่สิง่จงูใจทีไ่มใ่ชเ่งนิ (Nonfinancial Incentive) สิง่จงูใจประเภทน้ีมผีล
ทางดา้นจติใจ เชน่ การยกยอ่งชมเชย ความมัน่คง ความรกัใครก่ลมเกลยีวในหมูผู่ร้ว่มงาน หรอื
การใหง้านทีบุ่คลากรคนนัน้ๆ มคีวามชาํนาญ ชอบ และสามารถทาํไดด้ ีเป็นตน้ ซึง่สิง่เหล่าน้ี
เป็นสิง่ทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานใหก้บับุคลากรในองคก์รและสรา้งความรูส้กึทีด่ต่ีองาน
มากยิง่ขึน้ 
 จากทีก่ล่าวมา การสรา้งการทาํงานอยา่งมคีวามสขุใหเ้กดิขึน้ในทีท่าํงานไดน้ัน้จะตอ้ง
ใหค้วามสาํคญัในเรือ่งของการสรา้งการมสีว่นรว่มใหเ้กดิขึน้กบัองคก์ร โดยทัง้น้ีผูนํ้าจะตอ้งให้
ความสาํคญักบับุคลากรในทุกๆ สว่นและทุกๆ คนเพือ่ไมใ่หเ้กดิความรูส้กึวา่เป็นการเลอืกปฏบิตัิ
หรอืการแบ่งชนชัน้การทาํงาน นอกจากน้ีสิง่ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอื องคก์รตอ้งสรา้งทศันคติ
ทีด่ใีหก้บับุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ไมว่า่จะเป็นในเรือ่งของงานทีท่าํ หรอืองคก์ร และรวมถงึ
เป้าหมายขององคก์ร โดยอาจจะใหบุ้คลากรทีม่คีวามถนดัในงานนัน้ทาํงานทีต่นเองรกั ชอบ 
เพือ่สรา้งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์หเ้กดิขึน้ ทีส่าํคญัสงัคมในทีท่าํงาน เพือ่นรว่มงาน เกดิการยอมรบั
ใหค้วามสาํคญันบัถอืในความสามารถกบัทุกๆ คนในฐานะครอบครวัทีร่กั ความเชื่อใจกเ็ป็น
ปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหก้ารทาํงานนัน้เกดิความสขุได ้ดงันัน้การทาํงานอยา่งมคีวามสขุจะเกดิขึน้ได้
เมือ่ทุกคนในองคก์รมคีวามรกั ใหเ้กยีรตกินั เคารพและหวงัดต่ีอกนั เพือ่ไปถงึเป้าหมายรว่มกนั
ของทัง้องคก์รและตนเองเพือ่สรา้งผลติผลทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
  
 บคุลิกภาพ 

 ความหมายของบุคลกิภาพ 
บุคลกิภาพ หมายถงึ สิง่ทีช่ว่ยใหท้าํนายไดว้า่ บุคคลจะทาํอยา่งไรในสถานการณ์ที ่
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กาํหนดใหจุ้ดมุง่หมายของการวจิยัทางจติวทิยา กเ็พือ่สรา้งกฎวา่บุคคลซึง่มคีวามแตกต่างกนั
นัน้ จะทาํพฤตกิรรมใดเมือ่อยูใ่นสงัคมและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มปกต ิบุคลกิภาพเกีย่วขอ้งกบั
พฤตกิรรมทัง้หมดของบุคคล มทีัง้พฤตกิรรมทีเ่ปิดเผยและพฤตกิรรมทีซ่่อนเรน้อยูภ่ายใน  
(นวลละออ สภุาผล. 2527 : 206 ; อา้งองิจาก Cattel. 1950) สอดคลอ้งกบั ฮลิการด์ และ 
แอคคนิสนั (ผอ่งพรรณ เกดิพทิกัษ์. 2530 : 41 อา้งองิจาก Hilgard and Atkinson. 1967 : 462) 
กล่าววา่ บุคลกิภาพ หมายถงึ ลกัษณะรวมของบุคคล และวธิกีารแสดงออกของพฤตกิรรมของ
เขา สว่นออลพอรต์ (Allport. 1967 : 28) ไดอ้ธบิายวา่ บุคลกิภาพ เป็นระบบการเคลื่อนไหวของ
อนิทรยีท์ีอ่ยูภ่ายในจติใจบุคคลและเป็นตวักาํหนดลกัษณะนิสยั (Traits) ประจาํตวัของบุคคลนัน้
ทัง้หมด ซึง่ความหมายของนกัจติวทิยาชาวต่างประเทศทีก่ล่าวมา คลา้ยกบัของนกัจติวทิยา 
ชาวไทยดงัต่อไปน้ี คอื  

เชดิศกัดิ ์โฆวาสนิธุ ์(2520 : 3) กล่าววา่ บุคลกิภาพ หมายถงึ ลกัษณะนิสยัทีร่วมกนั 
เป็นแบบฉบบัเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลและเป็นสิง่ทีย่ํา้ใหเ้หน็ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึง่
พจิารณาไดจ้ากรปูแบบพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ทีแ่สดงออกหรอืตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้ม 

สวนา พรพฒัน์กุล (2522 : 295) กล่าววา่ บุคลกิภาพ หมายถงึ ลกัษณะสว่นรวม 
ทัง้หมดของบุคคลแต่ละคน ทีส่ามารถมองเหน็จากภายนอกและซ่อนเรน้อยูภ่ายใน ไดแ้ก่ รปูรา่ง
หน้าตา ทา่ทางแนวความคดิ การพดูจา ความสนใจ อารมณ์ เจตคต ิรสนิยม ตลอดจน
ความสามารถในการทาํงาน 

สชุา จนัทน์เอม (2528 : 32) กล่าววา่ บุคลกิภาพ หมายถงึ คุณลกัษณะต่าง ๆ ที ่
รวมกนัในตวับุคคลและวธิกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม ไมจ่าํเป็นวา่พฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะ
เหล่านัน้จะตอ้งดหีรอืไมด่ ีผดิหรอืถูก 
 นลนีิ ธรรมอาํนวยสขุ (2541 : 13) กล่าววา่ บุคลกิภาพ หมายถงึ ลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลหรอืพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกหรอืตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ
ดาํรงชวีติ ซึง่ทาํใหบุ้คคลนัน้มคีวามแตกต่างจากบุคคลอื่น 
 
 ประวติัความเป็นมาของการศึกษาบคุลิกภาพแบบเอ และบคุลิกภาพแบบบี 
 บุคลกิภาพแบบเอ เป็นบุคลกิภาพทีค่น้พบในราวปี ค.ศ. 1960 โดย โรสแมน 
(Roseman) ไดเ้ริม่สงัเกตผูป้ว่ยโรคหวัใจวา่ มบุีคลกิภาพบางอยา่งแปลกไปจากผูป้ว่ยโรคอื่น ๆ 
จากการสงัเกตเหตุการณ์บางอยา่งในคลนิิคโรคหวัใจของเขาพบวา่ เกา้อีท้ีผู่ป้ว่ยโรคหวัใจมานัง่
ตรวจนัน้จะมรีอยลกึเฉพาะตรงขอบเกา้อีเ้ทา่นัน้ แสดงวา่คนไขส้ว่นใหญ่ของเขานัง่เกา้อีแ้ต่ตรง
ขอบเกา้อี ้ซึง่ทาํใหเ้ขาคดิวา่ คนเชน่น้ีจะตอ้งเป็นคนรบีรอ้น เพราะคนทีท่าํอะไรรบีรอ้น รบีเรง่
มกันัง่เกา้อีแ้ต่ตรงขอบเพือ่จะไดลุ้กขึน้ไดโ้ดยเรว็ คลา้ยกบัลกัษณะของคนพรอ้มทีจ่ะเคลื่อนไหว
ไดท้นัท ีจากความคดิน้ีทาํใหเ้ขาคดิวา่ น่าจะมบุีคลกิภาพบางอยา่งทีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิ
โรคหวัใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัการสงัเกตของเขาอกีวา่ ผูป้ว่ยโรคหวัใจบางคนนัน้ไมม่ปีจัจยัเสีย่ง
(Risk Factor) ทีเ่คยเชื่อกนัวา่เป็นสาเหตุสาํคญัของโรคหวัใจเลย แต่เดมินัน้พบวา่ การมี
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โคเลสเตอรอลสงู ความดนัโลหติสงู การสบูบุหรี ่การเป็นเบาหวาน และความอว้น เป็นปจัจยั
เสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจ และในทีส่ดุกพ็บวา่ มบุีคลกิภาพชนิดหน่ึงซึง่ต่อมาเขาใหช้ื่อวา่
บุคลกิภาพแบบเอ และบุคลกิภาพตรงกนัขา้ม 
 จากประวตัคิวามเป็นมาของการศกึษาบุคลกิภาพแบบเอ และแบบบ ีนัน้ ฟรดีแมนและ 
โรสเซน็แมน (Friedman and Rosenman. 1974 : 164) สรปุลกัษณะของบุคลกิภาพแบบเอ 
และบุคลกิภาพแบบบ ีไดด้งัน้ี 

บุคลกิภาพแบบเอ (Type A - Behavior Pattern Personality) หมายถงึ บุคลกิภาพเรง่
รอ้น ชอบแขง่ขนัและกา้วรา้ว ชอบทาํงานใหไ้ดม้าก ๆ ในเวลาน้อย ๆ มคีวามรูส้กึวา่เวลาผา่น
ไปอยา่งรวดเรว็ มคีวามมานะพยายามในการทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหป้ระสบความสาํเรจ็ 
ชอบฝา่ฟนัอุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิสมัฤทธผิล ชอบทาํงานดว้ยความรวดเรว็ ทนไมไ่ดก้บั 
การทาํงานทีล่า่ชา้ มคีวามตอ้งการพกัผอ่นน้อยกวา่คนอื่น และถูกกระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึโกรธ
และกา้วรา้วไดง้า่ย จากความหมายน้ีจะเหน็ไดว้า่บุคคลทีม่ลีกัษณะบุคลกิภาพแบบเอน้ี เปรยีบ
ไดก้บัคนประเภทเอางานเอาการ อยูเ่ฉยไมไ่ด ้รกัความกา้วหน้า 
 บุคลกิภาพแบบบ ี(Type B - Behavior Pattern Personality) เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะ
ตรงกนัขา้มกบับุคลกิภาพแบบเอ คอื จะเป็นคนทีม่บุีคลกิภาพทีม่คีวามผอ่นคลาย ไมร่บีรอ้นและ
ไมก่า้วรา้ว มลีกัษณะเฉย ๆ เหน่ือย ๆ ชอบการพกัผอ่นและดาํเนินชวีติแบบงา่ย ๆ ไมช่อบฝา่
ฟนัอุปสรรคต่าง ๆ ในการทาํงาน และไมช่อบการทาํงานในเวลาอนัรบีดว่น 
 นลนีิ ธรรมอาํนวยสขุ (2541 : 13) กล่าววา่ บุคลกิภาพแบบเอ เป็นลกัษณะบุคลกิภาพ
ของคนทีร่กัความกา้วหน้า ชอบฟนัฝา่อุปสรรค มคีวามกา้วรา้ว โกรธงา่ย ชอบทาํงานใหป้ระสบ
ผลสาํเรจ็และสมัฤทธผิล ชอบทาํงานดว้ยความรวดเรว็ ไมช่อบการรอคอย สว่นบุคลกิภาพแบบ
บ ีเป็นลกัษณะบุคลกิภาพของคนทีค่อ่นขา้งเฉ่ือยชา จติใจเยอืกเยน็ ทาํงานไปเรือ่ย ๆ ไมห่วงั
ผลสมัฤทธิใ์นการทาํงาน ไมช่อบฟนัฝา่อุปสรรคต่าง ๆ อดทนและรอคอยได ้
 จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลกิภาพแบบเอ และแบบบ ีอาจสรปุไดว้า่ บุคคลทีม่ี
บุคลกิภาพแบบเอ จะกระตอืรอืรน้ ชอบความสาํเรจ็ ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค ไมช่อบการรอคอย 
เป็นคนเรง่รอ้นชอบแขง่ขนั ชอบทาํงานมาก สว่นบุคคลทีม่บุีคลกิภาพแบบบ ีจะเป็นคนคอ่นขา้ง
เฉื่อยชา ไมร่บีรอ้นไมก่า้วรา้ว ทาํงานไปเรือ่ย ๆ ไมห่วงัผลสมัฤทธิใ์นการทาํงาน ไมช่อบฟนัฝา่
อุปสรรคต่าง ๆ อดทนและรอคอยได ้ดงันัน้บุคลกิภาพทีน่่าพงึประสงคค์วรเป็นบุคลกิภาพแบบ
เอ มากกวา่แบบบ ี
 การวดับุคลกิภาพแบบเอและบุคลกิภาพแบบบ ีแบบวดับุคลกิภาพทัง้ 2 แบบน้ี ใน
ปจัจุบนัมกีารสรา้งและนํามาใช ้3 แบบวดั (อจัฉรา วงษ์วฒันามงคล. 2533 : 21-22)  ไดแ้ก่ 
 แบบวดัที ่1 แบบสมัภาษณ์อยา่งมโีครงสรา้ง (Structured Interview-SI) ประกอบดว้ย 
คาํถาม 25 ขอ้ เป็นการถามโดยใหผู้ต้อบรายงานพฤตกิรรมตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
 แบบวดัที ่2 มาตรวดัลกัษณะบุคลกิภาพแบบเอ ของแฟรมมงิแฮม (Framingham Type 
A Scale : FTAS) เป็นแบบวดัรายงานของตนเอง เชน่เดยีวกบัแบบที ่1 ประกอบดว้ยคาํถาม 10 
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ขอ้ วดัทางดา้นแรงขบัมุง่สมัฤทธิ ์การมคีวามรูส้กึวา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเรว็ และการรบัรูว้า่มี
ความกดดนัในการทาํงาน 
 แบบวดัที ่3 แบบสาํรวจการกระทาํของเจนกนิส ์(Jenkins Activity Survey- JAS) 
เป็นแบบสอบถามทีป่ระกอบดว้ยขอ้คาํถาม 20 ขอ้ บุคลคลทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัน้ีสงู เป็น  
บุคลทีม่ลีกัษณะบุคลกิภาพแบบเอ โดยกลุ่มบุคคลน้ีรายงานวา่ มคีวามรูส้กึวา่เวลาผา่นไปอยา่ง
รวดเรว็ ทาํงานดว้ยความเรง่รบี ไมล่ดละต่อความออ่นลา้ หรอืการทาํงานทีป่ระสบความลม้เหลว 
นอกจากน้ียงัรายงานวา่ตนเองทาํงานหนกัและตอ้งการผลสมัฤทธิม์ากกวา่  
 นอกจากน้ีสตรปูและคนอื่น ๆ (Strube ; & others : 1987) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบั
แบบสาํรวจของเจนกนิส ์วา่เป็นแบบวดับุคลกิภาพแบบเอ โดยใหผู้ต้อบรายงานพฤตกิรรม
ตนเองวา่มกีารแสดงออกอยา่งไร และไดศ้กึษาพบวา่คนทีม่ลีกัษณะบุคลกิภาพแบบเอ มคีวาม
เชื่อถอืในความสาํเรจ็ของงานมากกวา่ความลม้เหลว มแีรงขบัในการแขง่ขนัสงู มุง่สมัฤทธิ ์ และ
มคีวามรูส้กึวา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเรว็  
  
 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  

 นกัจติวทิยาและนกัการศกึษา ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ”์ ไว ้
แตกต่างกนัดงัน้ี 
 ฮลิการด์ (Hilgard.  1967 : 153) ใหค้วามหมายของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิว์า่เป็นแรงจงูใจ
ชนิดหน่ึงทีท่าํใหบุ้คคลมกีารกระทาํเพือ่บรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายดว้ยมาตรฐานอนัดเียีย่ม 
 ลนิดเ์กรน (Lindgren.  1967 : 31-34) เน้นความหมายของแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นรปู 
ของความตอ้งการความสาํเรจ็ (Need for Achievement) หรอืเขยีนยอ่เป็น (N-Ach) ความ
ตอ้งการดงักล่าวเป็นความตอ้งการขัน้สงูของมาสโลว ์เรยีกวา่ความตอ้งการตระหนกัใน
ความสามารถของตน (Self-Actualization) เป็นความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเองทัง้ในดา้น 
ความสามารถ ความถนดั รวมถงึศกัยภาพอื่นๆ และมคีวามสามารถทีจ่ะใชค้วามสามารถและ 
ศกัยภาพนัน้อยา่งเตม็ที ่
 บราวน์ (Brown.  1987 : 114) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจวา่ เป็นความคดิซึง่เป็น
แรงขบัอยูภ่ายใน ซึง่ประกอบดว้ย อารมณ์ ความปรารถนา ซึง่เป็นเหตุใหค้นแสดงพฤตกิรรม
ออกมา และมปีรมิาณมากน้อยไมเ่ทา่กนั 
 แมคเคลแลนด ์(McClelland.  1966 : 207-256) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์หมายถงึ แรงจงูใจ
ทีเ่ป็นแรงขบัใหบุ้คคลพยายามทีจ่ะประกอบพฤตกิรรมทีจ่ะประสบสมัฤทธผิลตามมาตรฐาน
ความเป็นเลศิ ทีต่นตัง้ไว ้บุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะไมท่าํงานเพราะหวงัรางวลัแต่ทาํเพือ่จะ
ประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้  
 สรุางค ์โคว้ตระกลู (2537 : 123) กล่าวถงึ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์วา่ หมายถงึ แรงจงูใจที่
เป็นแรงขบัใหบุ้คคลพยายามทีจ่ะประกอบพฤตกิรรมทีจ่ะประสบสมัฤทธิผ์ลตามมาตรฐานความ
เป็นเลศิทีต่นเองวางไว ้
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 สมพร พรหมจรรย ์(2540 : 12) ไดใ้หค้วามหมายแรงจงูใจวา่ เป็นแรงกระตุน้ใหบุ้คคล
แสดงพฤตกิรรมตามทีต่นเองปรารถนาและสมใจ 
 ลกัษณะของบุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู 

กลิฟอรด์ (Gilford.  1959 : 437-439) กล่าวถงึลกัษณะของผูม้แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิว์า่  
ประกอบดว้ย 
 1. ความทะเยอทะยานทัว่ ๆ ไป คอื ปรารถนาทีจ่ะทาํกจิกรรมนัน้ใหส้าํเรจ็ มคีวามเพยีร
พยายาม ไดแ้ก่ ทาํงานใหเ้ป็นผลสาํเรจ็ 
 2. มคีวามอดทนเตม็ใจทีจ่ะลาํบากแมจ้ะยากเพยีงใดกต็าม กม็ุง่มัน่ทีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็
ดว้ยด ี
 แมคเคลแลนด ์(McClelland.  1966 : 207-256) ไดส้าํรวจพฤตกิรรมของเดก็วยัรุน่ใน
ประเทศต่าง ๆ วา่ บุคคลทีม่คีวามตอ้งการสมัฤทธิผ์ลสงูกบับุคคลทีต่อ้งการสมัฤทธิผ์ลตํ่านัน้มี
คุณสมบตัอิยา่งไร จากการสาํรวจสรปุไดว้า่ บุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู มลีกัษณะดงัน้ี 

 1. มคีวามกลา้เสีย่งอยา่งเหมาะสม มกีารตดัสนิใจทีเ่ดด็เดีย่วไมช่อบงานทีต่อ้งอาศยั 
โชคลาภ  ไมพ่อใจทีจ่ะกระทาํแต่สิง่งา่ย ๆ มกัเลอืกงานทีย่ากพอสมควร 
 2. มคีวามกระตอืรอืรน้ ชอบทาํสิง่แปลกใหม ่มคีวามมานะพากเพยีร ทาํในสิง่ทา้ทาย
ความสามารถ 
 3. มคีวามรบัผดิชอบการกระทาํของตน มคีวามพยายามทีจ่ะทาํงานใหส้าํเรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้เพือ่ความพอใจของตนเอง มใิชเ่พือ่หวงัการไดร้บัคาํยกยอ่งจากผูอ้ื่น ชอบมี
อสิระในการคดิและการกระทาํ และเรยีนรูท้ีจ่ะเผชญิกบัขอ้เทจ็จรงิอยา่งตรงไปตรงมา 
 4. ตอ้งการเรยีนรูจ้ากผลการตดัสนิใจของตนเอง เป็นบุคลทีต่อ้งการเรยีนรูโ้ดยเรว็ทีส่ดุ
วา่ การหาทางปรบัปรงุการกระทาํ ใหบ้รรลุเป้าหมายในครัง้ต่อไป 
 5. มกีารคาดการณ์ล่วงหน้า เป็นผูท้ีท่าํงานโดยมกีารวางแผนโครงการระยะยาว  
เลง็การณ์ไกล ทาํใหส้ามารถคาดการณ์ลา่งหน้าไดว้า่การทาํงานแต่ละครัง้จะมโีอกาสประสบ
ความสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใด เมือ่เกดิอุปสรรคจะแกไ้ขอยา่งไร และการทาํงานแต่ละครัง้จะ
ก่อใหเ้กดิผลดแีละผลเสยีอยา่งไรบา้ง 
 6. มคีวามสนัทดัในการจดัระบบงาน คอื จดัระบบงานอยา่งมจุีดมุง่หมาย ทราบวา่งาน
ชนิดใดควรดาํเนินการก่อนหลงั และงานชนิดใดสามารถเอือ้ประโยชน์ต่องานชนิดอื่นเพือ่ใหก้าร
ทาํงานแต่ละครัง้ประสบความสาํเรจ็อยา่งดยีิง่ ในการเลอืกผูร้ว่มคดิแกไ้ขปญัหา ผูท้ีม่คีวาม
ตอ้งการสมัฤทธิผ์ลสงู มกัจะเลอืกบุคคลทีม่คีวามสามารถในงานนัน้ ๆ โดยตรง  มากกวา่จะ
เลอืกเพือ่นฝงู หรอืผูท้ีม่คีุณสมบตัอิื่น ๆ   

 จากการศกึษาแมคเคลแลนด ์พบวา่ พนกังานทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูมกัตอ้งการจะ 
ทาํงานในลกัษณะ 3 ประการดงัน้ี 
 1. งานทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ขารบัผดิชอบเฉพาะสว่นของเขา และเขามอีสิระทีจ่ะตดัสนิใจ
และแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 
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           2. ตอ้งการงานทีม่รีะดบัยากงา่ยพอด ีไมง่า่ยหรอืยากจนเกนิไปกวา่ความสามารถของ
เขา      

 3. ตอ้งการงานทีม่คีวามแน่นอนและต่อเน่ืองซึง่สรา้งผลงานไดแ้ละทาํใหเ้ขาม ี
ความกา้วหน้าในงานเพือ่จะพสิจูน์ตนเองถงึความสามารถของเขาได ้
 นอกจากงานในลกัษณะดงักล่าวแลว้ แมคเคลแลนดไ์ดพ้บวา่ปจัจยัทีส่าํคญัอกีปจัจยั
หน่ึงทีม่ผีลต่อการทาํงานเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ คอื สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบังานที่
เขาทาํดว้ย 
  

 สมัพนัธภาพในครอบครวั 
แนวคดิเกีย่วกบัสมัพนัธภาพในครอบครวั 
 ความหมาย 
นิตยา คชภกัด ี(2545) ไดอ้ธบิายเรือ่งสมัพนัธภาพในครอบครวัวา่ หมายถงึ  

การเกีย่วขอ้งปฏสิมัพนัธข์องสมาชกิในครอบครวัทีเ่พิม่ความผกูพนั เคารพรกัและเอือ้อาทรต่อ
กนัซึง่ประเมนิไดจ้ากพฤตกิรรม การสือ่ความหมาย มสีว่นรว่มปรกึษาหารอื ตดัสนิใจและทาํ
กจิกรรมในบรรยากาศทีส่งบสขุ 
 ศริกุิล อศิรานุรกัษ์ และคณะ (2546) ไดนิ้ยามความหมายของ สมัพนัธภาพ 
ในครอบครวัวา่ หมายถงึ ความสมัพนัธค์วามใกลช้ดิคุน้เคยกนัตามบทบาททีค่นเรามต่ีอสมาชกิ 
ในครอบครวั ถา้ความสมัพนัธเ์ป็นไปในลกัษณะปรองดองรกัใครก่ลมเกลยีวกนั ถอืวา่เป็น 
สมัพนัธภาพทีด่แีต่ถา้เป็นความขดัแยง้หรอืรูส้กึไมด่ต่ีอกนั ถอืวา่เป็นสมัพนัธภาพทีไ่มด่ ี
  
 ลกัษณะความสมัพนัธค์รอบครวั ประกอบดว้ย 

1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งสาม-ีภรรยา เป็นจุดเริม่ตน้ของสมัพนัธภาพทีส่าํคญัทีส่ดุ 
ทีส่ดุในครอบครวั เพราะวา่ถา้คูส่ามภีรรยามคีวามรกัใครซ่ึง่กนัและกนั มสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 
พยายามปรบัตวัเขา้หากนั รว่มมอืรว่มใจชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัและกนั ตลอดจนรบัผดิชอบและ
แกไ้ขปญัหาต่างๆ ภายในครอบครวัรว่มกนั ยอ่มทาํใหค้รอบครวัไมม่คีวามสขุ เกดิความขดัแยง้
กนัเสมออนัจะทาํใครอบครวัขาดความสขุ โดยเฉพาะบุตร เมือ่ประสบสภาพการณ์ของความ
ขดัแยง้น้ีอยูป่ระจาํ ยอ่มไดร้บักระทบกระเทอืนจติใจ 

2. สมัพนัธภาพระหวา่งบดิา มารดา และบุตร ความสมัพนัธท์ีม่พีืน้ฐานมาจาก 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสามภีรรยา และเมือ่มกีารใหก้าํเนิดบุตรแลว้ ความสมัพนัธใ์นครอบครวัก ็
เพิม่ขึน้เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งบดิา มารดาและบุตรตามมา และความสมัพนัธน์ัน้จะ 
แน่นแฟ้นดอียูเ่สมอ ถา้บดิามารดาทาํตวัเป็นหลกั รกัใครผ่กูพนักนัด ีความรกัใครผ่กูพนัของ
บดิามารดานัน้จะมผีลสะทอ้นไปผกูพนัรกัใครต่่อบุตรใหแ้น่นแฟ้นต่อไปโดยปรยิาย 

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพีน้่อง สมัพนัธภาพระหวา่งพีน้่องจะดหีรอืไม ่จะแนบแน่น 



 39

เพยีงใดขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ในครอบครวัอนัประกอบดว้ยความสมัพนัธพ์ืน้ฐาน และลกัษณะ
การเลีย้งดขูองบดิา มารดา บดิามารดาใหเ้วลาเอาใจใสแ่ละใชค้วามอดทนในการทาํความเขา้ใจ
กบัเหตุการณ์ต่างๆในครอบครวั เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึทีด่รีะหวา่งบุตรดว้ยกนั 

4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในครอบครวัเป็นการรวมความสมัพนัธใ์น 3 ขอ้แรก 
เขา้ดว้ยกนั 
 
 ลกัษณะทางกายภาพในท่ีทาํงาน 
 ความหมายและลกัษณะทางกายภาพ 
 สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทางดา้นอาคารสถานที ่
หอ้งพกั ทีน่ัง่พกัผอ่น หอ้งอาหาร สถานทีร่บัรองผูม้าเยีย่ม บรเิวณสนาม หอ้งน้ํา หอ้งสขุา
ทางเดนิทีจ่องรถ หอ้งเกบ็ของ และสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดลอ้มดงักล่าวมสีว่น
สาํคญัต่อการพฒันาลกัษณะนิสยั ความรบัผดิชอบคุณภาพชวีติ และชว่ยใหส้ง่เสรมิบรรยากาศ
ทางวชิาการ (ยพุนิธร โชตสิขุ.  2548 : 25)  สภาพแวดลอ้มในทีท่าํงานทีเ่หมาะสมจะชว่ย
สนบัสนุนการปฏบิตังิานของบุคลากร ไดแ้ก่ 
 1. การจดับรเิวณ และความงามของบรเิวณ การจดัสภาพแวดลอ้มทีด่แีละสวยงาม 
มผีลต่อจติใจของผูอ้ยูอ่าศยั ทาํใหม้ทีศันคตทิีด่ต่ีองาน และยงัสามารถจะลดปญัหา และความ
กดดนัต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัได ้
 2. อุณหภมู ิสิง่ทีส่าํคญัทีท่าํใหเ้กดิความสขุสบายทางรา่งกาย ปจัจยัทีเ่กีย่วกบั 
อุณหภมูแิละความชืน้ในอากาศ ในปจัจุบนั เราสามารถปรบัระดบัรอ้นหนาวภายในอาคารได ้
ตามทีเ่ราตอ้งการ ทาํใหก้ารปฏบิตังิานไมรู่ส้กึเหน็ดเหน่ือย ไมเ่ครยีด ไมห่งดุหงดิ ไมท่าํอะไร
ผดิพลาดอยูเ่สมอ และไมท่าํใหเ้กดิความเบื่อหน่าย 
 3. แสง ส ีเสยีง การมองเหน็ ตอ้งใหพ้อเหมาะกบัสภาพทาํงาน ตอ้งใหท้ัง้ประโยชน์ 
และมปีระสทิธภิาพทีจ่ะปฏบิตังิาน นอกจากน้ี องคก์รควรจดัสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีใ่ช้
ในการปฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
(โชคด ีรกัทอง.  2531 : 174-174) ไดเ้สนอแนะปจัจยัทีจ่ะทาํใหบุ้คคล เกดิความพงึพอใจในการ
ทาํงาน ไดแ้ก่ อุปกรณ์และสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีใ่ชใ้นสาํนกังาน บุคลากรมคีวามรู้
ความเหมาะสมกบังาน อุปกรณ์ในการปฏบิตังิานเพยีงพอ และสะดวกทีจ่ะนํามาใช ้ซึง่จะทาํให้
เกดิความคล่องตวั และมปีระสทิธภิาพ 
 
การประเมินความสขุในการทาํงาน 
 การประเมนิความสขุนอกจากจะสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรม การแสดงออก ยงัมคีวาม 
พยายามทีจ่ะประเมนิดว้ยวธิอีื่น การประเมนิความสขุโดยใชเ้ครือ่งมอืสาํหรบัวดัความสขุเป็นวธิี
หน่ึงทีส่ามารถประเมนิความสขุในการทาํงานได ้ตวัอยา่งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความสขุ 
ไดแ้ก่ 
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 แบบสาํรวจความสขุของออกฟอรด์ (The Oxford Happiness Inventory -OHI) สรา้ง
โดย Argyle Martin & Crossland, J.  (Argyle & Crossland. 1989 : Online) เป็นแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 29 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ระดบั ตัง้แต่ ไมม่คีวามสขุจนถงึมคีวามสขุอยา่ง
ชดัเจน เครือ่งมอืน้ีมคีา่ความเทีย่ง 0.90 เมือ่นํามาทดสอบซํ้าไดค้า่ความเทีย่ง 0.78 คา่ความตรง
สภาพ (Concurrent validity) 0.43 มกีารทดลองใช ้The Oxford Happiness Inventory กบักลุ่ม
ตวัอยา่งใน 4 ประเทศ นํามาเปรยีบเทยีบพบวา่คา่ทีไ่ดไ้มแ่ตกต่างกนั คา่แอลฟาของแต่ละ
ประเทศอยูร่ะหวา่ง 0.89-0.90   
 Subjective Happiness Scale เป็นแบบวดัความสขุตามแนวคดิของ Lyumbomirsky & 
Lepper (1999) ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ เป็นมาตรวดัแบบลเิคอรท์ แบ่งเป็น 7 ระดบั ตัง้แต่
ไมม่คีวามสขุ จนถงึ มคีวามสขุมากทีส่ดุ เครือ่งมอืน้ีดดัแปลงมาจากแบบวดัเดมิทีม่คีาํถาม 13
ขอ้ หลงัการทาํการศกึษานํารอ่ง ไดป้รบัแบบสอบถามจนเหลอื 4 ขอ้ การหาคา่ความเทีย่ง
ภายในใชค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค มกีารทดสอบซํ้าในระยะเวลาระหวา่ง 3 สปัดาห์
จนถงึ 1 ปี ไดค้า่ความเทีย่งอยูร่ะหวา่ง 0.55-0.90 ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืนของแบบวดั 
(Convergent validity) 0.52-0.72  
 ดายเนอร ์(Diener.  2003) ไดส้รา้งแบบวดัความสขุ เป็นเครือ่งมอืเพือ่ประเมนิการรบัรู้
ในชว่งชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในชวีติ ประกอบดว้ยคาํถามสัน้ ๆ จาํนวน 5 ขอ้ โดยมี
ระดบัคะแนน 7 ระดบั ตัง้แต่ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ จนถงึไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ไดค้ะแนน 7 จนถงึ 1
ตามลาํดบั มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

31-35 คะแนน   หมายถงึ พงึพอใจอยา่งยิง่ 
26-30 คะแนน   หมายถงึ พงึพอใจ 
21-25 คะแนน   หมายถงึ พงึพอใจเลก็น้อย 
20  คะแนน   หมายถงึ ไมแ่สดงความคดิเหน็ 
15-19 คะแนน   หมายถงึ ไมพ่งึพอใจเลก็น้อย 
10-14 คะแนน   หมายถงึ ไมม่คีวามพงึพอใจ 
5-9  คะแนน   หมายถงึ ไมม่คีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 
 
สาํหรบัประเทศไทย มเีครือ่งมอืวดัความสขุ ไดแ้ก่ 

 จงจติ เลศิวบิลูยม์งคล (2547) ไดพ้ฒันาแบบสอบถามวดัความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการ สรา้งขึน้ตามแนวคดิของดายเนอร ์(Diener.  2003) เป็นแบบวดัชนิด 
มาตรประมาณคา่ 5 ระดบัตามแบบลเิคอรท์ ตัง้แต่เหตุการณ์นัน้ไมเ่กดิขึน้เลย จนถงึเหตุการณ์
นัน้เกดิขึน้ตลอดเวลา แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพงึพอใจในชวีติ ดา้นความพงึพอใจใน
งาน ดา้นอารมณ์ทางบวก และดา้นอารมณ์ทางลบ คา่ดชันีความตรงตามเน้ือหา 0.88 คา่
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 0.89 
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 พรรณภิา สบืสขุ (2548) ไดพ้ฒันาแบบสอบถามวดัความสขุของพยาบาลประจาํการ 
มหาวทิยาลยัของรฐั สรา้งขึน้ตามแนวคดิของแมเนียน ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื ดา้น
ความสมัพนัธ ์ดา้นความรกัในงาน ดา้นความสาํเรจ็ในงาน และดา้นการเป็นทีย่อมรบั ขอ้คาํถาม
เป็นแบบวดัชนิดมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบลเิคอรท์ ตัง้แต่มคีวามสขุในระดบัน้อยทีส่ดุ 
จนถงึมคีวามสขุในระดบัมากทีส่ดุ มทีัง้หมด 39 ขอ้ ดชันีความตรงตามเน้ือหา 0.92 คา่ความ
เทีย่ง 0.89 
 นภชัชล รอดเทีย่ง (2550) ไดพ้ฒันาแบบวดัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสงักดั
ศนูยอ์นามยั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สรา้งขึน้ตามแนวคดิความสขุในการทาํงานของ 
แมเนียนและดายเนอร ์ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั คอื ตรงกบัการรบัรูใ้น
ระดบัมากทีส่ดุ จนถงึ ตรงกบัการรบัรูใ้นระดบัน้อยทีส่ดุ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 30 ขอ้ เป็นขอ้
คาํถามทัง้เชงิบวกและเชงิลบ แบ่งเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นความพงึพอใจในชวีติ ความพงึพอใจใน
งาน และ อารมณ์ต่อการปฏบิตังิาน แบบสอบถามมคีา่ความเชื่อมัน่ 0.77 
 รวมศริ ิเมนะโพธ ิ(2550) ไดพ้ฒันาเครือ่งมอืทีส่ามารถวดัการทาํงานอยา่งมคีวามสขุใน
องคก์ร โดยประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 40 ขอ้ มกีารกาํหนดมาตราสว่นประเมนิคา่ 5 ระดบั 
แบ่งเป็น 2 สว่นดว้ยกนั คอื สว่นที ่1 วดัระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการทาํงานอยา่งมคีวามสขุ 
สว่นที ่2 ระดบัความสขุจากการทาํงานทีไ่ดร้บัในปจัจุบนั โดยในสว่นแรกประกอบดว้ย เหน็ดว้ย 
อยา่งยิง่ จนถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ และ สว่นที ่2 ประกอบดว้ย มากทีส่ดุ จนถงึน้อยทีส่ดุ 
 ผลทีไ่ดจ้ากการสรา้งแบบวดัการทาํงานอยา่งมคีวามสขุ พบวา่ เครือ่งมอืมคีา่ความ
น่าเชื่อถอืสงูทัง้ 2 สว่น กล่าวคอืระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการทาํงานอยา่งมคีวามสขุมคีวาม
เชื่อมัน่เทา่กบั 0.9577 และระดบัความสขุจากการทาํงานทีไ่ดร้บัในปจัจุบนั มคีวามเชื่อมัน่
เทา่กบั 0.9542 ซึง่ถอืวา่มคีวามเชื่อมัน่อยูใ่นระดบัสงูมาก และผลทีไ่ดจ้ากการศกึษา พบวา่  
มติทิีก่่อใหเ้กดิความสขุในการทาํงานม ี5 มติ ิคอื 1.มติขิองผูนํ้า 2.มติขิองสมัพนัธภ์าพในการ
ทาํงาน ระหวา่งเพือ่นรว่มงานดว้ยกนั 3.มติคิวามรกัในงาน 4.มติคิา่นิยมรว่มขององคก์ร และ  
5.มติคิุณภาพชวีติในการทาํงาน  

 อภชิยั มงคล และคณะ (2552 : ออนไลน์) ไดพ้ฒันาและทดสอบดชันีชีว้ดัสขุภาพจติ 
คนไทย โดยจดัทาํแบบทดสอบทีเ่รยีกวา่ ดชันีชีว้ดัสขุภาพจติคนไทยฉบบัสมบรูณ์ ใหม ่(55 ขอ้) 
ปี 2550 (TMHI-55) เหมาะสาํหรบัการประเมนิทีม่เีวลามากพอและตอ้งการคาํตอบทีส่มบรูณ์ 
และฉบบัสัน้ 15 ขอ้ (TMHI-15) เหมาะสาํหรบัการประเมนิทีต่อ้งการใชเ้วลาไมม่ากนกั เพือ่เป็น
แบบประเมนิเบือ้งตน้ใชว้ดัสขุภาพจติของคนอายรุะหวา่ง 15-60 ปี ประชาชนสามารถประเมนิ
ความสขุไดด้ว้ยตนเอง แบบทดสอบประกอบดว้ยขอ้คาํถามเชงิบวกและเชงิลบ ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคา่ โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบได ้4 ระดบั การให้
คะแนนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คอื คะแนนคาํถามเชงิบวกและคาํถามเชงิลบ ตัง้แต่ ไมเ่ลย  
(1 คะแนน) เลก็น้อย(2 คะแนน)  มาก(3 คะแนน)  มากทีส่ดุ(4 คะแนน) การแปลผลการประเมนิ 
ดชันีชีว้ดัสขุภาพจติคนไทยฉบบัสมบรูณ์ 55 ขอ้ มคีะแนนเตม็ทัง้หมด 220 คะแนน เมือ่ผูต้อบ
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ไดป้ระเมนิตนเองแลว้ และรวมคะแนนทุกขอ้ไดค้ะแนนเทา่ไร สามารถนํามาเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑป์กตทิีก่าํหนดดงัน้ี  179-220 คะแนน หมายถงึ มสีขุภาพจติดกีวา่คนทัว่ไป (Good) 
158-178 คะแนน หมายถงึ มสีขุภาพจติเทา่กบัคนทัว่ไป (Fair) 157 คะแนนหรอืน้อยกวา่ 
หมายถงึ มสีขุภาพจติตํ่ากวา่คนทัว่ไป (Poor) 
 
บทบาท ภารกิจของสาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

 ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงคข์องสาํนกัหอสมดุกลาง 
 

 ปรชัญา : จดัการความรู ้มุง่สูบ่รกิาร เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 ปณธิาน : มุง่มัน่ใหบ้รกิารความรูแ้ละสารสนเทศทีไ่ดม้าตรฐาน ทนัสมยั ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้และสง่เสรมิใหผู้ใ้ชม้ทีกัษะในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 วสิยัทศัน์ : แหล่งการเรยีนรู ้สนบัสนุนการวจิยั กา้วไปกบัเทคโนโลย ีสรา้งมติรไมตรกีบั
ผูใ้ช ้
 พนัธกจิ : สง่เสรมิและสนบัสนุนการเรยีนการสอน การวจิยั การศกึษาคน้ควา้และการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง รวมถงึการมสีว่นรว่มในการจดัการความรูเ้พือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่

 วตัถุประสงค ์: 
1. เพือ่พฒันาทรพัยากรสารสนเทศใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรและการวจิยัของ 

มหาวทิยาลยั 
 2. เพือ่พฒันาการบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามทนัสมยัรวดเรว็ และสอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
 3. สง่เสรมิทกัษะการสบืคน้สารสนเทศใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
 4. นําเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมและทนัสมยั มาใชใ้นการเชื่อมโยงเครอืขา่ยทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ 
 5. เพือ่พฒันาเป็นหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library) เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึ 
สารสนเทศไดต้ลอดเวลา 
 6. เพือ่พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่การใชส้ารสนเทศรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 7. เพือ่พฒันาใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน และสรา้งองคค์วามรู้
จากการวจิยั 
 8. เพือ่พฒันาหอ้งสมดุและแหล่งการเรยีนรูข้องชุมชน เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ในการรกั
การอา่น 

 
ประวติัสาํนักหอสมดุกลาง 

 สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ก่อตัง้ขึน้มาพรอ้มกบัวทิยาลยัวชิา 
การศกึษา กลา่วคอื เมือ่โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงู ถนนประสานมติร ไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็น 
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วทิยาลยัวชิาการศกึษา ในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนัน้สาํนกัหอสมดุกลาง มฐีานะเป็นเพยีงแผนก
หอสมดุขึน้กบัสาํนกังานอธกิารบด ีและดาํเนินงานควบคูก่บัวทิยาลยัวชิาการศกึษามาโดยตลอด 
จนเมือ่ไดร้บัการยกฐานะขึน้เป็นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หอสมดุจงึไดร้บัการยกฐานะขึน้
เป็นสาํนกัหอสมดุกลางดว้ย เมือ่เริม่แรก หอสมดุตัง้อยูท่ีต่กึคณะศกึษาศาสตร ์(ปจัจุบนัคอื ตกึ 3 
ชัน้ 3) ดาํเนินงานในระยะ 7 ปีแรกระหวา่ง พ.ศ. 2498 ถงึ พ.ศ. 2505 กจิการหอสมดุไดข้ยาย
และเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็เพราะไดร้บัความชว่ยเหลอืทางวชิาการและการเงนิจาก A.I.D. 
และ USOM (ในขณะนัน้) โดยทาํสญัญากบัมหาวทิยาลยัอนิเดยีน่า เพือ่ปรบัปรงุหอสมดุของ
วทิยาลยัวชิาการศกึษา ตามโครงการความชว่ยเหลอืไดม้กีารสง่คณาจารยท์ีป่ฏบิตังิานใน
หอสมดุไปศกึษาวชิาบรรณารกัษศาสตรส์มยัใหมข่ณะเดยีวกนั รฐับาลสหรฐัอเมรกิาไดส้ง่
ผูเ้ชีย่วชาญจากแผนกวชิาบรรณารกัษศาสตร ์มหาวทิยาลยัอนิเดยีน่า มาชว่ยในการจดัตัง้
หอสมดุ และใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นการจดัหาตํารา และสือ่โสตทศันศกึษา 
 

 การแบง่ส่วนราชการ 
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นหน่วยงานสง่เสรมิและสนบัสนุน 

งานวชิาการของมหาวทิยาลยั มกีารจดัแบ่งสว่นราชการตามทีท่บวงมหาวทิยาลยักาํหนด เมือ่ 
พ.ศ.2530 ออกเป็น 5 ฝา่ย ไดแ้ก่ สาํนกังานเลขานุการ ฝา่ยพฒันาทรพัยากรและวเิคราะห์
สนเทศ ฝา่ยบรกิาร ฝา่ยวารสาร และฝา่ยโสตทศันศกึษา สว่นฝา่ยเทคโนโลยหีอ้งสมุด เป็นการ
แบ่งสว่นราชการภายใน และมหีอ้งสมดุในสงักดัอกี 2 แหง่ คอื หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์และ
หอสมดุ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ต่อมาสาํนกังานเลขานุการ เปลีย่นชื่อเป็น 
สาํนกังานผูอ้าํนวยการ ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง การแบ่งสว่นราชการภายใน
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2544 ระยะเวลากวา่ 10 ปี ทีผ่า่นมา การนําเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการปฏบิตังิานของหอ้งสมดุ มผีลต่อการเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารสารสนเทศในรปูแบบ
ต่างๆ มากขึน้ ประกอบกบัมหาวทิยาลยัมนีโยบายใหห้น่วยงานปรบัปรงุโครงสรา้งใหส้อดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั สาํนกัหอสมดุกลาง ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะปฏริปูองคก์ร ให้
ถูกตอ้งตามภาระงานทีค่ลา้ยคลงึกนั เพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ใหบ้รกิาร ดงันัน้ สาํนกัหอสมดุกลาง จงึไดนํ้าเสนอโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการใหมใ่หท้ี่
ประชุมผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัไดพ้จิารณา และทีป่ระชุมฯมมีตใิหเ้ป็นโครงการทดลองใช ้1 ปี 
ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 8 ตุลาคม 2547 ซึง่ขณะน้ีสาํนกัหอสมดุกลาง ยงัคงใช้
โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการใหมใ่นการบรหิารงาน ซึง่โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการใหม ่มี
ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. สาํนกัหอสมดุกลาง.  2553)  
 1. สาํนกังานผูอ้าํนวยการ แบ่งงานออกเป็น งานบรหิารและธุรการ งานคลงัและพสัดุ 
งานนโยบายและแผน 
 2. งานบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ แบ่งงานออกเป็น  
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  2. 1 งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ มขีอบเขตหน้าที ่ดาํเนินการประสานงานกบั
คณาจารยใ์นการคดัเลอืก จดัซือ้จดัหาทรพัยากรสารสนเทศต่าง ๆ รวมทัง้รบับรจิาคสารสนเทศ 
ตลอดจนการดาํเนินการเยบ็เล่ม เขา้ปก ซ่อมแซมหนงัสอืวารสารและสิง่พมิพ ์ 
  2. 2 งานวเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ มหีน้าทีด่าํเนินการ
สรา้งรายการบรรณานุกรมเบือ้งตน้ ในฐานขอ้มลูบรรณานุกรม ดาํเนินการวเิคราะหห์มวดหมู่
ทรพัยากรสารสนเทศ และบนัทกึรายการทรพัยากรสารสนเทศในฐานขอ้ขอ้มลู ดแูลตรวจสอบ
รายการ ใหถู้กตอ้งเป็นปจัจุบนั ตามหลกัมาตรฐานสากล และดาํเนินการกบัตวัเลม่เพือ่การ
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ช ้
 3. งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 งาน คอื  
  3.1 งานบรกิารสิง่พมิพ ์มขีอบเขตหน้าทีด่าํเนินการ ใหบ้รกิาร ยมื-คนื หนงัสอื
ทัว่ไป ปรญิญานิพนธ ์หนงัสอืสาํรอง จดัหนงัสอืเขา้ชัน้   
  3.2 งานสง่เสรมิการใชบ้รกิาร มขีอบเขตหน้าทีด่าํเนินการใหค้าํปรกึษา/แนะนํา
วธิกีารคน้ควา้/การใชห้อ้งสมดุ การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลู การใชโ้ปรแกรมการจดัการ
บรรณานุกรม 
 4. งานเทคโนโลยกีารศกึษา มขีอบเขตหน้าที ่ดาํเนินการคดัเลอืกสือ่ บรกิารสือ่การ
เรยีนการสอน เชน่ ภาพยนตร ์เทปวดีทิศัน์ งานผลติสือ่ บรกิารหอ้งเรยีน หอ้งประชุม 
 5. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ มขีอบเขตหน้าทีใ่หบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศแก ่
ฝา่ยงานต่าง ๆ ดแูลระบบเครอืขา่ย ตลอดจนแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 
อุปกรณ์โปรแกรมและเครอืขา่ย เพือ่ใหฝ้า่ยงานต่าง ๆ สามารถใชเ้ทคโนโลย ีในการดาํเนินงาน
และใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    
 6. งานวารสาร จดัซือ้ จดัหาและใหบ้รกิารวารสาร 
 7. หอสมดุ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 
 8. หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์
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การดาํเนินงานห้องสมดุสถาบนัอดุมศึกษา 
 หอ้งสมดุเป็นหน่วยงานทีม่คีวามสาํคญัหน่วยงานหน่ึงในสถาบนัอุดมศกึษา มฐีานะ
เทยีบเทา่คณะวชิา เป็นสถานทีร่วบรวมความรูต่้างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรทีม่กีารจดัการ
เรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัมหีน้าทีส่ง่เสรมิและบรกิารวชิาการ 
 งานหอ้งสมดุ ประกอบดว้ยงานหลกั ๆ 3 งาน ไดแ้ก่ งานบรหิาร งานเทคนิคและงาน
บรกิาร ซึง่ในแต่ละงานจะประกอบดว้ยงานยอ่ยต่าง ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและเป็นองคป์ระกอบ
ทีส่าํคญัทีท่าํใหห้อ้งสมดุดาํเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รายละเอยีดต่าง ๆ ในแต่ละงานมี
ดงัน้ี 
 1. งานบรหิาร (Administrative services) ประกอบดว้ยงานต่างๆ ต่อไปน้ี 
  1.1 งานสารบญัและงานธุรการ เป็นงานเกีย่วกบังานเอกสารต่างๆ งานพมิพ ์งาน
จดัทาํสถติ ิบนัทกึและรายงานของหอ้งสมดุ เป็นตน้ 
  1.2 งานบุคลากร การบรหิารบุคลากรเป็นกระบวนการใชท้รพัยากรมนุษยใ์หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ เริม่จากการวางแผน การสรรหา การคดัเลอืก การฝึกอบรม การกาํหนด
คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม เสรมิดว้ยสวสัดกิารต่างๆ ทีท่าํใหรู้ส้กึมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 
สรา้งแรงจงูใจ 
  1.3 งานงบประมาณ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื งบประมาณประจาํ และ 
งบประมาณพเิศษ นโยบายบรหิารงบประมาณของหอ้งสมดุ ตอ้งดาํเนินเป็นระบบขัน้ตอนตาม
ระบบการบรหิารงาน โดยมเีงนิเป็นเครือ่งมอืใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ตอ้งมกีาร
จดัตัง้ประมาณ วางแผนการจดัสรรงบประมาณ ใชง้บประมาณใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และ
ถูกตอ้งตามระเบยีบ ตามกาํหนดเวลา ไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 
  1.4 งานวสัดุอุปกรณ์และครภุณัฑ ์การเลอืกวสัดุอุปกรณ์และครภุณัฑท์ีจ่ะนํามาใช ้
ในหอ้งสมดุนัน้ตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมสาํหรบัการใชง้าน รปูแบบ ขนาด น้ําหนกั 
พอเหมาะกบัผูใ้ชบ้รกิาร ไมค่วรใชค้รภุณัฑถ์าวรตดิกบัตวัอาคาร เพือ่ความสะดวกในการ
ปรบัเปลีย่นเคลื่อนยา้ยไดต้ามความเหมาะสม ควรมกีารตรวจสอบ ดแูลวสัดุอุปกรณ์และ
ครภุณัฑเ์พือ่ปรบัปรงุซ่อมแซม ทาํความสะอาดไมใ่หเ้ป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 
  1.5 งานอาคารสถานที ่เป็นงานทีเ่ริม่ตัง้แต่การวางแผนออกแบบอาคาร กาํหนด 
แบบและขนาด กาํหนดพืน้ทีใ่ชส้อยเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบังบประมาณ 
และสามารถขยายใหก้วา้งขวางๆ ไดใ้นอนาคต มกีารจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารให้
เหมาะสมกบับรรยากาศรอบๆ โดยคาํนึงถงึทาํเลทีต่ ัง้ เป็นศนูยก์ลางความสะดวกในการ
คมนาคม มบีรเิวณจอดรถเพยีงพอ ไมก่ดีขวางเสน้ทางจราจรของอาคารรอบขา้ง ปราศจากกลิน่
และเสยีงรบกวนสว่นการจดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคารตอ้งมกีารจดัอุณหภมู ิแสง และ เสยีงที่
เหมาะสม จดัสถานทีใ่หส้ะอาดและเป็นระเบยีบ  
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2. งานเทคนิค ประกอบดว้ยงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ และงานจดัหมวดหมูแ่ละ 
ทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ มรีายละเอยีดของงาน ดงัน้ี 
  2.1 งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ (Acquisition) เป็นงานทีม่คีวามสาํคญัอนัดบั
แรกของหอ้งสมดุ เน่ืองจากงานทรพัยากรสารสนเทศ จะนําไปสูก่ารบรกิารทีถู่กตอ้งตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย การไดร้บังบประมาณจาํกดั อกี
ทัง้สารสนเทศประเภทต่างๆ มรีาคาเพิม่ขึน้ไปเรือ่ยๆ ทาํให ้บรรณารกัษ์จดัหาจาํเป็นตอ้งใช้
งบประมาณอยา่งประหยดั ดงันัน้สารสนเทศทีจ่ดัเขา้ไวใ้นหอ้งสมดุจะมคีวามเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการหรอืไมแ่ละทาํอยา่งไรจงึจะไดท้รพัยากรสารสนเทศทีม่คีุณคา่ตามความตอ้งการของ
หน่วยงานและผูใ้ช ้เป็นภารกจิทีบ่รรณารกัษ์จะตอ้งดาํเนินการต่อไป 
   2.1.1 การคดัเลอืก (Selection) คอืกระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกทรพัยากร 
สารสนเทศกบัเป้าหมายทีก่าํหนดไวใ้นนโยบายการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศเพือ่ตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูใ้ชต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม หอ้งสมดุขนาดใหญ่ หรอื หอ้งสมดุ 
มหาวทิยาลยัสว่นใหญ่จะมบีรรณารกัษ์งานพฒันาทรพัยากรเป็นผูร้บัผดิชอบการคดัเลอืกและม ี
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืชาํนาญการในสาขาวชิาต่างๆ ทาํหน้าทีค่ดัเลอืกและประสานงานกบับุคคลอื่น 
   2.1.2 การสัง่ซือ้ (Purchasing) คอืการดาํเนินการสัง่ซือ้ ตัง้แต่การกาํหนด 
นโยบาย การตรวจสอบคูม่อื เชน่ บรรณานุกรมประเภทต่างๆ การเลอืกรา้นคา้ หรอื สาํนกัพมิพ ์
การตรวจรบัวสัดุและสิง่พมิพ ์การจดัการบนัทกึทรพัยากรสารสนเทศในการสัง่ซือ้ การจดัทาํ
บนัทกึทางบญัช ีตลอดจนการลงทะเบยีนทรพัยากรสารสนเทศ 
   2.1.3 การประเมนิทรพัยากรสารสนเทศ (Evaluation) เป็นงานทีค่อ่นขา้ง
ยุง่ยากหอ้งสมดุควรกาํหนดนโยบายโดยคาํนึงถงึมาตรฐาน และความตอ้งการของผูใ้ช ้การ
ประเมนิคุณคา่ทรพัยากรเป็นสิง่ทีท่าํไดย้าก หอ้งสมดุอาจใชเ้ปรยีบเทยีบกบัหอ้งสมดุประเภท
เดยีวกนัในแหง่อื่นๆ หรอืมาตรฐานกลาง การศกึษาจากสถติ ิสอบถามจากผูใ้ช ้หรอืกาํหนด
เกณฑก์ารประเมนิขึน้ เน่ืองจากวธิกีารดงักล่าวตอ้งใชเ้วลามาก ดงันัน้หอ้งสมดุจงึมกัใชว้ธิกีาร
ประเมนิโดยตรวจสอบจาก ปรมิาณสารสนเทศในสาขาวชิาต่าง ๆ 
   2.1.4 การบาํรงุรกัษาสภาพทรพัยากรสารสนเทศ (Conservation) หมายถงึ 
งานตรวจสอบสภาพของทรพัยากรสารสนเทศ การดาํเนินงาน เชน่ การซ่อมแซม เยบ็เล่ม  
การใชเ้ครือ่งอบ การถ่ายลงในวสัดุยอ่สว่น ไมโครฟิลม์ หรอืไมโครฟิช หรอืสแกนเขา้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์การใชส้ารเคมบีางชนิดเพือ่ยดือายทุรพัยากรสารสนเทศ เป็นตน้ 
   2.1.5 การคดัออก หรอื จาํหน่ายออก (Weeding) คอืการคดัหรอืเลอืก 
ทรพัยากรสารสนเทศทีไ่มม่ปีระโยชน์ และไมม่ผีูใ้ชบ้รกิารออกไปจากหอ้งสมดุ โดยการบรจิาค
หรอืการแลกเปลีย่นกบัสถาบนัอื่นๆ หรอืจดัแยกเกบ็ต่างหาก หรอืการทาํลาย นอกจากน้ี
หอ้งสมดุอาจจะคดัออกสารสนเทศทีช่าํรดุและไมอ่าจจะซ่อมแซมเพือ่เป็นการประหยดัพืน้ที ่
   2.1.6 การรบับรจิาคทรพัยากรสารสนเทศและการแลกเปลีย่น (Gift and 
Exchange) ควรมนีโยบายเชน่เดยีวกบัการสัง่ซือ้ ทาํใหผู้ท้ีป่ฏบิตังิานทราบถงึความตอ้งการ 
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และประเภทของทรพัยากรสารสนเทศทีค่วรคดัเลอืกเขา้มาในหอ้งสมดุ ถงึแมก้ารรบับรจิาคและ 
การแลกเปลีย่นจะไมต่อ้งเสยีงบประมาณของหอ้งสมดุ แต่การรบัสารสนเทศเขา้มาในหอ้งสมดุ
เป็นการเพิม่ภาระการจดัเกบ็ เสยีพืน้ทีแ่ละเสยีเวลาของบุคลากรในการจดัการสารสนเทศที ่
ไมต่รงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
  2.2 งานจดัหมวดหมูแ่ละทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ (Catalog Department) 
มหีน้าที ่วเิคราะหเ์ลขหมูแ่ละทาํรายการบรรณานุกรม ซึง่ถอืเป็นสว่นหน่ึงของงานเทคนิคใน
หอ้งสมดุ และเป็นงานทีร่บัชว่งมาจากแผนกจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ บรรณารกัษ์จดั
หมวดหมูแ่ละทาํรายการจะนําทรพัยากรสารสนเทศมาวเิคราะห ์ใหห้มวดหมูแ่ละลงรายการทาง
บรรณานุกรมตามหลกัเกณฑก์ารลงรายการสากล (AACR II R) การกาํหนดหวัเรือ่ง การใช้
อนิเทอรเ์น็ตชว่ยในงานสบืคน้ขอ้มลูเพือ่นํามาใชป้ระกอบการวเิคราะหเ์ลขหมู ่งานวเิคราะห์
เลขหมูแ่ละการลงรายการทางบรรณานุกรมเปลีย่นแปลงไป เน่ืองจากผูป้ฏบิตังิานจดักระทาํ
ขอ้มลูต่างๆ โดยใชค้าํสัง่ผา่นทางเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยอตัโนมตั ิและวธิกีารทาํงาน
บางอยา่งเปลีย่นแปลงไป เชน่ งานวเิคราะหเ์ลขหมูแ่ละการลงรายการทีต่อ้งทาํเอง (Original 
Catalog) มน้ีอยลง โดยเฉพาะทรพัยากรภาษาต่างประเทศ วธิกีารทาํรายการจะเป็นการกรอก 
Worksheet แทนการใชบ้ตัรรายการ ดงันัน้บรรณารกัษ์จงึตอ้งปรบัเปลีย่นบทบาทหน้าทีแ่ละ
พฒันาตนเองใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ ความรูใ้น
เรือ่งภาษาและเทคโนโลย ี
   2.2.1 การซ่อมแซมทรพัยากรสารสนเทศ เป็นงานทีถ่อืเป็นสว่นหน่ึงของงาน 
เทคนิค หอ้งสมดุบางแหง่อาจจะใหด้แูลงานวารสารทีส่ง่ออกเยบ็เล่มดว้ย หน่วยงานน้ีอยูภ่ายใต ้
แผนกแคต็ตาลอ็ค แผนกพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ หรอืแผนกวารสาร  
 3. งานบรกิารของหอ้งสมดุ (Library Services) นบัวา่มคีวามสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็น 
หน่วยงานทีม่กีารตดิต่อโดยตรงกบัผูใ้ชห้อ้งสมดุ นอกจากน้ีงานบรกิารยงัมสีว่นสง่เสรมิการ
เรยีนการสอนใหแ้ก่ผูใ้ช ้ปจัจุบนัหอ้งสมดุเน้นการบรกิารทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้งานบรกิารแบ่งออกไดห้ลายประเภทขึน้อยูก่บัหอ้งสมดุแต่ละแหง่ หรอืประเภทวา่จะมี
บรกิารประเภทใด มากน้อยเพยีงใด งานบรกิารต่างๆ มดีงัน้ีคอื 
  3.1 บรกิารยมื-คนื (Circulation Services) หมายถงึ การใหย้มืออกจากหอ้งสมดุ 
โดยหอ้งสมดุทาํหลกัฐานการยมืจดัเป็นงานพืน้ฐานทีส่าํคญั เพราะเป็นบรกิารทีม่ผีูใ้ชห้อ้งสมดุ
ตดิต่อมากทีส่ดุ และทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึ และไดร้บัสารสนเทศทีต่อ้งการโดยการใหย้มืและ
รบัคนืสารสนเทศ รวมถงึการทวงถาม การเกบ็คา่ปรบั และการเกบ็สถติต่ิางๆ ของงานยมื-คนื 
ปจัจุบนัหอ้งสมดุสว่นมากมกีารใชค้อมพวิเตอรใ์นงานยมื-คนื และมกีารกาํหนดระเบยีบขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัการยมื เชน่ สิง่พมิพป์ระเภทใด ยมืไดก้ีว่นั และครัง้หน่ึงมจีาํนวนกีเ่ล่ม เป็นตน้ 
  3.2 บรกิารตอบคาํถาม และชว่ยคน้ควา้ (Reference Service) เป็นบรกิารทีม่ใีน 
หอ้งสมดุทัว่ไป เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมดุคน้ควา้เรือ่งราวทีต่อ้งการจากแหล่งต่างๆ ซึง่หอ้งสมุด
ในต่างประเทศมบีรกิารอยา่งกวา้งขวางเพือ่ความสะดวกของผูใ้ช ้เชน่ การใหบ้รกิารทาง
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โทรศพัท ์หรอืการบรกิารอเีมลท์างอนิเทอรเ์น็ต เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัขอ้มลูโดยไมต่อ้งเสยีเวลา
ไปคน้ดว้ยตนเองรวมทัง้การบรกิารหนงัสอือา้งองิประเภทต่างๆ การนําชมหอ้งสมุด และแนะนํา
การใชห้อ้งสมดุ 
  3.3 บรกิารสารสนเทศทนัสมยั (Current Awareness Services) เป็นบรกิาร 
สารสนเทศทีท่าํใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึสารสนเทศใหม่ๆ  ทีห่อ้งสมดุไดร้บั ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิตาม 
สารสนเทศทีส่นใจหรอืเกีย่วขอ้งไดท้นัต่อเหตุการณ์ 
  3.4 บรกิารเลอืกสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selection Dissemination of 
Information Services-SDI Services) เป็นบรกิารสารสนเทศทีท่นัสมยัประเภทหน่ึง โดย
ผูใ้ชบ้รกิารแจง้ใหห้อ้งสมดุทราบวา่มคีวามตอ้งการสารสนเทศในสาขาวชิาใด เรือ่งใดหรอื
ประเภทของเอกสารทีต่อ้งการเมือ่หอ้งสมดุไดร้บัเอกสารรายการใดๆ ทีต่รงกบัความสนใจหรอื
ความตอ้งการของผูใ้ชห้อ้งสมดุจะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบต่อไป 
  3.5 บรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุ (Inter-Library lone services) หมายถงึ บรกิารที ่
หอ้งสมดุจดัทาํขึน้เพือ่จดัหาทรพัยากรสารสนเทศทีผู่ใ้ชต้อ้งการ ซึง่สารสนเทศทีต่อ้งการนัน้ไมม่ี
ในหอ้งสมดุของตน หอ้งสมุดจะทาํการยมืหรอืทาํสาํเนาเอกสารจากหอ้งสมดุหรอืแหล่ง
สารสนเทศอืน่ๆ ทีม่สีารสนเทศเพือ่ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชห้อ้งสมดุ ปจัจุบนัการยมืระหวา่งหอ้งสมุดมี
ความสาํคญัมากเน่ืองจากหอ้งสมดุแต่ละแหง่เกดิภาวะขาดแคลนงบประมาณ ประกอบกบัการมี
ปรมิาณสารสนเทศเพิม่มากขึน้ ทาํใหม้ปีญัหาเรือ่งการจดัเกบ็และไมส่ามารถมไีดค้รบถว้น  
การยมืระหวา่งหอ้งสมดุจงึเป็นการแกป้ญัหาในเรือ่งทีห่อ้งสมดุไมส่ามารถจดัหาทรพัยากร
สารสนเทศไดท้ัง้หมด 
  3.6 บรกิารชีแ้นะแหล่งขอ้มลู (Referal) เป็นบรกิารทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่แนะนําใหผู้ใ้ช ้
ทราบถงึแหลง่สารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัสารสนเทศทีต่อ้งการ ซึง่จะชว่ยประหยดัเวลาในการ
คน้หาสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ การชีแ้นะแหล่งขอ้มลูถอืไดว้า่เป็นบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 
  3.7 บรกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ (Online Database services) 
  3.8 บรกิารถ่ายเอกสาร (Photocopying services) เป็นบรกิารทีช่ว่ยใหค้วามสะดวก
แก่ผูใ้ชบ้รกิาร ทาํใหไ้มต่อ้งเสยีเวลาคดัลอกในกรณทีีไ่มส่ามารถยมืออกนอกหอ้งสมดุได ้หรอื
จาํนวนทีต่อ้งการคดัลอกมมีากเกนิไป 
  3.9 บรกิารรวบรวมบรรณานุกรม (Bibliographic services) หมายถงึ การรวบรวม 
รายชื่อหนงัสอื วารสาร สิง่ตพีมิพ ์รวมถงึโสตทศันวสัดุ แยกตามประเภท โดยใหร้ายละเอยีด 
เชน่เดยีวกบับรรณานุกรม มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ใ้ชท้ราบวา่มสีารสนเทศใดบา้งทีเ่ขา้มาใหม ่
  3.10 บรกิารโสตทศันวสัดุ (Audio-visual services) หมายถงึ วสัดุหรอือุปกรณ์อนั 
เป็นสือ่การศกึษาแก่ผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ไมโครฟิลม์ ฟิลม์ภาพยนต ์เทป ซดี ีวดีทีศัน์ เป็นตน้ 
  3.11 บรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet services) หมายถงึ การใหบ้รกิารขอ้มลูทาง 
อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารคน้หาเรือ่งราวทีส่นใจได ้



 49

  3.12 บรกิารหนงัสอืสาํรอง (Reserved books services) สว่นมากหอ้งสมดุ 
สถาบนัอุดมศกึษาจะจดับรกิารน้ี เพราะผูส้อนกาํหนดใหอ้า่นเฉพาะตอนจากหนงัสอืทีม่จีาํนวน
จาํกดัหรอืบรรณารกัษ์พจิารณาจากผูใ้ชท้ีต่อ้งการหนงัสอืชื่อเดยีวกนัเป็นจาํนวนมาก จะนํา
หนงัสอืดงักล่าวมาจดัเป็นหนงัสอืสาํรอง กาํหนดระเบยีบเฉพาะ ปจัจุบนัมหีนงัสอืเน้ือหา
เหมอืนกนัจาํนวนมากขึน้ไมจ่าํเป็นตอ้งใชห้นงัสอืเล่มเดยีวกนั บรกิารหนงัสอืสาํรองในหอ้งสมดุ
จงึลดลง 
  3.13 บรกิารหนงัสอืจอง เป็นบรกิารพเิศษสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการหนงัสอืทีม่จีาํนวนน้อย 
แต่มผีูต้อ้งการใชจ้าํนวนมาก ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นหนงัสอืสาํรอง ผูใ้ชไ้มส่ามารถหาไดจ้ากชัน้หนงัสอื 
เพราะมผีูย้มืต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ หอ้งสมดุจะบรกิารใหจ้องเพือ่ไมใ่หห้นงัสอือยูท่ีค่นใดคนหน่ึงเป็น
เวลานานเกนิไป เป็นการหมนุเวยีนใหท้กุคนไดใ้ชห้นงัสอือยา่งทัว่ถงึ 
  3.14 กจิกรรมของหอ้งสมดุ หมายถงึ การจดับรกิารทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราวหรอื 
เน่ืองในโอกาสต่างๆ เชน่ การเล่าเรือ่งจากหนงัสอื เพื่อกระตุน้ความสนใจใหอ้า่นหนงัสอื การจดั 
อภปิรายปาฐกถา และการสนทนาเรือ่งหนงัสอื เป็นการแนะนําผูอ้า่น ทาํใหผู้อ้า่นมคีวามรูเ้รือ่ง 
หนงัสอือยา่งกวา้งขวาง การวจิารณ์หนงัสอืเพือ่ใหผู้อ้่านเหน็คุณคา่ จุดดอ้ยและจุดเดน่ของ
หนงัสอืเรือ่งนัน้ๆ เพือ่เป็นการจงูใจใหอ้า่นหนงัสอื และการจดันิทรรศการเน่ืองในโอกาสต่างๆ 
  3.15 งานประชาสมัพนัธ ์เป็นการสรา้งความเขา้ใจอนัด ีความนิยมและศรทัธา 
ตลอดจนการประสานงานระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่แีละตอ้งการ 
เขา้มาใชบ้รกิารหอ้งสมดุ วธิกีารประชาสมัพนัธอ์าจใชส้ือ่สิง่พมิพ ์สื่อโสตทศันวสัดุ สือ่บุคคล 
สือ่กจิกรรม หรอืสือ่มวลชน เป็นตน้ (บานชื่น ทองพนัชัง่.  2537: 52; วาณ ีฐาปนวงศศ์านต.ิ 
2543 : 63,104,143 ; และสนีุย ์กาศจาํรญู.  2547 : 93-101) 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวิจยัในต่างประเทศ 
 แมเนียน (Manion.  2003 : Online) ศกึษาความสขุในการทาํงาน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นบุคลากรดา้นสาธารณสขุ จาํนวน 24 คน ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ โดยถามเกีย่วกบัประสบการณ์
ความสขุในการทาํงาน ไดแ้ก่ การรบัรูล้กัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และภาวะผูนํ้า  
 ผลการวจิยั พบวา่ ความสขุในการทาํงานเกดิขึน้ไดจ้ากปจัจยันํา 4 ประการ ทีเ่ป็น
แนวทางทาํใหเ้กดิความสขุ ความสนุกสนานในการทาํงาน คอื การประสานงานทีด่ ีมคีวามรกั
และเอาใจใสใ่นงานทีท่าํ มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์การไดร้บัการยอมรบันบัถอื อกีทัง้ตอบวา่ 
ความสขุในการทาํงานใหผ้ลลพัธเ์ชงิบวกในดา้นอื่น ๆ ไดแ้ก่  มอีารมณ์ความรูส้กึเชงิบวก เชน่ 
ความสนุกสนาน การยิม้ หวัเราะ นําไปสูก่ารใหค้วามรว่มมอืและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  
เกดิสมัพนัธภาพทีด่ใีนทีท่าํงาน ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานน่ารืน่รมย ์
  ดายเนอร ์และ มายเออร ์(Diener & Myers.  2003 : Online) ศกึษาพบวา่ ผูท้ีม่ ี
สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอบุคคลจะประสบความสาํเรจ็ในการทาํงาน และมคีวามสขุมากกวา่ผูท้ีข่าด
สมัพนัธภาพในการทาํงาน อกีทัง้พบวา่ ผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นการทาํงาน เพือ่ไปสู่
จุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้จะมคีวามสามารถในการตดัสนิใจและมคีวามสขุมากกวา่ผูท้ีไ่มม่แีรงจงูใจ 
ใฝส่มัฤทธิใ์นการทาํงาน 
 คอล (Kall.  2004 : Online) ศกึษาพบวา่ ความสขุในการทาํงานมคีวามสมัพนัธท์างลบ
กบัอตัราการลาออกจากงาน และพบวา่ ความรูส้กึทีเ่ป็นสขุเกดิจากประสบการณ์ทีส่มหวงัจาก
การทาํงาน เพราะมแีรงจงูใจทีท่าํใหส้นุกสนานและมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอการทาํงาน ใหผ้ลลพัธเ์ชงิ
บวกในประสบการณ์ชวีติ เชน่ ผลงานมคีุณภาพ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มชีวีติชวีาในการทาํงาน 
 ฟอรเ์รน  (Foren.  2004 : Online) ศกึษาพฤตกิรรมการทาํงานของพยาบาลต่อผูป้ว่ย 
พบวา่พยาบาลทีม่วีธิกีารทาํงานใหเ้กดิความสนุก ความสขุในการทาํงาน คอื สรา้งความรูส้กึทีด่ี
ต่องาน การนําปญัหาของผูป้ว่ยมารว่มวางแผนแกป้ญัหา ชว่ยลดความวติกกงัวลใหผู้ป้ว่ยเป็น
งานทีท่า้ทาย ความสนุกทาํใหพ้ยาบาลและผูป้ว่ยเกดิความสขุรว่มกนั พยาบาลรบัรูว้า่ลกัษณะ
งานทีม่กีารชว่ยเหลอืกนั สง่เสรมิใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน 
 เดยีรเ์รนดองค ์(Dierendonk.  2004 : Online) ศกึษาองคป์ระกอบของความสขุใน 
การทาํงาน พบวา่ลกัษณะงานเป็นสว่นประกอบของความสขุในการทาํงาน โดยลกัษณะงานที่
สง่เสรมิใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน คอื งานทีอ่สิระ งานทา้ทาย และมอีาํนาจในการตดัสนิใจ
ดว้ยตวัเอง 
 ทอพเพอร ์(Topper.  2007 : 561-564) ไดก้ล่าวถงึ Saqib Saddiq ทีป่รกึษาบรษิทั
จดัหางาน ไดด้าํเนินการสมัภาษณ์บุคคลในงาน 5 อาชพี คอื พนกังานดบัเพลงิ ตํารวจ 
พนกังานรถไฟ คร ูและ บรรณารกัษ์ จาํนวน 300 คน พบวา่บรรยากาศในการทาํงานทีก่่อ 
ใหเ้กดิความเครยีดสงูสดุนัน้ คอื หอ้งสมุด ทัง้น้ีผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบวา่ บุคลากรในสายงานไมม่ี
อาํนาจในการควบคุมการทาํงานของตน และไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถทีต่นมใีหเ้ป็นประโยชน์อยา่ง
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เตม็ที ่ขาดความพงึพอใจในหน้าทีก่ารงานของตน สง่ผลใหบุ้คลากรหลายคนหาขอ้อา้งในการไม่
มาทาํงาน สว่นเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุแสดงความไมพ่อใจต่อสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ โดย
แสดงความเหน็วา่เบื่อทีจ่ะตอ้งทาํงานอยูต่รงชัน้หนงัสอืเป็นเวลาทัง้วนั โดยไมไ่ดใ้ชค้วามรูอ้ื่น ๆ 

อลับาโน (Albano.  2009 : Online) ไดศ้กึษาเพือ่พฒันาเครือ่งมอืวดัความเขา้ใจ
ความสขุในการทาํงาน (The Workplace Happiness Index-WHI) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ นิยาม
และประเมนิความสขุในการทาํงาน และวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุกบัการทาํงาน ดชันีน้ี
ใชใ้นการบ่งชีแ้ละสมัภาษณ์ความสขุในการทาํงานของแต่ละบุคคลวา่อยูใ่นระดบัตํ่า หรอื สงู 
โดยยดึตามหลกัทฤษฎขีองอรสิโตเตลิ ประกอบดว้ย 6 มติคิอื 1) ความมนียัสาํคญัของงาน  
2) ความมอีสิระในการทาํงาน 3) บรรทดัฐานทางพฤตกิรรม 4) ผลสะทอ้นกลบัของงาน  
5) การไดร้บัการสนบัสนุน 6) ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสขุในการทาํงานของบรรณารกัษ์และบุคลากรหอ้งสมดุ มดีงัน้ี 
 

รชับนั-กรบับ ์(Rathbun-Grubb.  2007 : Online) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการลาออก
จากงานของบรรณารกัษ์ ศกึษาคุณคา่ของงาน และความสมัพนัธข์องความพงึพอใจในการ
ทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร และความเหน่ือยหน่ายในการทาํงาน บารด์ (Burd.  2003) 
พบวา่ บรรณารกัษ์ทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารจดัการองคก์ร และมรีปูแบบการสือ่สารเป็นแบบ
เปิด มคีวามกา้วหน้าในการทาํงาน สรา้งความสมัพนัธ ์มคีวามซื่อสตัย ์ไวใ้จกนั มคีวามพงึพอใจ
และความผกูพนัในองคก์ร จะมกีารลาออกน้อยสว่น ลเูซยีส และ อารด์ (Luzius & Ard.  2006 : 
593-597) พบวา่ บรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาทีล่าออกจากงาน มอีายงุานเฉลีย่ 7 ปี 
สาเหตุลาออกเพราะไมพ่งึพอใจในเรือ่งสภาพแวดลอ้มการทาํงาน เงนิเดอืน หน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในงาน อุปสรรคของการเลื่อนตําแหน่ง ภาพลกัษ์ทางวชิาชพี สว่นทีต่อบวา่เป็น
เหตุผลสว่นตวั มจีาํนวน รอ้ยละ 44 และตอบวา่จะกลบัมาทาํงานอกีหากเงือ่นไขการทาํงาน
เหมาะสม จาํนวนรอ้ยละ 18 ปญัหาอื่นทีม่ผีลต่อความเหน่ือยหน่าย งบประมาณ ภาวะผูนํ้า 
สถานภาพทางสงัคม 

มลิลารด์ (Millard.  2003: Online) ศกึษาปจัจยัทีท่าํใหบ้รรณารกัษอ์ยูก่บัองคก์รนาน 
กลุ่มตวัอยา่งคอื บรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศแคนาดา โดยศกึษา 4 ปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลสงูทีส่ดุ ไดแ้ก่ 1) ความผกูพนัในวชิาชพี 2) ความผกูพนัต่อองคก์ร 3) ปจัจยัสว่น
บุคคล และ 4) ปจัจยัทางเศรษฐกจิ 
 ผลการศกึษาพบวา่ ความผกูพนัในวชิาชพี เป็นปจัจยัทีม่น้ํีาหนกัความสาํคญัมากกวา่ 3 
ปจัจยัดงักล่าว ซึง่เป็นการยนืยนัวา่ บรรณารกัษ์ทาํงานอยูใ่นองคก์รยาวนานเพราะมคีวาม
สนุกสนานในการทาํงานในวชิาชพีน้ี 
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 เลค็ค ีและ เบรท (Leckie & Brett.  1997 : Online) ศกึษาความพงึพอใจในการทาํงาน
ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในประเทศแคนาดา โดยใชแ้บบสอบถามเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษา
ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิา ปี 1993 เพือ่สาํรวจความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานภาพ
ทางวชิาการ การบรหิารและการมสีว่นรว่มของบรรณารกัษ์ในการวางแผนหอ้งสมุดการตดัสนิใจ 
และกจิกรรมทางวชิาชพี โดยสง่แบบสอบถามไปยงับรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั ใน
แคนาดา จาํนวน 738 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยการเปรยีบเทยีบระหวา่งบรรณารกัษท์ีม่ ี
สถานภาพเป็นอาจารยก์บับรรณารกัษ์ทีไ่มม่สีถานภาพอาจารย ์บรรณารกัษ์ทีม่ตีาํแหน่ง
ทางการบรหิารกบับรรณารกัษ์ทีไ่มม่ตีําแหน่งทางการบรหิาร  
 ผลการศกึษา พบวา่ บรรณารกัษ์ไมพ่อใจเรือ่งภาระงานทีม่มีากเกนิไป และไดร้บั
เงนิเดอืนไมเ่หมาะสม 
 

งานวจิยัเกีย่วกบัความพอใจในการทาํงานของบรรณารกัษ์ มดีงัน้ี  
 อวีา และแนนซ ี(Eva & Nancy.  2008 : Online) ศกึษาระดบัความพอใจในการทาํงาน
ของบรรณารกัษ์ ในออนทารโิอ โดยศกึษาต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี คอื ปี ค.ศ. 1994, 1999 และ 
2007 โดยศกึษากบับรรณารกัษ์หอ้งสมดุหลายประเภท ไดแ้ก่ หอ้งสมดุประชาชน หอ้งสมดุ
โรงเรยีน หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา หอ้งสมดุรฐับาล และหอ้งสมดุขององคก์รธุรกจิ 
 ผลการศกึษาพบวา่ บรรณารกัษ์มคีวามคดิเหน็วา่งานหอ้งสมดุมคีวามสาํคญัและจาํเป็น 
ซึง่เป็นหลกัทีท่าํใหเ้กดิความพอใจในการทาํงานและมคีวามสขุในการทาํงาน และยงัคงทาํงาน
บรรณารกัษ์ต่อไป แต่สิง่ทีก่งัวลคอืเรือ่งเงนิเดอืน 
 เลค็ค ีและเบรท็ (Leckie & Brett.  1997:  Online) ศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความ
เหน่ือยหน่ายในการทาํงาน พบวา่ บรรณารกัษ์ทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หรอืสงูกวา่ มี
ภาวะความเหน่ือยหน่ายในการทาํงานมากกวา่ สาํหรบัการเปรยีบเทยีบความเหน่ือยหน่ายใน
การทาํงาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไมเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัการศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ ปรญิญาทาง
บรรณารกัษศาสตร ์และสาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร ์มคีวามเหน่ือยหน่าย
ในการทาํงานมากกวา่  
 ลเูซยีส และอารด์ (Luzius & Ard.  2006 : 593-598) ไดศ้กึษาการตดัสนิใจลาออกจาก
งานของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาเพือ่ความเขา้ใจทีด่ยีิง่ขึน้ถงึสาเหตุการตดัสนิใจ
ลาออกจากงานของบรรณารกัษ์ โดยแยกตามประเภทของหอ้งสมดุ เป็นการศกึษาโดยวธิวีจิยั
เชงิสาํรวจอาชพี เริม่ตัง้แต่การอภปิรายขัน้ตน้วา่ ทาํไมจงึสญูเสยีบุคลากรในวชิาชพี แรงจงูใจใน
การลาออก อาชพีทีท่าํในปจัจุบนั อะไรเป็นสิง่จงูใจทีจ่ะทาํใหก้ลบัมาทาํงานในวชิาชพี
บรรณารกัษ์อกีครัง้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นบรรณารกัษ์ทีล่าออกจากงาน จาํนวน 32 คน ระหวา่งปี 
ค.ศ. 2005 โดยเป็นผูท้ีเ่คยทาํงานเป็นบรรณารกัษ์งานบรกิารตอบคาํถามและการสอน งาน
สิง่พมิพต่์อเน่ือง งานเทคนิค งานบรหิาร ฯลฯ แบบสาํรวจประกอบดว้ยคาํถาม 15 ขอ้ ถาม
เกีย่วกบั ตําแหน่งงานทีท่าํ และอาชพีใหมท่ีท่าํอยูใ่นปจัจุบนั ภายใตค้าํถามหลกั ประกอบดว้ย
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คาํถามยอ่ย คอื ประเภทของหอ้งสมดุ ระยะเวลาทีท่าํงานหอ้งสมดุ ตําแหน่งงานทีท่าํ ภมูภิาค
หรอืทีต่ ัง้ของหอ้งสมดุ เหตุผลทีล่าออก ทาํไมจงึมาทาํงานบรรณารกัษ ์ลาออกจากงาน
บรรณารกัษ์เมือ่ใด อาชพีใหมค่อืงานอะไร ทาํไมจงึเลอืกอาชพีน้ี ลกัษณะงานใหมเ่ป็นอยา่งไร มี
การฝึกอบรมหรอืศกึษาต่อในอาชพีน้ีหรอืไม ่ในฐานะทีม่ปีระสบการณ์ดา้นบรรณารกัษ์จะแนะนํา
บุคลากรทีจ่ะมาทาํงานบรรณารกัษ์อยา่งไร หากมโีอกาสจะกลบัมาทาํงานบรรณารกัษ์อกีหรอืไม ่
อะไรคอืปจัจยัทีจ่ะทาํใหก้ลบัมาทาํงานบรรณารกัษ์อกีครัง้ 
 ผลการศกึษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 20 คน ม ีจาํนวน 18 คน ตอบวา่เคย
ทาํงานบรรณารกัษ์ในหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา มากกวา่ 1 แหง่ จาํนวน 12 คน (รอ้ยละ 
66.7) เป็นบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั จาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 33.3) ทาํงานหอ้งสมดุ
วทิยาลยั 7 คน (รอ้ยละ 38.9) เคยทาํงานหอ้งสมดุชุมชน และ 7 คน (รอ้ยละ 38.9) ทาํงาน
หอ้งสมดุประชาชน และหอ้งสมดุโรงเรยีน 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ทาํงานหอ้งสมดุทีต่ ัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา จาํนวน 5 คน (รอ้ยละ 27.8) ทาํงานในตําแหน่งบรรณารกัษ์บรกิารตอบ
คาํถามและการสอน จาํนวน 8 คน (รอ้ยละ 44.4) เหตุผลทีเ่ป็นบรรณารกัษ์ เรยีงตามลาํดบั 3 
เหตุผลแรก ตอบวา่ รกัหนงัสอื รกัการศกึษาคน้ควา้ และทาํใหท้นัต่อเหตุการณ์ โดย 8 คน  
(รอ้ยละ 44.4) ตอบวา่เคยทาํงานหอ้งสมุดขณะทีเ่ป็นนิสติ หรอืเคยทาํงานนอกเวลา/ไมเ่ตม็เวลา 
จาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 33.3) ตอบวา่ เหตุผลทัง้หมดรวมกนัทัง้ชอบหนงัสอื ชอบหอ้งสมดุ และ
ศกึษาคน้ควา้ วจิยั 4 คน (รอ้ยละ 22.2) 
 สาเหตุการลาออกจากงานบรรณารกัษ์ มเีหตุผลแตกต่างกนั แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คอื 

 1.ไมพ่อใจ/ไมส่นุกกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ทัง้ในเรือ่งของการบรหิารงาน  
การจดัการองคก์าร เพือ่นรว่มงาน ผูใ้ช ้ชัว่โมงการทาํงาน และความดอ้ยคุณธรรม (จาํนวน 8 
คน รอ้ยละ 44.4)  

 2. ไมพ่อใจเงนิเดอืน คา่จา้ง ความคุม้ประโยชน์ (จาํนวน 5 คน รอ้ยละ 27.8)  
3. ไมพ่อใจในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ (จาํนวน 5 คน รอ้ยละ 27.8)  
4. ขาดโอกาส ขาดความกา้วหน้า และการโยกยา้ยงาน  
5. ไมต่รงกบัทีค่าดหวงัไว ้และ 6. เหตุผลสว่นตวั   

 ระยะเวลาทีท่าํงานในหอ้งสมดุสว่นใหญ่ตอบวา่อยูใ่นชว่ง 1-5 ปี (จาํนวน 10 คน รอ้ยละ 
55.6) อาชพีใหมท่ีท่าํ 8 คน (รอ้ยละ 44.4) ตอบวา่ชอบอาชพีใหมม่ากกวา่เป็นบรรณารกัษ์  
3 คน (รอ้ยละ 16.7) ตอบวา่ ชอบงานบรรณารกัษ์มากกวา่ 2 คน (รอ้ยละ 11.1) ตอบวา่ รูส้กึ
ผสมกนัเกีย่วกบัอาชพีเดมิและอาชพีใหม ่สว่นคนทีเ่หลอื ไมต่อบขอ้น้ี  
 เมือ่ถามวา่ อาชพีใหมท่ีท่าํเคยไดไ้ปศกึษาหรอือบรมเพิม่เตมิหรอืไม ่ จาํนวน 11 คน 
(รอ้ยละ 61.1) ตอบวา่ ไดศ้กึษาอบรมเพิม่เตมิ นอกเหนือจากวชิาบรรณารกัษศาสตร ์เชน่ 
ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาในสาขาวชิาอื่น เชน่ สาขาการบรหิารธุรกจิ ศกึษาต่อระดบัปรญิญา
เอก ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ตอบวา่ ประสบการณ์จากการทาํงานบรรณารกัษส์นบัสนุนต่อ
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การทาํงานในอาชพีใหม ่เมือ่ถามวา่จะกลบัมาทาํงานบรรณารกัษ์อกีหรอืไม ่8 คน (รอ้ยละ 44.4) 
ตอบวา่จะกลบัมาหากมเีงือ่นไขหรอืสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีต่รงกบัความคอ้งการ สว่น 8 คน 
ตอบวา่ ไมก่ลบั และ 2 คน (รอ้ยละ 11.1) ไมต่อบคาํถามขอ้น้ี สาํหรบัคนทีต่อบวา่จะกลบัมา
ทาํงานบรรณารกัษ์ หากมเีงนิคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทนสงูกวา่น้ี จากการศกึษาครัง้น้ีเป็นการ
ยนืยนัวา่วชิาชพีบรรณารกัษ์ ไมไ่ดแ้ตกต่างจากอาชพีอื่น นัน่คอื ทุกอาชพีต่างกแ็สวงหาสิง่ที่
ดกีวา่ทัง้ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงานและโอกาสความกา้วหน้าในงานทีด่กีวา่  
 
 จากการศกึษางานวจิยัในต่างประเทศ พบวา่ มกีารศกึษาเรือ่งความสขุในการทาํงาน 
และประเดน็อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการทาํงาน  เชน่ ความพอใจในการทาํงาน การลาออกจากงาน 
ความผกูพนัต่อองคก์ร และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งหลายกลุ่ม 
ไดแ้ก่ บุคลากรทางสาธารณสขุ และบุคลากรในสาขาอาชพีอื่น ๆ  เชน่ ตํารวจ พนกังานดบัเพลงิ 
คร ูและบรรณารกัษ์  โดยใชก้ารสาํรวจ และการสมัภาษณ์ ผลการวจิยั พบวา่ ความสขุในการ
ทาํงาน เกดิจากปจัจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การประสานงานทีด่ ีมคีวามรกัและเอาใจใสใ่นงานทีท่าํ มี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์การไดร้บัการยอมรบันบัถอื สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งเพือ่นรว่มงาน 
 
 งานวิจยัในประเทศ 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรในวชิาชพี และอาชพีต่าง ๆ 
มดีงัน้ี 
 จงจติ เลศิวบิลูยม์งคล (2547 : บทคดัยอ่) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคล 
การไดร้บัการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจในงานแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์กบัความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาระดบัความสขุ
ในการทาํงานของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งปจัจยัสว่นบุคคล การไดร้บัการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจในงาน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์กบั
ความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั กลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นพยาบาลประจาํการระดบัปฏบิตักิาร จาํนวน 375 คน ไดจ้ากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูประกอบดว้ย แบบสอบถาม การไดร้บัการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ
ในงาน แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และแบบสอบถามความสขุในการทาํงาน ซึง่ไดผ้า่น
การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และหาความเทีย่งไดเ้ทา่กบั .92 .91, และ .89 ตามลาํดบั 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิ ์
การจรณ์ และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1. ความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัรฐั อยูใ่นระดบัสงู 2. ปจัจยัสว่นบุคคล ดา้นอายมุคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรฐั อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สถานภาพสมรส มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงาน แต่ระดบั
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การศกึษาไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงาน 3. การเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจในงาน 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรฐั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r = .514 และ .570 
ตามลาํดบั) 
 พรรณภิา สบืสขุ (2548 : บทคดัยอ่) ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูล้กัษณะงาน ภาวะ
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้าหอผูป้ว่ย กบัความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความสขุในการทาํงานของพยาบาล
ประจาํการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูล้กัษณะ
งานและภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้าหอผูป้ว่ย กบัความสขุในการทาํงานของพยาบาล
ประจาํการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลประจาํการ จาํนวน 333 
คน ซึง่ไดจ้ากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามม ี4 ตอน คอื ขอ้มลูสว่น
บุคคล การรบัรูล้กัษณะงานของพยาบาลประจาํการ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้าหอ
ผูป้ว่ย และความสขุใจการทาํงานของพยาบาลประจาํการ เครือ่งมอืทุกตอนไดผ้า่นการ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และวเิคราะหค์วามเทีย่งของแบบสอบถาม โดยหาคา่
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค มคีา่เทา่กบั 0.80, 0.95 และ 0.83 ตามลาํดบั วเิคราะหข์อ้มลู
โดยการแจกแจงความถี ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบ
เพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1. ความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐัอยูใ่นระดบัสงู ( X  = 3.75, SD = 0.41) 2. การรบัรูล้กัษณะงานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการในระดบัปานกลาง  
(r = 0.64) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05  3. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้า 
หอผูป้ว่ยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการในระดบัปาน
กลาง (r = 0.48) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05  
 กลัยารตัน์ อ๋องคณา (2549 : บทคดัยอ่) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคล 
การรบัรูคุ้ณคา่ในตน สภาพแวดลอ้มในงาน กบัความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ 
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร ศกึษาระดบัความสขุในการทาํงานของพยาบาล
ประจาํการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่น
บุคคล การรบัรูคุ้ณคา่ในตน สภาพแวดลอ้มในงาน กบัความสขุในการทาํงานของพยาบาล
ประจาํการโรงพยาบาลเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลประจาํการ ระดบั
ปฏบิตักิาร จาํนวน 405 คน ไดจ้ากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูวจิยั
ประกอบดว้ย แบบสอบถามการรบัรูคุ้ณคา่ในตน แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มในงาน และ
แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและมคีา่
ความเทีย่งเทา่กบั .86 .93 และ .95 ตามลาํดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
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 ผลการวจิยัพบวา่ 1. ความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลเอกชน 
เขตกรงุเทพมหานครอยูใ่นระดบัสงู ( X = 4.00)  2. ปจัจยัสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษา มี
ความสมัพนัธท์างบวกในระดบัตํ่ากบัความสขุในการทาํงาน ของพยาบาลประจาํการ 
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r = .29) สว่น
อาย ุสถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทาํงาน ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงาน 
3. การรบัรูคุ้ณคา่ในตน และสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง
กบัความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r = .64 และ r = .60 ตามลาํดบั) 

นภชัชล รอดเทีย่ง  (2550 : บทคดัยอ่)  ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรทีส่งักดัศนูยอ์นามยั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสขุ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาระดบัความสขุในการทาํงานและปจัจยัทีม่อีทิธพิลและ
สามารถคาดทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรทีส่งักดัศนูยอ์นามยัที ่5 นครราชสมีา
และศนูยอ์นามยัที ่7 อุบลราชธานี จาํนวน 178 คน ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ยตามสดัสว่น
ประชากร จาํแนกตามกลุ่มงาน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบ
เพยีรส์นั การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบมขีัน้ตอน  
 ผลการวจิยัพบวา่ ความสขุในการทาํงานของบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง ปจัจยัทีม่ี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิกบัความสขุในการทาํงาน ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส 
ตําแหน่งทางการบรหิาร  ระยะเวลาการทาํงาน สมัพนัธภาพในครอบครวั  นโยบายและการ
บรหิาร ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและสวสัดกิาร สว่นเพศ 
ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สายการทาํงาน โรคประจาํตวั สภาพการจา้งงานและ
ความสมดุลระหวา่งชวีติการทาํงาน และชวีติสว่นตวั ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการ
ทาํงาน สว่นปจัจยัทีม่อีทิธพิลและสามารถรว่มคาดทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากร 
ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน  สมัพนัธภาพในครอบครวั  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และการไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื โดยสามารถรว่มทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรไดร้อ้ยละ 62.10  และ
สามารถสรา้งสมการถดถอยเพือ่ทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรไดด้งัน้ี   
ความสขุในการทาํงาน = 11.114 + 1.005 (ลกัษณะงาน) + 0.853 (สมัพนัธภาพในครอบครวั) + 
0.554 (สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน) + 0.576 (การไดร้บัการยอมรบันบัถอื) 
 รวมศริ ิเมนะโพธ ิ (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาเครือ่งมอืวดัการทาํงานอยา่งมคีวามสขุ มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาองคป์ระกอบหลกัของการทาํงานอยา่งมคีวามสขุ และออกแบบเครือ่งมอื
ทีส่ามารถวดัการทาํงานอยา่งมคีวามสขุในองคก์รได ้โดยเครือ่งมอืดงักล่าวจะสามารถบอกระดบั
ความสขุและปญัหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละมติ ิซึง่จากการศกึษามติทิีก่่อใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน
น้ีมทีัง้หมด 5 มติดิว้ยกนัคอื 1) มติทิางดา้นผูนํ้า ไดแ้ก่ การสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน ความ
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เอาใจใสใ่นความสาํเรจ็ และความกา้วหน้าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) มติทิางดา้นความสมัพนัธใ์น
ทีท่าํงาน ไดแ้ก่ ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม ความผกูพนั การสนบัสนุนและการใหค้วามสาํคญัจากคน
รอบขา้ง 3) มติทิางดา้นความรกัในงาน ไดแ้ก่ การปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุผลตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย โดยมคีวามพงึพอใจในหน้าทีท่ีต่นเองไดท้าํ 4) มติทิางดา้นคุณภาพชวีติในการ
ทาํงาน ไดแ้ก่ สภาพการทาํงานหรอืสิง่แวดลอ้มในการทาํงาน การมสีว่นรว่ม และการให้
ความสาํคญัแก่พนกังาน 5) มติทิางดา้นคา่นิยมขององคก์ร ไดแ้ก่ ความเชื่อทีม่ผีลต่อรปูแบบ
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกรว่มกนัของบุคลากรในองคก์ร โดยไดนํ้าเน้ือหาทีไ่ดจ้ากการศกึษาทัง้ 5 
มติมิาออกแบบเครือ่งมอืวดัดงักล่าว ในการทดสอบความน่าเชื่อถอืของเครือ่งมอื ไดใ้ชน้กัศกึษา
ระดบัปรญิญาโทภาคพเิศษของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
207 คน โดยใชแ้บบทดสอบการทาํงานอยา่งมคีวามสขุ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม เป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู พบวา่ระดบัความสขุของกลุ่มตวัอยา่งในปจัจุบนัมรีะดบั
ความสขุในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก และยงัชีต่้อไปอกีวา่การใชเ้ครือ่งมอืวดัการทาํงานอยา่งมี
ความสขุ คอื การนําคา่ต่างระหวา่งระดบัความคดิเหน็กบัคา่ระดบัความสขุมาพฒันาเครือ่งมอืที่
จะสรา้งการทาํงานอยา่งมคีวามสขุใหเ้กดิขึน้ในองคก์รต่อไป 
 อภชิาต ภู่พานิช (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาการใชด้ชันีระดบัความสขุในการทาํงานของ
บุคลากร สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาทศันะต่อ
ความสขุในการทาํงานและระดบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสงักดัสาํนกังานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จาํนวน 142 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่รอ้ยละ คา่มชัฌมิเลขคณติ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การกาํหนด
เกณฑร์ะดบัความสขุในการทาํงาน 3 ระดบั และทดสอบสมมตุฐิานดว้ยสถติ ิt-test และ F-test ที่
ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05  
 ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมทีศันะต่อความสขุและระดบัความสขุในการทาํงานใน
ระดบัปานกลาง โดยพบวา่ ทศันะความสขุในการทาํงานทีม่คีา่มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นความ  
สมัพนัธท์างสงัคมภายในหน่วยงาน มคีา่เฉลีย่ 2.94 และดา้นทีม่คีา่น้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้น
สวสัดกิารทีม่หาวทิยาลยัจดัให ้มคีา่เฉลีย่ 2.67 และระดบัความสขุในการทาํงานของบุคลากร
สงักดัสาํนกังานอธกิารบดนีัน้ พบวา่รอ้ยละ 93.0 อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมารอ้ยละ 5.6  
อยูใ่นระดบัมาก  
 นพดล กรรณกิา (2551: ออนไลน์) ประเมนิความสขุของคนทาํงาน: กรณศีกึษา
ประชาชนอาย ุ18 - 60 ปีทีท่าํงานในสถานประกอบการและองคก์รธุรกจิในเขตกรงุเทพมหานคร 
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) สรา้งดชันีชีว้ดัและเกณฑค์วามสขุของคนทาํงาน 2) เพือ่ประเมนิระดบั
ความสขุในการทาํงานของคนทาํงาน 3) เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความสขุในการทาํงาน ศกึษา
กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 2,023 คน ดาํเนินโครงการระหวา่งวนัที ่1-18 สงิหาคม 2551  
 ผลการวจิยัพบวา่ คา่คะแนนความสขุในชวีติโดยภาพรวมของคนทาํงานอยูท่ี ่7.05 
คะแนน (เตม็ 10 คะแนน) แต่เมือ่สอบถามถงึความสขุในการทาํงานโดยภาพรวมกลบัพบวา่มคีา่
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คะแนนความสขุตํ่ากวา่ คอือยูท่ี ่6.50 คะแนน อยา่งไรกต็าม ความสขุของคนทาํงานในสถาน
ประกอบการและองคก์รธุรกจิเหล่าน้ียงัมคีา่คะแนนความสขุสงูกวา่ความสขุมวลรวมของ
สาธารณชนคนไทยภายในประเทศทีอ่ยูร่ะดบั 6.08 ในการวจิยัครัง้ลา่สดุทีผ่า่นมา ทีน่่าพจิารณา
คอื เมือ่จาํแนกออกตามฝา่ย/แผนกทีท่าํงาน พบวา่ คนทีท่าํงานดา้นการเงนิ/การบญัช ีมคีา่
คะแนนความสขุตํ่าทีส่ดุ ในขณะทีด่า้นบุคคลหรอืฝึกอบรม มคีา่คะแนนสงูสดุ รองลงมาคอื ไอท/ี
คอมพวิเตอร ์วจิยัและพฒันา ประชาสมัพนัธ ์การตลาด/การขายได ้ธุรการ และการเงนิ/การ
บญัช ีตามลาํดบั ยิง่กวา่นัน้ผลวจิยัยงัพบวา่ คนทาํงานในระดบัทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามสขุใน 
การทาํงานแตกต่างกนัไปดว้ย โดยคนทาํงานในระดบัผูจ้ดัการฝา่ยมคีา่คะแนนสงูสดุ รองลงมา
คอื หวัหน้างาน ผูจ้ดัการแผนก ในขณะทีพ่นกังานทัว่ไปไดค้ะแนนตํ่าสดุ เมือ่จาํแนกออกตาม
ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เพศชายมคีา่คะแนนความสขุสงูกวา่เพศหญงิ 
และคนทีท่าํงานรว่มกบับรษิทัหรอืองคก์รมาอยา่งยาวนานเกนิกวา่ 15 ปี จะมคีวามสขุในการ
ทาํงานสงูทีส่ดุ ผลสาํรวจยงัพบอกีวา่ รายไดจ้ากการทาํงานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความสขุ
ในการทาํงานทีแ่ตกต่างกนัดว้ย ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกนักบัระดบัของพนกังาน โดยคนทาํงานที่
ไดร้บัรายไดต่้อเดอืนตํ่ากวา่ 10,000 บาท มคีา่คะแนนความสขุในการทาํงานตํ่าทีส่ดุ ในขณะที่
คนทาํงานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,000 บาทขึน้ไป มคีา่คะแนนความสขุในการทาํงานสงูทีส่ดุ 
ผูว้จิยักล่าวต่อวา่ สิง่ทีท่าํใหค้นทาํงานมคีวามสขุหรอืความทุกขจ์ากการทาํงานไมไ่ดข้ึน้อยูก่บั
เงนิเดอืน รายได ้หรอืสภาวะเศรษฐกจิเรือ่งปากทอ้งเพยีงอยา่งเดยีว เพราะงานวจิยัชิน้น้ีได้
คน้พบองคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุในการทาํงานหลายประการ นอกจากน้ีผลวจิยั
ยงัพบวา่ปจัจยัทีม่ผีลต่อความสขุในการทาํงาน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ งาน ความมัน่คง และ
ความกา้วหน้า รองลงมาคอื ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานและหวัหน้างานทีร่ายงานตรง 
ตามลาํดบั ทีน่่าสนใจและควรใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่คอื ปจัจยัทางดา้นงาน ความมัน่คงและ
ความกา้วหน้า เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีค่นทาํงานระบุวา่มผีลต่อความสขุในการทาํงานมากทีส่ดุ 
แต่กลบัพบวา่คนทาํงานมคีา่คะแนนความสขุต่อดา้นน้ีตํ่าทีส่ดุ เมือ่วเิคราะหด์ว้ยคา่สถติวิจิยั
สมัประสทิธิก์ารถดถอย พบปจัจยัสาํคญั 3 อนัดบัแรกทีม่ผีลต่อความสขุในการทาํงาน ไดแ้ก่ 
งาน ความมัน่คงและความกา้วหน้า ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการสง่เสรมิ
รปูแบบการใชช้วีติในทีท่าํงานกบัชวีติสว่นตวั ตามลาํดบั 
 เบญจวรรณ มาลยัรุง่สกุล (2552 : บทคดัยอ่) ปจัจยัสิง่แวดลอ้มกบัความสขุในการ
ทาํงานของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา
ความสขุในการทาํงาน ปจัจยัสิง่แวดลอ้มในการทาํงานของพยาบาลวชิาชพี และหาความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มในการทาํงานกบัความสขุในการทาํงานของพยาบาลวชิาชพีใน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาเป็นพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานใน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั จาํนวน 337 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม 
มคีา่ดชันีความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามความสขุในการทาํงานและสิง่แวดลอ้มในการ
ทาํงาน เทา่กบั .97 และ .95 มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .97 และ .90 ตามลาํดบั วเิคราะหข์อ้มลู
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โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู ดว้ยสถติบิรรยาย ไดแ้ก่การแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
 ผลการวจิยั พบวา่ 1). ความสขุในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐั โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู ( X  = 6.42; SD = 1.47)  2). ปจัจยัสิง่แวดลอ้มใน
การทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู ( X  = 
3.55; SD = 0.38)  3). ปจัจยัสิง่แวดลอ้มในการทาํงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงูกบั
ความสขุในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่งในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ระดบัสงู (r = .58)  4). ขอ้คน้พบเพิม่เตมิ ความสมดุลระหวา่งชวีติงานและ
ครอบครวั อสิระในการทาํงาน คุณคา่ของงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน สมัพนัธภาพกบั
บุคคลอื่น การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ความหลากหลายของงาน และการไดร้บัคา่ตอบแทน
และรายไดท้ีเ่พยีงพอ สามารถรว่มกนัทาํนายความสขุในการทาํงานของพยาบาลวชิาชพีใน
โรงพยาบาลของรฐัไดร้อ้ยละ 41 ผลการศกึษาครัง้น้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุ
สิง่แวดลอ้มในการทาํงานของพยาบาลวชิาชพีเพือ่สง่เสรมิใหพ้ยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐัมคีวามสขุในการทาํงานเพิม่ขึน้ ทาํใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณภาพและเป็นผลดต่ีอ
องคก์าร 
 มาล ีเกือ้นพกุล อรอนงค ์ทวนพรมราช และอภญิญา เพยีรพจิารณ์ (2552 : บทคดัยอ่)  
ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการทาํงาน ของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
กรงุเทพ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ ศกึษาระดบัความสขุ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการทาํงาน 
และปจัจยัทีส่ามารถทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
กรงุเทพ ประชากรทีศ่กึษาคอื บุคคลากรทีท่าํงานทีว่ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรงุเทพ
ประจาํปีงบประมาณ 2551 จาํนวน 128 คนดว้ยการวเิคราะหด์ว้ยวธิเีพาวเ์วอรท์ี ่0.8 เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการศกึษาประกอบดว้ย แบบสอบถามปจัจยัระดบับุคคล แบบสอบถามสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัองคก์รและ แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน 
วเิคราะหข์อ้มลูโดย หาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน หาคา่ความสมัพนัธโ์ดยใช ้
Multiple correlation coefficients และหาคา่อาํนาจในการทาํนายความสขุในการปฏบิตังิานดว้ย
วธิ ีStepwise multiple regression 

ผลการวจิยัพบวา่ 1). ระดบัความสขุของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
กรงุเทพ อยูใ่นระดบัปานกลาง 2). ปจัจยัสว่นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการ
ปฏบิตังิานอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ อาย ุ( p < .01), รายได ้(P < .05) และประสบการณ์
ในการทาํงาน (p < .05) ปจัจยัในครอบครวั ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพในครอบครวั ปจัจยัระดบัองคก์ร
มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 ไดแ้ก่ นโยบายการ
บรหิารงาน ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ขวญั / และ
กาํลงัใจในการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มในทีท่าํงาน สว่นปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในหน้าที ่
การงาน และสวสัดกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
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ระดบั .05 3). ปจัจยัทีส่ามารถทาํนายความสขุในการปฏบิตังิานของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี กรงุเทพ ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื สมัพนัธภาพ
กบัเพือ่นรว่มงาน สมัพนัธภาพในครอบครวั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ ความสมดุล
ระหวา่งงานกบัชวีติครอบครวั สามารถทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีกรงุเทพไดร้อ้ยละ 54.6  4). สมการทาํนายความสขุของบุคลากรวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพได ้คอื ความสขุในการทาํงาน (54.60) = .291 (ลกัษณะของ
งาน) +.233 (การไดร้บัการยอมรบันบัถอื) +.222 (สมัพนัธภาพกบัเพือ่นรว่มงาน)+.223 
(สมัพนัธภาพในครอบครวั)+.162 (สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน)+.163 (ความสมดุลระหวา่งงาน
กบัชวีติครอบครวั) 
 บณัฑติา คาํโฮม  (2554 : ออนไลน์)  ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการทาํงาน
ของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค ์มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาระดบั
ความสขุในการทาํงานและปจัจยัทีม่อีทิธพิลและสามารถคาดทาํนายความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค ์กลุ่มตวัอยา่ง 101 คน เกบ็ขอ้มลู
โดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชร้อ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั และตารางวเิคราะห์
ถดถอยพหคุุณแบบมขีัน้ตอน  
 ผลการวจิยัพบวา่ ความสขุในการทาํงานของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสทิธปิระสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติกิบั
ความสขุในการทาํงาน (p-value < 0.01) ไดแ้ก่ อาย ุลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน 
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และสวสัดกิาร สว่นเพศ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตําแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการทาํงาน โรคประจาํตวั ความสมดุลระหวา่งชวีติการทาํงานและชวีติสว่นตวั 
สมัพนัธภาพในครอบครวั และนโยบายและการบรหิารงาน ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุใน 
การทาํงาน สว่นปจัจยัทีม่อีทิธพิลและสามารถรว่มคาดทาํนายความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค ์ไดแ้ก่ การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ตามลาํดบั โดยสามารถรว่ม
ทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค ์
ไดด้งัน้ี ความสขุในการทาํงาน = 11.88 + 1.516(x1) + 0.733(x2) + 0.751(x3) 
 พรรณภิา สบืสขุ วนัด ีโตสขุศร ีและ กลิน่ชบา คาํรศ (2554 : ออนไลน์) ศกึษาเรือ่ง
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการสง่เสรมิความสขุในการทาํงานของอาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาระดบัความสขุในการทาํงานของอาจารย์
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการ
ทาํงานของอาจารยพ์ยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล กลุ่มตวัอยา่งเป็น
อาจารยพ์ยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล จาํนวน 83 คน มปีระสบการณ์ทาํงานตําแหน่งอาจารย์
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ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป เครือ่งทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มลูสว่นบุคคล 
แบบสอบถามภาระงาน แบบสอบถามการรบัรูล้กัษณะงาน และแบบสอบถามความสขุในการ
ทาํงานของอาจารยพ์ยาบาล 
 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมคีวามสขุในการทาํงานอยูใ่นระดบัสงู อาย ุประสบการณ์
ในการทาํงาน ตําแหน่งงานและการรบัรูล้กัษณะงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุใน 
การทาํงานของอาจารยพ์ยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (p< .05) อาย ุ
ประสบการณ์ทาํงาน และการรบัรูล้กัษณะงาน รว่มทาํนายความสขุในการทาํงานของอาจารย์
พยาบาลไดร้อ้ยละ 25 (p<.05)  
 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุในการทาํงานของบรรณารกัษ์และบุคลากรหอ้งสมดุ  
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ มงีานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสขุในการทาํงาน
ของบรรณารกัษ์และบุคลากรหอ้งสมดุน้อยมาก โดยสว่นใหญ่เป็นการศกึษาในประเดน็เกีย่วกบั
ความพงึพอใจในการทาํงาน ขวญัในการทาํงาน ความเครยีดในการทาํงาน ความผกูพนัใน
องคก์รเทา่นัน้ ซึง่ไดแ้ก่งานวจิยั ดงัน้ี 

สายสณุ ีฤทธริงค ์(2533 : บทคดัยอ่) ศกึษาระดบัขวญัของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ 
มหาวทิยาลยัของรฐั ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัสิว่นตวักบัระดบัขวญัของบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัและความสมัพนัธร์ะหวา่งมโนทศัน์ต่อสภาพแวดลอ้มทางวชิาชพี 
กบัระดบัขวญัของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั โดยศกึษากบับรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยั จาํนวน 272 คน ผลการศกึษาพบวา่  ระดบัขวญัของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ระดบัขวญัของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั มคีวามสมัพนัธก์บัคุณสมบตัสิว่นตวัในดา้น  เงนิเดอืน อายุการการทาํงาน 
และอายกุารทาํงาน สว่นเพศ วุฒ ิและสถานภาพสมรส ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัระดบัขวญั 
ระดบัขวญัของบรรณารกัษห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัมคีวามสมัพนัธก์บัมโนทศัน์ต่อ
สภาพแวดลอ้มทางวชิาชพี  ในดา้นระเบยีบกฎเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการ การไดร้บั
ความยอมรบัจากบุคลากรอื่นในมหาวทิยาลยั  การไดร้บัการยอมรบัจากนิสติ นกัศกึษา  การ
ทาํงานในวนัหยดุราชการ การทาํงานก่อนและกลบัหลงับุคลากรอื่น  และความรว่มมอืระหวา่ง
หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา สว่นดา้นระบบการบรหิารงานหอ้งสมดุ ทีม่าของตําแหน่ง และ
ลกัษณะของการกา้วสูสู่ต่ําแหน่ง ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัระดบัขวญั 
 รพาพมิพ ์เมฆศรอีรณุ (2539 : 97-98) ศกึษาสาเหตุของความเครยีดในการปฏบิตังิาน
ของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั พบวา่ บรรณารกัษ์ทีป่ฏบิตังิานในหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐัมคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัสงู เน่ืองจากสขุภาพเสือ่มโทรมอนัเป็นผลมาจาก
การปฏบิตังิานในหอ้งสมดุ ขาดความเชื่อมัน่ในตนเองในการปฏบิตังิาน และไมเ่ชือ่มัน่ในการ
ปฏบิตังิานของผูร้ว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชาขาดความรูค้วามสามารถ การไมไ่ดร้บัความกา้วหน้าใน
ตําแหน่งบรรณารกัษ์ และไมม่โีอกาสแสดงความคดิเหน็หรอืแกป้ญัหาในการปฏบิตังิาน 
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 ยพุาพร ทองน้อย (2545 : บทคดัยอ่) ศกึษาสภาพขวญักาํลงัใจของบรรณารกัษ์ สาํนกั
วทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น จาํนวน 44 คน โดยศกึษาในดา้นนโยบายของหน่วยงาน 
ลกัษณะของหน่วยงานทีป่ฏบิตั ิความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน 
ความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สถานภาพทางสงัคม การใหบ้าํเหน็จรางวลัและ
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน  
 ผลการวจิยั พบวา่ สภาพขวญักาํลงัใจของบรรณารกัษ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.55) เมือ่พจิารณาตามปจัจยัทีม่ผีลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิานทัง้ 8 ดา้น พบวา่ 
บรรณารกัษ์มขีวญักาํลงัใจอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน ( X  = 3.98) 
ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ( X  = 3.85) สถานภาพทางสงัคม ( X = 3.81) ความสมัพนัธก์บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( X = 3.78) และความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ( X = 3.58) ตามลาํดบั เมือ่
พจิารณาตามปจัจยัยอ่ยทีม่อีทิธพิลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิานของบรรณารกัษ์ มขีวญั
กาํลงัใจในการปฏบิตังิานสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คอื 1) งานทีป่ฏบิตัอิยูม่กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
2) เป็นงานทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ 3) การเอาใจใสด่แูลทรพัยส์นิในหน่วยงาน
เสมอืนทรพัยส์นิตนเอง 4) ความรูส้กึทีด่ต่ีอเพือ่นรว่มงาน 5) เป็นงานทีต่รงกบัความสนใจ มี
ความรูส้กึทีด่ต่ีอผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมคีวามรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของหน่วยงาน สว่นดา้นนโยบาย
ของสาํนกัวทิยบรกิาร เกีย่วกบัการหมนุเวยีนการปฏบิตังิานของบุคลากรเป็นประจาํ พบวา่
บรรณารกัษ์มขีวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิานตํ่าสดุ 
 กรณัฑร์ตัน์ ถาวรประเสรฐิ (2551 : บทคดัยอ่) ศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และ
เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั
และเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร จาํแนกตามตวัแปร สถาบนัการศกึษาทีส่งักดั วุฒกิารศกึษา 
ประเภทของงาน และประสบการณ์ในการทาํงาน และศกึษาอนัดบัความสาํคญัของปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน
ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใชท้ฤษฎขีองเฮอรซ์เบอรก์ในการกาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยั 
และใชแ้บบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริต์ เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนในเขต
กรงุเทพมหานคร 22 แหง่ จาํนวน 275 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
 1. บรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุก
ดา้นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั โดยมคีวามพงึพอใจสงูสดุในดา้นความรบัผดิชอบ 
และมคีวามพงึพอใจตํ่าสดุในดา้นสิง่ตอบแทน เมือ่เปรยีบเทยีบตามตวัแปรสถาบนัการศกึษาที่
สงักดั วุฒกิารศกึษา ประเภทของงาน และประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ บรรณารกัษ์
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หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร มคีวามพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานโดยรวมไมแ่ตกต่างกนัทุกตวัแปร 
 2. บรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในเขตกรงุเทพมหานคร มคีวาม 
พงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั โดยมคีวามพงึพอใจสงูสดุในดา้นความรบัผดิชอบ และม ี
ความพงึพอใจตํ่าสดุในดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน เมือ่เปรยีบเทยีบตามตวัแปร 
วุฒกิารศกึษา ประเภทของงาน และประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ บรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวม 
ไมแ่ตกต่างกนัทุกตวัแปร 
 3. บรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร มคีวาม 
พงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั โดยมคีวามพงึพอใจสงูสดุในดา้นความรบัผดิชอบ และมี
ความพงึพอใจตํ่าสดุในดา้นสิง่ตอบแทนเมือ่เปรยีบเทยีบตามตวัแปรวุฒกิารศกึษา ประเภทของ
งาน และประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่บรรณารกัษ์มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนัทุกตวัแปร 
 4. บรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานต่อปจัจยัต่างๆ ทัง้ 10 ปจัจยั เรยีงตามอนัดบัความสาํคญั ดงัน้ี 
1) ความรบัผดิชอบ 2) ความสาํเรจ็ 3) ลกัษณะงาน 4) การไดร้บัความยอมรบันบัถอื 
5) ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 6) การบงัคบับญัชา 7) สภาพการปฏบิตังิาน 8) ความกา้วหน้า 
9) สิง่ตอบแทน และ 10) นโยบายและการบรหิาร 

วริยิา กิม้ปาน และคณะ  (2552 : 44-45)  ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจใน
การทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา
ระดบัความพงึพอใจในการทาํงาน และศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
บุคลากร สงักดัสาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จาํนวน 168 คน  
 ผลการศกึษา พบวา่ บุคลากรสาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มคีวามพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุดา้นความสาํเรจ็ของ
งาน และมคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน 
  
 จากการศกึษางานวจิยัในประเทศ พบวา่ มกีารศกึษาเรือ่งความสขุในการทาํงาน โดย
สว่นใหญ่จะศกึษากบักลุ่มตวัอยา่ง พยาบาลหรอืบุคลากรดา้นสาธารณสขุ นอกจากน้ียงัมี
การศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งอื่น ๆ  เชน่ บุคลากรมหาวทิยาลยั อาจารย ์ตํารวจ เครือ่งมอืทีใ่ช ้เป็น
แบบสอบถาม ผลการศกึษาสว่นใหญ่ พบวา่ ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงาน 
ไดแ้ก่ อาย ุลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน สมัพนัธภาพในครอบครวั นโยบายและการ
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บรหิารความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและสวสัดกิาร สาํหรบัการศกึษาทีใ่ชก้ลุ่มตวัอยา่ง เป็นบรรณารกัษ์ 
จะศกึษาในประเดน็อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุในการทาํงาน เชน่ ความพอใจในการทาํงาน 
ความเครยีด ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานเทา่นัน้ 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

     
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒทัง้หมด จาํนวน 104 คน  
 
การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อดชันีความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่ง
ออกเป็น 6 ตอน คอื  
 ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวั จาํนวน 6  ขอ้ 

ตอนที ่2 แบบสอบถามบุคลกิภาพ จาํนวน 17 ขอ้ 
ตอนที ่3 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จาํนวน 11 ขอ้ 
ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัครอบครวั จาํนวน 5 ขอ้ 
ตอนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัองคก์ร  จาํนวน 55 ขอ้ 
ตอนที ่6 แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน  จาํนวน 24 ขอ้ 
 
ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 

 ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวั เป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคลากรสาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส สถานภาพการจา้ง
งาน ฝา่ย/กลุ่มงาน ระยะเวลาในการทาํงานกบัสาํนกัหอสมดุกลาง และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ประกอบดว้ยคาํถามแบบเลอืกตอบ และคาํถามปลายเปิด จาํนวน 6 ขอ้ 
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 ตอนที ่2 แบบสอบถามบุคลกิภาพ มขีัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัศกึษานิยามศพัทเ์ฉพาะ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลกิภาพเพือ่
นํามาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. ผูว้จิยัใชแ้บบวดับุคลกิภาพแบบ เอ และบุคลกิภาพแบบ บ ีซึง่เป็นแบบวดัที ่อจัฉรา 
วงศว์ฒันามงคล (2533 : 159-162) ดดัแปลงมาจากแบบสาํรวจการกระทาํกจิกรรมของเจนกนิส ์
(Jenkins Activity Survey) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื 
   2.1 บุคลกิภาพแบบเอ เป็นลกัษณะบุคลกิภาพของบุคคลทีร่กัความกา้วหน้า 
ชอบฟนัฝา่อุปสรรค มคีวามกา้วหน้า โกรธงา่ย ชอบทาํงานใหป้ระสบความสาํเรจ็และสมัฤทธผิล 
ชอบทาํงานดว้ยความรวดเรว็ และไมช่อบการรอคอย 
   2.2 บุคลกิภาพแบบบ ีเป็นลกัษณะบุคลกิภาพของบุคคลทีค่อ่นขา้งเฉื่อยชา จติใจ
เยอืกเยน็ ทาํงานไปเรือ่ย ๆ ไมห่วงัผลสมัฤทธิใ์นการทาํงาน ไมช่อบฟนัฝา่อุปสรรคต่าง ๆ อดทน 
และรอคอยได ้  
 3. ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามบุคลกิภาพตามแนวคดิทีไ่ดจ้ากขอ้ 1 และ 2 โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามบุคลกิภาพเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
ตามแบบของลเิคอรท์ ม ี5 ระดบั ไดแ้ก่ จรงิทีส่ดุ จรงิ จรงิบา้ง จรงิน้อย จรงิน้อยทีส่ดุ จาํนวน 
17 ขอ้ 
 

 ตวัอยา่งแบบสอบถามบุคลกิภาพ 
 คาํชี้แจง แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ยขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมใน
ชวีติประจาํวนัของทา่น โปรดอา่นขอ้ความแลว้พจิารณาวา่เป็นจรงิตรงกบัพฤตกิรรมทีป่ฏบิตัอิยู่
มากน้อยเพยีงใด แลว้ตอบโดยทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทางขวามอืชอ่งใดชอ่งหน่ึง ใน 5 
ชอ่ง ทีต่รงกบัความเป็นจรงิของทา่นมากทีส่ดุ ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
 จรงิทีส่ดุ     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มากทีส่ดุ 
 จรงิ      หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มาก 
 จรงิบา้ง     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้บา้งและไมต่รงบา้ง 
 จรงิน้อย     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อย 
 จรงิน้อยทีส่ดุ หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อยทีส่ดุ 
ขอ้ ขอ้ความ จรงิ

ทีส่ดุ 
จรงิ จรงิ

บา้ง 
จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

 
0. 

บคุลิกภาพแบบ เอ 
ขา้พเจา้เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา 

     

 
00. 

บคุลิกภาพแบบ บี 
ขา้พเจา้ไมช่อบทาํงานทีต่อ้งแขง่ขนักบัคนอื่น 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ผูว้จิยัตรวจและใหค้ะแนนตามความหมายของคาํถามในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี 
 ขอ้ความทางบวก 

(คะแนน) 
ขอ้ความทางลบ 

(คะแนน) 
จรงิทีส่ดุ 5 1 
จรงิ 4 2 
จรงิบา้ง 3 3 
จรงิน้อย 2 4 
จรงิน้อยทีส่ดุ 1 5 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายบุคลกิภาพ 

 เกณฑก์ารแปลความหมายบุคลกิภาพ มเีกณฑพ์จิารณาคะแนนโดยเฉลีย่โดยใชเ้กณฑ์
ของ อจัฉรา วงศว์ฒันามงคล (2533 : 57-58) ในการวจิยัครัง้น้ีแปลผลไดด้งัน้ี 
 >=  2.50 หมายถงึ มบุีคลกิภาพแบบเอ 
 <    2.50 หมายถงึ มบุีคลกิภาพแบบบ ี
 
 ตอนที ่3 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มขีัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัศกึษานิยามศพัทเ์ฉพาะ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
และประยกุตใ์ชแ้บบสอบถามของ เสาวรส คงชพี (2545) โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ ตามแบบของลเิคอรท์ ม ี5 ระดบั ไดแ้ก่ จรงิทีส่ดุ จรงิ 
จรงิบา้ง จรงิน้อย จรงิน้อยทีส่ดุ จาํนวน 11 ขอ้ 
 

 ตวัอยา่งแบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 คาํชี้แจง โปรดอา่นขอ้ความแลว้พจิารณาวา่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิกบัทา่นมาก
น้อยเพยีงใด แลว้ตอบโดยทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทางขวามอืชอ่งใดชอ่งหน่ึง ใน 5 ชอ่ง ที่
ตรงกบัความเป็นจรงิของทา่นมากทีส่ดุ ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
 จรงิทีส่ดุ     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มากทีส่ดุ 
 จรงิ      หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มาก 
 จรงิบา้ง     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้บา้งและไมต่รงบา้ง 
 จรงิน้อย     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อย 
 จรงิน้อยทีส่ดุ หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อยทีส่ดุ 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ผูว้จิยัตรวจและใหค้ะแนนตามความหมายของคาํถามในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี 
 ขอ้ความทางบวก  

(คะแนน) 
ขอ้ความทางลบ 

(คะแนน) 
จรงิทีส่ดุ 5 1 
จรงิ 4 2 
จรงิบา้ง 3 3 
จรงิน้อย 2 4 
จรงิน้อยทีส่ดุ 1 5 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

 เกณฑก์ารแปลความหมายแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มเีกณฑพ์จิารณาคะแนนโดยเฉลีย่โดย
ใชเ้กณฑข์อง วเิชยีร เกตุสงิห ์(2538 : 9) ในการวจิยัครัง้น้ีแปลผลไดด้งัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่  3.67-5.00 หมายถงึ มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์าก 
 คะแนนเฉลีย่  2.34-3.66 หมายถงึ มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิป์านกลาง 
 คะแนนเฉลีย่  1.00-2.33 หมายถงึ มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย 
 

 ตอนที ่4 แบบสอบถามปจัจยัระดบัครอบครวั ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพในครอบครวั โดยใช้
แบบสอบถามทีป่ระยกุตจ์ากแบบวดัครอบครวัอยูด่มีสีขุ ของ นิตยา คชภกัด ี(2546) ลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบมาตราสว่น 5 ระดบั จาํนวน 5 ขอ้ 
 จรงิทีส่ดุ     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มากทีส่ดุ 
 จรงิ      หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มาก 
 จรงิบา้ง     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้บา้งและไมต่รงบา้ง 
 จรงิน้อย     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อย 
 จรงิน้อยทีส่ดุ หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อยทีส่ดุ 
 

ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

0. ขา้พเจา้รูส้กึภมูใิจเมือ่ทาํงานสาํเรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้

     

00. ขา้พเจา้รูส้กึสนุกกบังานทีท่าํ      
000. ขา้พเจา้รูส้กึวา่งานทีท่าํเป็นงานทีท่า้ทาย

ความสามารถของขา้พเจา้ 
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ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

0. บุคคลในครอบครวัของทา่นใหก้ารชว่ยเหลอื 
สนบัสนุน และคอยเป็นกาํลงัใจในการทาํงาน
ของทา่นอยูเ่สมอ 

     

00. เมือ่เกดิปญัหาในการทาํงานทา่นไมเ่คยปรกึษา
คนในครอบครวัเลย 

     

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ผูว้จิยัตรวจและใหค้ะแนนตามความหมายของคาํถามในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี 
 ขอ้ความทางบวก 

(คะแนน) 
ขอ้ความทางลบ 

(คะแนน) 
จรงิทีส่ดุ 5 1 
จรงิ 4 2 
จรงิบา้ง 3 3 
จรงิน้อย 2 4 
จรงิน้อยทีส่ดุ 1 5 

 
เกณฑก์ารแปลความหมายปจัจยัระดบัครอบครวั 

 เกณฑก์ารแปลความหมายปจัจยัระดบัครอบครวั มเีกณฑพ์จิารณาคะแนนโดยเฉลีย่
โดยใชเ้กณฑข์อง วเิชยีร เกตุสงิห ์(2538 : 9) ในการวจิยัครัง้น้ีแปลผลไดด้งัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่  3.67-5.00    หมายถงึ   มคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวัมาก 
 คะแนนเฉลีย่  2.34-3.66    หมายถงึ   มคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวัปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่  1.00-2.33    หมายถงึ   มคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวัน้อย 
 

 ตอนที ่5 แบบสอบถามปจัจยัระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบายและการบรหิารงาน 
คุณลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการยอมรบั
นบัถอื ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยใชแ้บบสอบถามทีป่ระยกุต์
จากแบบวดัปจัจยัระดบัองคก์รของ นภชัชล รอดเทีย่ง (2550 : 189-194) ลกัษณะคาํถามเป็น
แบบมาตราสว่น 5 ระดบั จาํนวน 55 ขอ้ 
 จรงิทีส่ดุ     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มากทีส่ดุ 
 จรงิ      หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มาก 
 จรงิบา้ง     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้บา้งและไมต่รงบา้ง 
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 จรงิน้อย     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อย 
 จรงิน้อยทีส่ดุ หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อยทีส่ดุ 
 

 
ขอ้ 

ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

 นโยบายและการบริหารงาน      
0. องคก์รกาํหนดบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบของ

บุคลากรไวช้ดัเจน 
     

 คณุลกัษณะงาน      
0. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทา่นทีม่ี

ต่องาน สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์ของทา่น 

     

 สมัพนัธภาพในท่ีทาํงาน      
0. หวัหน้างาน เป็นกนัเองกบัทา่น      
 ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน      

0. ทา่นไดร้บัโอกาสในการแต่งตัง้ / โยกยา้ย / 
ตําแหน่งหรอืหน้าทีใ่นองคก์ร 

     

 การได้รบัการยอมรบันับถือ      
0. ทา่นไดร้บัความไวว้างใจและความคาดหวงัจาก

องคก์ร 
     

 ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน      
0. ทา่นไดร้บักาํลงัใจจากทุกคนในหน่วยงานอยู่

เสมอ 
     

 สภาพแวดล้อมในการทาํงาน      
0. สถานทีท่าํงานกวา้งขวางเพยีงพอกบัจาํนวน

บุคลากร 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ผูว้จิยัตรวจและใหค้ะแนนตามความหมายของคาํถามในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี 
 ขอ้ความทางบวก 

(คะแนน) 
ขอ้ความทางลบ 

(คะแนน) 
จรงิทีส่ดุ 5 1 
จรงิ 4 2 
จรงิบา้ง 3 3 
จรงิน้อย 2 4 
จรงิน้อยทีส่ดุ 1 5 
 
 เกณฑก์ารแปลความหมายปจัจยัระดบัองคก์ร 
 เกณฑก์ารแปลความหมายปจัจยัระดบัองคก์ร มเีกณฑพ์จิารณาคะแนนโดยเฉลีย่โดยใช้
เกณฑข์อง วเิชยีร เกตุสงิห ์(2538 : 9) ในการวจิยัครัง้น้ีแปลผลไดด้งัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่  3.67-5.00 หมายถงึ มกีารรบัรูอ้ยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉลีย่  2.34-3.66 หมายถงึ มกีารรบัรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่  1.00-2.33 หมายถงึ มกีารรบัรูอ้ยูใ่นระดบัน้อย 
 
 ตอนที ่6 แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืโดยพฒันาและ
ดดัแปลงมาจาก ความสขุในการทาํงานของจงจติ เลศิวบิลูยม์งคล ตามแนวคดิและทฤษฎขีอง 
ดายเนอร ์และนภชัชล รอดเทีย่ง และสรา้งขึน้เองตามแนวคดิและทฤษฎขีองดายเนอร ์ลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบมาตราสว่น 5 ระดบั จาํนวน 55 ขอ้ 
 จรงิทีส่ดุ     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มากทีส่ดุ 
 จรงิ      หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มาก 
 จรงิบา้ง     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้บา้งและไมต่รงบา้ง 
 จรงิน้อย     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อย 
 จรงิน้อยทีส่ดุ หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อยทีส่ดุ 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ผูว้จิยัตรวจและใหค้ะแนนตามความหมายของคาํถามในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี 
 ขอ้ความทางบวก 

(คะแนน) 
ขอ้ความทางลบ 

(คะแนน) 
จรงิทีส่ดุ 5 1 
จรงิ 4 2 
จรงิบา้ง 3 3 
จรงิน้อย 2 4 
จรงิน้อยทีส่ดุ 1 5 
 
 เกณฑก์ารแปลความหมายความสขุในการทาํงาน 
 เกณฑก์ารแปลความหมายความสขุในการทาํงาน มเีกณฑพ์จิารณาคะแนนโดยเฉลีย่
โดยใชเ้กณฑข์อง วเิชยีร เกตุสงิห ์(2538 : 9) ในการวจิยัครัง้น้ีแปลผลไดด้งัน้ี 
 คะแนนเฉลีย่  3.67-5.00    หมายถงึ มคีวามสขุในการทาํงานในระดบัมาก 
 คะแนนเฉลีย่  2.34-3.66    หมายถงึ มคีวามสขุในการทาํงานในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่  1.00-2.33    หมายถงึ มคีวามสขุในการทาํงานในระดบัน้อย 
 
การหาคณุภาพเครื่องมือ 
 1. การหาความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์ (Face Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําไปให้
ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารยเ์ฉลยีว พนัธุส์ดีา รองศาสตราจารยธ์าดาศกัดิ ์ 
วชริปรชีาพงษ์ และนางพมิล เมฆสวสัดิ ์ตรวจสอบความเหมาะสมทัง้ดา้นเน้ือหาขอ้คาํถามและ
ภาษาทีใ่ชใ้หส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะแลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขก่อนใช ้ลกัษณะ

ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

 ความพึงพอใจในชีวิต      
0. โดยภาพรวม ทา่นพอใจสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่น

ชวีติประจาํวนั 
     

 ความพึงพอใจในงาน      
00. ทา่นพอใจทีไ่ดท้าํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย      

 อารมณ์ของท่านต่องาน/การปฏิบติังาน      
000. ทา่นรูส้กึวา่ตนเองมคีุณคา่เมือ่ไดท้าํงาน      
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แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แต่ จรงิทีส่ดุ จรงิ จรงิบา้งไมจ่รงิบา้ง 
จรงิน้อย และไมจ่รงิเลย 
 2. นําแบบสอบถามหาคา่ความเชื่อมัน่ ม ี2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  2.1 นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช ้(Try out) กบับุคลากรสาํนกัหอสมดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํนวน 30 คน แลว้นํามาตรวจใหค้ะแนนเพือ่วเิคราะหค์า่อาํนาจ
จาํแนกเป็นรายขอ้ โดยนําแบบสอบถาม โดยใชเ้ทคนิค 25% กลุ่มสงู กลุ่มตํ่า แลว้นําคะแนนที่
ไดม้าเรยีงลาํดบั จากคะแนนสงูสดุลงมาถงึคะแนนตํ่าสดุเพือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รายขอ้ โดยใช้
สถติ ิt – test และคดัเลอืกเฉพาะขอ้ทีม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มาเป็นแบบสอบถามใน
การวจิยั ไดผ้ลดงัน้ี 

ตอนที ่2 แบบสอบถามบุคลกิภาพ จาํนวน 17 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 1.886-7.638 
ตอนที ่3 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จาํนวน 11 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.198- 

7.000 
ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัครอบครวั จาํนวน 5 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 

3.121 - 5.292 
ตอนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัองคก์ร  จาํนวน 55 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น 

ไดแ้ก่ 
ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน จาํนวน 9 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 1.784-9.000 
ดา้นลกัษณะงาน จาํนวน 10 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 1.897-3.600 
ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน จาํนวน 9 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.236-3.347 
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน จาํนวน 5 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง       

2.575 - 5.338 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื จาํนวน 8 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.575-7.514 
ดา้นขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน จาํนวน 7 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.236-6.769 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จาํนวน 7 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 3.326-7.638 

ตอนที ่6 แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน จาํนวน 24 ขอ้ มคีา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.084-
6.769 
 
  2.2 นําแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากขอ้ 2.1 มาหาคา่ความเชือ่มัน่ โดยหาคา่สมัประสทิธิ ์
อลัฟา (∝– coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2531 : 132 – 133 ) 
เพือ่นํามาใชใ้นการวจิยั ไดผ้ลดงัน้ี 

ตอนที ่2 แบบสอบถามบุคลกิภาพ จาํนวน 17 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .881 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จาํนวน 11 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั  
.859 

ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัครอบครวั จาํนวน 5 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่
เทา่กบั .719 

ตอนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัองคก์ร  จาํนวน 55 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่
เทา่กบั  .865 และแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน จาํนวน  9 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .862 
ดา้นลกัษณะงาน                    จาํนวน 10 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .728 
ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน      จาํนวน  9 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .730 
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน จาํนวน 5 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่ 

เทา่กบั .775 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื   จาํนวน 8 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .846 
ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน จาํนวน 7 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่ 

เทา่กบั .671 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จาํนวน 7 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .749 

ตอนที ่6 แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน  จาํนวน 24 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่
เทา่กบั .905 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามลาํดบัต่อไปน้ี 
1. ผูว้จิยันําแบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั 

หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ในเดอืนตุลาคม 
2554 จาํนวน 104 ฉบบั ไดร้บัแบบสอบถามคนื 100 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 96.15 
 2. ผูว้จิยันําแบบสอบถามจาํนวน 100 ฉบบั ทีบุ่คลากรตอบมาตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของแบบสอบถาม ปรากฏวา่สมบรูณ์ทุกฉบบั จากนัน้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่
กาํหนดไวแ้ละนําขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติ ิ
  

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
  1.วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน โดยคาํนวณหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (Mean) และ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวั และ
ปจัจยัดา้นองคก์รกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
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  3. วเิคราะหป์จัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวัและปจัจยัดา้นองคก์รทีส่ง่ผล
ต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถติพิืน้ฐาน คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์ุณภาพเครือ่งมอื หาคา่อาํนาจเป็นรายขอ้ของ
แบบสอบถามโดยใชเ้ทคนิค 25 % กลุ่มสงู – กลุ่มตํ่า แลว้ทดสอบดว้ย t – test หาคา่ความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์มมตฐิาน 
  3.1 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวัและ
ปจัจยัดา้นองคก์ร กบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรในสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (The Person Product 
Moment Correlation Coefficient) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1-3 
  3.2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวัและ
ปจัจยัดา้นองคก์ร ทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่4 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลขอ้มลูจากการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ
ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 X  แทน คา่เฉลีย่ 
 SD. แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 N แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 t แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณา t – distribution 
 F แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณา F – distribution 
 df แทน ชัน้แหง่ความเป็นอสิระ (Degrees of Freedom) 
 SS แทน ผลบวกกาํลงัสองของคะแนนแต่ละตวั (Sum of Squares) 
 MS แทน คา่เฉลีย่กาํลงัสองของคะแนนแต่ละตวั (Mean Squares) 
 R แทน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู 
 R2 แทน กาํลงัสองของคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู 
 SEb แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
 SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์ 
 b แทน คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์ซึง่พยากรณ์ในรปูของคะแนนดบิ 
 β แทน คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์ซึง่พยากรณ์ในรปูของคะแนนมาตรฐาน 
 a แทน คา่คงทีข่องสมการพยากรณ์ในรปูของคะแนนดบิ 
 Ŷ  แทน สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในรปูคะแนนดบิ 
 Z แทน สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 X1 แทน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
 X2 แทน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 X3 แทน บุคลกิภาพ 
 X4 แทน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
 X5 แทน สมัพนัธภาพในครอบครวั 
 X6 แทน นโยบายและการบรหิารงาน 
 X7 แทน คุณลกัษณะงาน 
 X8 แทน สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน 
 X9 แทน ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
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 X10 แทน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
 X11 แทน ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 
 X12 แทน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 Y แทน ความสขุในการทาํงาน 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัดงัน้ี 

1. วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน โดยการคาํนวณหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ( X ) และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสว่นตวั ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ ปจัจยัดา้นแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ปจัจยัดา้นครอบครวั และปจัจยัดา้นองคก์ร กบัความสขุในการทาํงานของบุคลากร สาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. วเิคราะหป์จัจยัดา้นสว่นตวั ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ ปจัจยัดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ปจัจยัดา้น
ครอบครวั และปจัจยัดา้นองคก์ร ทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดท้าํการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ทัง้หมด 4 ตอน โดยในแต่ละตอน ไดนํ้าเสนอ
ตามลาํดบัดงัน้ี 
 ตอนที ่1 นําเสนอจาํนวนและรอ้ยละของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตาม อาย ุสถานภาพ สถานภาพการจา้งงาน และกลุ่มงาน 
 ตอนที ่2 นําเสนอคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน  
ดา้นคุณลกัษณะงาน ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บั
การยอมรบันบัถอื  ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้น
ความสขุในการทาํงาน 
 ตอนที ่3 นําเสนอผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ดา้น
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน  ดา้น
คุณลกัษณะงาน ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กบัความสขุใน
การทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ตอนที ่4 นําเสนอผลการวเิคราะหเ์พือ่คน้หาตวัพยากรณ์ทีส่ามารถพยากรณ์ความสขุใน 
การทาํงานของบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 



78 
 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 นําเสนอจาํนวนและรอ้ยละของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตาม อาย ุสถานภาพ สถานภาพการจา้งงาน และกลุ่มงาน 
 
ตาราง 1 จาํนวนและรอ้ยละของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

จาํแนกตาม อาย ุสถานภาพ สถานภาพการจา้งงาน และกลุ่มงาน 
 

ข้อมลูส่วนตวั จาํนวน ร้อยละ 
อาย ุ   
   ตํ่ากวา่ 25 ปี 2 2.00 
   25 – 29 ปี 8 8.00 
   30 – 39 ปี 36 36.00 
   40 – 49 ปี 19 19.00 
   มากกวา่ 49 ปี 35 35.00 
สถานภาพ   
   โสด 50 50.00 
   สมรส 44 44.00 
   หมา้ย / แยกกนัอยู ่ 6 6.00 
สถานภาพการจ้างงาน   
   ขา้ราชการ 40 40.00 
   ลกูจา้งประจาํ 7 7.00 
   พนกังานมหาวทิยาลยั 53 53.00 
สงักดัฝ่าย / กลุ่มงาน   
   สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 13 13.00 
   พฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 9 9.00 
   วเิคราะหแ์ละสรา้งฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 19 19.00 
   บรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 20 20.00 
   สง่เสรมิผูใ้ช ้ 5 5.00 
   วารสาร 5 5.00 
   เทคโนโลยกีารศกึษา 4 4.00 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3.00 
   หอสมุด มศว องครกัษ ์ 19 19.00 
   หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร ์ 3 3.00 

รวม 100 100.00 
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 จากตาราง 1 พบวา่ บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สว่นใหญ่มอีายุ
อยูใ่นชว่ง 30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 มสีถานภาพการจา้ง
งานเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 และสว่นใหญ่สงักดักลุ่มงานบรกิารทรพัยากร
สารสนเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 
 

 ตอนท่ี 2 นําเสนอคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน  
ดา้นคุณลกัษณะงาน ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บั
การยอมรบันบัถอื ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้น
ความสขุในการทาํงาน 
 
ตาราง 2 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ดา้นรายได ้

เฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน  ดา้น
คุณลกัษณะงาน ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บั
การยอมรบันบัถอื ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้น
ความสขุในการทาํงาน 
 

ปจัจยั  X  SD. การแปลผล 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 14.95 9.68 - 
รายไดเ้ฉลีย่ 19,343.79 10,051.39 - 
บุคลกิภาพ 3.23 0.29 แบบเอ 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 3.60 0.29 ปานกลาง 
สมัพนัธภาพในครอบครวั 3.59 0.50 ปานกลาง 
องคก์ร 3.13 0.24 ปานกลาง 
     นโยบายและการบรหิารงาน 3.37 0.42 ปานกลาง 
     คุณลกัษณะงาน 3.28 0.35 ปานกลาง 
     สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน 3.20 0.29 ปานกลาง 
     ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 2.75 0.46 ปานกลาง 
     การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 3.07 0.42 ปานกลาง 
     ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 2.70 0.41 ปานกลาง 
     สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 3.25 0.49 ปานกลาง 
ความสขุในการทาํงาน 3.31 0.23 ปานกลาง 
     ความพงึพอใจในชวีติ 3.00 0.40 ปานกลาง 
     ความพงึพอใจในงาน 3.62 0.37 ปานกลาง 
     อารมณ์ของทา่นต่องาน/การปฏบิตังิาน 3.30 0.30 ปานกลาง 
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 จากตาราง 2 พบวา่ บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีา่เฉลีย่
ปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 14.95 ปี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 19,343.79 บาท ดา้นบุคลกิภาพ
พบวา่มบุีคลกิภาพแบบเอ ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั ดา้นนโยบายและ 
การบรหิารงาน ดา้นคุณลกัษณะงาน ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง และบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มคีวามสขุในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 ตอนที ่3 นําเสนอผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ดา้น
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน  ดา้น
คุณลกัษณะงาน ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานกบัความสขุใน
การทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตาราง 3  ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน  ดา้นคุณลกัษณะงาน  
ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบั 
นบัถอื ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานกบัความสขุใน
การทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Y 
X1 - .702** .128 -.022 .003 -.051 .181 -.022 .030 .103 -.147 .069 .174 
X2  - .146 .038 .082 -.114 .211* -.064 -.039 .168 -.236 .058 .242* 
X3   - .436** .266** -.023 .277** .220* .138 .121 .311** .005 .381** 
X4    - .342** -.088 .117 .071 .033 .073 .200* -.065 .279** 
X5     - -.039 .229* .225* .322** .154 .188 -.042 .207* 
X6      - .441** .237* .063 .392** .135 .398** .153 
X7       - .502** .152 .419** .096 .425** .468** 
X8        - .092 .288** .071 .272** .456** 
X9         - .050 .166 -.116 -.183 
X10          - .201* .364** .353** 
X11           - .153 .113 
X12            - .315** 
Y             - 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 3 พบวา่ ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากร
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี3 ปจัจยั 
ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ (X3) ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(X4) และดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ
งาน (X7) ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน (X8) ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X10) และดา้น
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (X12)  
 ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ม ี2 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน (X2) และปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั (X5)   

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิม ี4 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
(X1) ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน (X6) ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X9) และ ดา้นขวญัและ
กาํลงัใจในการทาํงาน (X11) 
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 ตอนที ่4 นําเสนอผลการวเิคราะหเ์พือ่คน้หาตวัพยากรณ์ทีส่ามารถพยากรณ์ความสขุใน 
การทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ตาราง 4 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั 

หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชก้ารวเิคราะหเ์ป็นแบบ Stepwise 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 5 2.264 .453 15.138** .000 
Residual 96 2.811 .030   
Total 99 5.075    

    ** มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 4 พบวา่ ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั      
ศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงกบัปจัจยั 5 ปจัจยั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชงิเสน้ตรงได ้
 
ตาราง 5 การวเิคราะหป์จัจยัดา้นคุณลกัษณะงาน ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
 ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน และดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่ามารถพยากรณ์ความสขุใน 

การทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยการวเิคราะห ์
      การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
 

ปจัจยั b SEb β R R2 F 
X7 .159 .060 .249 .468 .219 27.443** 
X7 X3 .200 .063 .258 .536 .287 19.523** 
X7 X3 X9 -.137 .039 -.278 .607 .368 18.632** 
X7 X3 X9 X8 .240 .071 .310 .650 .423 17.394** 
X7 X3 X9 X8 X2 .000 .000 .161 .668 .446 15.138** 
     a = 1.675 
     R = .668 
     R2 = .446 
     SEest = .258 
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 จากตาราง 5 พบวา่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มดีว้ยกนั 5 ปจัจยั โดยเรยีงลาํดบั
จากปจัจยัทีท่ีส่ง่ผลมากทีส่ดุไปยงัปจัจยัทีส่ง่ผลน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะงาน (X7)  ดา้น
บุคลกิภาพ (X3) ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X9) ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน (X8) และดา้น
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (X2) ปจัจยัทัง้ 5 ปจัจยัน้ี สามารถรว่มกนัพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 44.60 
 นําคา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์มาเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดด้งัน้ี 
 สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชค้ะแนนดบิ ไดแ้ก่ 
 
 Ŷ  = 1.675 + .159X7  + .200X3  -  .13X9  + .240X8 + X2 
 
 สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชค้ะแนนมาตรฐาน ไดแ้ก่ 
 
 Z = .249X7  + .258X3  -  .278X9  + .310X8 + .161X2 



 

 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาระดบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  
 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวั และปจัจยัดา้น
องคก์ร กบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3. เพือ่สรา้งสมการพยากรณ์ทาํนายความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 1. ปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีส่าํนกัหอสมดุกลาง รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน บุคลกิภาพ และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นการทาํงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. ปจัจยัดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพในครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 3. ปจัจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบายและการบรหิารงาน ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน 
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 4. ปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวั และปจัจยัดา้นองคก์รมอีทิธพิลต่อดชันีความสขุใน
การทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒทัง้หมด จาํนวน 104 คน 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อดชันีความสขุในการทาํงาน
ของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบ่งออกเป็น 6 ตอน 
คอื  

ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวั ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส สถานภาพการจา้งงาน สงักดั
กลุ่มงาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ตอนที ่2 แบบสอบถามบุคลกิภาพ จาํนวน 17 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .881 
ตอนที ่3 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จาํนวน 11 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .859 
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ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัครอบครวั จาํนวน 5 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 
.719 

ตอนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัระดบัองคก์ร  จาํนวน 55 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั  
.865 และแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน จาํนวน 9 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .862 
ดา้นลกัษณะงาน จาํนวน 10 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .728 
ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน จาํนวน 9 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .730 
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน จาํนวน 5 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .775 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื จาํนวน 8 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .846 
ดา้นขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน จาํนวน 7 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .671 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จาํนวน 7 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .749 

ตอนที ่6 แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน  จาํนวน 24 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .905 
 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามลาํดบัต่อไปน้ี 
  3.1 ผูว้จิยันําแบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผลต่อดชันีความสขุในการทาํงานของบุคลากร
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ในเดอืนตุลาคม 
2554 จาํนวน 104 ฉบบั ไดร้บัแบบสอบถามคนืมา 100 ฉบบั 
  3.2 ผูว้จิยันําแบบสอบถามจาํนวน 100 ฉบบั ทีบุ่คลากรตอบมาตรวจสอบความสมบรูณ์
ของแบบสอบถาม ปรากฏวา่สมบรูณ์ทุกฉบบั จากนัน้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวแ้ละ
นําขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติ ิ
 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู นําแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปเกบ็กบักลุ่มประชากร นําแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม จากนัน้นํามาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์SPSS for 
Windows เพือ่คาํนวณหาคา่ ดงัน้ี 
  4.1 วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน โดยคาํนวณหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
  4.2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวั และ
ปจัจยัดา้นองคก์ร กบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
  4.3 วเิคราะหป์จัจยัดา้นสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นครอบครวั และปจัจยัดา้นองคก์ร ทีส่ง่ผล
ต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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สรปุผลการวิจยั 
จากการวจิยัสามารถสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูได ้ดงัน้ี 

 1. ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 2. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี6 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
บุคลกิภาพ (X3) ปจัจยัดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(X4) ดา้นคุณลกัษณะงาน (X7) ดา้นสมัพนัธภาพในที่
ทาํงาน (X8) ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (X10) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (X12)  
 ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ม ี2 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน (X2) และปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั (X5)   
 3. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิม ี4 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้นระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน (X1) นโยบายและการบรหิารงาน (X6) ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X9) และ ขวญัและ
กาํลงัใจในการทาํงาน (X11) 
 4. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มดีว้ยกนั 5 ปจัจยั โดยเรยีงลาํดบัจากปจัจยัที่
สง่ผลมากทีส่ดุไปยงัปจัจยัทีส่ง่ผลน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะงาน (X7)  ดา้นบุคลกิภาพ (X3)  
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X9)  ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน (X8)  และดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน (X2)  ปจัจยัทัง้ 5 ปจัจยัน้ี สามารถรว่มกนัพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดร้อ้ยละ 44.60 
 5. สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ 
  5.1 สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชค้ะแนนดบิ ไดแ้ก่ 
 
 Ŷ   = 1.675 + .159X7  + .200X3  -  .13X9  + .240X8 + X2 
 
  5.2 สมการพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชค้ะแนนมาตรฐาน ไดแ้ก่ 
 
 Z = .249X7  + .258X3  -  .278X9  + .310X8 + .161X2      หรอื 
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          Z ความสขุในการทาํงาน =  .249*Zคุณลกัษณะงาน  + .258*Zบุคลกิภาพ  -   

                   .278*Zความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  + .310*Zสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน +  

                   .161*Zรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  
 2. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี3 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น
บุคลกิภาพ (X3) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(X4) คุณลกัษณะงาน (X7) สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน (X8) การไดร้บั
การยอมรบันบัถอื (X10) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (X12) และมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ม ี2 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (X2) และดา้นสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั (X5)   
   2.1 ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของบุคลากร
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่ 
บุคลากรทีม่บุีคลกิภาพแบบเอ มคีวามสขุในการทาํงานมาก ทัง้น้ีเพราะ บุคลากรทีม่บุีคลกิภาพแบบเอ
เป็นลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามสามารถในการต่อสูก้บัอุปสรรคไดต้ลอดเวลาเพือ่ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็มาก
ขึน้ และเป็นพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกถงึความเรง่ดว่นและเป็นต่อเหนือคูแ่ขง่ขนั เพือ่เอาชนะ
ปญัหาและอุปสรรค ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของคะนึงนิจ อนิทรอ๋์อง (2548 : 61) พบวา่พนกังานทีม่ี
บุคลกิภาพแบบเอ มคีวามคล่องแคล่ว กระตอืรอืรน้ในการทาํงาน มคีวามมานะพยายาม เรง่รบีเพือ่ให้
ประสบความสาํเรจ็ ดงันัน้พนกังานทีม่บุีคลกิภาพแบบเอ จงึเป็นผูท้ีม่คีวามสขุในการทาํงาน 
 2.2 ปจัจยัดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดง
วา่ บุคลากรทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะมคีวามสขุในการทาํงาน ทัง้น้ีเพราะแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะเป็น
แรงผลกัดนัใหก้า้วไปสูค่วามสาํเรจ็ มคีวามมุง่มัน่ในการทาํงานโดยการกาํหนดเป้าหมายทีม่คีวามเป็นไป
ไดท้ีจ่ะทาํใหส้าํเรจ็ เหมาะสมกบัความสามารถของตน มคีวามอดทน มานะพยายาม มคีวามรบัผดิชอบ
ในการทาํงาน ความภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ของงาน อกีทัง้ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ทาํใหม้ี
ความสขุในการทาํงานมากขึน้ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของแมคเคลแลนด ์(McClelland.  1987 cited in 
Rue and Byars.  2003) กล่าวไวว้า่ บุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์จะมคีวามสขุสงูสดุในการทาํงาน
เน่ืองจากแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นความตอ้งการทีม่คีวามสาํคญั และมอีทิธพิลต่อการทาํงานมากทีส่ดุ 
(พวงเพชร วชัรอยู.่  2537) ดงันัน้จงึทาํใหแ้รงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์อีทิธพิลต่อความสขุในการทาํงาน
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มากกวา่ปจัจยัอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของชมชื่น สมประเสรฐิ (2542) ทีพ่บวา่ แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์เป็นแรงจงูใจทีเ่ป็นพืน้ฐานทีม่นุษยท์ุกคนตอ้งการเพือ่ใหเ้กดิความสขุในงานและชวีติ และเป็น
แรงจงูใจทีท่าํใหบุ้คคลไดม้าซึง่เป้าหมายสงูสดุทีต่อ้งการ อนัจะนํามาซึง่ความสาํเรจ็ในชวีติ สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของจงจติ เลศิวบิลูยม์งคล (2547 : 96) ทีพ่บวา่ พยาบาลทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะทาํใหเ้กดิ
ความสขุขณะปฏบิตังิาน ทาํงานเตม็กาํลงัและสดุความสามารถ และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน  
และสอดคลอ้งผลการวจิยัของลกัษม ีสดุด ี(2550 : บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ แรงจงูใจในการทาํงานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ดงันัน้บุคลากรทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เป็นผูท้ีม่คีวามสขุในการทาํงาน 
 2.3 ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดง
วา่ บุคลากรทีม่รีบัรูเ้กีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนอยา่งชดัเจน และคดิวา่งานทีม่คีวามมัน่คง จะ
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมคีวามสขุในการทาํงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสมยศ นาวกีาร 
(2544 : 221-224) ทีก่ล่าวไวว้า่ คุณลกัษณะของงานจะมบีทบาทสาํคญัต่อการสรา้งความพอใจในงาน
มาก และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของศรเีรอืน โกศลวฒัน์ (2527 : บทคดัยอ่) จรีาพรรณ พฒันากุลชยั 
(2530 : บทคดัยอ่) และกรณัฑร์ตัน์ ถาวรประเสรฐิ (2551 : 119)  ) ทีพ่บวา่ปจัจยัทีท่าํใหบ้รรณารกัษ์
หอ้งสมดุมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ คอื ลกัษณะงาน เพราะลกัษณะงานทีป่ฏบิตัเิป็นงานทีต่นถนดั 
ขอบเขตของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายมคีวามชดัเจน และเป็นงานทีเ่หมาะกบัความรู ้ความสามารถ  ดงันัน้
บุคลากรทีม่กีารรบัรูถ้งึคุณลกัษณะงาน เป็นผูท้ีม่คีวามสขุในการทาํงาน 
  2.4 ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 แสดงวา่ บุคลากรทีม่สีมัพนัธภาพทีด่ใีนการทาํงาน จะสามารถแกไ้ขปญัหาจากการทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและทาํงานเป็นทมีไดด้ ีจากดชันีชีว้ดัความสขุในการทาํงาน (Chuimento.  2007 : 
Online) พบวา่ ปจัจยัทีท่าํใหบุ้คลากรมคีวามสขุในการทาํงาน มากทีส่ดุอนัดบัแรก คอื เพือ่นรว่มงานมี
ความเป็นมติร และการไดร้บัการสนบัสนุนจากเพือ่นรว่มงาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของดายเนอรแ์ละ
มายเออร ์(Diener & Myers.  2003 : Online) ทีพ่บวา่ ผูท้ีม่สีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอบุคคลอื่น จะประสบ
ความสาํเรจ็ในการทาํงาน และมคีวามสขุมากกวา่ผูท้ีข่าดสมัพนัธภาพในการทาํงาน สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของพรรณภิา สบืสขุ (2548) ทีพ่บวา่สมัพนัธภาพทีด่ ีชว่ยทาํใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารมี
คุณภาพ เกดิความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ตลอดจนความสามคัคใีนหน่วยงาน นํามาซึง่ความสขุในการ
ทาํงาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเบญจวรรณ มาลยัรุง่สกุล (2552 : บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ปจัจยั
สิง่แวดลอ้มในการทาํงานโดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง
พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัในระดบัสงู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกรณัฑร์ตัน์ ถาวรประเสรฐิ (2551 : 118) ทีพ่บวา่บรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลโดยรวมอยู่
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ในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื การมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัเพือ่นรว่มงานทัง้ในและนอกเวลา
งาน มกีารประสานงานในการปฏบิตังิานกบัเพือ่นรว่มงานในหน่วยงานเป็นอยา่งด ีและบรรยากาศทัว่ไป
ในหน่วยงานมคีวามเป็นมติร ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงานเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความสขุในการทาํงาน 
  2.5 ปจัจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอืมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 แสดงวา่ บุคลากรทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืจากบุคคลอื่นๆ และเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร ยอ่มสง่ผล
ใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุ ซึง่อธบิายไดว้า่การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
เป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์ตามแนวคดิทฤษฎขีองมาสโลว ์(1970) วา่ความตอ้งการเป็นที่
ยอมรบัในความรูค้วามสามารถของตนเอง ตลอดจนการไดร้บัการยอมรบั ยกยอ่ง นบัถอืในบทบาท
หน้าที ่หากบุคคลไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมกจ็ะทาํใหเ้กดิความสขุและพอใจทีจ่ะทาํงานใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เกษร เรอืงแกว้ (2553 : 65) พบวา่ ปจัจยัดา้นความไวว้างใจ
ในการทาํงานจากเพือ่นรว่มงาน และผูบ้งัคบับญัชามผีลต่อระดบัความสขุในการทาํงานสงูทีส่ดุ และ
ผลการวจิยัของ กรณัฑร์ตัน์ ถาวรประเสรฐิ (2551 : 120) ทีพ่บวา่บรรณารกัษ์หอ้งสมดุ 
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื โดยรวมใน
ระดบัมาก โดยการไดร้บัการสง่เสรมิจากผูบ้งัคบับญัชา การไดร้บัการยอมรบัความรู ้ความสามารถ จาก
เพือ่นรว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจ และมอบหมายงานสาํคญั ๆ ใหท้าํ  ดงันัน้ ปจัจยัดา้นการ
ไดร้บัการยอมรบันบัถอืเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงาน 
  2.6 ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 แสดงวา่ บุคลากรทีท่าํงานในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม มคีวามปลอดภยั ยอ่มสง่ผลใหบุ้คลากร
ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุ ดงัทีเ่ฮอรซ์เบริก์ (1959) กล่าวไวว้า่สภาพแวดลอ้ม 
การทาํงานทีด่ ีทัง้ทางดา้นกายภาพและทางดา้นจติใจของสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสาํคญัต่อ 
การจงูใจในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกลัยารตัน์ อ๋องคณา (2549 : บทคดัยอ่) และ 
นภชัชล รอดเทีย่ง (2550 : บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความสขุในการทาํงาน  
  2.7 ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการทาํงาน
ของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
แสดงวา่ บุคลากรทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีเ่พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไมว่า่จะเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
ครอบครวั หรอืเป็นคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั จะมคีวามสขุในการทาํงาน นอกจากน้ีรายไดเ้ป็นปจัจยัเบือ้งตน้
สาํหรบัการสรา้งแรงจงูใจ เพราะสามารถสนองต่อความตอ้งการขึน้พืน้ฐานของมนุษยไ์ด ้(จงจติ  
เลศิวบิลูยม์งคล.  2547 : 32-34) โดยผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่สงูจะมคีวามสขุในการทาํงานสงูดว้ย (นพดล 
กรรณกิา.  2551 : ออนไลน์) ดงันัน้ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนจงึเป็นปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัความสขุใน
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การทาํงาน  
  2.8 ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 แสดงวา่ บุคลากรทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัทีด่จีะมคีวามสขุในการทาํงาน ทัง้น้ีเพราะครอบครวั
เป็นสว่นสาํคญัในการผลกัดนั รวมไปถงึการใหค้วามดแูลเอาใจใสซ่ึง่กนัและกนั การแสดงออกถงึความ
รกั การใหค้าํปรกึษา การแกไ้ขปญัหา และการมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวั สง่ผลทาํใหบุ้คลากรมี
ความสขุในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ลออ หตุางกลู (2534 : 28) ทีพ่บวา่ การไดร้บัการ
สนบัสนุนทางสงัคมจากคนในครอบครวัหรอืคูส่มรส จะชว่ยใหบุ้คคลมทีีร่ะบายความคบัขอ้งใจในการ
ทาํงาน มสีว่นชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในการตดัสนิใจ ในการแกป้ญัหา สมัพนัธภาพทีม่ใีนครอบครวั จะ
ชว่ยลดความเครยีดจากการทาํงาน และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเอือ้ปญา เก่งการคา้ (2550 : 83) ที่
พบวา่พนกังานทีไ่ดร้บัความรกั ความไวว้างใจ และหว่งใยจากครอบครวั จะเป็นผูม้คีวามพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานมาก ดงันัน้ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวัจงึเป็นปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัความสขุในการ
ทาํงาน  
 3. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มดีว้ยกนั 5 ปจัจยั โดยเรยีงลาํดบัจากปจัจยัที่
สง่ผลมากทีส่ดุไปยงัปจัจยัทีส่ง่ผลน้อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะงาน (X7) ดา้นบุคลกิภาพ (X3)  
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (X9)  ดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงาน (X8)  และดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน (X2) 
  3.1 ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะงาน เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลเป็นอนัดบัแรกทีส่ง่ผลต่อความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 แสดงวา่บุคลากรทีม่กีารรบัรูเ้กีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนอยา่งชดัเจน และคดิวา่งานมี
ความมัน่คง สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมคีวามสขุในการทาํงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทีก่ล่าวไว้
วา่ ลกัษณะงานทีม่คีุณคา่จะทาํใหผู้ท้าํงานเกดิความตอ้งการทุม่เท และเกดิความรูส้กึอยากทาํงาน 
(ธงชยั สนัตวิงษ์.  2545) มบีทบาทสาํคญัต่อการสรา้งความพอใจในงานมาก (สมยศ นาวกีาร.  2544 : 
221-224) การรบัรูคุ้ณลกัษณะงานไปในทางทีด่หีรอืในทางบวก ทาํใหบุ้คคลรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของงาน 
(ดวงฤทยั อุปมา.  2547)  มคีวามเขม้แขง็ในการมองโลกสงู ซึง่ชว่ยใหบุ้คคลสามารถจดัการกบัความ
กดดนัและความตงึเครยีด เมือ่เผชญิปญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (พชัราพร แจม่แจง้.  2546) มคีวาม
มัน่คงในการทาํงาน พงึพอใจในงาน ลกัษณะงานทีม่กีารชว่ยเหลอืกนัจะสง่เสรมิใหเ้กดิความสขุในการ
ทาํงาน (Foren.  2004 ; Dierendonk.  2004) และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพรรณภิา สบืสขุ วนัด ี
โตสขุศร ีและกลิน่ชบา คาํรศ (2554 : บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ การรบัรูล้กัษณะงานมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัความสขุในการทาํงาน ดงันัน้คุณลกัษณะงานเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลใหบุ้คลากรมคีวามสขุในการทาํงาน  
  3.2 ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลเป็นอนัดบัสองทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงาน
ของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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แสดงวา่บุคลากรทีม่บุีคลกิภาพแบบเอ มคีวามสขุในการทาํงานมาก ทัง้น้ีเพราะบุคลากรทีม่บุีคลกิภาพ
แบบเอเป็นลกัษณะบุคคลทีม่คีวามสามารถในการต่อสูก้บัอุปสรรคไดต้ลอดเวลาเพือ่ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็
มากขึน้ และเป็นพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกถงึความเรง่ดว่นและเป็นต่อเหนือคูแ่ขง่ขนั เพือ่เอาชนะ
ปญัหาและอุปสรรค ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของคะนึงนิจ อนิทรอ๋์อง (2548 : 61) ทีพ่บวา่พนกังานที่
มบุีคลกิภาพแบบเอ มคีวามคล่องแคลว่ กระตอืรอืรน้ในการทาํงาน มคีวามมานะพยายาม เรง่รบีเพือ่ให้
ประสบความสาํเรจ็ ดงันัน้บุคลกิภาพแบบเอ เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลใหบุ้คลากรมคีวามสขุในการทาํงาน 
  3.3 ปจัจยัดา้นดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลเป็นอนัดบัสามทีส่ง่ผล
ต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่บุคลากรทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ รกัความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
ไดร้บัโอกาสในการเขา้สูต่ําแหน่งทีส่งูขึน้ จะสง่ผลใหม้คีวามสขุในการทาํงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ จงจติ เลศิวบิลูยม์งคล (2547 : บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่งานทีม่โีอกาสกา้วหน้าทาํใหม้แีรงจงูใจ พงึพอใจ
และมคีวามสขุ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองวอลตนั (Walton.  1974) ทีก่ล่าวไวว้า่ ความกา้วหน้าและ
ความมัน่คงในงาน เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของคุณภาพชวีติการทาํงาน ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลต่อ
ความสขุในการทาํงาน และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนภชัชล รอดเทีย่ง (2551 : บทคดัยอ่) และ
บณัฑติา คาํโฮม (2554 : ออนไลน์) ทีพ่บวา่ ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงาน ดงันัน้ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลความสขุ
ในการทาํงาน 
  3.4 ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในทีท่าํงานเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลเป็นอนัดบัสีท่ีส่ง่ผลต่อความสขุใน
การทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 แสดงวา่บุคลากรทีม่สีมัพนัธภาพทีด่ใีนการทาํงาน สามารถแกไ้ขปญัหาจากการทาํงาน ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและทาํงานเป็นทมีไดด้ ีซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพรรณภิา สบืสขุ (2548)  ที่
พบวา่ สมัพนัธภาพทีด่ชีว่ยทาํใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารทีม่คีุณภาพ เกดิความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ตลอดจนความสามคัคใีนหน่วยงาน นํามาซึง่ความสขุในการทาํงาน และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
รวมสริ ิเมนะโพธ ิ(2550 : บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ ความสมัพนัธใ์นทีท่าํงานเป็นปจัจยัสาํคญัในการสรา้งการ
ทาํงานอยา่งมคีวามสขุ และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนภชัชล รอดเทีย่ง (2550 : บทคดัยอ่) บณัฑติา  
คาํโฮม (2554 : ออนไลน์) ทีพ่บวา่ สมัพนัธภาพในทีท่าํงานเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุ
ในการทาํงาน และผลการวจิยัของนภดล กรรณกิา (2551 : ออนไลน์) ทีพ่บวา่ สิง่ทีท่าํใหค้นทาํงานมี
ความสขุหรอืความทุกขจ์ากการทาํงานไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัเงนิเดอืน รายได ้หรอืสภาวะเศรษฐกจิเรือ่งปาก
ทอ้งเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัมอีงคป์ระกอบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุในการทาํงาน โดยความสมัพนัธ์
กบัเพือ่นรว่มงานมผีลต่อความสขุของคนทาํงานมากทีส่ดุ และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเอือ้ปญา  
เก่งการคา้ (2550 : 91) ทีพ่บวา่ สมัพนัธภาพของพนกังานและเพือ่นรว่มงานสง่ผลต่อความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิาน โดยทีส่มัพนัธภาพทีด่ทีาํใหพ้นกังานมคีวามสขุและมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  
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  3.5 ปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลเป็นอนัดบัหา้ ทีส่ง่ผลต่อความสขุใน
การทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 แสดงวา่ บุคลากรทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเพยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไมว่า่จะเป็นดา้น
ครอบครวั หรอืเป็นคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั จะมคีวามสขุในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชนิดา  
ศรบีวรววิฒัน์ (2544 : 40) และนภดล กรรณกิา (2551 : ออนไลน์)  พบวา่ รายไดม้คีวามสมัพนัธก์บั
ความสขุในการทาํงาน การมรีายไดจ้ากการทาํงานทีต่่างกนั จะมผีลต่อระดบัความสขุทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
โดยคนทาํงานทีม่รีายไดต้ํ่าจะมคีวามสขุในการทาํงานน้อยกวา่คนทาํงานทีม่รีายไดส้งู แต่แตกต่างจาก
ผลการวจิยัของ นภชัชล รอดเทีย่ง (2550 : 150) และบณัฑติา คาํโฮม (2554 : ออนไลน์) ทีพ่บวา่ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความสขุในการทาํงาน  

  
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช้ 
  จากผลการวจิยัครัง้น้ี มปีจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากร 5 ปจัจยั ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะงาน ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นสมัพนัธภาพในที่
ทาํงาน และดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ดงันัน้ ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถนําขอ้มลูน้ีมา
ประกอบการพจิารณากาํหนดนโยบายเกีย่วกบัการบรหิารงาน การบรหิารทรพัยากรบุคคล เพือ่ให้
บุคลากรมคีวามสขุในการทาํงานเพิม่มากขึน้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
  1.1 คุณลกัษณะงานสามารถพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ป็นอนัดบัแรก ดงันัน้ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ควรมี
การกาํหนดลกัษณะงานทีช่ดัเจนตามความเหมาะสมกบัตําแหน่งงาน 
  1.2 บุคลกิภาพสามารถพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ป็นอนัดบัทีส่อง ดงันัน้ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ควรจดัใหม้กีาร
อบรมหรอืพฒันาบุคลกิภาพของบุคลากร เพือ่เป็นการพฒันาบุคลกิภาพของบุคลากรใหม้คีวามเหมาะสม
  1.3 ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานสามารถพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากร
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ป็นอนัดบัทีส่าม ดงันัน้ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ควรมกีารกาํหนดเสน้ทางความกา้วหน้าทางวชิาชพีของบุคลากรในทกุๆ ตําแหน่งงาน 
  1.4 สมัพนัธภาพในทีท่าํงานสามารถพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ป็นอนัดบัทีส่ ี ่ดงันัน้ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ควร
สง่เสรมิสมัพนัธภาพระหวา่งเพือ่นรว่มงาน โดยจดักจิกรรมสง่เสรมิสมัพนัธภาพระหวา่งบุคลากรกบั
เพือ่นรว่มงาน เพือ่ใหบุ้คลากรไดม้สีมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งเพือ่นรว่มงาน 
  1.5 ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสามารถพยากรณ์ความสขุในการทาํงานของบุคลากรสาํนกั
หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ป็นอนัดบัทีห่า้ ดงันัน้ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ควร
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พจิารณาผลการปฏบิตังิานของบุคลากรดว้ยความเป็นธรรม อกีทัง้การปรบัขึน้เงนิเดอืนควรพจิารณาจาก
ผลการปฏบิตังิานตลอดทัง้ปี นอกจากน้ีการกาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนและรายได ้ใหม้คีวามเหมาะสม
กบัสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั  

 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิตวัแปรปจัจยัดา้นอื่นๆ ทีอ่าจจะสง่ผลต่อความสขุในการ
ทาํงาน นอกเหนือจากตวัแปรทีใ่ชศ้กึษาครัง้น้ี เชน่ ความฉลาดทางอารมณ์ ความผกูพนัต่อองคก์าร และ  
ภาวะผูนํ้า เป็นตน้ 
  2.2 ควรจดัทาํวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพือ่ใหบุ้คลากรทุกระดบัมสีว่นรว่มในการหาแนว
ทางการพฒันาความสขุในการทาํงาน เพือ่พฒันาเป็นรปูแบบการทาํงานอยา่งมคีวามสขุ 
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แบบสอบถาม 
เรือ่ง 

 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสขุในการทาํงานของบคุลากร สาํนักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 
คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 6 ตอน คอื 

 ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวั    จาํนวน  6 ขอ้ 
ตอนที ่2 แบบสอบถามบุคลกิภาพ   จาํนวน 17 ขอ้ 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  จาํนวน 11 ขอ้ 
 ตอนที ่4 แบบสอบถามปจัจยัระดบัครอบครวั  จาํนวน  5  ขอ้ 
 ตอนที ่5 แบบสอบถามปจัจยัระดบัองคก์ร  จาํนวน 56 ขอ้ 
 ตอนที ่6 แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน   จาํนวน 24 ขอ้ 
 
2. โปรดอา่นคาํชีแ้จง ก่อนตอบแบบสอบถามแต่ละตอน 
 
3. ขอ้มลูของทา่นจะถอืเป็นความลบั และนํามาใชเ้พือ่ศกึษาเทา่นัน้ จงึไมม่ผีลกระทบใด ๆ ต่อ 
การปฏบิตังิาน และการดาํเนินชวีติของทา่น จงึขอความกรณุาใหท้า่นตอบแบบสอบถามดว้ย
ตนเองตามความเป็นจรงิ 
 

@ ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุอย่างสงู สาํหรบัความร่วมมือท่ีดีย่ิงของท่าน @ 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนตวั 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง (   )  และเตมิขอ้ความลงในชอ่งวา่ง.................... 
             ใหต้รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัทา่น 
 
  1. อายุ 
      (   ) ตํ่ากวา่ 25 ปี 
      (   ) 25-29 ปี 
      (   ) 30-39 ปี 
      (   ) 40-49 ปี 
           (   ) มากกวา่ 49 ปี 
 
 2. สถานภาพ 

(   ) โสด 
(   ) สมรส 
(   ) หมา้ย / แยกกนัอยู ่
  

 3. สถานภาพการจา้งงาน  
(   ) ขา้ราชการ  
(   ) ลกูจา้งประจาํ     
(   ) พนกังานมหาวทิยาลยั 
 

 4. ทา่นทาํงานอยูใ่นฝา่ย/กลุ่มงาน 
(   ) สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  
(   ) พฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
(   ) วเิคราะหแ์ละสรา้งฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 
(   ) บรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
(   ) สง่เสรมิผูใ้ช ้
(   ) วารสาร 
(   ) เทคโนโลยกีารศกึษา 
(   ) เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 5. ระยะเวลาทีท่า่นทาํงานในสาํนกัหอสมดุ…......…......ปี (เกนิ 6 เดอืน คดิเป็น 1 ปี) 
 
 6. รายไดร้วมทัง้หมดเฉลีย่ต่อเดอืน……….........……………บาท (รายไดป้ระจาํ+รายได้
พเิศษ)
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามบคุลิกภาพ 
 ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นการแสดงความคดิเหน็ตามการรบัรูข้องทา่น ไมม่คีาํตอบใดทีผ่ดิหรอืถูก 
คาํช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ยขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมในชวีติประจาํวนัของ
ทา่น โปรดอา่นขอ้ความแลว้พจิารณาวา่เป็นจรงิตรงกบัพฤตกิรรมทีป่ฏบิตัอิยูม่ากน้อยเพยีงใด 
แลว้ตอบโดยทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทางขวามอืชอ่งใดชอ่งหน่ึง ใน 5 ชอ่ง ทีต่รงกบัความ
เป็นจรงิของทา่นมากทีส่ดุ ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
 จรงิทีส่ดุ     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มากทีส่ดุ 
 จรงิ      หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มาก 
 จรงิบา้ง     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้บา้งและไมต่รงบา้ง 
 จรงิน้อย     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อย 
 จรงิน้อยทีส่ดุ หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อยทีส่ดุ 
 
ขอ้ ขอ้ความ จรงิ

ทีส่ดุ 
จรงิ จรงิ

บา้ง 
จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

1 ขา้พเจา้เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา      
2 ขา้พเจา้มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง      
3 ขา้พเจา้เป็นคนเขา้สงัคมงา่ย      
4 ขา้พเจา้ชอบเป็นผูนํ้ามากกวา่ผูต้าม      
5 ขา้พเจา้สามารถทาํงานทีร่บัผดิชอบใหเ้สรจ็

ก่อนกาํหนดเวลาเสมอ 
     

6 ขา้พเจา้ไมช่อบทาํงานทีต่อ้งแขง่ขนักบัผูอ้ื่น      
7 ขา้พเจา้รูส้กึวา่เวลาผา่นไปรวดเรว็ จนไม่

สามารถทาํในสิง่ทีต่ ัง้ใจได ้
     

8 ขา้พเจา้รูส้กึไมส่บายใจ ถา้งานของขา้พเจา้
ดาํเนินไปอยา่งล่าชา้ 

     

9 ขา้พเจา้ชอบทาํงานรว่มกบัคนอื่น      
10 ขา้พเจา้รูส้กึเหน่ือยหน่ายกบังานทีท่าํ      
11 ขา้พเจา้ไมนิ่ยมแขง่ขนักบัคนอื่นเน่ืองจากกลวั 

การพา่ยแพ ้
     

12 ขา้พเจา้ชอบมชีวีติอยูอ่ยา่งสบายโดยไมต่อ้ง
ทาํงาน 
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ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

13 ขา้พเจา้ชอบผดัวนัประกนัพรุง่      
14 ขา้พเจา้รูส้กึลาํบากใจหากตอ้งหาเรือ่งมาคุย

เมือ่อยูใ่นกลุ่ม 
     

15 ขา้พเจา้มคีวามกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน      
16 หากขา้พเจา้กาํลงัฟงัคนพดูเรือ่งไรส้าระ 

ขา้พเจา้จะรูส้กึเบื่อและหาทางเลีย่งออกมา 
     

17 ขา้พเจา้เป็นคนทาํกจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยความ
รวดเรว็ 
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คาํช้ีแจง ตอนท่ี 3-6  
 โปรดอา่นขอ้ความแลว้พจิารณาวา่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิกบัทา่นมากน้อยเพยีงใด 
แลว้ตอบโดยทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทางขวามอืชอ่งใดชอ่งหน่ึง ใน 5 ชอ่ง ทีต่รงกบัความ
เป็นจรงิของทา่นมากทีส่ดุ ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
 จรงิทีส่ดุ     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มากทีส่ดุ 
 จรงิ      หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้มาก 
 จรงิบา้ง     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้บา้งและไมต่รงบา้ง 
 จรงิน้อย     หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อย 
 จรงิน้อยทีส่ดุ   หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิของขา้พเจา้น้อยทีส่ดุ 
 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  
ขอ้ ขอ้ความ จรงิ

ทีส่ดุ 
จรงิ จรงิ

บา้ง 
จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

1 ขา้พเจา้รูส้กึภมูใิจเมือ่ทาํงานสาํเรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้

     

2 ขา้พเจา้รูส้กึสนุกกบังานทีท่าํ      
3 ขา้พเจา้รูส้กึวา่งานทีท่าํเป็นงานทีท่า้ทาย

ความสามารถของขา้พเจา้ 
     

4 ขา้พเจา้รูส้กึวา่งานทีท่าํมคีวามซํ้าซากจาํเจ 
น่าเบื่อ 

     

5 ขา้พเจา้รูส้กึดเีมือ่สามารถใหบ้รกิารไดต้าม
ความคาดหวงัของผูใ้ช ้

     

6 ขา้พเจา้รูส้กึดหีากวนัน้ีเป็นวนัหยดุของขา้พเจา้      
7 ขา้พเจา้มคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน

ใหป้ระสบความสาํเรจ็ 
     

8 ขา้พเจา้รูส้กึเบื่อทีต่อ้งทาํงาน      
9 ขา้พเจา้รูส้กึราํคาญเวลาผูใ้ชส้อบถามขอ้มลู

จาํนวนมาก 
     

10 ขา้พเจา้มุง่มัน่ทีจ่ะแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จาก 
การทาํงาน  

     

11 ขา้พเจา้เชื่อวา่ความพยายามอยูท่ีไ่หน 
ความสาํเรจ็อยูท่ีน่ัน่ 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปัจจยัระดบัครอบครวั 
 
ขอ้ ขอ้ความ จรงิ

ทีส่ดุ 
จรงิ จรงิ

บา้ง 
จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

 สมัพนัธภาพในครอบครวั      
1 บุคคลในครอบครวัของทา่นใหก้ารชว่ยเหลอื 

สนบัสนุน และคอยเป็นกาํลงัใจในการทาํงาน
ของทา่นอยูเ่สมอ 

     

2 เมือ่เกดิปญัหาในการทาํงานทา่นไมเ่คยปรกึษา
คนในครอบครวัเลย 

     

3 การทาํงานทาํใหท้า่นมเีวลาในการทาํกจิกรรม
รว่มกบัครอบครวัลดลง เชน่ รบัประทานอาหาร
รว่มกนั ใชเ้วลาพดูคุยกนั หรอืพกัผอ่นหยอ่นใจ
รว่มกนั 

     

4 สมาชกิในครอบครวัภมูใิจในงานของทา่น      
5 เมือ่ขา้พเจา้ประสบกบัปญัหา สมาชกิใน 

ครอบครวัคอยเป็นกาํลงัใจใหข้า้พเจา้เสมอ 
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ตอนท่ี 5 แบบสอบถามปัจจยัระดบัองคก์ร 
 

ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

 นโยบายและการบริหารงาน      
1 องคก์รกาํหนดบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบของ

บุคลากรไวช้ดัเจน 
     

2 บุคลากรทุกคนมสีว่นรว่มในการวางแผนองคก์ร      
3 องคก์รกาํหนดสายบงัคบับญัชาชดัเจน      
4 บุคลากรในองคก์รมกัไดร้บัมอบหมายงานใหท้าํ

นอกเหนือจากงานตามบทบาทและหน้าที่
รบัผดิชอบอยูเ่สมอ 

     

5 การบรหิารจดัการภายในองคก์รมกัเตม็ไปดว้ย
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

     

6 การกาํหนดนโยบายขององคก์รไมแ่น่นอน 
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

     

7 การบรหิารงานในองคก์รไมม่กีารกระจาย
อาํนาจ 

     

8 นโยบายและการบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา
น่าพอใจ 

     

9 การบรหิารงานในองคก์รมสีว่นทาํใหก้ารทาํงาน
มปีระสทิธภิาพ 

     

 คณุลกัษณะงาน      
10 บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทา่นทีม่ี

ต่องาน สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์ของทา่น 

     

11 ทา่นเขา้ใจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทา่น 
ทีม่ต่ีองานทีท่าํเป็นอยา่งด ี

     

12 ทา่นมอีสิระในการทาํงาน      
13 งานทีท่าํอยูเ่ป็นงานทีม่ ัน่คง      
14 ทา่นถูกเปลีย่นงานบ่อย ๆ ทาํใหต้อ้งใชเ้วลา

เรยีนรูง้านใหมอ่ยูเ่สมอ 
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ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

15 ทา่นมสีว่นรว่มในการวางแผน ควบคุม กาํกบั
และประเมนิผลการดาํเนินงานตัง้แต่เริม่ตน้จน
สาํเรจ็เป้าหมาย 

     

16 รปูแบบการทาํงานและการจดัการทีม่อียู่
เหมาะสมกบัทา่นดแีลว้ (เชน่ การปฏบิตังิาน
ล่วงเวลา, ชัว่โมงการทาํงาน เป็นตน้) 

     

17 ปรมิาณงานกบัจาํนวนบุคลากรในกลุ่มงานของ
ทา่นมคีวามสมดุลกนั 

     

18 การทาํงานของทา่นมกัถูกบบีคัน้ดว้ยเงือ่นไข
ของเวลาทีต่อ้งรบีเรง่ใหเ้สรจ็ตามกาํหนด 

     

19 การมอบหมายงานแก่บุคลากรในองคก์รขาด
การกระจายงาน 

     

 สมัพนัธภาพในท่ีทาํงาน      
20 หวัหน้างาน เป็นกนัเองกบัทา่น      
21 หวัหน้างานไมเ่ขา้ใจปญัหาการทาํงานของทา่น      
22 หวัหน้างานเปิดโอกาสใหท้า่นชีแ้จงเมือ่เกดิ

ปญัหาในการทาํงาน 
     

23 ทา่นไมไ่ดร้บัความยตุธิรรมในการทาํงานจาก
หวัหน้างาน 

     

24 ทา่นไดร้บัความชว่ยเหลอืและสนบัสนุนในการ
ทาํงานจากเพือ่นรว่มงานเป็นอยา่งด ี

     

25 ทา่นไมส่ามารถมอบหมายงานหรอืขอรอ้งให้
เพือ่นรว่มงานทาํงานแทนทา่นได ้

     
 

26 ทา่นและเพือ่นรว่มงานสามารถทาํงานเป็นทมี
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

     

27 บุคลากรทุกคนเป็นมติรและจรงิใจต่อกนั      
28 ทา่นรบัฟงัปญัหาและพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขปญัหา

รว่มกบัทมีงาน 
     

 ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน      
29 ทา่นไดร้บัโอกาสในการแต่งตัง้ / โยกยา้ย / 

ตําแหน่งหรอืหน้าทีใ่นองคก์ร 
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ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

30 เมือ่หน่วยงานมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย 
หรอืนําเทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้มาใชไ้ดม้กีารจดั
อบรมเพือ่พฒันาทกัษะแกบุ่คลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

     

31 องคก์รไมไ่ดร้กัษาสทิธปิระโยชน์ในเรือ่ง
ความกา้วหน้าในการเลื่อนระดบั/ตําแหน่ง 
ของทา่น 

     

32 ทา่นสญูเสยีโอกาสดา้นความกา้วหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที ่

 
 

    

33 ทา่นขาดโอกาสรบัรูข้า่วสารใหม ่ๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์เกีย่วกบัความกา้วหน้าในหน้าที ่
การงานของทา่น 

     

 การได้รบัการยอมรบันับถือ      
34 ทา่นไดร้บัความไวว้างใจและความคาดหวงัจาก

องคก์ร 
     

35 ทา่นไดร้บัการยกยอ่งชมเชยเมือ่ทาํงานสาํเรจ็      
36 ทา่นไดร้บัผดิชอบงานสาํคญั ๆ อยูเ่สมอ

เน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาเหน็ความสามารถ 
     

37 ทา่นไมม่โีอกาสไดแ้สดงความสามารถในงานที่
สาํคญั 

     

38 ทุกคนในองคก์รยอมรบัในผลการทาํงานของ
ทา่น 

     

39 ทา่นรูส้กึตนเองเป็นสว่นหน่ึงในความสาํเรจ็ของ
องคก์ร 

     

40 ขอ้เสนอแนะของทา่นต่อองคก์รมกัไมเ่ป็นที่
ยอมรบัของผูบ้งัคบับญัชาหรอืเพือ่นรว่มงาน 

     

41 บุคลากรทุกคนในองคก์รใหเ้กยีรตแิละใหค้วาม
เคารพนบัถอืทา่น 

     

 ขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน      
42 ทา่นไดร้บัการยกยอ่ง ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา

เมือ่ปฏบิตังิานสาํเรจ็ 
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ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

43 ทา่นไดร้บักาํลงัใจจากทุกคนในหน่วยงานอยู่
เสมอ 

     

44 ผูร้ว่มงานไมเ่คยทราบเลยวา่การทาํงานของ
ทา่นมสีว่นทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ 

     

45 ทา่นไมเ่คยไดร้บัผลตอบแทนเลย เมือ่ทาํงาน
สาํเรจ็เกนิเป้าหมายของหน่วยงาน 

     

46 องคก์รมกีารจดักจิกรรมนนัทนาการ / สงัสรรค ์
เมือ่การทาํงานของบุคลากรประสบความสาํเรจ็
อยูเ่สมอ 

     

47 เมือ่เกดิความผดิพลาดจาการทาํงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาจะตําหนิหรอืซํ้าเตมิทา่นทกุครัง้ 

     

48 ทา่นทอ้แท ้ขาดความเชื่อมัน่ และไมอ่ยาก
ทาํงานเมือ่งานทีท่า่นรบัผดิชอบประสบความ
ลม้เหลว 

     

 สภาพแวดล้อมในการทาํงาน      
49 สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปในทีท่าํงาน เชน่ 

สภาพขององคก์ร แสง เสยีง กลิน่ อากาศ 
ความสะอาด มคีวามเหมาะสม 

     

50 สถานทีท่าํงานกวา้งขวางเพยีงพอกบัจาํนวน
บุคลากร 

     

51 สถานทีท่าํงานของทา่นมคีวามปลอดภยัด ี      
52 ภายในองคก์รมกีารจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพของบุคลากรอยูเ่สมอ 
     

53 ภายในองคก์รมสีิง่เอือ้อาํนวยความสะดวก 
อุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชเ้พยีงพอ 

     

54 องคก์รปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มเพือ่ใหเ้อือ้ต่อ
การทาํงานอยูเ่สมอ 

     

55 บรรยากาศในสถานทีท่าํงานไมเ่หมาะสาํหรบั 
การทาํงาน 
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ตอนท่ี 6 แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน  
 

ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

 ความพึงพอใจในชีวิต      
1 โดยภาพรวม ทา่นพอใจสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่น

ชวีติประจาํวนั 
     

2 หากเปลีย่นแปลงได ้ทา่นคดิวา่จะไม่
เปลีย่นแปลงอะไรเลยในชวีติ 

     

3 ทา่นรูส้กึวา่สิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติเป็นสิง่ทีด่ ี      
4 ทา่นทอ้แท ้เหน่ือยหน่ายกบัการดาํรงชวีติใน

ปจัจุบนั 
     

5 ทา่นไมเ่คยภมูใิจในตวัเองกบัชวีติทีเ่ป็นอยูใ่น
ปจัจุบนั 

     

6 ทา่นพอใจกบัชวีติในปจัจุบนั      
7 ทา่นประสบความสาํเรจ็ในชวีติตามทีไ่ด้

ตัง้เป้าหมายไว ้
     

 ความพึงพอใจในงาน      
8 ทา่นพอใจทีไ่ดท้าํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย      
9 ทา่นรกัและผกูพนักบังานทีท่าํ      
10 ในบางสถานการณ์ทา่นรูส้กึวา่การทาํงาน

ล่วงเวลาเป็นสิง่จาํเป็นเพือ่ใหง้านสาํเรจ็ 
     

11 ทา่นพอใจกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน      
12 ทา่นรูส้กึดเีมือ่งานทีท่าํสาํเรจ็      
13 ทา่นไมเ่คยภมูใิจในงานทีร่บัผดิชอบในปจัจุบนั      
14 ทา่นภมูใิจในผลการทาํงานของตนเอง      
 อารมณ์ของท่านต่องาน/การปฏิบติังาน      

15 ทา่นรูส้กึวา่ตนเองมคีุณคา่เมือ่ไดท้าํงาน      
16 ทา่นอารมณ์ดขีณะทาํงาน      
17 ทา่นสนุกสนานกบัการทาํงาน      
18 ทา่นเบื่อหน่ายกบัการทาํงาน      
19 ทา่นหงดุหงดิ อารมณ์ไมด่กีบัการทาํงาน      
20 ทา่นกระตอืรอืรน้และอยากทีจ่ะทาํงาน      
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ขอ้ ขอ้ความ จรงิ
ทีส่ดุ 

จรงิ จรงิ
บา้ง 

จรงิ
น้อย 

จรงิน้อย  
ทีส่ดุ 

21 ทา่นทุม่เทและเอาใจใสก่บังานทีท่าํ      
22 ทา่นเคยรูส้กึไมอ่ยากทาํงาน      
23 ทา่นไมช่อบใจ หรอืไมส่บายใจ เมือ่เหน็การ

กระทาํทีไ่มถ่กูตอ้ง 
     

24 ทา่นอยากยา้ยหรอืเปลีย่นทีท่าํงาน       
 

 

***ขอบคุณ สาํหรบัความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม*** 
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