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ก

คำนำ
เอกสารการศึ ก ษาวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร
นั ก บริ ห ารงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่น ที่ 15 จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล และการแปลผล
ข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติสาหรับใช้ ในการวิเคราะห์ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการทางาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สารวจระดับ
ความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเพื่อเปรียบเทียบความสุขใน
การท างาน จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย การท างานของส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดตาก
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ข

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาเร็จได้ด้วยดีเนื่องจาก ผู้ศึกษาวิจัย
ได้รับ ความอนุ เคราะห์ จ าก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ
คุณวรชพร เพชรสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) รุ่น ที่ 15 ที่กรุณ าให้ คาแนะนา คาปรึกษา และชี้แนะแนวทางครั้งนี้ด้วยดี ทาให้ รายงานการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่ส านั ก งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดตาก ที่ กรุณ าให้ ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และที่ให้ความกรุณาในการจัดเก็บแบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ
ในการจัดทางานวิจัย
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสุ ขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก หรือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากการ
ศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ที่กล่าวมาข้างต้น มา ณ โอกาสนี้
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ค

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของข้ าราชการ ลู ก จ้ า งประจ า
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อนาผล
การศึกษาที่ได้เสนอเป็นแนวทางให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
จากการศึกษาพบว่า ด้านการติดต่อสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณา
รายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทางาน และ
หัวข้อตนเองและเพื่อนร่วมงานมีการให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.23 ส่วนหั วข้อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.14 ด้านความรักในงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ หัวข้อมีความภูมิใจในงานที่ทาปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32 หัวข้อรับรู้และเห็นคุณค่าในงาน
ที่ทา มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ส่วนหัวข้อตนเองตนเองมีความรักและผูกพันกับงานที่ทา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
4.14 ด้านความสาเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณารายข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อทางานที่ท้าทายได้สาเร็จ มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ 4.32 หัวข้อ
รู้ สึ ก ชี วิ ต มี คุ ณ ค่ า จากงานที่ ท า มี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.27 ส่ ว นหั ว ข้ อ ได้ ผ ลลั พ ธ์ จ ากการท างานดี ต ามต้ อ งการ
มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 4.23 ด้ า นการเป็ น ที่ ย อมรั บ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.89
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อหัวหน้างานให้การยอมรับและไว้วางใจ
ในการท างาน มีค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ 4.09 หั ว ข้อ ได้รับ ความเชื่ อถื อจากเพื่ อ นร่ว มงาน มีค ะแนนเฉลี่ ย 3.91
ส่วนหัวข้อเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.68
ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด ตาก เปรี ย บเที ย บรายด้ า น โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.76
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
3.80 ความรื่นรมย์ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความกระตือรือร้น
ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.73 จากผลการศึกษาระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนั กงานราชการ ส านั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดตาก อยู่ในระดับ มาก อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยยังมีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนามาอภิปราย คือ บุคลากรของสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก มีความรื่นรมย์ในงาน ในระดับมาก ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
ในครั้ ง ต่ อ ไป ควรศึ ก ษาความสุ ข ในการท างานกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานในการท างานของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และเปรียบเทียบกับ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอื่นๆ
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในของชีวิต
มนุษย์ในปัจจุบัน ล้วนมีความเครียดและความกดดันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอ ดังนั้นทุกคนจึงต้องการแสวงหา
สิ่งที่ทาให้คนเองนั้นผ่อนคลายความกดดัน เกิดความรู้สึกภายในจิตใจที่เรียกว่า ความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุข
ในชีวิตส่วนตัว ความสุขในชีวิตการทางาน หรือแม้แต่ชีวิตในสังคมทั่วไปก็ตาม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนพัฒนาฯ ซึ่งมีความสุขเป็นเป้าหมาย
หลัก ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ การพัฒ นาประเทศที่มาจากการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคม บนฐานของความมีเหตุผล ดารงชีวิตอย่างมั่นคง ทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการดารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม
เสริมสร้างจิตสานักด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง เพื่อมุ่งสู่การสร้าง “ความสุข” ให้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อคนในระดับปัจเจกมีความสุขแล้วก็
จะส่งผลให้ชุมชนมีความสุข จากชุมชนก็จะขยายผล ไปยังสถาบันต่าง ๆ และรวมไปถึงระดับประเทศในที่สุด
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550) ความสุขในการทางานถือเป็นสิ่ง
สาคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานในทุกองค์การ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน เพราะใน
แต่ละวัน นั้น คนส่ วนใหญ่ใช้เวลาหมดไปกับการทางาน มีปัจจัยหลายประการที่เป็นปัจจัยที่ส ร้างให้คนใน
องค์การมีความสุขได้ ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีงานวิจัย ในต่างประเทศได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุข
ในองค์การที่ต่างกัน เช่น องค์กรแห่ งสุ ขภาวะที่ดี (Healthy Organization) องค์กรแห่ งความสุ ข (Happy
Workplace) จิตวิญญาณแห่งองค์การ (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of
Work life) ภาวะอยู่เย็นเป็นสุข (Well-bing) การจัดกรกับความเครียด (Stress Management) ความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) องค์กรที่มี
ความยืดหยุ่น (Flexible Organization) และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Work-life Balance)
จากการศึกษาในอดีตนับตั้งแต่ Hawthorn studies ที่ Western electric เมืองชิคาโก ซึ่งเป็น
ช่วงเริ่มต้นของการศึกษาแรงจู งใจในการทางานของมนุษย์ มาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีผลการศึกษา สารวจและวิจัย
ของหลายสถาบัน เช่น การสารวจของเอแบคโพลล์ ระหว่างวันที่ 1-18 สิงหาคม 2551 เรื่อง “ประเมินความสุข
ของคนท างาน (Happiness at Workplace) : กรณี ศึ ก ษาประชาชนอายุ 18 – 60 ปี ที่ ท างานในสถาน
ประกอบการและองค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ ทาให้คนทางานมีความสุข
หรือความทุกข์จากการทางานนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือน รายได้ หรือสภาวะ
เศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน มีหัวหน้าที่เข้าถึงได้ สุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทางานที่ดีและยังมีปัจจัยด้าน
อื่น ๆ อีกที่อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างความสุขให้กับคนในองค์การได้ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2552)
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สาหรับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ซึ่งมีอานาจหน้าที่ คือ เป็นตัวแทน
ของกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ร่ ว มเป็ น ผู้ แ ทน ใน
คณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน และ
ฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ในระดับจังหวัดและอาเภอ ประสานการปฏิบัติงานกั บหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในจังหวัด การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเตือนภัย ตลอดจน
การช่ว ยเหลื อและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสี ยชี วิตและทรัพย์สิ น ให้ น้อยที่สุ ด เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์งานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกัน
บรรเทาและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ พื้นที่เสี่ยงภัย
ประเภทที่เกิดและอาจเกิดขึ้นในจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยในจังหวัดตลอดจน
การจัดทาแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลืออันเนื่องมาจาก
การเกิดสาธารณภัยในจังหวัด รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ภารกิจเหล่านี้ล้วนทาให้บุคลากรของสานักงานเกิดความเครียด และเป็นสาเหตุหลักให้การ
ดาเนินการตามภารกิจหน้าที่เหล่านี้ เกิดประสิทธิภาพที่ลดน้อยลง จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ที่จะดาเนินการศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก” เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จะส่งผลต่อประชาชนในจังหวัดตากต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษาปั จ จั ย ส่ ว นบุคคล และปัจจัย การทางาน ของข้าราชการ ลู กจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการทางาน จาแนกตามปัจจัย ส่ว นบุคคลและปัจจัยการ
ทางาน

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.3.1 ขอบเขตในด้านเนื้อหา ประกอบด้วย
1.3.1.1 ปัจจั ยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สั งกัด ประเภทบุคลากร อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ)
1.3.1.2 ปัจจัยการทางาน ประกอบด้วย การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน
ความสาเร็จในงาน และการเป็นที่ยอมรับ
1.3.1.3 การศึกษาความสุขในการทางาน ประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน
ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในงาน
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1.3.2 ขอบเขตในด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 1 กลุ่มงาน 2 ฝ่าย จานวน 23 คน แต่ในการ
วิจัยจะยกเว้นตัวผู้วิจัยเพื่อป้องกันค่าที่วิ จัยมีความลาเอียง เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 22 คน และกลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้พร้อมยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย
1.3.3 ขอบเขตในด้านเวลาในการศึกษา ช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

1.4. ประโยชน์ที่ได้รับในกำรศึกษำ
1.4.1 ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
1.4.2 ทราบถึงระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
1.4.3 เป็ น ข้ อมู ล ให้ ผู้ บ ริห ารของส านั กงานป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยจั ง หวั ดตาก
นาไปใช้ในการวางแผน ปรั บปรุ งการบริห ารงานในส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
ให้บุคลากรมีความสุขในการทางานเพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก” การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวม และ
ประมวลเอกสารต่างๆ โดยแยกออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสุข
2.2 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา

2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความสุข
วิกิพีเดีย สารานุ กรมเสรี (2554) ได้กล่าวถึงสุขตามพจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ได้ให้นิยามไว้ว่า “น. ความสบายกายสบายใจ...” สุขคือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่งมีหลายระดับ
ตั้ ง แต่ ค วามสบายใจเล็ ก น้ อ ย หรื อ ความพอใจถึ งความเพลิ ด เพลิ น หรื อ เต็ ม ไปด้ ว ยความสนุ ก มี ก ารใช้
แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงสิ่งที่ ทาให้เกิดสุข
แนวความคิดทางปรัชญาและศาสนามักจะกาหนดนิยามของสุขในความหมายของการดารงชีวิตที่ดี มีความ
เจริญ โดยไม่จากัดความหมายของสุขว่าเป็นเพียงอารมณ์ประเภทหนึ่ง
วีนโฮเฟ่น (1997 อ้างใน คัดนางค์ มณีศรี) นิยามความสุขไว้ว่า คือการประเมินของแต่ละคนว่า
ชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากน้อยแค่ไหน การที่เราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึง
พอใจกับชีวิตเรานั่นเอง ซึ่งคนที่มีความสุข เป็นคนที่แทบจะไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตของตัวเอง ชอบสนุกสนาน
อยู่กับเพื่อนฝูง ชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่ขึ้นลงง่าย ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และมักหวังว่า
ตนเองจะได้พบเจอสิ่งที่ดี ๆ ในอนาคต
Manion (2003 อ้ างใน กั ล ยารั ต น์ อ๋ อ งคณา, 2549) ความสุ ข ในการท างาน เป็ น การแสดง
อารมณ์ ในทางบวก เกิดความสนุ กสนาน แสดงพฤติกรรมให้ เกิดการช่ว ยเหลื อซึ่งกัน และกัน มี ความคิ ด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานและมีความยึดมั่นในองค์การสูง
ซึ่งมุ่งอธิบายด้วยองค์ประกอบของความสุข 4 องค์ประกอบคือ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน และการเป็น
ที่ยอมรับ
1. การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ (connections) เป็ น พื้ น ฐานที่ ท าให้ เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ข องบุ ค ลากรใน
สถานที่ทางาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกันทางานเกิดสังคมการทางานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีขึ้น บุคลากรที่ตน
ปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา พูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือและ
ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิดมิตรภาพระหว่างการปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ
2. ความรักในงาน (Love of the work) เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่างแน่นเหนี่ยว
กั บ งาน รั บ รู้ ว่ า ตนมี พั น ธกิ จ ในการปฏิ บั ติ ง านให้ ส าเร็ จ มี ค วามยิ น ดี ใ นสิ่ ง ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกทางบวกที่ได้ปฏิบัติ มีความเพลิ ดเพลิน สนุกเมื่อได้ปฏิบัติงาน
ปรารถนาที่จะทางาน รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ทางาน ภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน
3. ความส าเร็ จ ในงาน (Work achievement) เป็ น การรับ รู้ว่าตนได้ป ฏิ บั ติ งาน ได้บ รรลุ ต าม
เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โดยได้ รั บ ความส าเร็จ ในการท างาน ได้ รั บ มอบหมายได้ ท าหน้ าที่ ท้ า ทายให้ ส าเร็ จ
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เกิดผลลัพธ์การทางานไปในทางบวก ทาให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
มีความก้าวหน้า องค์การเกิดการพัฒนา
4. การเป็ น ที่ ย อมรั บ (Recognition) เป็ น การรั บ รู้ว่าตนเองได้ รับ ความเชื่ อ ถื อ จากผู้ ร่ว มงาน
ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามของตนเกี่ยวกับเรื่องงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิ บั ติ งาน ได้ รั บ ความคาดหวั งที่ ดี ในการปฏิ บั ติ งานและความไว้ ว างใจจากผู้ ร่ ว มงาน ร่ ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์จากผู้ร่วมงาน ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ศริ น ทิพ ย์ ผอมน้ อย (2551) ได้กล่ าวว่า ความสุ ขในการท างานเกิดจากความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจในการทางานเกิดจากปัจจัยองค์ประกอบดังนี้
1. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย หมายถึง ความมั่นคง ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
2. โอกาสก้าวหน้าในการทางาน ได้แก่ การมี โอกาสเลื่อนขั้นในตาแหน่งการงานที่สูงขึ้น การมี
โอกาสได้ก้าวหน้าจากความสามารถในการทางานย่อมทาให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งเพศชายจะต้องการ
เรื่องนี้สูงกว่าเพศหญิง
3. สถานที่ทางานและการจัดการ คือ สภาพที่ทางาน ทั้งลักษณะกายสภาพทั่วไป และลักษณะ
ของการจัดการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานนั้น ๆ รวมถึง ชื่อเสียงของสถานที่ทางานนั้นด้วย
4. อัตราค่าจ้างที่ได้รับ ผู้ปฏิบัติงานชายจะให้ความสาคัญกับค่าจ้างมากกว่าผู้ปฏิบัติงานหญิง และ
ผู้ที่ทางานในหน่วยงานภาคเอกชนให้ความสาคัญแก่ค่าจ้างมากกว่าผู้ที่ทางานในหน่วยงานภาครัฐบาล
5. ลักษณะงานที่ทา คือ ลักษณะเฉพาะของงานในแต่ละประเภทที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน
ออกไป เช่น งานสอน งานบริห าร งานบริการ เป็ น ต้น ซึ่งสั ม พั น ธ์กับ ความสามารถของผู้ ป ฏิ บั ติ งานมาก
ถ้าทาได้ตรงตามความต้องการและความถนัดของตนเองก็จะเกิดความพึงพอใจ
6. การนิเทศงาน คือ การติดตามดูแลให้คาปรึกษาให้ข้อเสนอแนะกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถ
ทาให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้สึกพอใจต่องานได้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งการย้ายงานหรือลาออกจากงาน อาจมาจากการ
นิเทศงานที่ไม่ดี
7. ลักษณะทางสังคม การใช้ชีวิตในสถานที่ทางานร่วมกับผู้อื่น
8. สภาพการทางาน คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความสว่างของแสง การถ่ายเทอากาศ
การจัดชั่วโมงการทางาน เป็นต้น ซึ่งในด้านนี้ ผู้หญิงจะให้ความสาคัญมากกว่าผู้ชาย
9. สิ่งตอบแทน ที่ได้รับนอกจากค่าจ้าง เช่น สวัสดิการต่าง ๆ เงินบาเหน็จตอบแทน เมื่อออกจาก
งาน เงินตอบแทนในโอกาสพิเศษ
10. บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ช่วยในการทางาน สถานที่ทางาน สะอาด รู้สึกปลอดภัย
ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สาคัญในการจูงใจให้บุคคลทางานได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพ
11. สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การทางานทุกอย่างต้องมีทีมงาน มีเพื่อนร่วมงาน มีผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้านาย ถ้าผู้ทางานสามารถเข้ากับทุกคนเข้ากับทุกระดับได้ การทางานนั้นก็จะมีความสุข
12. การยอมรั บ นั บ ถื อ คนท างานทุ ก คนต้ อ งการได้ รับ การยอมรั บ นั บ ถื อ ให้ เกี ย รติ จากผู้ อื่ น
มีความจริงใจต่อกัน ปฏิบัติดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง
13. การสื่อสาร ที่มีทั้งแบบใช้คาพู ดกับไม่ใช้คาพูด การสื่อสารในงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รวดเร็ว
ทัน เหตุ การณ์ แบบใช้ค าพู ด ต้องพู ดเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ส่ ว นการสื่ อสารที่ ไม่ใช้ค าพู ด ได้ แก่ ประกาศ
หนังสือเวียน กระดาษเตือนความจา เป็นต้น การติดต่อสื่อสารจะช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน งานมีความ
ราบรื่นมากขึ้น
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14. การพัฒนาตน เป็นการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า การได้เข้า
รับการอบรมในโครงการต่าง ๆ
Warr (1990 อ้างใน พรรณิภา สืบสุข , 2548) กล่ าวว่า ความสุขในการทางานเป็นความรู้สึกที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์ ของบุคคลใน
การทางานประกอบด้วย ความรื่น รมย์ ในงาน ความพึ งพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการทางาน
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
1. ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางานโดยเกิดความรู้สึกสนุกกับ
งาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ในการทางาน
2. ความพึ งพอใจในงาน เป็น ความรู้สึ กของบุ ค คลที่เกิด ขึ้น ในขณะท างานโดยเกิด ความรู้สึ ก
เพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตน
3. ความกระตือรือร้น ในการทางาน เป็นความรู้สึ กของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางานโดยเกิด
ความรู้สึกว่าอยากทางาน มีความตื่นตัวทางานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการ
ทางาน
จรรยา ดาสา (2552) กล่ าวว่าการสร้างความสุ ขในที่ ทางานถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ อย่างยิ่ง
ที่ทาให้การบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่ม
ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความ
ขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสิ่งที่ถือ
ว่าเป็ น ความสุ ขในที่ทางานได้แก่ การสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทา การได้ทางานที่ดี และภูมิใจกับงานที่ตนทาได้
ทางานร่วมกับคนดี ๆ รู้ว่างานที่ตนเองทานั้นมีความสาคัญ การที่มีคนเห็นคุณค่าของงานที่ เราทา การมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ทา ความรู้สึกสนุก มีความสุขในที่ทางาน และมีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมสร้าง
พลังในการทางาน
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2553) ปัจจัยที่จะส่งผลให้คนมีความสุขในที่ทางาน ได้แก่
1. ความเป็นมิตร การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
2. งานที่ทามีความสนุก
3. เจ้านายที่ดี
4. มีความสมดุลในการทางานที่ดี (Work/Life Balanec)
5. งานมีความหลากหลาย
6. เชื่อว่าเรากาลังทาบางสิ่งที่มีคุณค่าอยู่
7. รู้สึกว่าบางสิ่งที่เราทาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น
8. เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของทีม
9. ได้รับการยอมรับในความสาเร็จที่ทาได้
10. เงินเดือนดี
ประพนธ์ ผาสุ ก ยื ด (2549) ได้แสดงความคิด เห็ นไว้ว่า ปั จจัยหลั ก ที่ท าให้ คนท างานได้ อย่าง
มีความสุข มีดังนี้
1. ตั ว เนื้ อ งาน งานมี ค วามท้ า ทายอยู่ ในเนื้ อ งานหรือ ไม่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานได้ แ สดง
ศักยภาพหรือไม่ ทาให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกมีคุณค่าหรือไม่
2. วัฒนธรรมการทางาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตัดสินใจ ได้มีส่วนร่วม มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของ (Ownership) หรือไม่
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3. ปั จ จั ย แวดล้ อ ม สภาพแวดล้ อ มในที่ ท างานส่ งเสริม หรื อ เอื้ อ อ านวยต่ อ การท างานหรือไม่
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร
4. ภาวะผู้ น า ผู้ น าส่ งเสริ มการท างานหรือ ไม่ มี การให้ ทิ ศ ทางที่ ชั ดเจนในการท างานหรือ ไม่
สามารถสร้างขวัญและกาลังใจได้ดีเพียงใด
บุญเทือง โพธิ์เจริญ (2551) กล่าวไว้ว่า คนที่มีความกระตือรือร้นอยู่ เสมอ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า คนทั่วไปเมื่อได้ทางานที่ตนพอใจ มีผลตอบแทนสูง หรือได้ทางานให้
คนที่รักก็จะกระตือรือร้นที่จะทา และทางานนั้นได้ดี แต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ชอบ งานซ้าซากจาเจ น่าเบื่อหน่าย
เป็นงานที่ไม่ถนัด หรือไม่เห็นด้วยกับนโยบาย ก็จะทางานอย่างไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทา ผลงานอาจไม่
สาเร็จหรือล่าช้า
Diener (2003 อ้ า งใน ปิ ย อร ลี ร ะเติ ม พงษ์ , 2552) กล่ า วว่ า ความสุ ข (Happiness or
Subjective Well-being) ตามแนวคิดของ Diener อธิบายองค์ประกอบของความสุขว่าคือ ความพึงพอใจใน
ชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิต เช่น ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิต หรือ
การกระทาเหล่านั้นเป็นอารมณ์ ความรู้สึกด้านบวกสูง และอารมณ์ความรู้สึกด้านลบต่า คนที่มีความสุขเกิดขึ้น
ได้จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกันเช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความต้องการ
ของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) และนามาซึ่งความสุข ดังนี้
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่ตนเอง
เป็นและกระทาอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถกระทาได้ตาม
ความตั้งใจ สมเหตุสมผล เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลได้กระทาในสิ่งที่ตนรักและ
ชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน มีความสุขเมื่องานที่กระทาสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ตลอดจนทาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
3. อารมณ์ด้านบวก (Positive Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่ดี
รื่นรมย์หรรษา สนุกสนานกับการทางาน ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจได้เสมอขณะทางาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่
ตนกระทา รับรู้ถึงความดีงาม และคุณประโยชน์ของงานที่กระทา
4. อารมณ์ด้านลบ (Negative Effect) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์กับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น
ในการทางาน เช่น ความคับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่
ถูกต้อง อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสนองความต้องการของตนให้มีความสุข
สิ่งประกอบสาคัญที่ทาให้การทางานมีความสุข
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กล่าวถึงสิ่งประกอบสาคัญที่ทาให้การทางาน
มีความสุขไว้ ดังนี้
1. แรงจูงใจในการทางาน แรงจูงใจในการทางาน เป็ นสิ่งประกอบสาคัญที่ทาให้การทางาน มี
ความสุข ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สุดที่จะทาให้งานสาเร็จ แรงจูงใจในการทางานมีดังต่อไปนี้
1.1 ขวัญและกาลังใจในการทางาน คือ ความรัก ศรัทธาในอาชีพ ความพึงพอใจในงานที่ทา
อาจเกิดจากค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ หรือเกิดจากความมุ่งหวังในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึง
ความมั่น คงในอาชีพ บุ ค คลที่ มี ข วัญ และก าลั งใจในการท างานที่ ดี จะส่ งผลต่ อความส าเร็จและได้ ผ ลงาน
ออกมาดี
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1.2 การเผยแพร่และการแสดงผลงาน เป็นแรงจูงใจที่สาคัญอีกประการหนึ่ง เพราะจะทาให้
บุคคลภูมิใจ มั่นใจในความสามารถของตัวเอง และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจูงใจให้บุคคลอยาก
ทางาน ทางานแล้วมีความสุข
1.3 ความสั มพัน ธ์ของคนในหน่ว ยงาน เป็นแรงจูงใจให้ บุคลากรอยากทางาน นั่น คือ ทั้ ง
ผู้บริหารและสมาชิกนั้นเข้าใจกันดี ไม่บังคับขู่เข็ญ ไม่ลาบากใจ ทุกคนช่วยเหลือกัน การทางานก็จะมีความสุข
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทางาน มีดังต่อไปนี้
1. การสร้างเจตคติที่ดีในการทางาน มีการวางแผนงานร่วมกัน
2. มีมาตรฐานวัดความสาเร็จในการปฏิบัติงาน มีเครื่องมือวัด
3. ให้บาเหน็จค่าจ้างรางวัลคุ้มค่าเหมาะสมกับการทางาน
4. การยอมรับสมาชิกด้วยการสร้างสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบเพื่อน
5. ให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสม
6. จัดสวัสดิการที่เหมาะสม
7. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ติดต่อสัมพันธ์พบปะสังสรรค์อย่างสม่าเสมอ
สาหรับสิ่งจูงใจให้คนพอใจในการทางาน มี 5 ประการ คือ
1. งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี
2. มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
3. มีความสุขใจกับงานที่ทา
4. มีความเร่งรัดและรับผิดชอบในงาน
5. ได้ผลตอบแทนคือความก้าวหน้าในงาน
บรรยากาศในการทางาน คือ สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป เช่น สถานที่ทางาน เครื่องมืออุปกรณ์
รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้น มีสภาพที่สบายกายสบายใจในการทางาน การทางานก็จะมีความสุขซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเรื่องต่อไปนี้
1. สถานที่ทางาน สถานที่ทางานเป็นสิ่งประกอบที่ทาให้ การทางานมีความสุข เพราะสถานที่
ทางานสามารถบ่งบอกถึงภารกิจและความมั่นคงของหน่วยงาน การจัดและตกแต่งสถานที่ทางานให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้คนในหน่วยงานมีความสบายใจ อยากทางาน โดยเฉพาะงาน
ธุรกิจเอกชน มักจะเน้นหนักในเรื่องอาคารสานักงาน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงอันดับแรกของ
หน่วยงาน ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการก็จะเกิดความมั่นใจและเต็มใจใช้บริการ สถานที่ทางานจีงเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ช่วยเสริมบรรยากาศในหน่วยงาน
2. ภารกิ จ หรื อ งานที่ ท า ภารกิ จ หรื อ งานหลั ก ของหน่ ว ยงานเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการสร้ า ง
บรรยากาศในหน่วยงาน ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีในหน่วยงาน มีลักษณะดังนี้
2.1 มี ความชั ดเจนในภาระหน้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมาย รวมทั้ งชัด เจนในผลตอบแทนที่ เป็ น
รูปธรรม เช่น ผลตอบแทนในเรื่องของกาไรหรือขาดทุน
2.2 มีความต่อเนื่ อง คือ งานที่ทาต้องไม่ขาดช่วง มีความต่อเนื่อง มีงานทาอย่างสม่าเสมอ
ก็จะทาให้การทางานมีชีวิตชีวา
2.3 มีความมั่นคงซึ่งเป็นหลักประกันให้บุคคลรู้สึกว่างานจะช่วยให้เขามีความสุขได้ตลอดชีวิต
อีกทั้งได้รับความเป็นธรรมในงานที่ทา
3. เพื่อนร่วมงาน เป็นสิ่งประกอบสาคัญในการทางานให้มีความสุขโดยเฉพาะบรรยากาศ ในการ
ทางานร่วมกัน จะบอกถึงความสัมพันธ์ที่ดีหรือความขัดแย้งอย่างชัดเจน ซึ่งการสร้างบรรยากาศนั้น มีวิธีดังนี้
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- การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
- การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
- การเยี่ยมครอบครัว
- การสัมมนาหรือประชุม
- มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การสรุปผลงาน
4. เครื่องอานวยความสะดวกในการทางาน
เครื่องอานวยความสะดวกในการทางานเป็นสิ่งประกอบสาคัญที่ทาให้การทางานมีความสุข
การทางานมีความสะดวกรวดเร็ว ในหน่วยงานควรมีเครื่องอานวยความสะดวกดังต่อไปนี้
4.1 เครื่องทุ่นแรง คือ เครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในการผ่อนแรงในการทางาน เช่น
เครื่องใช้สานักงาน เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิ
4.2 เครื่องอานวยความสะดวกในการประสานงาน เช่น วิทยุมือถือ โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์
4.3 เครื่องอานวยความสะดวกด้านวิชาการ คือ มีเอกสารแบบพิมพ์ที่เป็นความรู้ทางวิชาการ
มุมหนังสือ โดยจัดให้มีเครื่องอานวยความสะดวกพร้อมทุกอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์
4.4 เครื่องอานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ เช่น มีห้ องน้าสะอาดที่พักผ่ อน ที่บริการน้าดื่มที่
จาเป็น สถานที่จอดรถ เป็นต้น
5. การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานของตน
ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ในการได้รับทราบข้ อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานของตน
จึงมีความสาคัญยิ่งต่องานอาชีพของตน ซึ่งถือเป็นสิ่งประกอบสาคัญที่ทาให้การทางานมีความสุข และประสบ
ความสาเร็จด้วยดี โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
5.1 รับทราบข่าวสารจากสื่อสารมวลชนทุกชนิด เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร
และเครื่องมือโทรคมนามคมอื่น ๆ
5.2 รับทราบข่าวสารข้อมูลจากแหล่งข่าว หมายถึง การหาข่าวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปดู ข้ อ เท็ จ จริ ง ในแต่ ล ะเรื่ อ งหรื อ แต่ ล ะพื้ น ที่ ก็ จ ะเป็ น การได้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งที่ สุ ด
มีประโยชน์มากสาหรับงานอาชีพของตน
5.3 การรั บ ทราบข่ า วสารข้ อ มู ล ในกลุ่ ม อาชี พ เช่ น จากสมาคม ชมรมสหกรณ์ ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ จะมี ป ระโยชน์ ส าหรั บ การรั บ ทราบข่ า งสารความเคลื่ อ นไหนที่ ทั น สมั ย ในงานอาชี พ เดี ย วกั น
ยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มของปัจจุบันและอนาคตได้
5.4 การรับทราบข่าวสารจากการศึกษาค้นคว้าและการศึกษาดูงาน ก็จะเป็นประโยชน์ในการ
นาความรู้ที่ได้มาพัฒนางานในอาชีพของตนเพราะจะได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
5.5 การรับ ทราบข่าวสารข้อมูล จากหน่วยงานของทางราชการ ถือเป็นเรื่องสาคัญ เพราะ
รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็จะตั้ง
หน่วยงานส่งเสริมงานอาชีพ ตามกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ครอบคลุมทุกอาชีพ
บรรยากาศในองค์กร
Gibson et al (2000 อ้างใน ลลิลธร มะระกานนท์, 2550) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง
กลุ่มคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของงานที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เข้าใจ รับรู้ ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม บรรยากาศองค์กรจะเป็นแรงกดดันสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในการทางาน
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Litwin and Stringer (1968 อ้างใน ลลิลธร มะระกานนท์, 2550) กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์กร
หมายถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมองค์กร ซึ่งรับรู้โดยบุคลากรในองค์กรทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์กร
กาญจนา (2543 อ้างใน ปิ ยะดา ศรประทุม , 2548) ให้ความหมายไว้ว่า การรั บรู้ห รือเข้าใจที่
ผู้ปฏิบัติงานมีต่อองค์การที่กาลังทางานอยู่ และมีส่วนกาหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความหมายของบรรยากาศใน
องค์กร หรือ Organizational Climate บรรยากาศ (Climate) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรภายในองค์กร
ต่อปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการทางาน หรืออีกนัยหนึ่งคือการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานใน
องค์กรต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ถ้าบรรยากาศในการทางานมีความเหมาะสมจะส่งผลต่อการจูงใจ
บุคลากรภายในองค์กร นั่นคือ ถ้าผู้บริการสามารถที่จะดูแลบรรยากาศในการทางานให้มีความเหมาะสมย่อมจะ
ส่งผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์กร เปรียบได้กับวันที่ อากาศดี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ทุกคนย่อมอยากที่จะ
ทางานให้ได้ผลดีที่สุด แต่ถ้าในองค์กรที่บรรยากาศไม่ดี ก็จะทาให้ไม่รู้สึกจูงใจที่จะทางาน เปรียบได้กับวันที่
อากาศไม่ดี ฟ้ามืดครึ้ม บุคลากรก็อยากหลบฝนพักผ่อน ไม่อยากทางานนั่นเอง
องค์ประกอบของบรรยากาศในองค์กร
Likert และ Likert (1976 อ้ างใน ปิ ย ะดา ศรประทุ ม , 2548) ได้ ก ล่ าวถึ งองค์ ป ระกอบของ
บรรยากาศองค์การไว้ดังนี้
1. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในองค์ ก ร (Communication Flow) หมายถึ ง การที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
รู้ความเป็ นไปในองค์การ ผู้นาแสดงความใจกว้างที่จะติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพื่อการปฏิบัติงานที่ได้ผลดี
2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making Practices) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม
ในการกาหนดเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจงานทุกระดับ มีข่าวสารเพียงพอในการตัดสินใจ หากการ
ตัดสินใจมีผลกระทบต่อใครแล้ว ผู้นาจะขอความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานคนนั้น
3. การเอาใจใส่ ต่ อ พนั ก งาน (Concern for Perple) หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก ารเอาใจใส่
จัดสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพการทางานให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพอใจในการทางาน
4. การมีอิทธิพลในองค์การ (Influence on Department) หมายถึง การที่พนักงาน แต่ละคน
มีอานาจในการบังคับหรือชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามหรือทาตาม รวมทั้งมีอานาจที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. เทคโนโลยี ที่ ใช้ ในองค์ ก าร (Technological Adequacy) หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก ารมี ก าร
ปรับปรุงวิธีการทางาน และมีการจัดสรรเครื่องมือ ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้ในกากรทางาน
6. การสร้ างแรงจู งใจในการท างาน (Motivation) หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก ารมี น โยบายในการ
กระตุ้นให้พนักงานขยันทางานเพื่อการเลื่อนตาแหน่ง เพื่ออัตราค่าจ้าง และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน
Altman (2000 อ้างใน ลลิลธร มะระกานนท์ , 2550) ได้เสนอแนวคิดที่กาหนดคุณ ลักษณะที่
กาหนดบรรยากาศองค์กร
1. ลักษณะของงาน เช่น ความท้าทายของงาน ความมีอิสระในการทางาน ความสาคัญของงาน
นั้นที่มีต่อองค์กร
2. คุณลักษณะของบทบาทที่บุคคลนั้นได้รับ มีบทบาทที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ บทบาทหน้าที่ของ
ตนต้องไม่ขัดแย้งกัน ต้องไม่มีบทบาทมากเกินไป
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3. ลักษณะขององค์กร ต้องมีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ สร้างสรรค์ นโยบาย
หรือแนวทางปฏิบัติขององค์กรมีความยุติธรรม มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในองค์กร
4. ลักษณะของผู้นา เช่น คุณสมบัติของผู้นา ให้ความช่วยเหลือลูกน้องในการทางานมีการกาหนด
เป้าหมายที่ดีให้กับลูกน้องในการปฏิบัติงาน ระดับความน่าเชื่อถือของหัวหน้างาน
5. ลักษณะของกลุ่มงาน เช่น ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มงาน การให้ความร่วมมือกันภายในกลุ่ม
ความภูมิใจในหน่วยงานของตน ความยินดีในการต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่เข้าทีม
ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
บรรยากาศในองค์ ก ร และปั จ จั ย ที่ ส งผลถึ งบรรยากาศในองค์ ก รที่ ส ามารถควบคุ ม และบริ ห ารได้ ไว้ ดั ง นี้
องค์ประกอบของบรรยากาศในองค์กรประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้ านโครงการสร้ าง (Structure) ซึ่งไม่ได้ ห มายถึงโครงสร้างองค์กรเพี ยงอย่างเดียวเท่ านั้ น
แต่พิจารณาว่าบุคลากรรู้สึกมีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่ จะดีถ้าพนักงานมีความรู้สึกว่างาน
มีความชัดเจน แต่จะต่าถ้าบุคลากรรู้สึกสับสนในงานที่ต้องทา การตัดสินใจไม่แน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ
2. ด้านมาตรฐาน (Standards) ครอบคลุมถึงการที่พนักงานมีความภูมิใจในงานที่ทาอยู่ รวมถึง
ความต้องการที่จะยกมาตรฐานการทางานให้สูงขึ้น ถ้ามาตรฐานสูงแสดงว่าพนักงานจะมีการแสวงหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) สะท้อนถึงความรู้สึกของพนักงานว่าสามารถทางาน
และรั บ ผิ ด ชอบงานด้ว ยตนเองได้อย่ างอิส ระหรือไม่ หรืออี กนั ยหนึ่ งคือ การเป็ นเจ้านายตั ว เอง ถ้ าความ
รับผิดชอบสูงแสดงว่ารู้สึกว่าองค์กรให้การสนับสนุนให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แต่ถ้าระดับต่าแสดงว่า
การยอมรับการตัดสินใจด้วยตนเองอยู่ในระดับต่า
4. ด้านการได้รับ การยอมรับ (Recognition) พนั กงานมีความรู้สึ กว่าผลตอบแทนหรือรางวัล
ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้ทาหรือไม่ ถ้าระดับการยอมรับสูงแสดงว่าพนักงานในองค์กรรู้สึกว่ามีความสมดุล
ระหว่างงานที่ทาไปกับผลตอบแทนที่ได้รับ แต่เมื่อไรที่พนักงานรู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทาไป
จะส่งผลต่อการจูงใจในการทางานในอนาคตต่อไป ซึ่งผลตอบแทนนั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น
5. ด้านการสนับสนุน (Support) สะท้อนถึงความรู้สึกที่ไว้เนื้อเชื่อใจและการได้รับการสนับสนุน
ในกลุ่ม ระดับการสนับสนุนจะสูง ถ้าพนักงานนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ของทีมงาน และรู้สึกว่า
จะได้ รับ การช่ วยเหลื อเมื่ อต้อ งการปั จ จั ย ในด้านนี้ จะส่ งผลโดยตรงต่อขวัญ และก าลั งใจในการท างานของ
บุคลากร
6. ด้านความมุ่งมั่น (Commitment) สะท้อนถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและ
ความมุ่งมั่นที่จะทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ระดับความมุ่งมั่นที่สูงแสดงว่าบุคลากร มีความภักดี
ต่อองค์กร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศในองค์กรที่สามารถควบคุมและบริหารได้
1. พฤติ ก รรมผู้ น า (Leadership Practices) ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ
บรรยากาศขององค์กร โดยเฉพาะพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารที่บุคลากรรับรู้
2. การจั ด การภายในองค์ ก ร (Organizational Arrangements) เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ
รองลงมา โดยครอบคลุมทุกอย่ างที่เกี่ยวกับการบริห ารจัดการภายใน ทั้งในเรื่องการออกแบบงาน การให้
ผลตอบแทนรางวัล นโยบายและวิธีในการทางาน ที่กาหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงสถานที่และทาเลของการ
ทางาน
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3. กลยุ ท ธ์ (Strategy) บรรยากาศในการท างาน จะได้ รั บ ผลกระทบจากกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร
ถ้ากลยุ ทธ์องค์ชัด เจนจะสามารถสื่ อสารให้ พ นัก งานรับทราบในกลยุทธ์นั้ น ในทางกลั บ กัน ถ้าขาดกลยุท ธ์
ที่ชัดเจนก็จะส่งผลถึงบรรยากาศในการทางาน
Positive Sharing Company โดย Chieft Happiness Officer Alexander Kjerulf (อ้างถึงใน
บุญจง ชวศิริวงศ์, 2550) กล่าวว่า ความสุขในการทางาน หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล
ทีต่ อบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางานโดยที่บุคคลนั้น
1. เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่กระทา
2. ทางานที่ดีและมีความภาคภูมิใจกับงานที่ตนกระทา
3. ทางานร่วมกับคนดี ๆ
4. รับรู้ว่างานที่ตนกระทาอยู่นั้นมีความสาคัญ
5. มีคนเห็นคุณค่าของงานที่เรากระทา
6. มีความรับผิดชอบต่องานที่กระทา
7. รู้สึกสนุก มีความสุขในการทางาน
8. มีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการทางาน
แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขในการทางานของรวมศิริ เมนะโพธิ การทางานอย่างมีความสุขตาม
แนวคิดของ รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) หมายถึงภาวะในการทางานที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการ
ทางานทางานเหมือนไม่รู้สึกว่าตนเองได้ทางานและผลงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และตรงกับเป้าหมายที่
วางไว้ทั้งในระดับพนักงานและองค์กร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
ทางานอย่างมีความสุข 5 ด้านด้วยกัน คือ
(1) ผู้ น า (Leaderships) หมายถึง ระดับผู้บริห ารหรือหั วหน้างานในระดับองค์กรที่มีลั กษณะ
สาคัญในการส่งเสริมหรือสร้างให้ พนักงานเกิดการทางานอย่างมีความสุขโดยผู้นาในแบบดังกล่ าวจะต้องมี
ลักษณะที่ส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใต้บังคับบัญชา มี การสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงปรารถนาในการทางาน
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ผู้นาจักต้องสร้างการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างโปร่งใส ต้อง
อุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม เพื่อสร้างความรู้สึกดีให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) ความสัมพันธ์ในที่ทางาน (Friendships) หมายถึง การมีปฎิสัมพันธ์กันในที่ทางานระหว่าง
เพื่อร่วมงานด้วยกัน โดยลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นจะต้องมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นภายในกลุ่มซึ่ง
เมื่อกลุ่มให้การยอมรับซึ่งกันและกัน
(3) ความรักในงาน (Job inspiration) หมายถึง กิจกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติเพื่อ ให้ภารกิจที่
ตนได้รับมอบหมายนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยบุคคลนั้นที่ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ตนเองได้ทา
(4) ค่านิยมร่วมขององค์กร (Organization ‘s shared values) หมายถึง พฤติกรรมของคนใน
องค์กรที่ยึดถือเป็นพฤติกรรมร่วม และมีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนั้น
(5) คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน (Quality of work life) หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก ร
ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. สภาพการทางาน (Work environment) 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee
participation) และ 3. การคานึงถึงความเป็นมนุษย์ในการทางาน (Humanization of work) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ องค์ ก รและพนั ก งานในการที่ จ ะหาจุ ด ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี
ประสิทธิภาพในการทางานอย่างสูงที่สุด
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แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขในการทางานของ Manion ความสุขในการทางาน (Happiness at
work) ตามแนวความคิดของ Manion (อ้างถึงในประทุมทิพย์ เกตุแก้ว , 2551) หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระทาที่สร้างสรรค์ของตนเอง มีการแสดงออกโดยกานยิ้มหัวเราะมีความ
ปลาบปลื้ ม ใจซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และยั งเป็ น อารมณ์ ในทางบวกที่ เกิ ด จาก
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่นการให้ความช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การทางาน การร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล ส่งผลให้สามรถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและผลจากการประสบความสาเร็จในการทางานทาให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่นความสุขสนุกสนาน ทา
ให้สถานที่ทางานเป็นที่น่ารื่นรมย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วย ความสุขจะทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในที่
ทางาน มีความรู้สึกดีต่องานที่ได้รับมอบหมายมีความผูกพันในงานที่ทาให้คง
อยู่ในองค์การต่อไป ซึ่งมุ่งอธิบายด้วยด้วยองค์ประกอบของความสุข 4 ด้านดังนี้
1) การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ทา ให้เกิด
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ทางาน โดยที่บุคลกรมาร่วมกันทางานเกิดสังคมการทางาน
ขึ้นเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกับและกันการสนทนาพูดคุย
อย่างเป็นมิตร เกิดมิตรภาพระหว่างปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจรับรู้ว่าได้อยู่
ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน
2) ความรั ก ในงาน (Love of the work) หมายถึง การรับ รู้ถึงความรู้สึ ก รักผู ก พั น อย่างแน่ น
เหนี ยวกับงาน รับ รู้ว่าคนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของงาน
กระตือรือร้น ดีใจ เพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงานและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุข
เมื่อได้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน
3) ความสาเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้โดยได้รับความสาเร็จในการทางาน ได้รับมอบหมายให้ทางานที่ท้าทายให้สาเร็จ มีอิสระ
ในการทางาน เกิดผลลัพธ์การทางานไปในทางบวก ทาให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้สาเร็จมีความก้าวหน้าและทาให้องค์กรเกิดการพัฒนา
4) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและความชื่อถือ
จากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ปฏิบัติของตนและได้รับการยอมรับจาก
ผู้บั งคับ บั ญ ชาในการปฏิบั ติงาน ได้รับ ความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้ว างใจจากผู้ร่วมงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้ ร่วมงานตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่องจากองค์ประกอบทั้ง 4 ประกอบ
ดั งกล่ า ว Manion กล่ า วว่ า ความสุ ข ในการท างานมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถน าไปพิ จ ารณาในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากทางานจากสภาพแวดล้อม ให้จูงใจ
อยากที่จะทางานซึ่งมีผลให้บุคลากรเกิดความยินดีในงานที่ ทา มีส่วนร่วมในงานและเกิดความสุขในงานตามมา
นอกจากนี้ Manion กล่ า วว่ า ความสุ ข เป็ น พลั ง ของอารมณ์ ใ นทางบวก ความรู้ สึ ก สดชื่ น มี ชี วิ ต ชี ว า
ประสบการณ์ความสุข ความสนุกสนานในการทางานเป็นส่วนสาคัญในการทางาน ผลที่ตามมาของความสุขใน
การทางานคือผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงานให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพ
ต่อไป
แนวความคิดเกี่ยวกับ ความสุขในการทางานของ Gavin and mason (อ้างถึงในนันทรัตน์ อุ่ย
ประเสริฐ, 2552) กล่าวถึงความสุขว่าเป็นผลจากความรู้สึกภายในตนของแต่ละคน เป็นผลทาให้เกิดความรู้สึก
ทางบวก เช่น ชื่นชอบ พึงพอใจ ความสุขประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
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1) ความมีอิสระคือบุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งที่ต้องการและอานาจเสรีภาพในการ
ตัดสินใจ ทาให้ตนมีความพึงพอใจในชีวิต สามารถควบคุมและกาหนดการกระทาของตนให้ตอบสนองความสุข
ของตน
2) ความรู้เป็นผลสาคัญในการตัดสิน ใจในสิ่งที่ต้องการได้ถูกต้อง รู้ว่าควรใช้ความรู้อย่างไร เกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ มีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเกิดการยอมรับและ
ไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง
3) ความสามารถเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนได้ด้วยการจัดอบรมต่ าง ๆ
ให้เกิดความรู้ความชานาญ ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้น
แนวคิดความสุขในการทางานของ Diener (อ้างถึงในจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2547) มุ่งปัจจัย
หรือองค์ประกอบของความสุขว่าคือความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิตตลอดจน
ประสบการณ์ในชีวิตเหล่านั้นเป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านลบต่า คนที่มีความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างที่
แตกต่างกัน เช่น อายุ รายได้ สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความต้องการของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต
นามาซึ่งความสุข ดังนี้
1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและ
กระทาอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงสามารถกระทาได้ตามความตั้งใจ
สมเหตุสมผล เข้าใจ และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่จาเป็นต้องปรับตัว
2) ความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลได้กระทาในสิ่งที่ตนรักและ
ชอบพอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการทางานมีความสุขเมื่องานที่กระทาสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ตลอดจนงานทาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
3) อารมณ์ ท างบวก (Positive effect) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น สุ ข กั บ สิ่ ง ที่ ดี
สนุกสนานกับการทางาน ยิ้มแย้มสดใสกับการทางาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนประทา รับรู้ถึงความดีงามและ
คุณประโยชน์ของงานที่กระทา
4) อารมณ์ทางลบ (Negative effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์กับสิ่ง
ไม่ดีที่เกิดขึ้นในการทางาน เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย ไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนให้มีความสุข
แนวความคิดเกี่ยวกับความสุข Happy 8 ของ สสส.
ความสุ ข คื อ สิ่ งที่ ป รารถนาของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน แต่ ปั จจุ บั น ด้ ว ยสภาพการด าเนิ น ชี วิต ที่ แ ข่ งขั น
ตลอดเวลา สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้มนุษย์ทุกวันนี้ขาดหลักยึดในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง คน
ส่วนใหญ่เชื่อว่าการมีความสุขคือการมีเงินทองมาก ๆ เพื่อจะไดสิ่งต่าง ๆ ที่ปรารถนาหลานคนเชื่อว่าเงินซื้อได้
ทุกอย่างโลกวัตถุนิยมที่เน้นแต่วัตถุทาให้คนทางานทุกวันนี้ทางานหนักมากขึ้น ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง ขาด
การเอื้ออาทรต่อคนและสังคมรอบข้าง ขาดการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดการนาหลักศาสนา
หลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตขาดการแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าแก่ตนเอง ซึ่งนาไปสู่ปัญหาครอบครัว
และปัญหาสังคม สิ่งเหล่านี้เกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการขาดความสุขในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
กับตนเองและความสุขทั้ง 8 ประการ เป็นความสุขพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในหลากหลาย
มิติ ไม่ว่าจะเป็นการมีสุขภาพที่ดี การมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักผ่อนคลาย สันทนาการ การมีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจาใจ การมีเศรษฐกิจการเงินที่ดีการได้พัฒนาใฝ่หาความรู้ การมีครอบครัวที่ดี
และมีสั งคมที่มี ความสุ ข เมื่อข้าราชการมีความสุ ขกับ พื้ นฐานชีวิตแล้ ว ก็จะส่ งผลดีกับ การทางาน ท าให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 2551)
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สรุปได้ว่า ความสุขในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการทางาน ประกอบด้วย ความรื่นรมย์ใน
งาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการทางาน

2.2 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
สานั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็ นหน่ว ยงานสังกัด กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่ 585 หมู่ 5 ตาบลน้ารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 ซึ่งมีอานาจ
หน้าที่คือ 1) เป็นตัวแทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วม
เป็ น ผู้ แทนในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลื อ
ประชาชน และฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ในจังหวัดและอาเภอ เช่น คณะกรรมการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในจังหวัดและอาเภอ (กชภ.จ. และ กชภ.อ.) คณะกรรมการการป้องกันอุบัติภัย
จังหวัด (กปอ.จ) เป็นต้น 2) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด 3) การให้ความรู้เพื่อ
สร้ างความตระหนั ก และเตรี ย มความพร้ อ มในการป้ อ งกั น เตื อ นภั ย ตลอดจนการช่ ว ยเหลื อ และบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด 4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ 5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือเพื่อ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 6) จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่าง ๆพื้นที่เสี่ยงภัยประเภทที่เกิดและอาจ
เกิดขึ้น ในจั งหวัด รวมทั้งหน่ ว ยงานและผู้ เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยในจังหวัดตลอดจนการจัดทาแผนงาน
โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัย
ในจังหวัด 7) รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่ มีผ ลต่ อความสุ ขในการทางานของ
บุคลากร ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันจะได้นามากล่าวพอสังเขป ดังนี้
ปิ ย อร ลี ร ะเติ ม พงษ์ (2552) ท าการวิจั ยเรื่อ ง ความสุ ข ในการท างานของพยาบาล งานการ
พยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช กลุ่ มตัวอย่างคือ พยาบาล งานการ
พยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช จานวน 237 ราย ผลการศึกษาพบว่า
มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.61 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างคือ 33 ปี อยู่ในช่วง
อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 44.29 สถานภาพโสด (ร้อยละ 79.50) จบการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี
(ร้อยละ 87.60) มีรายได้ 15,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 32.85) มีรายได้เพียงพอ (ร้อยละ 64.29) และไม่ได้
ทางานพิเศษ (ร้อยละ 71.43) โดยมีประสบการณ์ทางาน 1 – 5 ปี (ร้อยละ 32.85) และพบว่าความสุขในการ
ทางานของพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม
อยู่ในระดับสูง ( X = 3.50) และพบว่า องค์ประกอบที่ 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต 2. ด้านความพึงพอใจ
ในงาน 3. ด้ า นอารมณ์ ท างบวกคะแนนเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ สู ง ( X = 3.50, 3.85, 3.96 ตามล าดั บ )
ส่วนองค์ประกอบที่ 4. ด้านอารมณ์ทางลบคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ( X = 2.67)
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นั น ทรั ต น์ อุ่ ย ประเสริ ฐ (2552) ท าการวิจัย เรื่อง ความสุ ขในการท างานของพนั กงานบริษั ท
เฟิ สท์ดรัก จากัด จั งหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิส ท์ดรัก จากัด
จานวน 110 คน ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี พนักงานส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการ
ทางานอยู่ระดับสูง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 และจากการเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตาแหน่งและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความสุข
ในการท างานที่ ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นด้ า นคิ ด เห็ น ของพนั ก งานต่ อ
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้นา ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมของ
องค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และพบว่า
ปัจจัยด้านอายุและระดับการศึกษาของพนักงาน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อองค์ประกอบใน 5 ด้านดังกล่าว
นอกจากนี้ จ ากผลการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน พบว่ า มี เพี ย งองค์ ป ระกอบในด้ า น
ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
ที่สามารถทานายความสุขในการทางานของพนักงานได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้าน สามารถทานายความสุขในการทางานได้ร้อยละ 77.4 (R = 0.774)
นฤมล แสวงผล ได้วิจัยเรื่อง (2554) “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของบุคคลกร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ” ผลของการศึกษาพบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง อยู่ ในสายงานวิช าการและเป็น ข้าราชการ มี ความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ปั จจัยที่มี ผ ลต่ อ
ความสุขในการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงลาดับคือ ความรักในงาน ความสาเร็จในงาน การเป็นที่
ยอมรับและการติดต่อสัมพัน ธ์ และมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับความสุขในการทางานโดยภาพรวมในระดับมาก
เรียงลาดับคือ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการทางาน และความรื่นรมย์ในงาน
ศุมารตรี ทุงจันทร์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ผลของการศึกษาพบว่า บุคลากรมีระดับความสุขในการปฏิบัติงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับ ค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อยดังนี้ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน และ
ความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ความสัมพันธ์ในที่
ทางาน คุณภาพชีวิตในการทางาน ความรักในงาน และค่านิยมร่วมขององค์กร
ปพิชญา วะนะสุข (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของตารวจกอง
บั ง คั บ การอ านวยการ ตารวจภู ธ รภาค ๕ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ” ผลของการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานสูงที่สุดเรียง
ตามล าดับ คือ ปัจจัยทางด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ปัจจัยทางด้านค่านิยมขององค์กร ปัจจัยทางด้าน
ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ปัจจัยทางด้านผู้นา และปัจจัยด้านความรักในงานในการทางาน
วรรณสิริ สุจริต (2553) ได้วิจัยเรื่อง “บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ อิทธิบาท ๔ การสนับสนุนทาง
สังคมและพฤติกรรมความสุขในการทางาน” ผลของการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมความสุขในการ
ท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบ เมื่ อ พิ จ ารณารายองค์ ป ระกอบพบว่ า ๔ ใน ๕
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก คือ บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว ด้านการเปิดรับประสบการณ์ ด้านการ
ประนีประนอม และบุคลิกภาพด้านมโนสานึกต่อหน้าที่การงาน โดยมีบุคลิกภาพด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์
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ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ และพนักงานที่มีพฤติกรรมความสุขในการทางาน มีความสัมพันธ์พฤติกรรมความสุขใน
การทางานกับอิทธิบาท ๔ และความสัมพันธ์พฤติกรรมความสุขในการทางานกับการสนับสนุนทางสังคม
รวมศิ ริ เมนะโพธิ (2550) ได้ วิจั ย เรื่อ ง “เครื่อ งมื อ วัด การทางานอย่ างมี ค วามสุ ข กรณี ศึ ก ษา
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” ผลของการศึกษาพบว่าเครื่องมือวัด
การทางานอย่างมีความสุข ซึ่งจากการศึกษามิติที่ก่อให้การเกิดความสุขในการทางานมีทั้งหมด ๕ มิติด้วยกัน
คือ ๑. มิติทางด้านผู้นา ๒. มิติทางด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ๓. มิติทางด้านงาน ๔. มิติทางด้านคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน ๕. มิติทางด้านค่านิยมขององค์กร สาหรับผลที่ได้จากการสร้างแบบวัดการทางานอย่างมี
ความสุขพบว่าเครื่องมือนั้นมีค่าความน่าเชื่อถือสูงทั้ง ๒ ส่วน กล่าวคือระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางาน
อย่างมีความสุขและจากระดับความสุขจากการทางานที่ได้รับในปัจจุบัน ภาพรวมของระดับความสุขในการ
ท างานปั จ จุ บั น ของนั ก ศึก ษาปริ ญ ญาโท ภาคพิ เศษ สถาบั น พั ฒ นบั ณ ฑิ ตบริห ารศาสตร์ ในปั จ จุบั น ระดั บ
ความสุขในการทางานอยู่ในระดับมาก
มนฤดี บุญอานวย (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางาน กรณี บริษัท
พระราม ๓ ฮอนด้าคาร์ส์ จากัด” ผลของการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของพนักงานบริษัทพระราม ๓ ฮอนด้า
คาร์ส์ จากัด เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางาน ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้นา ด้านความสัมพันธ์ในที่
ทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่าในภาพรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจ จัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านค่านิยม
ขององค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านผู้นา
ขวัญลดา สุรินทร์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ผลของการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็ นและ
ความสุขในการทางานของข้าราชการและพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าข้าราชการและ
พนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นในด้านลักษณะงานโดยรวมในระดับมากที่ สุด และมี
ความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากในด้านสัมพันธ์ในที่ทางาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ด้านผู้นา/หัวหน้างาน
ด้านการให้รางวัล และภาพรวมความสุขในการทางาน ตามลาดับ
อรรถพร คงเขียว (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการทางานของพนักงาน :
กรณี ศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม. คอนฟิแดนท์ จากัด ” ผลของการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ ระดั บ ความสุ ข ในการท างาน พบว่ า ปั จ จั ย การปฏิ บั ติ ง านในด้ า นลั ก ษณะงานที่ ท าด้ า น
ความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร มีความความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขใน
การทางานในระดับปานกลาง นอกจากนั้น พบว่าปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านความสาเร็จในงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับความสุขในการทางานในระดับต่า
นิ ส ารัตน์ ไวยเจริ ญ (2553) ได้ วิจัยเรื่อง “ปั จจัยที่ มีผ ลต่อความสุ ขในการท างานของพนั กงาน
ปฏิบัติการผลิตในบริษัท ยูแทคไทย จากัด (สานักงานใหญ่)” ผลของการศึกษาพบว่าพนักงานปฏิบัติการผลิตใน
บริ ษั ท ยู แทคไทย จากั ด (สานั ก งานใหญ่ ) มี ค วามสุ ข ในการท างาน มี แ รงจูงใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ และมี ก ารรับ รู้
สภาพแวดล้อมในการทางานทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและ
แบบแสดงตัวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ แบบเป็นมิตร และแบบพิถีพิถัน
ในระดับสูง
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นภัชชล รอดเที่ยง (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรที่
สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ” ผลของการศึกษา พบว่า
ความสุขในการทางานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับความสุข ได้แก่ อายุ สภาพสมรส
ตาแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลาทางาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน
สัมพันธภาพในที่ทางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ขวัญ/กาลั งใจในการ
ทางาน สภาพแวดล้อมในการทางานและสวัสดิการ
เกษร เรืองแก้ว (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางานของพนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” ผลของการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ ๓๑-๓๕ ปี
โสด สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีรายได้ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทางานในตาแหน่งนักวิชาการ และเป็น
ลูกจ้างประจา อายุงาน ๓-๔ ปี พนักงานมีความสุขและมีความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายใน
หน่วยงาน มีระดับมาก ปัจจัยที่ทาให้ความพึงพอใจและความสุขในการทางานแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา
ของพนักงาน
พัชรพรรณ ชื่นสงวน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์จิตวิญญาณ ความรู้สึกมี
คุณ ค่ าในตนเองและความสุ ข ในการท างานของพนั ก งานต้ อ นรับ บนเครื่อ งบิ น บริ ษั ท การบิ น ไทย จากั ด
(มหาชน)” ผลของการศึกษาพบว่าระดับความสัมพันธ์ มี ๓ ปัจจัย ระดับเชาวน์จิตวิญญาณ ระดับความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง และระดับความสุขในการทางาน สาหรับผลที่ได้คะแนนปัจจัยความสัมพันธ์ระดับความสุขใน
การทางานมากที่สุด ส่วนปัจจัยความสัมพันธ์ระดับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองน้อยที่สุด
ชิตพล สระทองแดง และ ญาธิป ช่างทอง (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข
และความสาเร็จในการทางานของพนักงานส่วนกลาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ” ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มี ๓ ปั จจัย ปั จจัยความสุขของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการทางานของ
พนักงานส่วนกลางกรมบัญชีกลาง ปัจจั ยความสุขของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการมีประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานส่วนกลางกรมบัญชีกลาง และปัจจัยความสุขของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้า
ในการทางานของพนั กงานส่ วนกลางกรมบัญชีกลาง สาหรับผลความสุขระดับมากที่สุดปัจจัยความสุขของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการทางาน ระดับผลความสุขน้อยที่สุดปัจจัยความสุขของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในการทางาน
สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ความสุขในการทางานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ :
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่
เกี่ยวกับความสุขในการทางานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ มี 3 ปัจจัยสาคัญ ได้แก่ ปัจจัยความสุขในการทางาน
ปัจจัยสุขภาพ และปัจจัยภายในองค์การ ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการทางานปัจจัยด้านความสุขใน
การทางานอยู่ในระดับมากที่สุด ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการทางานปัจจัยจากด้านปัจจัยภายใน
องค์การน้อยที่สุด
ผู้ศึกษา ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสุขในการทางานที่เคยมีผู้
ศึกษามาก่อน สรุปได้ว่าการที่บุคลากรที่ทางานจะเกิดความสุขในการทางานได้นั้น ย่อมต้องมีปัจจัยที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องจึงส่งผลให้บุคลากรที่ทางานเกิดความรู้สึกแสดงออกมาเป็นความสุขในการทางาน ผู้วิจัยได้ศึกษานา
แนวคิดของ Manion และ Warr มาเป็นแนวทางและตั้งเป็นกรอบแนวคิดในการค้นคว้าครั้งนี้
สรุปได้ว่า ภาวะอารมณ์ทางบวก ความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ลักษณะงาน
ค่านิยมร่วมขององค์กร และคุณภาพชีวิตในการทางาน ทาให้เกิดความสุขในการทางาน
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2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สังกัด
- สถานภาพ
- ประเภทบุคลากร
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ประเภทบุคลากร
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ความสุขในการทางาน
- ความรื่นรมย์ในงาน
- ความพึงพอใจในงาน
- ความกระตือรือร้นในการทางาน

ปัจจัยด้านการทางาน
- การติดต่อสัมพันธ์
- ความรักในงาน
- ความสาเร็จในงาน
- การเป็นที่ยอมรับ

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.5 สมมติฐานการวิจัย
2.5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันส่งผลต่อความสุขในการทางานต่างกัน
2.5.2 ปัจจัยการทางานต่างกันส่งผลต่อความสุขในการทางานต่างกัน

2.6 การวัดตัวแปร
2.6.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สังกัด ประเภทบุคลากร
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) เป็นตัวแปร
ประเภทอัตราส่วนมาตรา ปัจจัยการทางาน ประกอบด้วย การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความสาเร็จ
ในงาน การเป็นที่ยอมรับ เป็นตัวแปรประเภทอัตราส่วนมาตรา
2.6.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขในการทางาน ประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน ความ
พึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในงาน เป็นตัวแปรประเภทอัตราส่วนมาตรา
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2.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้นาเสนอ
นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้
ความสุข ในการท างาน หมายถึ ง ความรู้สึ กที่ เกิ ดขึ้นภายในจิตใจของบุ คคลที่ ตอบสนองต่ อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการทางานประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน
ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการทางาน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก
หมายถึง บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ในสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ระหว่างช่วงเวลา
เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2562 จาก 1 กลุ่มงาน 2 ฝ่าย จานวน 23 คน แต่ในการวิจัยจะ
ดาเนินการกับตัวแทนประชากรการวิจัยจานวน 22 คน ไม่นับตัวผู้ดาเนินการวิจัย เนื่องจากป้องกันค่าที่วิจัยเกิด
จากความลาเอียง
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานสังกัด กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่ 585 หมู่ 5 ตาบลน้ารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 ซึ่งมีอานาจ
หน้าที่คือ 1) เป็นตัวแทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือ
ประชาชน และฟื้นฟูพื้นที่ ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ในจังหวัดและอาเภอ เช่น คณะกรรมการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในจังหวัดและอาเภอ (กชภ.จ. และ กชภ.อ.) คณะกรรมการการป้องกันอุบัติภัย
จังหวัด (กปอ.จ) เป็นต้น 2) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด 3) การให้ความรู้เพื่อ
สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเตือนภัย ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด 4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ให้ แ ก่ ป ระชาชน เครือ ข่ า ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานภาครัฐ อื่ น ๆ
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 6) จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่างๆ พื้นที่เสี่ยงภัยประเภทที่เกิดและอาจเกิดขึ้นใน
จั งหวัดรวมทั้งหน่ วยงานและผู้ เชี่ ย วชาญด้านสาธารณภั ยในจังหวัด ตลอดจนการจั ดท าแผนงานโครงการ
ที่เกี่ยวกับการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัยในจังหวัด
7) รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปัจ จั ยส่วนบุค คล หมายถึง ข้อมูล ทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สั งกัด ประเภท
บุคลากร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ)
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ปัจจัยการทางาน
การติดต่อสัมพันธ์ หมายถึง การที่บุคลากรมีการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พูดคุย
กันอย่างเป็นมิตรเป็นกันเอง รับฟังให้คาปรึกษาเปิดเผยความรู้สึก ความคิด ระหว่างกันได้มีสัมพันธภาพดีต่อกัน
ความรักในงาน หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันกับงานที่ทา รับรู้และเห็นคุณ ค่า
ในงานที่ทา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานให้สาเร็จ มีความเพลิดเพลินเมื่อได้ทางาน และมีความภูมิใจในงาน
ที่ทาปัจจุบัน
ความสาเร็จในงาน หมายถึง การได้ทางานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยได้รับความสาเร็จ
ในการทางาน ทางานที่ท้าทายได้สาเร็จ ได้ผลลัพธ์จากการทางานดีตามต้องการ ทาให้รู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงาน
ที่ทา มีความก้าวหน้าในการทางาน
การเป็นที่ยอมรับ หมายถึง การได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ หัวหน้ างานให้การยอมรับและไว้วางใจในการทางาน ได้รับการยกย่องชมเชยในผลงาน
ที่ออกมาดี ในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
ความสุข ในการท างาน หมายถึง ความรู้สึ กที่ เกิ ดขึ้นภายในจิตใจของบุ คคลที่ ตอบสนองต่ อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการทางานประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน
ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการทางาน
ความรื่นรมย์ในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางาน โดยเกิดความรู้สึก
สนุกกับการทางาน รู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ และรู้สึกสบายใจในการทางาน
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางาน โดยเกิดความรู้สึก
ชอบ ถูกใจในงานที่ทา รู้สึกว่างานที่ทาน่าสนใจ และรู้สึกยินดี เต็มใจในการทางาน
ความกระตือรือร้นในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทางาน โดยเกิด
ความรู้สึกว่าอยากทางาน มีความตื่นตัวทางานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการ
ทางาน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ตาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ศึกษาจึงได้วางแผน
เกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัยในประเด็นสาคัญ ดังนี้
3.1 ประชากร
3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวัด ตาก กรมป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่
ปฏิบัติงานในช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 23 คน ดังตาราง
ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรของบุคลากร สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
ที่

กลุม่ /ฝ่าย

1
2
3

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
รวมทั้งสิ้น (23 คน)

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
3
4
2
2
3
1
2
2
1
2
1
7
7
2
0
2
5
14
2
7

3.2 วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น ในการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(Nonprobability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากทรัพยากรการวิจัย มีจานวนน้อย ดังนั้นในการวิจัยจึงได้มีการนาประชากรทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่างเพื่อดาเนินการวิจัย แต่เพื่อป้องกันการแสดงผลการวิจัยผิดพลาดเนื่องจากค่าความลาเอียงจากตัว
ผู้วิจัยเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จึงไม่ขอนับตัวผู้วิจัยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
ตารางที่ 3.2 จานวนกลุ่มตัวอย่างของบุคลากร สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
ที่

กลุม่ /ฝ่าย

1
2
3

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
รวมทั้งสิ้น (22 คน)

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
3
4
2
2
3
2
2
1
2
1
7
6
2
0
2
5
13
2
7

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย : การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ตาราต่างๆ โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถาม ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ที่ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง รวม 8 ข้ อ ของข้ า ราชการ
ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานราชการ ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ตาก โดยให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเลือกคาตอบ ประกอบด้วย เพศ สังกัด ประเภทบุคลากร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะของคาถามเป็นคาถามปลายปิดในรูปแบบเลือกตอบ
(ตามคาตอบที่กาหนดให้ ซึ่งมีทั้งชนิด 2 ตัวเลือกและมากกว่า)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม จานวน 21 ข้อ เกี่ยวกับ ปัจจัย ด้านการทางานของข้าราชการ
ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานราชการ ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด ตาก จ านวน 12 ข้ อ
ประกอบด้วย การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความสาเร็จในงาน การเป็นที่ยอมรับ ดาเนินการศึกษาเฉพาะ
ส่ว นที่เ กี่ย วกับ เจตคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ลั กษณะเป็นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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โดยมีคาถามที่เกี่ย วกับปั จจัยที่ส่ งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลู กจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จานวน 12 ข้อ ดังนี้
ปัจจัยด้านการทางาน จานวน 4 ด้าน
1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์
จานวน 3 ข้อ
2. ด้านความรักในงาน
จานวน 3 ข้อ
3. ด้านความสาเร็จในงาน
จานวน 3 ข้อ
4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ
จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดระดับความสุขในการทางานศึกษา จานวน 9 ข้อ
ประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในงาน ดาเนินการศึกษาเฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวกับ เจตคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความสุขด้านต่างๆ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

มีคาถามที่เกี่ยวกับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จานวน 9 ข้อ ดังนี้
1. ความรื่นรมย์ในงาน
จานวน 3 ข้อ
2. ความพึงพอใจในงาน
จานวน 3 ข้อ
3. ความกระตือรือร้นในงาน
จานวน 3 ข้อ

3.5 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้ า งแบบสอบถาม ให้ ส อดคล้ องกั บ เนื้ อ หาของการวิ จั ย แล้ ว น าเสนออาจารย์ ที่ ปรึ ก ษา
พิจารณาตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไข
3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
พิจารณาความสอดคล้อง เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
รุ่ น ที่ 15 จ านวน 22 คน จากนั้ น น าค่ า คะแนนที่ ไ ด้ ม าค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) เกณฑ์ผ่านคือ 0.70
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กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.21 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 อยู่ในระดับมาก
2.61 – 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.80 อยู่ในระดับน้อยที่สุด

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ผู้ ศึกษาดาเนิน การเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้ว ยตนเอง คืนทั้งหมด จากข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จานวน 1 กลุ่มงาน 2
ฝ่าย รวมทั้งสิ้น 22 ชุด
1.2 นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการลงรหัสก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ม าจากของ
อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ตารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยนาข้อมูลเหล่านี้มาเป็ นข้ออ้างอิง
และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
หลั งจากที่ ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล แล้ ว ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการตรวจสอบความถู กต้ องสมบู ร ณ์ ของ
แบบสอบถามแล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
1. หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. หาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็น นามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา
3. เปรี ย บเที ย บระหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระต่ า งๆ กั บ ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก โดยเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สังกัด ประเภทบุคลากร กับระดับความสุขในการทางาน โดยการหาค่า
t-test และ F-test

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทางาน ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน
การทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีผลต่อความสุขใน
การทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
เพื่อให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 22 ชุด
กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมา 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จัดการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ประกอบกับ เครื่องคานวณ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูลตามลักษณะข้อมูล ในการศึกษาวิจัยได้ผ ลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
2. ข้อมูลปัจจัยด้านการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
3. ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตามปัจจัยส่วนบุค คล ปัจจัย
ด้านการทางาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก
4. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การเสริมสร้างความสุขในการทางาน
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ กาหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
X
SD
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significance)
SE
แทน ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
t
แทน ค่าสถิตทิ ดสอบ t (t - test)
F
แทน ค่าสถิตทิ ดสอบ F (F – test)
R2
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
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การแปลความหมาย
วิธีการแปลผลแบบสอบถามใช้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นโดยการใช้สถิติพื้นฐาน คือ การหา
ค่าพิสัย (ค่ามากสุด - ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรในการคานวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น(วิชิต อู่อ้น,
2548 : 181) ได้ดังนี้
ความกว้างของอัตรภาคชั้น = คะแนนที่มีค่ามากที่สุด - คะแนนที่มีค่าน้อยที่สุด
จานวนชั้น
= 5–1
= 0.8
5
ดังนั้น สามารถกาหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

แปลความหมาย
อยู่ในระดับมากที่สุด
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับปานกลาง
อยู่ในระดับน้อย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

11
11

50.00
50.00

11
7
4

50.00
31.80
18.20

13
2
7

59.10
9.10
31.80

เพศ
ชาย
หญิง
สังกัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

2
8
6
6

9.10
36.40
27.30
27.30

1
3
11
7

4.50
13.60
50.00
31.80

7
14
1

31.80
63.60
4.50

1
8
6
4
3

4.50
36.40
27.30
18.20
13.60

3
6
5
3
1
4

13.60
27.30
22.70
13.60
4.50
18.20

อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญา (ปวท./ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ)
น้อยกว่า 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศชายและเพศหญิงจานวนเท่ากัน คืออย่างละ
11 คน คิดเป็ น ร้อยละ 50.00 และคิดสถานภาพในจานวนมากสุ ด คือ สั งกัดกลุ่ มงานยุทธศาสตร์และการ
จัดการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 59.10 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ
36.40 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 สถานภาพสมรส สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 63.60
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.40 ระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน (อายุ
ราชการ) 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.30
ตอนที่ 2 ปัจจัยการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
ตารางที่ 4.2 ปัจจัยการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านการติดต่อสัมพันธ์
เนื้อหา
- เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทางาน
- ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง
ด้านการติดต่อสัมพันธ์

X

4.23
4.23
4.14
4.20

SD ระดับความคิดเห็น
0.685
มากที่สุด
0.685
มากทีส่ ุด
0.774
มาก
.703
มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปั จจัย การท างานของข้ าราชการ ลู ก จ้างประจา พนั ก งานราชการ
ส านั กงานป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัด ตาก ด้ านการติ ด ต่อ สั ม พั น ธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เพื่อนร่วมงานให้
ความร่วมมือในการทางาน ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ
4.23 ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.14
ตารางที่ 4.3 ปัจจัยการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรักในงาน
เนื้อหา
- ท่านมีความรักและผูกพันกับงานที่ทา
- ท่านภูมิใจในงานที่ทาปัจจุบัน
- ท่านรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ทา
ด้านความรักในงาน

X

4.14
4.32
4.23
4.23

SD ระดับความคิดเห็น
0.774
มาก
0.716
มากที่สดุ
0.685
มากทีส่ ุด
0.685
มากที่สดุ

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปั จจัย การท างานของข้ าราชการ ลู ก จ้างประจา พนั ก งานราชการ
สานั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรักในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านภูมิใจในงาน
ที่ทาปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32 ท่านรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ทา มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 และท่านมี
ความรักและผูกพันกับงานที่ทา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.14
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ตารางที่ 4.4 ปัจจัยการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความสาเร็จในงาน
เนื้อหา
- ท่านทางานที่ท้าทายได้สาเร็จ
- ท่านรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ทา
- ท่านได้ผลลัพธ์จากการทางานดีตามต้องการ
ด้านความสาเร็จในงาน

X

4.32
4.27
4.23
4.27

SD ระดับความคิดเห็น
0.646
มากที่สุด
0.550
มากทีส่ ุด
0.612
มากทีส่ ุด
0.456
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปัจจัยด้านการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความสาเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านทางานที่ท้าทาย
ได้สาเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32 ท่านรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ทา มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และท่านได้ผลลัพธ์
จากการทางานดีตามต้องการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.23
ตารางที่ 4.5 ปัจจัยการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านการเป็นที่ยอมรับ
เนื้อหา
- ท่านได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน
- เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน
- หัวหน้างานให้การยอมรับและไว้วางใจในการทางานของท่าน
ด้านการเป็นที่ยอมรับ

X

3.91
3.68
4.09
3.89

SD ระดับความคิดเห็น
0.750
มาก
0.839
มาก
0.750
มาก
0.723
มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปัจจัยด้านการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวัด ตาก ด้ านการเป็ น ที่ ย อมรับ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวหน้างานให้การ
ยอมรั บ และไว้ ว างใจในการท างาน มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ 4.09 ท่ านได้ รับ ความเชื่ อ ถื อ จากเพื่ อ นร่ว มงาน
มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 และเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
3.68
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ตารางที่ 4.6 ปัจจัยการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน
เนื้อหา
- การติดต่อสัมพันธ์
- ความรักในงาน
- ความสาเร็จในงาน
- การเป็นที่ยอมรับ
ปัจจัยการทางาน

SD ระดับความคิดเห็น
0.703
มาก
0.685
มากที่สดุ
0.456
มากที่สดุ
0.723
มาก
0.673
มาก

X

4.20
4.23
4.27
3.89
4.15

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปั จจัย การท างานของข้ าราชการ ลู ก จ้า งประจา พนั ก งานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณา รายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสาเร็จในงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.27 ความรัก ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเป็นที่
ยอมรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 3.89
ตารางที่ 4.7 ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรื่นรมย์ในงาน
เนื้อหา
- ท่านรู้สึกสนุกกับงานที่ทา
- ท่านรู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ ในการทางาน
- ท่านรู้สึกสบายใจในการทางาน
ด้านความรื่นรมย์ในงาน

X

3.95
3.59
3.68
3.74

SD ระดับความคิดเห็น
0.653
มาก
0.666
มาก
0.716
มาก
0.625
มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรื่นรมย์ในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านรู้สึกสนุกกับงานที่ทา
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ท่านรู้สึกสบายใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยสุด ท่านรู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ ในการทางาน มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.59
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ตารางที่ 4.8 ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความพึงพอใจในงาน
เนื้อหา
- ท่านรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ทา
- ท่านรู้สึกว่างานที่ทาน่าสนใจ
- ท่านรู้สึกยินดี เต็มใจทางาน
ด้านความพึงพอใจในงาน

X

3.68
3.73
4.00
3.80

SD ระดับความคิดเห็น
0.646
มาก
0.631
มาก
0.617
มาก
0.588
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านรู้สึกยินดี
เต็มใจทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ท่านรู้สึ กว่างานที่ทาน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.73 และหั วข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ท่านรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ทา มีค่าเฉลี่ย 3.68
ตารางที่ 4.9 ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความกระตือรือร้นในงาน
เนื้อหา
- ท่านรู้สึกว่าอยากทางาน
- ท่านรู้สึกตื่นตัวทางานได้อย่างคล่องแคล้ว
- ท่านรู้สึกมีชีวิตชีวาในการทางาน
ด้านความกระตือรือร้นในงาน

X

3.73
3.73
3.73
3.73

SD ระดับความคิดเห็น
0.631
มาก
0.631
มาก
0.631
มาก
0.631
มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความกระตือรือร้นในงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.73 และเมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่าทุกข้ อคาถามมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73

33
ตารางที่ 4.10 ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน
เนื้อหา

X

- ความรื่นรมย์ในงาน
- ความพึงพอใจในงาน
- ความกระตือรือร้นในงาน
ความสุขในการทางาน

3.74
3.80
3.73
3.76

SD ระดับความคิดเห็น
0.625
มาก
0.588
มาก
0.631
มาก
0.599
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้ างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.80 ความรื่นรมย์ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ความกระตือรือร้นในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.73
ตอนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) แยกตามรายด้าน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
การติดต่อสัมพันธ์ ปัจจัยด้านความรักในงาน ปัจจัยด้านความสาเร็จในงาน และปัจจัยด้านการเป็นที่ยอมรับ
ที่มีผลต่อระดับระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ได้ผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 4.11 ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง

N

X

SD

T

Sig

11
11

3.87
3.65

0.581
0.624

0.864

0.398
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สถานภาพ
สังกัด
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการจัดการ
- ฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ
- ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญา (ปวท./
ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง

N

X

SD

11

3.84

0.547

7

4.03

0.569

4

3.06

0.111

13
2
7

3.71
3.89
3.81

0.621
0.157
0.684

2
8
6
6

3.11
3.75
4.00
3.74

0.157
0.671
0.579
0.547

1

4.00

0.000

3

4.33

0.577

11
7

3.73
3.52

0.633
0.487

7
14
1

3.30
3.98
3.78

0.414
0.578
0.000

Test of
Homoge
neity

ANOVA
Sig

1.146

F

Sig

0.339

4.904
*

0.019

1.373

0.277

0.106

0.900

0.748

0.538

1.124

0.366

0.69

0.933

1.422

0.290

0.44

0.836

3.845
*

0.040
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 –25,000 บาท
30,001 – 35,000
มากว่า 35,001 บาท
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (อายุราชการ)
น้อยกว่า 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี

N

X

SD

1
8
6
4
3

3.22
3.82
3.39
4.25
3.85

0.000
0.637
0.443
.0500
0.651

3
6
5
3
1
4

3.15
3.93
3.58
3.78
5.00
3.86

0.128
0.642
0.529
0.484
0.000
0.524

Test of
Homoge
neity

ANOVA
Sig

0.121

0.750

F

Sig

0.947

1.671

0.203

0.572

2.151

0.112

จากตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนั กงานราชการ ส านั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล พบว่า
ปั จ จั ย ด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิ ง ปัจจัย ประเภทบุ คลากรทุ กประเภท ปั จจัยด้านอายุ
ทุกช่ว งอายุ ปั จ จั ยด้านระดับ การศึกษาทุกระดับ ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนทุกระดับ และปั จจัยด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนั กงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ปัจจัยด้านสังกัด ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) คือ
ฝ่ายป้ องกันและปฏิบั ติการ มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด ( X =4.03) รองลงมาคือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
มีค่าเฉลี่ย ( X =3.84) ส่วนฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.06)
ปั จ จั ย ด้ า นสถานสมรส ค่ า เฉลี่ ย มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(P<0.05) คือ ผู้ ที่มีส ถานสมรส มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ( X =3.98) รองลงมาคือสถานหม้ายหย่าร้าง ( X =3.78)
ส่วนผู้อยู่ในสถานโสด มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.30)
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ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตาม
ปัจจัยภายนอก
การติดต่อสัมพันธ์
มากที่สุด
มาก
น้อย

N

x

S.D.

Test of
Homogeneity

Sig

7
14
1

4.02
3.67
3.11

0.519
0.617
0.000

2.10

0.164

ANOVA
F
Sig
1.420

0.266

จากตารางที่ 4.12 แสดงการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยภายนอก
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตาม
ปัจจัยภายนอก
ความรักในงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

N

x

S.D.

11
8
3

4.12
3.54
3.00

0.525
0.422
0.000

Test of
Homogeneity

Sig

2.26

0.132

ANOVA
F
Sig
8.435

0.002

จากตารางที่ 4.13 แสดงการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยภายนอก
ด้านความรักในงาน ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ กลุ่มระดับความ
คิดเห็น มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.12 กลุ่มระดับความคิดเห็น มาก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
3.54 และกลุ่มระดับความคิดเห็น ปานกลาง มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.00
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ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตาม
ปัจจัยภายนอก
ความสาเร็จในงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

N
13
7
2

x

S.D.

3.820 0.713
3.571 0.412
4.000 0.000

Test of
Homogeneity
3.487

Sig

ANOVA
F
Sig

0.051 0.548 0.587

จากตารางที่ 4.14 แสดงการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยภายนอก
ด้านความสาเร็จในงาน ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตาม
ปัจจัยภายนอก
การเป็นที่ยอมรับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด

N

x

S.D.

Test of
Homogeneity

4
13
4
1

3.500
4.068
3.166
3.111

1.000
0.312
0.111
0.000

7.037

Sig

ANOVA
F
Sig

0.006 4.753

0.013

จากตารางที่ 4.15 แสดงการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยภายนอก
ด้านการเป็นที่ยอมรับ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ กลุ่มระดับความ
คิดเห็น มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.500 กลุ่มระดับความคิดเห็น มาก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
4.068 กลุ่มระดับความคิดเห็น ปานกลาง มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.166 และกลุ่มระดับความคิดเห็น น้อย
ที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.111

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค์ศึกษาความสุข ในการทางาน
ปัจจั ยส่วนบุคคลและปั จจัยด้านการทางานที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เฉพาะที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 23 คน โดยใช้แบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษาเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วนามาประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยข้อมูลที่ได้มา
ทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาเร็จรูป คานวณหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่าง (Compare Mean) สรุปผลได้ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศชายและเพศหญิงจานวนเท่ากัน คืออย่างละ 11 คน คิดเป็นร้อ ยละ
50 สัง กัด ในจ านวนมากที ่ส ุด คือ สัง กัด กลุ ่ม งานยุท ธศาสตร์แ ละการจัด การ คิด เป็น ร้อ ยละ 50
ประเภทบุค ลากรในจานวนมากที่สุด คือ ข้า ราชการ คิด เป็น ร้อ ยละ 59.10 อายุร ะหว่า ง 31 – 40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 36.40 ระดับการศึกษาในจานวนมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50 สถานภาพใน
จานวนมากที่สุด คือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 63.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในจานวนมากที่สุด คือ 15,001 –
20,000 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 36.40 ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการในจานวนมากที่สุ ด คือ 6 – 10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 27.30
2. ปัจจัยการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดตาก แยกตามรายด้าน
ด้านการติดต่อสัมพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงาน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณ ภั ย จั ง หวั ด ตาก ด้ า นการติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อเพื่อนร่วมงาน
ให้ ค วามร่ ว มมื อในการท างาน และหั ว ข้อ ตนเองและเพื่ อนร่ว มงานมี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.23 ส่ว นหัวข้อตนเองและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เป็นกันเองมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 4.14
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ด้านความรักในงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรักในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อมีความภูมิใจในงานที่ทา
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32 หัวข้อรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ทา มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ส่วนหัวข้อตนเอง
ตนเองมีความรักและผูกพันกับงานที่ทา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.14
ด้านความสาเร็จในงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความสาเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อทางานที่ท้าทายได้สาเร็จ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32 หัวข้อรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ทา มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ส่วนหัวข้อ ได้ผลลัพธ์จาก
การทางานดีตามต้องการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.23
ด้านการเป็นที่ยอมรับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านการเป็นที่ยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.89 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อหัวหน้างานให้การยอมรับและ
ไว้วางใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.09 หัวข้อ ได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ย
3.91 ส่วนหัวข้อเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.68
3. ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แยกตามรายด้าน
ด้านความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน
ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ตาก ด้ า นความรื่ น รมย์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อรู้สึกสนุกกับงานที่ทามีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 หัวข้อกลุ่มตัวอย่างรู้สึกสบายใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.68 และข้อ ที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยสุด หัวข้อกลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ ในการทางาน มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.59
ด้านความพึงพอใจในงาน
ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อรู้สึกยินดี เต็มใจทางาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 หัวข้อรู้สึกว่างานที่ทาน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่
หัวข้อรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ทา มีค่าเฉลี่ย 3.68
ด้านความกระตือรือร้นในงาน
ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความกระตือรือร้น ในงานโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.73 และเมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่าทุกข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
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4. ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน
ระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
3.80 ความรื่นรมย์ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความกระตือรือร้น
ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.73
5. ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
5.1 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความ
พบว่า การเปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้าน
เพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยประเภทบุคลากรทุกประเภท ปัจจัยด้านอายุทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับ
การศึกษาทุกระดับ ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทุกระดับ และปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุ
ราชการ) ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ปัจจัยด้านสังกัด ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)
คือ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.03 รองลงมาคือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการมีค่าเฉลี่ย
3.84 ส่วนฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 3.06
ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(P<0.05) คือ ผู้ที่มีสถานสมรส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.98 รองลงมาคือสถานหม้าย/หย่าร้าง 3.78 ส่วนผู้อยู่ในสถาน
โสด มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 3.30
5.2 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จาแนกตามปัจจัยด้านการทางาน
ผลการเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ด้ า นการท างานที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัย
ด้านการทางานที่มีผลต่อระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก คือ ปัจจัยความรักในงาน ซึ่งมีค่าเป็นบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีค่า (t = 3.436)
สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก คือ จาแนกตามปัจจัย
ภายนอก ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังมีประเด็นที่
น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนามาอภิปรายดังนี้
บุ ค ลากรของส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด ตาก มี ค วามรื่ น รมย์ ในงาน
ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิด ปิยอร ลีระเติมพงษ์ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง ความสุขในการทางานของ
พยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช พบว่าความสุขในการ
ทางานของพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราชโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง ความสุขในการทางานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก
จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จากผลการศึกษา
พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทางานอยู่ระดับสูง
ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับ ความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
1. เพศ ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ดังนั้น
ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความสุขในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง ความสุขในการ
ทางานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด ที่มีเพศแตกต่างกัน ความสุขในการทางาน
ของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2. สังกัด ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ดังนั้น
ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า บุคลากรที่อยู่ในสังกัดงานแตกต่างกันมีความสุขในการทางานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ประเภทบุ คลากร ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(P < 0.05) ดังนั้ น ผลการศึกษาจึ ง ปฏิเสธสมมติฐานที่ ว่า ประเภทบุ คลากรต่างกัน มีความสุ ขในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ทาการ
วิจั ยเรื่ อง ความสุ ขในการท างานของพนั กงานบริษั ท เฟิ ส ท์ ดรัก จ ากั ด จังหวัดเชี ยงใหม่ ประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนั กงานบริ ษัท เฟิสท์ดรัก จากัด พบว่า .พนั กงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด ที่ ประเภท
บุคลากรต่างกันแตกต่างกัน ความสุขในการทางานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. อายุ ค่าเฉลี่ ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) ดั งนั้น
สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง ความสุขในการทางานของพนักงานบริษัท
เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด พบว่า
.พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด ที่อายุแตกต่างกัน ความสุขในการทางานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด
จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. การศึกษา ค่าเฉลี่ ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
ดังนั้ น สอดคล้ องกั บ งานวิจั ย นั น ทรั ตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจั ยเรื่อง ความสุ ขในการท างานของ
พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ด
รัก จากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด ที่การศึกษาแตกต่างกัน ความสุขในการทางานของพนักงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สถานภาพ ค่าเฉลี่ ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
ดังนั้น ขัดแย้งกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง ความสุขในการทางานของพนักงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด
พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด ที่ สถานภาพแตกต่างกัน ความสุขในการทางานของพนักงานบริษัท
เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ ยไม่ มีความแตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05
(P < 0.05) ดังนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง ความสุขในการทางาน
ของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท
เฟิสท์ดรัก จากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด ที่รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน ความสุขในการทางานของ
พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ดังนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ทาการวิจัยเรื่อง
ความสุขในการทางานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด ที่อายุงานแตกต่างกัน ความสุขใน
การทางานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูก จ้างประจา พนักงาน
ราชการ สานั กงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ผู้ศึกษามีข้อเสนอบางประการ เพื่อให้ เกิด
ความสุขในการทางานและส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดี ซึ่งส่งผลดีต่อประชาชน และการดาเนินงานของ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ดังนี้
1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ เห็นควรให้มีการเข้าอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และควรจัดกิจกรรมสั นทนาการ รวมถึงการสอนน้อง เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการทางาน จากคนที่มีประสบการณ์ ซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นคู่สมรส ให้ผู้ที่โสด
ที่มักจะทางานมาไม่นาน มีระดับความรู้ ทักษะ ที่ใกล้เคียงกับคู่สมรสแล้ว รวมถึงการสร้างความอบอุ่นในชีวิต
การสร้างบรรยากาศในที่ทางานให้ผู้ที่มีสถานะโสดมีความอบอุ่นเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง
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1.2 ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เห็นควรให้มีการเข้าอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ให้ ทุ กคนในส านักงานมีความรู้ใกล้ เคียงกัน เพื่ อช่วยเหลือผู้ ประสบภัย การมี
ความเครียด ความวิตกกังวล จากเจ้ าหน้ าที่ที่ เกรงกลั วการกระท าผิ ดกฎระเบียบในการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เงินช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่าย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างใกล้เคียงกันและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2547
1.3 ควรได้รับการยอมรับ ยกย่องชมเชย ให้รางวัล กับผลงานที่ออกมาดี เด่นชัด เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจในการทางาน
1.4 ควรมีการกาหนดตาแหน่ง การมอบหมายงาน ปริมาณงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาความสุ ข ในการท างานกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานในการท างานของข้ าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
2.2 ควรศึกษาความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการสานักงาน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ดตาก เปรี ยบเที ยบกั บ ส านั ก งานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดอื่นๆ

44

บรรณานุกรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2550). กระทรวงมหาดไทย. พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย.
กัลยารัตน์ อ๋องคณา. 2549. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อม
ในงาน กับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คัดนางค์ มณีศรี. 2554. “ความสุขคืออะไร”.[ออนไลน์] .เข้าถึงได้จาก:
http://www.stjohn.ac.th/University/Guidance/kwam-suk-kua-a-rai.htm.
[สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561].
จรรยา ดาสา. 2552. “ความสุขในที่ทางาน”.(Happy workplace). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://www.il.mahidol.ac.th/images/stories/exchange/7-05-52_Cp;imn_6pdf.
[สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561].
ชาญวิทย วสันตธนารัตน์. “องคกรแหงความสุขด้วยความสุข 8 ประการ”, หมอชาวบาน, ปีที่ 30 ฉบับที่
349 (2551): 18 – 25.
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2553. “ความสุขในที่ทางาน”. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/excutve_journal/jan_mar_10/pdf/8991.pdf. [สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561].
บุญเทือง โพธิ์เจริญ.2551.ความสุขที่คุณสร้างได้.พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์ฐานบุ๊ค.
ประพนธ์ ผาสุขยืด. 2549. “Happy workplace”. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:
http://www.gotoknow.org/blog/beyondkm/58183. [สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561].
ปิยดา ศรประทุม.2548.บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน
บริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์.สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ.
ปิยอร ลีระเติมพงษ์.2552.ความสุขในการทางานของพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช.การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
พรรณิภา สืบสุข. 2548. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะงาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
หัวหน้าผู้ป่วย กับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

45

บรรณานุกรม (ต่อ)
ลลิลธร มะระกานนท์. 2550. การศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์กรซึ่งส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
สายการผลิตในบริษัทเอกชน. วิทยานิพนธ์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ.
ศิรินทร์ ผอมน้อย. 2551. “ความสุขในการทางาน”.[ออนไลน์] .เข้าถึงได้จาก :
http://www.oknation.net/blog/print.php?idช278062. [สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561].
ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2554. “บรรยากาศในองค์กร”. ”.[ออนไลน์] .เข้าถึงได้
จาก : http://www.chulapedia.chula.ac.th/imdex.php. [สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561].

ภาคผนวก ค

แบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
*************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย (นบ.ปภ.15) ขอให้ ท่ า นตอบแบบสอบถามตามความเป็ น จริ ง เพื่ อ ประโยชน์
ในการวิจัย
ทั้งนี้ แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน กรุณาทาเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง ที่ตรงกับตัวท่านและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อท่าน ข้อมูลจะถูกนามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถยุติการให้ข้อมูลของท่าน
ได้ตลอดเวลาในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย
นางจิณัฏฐ์ตา เพ็ชร์พิรุณ
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.รุ่นที่ 15)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
( ) 1. ชาย
(
1.2 สังกัด
( ) 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
( ) 2. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
( ) 3. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
1.3 ประเภทบุคลากร
( ) 1. ข้าราชการ
(
( ) 3. พนักงานราชการ
1.4 อายุ
( ) 1. 21 – 30 ปี
(
( ) 3. 41 – 50 ปี
(
1.5 ระดับการศึกษา
( ) 1. ประถมศึกษา
(
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. (
( ) 5. ปริญญาตรี
(

) 2. หญิง

) 2. ลูกจ้างประจา

) 2. 31 – 40 ปี
) 4. 51 – 60 ปี
) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
) 4. อนุปริญญา (ปวท./ปวส.)
) 6. สูงกว่าปริญญาตรี

-21.6 สถานภาพ
( ) 1. โสด
( ) 3. หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่
1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) 1. น้อยกว่า 15,000 บาท
( ) 3. 20,001 – 25,000 บาท
( ) 5. 30,001 – 35,000 บาท
1.8 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ)
( ) 1. น้อยกว่า 5 ปี
( ) 3. 11 – 15 ปี
( ) 5. 21 – 25 ปี

(

) 2. สมรส

(
(
(

) 2. 15,001 – 20,000 บาท
) 4. 25,001 – 30,000 บาท
) 6. มากกว่า 35,000 บาท

(
(
(

) 2. 6 – 10 ปี
) 4. 16 – 20 ปี
) 6. มากกว่า 25 ปี

-3ตอนที่ 2 ปัจจัยการทางาน
โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตัดสินใจว่าท่านมีพฤติกรรมต่อข้อความในแต่ละ
ข้อมากน้อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริง

ปัจจัยการทางาน
การติดต่อสัมพันธ์
1. เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทางาน
2. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
3. ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร
เป็นกันเอง
ความรักในงาน
4. ท่านมีความรักและผูกพันกับงานที่ทา
5. ท่านภูมิใจในงานที่ทาปัจจุบัน
6. ท่านรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ทา
ความสาเร็จในงาน
7. ท่านทางานที่ท้าทายได้สาเร็จ
8. ท่านรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ทา
9. ท่านได้ผลลัพธ์จากการทางานดีตามต้องการ
การเป็นที่ยอมรับ
10. ท่านได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน
11. เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถ
ของท่าน
12. หัวหน้างานให้การยอมรับและไว้วางใจ
ในการทางานของท่าน

มากทีส่ ดุ
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สดุ
(1)

-4ตอนที่ 3 ความสุขในการทางาน
โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตัดสินใจว่าท่านมีพฤติกรรมต่อข้อความในแต่ละ
ข้อมากน้อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริง
ความสุขในการทางาน
ความรื่นรมย์ในงาน
1. ท่านรู้สึกสนุกกับงานที่ทา
2. ท่านรู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ ในการทางาน
3. ท่านรู้สึกสบายใจในการทางาน
ความพึงพอใจในงาน
4. ท่านรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ทา
5. ท่านรู้สึกว่างานที่ทาน่าสนใจ
6. ท่านรู้สึกยินดี เต็มใจทางาน
ความกระตือรือร้นในงาน
7. ท่านรู้สึกว่าอยากทางาน
8. ท่านรู้สึกตื่นตัวทางานได้อย่างคล่องแคล้ว
9. ท่านรู้สึกมีชีวิตชีวาในการทางาน

มากที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล

: นางจิณัฏฐ์ตา เพ็ชร์พิรุณ

วัน เดือน ปี เกิด

: วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

การศึกษา

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตาแหน่ง

: นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

สถานที่ทางาน

: สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก

