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ค ำน ำ 
 

 เอกสารการศึกษาวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร  

นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่น ที่ 15  จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่องปัจจัย  

ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล และการแปลผล

ข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติส าหรับใช้   ในการวิเคราะห์ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคล  และปัจจัยการท างาน ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ ส ารวจระดับ

ความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเพ่ือเปรียบเทียบความสุขใน

การท างาน  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการท างานของส านักงานป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัยจังหวัดตาก  
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ข 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  

พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจาก ผู้ศึกษาวิจัย

ได้รับความอนุเคราะห์จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล  เชาว์วัฒนกุล  ดร.ชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง  และ      

คุณวรชพร  เพชรสุวรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15  ที่กรุณาให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และชี้แนะแนวทางครั้งนี้ด้วยดี  ท าให้รายงานการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ที่กรุณาให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  และที่ให้ความกรุณาในการจัดเก็บแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ

ในการจัดท างานวิจัย 

               ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  หรือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป  คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากการ

ศึกษาวิจัยฉบับนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน ที่กล่าวมาข้างต้น มา ณ โอกาสนี้   

      

        

                                                    จิณัฏฐ์ตา เพ็ชรพิ์รุณ 
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ค 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือน าผล
การศึกษาที่ได้เสนอเป็นแนวทางให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  
จากการศึกษาพบว่า ด้านการติดต่อสัมพันธ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณา
รายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อเพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการท างาน และ
หัวข้อตนเองและเพ่ือนร่วมงานมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.23 ส่วนหัวข้อ
ตนเองและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.14  ด้านความรักในงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ หัวข้อมีความภูมิใจในงานที่ท าปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32   หัวข้อรับรู้และเห็นคุณค่าในงาน
ที่ท า มีคะแนนเฉลี่ย 4.23  ส่วนหัวข้อตนเองตนเองมีความรักและผูกพันกับงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
4.14  ด้านความส าเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณารายข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อท างานที่ท้าทายได้ส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32  หัวข้อ
รู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ท า มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ส่วนหัวข้อได้ผลลัพธ์จากการท างานดีตามต้องการ          
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.23  ด้านการเป็นที่ยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89        
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อหัวหน้างานให้การยอมรับและไว้วางใจ
ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.09 หัวข้อได้รับความเชื่อถือจากเพ่ือนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.91      
ส่วนหัวข้อเพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของตนเอง  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.68 
 

  ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76        
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
3.80  ความรื่นรมย์ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความกระตือรือร้น
ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.73 จากผลการศึกษาระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม 
ผลการวิจัยยังมีประเด็นที่น่าสนใจ  ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาอภิปราย คือ บุคลากรของส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก มีความรื่นรมย์ในงาน ในระดับมาก ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
ในครั้งต่อไป ควรศึกษาความสุขในการท างานกับผลสัมฤทธิ์ของงานในการท างานของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก   และเปรียบเทียบกับ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่ืนๆ   
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในของชีวิต

มนุษย์ในปัจจุบัน ล้วนมีความเครียดและความกดดันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอ ดังนั้นทุกคนจึงต้องการแสวงหา
สิ่งที่ท าให้คนเองนั้นผ่อนคลายความกดดัน เกิดความรู้สึกภายในจิตใจที่เรียกว่า ความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุข
ในชีวิตส่วนตัว ความสุขในชีวิตการท างาน หรือแม้แต่ชีวิตในสังคมทั่วไปก็ตาม จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนพัฒนาฯ ซึ่งมีความสุขเป็นเป้าหมาย
หลัก ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มาจากการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคม   บนฐานของความมีเหตุผล ด ารงชีวิตอย่างมั่นคง ทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่   บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคม 
เสริมสร้างจิตส านักด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์เพ่ือลดความขัดแย้ง เพ่ือมุ่งสู่การสร้าง “ความสุข” ให้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อคนในระดับปัจเจกมีความสุขแล้วก็
จะส่งผลให้ชุมชนมีความสุข จากชุมชนก็จะขยายผล ไปยังสถาบันต่าง ๆ และรวมไปถึงระดับประเทศในที่สุด 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550) ความสุขในการท างานถือเป็นสิ่ง
ส าคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานในทุกองค์การ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน เพราะใน    
แต่ละวันนั้น คนส่วนใหญ่ใช้เวลาหมดไปกับการท างาน มีปัจจัยหลายประการที่เป็นปัจจัยที่สร้างให้คนใน
องค์การมีความสุขได้ ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีงานวิจัย ในต่างประเทศได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุข
ในองค์การที่ต่างกัน เช่น องค์กรแห่งสุขภาวะที่ดี (Healthy Organization) องค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) จิตวิญญาณแห่งองค์การ (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
Work life) ภาวะอยู่เย็นเป็นสุข (Well-bing) การจัดกรกับความเครียด (Stress Management) ความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) องค์กรที่มี
ความยืดหยุ่น (Flexible Organization) และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-life Balance) 

จากการศึกษาในอดีตนับตั้งแต่ Hawthorn studies ที่ Western electric เมืองชิคาโก  ซึ่งเป็น
ช่วงเริ่มต้นของการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของมนุษย์ มาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีผลการศึกษา ส ารวจและวิจัย
ของหลายสถาบัน เช่น การส ารวจของเอแบคโพลล์ ระหว่างวันที่ 1-18 สิงหาคม 2551 เรื่อง “ประเมินความสุข
ของคนท างาน (Happiness at Workplace) : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 – 60 ปี  ที่ท างานในสถาน
ประกอบการและองค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่    ท าให้คนท างานมีความสุข
หรือความทุกข์จากการท างานนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือน รายได้ หรือสภาวะ
เศรษฐกิจ และปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน มีหัวหน้าที่เข้าถึงได้ สุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ท างานที่ดีและยังมีปัจจัยด้าน
อ่ืน ๆ อีกที่อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างความสุขให้กับคนในองค์การได้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2552) 
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ส าหรับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ คือ เป็นตัวแทน
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นผู้แทน  ใน
คณะกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ในระดับจังหวัดและอ าเภอ ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในจังหวัด การให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเตือนภัย ตลอดจน
การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือลดความสูญเสียชี วิตและทรัพย์สิน  ให้น้อยที่สุด เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์งานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกัน
บรรเทาและช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ พ้ืนที่เสี่ยงภัย
ประเภทที่เกิดและอาจเกิดขึ้นในจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยในจังหวัดตลอดจน
การจัดท าแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน  การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลืออันเนื่องมาจาก
การเกิดสาธารณภัยในจังหวัด รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ภารกิจเหล่านี้ล้วนท าให้บุคลากรของส านักงานเกิดความเครียด และเป็นสาเหตุหลักให้การ
ด าเนินการตามภารกิจหน้าที่เหล่านี้ เกิดประสิทธิภาพที่ลดน้อยลง จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด 
ที่จะด าเนินการศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก” เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่จะส่งผลต่อประชาชนในจังหวัดตากต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
                   1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  และปัจจัยการท างาน ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
                   1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
                   1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความสุขในการท างาน  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการ
ท างาน 
 
 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
                    1.3.1  ขอบเขตในด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 

  1.3.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สังกัด ประเภทบุคลากร อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 

        1.3.1.2  ปัจจัยการท างาน ประกอบด้วย การติดต่อสัมพันธ์  ความรักในงาน    
ความส าเร็จในงาน  และการเป็นที่ยอมรับ 

        1.3.1.3  การศึกษาความสุขในการท างาน ประกอบด้วย  ความรื่นรมย์ในงาน  
ความพึงพอใจในงาน  ความกระตือรือร้นในงาน 
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1.3.2  ขอบเขตในด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงาน 
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 1 กลุ่มงาน 2 ฝ่าย จ านวน 23 คน แต่ในการ
วิจัยจะยกเว้นตัวผู้วิจัยเพ่ือป้องกันค่าที่วิจัยมีความล าเอียง เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 22 คน และกลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้พร้อมยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย  

1.3.3  ขอบเขตในด้านเวลาในการศึกษา  ช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

1.4. ประโยชน์ที่ได้รับในกำรศึกษำ 
1.4.1 ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

1.4.2  ทราบถึงระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

1.4.3  เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
น าไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารงานในส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก       
ให้บุคลากรมีความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก” การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม และ
ประมวลเอกสารต่างๆ โดยแยกออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามหัวข้อ ดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสุข 
2.2  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความสุข 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2554) ได้กล่าวถึงสุขตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542 ได้ให้นิยามไว้ว่า “น. ความสบายกายสบายใจ...” สุขคือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่งมีหลายระดับ
ตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อย หรือความพอใจถึงความเพลิดเพลิน หรือเต็มไปด้วยความสนุก  มีการใช้
แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงสิ่งที่  ท าให้เกิดสุข 
แนวความคิดทางปรัชญาและศาสนามักจะก าหนดนิยามของสุขในความหมายของการด ารงชีวิตที่ดี มีความ
เจริญ โดยไม่จ ากัดความหมายของสุขว่าเป็นเพียงอารมณ์ประเภทหนึ่ง 

วีนโฮเฟ่น (1997 อ้างใน คัดนางค์ มณีศรี) นิยามความสุขไว้ว่า คือการประเมินของแต่ละคนว่า 
ชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากน้อยแค่ไหน การที่เราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึง
พอใจกับชีวิตเรานั่นเอง ซึ่งคนที่มีความสุข เป็นคนที่แทบจะไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตของตัวเอง ชอบสนุกสนาน
อยู่กับเพ่ือนฝูง ชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่ขึ้นลงง่าย  ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และมักหวังว่า
ตนเองจะได้พบเจอสิ่งที่ดี ๆ ในอนาคต 

Manion (2003 อ้างใน กัลยารัตน์ อ๋องคณา , 2549) ความสุขในการท างาน เป็นการแสดง
อารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีความคิด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานและมีความยึดมั่นในองค์การสูง   
ซึ่งมุ่งอธิบายด้วยองค์ประกอบของความสุข 4 องค์ประกอบคือ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน และการเป็น
ที่ยอมรับ 

1. การติดต่อสัมพันธ์ (connections) เป็นพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรใน
สถานที่ท างาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกันท างานเกิดสังคมการท างานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีขึ้น บุคลากรที่ตน
ปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา พูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือและ
ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิดมิตรภาพระหว่างการปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ 

2. ความรักในงาน (Love of the work) เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่างแน่นเหนี่ยว
กับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่ เป็นองค์ประกอบของงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกทางบวกที่ได้ปฏิบัติ มีความเพลิดเพลิน สนุกเมื่อได้ปฏิบัติงาน 
ปรารถนาที่จะท างาน รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ท างาน ภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน 

3. ความส าเร็จในงาน (Work achievement) เป็นการรับรู้ว่าตนได้ปฏิบัติงาน ได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายได้ท าหน้าที่ท้าทายให้ส าเร็จ        
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เกิดผลลัพธ์การท างานไปในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ       
มีความก้าวหน้า องค์การเกิดการพัฒนา 

4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) เป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน 
ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามของตนเกี่ยวกับเรื่องงาน ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากผู้ร่วมงาน ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  

ศรินทิพย์ ผอมน้อย (2551) ได้กล่าวว่า ความสุขในการท างานเกิดจากความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจในการท างานเกิดจากปัจจัยองค์ประกอบดังนี้ 

1. ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย หมายถึง ความมั่นคง ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 
2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน ได้แก่ การมีโอกาสเลื่อนขั้นในต าแหน่งการงานที่สูงขึ้น  การมี

โอกาสได้ก้าวหน้าจากความสามารถในการท างานย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งเพศชายจะต้องการ
เรื่องนี้สูงกว่าเพศหญิง 

3. สถานที่ท างานและการจัดการ คือ สภาพที่ท างาน ทั้งลักษณะกายสภาพทั่วไป และลักษณะ
ของการจัดการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายงานนั้น ๆ รวมถึง ชื่อเสียงของสถานที่ท างานนั้นด้วย 

4. อัตราค่าจ้างที่ได้รับ ผู้ปฏิบัติงานชายจะให้ความส าคัญกับค่าจ้างมากกว่าผู้ปฏิบัติงานหญิง และ
ผู้ที่ท างานในหน่วยงานภาคเอกชนให้ความส าคัญแก่ค่าจ้างมากกว่าผู้ที่ท างานในหน่วยงานภาครัฐบาล 

5. ลักษณะงานที่ท า คือ ลักษณะเฉพาะของงานในแต่ละประเภทที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน
ออกไป เช่น งานสอน งานบริหาร งานบริการ เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานมาก         
ถ้าท าได้ตรงตามความต้องการและความถนัดของตนเองก็จะเกิดความพึงพอใจ 

6. การนิเทศงาน คือ การติดตามดูแลให้ค าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถ
ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้สึกพอใจต่องานได้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งการย้ายงานหรือลาออกจากงาน  อาจมาจากการ
นิเทศงานที่ไม่ด ี

7. ลักษณะทางสังคม การใช้ชีวิตในสถานที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
8. สภาพการท างาน คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความสว่างของแสง การถ่ายเทอากาศ 

การจัดชั่วโมงการท างาน เป็นต้น ซึ่งในด้านนี้ ผู้หญิงจะให้ความส าคัญมากกว่าผู้ชาย 
9. สิ่งตอบแทน ที่ได้รับนอกจากค่าจ้าง เช่น สวัสดิการต่าง ๆ เงินบ าเหน็จตอบแทน  เมื่อออกจาก

งาน เงินตอบแทนในโอกาสพิเศษ 
10. บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ช่วยในการท างาน สถานที่ท างาน สะอาด รู้สึกปลอดภัย 

ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจูงใจให้บุคคลท างานได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพ 
11. สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การท างานทุกอย่างต้องมีทีมงาน มีเพ่ือนร่วมงาน  มีผู้บังคับบัญชา

หรือเจ้านาย ถ้าผู้ท างานสามารถเข้ากับทุกคนเข้ากับทุกระดับได้ การท างานนั้นก็จะมีความสุข 
12. การยอมรับนับถือ คนท างานทุกคนต้องการได้รับการยอมรับนับถือให้เกียรติจากผู้ อ่ื น        

มีความจริงใจต่อกัน ปฏิบัติดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
13. การสื่อสาร ที่มีทั้งแบบใช้ค าพูดกับไม่ใช้ค าพูด การสื่อสารในงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้รวดเร็ว

ทันเหตุการณ์ แบบใช้ค าพูด ต้องพูดเปิดเผย ตรงไปตรงมา ส่วนการสื่อสารที่ไม่ใช้ค าพูด ได้แก่ ประกาศ 
หนังสือเวียน กระดาษเตือนความจ า เป็นต้น การติดต่อสื่อสารจะช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน งานมีความ
ราบรื่นมากขึ้น 
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14. การพัฒนาตน เป็นการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ โอกาสในการสร้างความก้าวหน้า การได้เข้า
รับการอบรมในโครงการต่าง ๆ 

Warr (1990 อ้างใน พรรณิภา สืบสุข, 2548) กล่าวว่า ความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคลใน
การท างานประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน      
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 

1. ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึกสนุกกับ
งาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ในการท างาน 

2. ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก
เพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตน 

3. ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิด
ความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัวท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการ
ท างาน 

จรรยา ดาสา (2552) กล่าวว่าการสร้างความสุขในที่ท างานถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง      
ที่ท าให้การบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพ่ิม
ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความ
ขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสิ่งที่ถือ
ว่าเป็นความสุขในที่ท างานได้แก่ การสนุกกับสิ่งที่ตัวเองท า การได้ท างานที่ดี และภูมิใจกับงานที่ตนท าได้
ท างานร่วมกับคนดี ๆ รู้ว่างานที่ตนเองท านั้นมีความส าคัญ การที่มีคนเห็นคุณค่าของงานที่ เราท า การมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ท า ความรู้สึกสนุก มีความสุขในที่ท างาน และมีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมสร้าง
พลังในการท างาน 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2553) ปัจจัยที่จะส่งผลให้คนมีความสุขในท่ีท างาน ได้แก่ 
   1. ความเป็นมิตร การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน 
   2. งานที่ท ามีความสนุก 
   3. เจ้านายที่ดี 
   4. มีความสมดุลในการท างานท่ีดี (Work/Life Balanec) 
   5. งานมีความหลากหลาย 
   6. เชื่อว่าเราก าลังท าบางสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ 
   7. รู้สึกว่าบางสิ่งที่เราท าสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น 
   8. เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของทีม 
   9. ได้รับการยอมรับในความส าเร็จที่ท าได้ 
 10. เงินเดือนดี 

ประพนธ์ ผาสุกยืด (2549) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ปัจจัยหลักที่ท าให้คนท างานได้อย่าง       
มีความสุข มีดังนี้ 

1. ตัวเนื้องาน งานมีความท้าทายอยู่ในเนื้องานหรือไม่ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดง
ศักยภาพหรือไม่ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกมีคุณค่าหรือไม่ 

2. วัฒนธรรมการท างาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตัดสินใจ ได้มีส่วนร่วม  มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของ (Ownership) หรือไม ่



7 
 

 

3. ปัจจัยแวดล้อม สภาพแวดล้อมในที่ท างานส่งเสริมหรือเอ้ืออ านวยต่อการท างานหรือไม่ 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างไร 

4. ภาวะผู้น า ผู้น าส่งเสริมการท างานหรือไม่ มีการให้ทิศทางที่ชัดเจนในการท างานหรือไม่ 
สามารถสร้างขวัญและก าลังใจได้ดีเพียงใด 

บุญเทือง โพธิ์เจริญ (2551) กล่าวไว้ว่า คนที่มีความกระตือรือร้นอยู่ เสมอ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า คนทั่วไปเมื่อได้ท างานที่ตนพอใจ มีผลตอบแทนสูง หรือได้ท างานให้
คนที่รักก็จะกระตือรือร้นที่จะท า และท างานนั้นได้ดี แต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ชอบ งานซ้ าซากจ าเจ  น่าเบื่อหน่าย 
เป็นงานที่ไม่ถนัด หรือไม่เห็นด้วยกับนโยบาย ก็จะท างานอย่างไม่มีความกระตือรือร้นที่จะท า ผลงานอาจไม่
ส าเร็จหรือล่าช้า 

Diener (2003 อ้างใน ปิยอร ลี ระเติมพงษ์ , 2552) กล่ าวว่า ความสุข (Happiness or 
Subjective Well-being) ตามแนวคิดของ Diener อธิบายองค์ประกอบของความสุขว่าคือ ความพึงพอใจใน
ชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิต เช่น ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิต หรือ
การกระท าเหล่านั้นเป็นอารมณ์ ความรู้สึกด้านบวกสูง และอารมณ์ความรู้สึกด้านลบต่ า คนที่มีความสุขเกิดขึ้น
ได้จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกันเช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความต้องการ
ของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) และน ามาซึ่งความสุข ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่ตนเอง
เป็นและกระท าอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถกระท าได้ตาม
ความตั้งใจ สมเหตุสมผล เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึน 

2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนรักและ
ชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีความสุขเมื่องานที่กระท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
ตลอดจนท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

3. อารมณ์ด้านบวก (Positive Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่ดี 
รื่นรมย์หรรษา สนุกสนานกับการท างาน ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจได้เสมอขณะท างาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่
ตนกระท า รับรู้ถึงความดีงาม และคุณประโยชน์ของงานที่กระท า 

4. อารมณ์ด้านลบ (Negative Effect) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์กับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น
ในการท างาน เช่น ความคับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่
ถูกต้อง อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพ่ือสนองความต้องการของตนให้มีความสุข 

สิ่งประกอบส าคัญท่ีท าให้การท างานมีความสุข 
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กล่าวถึงสิ่งประกอบส าคัญที่ท าให้การท างาน  

มีความสุขไว้ ดังนี้ 
1. แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน เป็นสิ่งประกอบส าคัญที่ท าให้การท างาน มี

ความสุข ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดที่จะท าให้งานส าเร็จ แรงจูงใจในการท างานมีดังต่อไปนี้ 

     1.1 ขวัญและก าลังใจในการท างาน คือ ความรัก ศรัทธาในอาชีพ ความพึงพอใจในงานที่ท า 
อาจเกิดจากค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ หรือเกิดจากความมุ่งหวังในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึง
ความมั่นคงในอาชีพ บุคคลที่มีขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดี จะส่งผลต่อความส าเร็จและได้ผลงาน  
ออกมาดี 
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     1.2 การเผยแพร่และการแสดงผลงาน เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะจะท าให้
บุคคลภูมิใจ มั่นใจในความสามารถของตัวเอง และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจูงใจให้บุคคลอยาก
ท างาน ท างานแล้วมีความสุข 

     1.3 ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงาน เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรอยากท างาน นั่นคือ ทั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกนั้นเข้าใจกันดี ไม่บังคับขู่เข็ญ ไม่ล าบากใจ ทุกคนช่วยเหลือกัน การท างานก็จะมีความสุข 

วิธีสร้างแรงจูงใจในการท างาน มีดังต่อไปนี้ 
1. การสร้างเจตคติที่ดีในการท างาน มีการวางแผนงานร่วมกัน 
2. มีมาตรฐานวัดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีเครื่องมือวัด 
3. ให้บ าเหน็จค่าจ้างรางวัลคุ้มค่าเหมาะสมกับการท างาน 
4. การยอมรับสมาชิกด้วยการสร้างสัมพันธ์แบบพ่ีน้องแบบเพ่ือน 
5. ให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสม 
6. จัดสวัสดิการที่เหมาะสม 
7. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ติดต่อสัมพันธ์พบปะสังสรรค์อย่างสม่ าเสมอ 
ส าหรับสิ่งจูงใจให้คนพอใจในการท างาน มี 5 ประการ คือ 
1. งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
2. มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
3. มีความสุขใจกับงานที่ท า 
4. มีความเร่งรัดและรับผิดชอบในงาน 
5. ได้ผลตอบแทนคือความก้าวหน้าในงาน 

บรรยากาศในการท างาน คือ สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป เช่น สถานที่ท างาน เครื่องมืออุปกรณ์ 
รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้น มีสภาพที่สบายกายสบายใจในการท างาน การท างานก็จะมีความสุขซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเรื่องต่อไปนี้ 

1. สถานที่ท างาน สถานที่ท างานเป็นสิ่งประกอบที่ท าให้การท างานมีความสุข เพราะสถานที่
ท างานสามารถบ่งบอกถึงภารกิจและความมั่นคงของหน่วยงาน การจัดและตกแต่งสถานที่ท างานให้สะอาด    
ร่มรื่น สวยงาม จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้คนในหน่วยงานมีความสบายใจ อยากท างาน โดยเฉพาะงาน
ธุรกิจเอกชน มักจะเน้นหนักในเรื่องอาคารส านักงาน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงอันดับแรกของ
หน่วยงาน ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการก็จะเกิดความมั่นใจและเต็มใจใช้บริการ สถานที่ท างานจีงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยเสริมบรรยากาศในหน่วยงาน 

2. ภารกิจหรืองานที่ท า ภารกิจหรืองานหลักของหน่วยงานเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการสร้าง
บรรยากาศในหน่วยงาน ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นบรรยากาศท่ีดีในหน่วยงาน มีลักษณะดังนี้ 

      2.1 มีความชัดเจนในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งชัดเจนในผลตอบแทนที่เป็น
รูปธรรม เช่น ผลตอบแทนในเรื่องของก าไรหรือขาดทุน 

      2.2 มีความต่อเนื่อง คือ งานที่ท าต้องไม่ขาดช่วง มีความต่อเนื่อง มีงานท าอย่างสม่ าเสมอ     
ก็จะท าให้การท างานมีชีวิตชีวา 

      2.3 มีความมั่นคงซึ่งเป็นหลักประกันให้บุคคลรู้สึกว่างานจะช่วยให้เขามีความสุขได้ตลอดชีวิต 
อีกท้ังได้รับความเป็นธรรมในงานที่ท า 

3. เพ่ือนร่วมงาน เป็นสิ่งประกอบส าคัญในการท างานให้มีความสุขโดยเฉพาะบรรยากาศ   ในการ
ท างานร่วมกัน จะบอกถึงความสัมพันธ์ที่ดีหรือความขัดแย้งอย่างชัดเจน ซึ่งการสร้างบรรยากาศนั้น  มีวิธีดังนี้ 



9 
 

 

 - การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน 
 - การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 - การเยี่ยมครอบครัว 
 - การสัมมนาหรือประชุม 
 - มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 - การสรุปผลงาน 

4. เครื่องอ านวยความสะดวกในการท างาน 
    เครื่องอ านวยความสะดวกในการท างานเป็นสิ่งประกอบส าคัญที่ท าให้การท างานมีความสุข 

การท างานมีความสะดวกรวดเร็ว ในหน่วยงานควรมีเครื่องอ านวยความสะดวกดังต่อไปนี้ 
     4.1 เครื่องทุ่นแรง คือ เครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในการผ่อนแรงในการท างาน เช่น 

เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิ 
     4.2 เครื่องอ านวยความสะดวกในการประสานงาน เช่น วิทยุมือถือ โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ 
     4.3 เครื่องอ านวยความสะดวกด้านวิชาการ คือ มีเอกสารแบบพิมพ์ที่เป็นความรู้ทางวิชาการ 

มุมหนังสือ โดยจัดให้มีเครื่องอ านวยความสะดวกพร้อมทุกอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ 
     4.4 เครื่องอ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ เช่น มีห้องน้ าสะอาดที่พักผ่อน ที่บริการน้ าดื่มที่

จ าเป็น สถานที่จอดรถ เป็นต้น 
5. การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานของตน 
    ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานของตน 

จึงมีความส าคัญยิ่งต่องานอาชีพของตน ซึ่งถือเป็นสิ่งประกอบส าคัญที่ท าให้การท างานมีความสุข และประสบ
ความส าเร็จด้วยดี โดยมีวิธีดังต่อไปนี้ 

     5.1 รับทราบข่าวสารจากสื่อสารมวลชนทุกชนิด เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร 
และเครื่องมือโทรคมนามคมอ่ืน ๆ 

     5.2 รับทราบข่าวสารข้อมูลจากแหล่งข่าว หมายถึง การหาข่าวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
บุคคลที่ เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องหรือแต่ละพ้ืนที่  ก็จะเป็นการได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด            
มีประโยชน์มากส าหรับงานอาชีพของตน 

     5.3 การรับทราบข่าวสารข้อมูลในกลุ่มอาชีพ เช่น จากสมาคม ชมรมสหกรณ์ ตลาด
หลักทรัพย์ จะมีประโยชน์ส าหรับการรับทราบข่างสารความเคลื่อนไหนที่ทันสมัยในงานอาชีพเดียวกัน          
ยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มของปัจจุบันและอนาคตได้ 

     5.4 การรับทราบข่าวสารจากการศึกษาค้นคว้าและการศึกษาดูงาน ก็จะเป็นประโยชน์ในการ
น าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานในอาชีพของตนเพราะจะได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

     5.5 การรับทราบข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานของทางราชการ ถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะ
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 บรรยากาศองค์กรจะเป็นแรงกดดันส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในการท างาน  
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Litwin and Stringer (1968 อ้างใน ลลิลธร มะระกานนท์, 2550) กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์กร 
หมายถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมองค์กร ซึ่งรับรู้โดยบุคลากรในองค์กรทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์กร 

กาญจนา (2543 อ้างใน ปิยะดา ศรประทุม , 2548) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้หรือเข้าใจที่
ผู้ปฏิบัติงานมีต่อองค์การที่ก าลังท างานอยู่ และมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ 

ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความหมายของบรรยากาศใน
องค์กร หรือ Organizational Climate บรรยากาศ (Climate) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรภายในองค์กร
ต่อปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการท างาน หรืออีกนัยหนึ่งคือการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานใน
องค์กรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ถ้าบรรยากาศในการท างานมีความเหมาะสมจะส่งผลต่อการจูงใจ
บุคลากรภายในองค์กร นั่นคือ ถ้าผู้บริการสามารถท่ีจะดูแลบรรยากาศในการท างานให้มีความเหมาะสมย่อมจะ
ส่งผลต่อการจูงใจบุคลากรภายในองค์กร เปรียบได้กับวันที่ อากาศดี ท้องฟ้าปลอดโปร่ง  ทุกคนย่อมอยากท่ีจะ
ท างานให้ได้ผลดีที่สุด แต่ถ้าในองค์กรที่บรรยากาศไม่ดี ก็จะท าให้ไม่รู้สึกจูงใจที่จะท างาน เปรียบได้กับวันที่
อากาศไม่ดี ฟ้ามืดครึ้ม บุคลากรก็อยากหลบฝนพักผ่อน ไม่อยากท างานนั่นเอง   

องค์ประกอบของบรรยากาศในองค์กร 
Likert และ Likert (1976 อ้างใน ปิยะดา ศรประทุม , 2548) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ

บรรยากาศองค์การไว้ดังนี้ 
1. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร (Communication Flow) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงาน        

รู้ความเป็นไปในองค์การ ผู้น าแสดงความใจกว้างที่จะติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพ่ือการปฏิบัติงานที่ได้ผลดี 

2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making Practices) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจงานทุกระดับ มีข่าวสารเพียงพอในการตัดสินใจ หากการ
ตัดสินใจมีผลกระทบต่อใครแล้ว ผู้น าจะขอความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานคนนั้น 

3. การเอาใจใส่ ต่ อพนั กงาน  (Concern for Perple) หมายถึ ง การที่ องค์การเอาใจใส่            
จดัสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพอใจในการท างาน 

4. การมีอิทธิพลในองค์การ (Influence on Department) หมายถึง การที่พนักงาน แต่ละคน    
มีอ านาจในการบังคับหรือชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามหรือท าตาม รวมทั้งมีอ านาจที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. เทคโนโลยีที่ ใช้ในองค์การ (Technological Adequacy) หมายถึง การที่องค์การมีการ
ปรับปรุงวิธีการท างาน และมีการจัดสรรเครื่องมือ ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้ในกากรท างาน 

6. การสร้างแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) หมายถึง การที่องค์การมีนโยบายในการ
กระตุ้นให้พนักงานขยันท างานเพ่ือการเลื่อนต าแหน่ง เพ่ืออัตราค่าจ้าง และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน 

Altman (2000 อ้างใน ลลิลธร มะระกานนท์ , 2550) ได้เสนอแนวคิดที่ก าหนดคุณลักษณะที่
ก าหนดบรรยากาศองค์กร 

1. ลักษณะของงาน เช่น ความท้าทายของงาน ความมีอิสระในการท างาน ความส าคัญของงาน
นั้นที่มีต่อองค์กร 

2. คุณลักษณะของบทบาทที่บุคคลนั้นได้รับ มีบทบาทที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ บทบาทหน้าที่ของ
ตนต้องไม่ขัดแย้งกัน ต้องไม่มีบทบาทมากเกินไป 



11 
 

 

3. ลักษณะขององค์กร ต้องมีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ นโยบาย
หรือแนวทางปฏิบัติขององค์กรมีความยุติธรรม มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในองค์กร 

4. ลักษณะของผู้น า เช่น คุณสมบัติของผู้น า ให้ความช่วยเหลือลูกน้องในการท างานมีการก าหนด
เป้าหมายที่ดีให้กับลูกน้องในการปฏิบัติงาน ระดับความน่าเชื่อถือของหัวหน้างาน 

5. ลักษณะของกลุ่มงาน เช่น ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มงาน การให้ความร่วมมือกันภายในกลุ่ม 
ความภูมิใจในหน่วยงานของตน ความยินดีในการต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่เข้าทีม 

ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
บรรยากาศในองค์กร และปัจจัยที่สงผลถึงบรรยากาศในองค์กรที่สามารถควบคุมและบริหารได้ไว้ดังนี้ 
องค์ประกอบของบรรยากาศในองค์กรประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านโครงการสร้าง (Structure) ซึ่งไม่ได้หมายถึงโครงสร้างองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น     
แต่พิจารณาว่าบุคลากรรู้สึกมีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่ จะดีถ้าพนักงานมีความรู้สึกว่างาน 
มีความชัดเจน แต่จะต่ าถ้าบุคลากรรู้สึกสับสนในงานที่ต้องท า การตัดสินใจไม่แน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านมาตรฐาน (Standards) ครอบคลุมถึงการที่พนักงานมีความภูมิใจในงานที่ท าอยู่ รวมถึง
ความต้องการที่จะยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น ถ้ามาตรฐานสูงแสดงว่าพนักงานจะมีการแสวงหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) สะท้อนถึงความรู้สึกของพนักงานว่าสามารถท างาน
และรับผิดชอบงานด้วยตนเองได้อย่างอิสระหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือการเป็นเจ้านายตัวเอง   ถ้าความ
รับผิดชอบสูงแสดงว่ารู้สึกว่าองค์กรให้การสนับสนุนให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แต่ถ้าระดับต่ าแสดงว่า
การยอมรับการตัดสินใจด้วยตนเองอยู่ในระดับต่ า 

4. ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) พนักงานมีความรู้สึกว่าผลตอบแทนหรือรางวัล     
ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้ท าหรือไม่ ถ้าระดับการยอมรับสูงแสดงว่าพนักงานในองค์กรรู้สึกว่ามีความสมดุล
ระหว่างงานที่ท าไปกับผลตอบแทนที่ได้รับ แต่เมื่อไรที่พนักงานรู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ท าไป 
จะส่งผลต่อการจูงใจในการท างานในอนาคตต่อไป ซึ่งผลตอบแทนนั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น 

5. ด้านการสนับสนุน (Support) สะท้อนถึงความรู้สึกที่ไว้เนื้อเชื่อใจและการได้รับการสนับสนุน
ในกลุ่ม ระดับการสนับสนุนจะสูง ถ้าพนักงานนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ของทีมงาน และรู้สึกว่า
จะได้รับการช่วยเหลือเมื่อต้องการปัจจัยในด้านนี้จะส่งผลโดยตรงต่อขวัญและก าลังใจในการท างานของ
บุคลากร 

6. ด้านความมุ่งมั่น (Commitment) สะท้อนถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและ
ความมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ระดับความมุ่งมั่นที่สูงแสดงว่าบุคลากร   มีความภักดี
ต่อองค์กร 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศในองค์กรที่สามารถควบคุมและบริหารได้ 
1. พฤติกรรมผู้น า (Leadership Practices) ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดที่ส่ งผลต่อ

บรรยากาศขององค์กร โดยเฉพาะพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารที่บุคลากรรับรู้ 
2. การจัดการภายในองค์กร (Organizational Arrangements) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ

รองลงมา โดยครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน ทั้งในเรื่องการออกแบบงาน การให้
ผลตอบแทนรางวัล นโยบายและวิธีในการท างาน ที่ก าหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงสถานที่และท าเลของการ
ท างาน 
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3. กลยุทธ์ (Strategy) บรรยากาศในการท างาน จะได้รับผลกระทบจากกลยุทธ์องค์กร          
ถ้ากลยุทธ์องค์ชัดเจนจะสามารถสื่อสารให้พนักงานรับทราบในกลยุทธ์นั้น ในทางกลับกันถ้าขาดกลยุทธ์        
ที่ชัดเจนก็จะส่งผลถึงบรรยากาศในการท างาน 

Positive Sharing Company โดย Chieft Happiness Officer Alexander Kjerulf (อ้างถึงใน 
บุญจง ชวศิริวงศ์, 2550) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล 

ทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างานโดยที่บุคคลนั้น 
1. เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่กระท า 
2. ท างานที่ดีและมีความภาคภูมิใจกับงานที่ตนกระท า 
3. ท างานร่วมกับคนดี ๆ 
4. รับรู้ว่างานที่ตนกระท าอยู่นั้นมีความส าคัญ 
5. มีคนเห็นคุณค่าของงานที่เรากระท า 
6. มีความรับผิดชอบต่องานที่กระท า 
7. รู้สึกสนุก มีความสุขในการท างาน 
8. มีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการท างาน 
แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างานของรวมศิริ เมนะโพธิ การท างานอย่างมีความสุขตาม

แนวคิดของ รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) หมายถึงภาวะในการท างานที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการ
ท างานท างานเหมือนไม่รู้สึกว่าตนเองได้ท างานและผลงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และตรงกับเป้าหมายที่
วางไว้ทั้งในระดับพนักงานและองค์กร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
ท างานอย่างมีความสุข 5 ด้านด้วยกัน คือ 

(1) ผู้น า (Leaderships) หมายถึง ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานในระดับองค์กรที่มีลักษณะ
ส าคัญในการส่งเสริมหรือสร้างให้พนักงานเกิดการท างานอย่างมีความสุขโดยผู้น าในแบบดังกล่าวจะต้องมี
ลักษณะที่ส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใต้บังคับบัญชา มีการสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงปรารถนาในการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ผู้น าจักต้องสร้างการสื่อสารแบบสองทางเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างโปร่งใส ต้อง
อุทิศตนเองเพ่ือส่วนรวม เพ่ือสร้างความรู้สึกดีให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

(2) ความสัมพันธ์ในที่ท างาน (Friendships) หมายถึง การมีปฎิสัมพันธ์กันในที่ท างานระหว่าง
เพ่ือร่วมงานด้วยกัน โดยลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นจะต้องมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นภายในกลุ่มซึ่ง
เมื่อกลุ่มให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 

(3) ความรักในงาน (Job inspiration) หมายถึง กิจกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติเพ่ือให้ภารกิจที่
ตนได้รับมอบหมายนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยบุคคลนั้นที่ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ตนเองได้ท า 

(4) ค่านิยมร่วมขององค์กร (Organization ‘s shared values) หมายถึง พฤติกรรมของคนใน
องค์กรที่ยึดถือเป็นพฤติกรรมร่วม และมีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนั้น 

(5) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) หมายถึง ความสัมพันธ์ขององค์กร
ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. สภาพการท างาน (Work environment) 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee 
participation) และ 3. การค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน (Humanization of work) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อองค์กรและพนักงานในการที่จะหาจุดที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันเพ่ือให้พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการท างานอย่างสูงที่สุด 
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แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างานของ Manion ความสุขในการท างาน (Happiness at 
work) ตามแนวความคิดของ Manion (อ้างถึงในประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551) หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระท าที่สร้างสรรค์ของตนเอง มีการแสดงออกโดยกานยิ้มหัวเราะมีความ
ปลาบปลื้มใจซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นอารมณ์ในทางบวกที่เกิดจาก
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่นการให้ความช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน การร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล ส่งผลให้สามรถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและผลจากการประสบความส าเร็จในการท างานท าให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่นความสุขสนุกสนาน ท า
ให้สถานที่ท างานเป็นที่น่ารื่นรมย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วย ความสุขจะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในที่
ท างาน มีความรู้สึกดีต่องานที่ได้รับมอบหมายมีความผูกพันในงานที่ท าให้คง 

อยู่ในองค์การต่อไป ซึ่งมุ่งอธิบายด้วยด้วยองค์ประกอบของความสุข 4 ด้านดังนี้ 
1) การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ท า ให้เกิด 
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ท างาน โดยที่บุคลกรมาร่วมกันท างานเกิดสังคมการท างาน

ขึ้นเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกับและกันการสนทนาพูดคุย
อย่างเป็นมิตร เกิดมิตรภาพระหว่างปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจรับรู้ว่าได้อยู่
ท่ามกลางเพ่ือนร่วมงานที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน 

2) ความรักในงาน (Love of the work) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักผูกพันอย่างแน่น
เหนียวกับงาน รับรู้ว่าคนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของงาน 
กระตือรือร้น ดีใจ เพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงานและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุข
เมื่อไดป้ฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน 

3) ความส าเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ท้าทายให้ส าเร็จ มีอิสระ
ในการท างาน เกิดผลลัพธ์การท างานไปในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้ส าเร็จมีความก้าวหน้าและท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา 

4) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและความชื่อถือ
จากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ปฏิบัติของตนและได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงานตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่องจากองค์ประกอบทั้ง 4 ประกอบ
ดังกล่าว Manion กล่าวว่า ความสุขในการท างานมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าไปพิจารณาในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากท างานจากสภาพแวดล้อม ให้จูงใจ
อยากที่จะท างานซึ่งมีผลให้บุคลากรเกิดความยินดีในงานที่ท า มีส่วนร่วมในงานและเกิดความสุขในงานตามมา 
นอกจากนี้  Manion กล่าวว่าความสุขเป็นพลังของอารมณ์ ในทางบวก ความรู้สึกสดชื่น  มีชีวิตชีวา 
ประสบการณ์ความสุข ความสนุกสนานในการท างานเป็นส่วนส าคัญในการท างาน ผลที่ตามมาของความสุขใน
การท างานคือผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงานให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพ
ต่อไป 

แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างานของ Gavin and mason (อ้างถึงในนันทรัตน์ อุ่ย
ประเสริฐ, 2552) กล่าวถึงความสุขว่าเป็นผลจากความรู้สึกภายในตนของแต่ละคน เป็นผลท าให้เกิดความรู้สึก
ทางบวก เช่น ชื่นชอบ พึงพอใจ ความสุขประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
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1) ความมีอิสระคือบุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งที่ต้องการและอ านาจเสรีภาพในการ
ตัดสินใจ ท าให้ตนมีความพึงพอใจในชีวิต สามารถควบคุมและก าหนดการกระท าของตนให้ตอบสนองความสุข
ของตน 

2) ความรู้เป็นผลส าคัญในการตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการได้ถูกต้อง รู้ว่าควรใช้ความรู้อย่างไร เกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ มีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเกิดการยอมรับและ
ไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง 

3) ความสามารถเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนได้ด้วยการจัดอบรมต่าง ๆ 
ให้เกิดความรู้ความช านาญ ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และประสบการณ์ท่ีกว้างขวางขึ้น 

แนวคิดความสุขในการท างานของ Diener  (อ้างถึงในจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล , 2547) มุ่งปัจจัย
หรือองค์ประกอบของความสุขว่าคือความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิตตลอดจน
ประสบการณ์ในชีวิตเหล่านั้นเป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านลบต่ า คนที่มีความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างที่
แตกต่างกัน เช่น อายุ รายได้ สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความต้องการของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต
น ามาซึ่งความสุข ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและ
กระท าอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงสามารถกระท าได้ตามความตั้งใจ 
สมเหตุสมผล เข้าใจ และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องปรับตัว 

2) ความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนรักและ
ชอบพอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการท างานมีความสุขเมื่องานที่กระท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
ตลอดจนงานท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

3) อารมณ์ทางบวก (Positive effect) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่ดี 
สนุกสนานกับการท างาน ยิ้มแย้มสดใสกับการท างาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนประท า รับรู้ถึงความดีงามและ
คุณประโยชน์ของงานที่กระท า 

4) อารมณ์ทางลบ (Negative effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์กับสิ่ง
ไม่ดีที่เกิดขึ้นในการท างาน เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย ไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนให้มีความสุข 

แนวความคิดเก่ียวกับความสุข Happy 8 ของ สสส. 
ความสุขคือสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน แต่ปัจจุบันด้วยสภาพการด าเนินชีวิตที่แข่งขัน

ตลอดเวลา สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มนุษย์ทุกวันนี้ขาดหลักยึดในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง คน
ส่วนใหญ่เชื่อว่าการมีความสุขคือการมีเงินทองมาก ๆ เพ่ือจะไดสิ่งต่าง ๆ ที่ปรารถนาหลานคนเชื่อว่าเงินซื้อได้
ทุกอย่างโลกวัตถุนิยมที่เน้นแต่วัตถุท าให้คนท างานทุกวันนี้ท างานหนักมากขึ้น ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง ขาด
การเอ้ืออาทรต่อคนและสังคมรอบข้าง ขาดการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีภาระหนี้สินเพ่ิมข้ึน ขาดการน าหลักศาสนา
หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตขาดการแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าแก่ตนเอง ซึ่งน าไปสู่ปัญหาครอบครัว
และปัญหาสังคม สิ่งเหล่านี้เกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการขาดความสุขในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม
กับตนเองและความสุขทั้ง 8 ประการ เป็นความสุขพ้ืนฐานที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในหลากหลาย
มิติ ไม่ว่าจะเป็นการมีสุขภาพที่ดี การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การรู้จักผ่อนคลาย สันทนาการ การมีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจ าใจ การมีเศรษฐกิจการเงินที่ดีการได้พัฒนาใฝ่หาความรู้ การมีครอบครัวที่ดี
และมีสังคมที่มีความสุข เมื่อข้าราชการมีความสุขกับพ้ืนฐานชีวิตแล้ว ก็จะส่งผลดีกับการท างาน ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากข้ึน (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 2551) 
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สรุปได้ว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน ประกอบด้วย   ความรื่นรมย์ใน
งาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน 
 
2.2  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานสังกัด กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่  585 หมู่ 5 ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่คือ 1) เป็นตัวแทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วม
เป็นผู้แทนในคณะกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือ
ประชาชน และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ในจังหวัดและอ าเภอ เช่น คณะกรรมการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในจังหวัดและอ าเภอ (กชภ.จ. และ กชภ.อ.) คณะกรรมการการป้องกันอุบัติภัย
จังหวัด (กปอ.จ) เป็นต้น 2) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด 3) การให้ความรู้เพ่ือ
สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเตือนภัย ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทา         
สาธารณภัยเพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด 4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ  
อ่ืน ๆ 5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 6) จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่าง ๆพ้ืนที่เสี่ยงภัยประเภทที่เกิดและอาจ
เกิดขึ้นในจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยในจังหวัดตลอดจนการจัดท าแผนงาน
โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัย 
ในจังหวัด 7) รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของ
บุคลากร ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกันจะได้นามากล่าวพอสังเขป ดังนี้ 

ปิยอร ลีระเติมพงษ์ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของพยาบาล งานการ
พยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาล งานการ
พยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 237 ราย ผลการศึกษาพบว่า    
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.61 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างคือ 33 ปี อยู่ในช่วง
อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.29 สถานภาพโสด (ร้อยละ 79.50) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี    
(ร้อยละ 87.60) มีรายได้ 15,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 32.85) มีรายได้เพียงพอ (ร้อยละ 64.29) และไม่ได้
ท างานพิเศษ (ร้อยละ 71.43) โดยมีประสบการณ์ท างาน 1 – 5 ปี (ร้อยละ 32.85) และพบว่าความสุขในการ
ท างานของพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม    
อยู่ในระดับสูง ( X  = 3.50) และพบว่า องค์ประกอบที่ 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต 2. ด้านความพึงพอใจ   
ในงาน 3. ด้านอารมณ์ทางบวกคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับสูง ( X  = 3.50 , 3.85 , 3.96 ตามล าดับ )             
ส่วนองค์ประกอบที่ 4. ด้านอารมณ์ทางลบคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ( X  = 2.67) 
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นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท 
เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด 
จ านวน 110 คน ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี พนักงานส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการ
ท างานอยู่ระดับสูง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 และจากการเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับต าแหน่งและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความสุข
ในการท างานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านคิดเห็นของพนักงานต่อ
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้น า ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมของ
องค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และพบว่า
ปัจจัยด้านอายุและระดับการศึกษาของพนักงาน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อองค์ประกอบใน 5 ด้านดังกล่าว 
นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์  การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มี เพียงองค์ประกอบในด้าน
ความสัมพันธ์ในที่ท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน    
ที่สามารถท านายความสุขในการท างานของพนักงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้าน สามารถท านายความสุขในการท างานได้ร้อยละ 77.4 (R = 0.774) 
      นฤมล แสวงผล ได้วิจัยเรื่อง (2554) “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของบุคคลกร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ผลของการศึกษาพบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในสายงานวิชาการและเป็นข้าราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุขในการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงลาดับคือ ความรักในงาน ความสาเร็จในงาน การเป็นที่
ยอมรับและการติดต่อสัมพันธ์ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทางานโดยภาพรวมในระดับมาก  
เรียงลาดับคือ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการทางาน และความรื่นรมย์ในงาน 
       ศุมารตรี ทุงจันทร์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ผลของการศึกษาพบว่า บุคลากรมีระดับความสุขในการปฏิบัติงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมากพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อยดังนี้ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ความสัมพันธ์ในที่
ท างาน คุณภาพชีวิตในการทางาน ความรักในงาน และค่านิยมร่วมขององค์กร 

      ปพิชญา วะนะสุข (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของต ารวจกอง 
บังคับการอ านวยการ ตารวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่” ผลของการศึกษาพบว่าบุคลากรผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานสูงที่สุดเรียง
ตามล าดับ คือ ปัจจัยทางด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ปัจจัยทางด้านค่านิยมขององค์กร ปัจจัยทางด้าน
ความสัมพันธ์ในที่ท างาน ปัจจัยทางด้านผู้น า และปัจจัยด้านความรักในงานในการท างาน  

     วรรณสิริ สุจริต (2553) ได้วิจัยเรื่อง “บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ อิทธิบาท ๔ การสนับสนุนทาง 
สังคมและพฤติกรรมความสุขในการทางาน” ผลของการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมความสุขในการ
ท างาน มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า ๔ ใน ๕ 
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก คือ บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว ด้านการเปิดรับประสบการณ์ ด้านการ
ประนีประนอม และบุคลิกภาพด้านมโนสานึกต่อหน้าที่การงาน โดยมีบุคลิกภาพด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์
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ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ และพนักงานที่มีพฤติกรรมความสุขในการท างาน มีความสัมพันธ์พฤติกรรมความสุขใน
การท างานกับอิทธิบาท ๔ และความสัมพันธ์พฤติกรรมความสุขในการท างานกับการสนับสนุนทางสังคม 

    รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) ได้วิจัยเรื่อง “เครื่องมือวัดการทางานอย่างมีความสุข กรณีศึกษา 
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ผลของการศึกษาพบว่าเครื่องมือวัด
การท างานอย่างมีความสุข ซึ่งจากการศึกษามิติที่ก่อให้การเกิดความสุขในการท างานมีทั้งหมด ๕ มิติด้วยกัน 
คือ ๑. มิติทางด้านผู้น า ๒. มิติทางด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ๓. มิติทางด้านงาน ๔. มิติทางด้านคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ๕. มิติทางด้านค่านิยมขององค์กร สาหรับผลที่ได้จากการสร้างแบบวัดการท างานอย่างมี
ความสุขพบว่าเครื่องมือนั้นมีค่าความน่าเชื่อถือสูงทั้ง ๒ ส่วน กล่าวคือระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน
อย่างมีความสุขและจากระดับความสุขจากการท างานที่ได้รับในปัจจุบัน ภาพรวมของระดับความสุขในการ
ท างานปัจจุบันของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์ ในปัจจุบันระดับ
ความสุขในการทางานอยู่ในระดับมาก 

    มนฤดี บุญอานวย (2553)  ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางาน กรณี บริษัท  
พระราม ๓ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด” ผลของการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของพนักงานบริษัทพระราม ๓ ฮอนด้า
คาร์ส์ จ ากัด เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางาน ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้น า ด้านความสัมพันธ์ในที่
ทางาน ด้านลักษณะงาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่าในภาพรวม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านค่านิยม
ขององค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านผู้น า 
     ขวัญลดา สุรินทร์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย” ผลของการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นและ
ความสุขในการท างานของข้าราชการและพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าข้าราชการและ
พนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นในด้านลักษณะงานโดยรวมในระดับมากที่ สุด และมี
ความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากในด้านสัมพันธ์ในที่ท างาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ด้านผู้นา/หัวหน้างาน 
ด้านการให้รางวัล และภาพรวมความสุขในการทางาน ตามล าดับ 

    อรรถพร คงเขียว (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของพนักงาน : 
กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม. คอนฟิแดนท์ จากัด” ผลของการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ปฏิบัติงานกับระดับความสุขในการท างาน พบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านลักษณะงานที่ท าด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร มีความความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขใน
การทางานในระดับปานกลาง นอกจากนั้น พบว่าปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านความสาเร็จในงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับความสุขในการท างานในระดับต่ า 
              นิสารัตน์ ไวยเจริญ (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน 
ปฏิบัติการผลิตในบริษัท ยูแทคไทย จากัด (สานักงานใหญ่)” ผลของการศึกษาพบว่าพนักงานปฏิบัติการผลิตใน
บริษัท ยูแทคไทย จากัด (สานักงานใหญ่) มีความสุขในการท างาน มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ และมีการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการทางานทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและ
แบบแสดงตัวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ แบบเป็นมิตร และแบบพิถีพิถัน
ในระดับสูง 
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    นภัชชล รอดเที่ยง (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรที่
สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” ผลของการศึกษา พบว่า 
ความสุขในการท างานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับความสุข ได้แก่ อายุ สภาพสมรส 
ตาแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลาทางาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน 
สัมพันธภาพในที่ท างาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ขวัญ/กาลังใจในการ
ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการ 

     เกษร เรืองแก้ว (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขในการท างานของพนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” ผลของการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ ๓๑-๓๕ ปี 
โสด ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีรายได้ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ท างานในตาแหน่งนักวิชาการ และเป็น
ลูกจ้างประจา อายุงาน ๓-๔ ปี พนักงานมีความสุขและมีความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายใน
หน่วยงาน มีระดับมาก ปัจจัยที่ทาให้ความพึงพอใจและความสุขในการท างานแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา
ของพนักงาน 

     พัชรพรรณ ชื่นสงวน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์จิตวิญญาณ ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองและความสุขในการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จากัด 
(มหาชน)” ผลของการศึกษาพบว่าระดับความสัมพันธ์ มี ๓ ปัจจัย ระดับเชาวน์จิตวิญญาณ ระดับความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง และระดับความสุขในการท างาน ส าหรับผลที่ได้คะแนนปัจจัยความสัมพันธ์ระดับความสุขใน
การท างานมากที่สุด ส่วนปัจจัยความสัมพันธ์ระดับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองน้อยที่สุด 

     ชิตพล สระทองแดง และ ญาธิป ช่างทอง (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข
และความสาเร็จในการท างานของพนักงานส่วนกลาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง” ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มี ๓ ปัจจัย ปัจจัยความสุขของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการท างานของ
พนักงานส่วนกลางกรมบัญชีกลาง ปัจจัยความสุขของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการมีประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานส่วนกลางกรมบัญชีกลาง และปัจจัยความสุขของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้า
ในการท างานของพนักงานส่วนกลางกรมบัญชีกลาง สาหรับผลความสุขระดับมากที่สุดปัจจัยความสุขของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการท างาน ระดับผลความสุขน้อยที่สุดปัจจัยความสุขของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในการท างาน  

      สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ :  
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่
เกี่ยวกับความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ มี 3 ปัจจัยสาคัญ ได้แก่ ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ปัจจัยสุขภาพ และปัจจัยภายในองค์การ ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างานปัจจัยด้านความสุขใน
การท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างานปัจจัยจากด้านปัจจัยภายใน
องค์การน้อยที่สุด 
       ผู้ศึกษา ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสุขในการท างานที่เคยมีผู้
ศึกษามาก่อน สรุปได้ว่าการที่บุคลากรที่ท างานจะเกิดความสุขในการท างานได้นั้น ย่อมต้องมีปัจจัยที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องจึงส่งผลให้บุคลากรที่ท างานเกิดความรู้สึกแสดงออกมาเป็นความสุขในการท างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาน า
แนวคิดของ Manion และ Warr มาเป็นแนวทางและตั้งเป็นกรอบแนวคิดในการค้นคว้าครั้งนี้ 

สรุปได้ว่า ภาวะอารมณ์ทางบวก ความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์ในที่ท างาน ลักษณะงาน 
ค่านิยมร่วมขององค์กร และคุณภาพชีวิตในการท างาน ท าให้เกิดความสุขในการท างาน 
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2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
2.5  สมมติฐานการวิจัย 
 2.5.1  ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานต่างกัน 
 2.5.2   ปัจจัยการท างานต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานต่างกัน 
 

2.6  การวัดตัวแปร 
 2.6.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  เพศ  สังกัด  ประเภทบุคลากร  
อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) เป็นตัวแปร
ประเภทอัตราส่วนมาตรา  ปัจจัยการท างาน ประกอบด้วย การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จ    
ในงาน การเป็นที่ยอมรับ เป็นตัวแปรประเภทอัตราส่วนมาตรา 
 2.6.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  ความสุขในการท างาน ประกอบด้วย  ความรื่นรมย์ในงาน  ความ   
พึงพอใจในงาน  ความกระตือรือร้นในงาน  เป็นตัวแปรประเภทอัตราส่วนมาตรา 

ตัวแปรต้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- สังกัด 
- สถานภาพ 
- ประเภทบุคลากร 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
- ประเภทบุคลากร 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
ปัจจัยด้านการท างาน 
- การติดต่อสัมพันธ์ 
- ความรักในงาน 
- ความส าเร็จในงาน 

- การเป็นที่ยอมรับ 

ตัวแปรตาม 

 

ความสุขในการท างาน 

- ความรื่นรมย์ในงาน 

- ความพึงพอใจในงาน 

- ความกระตือรือร้นในการท างาน 
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2.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย  เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอ
นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างานประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน 
ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก 
หมายถึง บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ระหว่างช่วงเวลา
เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2562  จาก 1  กลุ่มงาน 2 ฝ่าย จ านวน  23  คน แต่ในการวิจัยจะ
ด าเนินการกับตัวแทนประชากรการวิจัยจ านวน 22 คน ไม่นับตัวผู้ด าเนินการวิจัย เนื่องจากป้องกันค่าที่วิจัยเกิด
จากความล าเอียง 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานสังกัด กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่  585 หมู่ 5 ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่คือ 1) เป็นตัวแทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือ
ประชาชน และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ในจังหวัดและอ าเภอ เช่น คณะกรรมการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในจังหวัดและอ าเภอ (กชภ.จ. และ กชภ.อ.) คณะกรรมการการป้องกันอุบัติภัย
จังหวัด (กปอ.จ) เป็นต้น 2) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด 3) การให้ความรู้เพ่ือ
สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเตือนภัย ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด  4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ          
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 6) จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่างๆ พ้ืนที่เสี่ยงภัยประเภทที่เกิดและอาจเกิดขึ้นใน
จังหวัดรวมทั้งหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยในจังหวัดตลอดจนการจัดท าแผนงานโครงการ         
ที่เกี่ยวกับการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัยในจังหวัด  
7) รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สังกัด ประเภท
บุคลากร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 
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ปัจจัยการท างาน 
การติดต่อสัมพันธ์ หมายถึง การที่บุคลากรมีการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พูดคุย

กันอย่างเป็นมิตรเป็นกันเอง รับฟังให้ค าปรึกษาเปิดเผยความรู้สึก ความคิด ระหว่างกันได้มีสัมพันธภาพดีต่อกัน 

ความรักในงาน หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันกับงานที่ท า รับรู้และเห็นคุณค่า    
ในงานที่ท า มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ มีความเพลิดเพลินเมื่อได้ท างาน และมีความภูมิใจในงาน
ที่ท าปัจจุบัน 

ความส าเร็จในงาน หมายถึง การได้ท างานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยได้รับความส าเร็จ
ในการท างาน ท างานที่ท้าทายได้ส าเร็จ ได้ผลลัพธ์จากการท างานดีตามต้องการ ท าให้รู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงาน
ที่ท า มีความก้าวหน้าในการท างาน 

การเป็นที่ยอมรับ หมายถึง การได้รับความเชื่อถือจากเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงานยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ หัวหน้างานให้การยอมรับและไว้วางใจในการท างาน ได้รับการยกย่องชมเชยในผลงาน   
ที่ออกมาดี ในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างานประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน 
ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน 

ความรื่นรมย์ในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึก
สนุกกับการท างาน รู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ และรู้สึกสบายใจในการท างาน 

ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึก
ชอบ ถูกใจในงานที่ท า รู้สึกว่างานที่ท าน่าสนใจ และรู้สึกยินดี เต็มใจในการท างาน 

ความกระตือรือร้นในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิด
ความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัวท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง  มีชีวิตชีวาในการ
ท างาน 



 
 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข   
ในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ตาก  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ผู้ศึกษาจึงได้วางแผน
เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญ 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 ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่
ปฏิบัติงานในช่วงเดือน มกราคม  2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 23 คน ดังตาราง 

ตารางที ่3.1 จ านวนประชากรของบุคลากร ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

ที ่ กลุ่ม/ฝ่าย 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 3 4 2  - - 2 
2 ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 3 1 - - 2 2 
3 ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 1 2 -  -  - 1 

 รวมทั้งสิ้น (23 คน) 
7 7 2 0 2 5 

14 2 7 
 
 
3.2  วิธกีารสุ่มตัวอย่าง 
  การวิ จั ยครั้ งนี้ ใ ช้ ก ารสุ่ มตั วอย่ า ง โดย ไม่ ใช้หลั กความน่ าจะ เป็น ในการสุ่ มตั วอย่ า ง 
(Nonprobability Sampling)  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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3.3  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากทรัพยากรการวิจัย มีจ านวนน้อย ดังนั้นในการวิจัยจึงได้มีการน าประชากรทั้งหมดเป็น

กลุ่มตัวอย่างเพ่ือด าเนินการวิจัย แต่เพ่ือป้องกันการแสดงผลการวิจัยผิดพลาดเนื่องจากค่าความล าเอียงจากตัว
ผู้วิจัยเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จึงไม่ขอนับตัวผู้วิจัยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 

ตารางที ่3.2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างของบุคลากร ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

ที ่ กลุ่ม/ฝ่าย 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 3 4 2  - - 2 
2 ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 3 - - - 2 2 
3 ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 1 2 -  -  - 1 

 รวมทั้งสิ้น (22 คน) 
7 6 2 0 2 5 

13 2 7 
 
3.4  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  

เครื่องมือในการวิจัย : การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ต าราต่างๆ โดยแบ่งแบบสอบถาม 
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป ที่ เป็นข้อเท็จจริงรวม 8 ข้อ ของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบ  ประกอบด้วย เพศ  สังกัด ประเภทบุคลากร อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิดในรูปแบบเลือกตอบ 
(ตามค าตอบที่ก าหนดให้ ซึ่งมีท้ังชนิด 2 ตัวเลือกและมากกว่า) 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถาม จ านวน  21 ข้อ เกี่ยวกับปัจจัยด้านการท างานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  จ านวน 12 ข้อ 
ประกอบด้วย การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นที่ยอมรับ ด าเนินการศึกษาเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวกับ เจตคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)  วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

 

มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
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โดยมีค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ านวน  12 ข้อ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการท างาน จ านวน 4 ด้าน 
1.  ด้านการติดต่อสัมพันธ์   จ านวน 3 ข้อ 
2.  ด้านความรักในงาน    จ านวน 3 ข้อ 
3.  ด้านความส าเร็จในงาน  จ านวน 3 ข้อ 
4.  ด้านการเป็นที่ยอมรับ  จ านวน 3 ข้อ 

  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดระดับความสุขในการท างานศึกษา จ านวน 9 ข้อ 

ประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในงาน ด าเนินการศึกษาเฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวกับ เจตคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสุขด้านต่างๆ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)  วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

 
มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

 มีค าถามที่เกี่ยวกับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ านวน  9 ข้อ ดังนี้    

1.  ความรื่นรมย์ในงาน  จ านวน 3 ข้อ 
2.  ความพึงพอใจในงาน  จ านวน 3 ข้อ 
3.  ความกระตือรือร้นในงาน จ านวน 3 ข้อ 

 
3.5  การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย แล้ วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไข 

3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ  โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้อง เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
รุ่นที่ 15 จ านวน 22 คน จากนั้น น าค่าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ของ
แบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) เกณฑ์ผ่านคือ 0.70 
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 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของค่าเฉลี่ย 
       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) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1.1 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ านวน 1 กลุ่มงาน 2 
ฝ่าย รวมทั้งสิ้น 22 ชุด 

1.2 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการลงรหัสก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้มาจากของ 
อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ต ารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยน าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างอิง
และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

หลังจากที่ได้ เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถามแล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

1. หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. หาค่าความถี่  (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดับความคิดเห็น น ามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา 
3. เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ  กับความสุขในการท างานของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก โดยเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  สังกัด  ประเภทบุคลากร  กับระดับความสุขในการท างาน  โดยการหาค่า       
t-test และ F-test 

 



 

  

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสุขในการท างาน  ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน
การท างานที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีผลต่อความสุขใน
การท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก   

 เพ่ือให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 22 ชุด 
กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมา 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จัดการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
ประกอบกับเครื่องค านวณ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะข้อมูล  ในการศึกษาวิจัยได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  

   2. ข้อมูลปัจจัยด้านการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

  3. ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านการท างาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก   

  4. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสุขในการท างาน  
ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 X    แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 SD     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Sig   แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
  SE  แทน ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
  t  แทน ค่าสถิตทิดสอบ t (t - test) 
  F  แทน ค่าสถิตทิดสอบ F (F – test) 
  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  
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การแปลความหมาย 
วิธีการแปลผลแบบสอบถามใช้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นโดยการใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การหา

ค่าพิสัย (ค่ามากสุด - ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรในการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น(วิชิต อู่อ้น, 
2548 : 181) ได้ดังนี ้   
ความกว้างของอัตรภาคชั้น = คะแนนที่มีค่ามากท่ีสุด - คะแนนที่มีค่าน้อยที่สุด  
 
  = 5 – 1 = 0.8 
  
ดังนั้น สามารถก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
 
  ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 
 4.21 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.41 – 4.20 อยู่ในระดับมาก 
 2.61 – 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81 – 2.60 อยู่ในระดบัน้อย 

1.00 – 1.80 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที ่1  ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล  
 

ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 11 50.00 
หญิง 11 50.00 

สังกัด   
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 11 50.00 
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 7 31.80 
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4 18.20 

ประเภทบุคลากร   
ข้าราชการ 13 59.10 
ลูกจ้างประจ า 2 9.10 
พนักงานราชการ 7 31.80 

 
 
 
 
 
 

5 

จ านวนชั้น 
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ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
อายุ   

21 – 30 ปี  2 9.10 
31 – 40 ปี 8 36.40 
41 - 50 ปี 6 27.30 
51 - 60 ปี 6 27.30 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 1 4.50 
อนุปริญญา (ปวท./ปวส.) 3 13.60 
ปริญญาตรี 11 50.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 7 31.80 

สถานภาพ   
โสด 7 31.80 
สมรส 14 63.60 
หม้าย/หย่าร้าง 1 4.50 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
น้อยกว่า 15,000 บาท 1 4.50 
15,001 – 20,000 บาท 8 36.40 
20,001 – 25,000 บาท 6 27.30 
25,001 – 30,000 บาท - - 
30,001 – 35,000 บาท 4 18.20 
มากกว่า 35,000 บาท 3 13.60 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ)   
น้อยกว่า 5 ปี 3 13.60 
6 – 10 ปี 6 27.30 
11 – 15 ปี 5 22.70 
16 – 20 ปี 3 13.60 
21 – 25 ปี 1 4.50 
มากกว่า 25 ปี 4 18.20 

     
  จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากัน คืออย่างละ 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และคิดสถานภาพในจ านวนมากสุด คือ สังกัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการ
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  ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกัน 
            และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
 
ตารางที ่4.2  ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
 
 เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการท างาน 4.23 0.685 มากที่สุด 
- ท่านและเพ่ือนร่วมงานมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.23 0.685 มากที่สุด 
- ท่านและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง 4.14 0.774 มาก 
                       ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 4.20 .703 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2  พบว่า ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านการติดต่อสัมพันธ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เพ่ือนร่วมงานให้
ความร่วมมือในการท างาน  ท่านและเพ่ือนร่วมงานมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
4.23  ท่านและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.14 
 
 
ตารางที ่4.3  ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
                  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านความรักในงาน 
 
 เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- ท่านมีความรักและผูกพันกับงานที่ท า 4.14 0.774 มาก 
- ท่านภูมิใจในงานที่ท าปัจจุบัน 4.32 0.716 มากที่สุด 
- ท่านรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ท า 4.23 0.685 มากทีสุ่ด 
                         ด้านความรักในงาน 4.23 0.685 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.3  พบว่า ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรักในงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านภูมิใจในงาน   
ที่ท าปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32  ท่านรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ท า มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 และท่านมี
ความรักและผูกพันกับงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.14 
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ตารางที ่4.4  ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านความส าเร็จในงาน 
 
 เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- ท่านท างานที่ท้าทายได้ส าเร็จ 4.32 0.646 มากที่สุด 
- ท่านรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ท า 4.27 0.550 มากที่สุด 
- ท่านได้ผลลัพธ์จากการท างานดีตามต้องการ 4.23 0.612 มากที่สุด 
                      ด้านความส าเร็จในงาน 4.27 0.456 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.4  พบว่า ปัจจัยด้านการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความส าเร็จในงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านท างานที่ท้าทาย
ได้ส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32  ท่านรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ท า มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และท่านได้ผลลัพธ์
จากการท างานดีตามต้องการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.23 
 
 
ตารางที ่4.5  ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
 
 เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- ท่านได้รับความเชื่อถือจากเพ่ือนร่วมงาน 3.91 0.750 มาก 
- เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน 3.68 0.839 มาก 
- หัวหน้างานให้การยอมรับและไว้วางใจในการท างานของท่าน 4.09 0.750 มาก 
                       ด้านการเป็นที่ยอมรับ 3.89 0.723 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5  พบว่า ปัจจัยด้านการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านการเป็นที่ยอมรับ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวหน้างานให้การ
ยอมรับและไว้วางใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.09  ท่านได้รับความเชื่อถือจากเพ่ือนร่วมงาน          
มีคะแนนเฉลี่ย 3.91   และเพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
3.68 
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ตารางที ่4.6  ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  เปรียบเทียบรายด้าน 
 

เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- การติดต่อสัมพันธ์ 4.20 0.703 มาก 
- ความรักในงาน 4.23 0.685 มากท่ีสุด 
- ความส าเร็จในงาน 
- การเป็นที่ยอมรับ 

4.27 
3.89 

0.456 
0.723 

มากที่สุด 
มาก 

                    ปัจจัยการท างาน 4.15 0.673 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6  พบว่า ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณา  รายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความส าเร็จในงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.27  ความรัก ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเป็นที่
ยอมรับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบัคือ 3.89  
 
 
ตารางที ่4.7  ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านความรื่นรมย์ในงาน 
 
 เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 

- ท่านรู้สึกสนุกกับงานที่ท า 3.95 0.653 มาก 
- ท่านรู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ ในการท างาน 3.59 0.666 มาก 
- ท่านรู้สึกสบายใจในการท างาน 3.68 0.716 มาก 
                  ด้านความรื่นรมย์ในงาน 3.74 0.625 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7  พบว่า ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรื่นรมย์ในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านรู้สึกสนุกกับงานที่ท า       
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  ท่านรู้สึกสบายใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68  และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยสุด  ท่านรู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ ในการท างาน มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.59 
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ตารางที ่4.8  ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านความพึงพอใจในงาน 
 

 เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- ท่านรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ท า 3.68 0.646 มาก 
- ท่านรู้สึกว่างานที่ท าน่าสนใจ 3.73 0.631 มาก 
- ท่านรู้สึกยินดี เต็มใจท างาน 4.00 0.617 มาก 
                            ด้านความพึงพอใจในงาน 3.80 0.588 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.8  พบว่า ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านรู้สึกยินดี 
เต็มใจท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  ท่านรู้สึกว่างานที่ท าน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  และหัวข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ท่านรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ท า มีค่าเฉลี่ย 3.68  
 
 
ตารางที ่4.9  ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านความกระตือรือร้นในงาน 
 

เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- ท่านรู้สึกว่าอยากท างาน 3.73 0.631 มาก 
- ท่านรู้สึกตื่นตัวท างานได้อย่างคล่องแคล้ว 3.73 0.631 มาก 
- ท่านรู้สึกมีชีวิตชีวาในการท างาน 3.73 0.631 มาก 
                     ด้านความกระตือรือร้นในงาน 3.73 0.631 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.9  พบว่า ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ด้านความกระตือรือร้นในงาน  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  และเมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่าทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  
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ตารางที ่4.10  ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  เปรียบเทียบรายด้าน 
 

เนื้อหา X  SD ระดับความคิดเห็น 
- ความรื่นรมย์ในงาน 3.74 0.625 มาก 
- ความพึงพอใจในงาน 3.80 0.588 มาก 
- ความกระตือรือร้นในงาน 3.73 0.631 มาก 
                    ความสุขในการท างาน 3.76 0.599 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.10  พบว่า ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.80  ความรื่นรมย์ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ความกระตือรือร้นในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 3.73  
 
ตอนที่ 3  ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
            พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) แยกตามรายด้าน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
การติดต่อสัมพันธ์ ปัจจัยด้านความรักในงาน ปัจจัยด้านความส าเร็จในงาน และปัจจัยด้านการเป็นที่ยอมรับ    
ที่มีผลต่อระดับระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ได้ผลการศึกษา ดังนี้  
 
ตารางที ่4.11  ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงาน 
                  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สถานภาพ N X  SD T Sig 
เพศ    

0.864 0.398   ชาย 11 3.87 0.581 
 หญิง 11 3.65 0.624 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                       ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สถานภาพ N X  SD 
Test of 

Sig 
ANOVA 

Homoge
neity 

F Sig 

สังกัด 
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

      และการจัดการ 
   - ฝ่ายป้องกันและ 
     ปฏิบัติการ 
   - ฝ่ายสงเคราะห์  
     ผู้ประสบภัย 

11 
 
7 
 
4 

3.84 
 

4.03 
 

3.06 

0.547 
 

0.569 
 

0.111 

1.146 0.339 
4.904 

* 
0.019 

ประเภทบุคลากร 
    ข้าราชการ 
    ลูกจ้างประจ า 
    พนักงานราชการ 

 
13 
2 
7 

 
3.71 
3.89 
3.81 

 
0.621 
0.157 
0.684 

1.373 0.277 0.106 0.900 

อายุ    

0.748 0.538 1.124 0.366 
20 - 30 ปี 2 3.11 0.157 
31 - 40 ปี 8 3.75 0.671 
41 - 50 ปี 6 4.00 0.579 
51 - 60 ปี 6 3.74 0.547 

ระดับการศึกษา    

0.69 0.933 1.422 0.290 

ประถมศึกษา 1 4.00 0.000 
อนุปริญญา (ปวท./
ปวส.) 

3 4.33 0.577 

ปริญญาตรี 11 3.73 0.633 
สูงกว่าปริญญาตรี 7 3.52 0.487 

สถานภาพ    

0.44 0.836 
3.845 

* 
0.040 

โสด 7 3.30 0.414 
สมรส 14 3.98 0.578 
หม้าย/หย่าร้าง 1 3.78 0.000 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
                       ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สถานภาพ N X  SD 
Test of 

Sig 
ANOVA 

Homoge
neity 

F Sig 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

0.121 0.947 1.671 0.203 

น้อยกว่า 15,000 บาท 1 3.22 0.000 
15,001 – 20,000 บาท 8 3.82 0.637 
20,001 –25,000 บาท 6 3.39 0.443 
30,001 – 35,000 4 4.25 .0500 
มากว่า 35,001 บาท 3 3.85 0.651 
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 

   

0.750 0.572 2.151 0.112 

น้อยกว่า 5 ปี 3 3.15 0.128 
6 – 10 ปี 6 3.93 0.642 
11 – 15 ปี 5 3.58 0.529 
16 – 20 ปี 3 3.78 0.484 
21 – 25 ปี 1 5.00 0.000 
มากกว่า 25 ป ี 4 3.86 0.524 
 

 

      จากตารางที่ 4.11  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ าแนกตามปั จจัย     
ส่วนบุคคล พบว่า  
 ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยประเภทบุคลากรทุกประเภท ปัจจัยด้านอายุ     
ทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาทุกระดับ ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทุกระดับ และปัจจัยด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการท างานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ปัจจัยด้านสังกัด ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) คือ 
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  =4.03) รองลงมาคือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ     
มีค่าเฉลี่ย ( X  =3.84) ส่วนฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  =3.06)  
 ปัจจัยด้านสถานสมรส ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(P<0.05) คือ ผู้ที่มีสถานสมรส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  =3.98) รองลงมาคือสถานหม้ายหย่าร้าง ( X  =3.78) 
ส่วนผู้อยู่ในสถานโสด มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X  =3.30)  
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ตารางที ่ 4.12  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
                   พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ าแนกตาม 
                   ปัจจัยภายนอก 
 

การติดต่อสัมพันธ์ N x  S.D. Test of 
Homogeneity Sig 

ANOVA 
F Sig 

มากที่สุด 
มาก 
น้อย 

7 
14 
1 

4.02 
3.67 
3.11 

0.519 
0.617 
0.000 2.10 0.164 

 
1.420 

 
0.266 

 

จากตารางที่  4.12  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยภายนอก
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที ่ 4.13  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
                   พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ าแนกตาม 
                   ปัจจัยภายนอก 
 

ความรักในงาน N x  S.D. 
Test of 

Homogeneity 
Sig 

ANOVA 
F Sig 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 

11 
8 
3 

4.12 
3.54 
3.00 

0.525 
0.422 
0.000 2.26 0.132 8.435 0.002 

 

จากตารางที่  4.13 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  พบว่า ปัจจัยภายนอก
ด้านความรักในงาน ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ กลุ่มระดับความ
คิดเห็น มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.12  กลุ่มระดับความคิดเห็น มาก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 
3.54  และกลุ่มระดับความคิดเห็น ปานกลาง มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 3.00 
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ตารางที ่ 4.14  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
                   พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ าแนกตาม 
                   ปัจจัยภายนอก 
   

ความส าเร็จในงาน N x  S.D. 
Test of 

Homogeneity 
Sig 

ANOVA 
F Sig 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 

13 
7 
2 

3.820 
3.571 
4.000 

0.713 
0.412 
0.000 3.487 0.051 0.548 0.587 

 

จากตารางที่  4.14  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยภายนอก
ด้านความส าเร็จในงาน ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที ่ 4.15  แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
                   พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ าแนกตาม 
                   ปัจจัยภายนอก 
         

การเป็นที่ยอมรับ N x  S.D. 
Test of 

Homogeneity 
Sig 

ANOVA 
F Sig 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
น้อยที่สุด 

4 
13 
4 
1 

3.500 
4.068 
3.166 
3.111 

1.000 
0.312 
0.111 
0.000 

7.037 0.006 4.753 0.013 

   

จากตารางที่  4.15 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้ าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  พบว่า ปัจจัยภายนอก
ด้านการเป็นที่ยอมรับ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 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 



 

  

บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก”  มีวัตถุประสงค์ศึกษาความสุข  ในการท างาน  
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการท างานที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  

      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เฉพาะที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562      
ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 23 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้าง
ขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษาเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วน ามาประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยข้อมูลที่ได้มา
ท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค านวณหาค่า   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการเปรียบเทียบความแตกต่าง (Compare Mean)  สรุปผลได้ ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย   
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากัน คืออย่างละ 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 
50  สังกัดในจ านวนมากที ่ส ุด คือ  สังกัดกลุ ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ  คิดเป็นร้อยละ 50  
ประเภทบุคลากรในจ านวนมากที่สุด คือ ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 59.10 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 36.40   ระดับการศึกษาในจ านวนมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50  สถานภาพใน
จ านวนมากที่สุด คือ สมรส  คิดเป็นร้อยละ 63.60   รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในจ านวนมากที่สุด คือ 15,001 – 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  36.40   ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการในจ านวนมากที่สุด คือ 6 – 10 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 27.30 
 
2. ปัจจัยการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัยจังหวัดตาก แยกตามรายด้าน 
  ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภั ยจั งหวัดตาก  ด้ านการติดต่อสั ม พันธ์   โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อเพ่ือนร่วมงาน
ให้ความร่วมมือในการท างาน และหัวข้อตนเองและเพ่ือนร่วมงานมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.23 ส่วนหัวข้อตนเองและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เป็นกันเองมีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ 4.14 
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 ด้านความรักในงาน 
                ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรักในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อมีความภูมิใจในงานที่ท า
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32 หัวข้อรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ท า มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ส่วนหัวข้อตนเอง
ตนเองมีความรักและผูกพันกับงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.14 
 ด้านความส าเร็จในงาน 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความส าเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อท างานที่ท้าทายได้ส าเร็จ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.32  หัวข้อรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ท า มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ส่วนหัวข้อได้ผลลัพธ์จาก
การท างานดีตามต้องการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.23 
 ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
                ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านการเป็นที่ยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อหัวหน้างานให้การยอมรับและ
ไว้วางใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.09 หัวข้อได้รับความเชื่อถือจากเพ่ือนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.91 ส่วนหัวข้อเพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของตนเอง  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.68 
 
3. ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก แยกตามรายด้าน 
 ด้านความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน 
 ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความรื่นรมย์ในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อรู้สึกสนุกกับงานที่ท ามีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 หัวข้อกลุ่มตัวอย่างรู้สึกสบายใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และข้อ ที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยสุด หัวข้อกลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ ในการท างาน มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.59 
                ด้านความพึงพอใจในงาน 
                ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หัวข้อรู้สึกยินดี เต็มใจท างาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 หัวข้อรู้สึกว่างานที่ท าน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ 
หัวข้อรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ท า มีค่าเฉลี่ย 3.68  
 ด้านความกระตือรือร้นในงาน 
                 ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ด้านความกระตือรือร้นในงานโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.73 และเม่ือพิจารณารายข้อปรากฏว่าทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  
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4. ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน 
 ระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เปรียบเทียบรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76   
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
3.80  ความรื่นรมย์ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  ส่วนหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความกระตือรือร้น
ในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 3.73  
 
5. ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน 
    ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
                5.1 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความ 

            พบว่า การเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  ปัจจัยด้าน
เพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยประเภทบุคลากรทุกประเภท ปัจจัยด้านอายุทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับ
การศึกษาทุกระดับ ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทุกระดับ และปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุ
ราชการ) ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

      ปัจจัยด้านสังกัด ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
คือ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.03 รองลงมาคือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการมีค่าเฉลี่ย 
3.84  ส่วนฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3.06  

      ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(P<0.05) คือ ผู้ที่มีสถานสมรส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.98 รองลงมาคือสถานหม้าย/หย่าร้าง 3.78 ส่วนผู้อยู่ในสถาน
โสด มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3.30 

      5.2  ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  จ าแนกตามปัจจัยด้านการท างาน 

             ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านการท างานที่มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พบว่า  ปัจจัย
ด้านการท างานที่มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก คือ ปัจจัยความรักในงาน ซึ่งมีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีค่า (t = 3.436)  

       สรุป ได้ว่ า ปั จจัยภายนอกที่ มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก คือ จ าแนกตามปัจจัย
ภายนอก ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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อภิปรายผล 

       จากผลการศึกษาระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังมีประเด็นที่
น่าสนใจ  ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 

       บุคลากรของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก มีความรื่นรมย์ในงาน  
ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิด ปิยอร ลีระเติมพงษ์ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของ
พยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช พบว่าความสุขในการ
ท างานของพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราชโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง   นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก 
จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จากผลการศึกษา
พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานอยู่ระดับสูง 

 
       ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  

พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

                  1.  เพศ    ค่าเฉลี่ยไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ดังนั้น 
ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความสุขในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการ
ท างานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ที่มีเพศแตกต่างกัน  ความสุขในการท างาน
ของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

   2.  สังกัด  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)  ดังนั้น 
ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า บุคลากรที่อยู่ในสังกัดงานแตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
                  3.  ประเภทบุคลากร    ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
(P < 0.05) ดังนั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า ประเภทบุคลากรต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการ
วิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ที่ประเภท
บุคลากรต่างกันแตกต่างกัน ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                  4. อายุ ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) ดังนั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท 
เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด พบว่า 
.พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ที่อายุแตกต่างกัน ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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                 5. การศึกษา ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) 
ดังนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของ
พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ด
รัก จ ากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ที่การศึกษาแตกต่างกัน ความสุขในการท างานของพนักงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                 6. สถานภาพ  ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)  
ดังนั้น ขัดแย้งกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงาน
บริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด 
พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ที่สถานภาพแตกต่างกัน ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท 
เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                 7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
(P < 0.05) ดังนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างาน
ของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท 
เฟิสท์ดรัก จ ากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ที่รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน ความสุขในการท างานของ
พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                 8. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ดังนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง 
ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด พบว่า .พนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด ที่อายุงานแตกต่างกัน ความสุขใน
การท างานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

      จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  ผู้ศึกษามีข้อเสนอบางประการ เพ่ือให้ เกิด
ความสุขในการท างานและส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดี  ซึ่งส่งผลดีต่อประชาชน และการด าเนินงานของ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ดังนี้ 

       1.1  กลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ  เห็นควรให้มีการเข้าอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
ถูกต้อง และตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล  และควรจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการสอนน้อง เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้  ทักษะในการท างาน  จากคนที่มีประสบการณ์  ซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นคู่สมรส  ให้ผู้ที่โสด    
ที่มักจะท างานมาไม่นาน  มีระดับความรู้  ทักษะ  ที่ใกล้เคียงกับคู่สมรสแล้ว  รวมถึงการสร้างความอบอุ่นในชีวิต  
การสร้างบรรยากาศในที่ท างานให้ผู้ที่มีสถานะโสดมีความอบอุ่นเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง 
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       1.2  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เห็นควรให้มีการเข้าอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ พ.ศ. 2547  ให้ทุกคนในส านักงานมีความรู้ใกล้เคียงกัน  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การมี
ความเครียด  ความวิตกกังวล  จากเจ้าหน้าที่ที่เกรงกลัวการกระท าผิดกฎระเบียบในการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ  รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยงานอ่ืนๆ  เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  เงินช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน  ทุกฝ่าย  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างใกล้เคียงกันและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
พ.ศ. 2547 

       1.3  ควรได้รับการยอมรับ  ยกย่องชมเชย  ให้รางวัล  กับผลงานที่ออกมาดี เด่นชัด เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

       1.4  ควรมีการก าหนดต าแหน่ง  การมอบหมายงาน  ปริมาณงาน  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล 

 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  

       2.1  ควรศึกษาความสุขในการท างานกับผลสัมฤทธิ์ของงานในการท างานของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 

  2.2  ควรศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  เปรียบเทียบกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
จังหวัดอ่ืนๆ   
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ภาคผนวก ค 



 

แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
************************* 

ค าชี้แจง     
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.15) ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์           
ในการวิจัย 

ทั้งนี้  แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน กรุณาท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง ที่ตรงกับตัวท่านและความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
  ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อท่าน ข้อมูลจะถูกน ามาใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถยุติการให้ข้อมูลของท่าน
ได้ตลอดเวลาในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย 

นางจิณัฏฐ์ตา  เพ็ชร์พิรุณ 
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.รุ่นที่ 15)  

 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1  เพศ   

  (     ) 1. ชาย    (     ) 2. หญิง 
1.2 สังกัด  

  (     ) 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 
  (     ) 2. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
  (     ) 3. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  

1.3 ประเภทบุคลากร 
  (     ) 1. ข้าราชการ   (     ) 2. ลูกจ้างประจ า 
  (     ) 3. พนักงานราชการ    

1.4 อายุ 
  (     ) 1. 21 – 30 ปี   (     ) 2. 31 – 40 ปี 
  (     ) 3. 41 – 50 ปี   (     ) 4. 51 – 60 ปี 

1.5 ระดับการศึกษา 
  (     ) 1. ประถมศึกษา   (     ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  (     ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. (     ) 4. อนุปริญญา (ปวท./ปวส.) 
  (     ) 5. ปริญญาตรี   (     ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี 
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1.6 สถานภาพ 

  (     ) 1. โสด    (     ) 2. สมรส 
  (     ) 3. หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่   

1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  (     ) 1. น้อยกว่า 15,000 บาท  (     ) 2. 15,001 – 20,000 บาท 
  (     ) 3. 20,001 – 25,000 บาท  (     ) 4. 25,001 – 30,000 บาท 
  (     ) 5. 30,001 – 35,000 บาท  (     ) 6. มากกว่า 35,000 บาท 

1.8 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 
  (     ) 1. น้อยกว่า 5 ปี   (     ) 2. 6 – 10 ปี 
  (     ) 3. 11 – 15 ปี   (     ) 4. 16 – 20 ปี 
  (     ) 5. 21 – 25 ปี   (     ) 6. มากกว่า 25 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 3 - 

 
ตอนที่  2  ปัจจัยการท างาน 
              โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตัดสินใจว่าท่านมีพฤติกรรมต่อข้อความในแต่ละ
ข้อมากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย   ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริง 

 

ปัจจัยการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

การติดต่อสัมพันธ์ 
1.  เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการท างาน      
2.  ท่านและเพ่ือนร่วมงานมีการให้ความช่วยเหลือ 
    ซึ่งกันและกัน 

     

3.  ท่านและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร 
     เป็นกันเอง 

     

ความรักในงาน 
4.  ท่านมีความรักและผูกพันกับงานท่ีท า      

5.  ท่านภูมิใจในงานที่ท าปัจจุบัน      
6.  ท่านรับรู้และเห็นคุณค่าในงานที่ท า      

ความส าเร็จในงาน 
7.  ท่านท างานที่ท้าทายได้ส าเร็จ      

8.  ท่านรู้สึกชีวิตมีคุณค่าจากงานที่ท า      
9.  ท่านไดผ้ลลัพธ์จากการท างานดีตามต้องการ      

การเป็นที่ยอมรับ 
10. ท่านได้รับความเชื่อถือจากเพ่ือนร่วมงาน      

11. เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถ 
     ของท่าน 

     

12. หัวหน้างานให้การยอมรับและไว้วางใจ 
     ในการท างานของท่าน 
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ตอนที่ 3  ความสุขในการท างาน 
             โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตัดสินใจว่าท่านมีพฤติกรรมต่อข้อความในแต่ละ
ข้อมากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย   ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริง 
 

ความสุขในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ความรื่นรมย์ในงาน 
1.  ท่านรู้สึกสนุกกับงานที่ท า      

2.  ท่านรู้สึกไม่วิตกกังวลใดๆ ในการท างาน      

3.  ท่านรู้สึกสบายใจในการท างาน      

ความพึงพอใจในงาน 
4.  ท่านรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ท า      

5.  ท่านรู้สึกว่างานที่ท าน่าสนใจ      

6.  ท่านรู้สึกยินดี เต็มใจท างาน      

ความกระตือรือร้นในงาน 
7.  ท่านรู้สึกว่าอยากท างาน      

8.  ท่านรู้สึกตื่นตัวท างานได้อย่างคล่องแคล้ว      

9.  ท่านรู้สึกมีชีวิตชีวาในการท างาน      
 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 
 
ชื่อ - นามสกุล         :  นางจิณัฏฐ์ตา เพ็ชร์พิรุณ 

วัน เดือน ปี เกิด       :  วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2518 

การศึกษา               :  ปรญิญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต            สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

                              ปรญิญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต       มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

                              ปริญญาโท    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ต าแหน่ง                :  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

สถานที่ท างาน          :  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก     

 


