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 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั 
อคัราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร โดยท าการเก็บขอ้มูลจากก
พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จ  านวนทั้งส้ิน 365 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self – Administered Questionnaire) ประกอบดว้ย แบบสอบถาม
ขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นการท างานอย่างมีความสุข แบบสอบถามระดบัของ
ศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้และแบบสอบถามความคิดเห็นของการท างาน
อยา่งมีความสุขและผลิตภาพในการท างาน ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ความสุขในการท างาน โดยใช้การแจกแจงแบบที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way 
ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Fisher’s Least Significant Difference, 
LSD) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear 
Regression) 

 จากการศึกษา พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 36 – 40 ปี มีสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานและอายุงาน ไม่เกิน 5 ปี 
และมีต าแหน่งเป็นพนกังานทัว่ไป จากการศึกษาปัจจยัความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานอย่างมีความสุขทั้ง 5 ดา้น เรียงตามล าดบัไดแ้ก่ 
ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความผกูพนัต่องาน ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย ยกเวน้ดา้นผลงาน ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ตามล าดบั  
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 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเชิงเส้น เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การท างานอย่างมีความสุข กบัคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลใน
ภาพรวม พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่มีน ้ าหนักในการพยากรณ์
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านผลงาน ด้านวฒันธรรมองค์กร และด้านความมั่นใจ และจากการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะส าคญัท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลใน
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน กบัระดับของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อกนั  
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ABSTRACT 

 
  The objective of this independent study was to study happiness at work of 

employees at Akara Mining Company Limited, Phichit Province. The data from this study was 
collected from 365 employees at Akara Mining Company Limited. The tool to collect the data was a 
self-administered questionnaires which consisted of questionnaire for general information, 
questionnaire on happiness at work, questionnaire on the level of potentiality and capacity to work 
to the fullest level, and questionnaire on happiness at work and work result.  The data was analyzed 
using statistics, namely frequency, percentage, mean, T-test, One-way Anova, Least  Significant   
Difference and  Linear Regression. 
 

  The results of the study showed that most employees were female, 36-40 years old, 
married, with education below Bachelor’s degree.  Their work experience and work period were not 
more than 5 years.  Most of them were general staff.  The opinion of the employees towards factors 
for happiness at work was at the “agree” level, and the employees ranked the 5 factors in the 
following order: reliability, conviction, organisational culture, and confidence.  They ranked work at 
the “somewhat agree” level.  From Linear Regression analysis to establish the relationship 
between the factors affecting happiness at work and important characteristics that created happiness, 
it was found that all factors affecting happiness at work were generally related to important 
characteristics that created happiness, with reliability showed the most prediction capability.   
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The other factors were work result, organisational culture, and confidence, respectively.   It was also 
found that the relationship between 3 important characteristics that created happiness and the level 
of potentiality and capability to work to the fullest level was positive.  
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ตารางท่ี 17 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

 
44 

ตารางท่ี 18 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น 
จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

 
45 

ตารางท่ี 19 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นผลงาน จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็น
รายคู่ 

 
 
45 

ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ จ  าแนกตามสถานภาพการสมรส
เป็นรายคู่ 

 
46 

ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามสถานภาพการ
สมรสเป็นรายคู่ 

 
46 

ตารางท่ี 22 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นความผกูพนัต่องาน จ าแนกตามสถานภาพการ
สมรสเป็นรายคู่ 

 
47 

ตารางท่ี 23 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ จ าแนกตามสถานภาพการสมรส
เป็นรายคู่ 

 
48 

ตารางท่ี 24 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
48 

ตารางท่ี 25 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามระดบัการศึกษา
เป็นรายคู่ 

 
49 

 
 



 

ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     หนา้ 
ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั

ความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็น
รายคู่ 

 
50 

ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายงุาน 

 
51 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นผลงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 

 
51 

ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ จ  าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 

 
52 

ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 

 
 
53 

ตารางท่ี 31 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นความผกูพนัต่องาน จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 

 
 
53 

ตารางท่ี 32 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 

 
 
54 

ตารางท่ี 33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
55 

ตารางท่ี 34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน
ของบุคคล ดา้นความภาคภูมิใจ 

 
56 

ตารางท่ี 35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน
ของบุคคล ดา้น ความไวว้างใจ 58 

ตารางท่ี 36 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน
ของบุคคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 

 
60 



 

ฐ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     หนา้ 
ตารางท่ี 37 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน

ของบุคคลในภาพรวม 
 
62 

ตารางท่ี 38 แสดงค่าเฉล่ียระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้ง
จุดสูงสุดได ้

 
64 

ตารางท่ี 39 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน 

 
 
66 

ตารางท่ี 40 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความ
เช่ือมัน่ 

 
67 

ตารางท่ี 41 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
วฒันธรรมองคก์ร 

 
68 

ตารางท่ี 42 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความ
ผกูพนัต่องาน 

 
69 

ตารางท่ี 43 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความ
มัน่ใจ 

 
70 

ตารางท่ี 44 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้ง
จุดสูงสุดได ้กบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมดา้นความภาคภูมิใจ (Pride) 

 
71 

 



 

ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     หนา้ 
ตารางท่ี 45 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้ง
จุดสูงสุดได ้กบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมดา้นความไวว้างใจ (Trust) 

 
72 

ตารางท่ี 46 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้ง
จุดสูงสุดได ้กบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมดา้นการไดรั้บการยอมรับ (Recognition) 

 
73 

ตารางท่ี 47 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัวนัลาป่ายของพนกังานพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง 74 
ตารางท่ี 48 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงการท างานต่อหน่ึงสัปดาห์ของ

พนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง 
 
75 

ตารางท่ี 49 แสดงขอ้มูลความรู้สึกของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิงต่อการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
76 

ตารางท่ี 50 แสดงขอ้มูลความเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อ
เวลาท่ีรู้สึกมีความสุข ไม่มีความสุข และรู้สึกเฉย ๆ 

 
77 

ตารางท่ี 51 แสดงขอ้มูลความเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อ
เวลาท่ีรู้สึกมีแรงกระตุน้ หมดเร่ียวแรง และรู้สึกเฉย ๆ ในการท างาน 

 
77 

ตารางท่ี 52 แสดงขอ้มูลความเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อ
เวลาท่ีรู้สึกวา่ยุง่มาก ไม่ยุง่เลย หรือรู้สึกเฉย ๆ ในการท างาน 

 
78 

ตารางท่ี 53 แสดงขอ้มูลความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
78 

ตารางท่ี 54 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อความสุข 79 
    

 
 
 
 
 



 

ฒ 

 

สารบัญภาพ 
 
       หนา้ 
ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างการท างานอยา่งมีความสุขของ I Opener  9 
ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาความสุขในการท างาน  20 
ภาพท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ในภาพรวม 41 
ภาพท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน

ของบุคคลในภาพรวม 
 
63 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้การบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นยุคน้ีจึงตอ้งมีการปรับตวัเป็นอย่างมาก จากเดิมท่ีงานทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษยมุ์่ง
เป้าหมายไปท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของพนกังาน แต่ในปัจจุบนัองคก์รหลายๆ 
แห่งเร่ิมให้ความส าคญักบัการสร้างความสุขภายในองค์กร เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจให้
สามารถอยู่รอดต่อไปได ้เพราะปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้การบริหารองค์กรประสบความส าเร็จหรือ
ลม้เหลว ก็คือ ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหาร “คน” โดยทรัพยากรคนท่ีเรียกวา่ “ทุนมนุษย”์ ท่ีมีความพร้อม
ทางสมรรถนะในการปฏิบติังานจะเป็นทรัพยากรท่ีทุกๆ องคก์ารตอ้งสรรหาเขา้มาปฏิบติังาน หรือถา้
เป็นทุนมนุษยท่ี์มีอยู่แลว้ในองค์กรก็มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีมาตรการในการรักษาและจูงใจ
ให้ทุนมนุษยเ์หล่านั้นอยู่ปฏิบติังานนานๆ กล่าวได้ว่า ปัจจุบนัองค์การต่าง ๆ ก าลงัถูกทุนมนุษยท่ี์มี
สมรรถนะพร้อมในการปฏิบติังานเลือกวา่พวกเขาจะเลือกองคก์รใดในการท างาน เพราะฉะนั้นองคก์ร
เองจึงตอ้งมีการปรับตวัพฒันาแนวคิดในการบริหารองค์กรเสียใหม่ เพื่อท่ีจะพฒันาองค์กรให้เป็น 
“องค์กรแห่งทางเลือก” (Employee of choice) การพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งทางเลือกนั้นมี
แนวทางในการพฒันาหลากหลายแนวทางกนัออกไป ซ่ึงแนวทางอนัหน่ึงท่ีหลาย ๆ องค์กรพยายาม
พัฒนาข้ึนมา ก็คือ การพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์การท่ีมีบรรยากาศในการท างานท่ีมีความสุข 
(Workplace Happiness) ซ่ึงเม่ือพนกังานมีความสุขในการท างานแลว้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างานก็จะเกิดข้ึนเอง ส าหรับในท่ีท างานความสุขในการท างานช่วยให้พนกังานลดแรงกดดนั 
ท าใหรู้้สึกสนุก และมีความสุขในชีวิตการท างานมากข้ึน ส่งผลใหพ้นกังานเกิดแนวความคิดใหม่ ๆใน
เชิงสร้างสรรคท่ี์จะช่วยปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตวั
พนกังานเองและองคก์รโดยรวม (ชยัทว ีเสนาะวงศ,์ 2551) 
  บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั เป็นบริษทัจดทะเบียนโดยคนไทยจากการร่วมทุนกบับริษทั 
คิงส์เกท คอนโซลิเดดเต็ด ประเทศออสเตรเลีย ผูท่ี้เขา้ซ้ือกิจการ บริษทั ไทยโกลด์ฟิลล์ จ  ากดั ด าเนิน
ธุรกิจศึกษาและส ารวจหาพื้นท่ีศกัยภาพแหล่งแร่ทองค าในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2530 และประสบ
ความส าเร็จในพื้นท่ีแหล่งแร่ ในบริเวณพื้นท่ีรอยต่อระหว่างจงัหวดัพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก 
ซ่ึงต่อมาไดข้ายกิจการให้ บริษทั คิงส์เกท คอนโซลิเดดเต็ด ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุญาตอาชญาบตัรพิเศษ
เพื่อการส ารวจหาแหล่งแร่ทองค าในบริเวณพื้นท่ีรอยต่อระหว่างจงัหวดัพิจิตร เพชรบูรณ์ และ
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พิษณุโลก จากกรมทรัพยากรธรณี จ านวน 14 แปลง เน้ือท่ีรวมประมาณ 110,000 ไร่ จากการส ารวจ
แหล่งแร่ดังกล่าวเป็นระยะเวลานานกว่า 13 ปี ท าให้บริษทัประสบความส าเร็จส ารวจพบแหล่งแร่
ทองค าเชิงพาณิชย ์ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นเหมืองแร่ทองค าได้ บริษทัจึงยื่นขอประทานบตัรเพื่อท า
เหมืองแร่ จ  านวน 4 แปลง เน้ือท่ีรวมกวา่ 1,166 ไร่ และไดรั้บอนุญาตเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2543 จึง
ไดเ้กิดเหมืองแร่ทองค าชาตรีข้ึนมา ซ่ึงเป็นเหมืองแร่ทองค าแห่งแรกของไทยท่ีใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตท่ีปลอดภยั ไดม้าตรฐานระดบัสากล และไดรั้บการรับรองมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ ISO 9001 
ความปลอดภยั OHSAS 18001 ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เป็นเหมืองแร่แห่งแรกท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
ความรับผดิชอบต่อสังคม SA 8000 และเป็นเหมืองแร่ขนาดเล็กของโลกท่ีไดรั้บการรับรองการจดัการ
ดา้นไซยาไนดร์ะดบันานาชาติ Cyanide Code บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั มีห้องปฏิบติัการทดสอบท่ีได้
มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นท่ียอมรับด้วยระบบมาตรฐาน มอก. 17025 และเป็นเหมืองแร่ท่ีมีความ
ปลอดภยัระดบัสากล เหมืองแร่ทองค าชาตรี บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั ตั้งอยูติ่ดกบัทางหลวงหมายเลข 
1301 (หนองขนาก-วงัโป่ง) บนพื้นท่ีรอยต่อระหว่าง อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร กบัอ าเภอวงัโป่ง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 280 กิโลเมตร โดยบริษทัมี
จ านวนพนกังานทั้งหมด 365 คน (บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั, 2555 : ออนไลน์) 
  บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรควบคู่ไปกบัการ
พฒันางาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้แก่บุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั แต่เน่ืองจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านกฎหมายและการเมือง ซ่ึงบริษทั 
ต้องด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายท่ีเข้มงวด กวดขันในเร่ืองของผลกระทบต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาลท่ีไม่แน่นอนตามอ านาจ หนา้ท่ีของรัฐบาลแต่
ละคณะท่ีเขา้มาก็ส่งผลต่อธุรกิจเช่นกนั รวมถึงปัญหาทางดา้นสังคม เน่ืองจากการท าเหมืองแร่ทองค า
เป็นธุรกิจท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ ท าใหเ้กิดการต่อตา้นซ่ึงอาจ
ลุกลามจนถึงขั้นถูกระงบัการด าเนินธุรกิจได ้อีกทั้ง สภาพการท างานของพนกังานภายในเหมืองทอง
นั้นมีความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายถึงชีวิตได ้อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของเคร่ืองจกัรหรือ
มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการขุดเจาะแร่ ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผูป้ฏิบติังาน จาก
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนท าให้อตัราการลาออกจากงาน/เปล่ียนงาน (Turn Over)ของพนกังานมีอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองในเกณฑ์ท่ีสูงมาก เป็นเหตุให้บริษทัตอ้งรับพนกังานใหม่เป็นประจ า จึงท าให้การท างานขาด
ความมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากตอ้งมีการพฒันาบุคลากรท่ีเขา้มาใหม่เพื่อให้มีความรู้ความสามารถอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงองคก์รไดต้ระหนกัและเล็งเห็นปัญหาดงักล่าว จึงพยายามสนบัสนุนสวสัดิการหลาย ๆ 
ดา้นเพื่อจูงใจพนกังาน ทั้งทางดา้นสุขภาพ ท่ีพกั โบนสัพนกังาน แต่สวสัดิการต่าง ๆ เหล่าน้ีก็ยงัไม่
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สามารถจูงใจให้พนกังานสามารถท างานอยูก่บัองคก์รได ้(สายงานทรัพยากรบุคคลบริษทั อคัราไมน่ิง 
จ ากดั, 2555 :  สัมภาษณ์)  
  ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงความสุขในการท างาน และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุข
ในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูบ้ริหารน าไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั 
ท าให้อตัราการเปล่ียนงานของพนักงานลดลง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของบริษทั 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั 
(เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
  2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง 
จ ากดั (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงระดบัความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั 
(เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
  2. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคั
ราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร    
 3. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ควำมสุขในกำรท ำงำน  หมายถึง ความรู้สึกท่ี เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ี
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน โดยท่ีบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินมีความสนุก
กบังานท่ีกระท า มีความภูมิใจในงาน ไดท้  างานร่วมกบัคนดีๆรับรู้วา่งานท่ีตนกระท านั้นมีความส าคญั 
มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระท า มีความรับผิดชอบต่องานท่ีกระท า รู้สึกสนุกและมีความสุขในท่ี
ท างาน และมีความรู้สึกวา่ไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 
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 พนักงำนบริษัท อคัรำไมน่ิง จ ำกดั หมายถึง บุคลากรทุกต าแหน่งท่ีไดรั้บการบรรจุ
เป็นพนกังานประจ า รวมทั้งบุคลากรท่ีท าสัญญาวา่จา้งเป็นรายปีท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่บริษทั อคัราไมน่ิง 
จ ากดั 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดั
พิจิตร ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร รายงานวจิยั รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความสุขในการท างาน  
 2.1.1 ความหมายของความสุขในการท างาน  
  iOpener (อ้างถึงในสุรัติพิมพ์ ถ ้ าทอง, 2554 : 5) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน 
หมายถึง ความเช่ือท่ีสนับสนุนให้คนสามารถพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลจะใส่ใจมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลนั้นท างานโดยล าพงัหรือท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
  Warr (อา้งถึงในพรรณิภา สืบสุข, 2548 : 34) กล่าววา่ ความสุขในการท างานเป็น
ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขจากงานท่ีไดท้  า หรือเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ี
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน  
  Deiner (อา้งถึงใน จงจิต เลิศวบิูลยม์งคล, 2547 : 26) กล่าววา่ ความสุขในการท างาน 
คือ การรับรู้ของบุคลากรถึงอารมณ์ ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขกบัภารกิจหลกัอนัเป็นผลมาจาก
การท างาน สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตนเองให้
ชีวติมีคุณค่า ไดท้  างานท่ีเกิดประโยชน์ เกิดความสมหวงัในประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  
  Manion (อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์เกตุแกว้, 2551 : 38) กล่าววา่ ความสุขในการท างาน 
หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลตอบสนองจากการกระท าท่ีสร้างสรรค์ของตนเอง มีการ
แสดงออกโดยการยิม้ หัวเราะ มีความปลาบปล้ืมใจซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยงัเป็นอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน การร่วมกนัแสดงความคิดเห็นด้วย
เหตุและผล ท าให้สถานท่ีท างานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์บุคลากรท่ีปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสุขจะท าให้
เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ปฏิบติังานด้วยความรู้สึกอยากท่ีจะท างาน มีความรู้สึกดีต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย มีความผกูพนัในงานและท าใหอ้ยูใ่นองคก์รต่อไป  
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  Positive Sharing Company โดย Alexander Kjerulf, Chief Happiness Officer (อา้ง
ถึงใน บุญจง ชวศิริวงศ,์ 2550 : 63) กล่าววา่ ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน โดยท่ีบุคคลนั้น 
  1) เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน และสนุกกบังานท่ีท า (Enjoy what you do)  
  2) รู้สึกวา่ไดท้  างานท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท า (Do good work and feel 
proud of it)  
  3) รู้สึกวา่ไดท้  างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี (Work with amazing/ nice people)  
  4) รับรู้วา่งานท่ีท าอยูน่ั้นมีความส าคญั (Know that what you do is important)  
  5) รับรู้วา่มีบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในงานของตน (Are recognized for your work)  
  6) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า (Take responsibility)  
  7) มีความรู้สึกสนุกและมีความสุขในท่ีท างาน (Have fun at work)  
  8) มีความรู้สึกวา่ไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน (Are motivated and 
energized)  
  นอกจากน้ี Alexander Kjerulf ยงักล่าววา่ ความสุขในการท างานดงักล่าวไม่สามารถ
ท่ีจะผลกัดนัหรือกดดนัให้ใครเกิดความสุขไดใ้นการท างานได ้ความสุขในการท างานจะแตกต่างกนั
ในแต่ละบุคคล ปัจจยัเดียวกนัอาจท าให้บุคคลหน่ึงมีความสุข ในขณะท่ีอีกคนหน่ึงไม่มีความสุขใน
การท างาน นอกจากน้ีความสุขในการท างานนั้นหากเกิดข้ึนแลว้จะยนืยาว และความสุขในการท างาน
ไม่สามารถสร้างใหเ้กิดข้ึนไดใ้นทนัทีทนัใด 
  พรรณิภา สืบสุข (2548) กล่าวว่าความสุขในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลได้
กระท าในส่ิงท่ีตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานท่ีท า มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และเกิดการสร้างสรรคใ์นทางบวก 
  อภิชาติ ภู่พานิช (2551) กล่าววา่ ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ
ต่อการท างานของตนท่ีท าอยู ่ซ่ึงไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการและแรงจูงใจในการท างาน อนั
เป็นผลมาจากปัจจยัหรือองค์ประกอบต่างๆในการท างาน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย การ
บริหารองค์การท่ีค านึงถึงสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของบุคลากรเป็นส าคญั การได้รับค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในหน่วยงานทั้ง
กบัผูบ้งัคบับญัชาและกบัเพื่อนร่วมงานท่ีสนิทสนมรักใคร่  
  กล่าวโดยสรุป ความสุขในการท างาน หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ
บุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน ประกอบดว้ยความร่ืนรมยใ์นงาน ความพึง
พอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน ท าให้ปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกอยากท่ีจะท างาน 
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สามารถพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ มีความรู้สึกดีต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมายและเพื่อนร่วมงาน มีความผกูพนัในงานและท าใหอ้ยูใ่นองคก์รไดต่้อไป 
 
 2.1.2 แนวคิดด้านความสุขในการท างาน  
  (1) แนวคิดความสุขในการท างานของ Warr  
  Warr (อา้งถึงในพรรณิภา สืบสุข, 2548 : 34) กล่าววา่ ความสุขในการท างานมี
องคป์ระกอบดว้ยกนั 3 ส่วนไดแ้ก่  
  1. ความเพลิดเพลินในการท างาน (Pleasure) คือความรู้สึกของบุคคลในขณะท างาน
เกิดความรู้สึก ชอบใจ พอใจ และยินดีในการปฏิบติังานของตน ท างานดว้ยความสนุกสนานไม่รู้จกั
เบ่ือ ลืมความกงัวล รู้สึกสนุก และมีจิตใจจดจ่ออยูก่บังานจนไม่รู้วา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็ว และยงัคง
ท างานต่อแมว้า่จะหมดเวลาท างาน 
  2. ความกระตือรือร้นในการท างาน (Enthusiasm) คือความรู้สึกของบุคคลในขณะ
ท างาน เกิดความรู้สึกวา่อยากท างาน มีความต่ืนตวัท างานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็วกระฉบักระเฉง 
มีชีวิตชีวาในการท างาน สะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะของจิตใจท่ีมีความเร้าใจ กระตุน้ให้มีความอยากรู้
อยากเห็น อยากศึกษา ผลจากการท่ีเขาสนใจเร่ืองต่างๆ หลายดา้น ท าให้เม่ือเจอปัญหาเขาจะไม่ยอ่ทอ้ 
มีการเตรียมตวัให้พร้อมในการท างาน พร้อมจะเผชิญปัญหาในการท างาน สนใจและมองหาหนทาง
ในการปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน ต่ืนตวัท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ รับขอ้มูลข่าวสาร พร้อมทั้งมีความมุ่งมัน่
ท่ีจะแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วงไป และมกัมาท างานก่อนเวลาเสมอ พยายามท่ีจะท างานให้
เสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงแตกต่างจากคนท่ีขาดความกระตือรือร้นจะเป็นคนท่ีไม่อยาก
ให้วนัท างานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงาน ท างานดว้ยความเฉ่ือยชา ไม่สนใจรับฟังขอ้มูลข่าวสารใด ๆ 
เลย ท างานเพียงเพื่อใหง้านของตนเองเสร็จเท่านั้น เพื่อท่ีจะไดก้ลบับา้น   
  3. ความสบายใจในการท างาน (Comfort) คือความรู้สึกของบุคคลในขณะท างาน 
และเกิดความรู้สึกสบายใจกบัการท างาน และรู้สึกวา่ท างานดว้ยความราบร่ืน ไม่มีความรู้สึกเครียด 
หรือวติกกงัวลใดๆ ในการท างาน ไม่มีความอึดอดัใจ 
  (2) แนวคิดความสุขในการท างานของ Diener  
  Diener (อ้ าง ถึ งใน  จง จิต  เลิ ศ วิบู ล ย์ม งคล , 2547 : 26) ก ล่ าวว่ า  ปั จจัยห รือ
องค์ประกอบของความสุข  คือ ความพึงพอใจในชีวิต  ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิต
ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตเหล่านั้น เป็นอารมณ์ความรู้สึกดา้นลบต ่า โดยความสุขนั้นเกิดข้ึนได้
จากปัจจยัหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั เช่น อาย ุรายได ้สภาพแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของบุคคล
ใหเ้กิดความพึงพอใจในชีวตินามาซ่ึงความสุข ดงัน้ี 
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  1. ความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความพอใจในส่ิง
ท่ีตนเองเป็นและกระท าอยู่ มีความสมหวงักบัเป้าหมายในชีวิตท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
สามารถกระท าได้ตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เข้าใจและยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่จ  าเป็นต้อง
ปรับตวั  
  2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การท่ีบุคคลไดก้ระท าในส่ิงท่ี
ตนเองรักและชอบ มีความพอใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน มีความสุขเม่ือไดท้  างาน 
และงานนั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนงานนั้นท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม  
  3. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขกบัส่ิงท่ี
ดี สนุกสนานกบังานท่ีท า ยิม้แยม้สดใสกบังาน เล่ือมใสศรัทธาในส่ิงท่ีตนกระท า รับรู้ถึงความดีงาม
และคุณประโยชน์ของงานท่ีท า  
  4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) หมายถึง การท่ีบุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็น
ทุกข์กบัส่ิงไม่ดีท่ีเกิดข้ึนในการท างาน เช่น คบัขอ้งใจ เบ่ือหน่าย ไม่สบายใจ เม่ือเห็นการกระท าท่ีไม่
ถูกตอ้ง และอยากปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน เพื่อสนองความตอ้งการของตนใหมี้ความสุข  
  (3) แนวคิดความสุขในการท างานของ iOpener  
  iOpener (อา้งถึงในสุรัติพิมพ์ ถ ้ าทอง,2554 : 8)  ได้ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองวิทยาศาสตร์
แห่งความสุข  (The Science of Happiness) ซ่ึ ง  iOpener เป็นบริษัทท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศอังกฤษ  โดยกล่าวว่า ปัจจยัหรือองค์ประกอบของการท างานอย่างมี
ความสุขนั้น ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั หรือ 5Cs คือ ผลงาน (Contribution) ความเช่ือมัน่ 
(Conviction) วัฒนธรรมองค์กร  (Culture) ความผูกพันต่องาน  (Commitment) และความมั่นใจ 
(Confidence) ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่บุคคลมีความสุขกบัการท างานและสามารถ
พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่ โดยเช่ือมโยงเข้ากับ ความ
ภาคภูมิใจ (Pride) ความไวว้างใจ (Trust) และ การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) ดงัแสดงตามภาพ
โครงสร้างของการท างานอยา่งมีความสุขของ iOpener 
 
 
 



 
 

 

9 
 

 
 

ภาพที ่1 แสดงโครงสร้างการท างานอยา่งมีความสุขของ iOpener (อา้งถึงใน iOpener, 2010) 

จากภาพโครงสร้างของการท างานอยา่งมีความสุขของ iOpener นั้นสามารถอธิบาย

แต่ละองคป์ระกอบหรือ 5Cs ไดด้งัน้ี 

  1. ผลงาน (Contribution) หมายถึงความพยายามท่ีบุคคลไดท้  าและมีการรับรู้ถึงคุณค่า
ของความพยายามนั้นซ่ึงผลงานถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของการทางานอยา่งมีความสุขซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกดงัน้ี ปัจจยัภายในได้แก่ การท่ีบุคคลสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้มีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนสามารถยกประเด็นส าคญัๆได้ รู้สึกว่าได้ท างานท่ี
มัน่คง ส่วนปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ การท่ีบุคคลมีคนรับฟังความคิดเห็นของตน ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีในท่ี
ท างานไดรั้บความเคารพจากหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน และไดรั้บการช่ืนชอบในท่ีท างาน 
  2. ความเช่ือมัน่ (Conviction) หมายถึงการท่ีบุคคลรู้สึกมีแรงจูงใจในการทางานใน
ทุกๆ สภาพแวดลอ้มการท างานการท่ีบุคคลจะมีความเช่ือมัน่นั้นประกอบไปดว้ย การมีแรงบนัดาลใจ
ในการท างาน บุคคลนั้นมีความเช่ือวา่ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รู้สึกยืดหยุน่เม่ือ
ตอ้งเจอกบัปัญหาต่างๆ และรับรู้วา่งานท่ีท าอยูน่ั้นส่งผลดีต่อโลกอยา่งไร 
  3. วฒันธรรมองค์กร (Culture) หมายถึงความรู้สึกว่างานหรือองค์กรน้ีเหมาะกับ
บุคคลนั้นๆ การท่ีจะพิจารณาว่าวฒันธรรมองค์กรท่ีเหมาะกับบุคคลนั้นประกอบด้วย ความรู้สึก
เพลิดเพลินในการท างาน ช่ืนชอบเพื่อนร่วมงาน ช่ืนชมต่อคุณค่าขององคก์รของคุณ มีลกัษณะพื้นฐาน
ทางดา้นสังคมท่ีมีร่วมกนัของกลุ่มคนอยา่งยุติธรรมในการท างาน และสามารถควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ในชีวติประจ าวนัของตนเองได ้
  4. ความผูกพนัต่องาน (Commitment) หมายถึงความรู้สึกผูกพนัต่องานและมีความ
สนใจในงานท่ีท า การได้ท าบางส่ิงบางอย่างท่ีมีคุณค่า มีความเช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร มี
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ความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในท่ีท างาน ซ่ึงความเช่ือและความรู้สึกเหล่าน้ียงัส่งผลกระทบรวมทั้ง
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและแรงส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบุคคลและเพื่อนร่วมงานไดอี้กดว้ย 
  5. ความมัน่ใจ (Confidence) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง
และศรัทธาต่องานท่ีท า ทั้งน้ีความมัน่ใจประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกัคือ การท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วง มีความเช่ือมัน่ในตนเองในระดบัสูง และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนในการท างาน  
  ส่วนความภาคภูมิใจ (Pride) ความไว้วางใจ  (Trust) และการได้รับการยอมรับ 
(Recognition) นั้นเป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลใน
ภาพรวม ความภาคภูมิใจและความไวว้างใจนั้น เป็นส่ิงท่ีบุคคลให้แก่องคก์ร ในขณะเดียวกนับุคคลก็
หวงัจะได้รับการยอมรับจากองค์กรเช่นเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายในแต่ละส่วนได้ดังน้ี ความ
ภาคภูมิใจ (Pride) หมายถึงความภาคภูมิใจในงานตวัเองและองค์กรโดยความภาคภูมิใจนั้นมาจาก
ระดบัของผลงาน (Contribution) รับรู้ว่างานท่ีท ามีความหมายความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซ่ึงความ
ภาคภูมิใจมีความเช่ือมโยงกบัความไวว้างใจ (Trust) คือเม่ือบุคคลเกิดความภูมิใจในงานแลว้ก็มีความ
ไวว้างใจและศรัทธาต่อองค์กรและส่งผลให้บุคคลนั้ นอยากอยู่ท  างานกับองค์กรไปอีกนาน ใน
ขณะเดียวกันการได้รับการยอมรับ (Recognition) แสดงถึงการได้รับการเคารพจากเพื่อนร่วมงาน
หัวหน้าในองค์กรท่ีแสดงถึงการมองเห็นคุณค่าและผลงานของบุคคลนั้น ซ่ึงการท่ีบุคคลไดรั้บการ
ยอมรับเป็นผลมาจากอายแุละความกา้วหนา้ของต าแหน่งงาน หากบุคคลนั้นไดรั้บการยอมรับมากข้ึน
ผลิตภาพในการท างานก็จะมีมากข้ึนเช่นกนั นอกจากน้ีระดบัความสุขและความสามารถในการพฒันา
ศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดไดห้รือไม่นั้นแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล 
โดยการวดัระดบัจากการท่ีบุคคลนั้นรู้สึกมีพลงัในการท างาน ไดใ้ช้ทกัษะหลากหลายในการท างาน 
ได้แสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดีของตนเอง  ได้เรียนรู้ทักษะในการท างาน และสามารถเอาชนะ
อุปสรรค ความท้าทายต่างๆ ในการท างานได้ (Jessica. 2010) จากผลงานวิจยัของ iOpener พบข้อ
ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัคนท่ีมีความสุขในการท างานและผลิตภาพในการท างานได ้ดงัน้ี 
  1. ความสามารถในการผลิต : บุคคลท่ีมีความสุขท่ีสุดสามารถมีผลงานต่อสัปดาห์ 
มากกว่าคนท่ีมีความสุขน้อยกว่าถึง 47% ซ่ึงนัน่มีค่าเท่ากบัผลของการท างานล่วงเวลาและเศษหน่ึง
ส่วนส่ีของอาทิตย ์ 
  2. การแข่งขนัและจุดมุ่งหมาย : ลูกจา้งท่ีมีความสุขกว่าสามารถรับการแข่งขนัได้
มากกว่าลูกจ้างท่ีไม่มีความสุขถึง 18 % และสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้มากกว่าลูกจ้างท่ีไม่มี
ความสุขถึง 33 %  
  3. ภาพรวม : บุคคลท่ีมีความสุขท่ีสุด เม่ือเทียบกับคนท่ีมีความสุขน้อยกว่าในการ
ท างาน พบว่าได้รับการสนับสนุนมากกว่า 23% ได้รับความเช่ือมั่น มากกว่า 31% ปรับตวัเข้ากับ
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วฒันธรรมองคก์รไดม้ากกวา่ 30% มีความรับผิดชอบมากกวา่ 38% มีความมัน่ใจมากกวา่ 40% และคิด
ว่าตนเองสามารถพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยู่ไดม้ากกว่า 40% นอกจากนั้น พวกเขายงัไดค้วามภาคภูมิใจ
และความเช่ือถือมากกวา่ 33% และ ไดค้วามยอมรับนบัถือมากกวา่ 50% อีกดว้ย  
  4. การลาป่วย : พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างชดัเจนระหว่างการมีความสุขในการ
ท างานและการลาป่วย ยิ่งคนท างานมีความสุขเท่าไร ก็จะลาหรือขาดงานน้อยเท่านั้ น บุคคลท่ีมี
ความสุขท่ีสุด เม่ือเทียบกบัคนท่ีมีความสุขนอ้ยกวา่ในการท างาน จะลาป่วยนอ้ยกวา่ 42%  
  5. ความกระตือรือร้น : บุคคลท่ีมีความสุขท่ีสุด เม่ือเทียบกบัคนท่ีมีความสุขนอ้ยกวา่
ในการท างานจะพบวา่มีความกระตือรือร้นมากกวา่ 180% ซ่ึงไม่เพียงส่งผลกระทบอยา่งมากต่องานท่ี
ท า แต่ยงักระทบกบัความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานอ่ืน ๆ ดว้ย  
  6. การตอบสนอง : การตอบสนองมีผลกระทบอย่างมากกบัความสุขในการท างาน 
การตอบสนองอย่างกลาง ๆ ท าให้ผลผลิตลดลงขณะท่ีการตอบสนองโดยถูกชักใยอยู่เบ้ืองหลงัไม่
เพียงท าใหผ้ลผลิตลดลง แต่มนัยงัท าใหก้ารลาป่วยเพิ่มข้ึนเป็น 100%  
  7. การเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบัผูอ่ื้นและทางเลือก หรือความมีอิสระในการจดัการส่ิง
ท่ีส าคญัต่อตนเอง เงินไม่ไดเ้ป็นแรงกระตุน้หรือเป็นส่ิงท่ีท าให้คุณมีความสุขในการท างาน เพราะท่ี
ท างานไม่ใช่ท่ี ๆ บุคคลไดใ้ชจ่้ายเงิน อยา่งไรก็ตามเงินเป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความสุขอ่ืน ๆ ในชีวติ  
  8. ชั่วโมงการท างาน : การท างานติดต่อกันหลายๆ ชั่วโมงไม่ได้หมายถึงการได้
ผลิตผลท่ีเพิ่มข้ึน จริง ๆ แลว้ หากคุณท างานอยา่งหักโหม (มากกว่า 60 ชัว่โมง/ สัปดาห์) คุณอาจได้
ผลิตผลน้อยกว่าคนท่ีท างานน้อยชั่วโมงกว่าคุณ 15% ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชั่วโมงการท างานท่ี
ยาวนานท าใหผู้ห้ญิงมีความสุขในการท างานนอ้ยลง  
  9. จุดแข็ง : การใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ไม่ใช่ข้อส าคญัพื้นฐานของการมีความสุขในการ
ท างาน แต่การมีแรงบนัดาลใจ การท าในส่ิงท่ียาก การเอาชนะความทา้ทาย และการไดบ้รรลุเป้าหมาย
เป็นส่ิงท่ีส าคญักวา่ในการท าส่ิงเหล่าน้ี คุณอาจจะตอ้งก าจดัจุดอ่อนของคุณ ดว้ยการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีสามารถท าใหมี้ความสุขในการท างานไดโ้ดยรวมมากกวา่  
  10. ความศรัทธาในตนเอง : หากคุณมีความสุขในการท างานอย่างแท้จริง คุณจะ
พบวา่คุณจะมีความศรัทธาในตนเองมากกวา่คนท่ีไม่มีความสุขในการท างาน 23% ซ่ึงส่ิงน้ีไดม้าจาก
การประสบความส าเร็จ การไดดู้งาน การถูกชกัจูงโน้มน้าว และการตีความความรู้สึกภายในไดอ้ย่าง
แม่นย  า โดยเฉพาะเวลาท่ีถูกกดดนั  
  ทั้งน้ี จากการวิจยัพบว่าการท างานอย่างมีความสุขนั้นจะส่งผลดีต่อตวับุคคลและ
องคก์รในระยะยาว 
 



 
 

 

12 
 

2.2 ประวตัิบริษัท “อคัราไมน่ิง” จ ากดั 
  บริษัท “อคัราไมน่ิง” จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต  าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทบัคล้อ จงัหวดัพิจิตร 

ด าเนินการส ารวจแร่ทองค าอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยการขออาชญาบตัร
พิเศษคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 100,000 ไร่ ในทอ้งท่ีจงัหวดัพิจิตร จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดัพิษณุโลก 
โดยใช้ขอ้มูลพื้นฐานของกรมทรัพยากรธรณี ผลการส ารวจ ของบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั ปรากฏว่า 
พบแหล่งแร่ทองค า ซ่ึงเป็นสายแร่ควอตซ์แทรกอยู่ในหินภูเขาไฟ โดยมีปริมาณของสินแร่ประมาณ 
14.5 ลา้นตนั มีปริมาณทองค า เฉล่ีย 2.6 กรัม และเงิน 13.3 กรัมต่อสินแร่หนกั 1 ตนั สามารถสกดัเป็น
โลหะทองค า ไดป้ระมาณ 32 ตนั และเงินประมาณ 98 ตนั มูลค่า 10,000 และ 600 ลา้นบาท ตามล าดบั 
รวมแลว้แหล่งแร่ทองค า “ชาตรี” มีมูลค่าประมาณ 10,600 ลา้นบาททั้งน้ี บริษทัฯ ถือประทานบตัรท า 
เหมืองแร่ทองค าในเน้ือท่ีประมาณ 1,200 ไร่ แหล่งแร่ทองค า “ชาตรี” เป็นแหล่งแร่ทองค า ท่ีมีคุณค่า
เชิงพาณิชยเ์ร่ิมส ารวจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 และเปิดท าเหมืองเม่ือตน้ ปี 2544 และคาดว่าจะผลิตทองค า 
ไดป้ลายปี 2544 มีพนกังานในบริษทัทั้งหมด จ านวน 365 คน  
 
2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
  นภัชชล  รอดเที่ยง (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลกรท่ีสังกดัศูนยอ์นามยัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 178 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ซ่ึงพบวา่ ความสุขในการท างานของ
บุคลากรอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัความสุขในการ
ท างาน ได้แก่ อายุ สภาพสมรส ต าแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลาการท างาน สัมพนัธภาพในท่ี
ท างาน ขวญั/ก าลงัใจในการท างาน และสวสัดิการ ส่วนเพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กับความสุขในการท างาน 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและสามารถร่วมคาดท านายความสุขในการท างานของบุคลากร ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน 
สัมพนัธภาพในครอบครัว สภาพแวดลอ้มในการท างานและการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยสามารถ
ร่วมท านายความสุขในการท างานของบุคลากรไดร้้อยละ 62.10 
  รวมศิริ  เมนะโพธิ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง เคร่ืองมือวดัการท างานอย่างมีความสุข 
กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษระดบัปริญญาโท  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศึกษาจ านวน 207 คน ซ่ึงวตัถุประสงคข์องเคร่ืองมือน้ีคือ ออกแบบเคร่ืองมือท่ีสามารถวดั
การท างานอยา่งมีความสุขในองคก์รได ้โดยบอกเป็นระดบัความสุข และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละมิติ 
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และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Factor Analysis ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของตวัแปร  ซ่ึงมี
ทั้งหมด 5 มิติ ดงัน้ี คือ 
  (1) มิติทางด้านผู ้น า  ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน  ความเอาใจใส่ใน
ความส าเร็จ และความกา้วหน้าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (2) มิติทางดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ไดแ้ก่ 
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ความผูกพนั การสนับสนุน และการให้ความส าคญัจากคนรอบขา้ง (3) มิติ
ทางดา้นความรักในงาน ได้แก่ การปฏิบติัหน้าท่ี ให้บรรลุผลตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีความพึง
พอใจในหนา้ท่ีท่ีตนเองไดท้  า (4) มิติทางดา้นคุณภาพชีวติ ในการท างาน ไดแ้ก่ สภาพการท างาน หรือ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน การมีส่วนร่วม และการให้ความส าคญั แก่พนกังาน (5) มิติทางดา้นค่านิยม
ขององคก์ร ไดแ้ก่ ความเช่ือท่ีมีผลต่อรูปแบบพฤติกรรมท่ีแสดงออก ร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร 
   ปพิชญา  วะนะสุข (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ
ต ารวจกองบงัคบัการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 5 โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา
คือ ข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติงานในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 5 จงัหวดั
เชียงใหม่ พ.ศ. 2552 จ านวน 177 คน แบ่งเป็นต ารวจชั้นสัญญาบตัร จ านวน 61 นาย และชั้นประทวน 
จ านวน 116 นาย ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ ตารางความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบ
ดว้ยค่าสถิติ Independent Sample แบบ T- test จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการ
ท างานสูงท่ีสุด คือ ปัจจยัทางดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจยัทางดา้นค่านิยมขององค์กร ปัจจยั
ทางดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ปัจจยัทางดา้นผูน้ า และปัจจยัทางดา้นความรักในงาน โดยมีระดบั
ความคิดเห็นเฉล่ียท่ีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ย ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลของ
ต ารวจชั้นสัญญาบตัร และต ารวจชั้นประทวนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบวา่ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อปัจจยัทางดา้นผูน้าในหัวขอ้ท่ี 1. ผูน้ าของท่านเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการสร้างและพฒันา
ทีมงาน และปัจจยัทางด้านความรักในงาน  ในหัวขอ้ท่ี 5. ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในงานท่ีท าอยู่ใน
ปัจจุบนัของต ารวจชั้นสัญญาบตัร และต ารวจชั้นประทวน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95%  
  ชุติมณฑน์ ฟ้าภิญโญ (2552) ไดศึ้กษาความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทั ควอ
ลิต้ีเซรามิก จ ากดั จงัหวดัล าปาง โดยท าการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในบริษทั ควอ-ลิต้ีเซรา
มิก จ ากดั จ านวนทั้งส้ิน 366 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบตอบ
ด้วยตนเอง  (Self-Administered Questionnaire) ประกอบด้วย  แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความสุขในการท างาน  และ
แบบสอบถามความสุขจากการท างานท่ีไดรั้บในปัจจุบนั  ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรบริษทั ควอลิต้ี
เซรามิก จ ากดั จงัหวดัล าปาง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26–30 ปี มีสถานสภาพสมรส การศึกษาอยู่
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ในระดับประถมศึกษา มีอายุการท างาน ตั้ งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี และปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงาน
ปฏิบติัการทัว่ไป ต าแหน่งพนกังานระดบั 9 ภาพรวมความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทั ควอ
ลิต้ีเซรามิก จ ากดั จงัหวดัล าปาง อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิด
ความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยต่อองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความสุขดา้นค่านิยมร่วมของ
องคก์ร  
  รัชนีกร พงษ์ประสิทธ์ิ (2553) ได้ศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานกอง
ปฏิการเหมือง เหมืองแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง โดยท าการเก็บขอ้มูลจากพนักงานท่ีปฏิบติังานจ านวน
ทั้งส้ิน 256 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self- 
Administered Questionnaire) ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลแลแบบสอบถามระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานและภาพรวมความสุขในการท างาน ขอ้มูล
ท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น จากการผลศึกษาพบวา่ พนกังานทั้งหมดเป็นเพศชาย มี
อายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากว่า ปวช. ซ่ึงเป็นพนกังานระดบั
ระดบัปฏิบติัการ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท และมีอายุการท างานในองคก์รตั้งแต่ 21-
30 ปี ภาพรวมความสุขในการท างานของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขใน
การท างานท่ีมีอิทธิพลและสามารถคาดการณ์ท านายความสุขในการท างานของพนักงานกอง
ปฏิบติัการเหมือง เหมืองแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นผูน้ าและดา้น
ค่านิยมร่วมขององคก์ร โดยสามารถร่วมท านายความสุขในการท างานไดร้้อยละ 36.4 
  เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานกอง
บ ารุงรักษากลางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (Self- 
Administered Questionnaire) กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกองบ ารุงรักษากลางโรงไฟฟ้า แม่เมาะ 
จงัหวดัล าปาง จานวน 272 คน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามปัจจยัส่วน
บุคคล และแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสุขในการท างาน โดย
น ามาวิเคราะห์ผลด้วยค่าสถิติ ค่าความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ และการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดคื้อ ภาพรวมความสุขใน
การท างานของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสุขในการท างาน
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และดา้นผูน้ า พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนกังานไดแ้ก่ อายุ และระดบั
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การศึกษา โดยมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนกังานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95 % ส่วนเพศ สถานภาพ ระดับต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุการ
ท างาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ดงักล่าว 
  จันทกฤต  กฤตธรรม  (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงาน
บริษทั เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ จ  ากดั  โดยเก็บขอ้มูลจากพนกังานจ านวนทั้งส้ิน 142 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าความน่าเช่ือถือ การแจกแจงแบบที การทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย ผลการศึกษาความสุขในการท างาน 
พบวา่ ระดบัความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ จ  ากดั อยูใ่นระดบัมี
ความสุขมาก โดยพนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ในปัจจยั
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กรในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ปัจจยัด้านความรักในงาน ปัจจยัด้านภาวะความเป็นผูน้ าของหัวหน้า/ผูบ้ริหาร และ
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย ตามล าดับ  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ี มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัระดบัความสุขในการท างานของพนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นอายุ
งาน โดยมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนกังานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน เงินเดือนไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อระดบัความสุขในการ
ท างาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ดงักล่าว  
  ส าหรับความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความสุขในการท างานของ
พนักงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้แก่ ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ในท่ี
ท างาน 
  สุ รัติพิมพ์  ถ ้าทอง (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของครูระดับ
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 โดยเก็บขอ้มูลจากครู
ระดบัประถมศึกษา จ านวน 244 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบ
ตอบดว้ยตนเอง โดยใช้แนวคิดความสุขในการท างานของ iOpener ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศองักฤษเป็นหลกั จากผลการศึกษาพบว่า ครูระดบัประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปีข้ึน
ไป มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างาน/อายุราชการ
ระหวา่ง 21 - 30 ปี เป็นขา้ราชการ และสอบระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาพรวมความสุขและระดบั
ของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงไดอ้ยูใ่นระดบัสูง โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ี



 
 

 

16 
 

มีผลต่อการท างานอย่างมีความสุขอยู่ในระดบัเห็นดว้ยทุกปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร 
รองลงมาคือ ดา้นความผกูพนัต่องาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นผลงาน และดา้นความมัน่ใจ ตามล าดบั 
  กรกฤษณ์  สุขไสว (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานกอง
ระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและพลงังานน ้ าฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานใหญ่จงัหวดันนทบุรี โดยเก็บขอ้มูลจากพนกังานกองระบบควบคุมโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนและพลงังานน ้ าฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านกังาน
ใหญ่จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ขอ้มูล
ท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความน่าเช่ือถือ การแจกแจงแบบที 
การทดสอบความแปรปรวน การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ และการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น จากการศึกษา พบวา่ 1. 
พนกังานกองระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและพลงังานน ้ าฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่จงัหวดันนทบุรี มีระดบัความสุขในการท างาน 3 มิติ ไดแ้ก่ 
ความร่ืนรมยใ์นงาน ความพึงพอใจในการท างาน และความกระตือรือร้นในการท างาน อยูใ่นระดบัสูง 
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างานขององค์การ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัลกัษณะงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % แต่ปัจจยัส่วน
บุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาพรวมของความสุขในการท างาน 3. ปัจจยัลกัษณะงานทั้ง 5 ด้านมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัภาพรวมความสุขในการท างาน โดยค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.782 และ
ภาพรวมของความสุขในการท างานจะแปรผนัตามปัจจยัทั้ง 5 ดา้น คิดเป็นร้อยละ 61.2 ส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 38.8 เป็นผลมาจากปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยกบัทุกปัจจยั ทั้ งด้านค่านิยมร่วมกับองค์กร ด้านความรักในงาน ด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และดา้นผูน้ า ตามล าดบั 
  สุภณัฐ  โอ่งวลัย์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานเครือรอยลั
ลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการเก็บขอ้มูลจากพนักงานท่ีปฏิบติังานโรงแรมรอยลัล้านนาและ
อพาร์ตเมนต์ล้านนา 1 2 และ 3 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสุขในการท างาน ขอ้มูลท่ี
ไดน้ ามาวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความน่าเช่ือถือการแจกแจงแบบที 
การทดสอบความแปรปรวน การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ และการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น พบว่า พนกังานเครือ
รอยลัล้านนา จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่า 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด 
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีรายไดต่้อเดือน 5,000 – 10,000 



 
 

 

17 
 

บาท และมีอายุการท างานในองคก์รมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป ภาพรวมความสุขในการท างานของพนกังาน
อยูใ่นระดบัสูง โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมากต่อปัจจยั
ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ในการท างาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและค่านิยม
ร่วมขององค์กร ส่วนด้านผูน้ าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลมีท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของพนักงาน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับ
ต าแหน่งงาน อายุการท างาน โดยมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนกังานในภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ รายไดต่้อเดือน 
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ดงักล่าว 
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บทที ่3 
 ระเบียบและวธิีการศึกษา 

 
  การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดั
พิจิตร เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง 
(Self – Administered Questionnaire) เป็น เค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  รูปแบบท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึงระดบัของความสุขและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสุขในการท างาน ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดวธีิการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
  3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแ้ก่ ขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร  
  3.2 วิธีการศึกษา ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา  
  3.3 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล  
  3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา  
 3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ
พนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเออทับคล้อ จังหวดัพิจิตรโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาของ iOpener (2010) เป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกับ ปัจจัยห รือ
องคป์ระกอบของการท างานอยา่งมีความสุข ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ หรือ 5Cs ไดแ้ก่ 
  1. ผลงาน (Contribution) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ มี
วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน สามารถยกประเด็นส าคญัๆได้ รู้สึกว่าไดท้  างานท่ีมัน่คง ส่วนปัจจยัอายนอก
ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลมีคนรับฟังความคิดเห็นของตน ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีในท่ีท างาน ไดรั้บความเคารพ
จากหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน และไดรั้บการช่ืนชอบในท่ีท างาน 
  2. ความเช่ือมัน่ (Conviction) หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกมีแรงจูงใจในการท างานใน
ทุก ๆ สอาพแวดลอ้มการท างาน การท่ีบุคคลจะมีความเช่ือมัน่นั้น ประกอบไปดว้ย การมีแรงบนัดาล
ใจในการท างาน บุคคลนั้นมีความเช่ือวา่ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิอาพและประสิทธิผล รู้สึกยืดหยุ่น
เม่ือตอ้งเจอกบัปัญหาต่างๆ และรับรู้วา่งานท่ีท าอยูน่ั้นส่งผลดีต่อโลกอยา่งไร 
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  3. วฒันธรรมองค์กร (Culture) หมายถึง ความรู้สึกว่างานหรือองค์กรน้ีเหมาะกับ
บุคคลนั้น ๆ การท่ีจะพิจารณาว่าวฒันธรรมองค์กรท่ีเหมาะกับบุคคลนั้นประกอบด้วย ความรู้สึก
เพลิดเพลินในการท างาน ช่ืนชอบเพื่อนร่วมงาน ช่ืนชมต่อคุณค่าขององคก์รของคุณ มีลกัษณะพื้นฐาน
ทางดา้นสังคมท่ีมีร่วมกนัของกลุ่มคนอยา่งยุติธรรมในการท างาน และสามารถควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ในชีวติประจ าวนัของตนเองได ้
  4. ความผูกพนัต่องาน (Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพนัต่องานและมีความ
สนใจในงานท่ีท า การได้ท าบางส่ิงบางอย่างท่ีมีคุณค่า มีความเช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร มี
ความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในท่ีท างาน ซ่ึงความเช่ือและความรู้สึกเหล่าน้ียงัส่งผลกระทบรวมทั้ง
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและแรงส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบุคคลและเพื่อนร่วมงานไดอี้กดว้ย 
  5. ความมัน่ใจ (Confidence) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง
และศรัทธาต่องานท่ีท า ทั้งน้ีความมัน่ใจประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบหลกั คือ การท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วง มีความเช่ือมัน่ในตนเองในระดบัสูง และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนในการท างาน ซ่ึงสามารถ
กล่าวไดว้่าปัจจยัทั้ง 5 นั้นส่งผลต่อคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของ
บุคคลในอาพรวม ดงัน้ี  
  1. ความอาคอูมิใจ (Pride) หมายถึง ความอาคอูมิใจในงาน ตวัเอง และองค์กร โดย
ความอาคอูมิใจนั้นมาจากระดับของผลงาน (Contribution) มากท่ีสุด รับรู้ว่างานท่ีท ามีความหมาย 
ความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า มีแรงจูงใจในการท างาน มีทศันคติท่ีดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน  
  2. ความไวว้างใจ (Trust) แสดงถึงความไวว้างใจและศรัทธาต่อองค์กร โดยการให้
ความร่วมมือในการท างานเป็นอยา่งดี และส่งผลใหบุ้คคลนั้นอยากอยูท่  างานกบัองคก์รไปอีกนาน  
  3. การได้รับการยอมรับ  (Recognition) แสดงถึงการได้รับการเคารพจากเพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้า ในองค์กรท่ีแสดงถึงการมองเห็นคุณค่าและผลงานของบุคคลนั้น ซ่ึงบุคคลรับรู้ว่า
ตนเองมีบทบาทหนา้ท่ีอะไรในองคก์ร มีเป้าหมายท่ีชดัเจน  
  นอกจากน้ีระดบัความสุข และความสามารถในการพฒันาศกัยอาพและสมรรถนะใน
การท างานให้ถึงจุดสูงสุดไดห้รือไม่นั้นแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล โดยการวดัระดบัจากการท่ี
บุคคลนั้นรู้สึกมีพลงัในการท างานไดใ้ชท้กัษะหลากหลายในการท างาน ไดแ้สดงออกถึงจุดแข็งและ
ขอ้ดีของตนเอง ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการท างาน และสามารถเอาชนะอุปสรรค ความทา้ทายต่างๆในการ
ท างานได ้ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะเช่ือมโยงไปถึงความสุขในการท างาน และการปฏิบติังานของพนกังานใน
อาพรวม แสดงดงัแผนอาพ 
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ภาพที ่2 แผนอาพแสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค า
ชาตรี) ท่ีไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจ า รวมทั้งบุคลากรท่ีท าสัญญาวา่จา้งเป็นรายปี ท่ีปฏิบติังาน
อยู่ท่ีบริษัท  อัคราไมน่ิง จ ากัด (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) ซ่ึงมีจ านวนทั้ งหมด  365 คน (สายงาน
ทรัพยากรบุคคลบริษทัอคัราไมน่ิง จ ากดั), (2555 : สัมอาษณ์)  
 
3.2 วธีิการศึกษา 
 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของประชากรทั้งหมดอนัได้แก่ พนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค า

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสุขในการท างาน 
คุณลกัษณะส าคัญทีม่ีผลต่อ 
ความสุขในการท างานใน

อาพรวม ผลงาน 
Contribution 

ความเช่ือมัน่ 
Conviction 

วฒันธรรมองคก์ร 
Culture 

ความผกูพนัต่องาน 
Commitment 

ความมัน่ใจ 
Confidence 

ความอาคอูมิใจ 
(Pride) 

ความไวว้างใจ 
(Trust) 

การไดรั้บการยอมรับ 
(Recognition) 

 
(Pride) 

Achieving your 
Potential 

บุคคลมีความสุขกบั
การท างาน และ
สามารถพฒันา
ศกัยอาพและ

สมรรถนะในการ
ท างานใหถึ้ง
จุดสูงสุดได ้
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ชาตรี) จ านวน 365 ราย โดยใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนามาจาก “iOpener People and Performance 
Questionnaire” (iOpener, 2010) 
  2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นควา้ข้อมูลจากหนังสือ  วารสาร 
ส่ิงพิมพ ์เอกสาร ฐานขอ้มูล เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
 
 3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลปฐมอูมิ คือ แบบสอบถาม เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การท างานอย่างมีความสุขท่ีพัฒนามาจากแบบสอบถามของ iOpener (2010) ซ่ึงเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานอาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน/อายงุาน และต าแหน่งงาน ซ่ึงในส่วนน้ีจะ
เป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการท างาน ซ่ึง
ประกอบดว้ย กลุ่มขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานอย่างมีความสุขหรือ 5Cs ได ้แก่ดา้น
ผลงาน (Contribution) ด้านความเช่ือมั่น (Conviction) ด้านวฒันธรรมองค์กร (Culture) ด้านความ
ผกูพนัต่องาน (Commitment) และดา้นความมัน่ใจ (Confidence) ซ่ึงแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือกเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า 7 ระดบั ใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัของศกัยอาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้ง
จุดสูงสุดได้ (Achieving your Potential) ซ่ึงแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 7 
ระดบั ใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข
และผลิตอาพในการท างาน 
 
 3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั 
  2) บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมส าเร็จรูปการวดัระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัการความสุขในการท างานในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 4 เกณฑ์ท่ีใช้ในการให้คะแนนเป็น
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มาตรวดัแบบลิเคอร์ท (Likert – Type Scale) ค่าของค าตอบแบ่งออกเป็น 7 ระดบัคือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เฉยๆ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและให้
เลือกตอบ 7 ระดบั (iOpener, 2010) ซ่ึงผูศึ้กษายึดหลกัเกณฑ์ตาม iOpener และมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดงัน้ี 
   ระดบัความคิดเห็น  7  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   ระดบัความคิดเห็น  6  เห็นดว้ย 
   ระดบัความคิดเห็น  5 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
   ระดบัความคิดเห็น  4  เฉย ๆ 
   ระดบัความคิดเห็น  3  ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
   ระดบัความคิดเห็น 2  ไม่เห็นดว้ย 
   ระดบัความคิดเห็น  1  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
เกณฑก์ารแปลงผลจากค่าเฉล่ียในแต่ละระดบัความคิดเห็นดงัน้ี (สุพฒัน์ สุกมลสันต,์ 2545)  
 คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นการใหค้ะแนนแบบ Rating Scale  
  ค าตอบ     ขอ้ความเชิงบวก    ขอ้ความเชิงลบ 
    ตรงกบัระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยอยา่งยิง่  7   1  
    ตรงกบัระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ย   6   2  
    ตรงกบัระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย  5   3  
    ตรงกบัระดบัความคิดเห็นเฉยๆ    4   4  
    ตรงกบัระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย  3   5  
  ตรงกบัระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย   2   6 
 ตรงกบัระดบัความคิดเห็นไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1   7  
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 3.2.4 สถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานอาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน/อายกุารท างาน และต าแหน่งงาน โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  
  2) วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขในการท างาน และระดบัของ
ศกัยอาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้โดยใชค้่าเฉล่ีย (Means) 
  3) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัความ
คิดเห็นของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อปัจจยัความสุขในการท างานโดยใชส้ถิติ การแจกแจงแบบที 
(t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference, LSD) และการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 
 
3.3 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีสถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ
คณะบริการธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเออ
ทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร  
 
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึง 
เดือนมกราคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดั
พิ จิตร  ผู ้ศึ กษ าท าการเก็บ รวบรวมข้อมู ลด้วยแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตน เอง (Self – 
Administionistrative Questionnaire) จากพนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) 
จ  านวน 365 คน และจากการรวบรวมขอ้มูลไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด 
(เหมืองแร่ทองค าชาตรี)  ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา โดยแสดงผลเป็นร้อยละ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน/อายกุารท างานและ ต าแหน่งงาน 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความคิดเห็นการท างานอย่างมีความสุข  
  2.1 การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เร่ืองความสุขในการท างานของ
พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดัพิจิตร 
  2.2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขในการท างาน ดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นความผกูพนัต่องาน ดา้นความมัน่ใจ 
  2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากัด 
จงัหวดัพิจิตร ต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงาน ด้านความเช่ือมัน่ ด้าน
วฒันธรรมองคก์ร ดา้นความผกูพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ 
  2.4 ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อคัราไมน่ิง จ ากัด ต่อคุณลักษณะท่ีมี
ความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม คือ ความภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ และ
การไดรั้บการยอมรับ 
   
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้  
  ระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving Your 
Potential) 
  3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้ 
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  3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทั อคั
ราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดัพิจิตร ต่อคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคล
ในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขในการท างานดา้นต่างๆ 
  3.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ-
ถามต่อระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้กบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมี
ความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นของการท างานอย่างมีความสุขและผลติภาพในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

26 
 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 149 40.8 
หญิง 216 59.2 

รวม 365 100 

   
  จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.2 และเพศชาย จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  
 
ตารางที ่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 4 1.1 
26 - 30 ปี 4 1.1 
31 – 35 ปี 104 28.5 
36 - 40 ปี 130 35.6 
41 - 45 ปี  39 10.7 
46 - 50 ปี 80 21.9 
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 4 1.1 

รวม 365 100 
 
  จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี จ  านวน 
130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 
อายุระหวา่ง 46 – 50 ปี จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 อายุระหว่าง 41 – 45 ปี จ  านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.7 อายุไม่เกิน 25 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 อายุ 26 – 30 ปี จ  านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.1 และอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 48 13.2 
สมรส 293 80.2 
หยา่ร้าง 4 1.1 
หมา้ย 20 5.5 

รวม 365 100 
   
  จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 293 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 มีสถานภาพ
หมา้ย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี  235 64.4 
ปริญญาตรี 83 22.7 
ปริญญาโท 47 12.9 

รวม 365 100 
 
  จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.7 และจบการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
/ อายงุาน 
 

ประสบการณ์ในการท างาน / อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ปี 122 33.4 
6 - 10 ปี 100 27.4 
11 - 15 ปี   119 32.6 
26 – 30 ปี 20 5.5 
มากกวา่ 31 ปีข้ึนไป 4 1.1 

รวม 365 100 
 
  จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน/อายุ
งาน ไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน 
11 – 15 ปี จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6  มีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน 6 – 10 ปี 
จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 มีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน26 – 30 ปี จ  านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงานมากกว่า 31 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
หวัหนา้งาน  124 34.0 
พนกังานทัว่ไป 241 66.0 

รวม 365 100 

 
  จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นพนกังาน จ านวน
ทัว่ไป 241 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และมีต าแหน่งเป็นหัวหน้างาน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.0  ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความคิดเห็นการท างานอย่างมีความสุข  
 
ตอนที ่2.1 การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เร่ืองความสุขในการท างานของพนักงาน
บริษัท อคัราไมน่ิง จ ากดั จังหวดัพจิิตร 
 
ตารางที ่7 แสดงการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน จ านวนข้อค าถาม ค่าแอลฟา (∝ ) 
1. ดา้นผลงาน (Contribution) 7 .8009 
2. ดา้นความเช่ือมัน่ (Conviction) 5 .8676 
3. ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (Culture) 5 .8557 
4. ดา้นผกูพนัต่องาน (Commitment) 5 .8561 
5. ดา้นความมัน่ใจ (Confidence) 3 .0576 
6. ดา้นความภาคภูมิใจ (Pride) 5 .9107 
7. ดา้นความไวว้างใจ (Trust) 5 .7140 
8. ดา้นการไดรั้บการยอมรับ (Recognition) 6 .7015 
9. ศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้
(Achieving your Potential) 

5 .9041 

10. ภาพรวม 46 .9369 
 
 จากตารางท่ี 7 เม่ือวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการวดัความ
สอดคลอ้งภายในดว้ยสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามใน
ภาพรวม มีค่าเท่ากับ 0.9369 และเม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมั่นจ าแนกเป็นรายด้าน สามารถเรียง
ตามล าดับได้ดังน้ี ด้านความภาคภูมิใจ (Pride) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9107 รองลงมาได้แก่ 
ศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้(Achieving your Potential) มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากับ 0.9041 ด้านความเช่ือมั่น (Conviction) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.8676 ด้านผูกพันต่องาน 
(Commitment) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8561 ด้านวฒันธรรมองค์การ (Culture) มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.8557 ดา้นผลงาน (Contribution) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8009 ดา้นความไวว้างใจ (Trust) 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.7140 ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.7015 และด้านความมัน่ใจ (Confidence) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.0576 ตามล าดับ ซ่ึงระดับค่า
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ความเช่ือมัน่ถือว่าอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก เน่ืองจากค่าแอลฟาส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.8 (George & 
Paul, 2006:231) ดงันั้น กล่าวไดว้า่แบบสอบถาม เร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคั
ราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดัพิจิตร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัสูง  
 
ตอนที่ 2.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างาน ด้านผลงาน ด้านความเช่ือมั่น ด้าน
วฒันธรรมองค์กร ด้านความผูกพนัต่องาน ด้านความมั่นใจ 
 
ตารางที ่ 8  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ดา้นผลงาน  
 

ด้านผลงาน 
(Contribution) 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ผลงานของคุณไดรั้บ
การยอมรับจากหวัหนา้
และเพื่อนร่วมงาน 

120 
(32.9) 

60 
(16.4) 

97 
(26.5) 

53 
(14.5) 

4 
(1.1) 

27 
(7.4) 

4 
(1.1) 

5.38 
(ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย) 

 

2.การน าเสนองานในแต่
ละคร้ังไดรั้บการเพิกเฉย
จากผูบ้ริหารและเพื่อน
ร่วมงาน 
 

19 
(5.2) 

0 
(0) 

113 
(31.0) 

155 
(42.5) 

0 
(0) 

55 
(15.1) 

23 
(6.3) 

3.92 

(เฉย ๆ) 

3. รู้สึกวา่อาชีพของ
ตวัเองมีความมัน่คง 

80 
(21.9) 

92 
(25.2) 

71 
(19.5) 

78 
(21.4) 

40 
(11.0) 

0 
(0) 

4 
(1.1) 

5.22 
(ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย) 

 

4. ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับ
ในการปฏิบติังาน 

24 
(6.6) 

82 
(22.5) 

129 
(35.5) 

130 
(35.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.00 
(ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่ 8   (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ดา้นผลงาน  
 

ด้านผลงาน 
(Contribution) 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

5. สามารถก าหนดปัญหา
หรือประเด็นท่ีส าคญัต่อ
การปฏิบติังานได ้

43 
(11.8) 

155 
(42.5) 

82 
(22.5) 

81 
(22.2) 

4 
(1.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.41 
(ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย) 

 
6. แนะน าเพื่อนให้
ปฏิบติังานตามท่ีตนเอง
ประสบความส าเร็จได ้

20 
(5.5) 

60 
(16.4) 

160 
(43.8) 

94 
(25.8) 

27 
(7.4) 

0 
(0) 

4 
(1.1) 

4.82 
(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 

 
7. มุ่งมั่นในการท างาน
ให้ส าเร็จและเสร็จตาม       
เป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้

167 
(45.8) 

92 
(25.2) 

61 
(16.7) 

45 
(12.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6.04 
(เห็นดว้ย) 

 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.11 

(ค่อนข้าง
เห็นด้วย) 

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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  จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมี
ความสุข ดา้นผลงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ค่อนขา้งเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 5.11) โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในปัจจยัย่อย เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย รู้สึกเฉย ๆ  ไดแ้ก่ มุ่งมัน่ในการท างานให้ส าเร็จและ
เสร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้(ค่าเฉล่ีย = 6.04) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ สามารถก าหนด
ปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคัญต่อการปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉล่ีย = 5.41) อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 
ผลงานของคุณไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 5.38) อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
เห็นดว้ย รู้สึกวา่อาชีพของตวัเองมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 5.22) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ผูบ้ริหาร
ให้การยอมรับในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย = 5.00) อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย แนะน าเพื่อนให้
ปฏิบติังานตามท่ีตนเองประสบความส าเร็จได ้(ค่าเฉล่ีย = 4.82) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย และการ
น าเสนองานในแต่ละคร้ังได้รับการเพิกเฉยจากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.92) อยู่ใน
ระดบัเฉย ๆ ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 9  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ดา้นความเช่ือมัน่ 
 

ด้านความเช่ือมั่น 
(Conviction)  

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. มีแรงจูงใจในการ
ท างาน 

120 
(32.9) 

135 
(37.0) 

90 
(24.7) 

20 
(5.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.97  
(เห็นดว้ย) 

 
2. มัน่ใจวา่งานท่ีท าในแต่
ละคร้ัง คุณมีความส าคญั
ต่องานท่ีท ามาก 
 

132 
(36.2) 

87 
(23.8) 

146 
(40.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.96  

(เห็นดว้ย) 

3. มัน่ใจวา่ตนเองมี
ศกัยภาพในการท างานให้
ส าเร็จลุล่วง 
 

85 
(23.3) 

131 
(35.9) 

129 
(35.3) 

20 
(5.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.76  
(เห็นดว้ย) 

4. สามารถปรับตนเอง
เม่ือเผชิญกบัปัญหาหรือ
ความยุง่ยากในการงาน 
 

105 
(28.8) 

154 
(42.2) 

49 
(13.4) 

57 
(15.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.84  
(เห็นดว้ย) 

5. มัน่ใจวา่งานท่ีท าส่ง
ต่อถึงหวัหนา้งาน 
 

136 
(37.3) 

123 
(33.7) 

89 
(24.4) 

17 
(22.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6.03  
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.91 

(เห็นดว้ย) 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
  จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมี
ความสุข ด้านความเช่ือมัน่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย = 5.91) โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในปัจจยัย่อย เห็นด้วย ได้แก่ มัน่ใจว่างานท่ีท าส่งต่อถึงหัวหน้างาน (ค่าเฉล่ีย = 6.03) อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ มีแรงจูงใจในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 5.97) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มัน่ใจว่า
งานท่ีท าในแต่ละคร้ัง คุณมีความส าคัญต่องานท่ีท ามาก (ค่าเฉล่ีย = 5.96) อยู่ในระดับเห็นด้วย 
สามารถปรับตนเองเม่ือเผชิญกบัปัญหาหรือความยุง่ยากในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 5.84) อยู่ในระดบั
เห็นดว้ย และมัน่ใจวา่ตนเองมีศกัยภาพในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง (ค่าเฉล่ีย = 5.76) อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 10  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
 

ด้านวฒันธรรมองค์กร 
(Culture) 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ศรัทธาในอาชีพท่ี
ตนเองท า 
 

136 
(37.3) 

143 
(39.2) 

86 
(23.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6.17  
(เห็นดว้ย) 

2. ใหก้ารยกยอ่งต่อคุณค่า
ของอาชีพตนเอง 
 

101 
(27.7) 

134 
(36.7) 

102 
(27.9) 

24 
(6.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(1.1) 

5.81  

(เห็นดว้ย) 

3. บุคลากรในองคก์รให้
ความเป็นธรรมในการ
ปฏิบติังานของท่าน 
 

104 
(28.5) 

100 
(27.4) 

89 
(24.4) 

72 
(19.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.64  
(เห็นดว้ย) 

4. มีความเป็นกลัยาณมิตร
กบัเพื่อนร่วมงานใน
องคก์ร 
 

151 
(41.4) 

71 
(19.5) 

78 
(21.4) 

45 
(12.3) 

20 
(5.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.73  
(เห็นดว้ย) 

5. สามารถก ากบัดูแล
การท างานของพนกังาน
ได ้
 

122 
(33.4) 

68 
(18.6) 

110 
(30.1) 

45 
(12.3) 

20 
(5.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.62  
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.79 

(เห็นดว้ย) 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
  จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่ง
มีความสุข ด้านวฒันธรรมองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดบั เห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย = 5.79) โดยมีระดบั
ความคิดเห็นในปัจจยัย่อย เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ศรัทธาในอาชีพท่ีตนเองท า (ค่าเฉล่ีย = 6.17) อยู่ในระดบั
เห็นดว้ย รองลงมาคือ ให้การยกยอ่งต่อคุณค่าของอาชีพตนเอง (ค่าเฉล่ีย = 5.81) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
มีความเป็นกลัยาณมิตรกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 5.73) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย บุคลากรใน
องค์กรให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของท่าน (ค่าเฉล่ีย = 5.64) อยู่ในระดับเห็นด้วย และ
สามารถก ากบัดูแลการท างานของพนกังานได ้(ค่าเฉล่ีย = 5.62) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 11  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ดา้นความผกูพนัต่องาน 
 

ด้านความผูกพนัต่องาน 
(Commitment) 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. มีความคิดและ
ความรู้สึกเชิงบวกใน
การท างาน 
 

103 
(28.2) 

132 
(36.2) 

73 
(20.0) 

57 
(15.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.76 
(เห็นดว้ย) 

2. เพื่อนร่วมงานให้
ความเคารพนบัถือ 
 

44 
(12.1) 

208 
(57.0) 

51 
(14.0) 

58 
(15.9) 

4 
(1.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.63 

(เห็นดว้ย) 

3. เช่ือมัน่ในวสิัยทศัน์
ของผูบ้ริหารองคก์ร 
 

123 
(33.7) 

116 
(31.8) 

73 
(20.0) 

33 
(9.0) 

20 
(5.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.79  
(เห็นดว้ย) 

4. มีความรู้สึกวา่งานท่ี
ท ามีคุณค่า 
 

143 
(39.2) 

156 
(42.7) 

53 
(14.5) 

13 
(3.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6.17 
(เห็นดว้ย) 

5. ใหค้วามสนใจในการ
ท างาน 
 

168 
(46.0) 

59 
(16.2) 

108 
(29.6) 

17 
(4.7) 

0 
(0) 

13 
(3.6) 

0 
(0) 

5.92  
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.85 

(เห็นดว้ย) 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
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    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
  จากตารางท่ี 11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่ง
มีความสุข ดา้นความผูกพนัต่องาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 5.85) โดยมีระดบั
ความคิดเห็นในปัจจยัย่อย เห็นด้วย ได้แก่ มีความรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่า (ค่าเฉล่ีย = 6.17) อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ ให้ความสนใจในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 5.92) อยู่ในระดับเห็นด้วย 
เช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารองค์กร (ค่าเฉล่ีย = 5.79) อยู่ในระดับเห็นด้วย มีความคิดและ
ความรู้สึกเชิงบวกในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 5.76) อยู่ในระดบัเห็นด้วย และเพื่อนร่วมงานให้ความ
เคารพนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 5.63) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 12  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ดา้นความมัน่ใจ 
 

ด้านความมั่นใจ 
(Confidence) 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ไม่อยากลาออกจาก
อาชีพปัจจุบนั 
 

103 
(28.2) 

132 
(36.2) 

73 
(20.0) 

57 
(15.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.84 
(เห็นดว้ย) 

2. อาชีพท่ีตนเองท ามี
ความเหมาะสมกบัตนเอง
เหมือน ท่ีเคยคาดคิด 
 

44 
(12.1) 

208 
(57.0) 

51 
(14.0) 

58 
(15.9) 

4 
(1.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.73 

(เห็นดว้ย) 

3. รู้สึกวา่ไม่ไดใ้ช้
ศกัยภาพของตนเอง
อยา่งเตม็ท่ี 
 

123 
(33.7) 

116 
(31.8) 

73 
(20.0) 

33 
(9.0) 

20 
(5.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.26  
(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.59 

(เห็นดว้ย) 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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  จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่ง
มีความสุข ด้านความมัน่ใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย = 5.59) โดยมีระดับความ
คิดเห็นในปัจจยัย่อย เห็นด้วย ค่อนขา้งเห็นด้วย ไดแ้ก่ ไม่อยากลาออกจากอาชีพปัจจุบนั(ค่าเฉล่ีย = 
5.84) อยู่ในระดบัเห็นด้วย รองลงมาคือ อาชีพท่ีตนเองท ามีความเหมาะสมกับตนเองเหมือนท่ีเคย
คาดคิด (ค่าเฉล่ีย = 5.73) อยู่ในระดับเห็นด้วย และรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี 
(ค่าเฉล่ีย = 5.26) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 13  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ในภาพรวม 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นผลงาน 5.11 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
2. ดา้นความเช่ือมัน่ 5.91 เห็นดว้ย 
3. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 5.79 เห็นดว้ย 
4. ดา้นความผกูพนัต่องาน 5.85 เห็นดว้ย 
5. ดา้นความมัน่ใจ 5.59 เห็นดว้ย 

รวม 5.65 เห็นด้วย 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
  จากตารางท่ี 13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมี
ความสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย = 5.65) โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัย่อย 
เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่ (ค่าเฉล่ีย = 5.91) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ 
ดา้นความผกูพนัต่องาน (ค่าเฉล่ีย = 5.85) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นวฒันธรรมองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 5.79) 
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อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดา้นความมัน่ใจ (ค่าเฉล่ีย = 5. 59) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และดา้นผลงาน (ค่าเฉล่ีย 
= 5.11) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 

3

4

5

6

7
Contribution (5.11)

Conviction (5.91)

Culture (5.79)Commitment (5.85)

Confidence (5.59)

ค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข ทั้ง 5
ดา้น
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ตอนที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด จังหวัด
พจิิตร ต่อปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงาน ด้านความเช่ือมั่น ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านความผูกพนัต่องาน และด้านความมั่นใจ 
 
ตารางที ่14 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 
เพศ 

t-Value Sig หญงิ 
(n = 216) 

ชาย 
(n = 149) 

ดา้นผลงาน  4.94 3.37 -5.161 0.000* 
ดา้นความเช่ือมัน่ 5.84 6.03 -2.432 0.015* 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  5.56 6.12 -6.192 0.000* 
ดา้นความผกูพนัต่องาน 5.68 6.12 -5.117 0.000* 
ดา้นความมัน่ใจ  5.33 5.97 -3.332 0.001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นต่างๆ จ าแนกตามเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองค์การ ดา้นความ
ผกูพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ผลงาน มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่15 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 
อายุ 

F-Value Sig ต ่ากว่า 35 ปี 
(n = 112) 

36-40 ปี 
(n = 130) 

41 ปีขึน้ไป 
(n = 123) 

ดา้นผลงาน  4.99 4.93 5.43 15.385 0.000* 
ดา้นความเช่ือมัน่ 5.92 5.87 5.96 0.411 0.663 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  5.64 5.66 6.06 8.981 0.000* 
ดา้นความผกูพนัต่องาน 5.84 5.75 5.99 2.665 0.071 
ดา้นความมัน่ใจ  5.68 5.47 5.65 0.598 0.551 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นต่างๆ จ าแนกตามอายุ พบวา่ อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
ไม่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นในดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความผกูพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นผลงาน และดา้นวฒันธรรมองคก์รนั้น พบวา่ อายุท่ีแตกต่าง
กนัของผูต้อบแบบสอบถาม มีผลต่อระดบัความคิดเห็นทั้ง 2 ดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ตามตารางท่ี 16 และ 17 
 
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นผลงาน จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า 35 ปี 36-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ดา้นผลงาน 
ต ่ากว่า 35 ปี 4.99  .0567 -.4424* 
36-40 ปี 4.93 -.0567  -.4990* 
41 ปีขึน้ไป 5.43 .4424* .4990*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 16 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นผลงาน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไปมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 35 
ปี และอาย ุ36 - 40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า 35 ปี 36-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
ต ่ากว่า 35 ปี 4.99  -.0271 -.4243* 
36-40 ปี 4.93 .0271  -.3972* 
41 ปีขึน้ไป 5.43 .4243* .3972*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 17 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี
ข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร มากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี และอาย ุ36 - 40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน จ าแนกตาม
สถานภาพการสมรส 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 
สถานภาพการสมรส 

F-Value Sig โสด 
(n = 48) 

สมรส 
(n = 293) 

หม้าย/หย่าร้าง 

(n = 24) 

ดา้นผลงาน  5.01 5.21 4.21 19.196 0.000* 
ดา้นความเช่ือมัน่ 5.73 6.01 5.10 20.828 0.000* 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  5.68 5.92 4.47 35.137 0.000* 
ดา้นความผกูพนัต่องาน 5.68 5.98 4.67 34.628 0.000* 
ดา้นความมัน่ใจ  5.94 5.64 4.39 8.541 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านต่างๆ จ าแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 19 – 23 
 
ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นผลงาน จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

สถานภาพการ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

ดา้นผลงาน 
โสด 5.01  -.1968 .7976* 
สมรส 5.21 .1968  .9944* 
หม้าย/หย่าร้าง 4.21 -.7976* -.9944*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 19 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นผลงาน จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านผลงาน 
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความเช่ือมัน่ จ  าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

สถานภาพการ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

ดา้นความเช่ือมัน่ 
โสด 5.73  -.2796* .6333* 
สมรส 6.01 .2796*  .9130* 
หม้าย/หย่าร้าง 5.10 -.6333* -.9130*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 20 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ จ  าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านความเช่ือมัน่ มากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความ
เช่ือมัน่ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

สถานภาพการ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
โสด 5.68  -.2327 1.2167* 
สมรส 5.92 .2327  1.4494* 
หม้าย/หย่าร้าง 4.47 -1.2167* -1.4494*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 21 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานด้านวฒันธรรมองค์กร จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่  พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความผกูพนัต่องาน จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

สถานภาพการ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

ดา้นความผกูพนัต่องาน 
โสด 5.68  -.3023* 1.0167* 
สมรส 5.98 .3023*  1.3190* 
หม้าย/หย่าร้าง 4.67 -1.0167* -1.3190*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 22 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานด้านความผูกพันต่องาน จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความผกูพนัต่อ
งาน มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขใน
การท างานดา้นความผูกพนัต่องาน มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความมัน่ใจ จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

สถานภาพการ
สมรส 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

ดา้นความมัน่ใจ 
โสด 5.94  .3074 1.5556* 
สมรส 5.64 -.3074  1.2482* 
หม้าย/หย่าร้าง 4.39 -1.5556* -1.2482*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 23 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นความมัน่ใจ จ าแนกตามสถานภาพการสมรสเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มี สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ 
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 

ระดับการศึกษา 

F-Value Sig 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
(n = 235) 

ปริญญาตรี 
(n = 47) 

ปริญญาโท 
(n = 83) 

ดา้นผลงาน  5.11 5.11 5.13 0.021 0.979 
ดา้นความเช่ือมัน่ 5.93 5.97 5.85 0.504 0.604 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  5.83 5.39 5.89 5.537 0.004* 
ดา้นความผกูพนัต่องาน 5.82 6.09 5.84 2.201 0.112 
ดา้นความมัน่ใจ  5.69 6.75 4.67 31.719 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นต่างๆ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษา
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไม่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นในดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นความ
ผกูพนัต่องาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นความมัน่ใจ
นั้น พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถาม มีผลต่อระดบัความคิดเห็น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 25 และ 26 
 
ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

ต า่กว่าปริญญาตรี 4.99  .4366* -.0616 
ปริญญาตรี 4.93 -.4366*  -.4982* 
ปริญญาโท 5.43 .0616 .4982*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 25 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานด้านวฒันธรรมองค์กร มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความมัน่ใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ 

ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ดา้นความมัน่ใจ 

ต า่กว่าปริญญาตรี 5.69  -1.0596* 1.0255* 
ปริญญาตรี 6.75 1.0596*  2.0851* 
ปริญญาโท 4.67 -1.0255* -2.0851*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 26 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานด้านความมัน่ใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ มากกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
โท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน/อายงุาน 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน 

F-Value Sig ต ่ากว่า 5 ปี 
(n = 122) 

6 – 10 ปี 
(n = 100) 

11 ปีขึน้ไป 
(n = 143) 

ดา้นผลงาน  5.51 4.62 5.13 40.629 0.000* 
ดา้นความเช่ือมัน่ 6.21 5.69 5.82 16.646 0.000* 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  6.31 5.30 5.68 45.896 0.000* 
ดา้นความผกูพนัต่องาน 6.25 5.65 5.66 23.486 0.000* 
ดา้นความมัน่ใจ  6.52 5.51 4.87 44.244 0.000* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านต่างๆ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามตารางท่ี 
28 – 32 
 
ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นผลงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

ประสบการณ์
ในการท างาน 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า 5 ปี 6 – 10 ปี 11 ปีขึน้ไป 

ดา้นผลงาน 
ต ่ากว่า 5 ปี 5.51  .8853* .3783* 
6 – 10 ปี 4.62 -.8853*  -.5070* 
11 ปีขึน้ไป 5.13 -.3783* .5070*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 28 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานด้านผลงาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายุงานเป็นรายคู่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
ดา้นผลงาน มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึน
ไปมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านผลงาน มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความเช่ือมัน่ จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

ประสบการณ์
ในการท างาน 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า 5 ปี 6 – 10 ปี 11 ปีขึน้ไป 

ดา้นความเช่ือมัน่ 
ต ่ากว่า 5 ปี 6.21  .5142* .3858* 
6 – 10 ปี 5.69 -.5142*  -.1284 
11 ปีขึน้ไป 5.82 -.3858* .1284  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 29 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 5 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
ดา้นความเช่ือมัน่ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี และ 11 ปีข้ึน
ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการ 11 ปีข้ึน
ไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ มากกวา่ผูต้อบแบบ- สอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

ประสบการณ์
ในการท างาน 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า 5 ปี 6 – 10 ปี 11 ปีขึน้ไป 

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
ต ่ากว่า 5 ปี 6.31  1.0111* .6278* 
6 – 10 ปี 5.30 -1.0111*  -.3833* 
11 ปีขึน้ไป 5.68 -.6278* .3833*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 30 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายุงานเป็นรายคู่ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นวฒันธรรมองค์กร มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี 
และ 11 ปี ข้ึนไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  0.05 ในขณะท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มี
ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านวฒันธรรม
องคก์ร มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความผกูพนัต่องาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

ประสบการณ์
ในการท างาน 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า 5 ปี 6 – 10 ปี 11 ปีขึน้ไป 

ดา้นความผกูพนัต่องาน 
ต ่ากว่า 5 ปี 6.25  .6017* .5914* 
6 – 10 ปี 5.65 -.6017*  -.0103 
11 ปีขึน้ไป 5.66 -.5914* .0103  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  จากตารางท่ี 31 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นความผกูพนัต่องาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความผกูพนัต่องาน มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี 
และ 11 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน 11 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านความผูกพนัต่องาน มากกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความมัน่ใจ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายงุานเป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยความสุขในการ
ท างาน 

ประสบการณ์
ในการท างาน 

ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ต ่ากว่า 5 ปี 6 – 10 ปี 11 ปีขึน้ไป 

ดา้นความมัน่ใจ 
ต ่ากว่า 5 ปี 6.52  1.0031* 1.6493* 
6 – 10 ปี 5.51 -1.0031*  .6426* 
11 ปีขึน้ไป 4.87 -1.6493* -.6462*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 32 เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นความมัน่ใจ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน/อายุงานเป็นรายคู่ พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
ดา้นความมัน่ใจ มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6 - 10 ปี 
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านความมั่นใจ มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 

ต าแหน่งงาน 

t-Value Sig หัวหน้างาน 
(n = 124) 

พนักงาน
ทัว่ไป 

(n = 241) 
ดา้นผลงาน  5.18 5.08 1.191 0.234 
ดา้นความเช่ือมัน่ 5.92 5.92 -0.001 0.999 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  5.75 5.81 -0.679 0.498 
ดา้นความผกูพนัต่องาน 6.11 5.73 5.018 0.000* 
ดา้นความมัน่ใจ  5.50 5.64 -0.777 0.437 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นต่างๆ จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีต าแหน่งหัวหน้างาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน ด้านความผูกพนัต่องาน 
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งพนกังานทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นความมัน่ใจ 
ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานทั้ง 4 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตอนที ่2.4 ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อคัราไมน่ิง จ ากดั ต่อคุณลกัษณะทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม คือ ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการ
ยอมรับ 
 
ตารางที ่ 34  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคล ดา้น
ความภาคภูมิใจ  
 

ด้านความภาคภูมิใจ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. รู้สึกภาคภูมิใจใน
อาชีพของตนเอง 
 

177 
(48.5) 

95 
(26.0) 

85 
(23.3) 

8 
(2.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6.20 
(เห็นดว้ย) 

2. รู้สึกพึงพอใจในชีวติ 165 
(45.2) 

88 
(24.1) 

69 
(18.9) 

24 
(6.6) 

19 
(5.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6.13 

(เห็นดว้ย) 
 

3. ประสบความส าเร็จใน
การท างานตามท่ีตั้งใจ 
 

126 
(34.5) 

69 
(18.9) 

107 
(29.3) 

43 
(11.8) 

20 
(5.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.65 
(เห็นดว้ย) 

4. มัน่ใจวา่ศกัยภาพของ
ตนเองสามารถท างาน
ไดห้ลายหนา้ท่ี 
 

168 
(46.0) 

84 
(23.0) 

28 
(7.7) 

61 
(16.7) 

0 
(0) 

20 
(5.5) 

4 
(1.1) 

5.77 
(เห็นดว้ย) 

5. มัน่ใจวา่ตนเอง
สามารถท าส่ิงต่าง ๆได้
ดีกวา่คนทัว่ไป 
 

85 
(23.3) 

126 
(34.5) 

37 
(10.1) 

0 
(0) 

93 
(25.5) 

4 
(1.1) 

20 
(5.5) 

5.30 
(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
6.01 

(เห็นดว้ย) 
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หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   

  จากตารางท่ี 34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน
ของบุคคล ดา้นความภาคภูมิใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 6.01) โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในปัจจยัยอ่ย เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ไดแ้ก่ รู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง(ค่าเฉล่ีย = 
6.20) อยู่ในระดบัเห็นด้วย รองลงมาคือ รู้สึกพึงพอใจในชีวิต (ค่าเฉล่ีย = 6.13) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
มัน่ใจว่าศกัยภาพของตนเองสามารถท างานได้หลายหน้าท่ี (ค่าเฉล่ีย = 5.77) อยู่ในระดับเห็นด้วย 
ประสบความส าเร็จในการท างานตามท่ีตั้งใจ (ค่าเฉล่ีย = 5.65) อยู่ในระดับเห็นด้วย และมัน่ใจว่า
ตนเองสามารถท าส่ิงต่างๆไดดี้กวา่คนทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย = 5.30) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 35  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคล ดา้น 
ความไวว้างใจ 
  

ด้านความไว้วางใจ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. เช่ือมัน่ในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาชีพของ
ตนเอง 
 

125 
(34.2) 

151 
(41.4) 

65 
(17.8) 

4 
(1.1) 

20 
(5.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.97 
(เห็นดว้ย) 

2. การเดินทางไปท างาน
มีความสะดวก 
 

182 
(49.9) 

99 
(27.1) 

41 
(11.2) 

43 
(11.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6.15 

(เห็นดว้ย) 

3. ชอบสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์รท่ีท างานอยู ่
 

126 
(34.5) 

97 
(26.6) 

115 
(31.5) 

27 
(7.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.88 
(เห็นดว้ย) 

4. สวสัดิการขององคก์ร
มีความส าคญัต่อตนเอง 
 

119 
(32.6) 

135 
(37.0) 

83 
(22.7) 

28 
(7.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.94 
(เห็นดว้ย) 

5. ประสบความยุง่ยากใน
การแข่งขนัการท างานกบั
เพื่อนร่วมงานในองคก์ร 
 

40 
(11.0) 

129 
(35.3) 

32 
(8.8) 

86 
(23.6) 

20 
(5.5) 

39 
(10.7) 

19 
(5.2) 

4.69 
(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.65 

(เห็นดว้ย) 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   
  จากตารางท่ี 35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน
ของบุคคล ดา้นความไวว้างใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 5.65) โดยมีระดบัความ
คิดเห็นในปัจจยัยอ่ย เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การเดินทางไปท างานมีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย = 
6.15) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ เช่ือมัน่ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 
= 5.97) อยู่ในระดบัเห็นด้วย สวสัดิการขององค์กรมีความส าคญัต่อตนเอง  (ค่าเฉล่ีย = 5.94) อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ชอบสภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีท างานอยู ่(ค่าเฉล่ีย = 5.88) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และ
ประสบความยุง่ยากในการแข่งขนัการท างานกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร(ค่าเฉล่ีย = 4.69) อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งเห็นดว้ย ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 36  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคล ดา้น
การไดรั้บการยอมรับ 
 

ด้านการได้รับ 
การยอมรับ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. มีปัญหาเก่ียวกบัการ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามแผนท่ีวางไว ้
 

141 
(38.6) 

107 
(29.3) 

61 
(16.7) 

52 
(14.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(1.1) 

4.58 
(ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย) 

2. ไม่ไดเ้สียเวลาในการ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 

105 
(28.8) 

12 
(3.3) 

91 
(24.9) 

66 
(18.1) 

44 
(12.1) 

23 
(06.3 

24 
(6.6) 

4.92 

(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 

 

3. ความส าเร็จในงาน
ของตนเองไดรั้บการ
ยอมรับ 

122 
(33.4) 

56 
(15.3) 

125 
(34.2) 

19 
(5.2) 

20 
(5.5) 

4 
(1.1) 

19 
(5.2) 

5.21 
(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 

 
4. ชอบความทา้ทายในท่ี
ท างาน 

121 
(33.2) 

20 
(5.5) 

52 
(14.2) 

109 
(29.9) 

12 
(3.3) 

47 
(12.9) 

4 
(1.1) 

4.73 
(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 

 
5. งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

40 
(11.0) 

129 
(35.3) 

81 
(22.2) 

68 
(18.6) 

105 
(28.8) 

4 
(1.1) 

67 
(18.4) 

5.41 
(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่ 36  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของ
บุคคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
 

ด้านการได้รับ 
การยอมรับ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

6. รู้สึกพึงพอใจใน
อาชีพของตนเอง 

89 
(24.4) 

81 
(22.2) 

85 
(23.3) 

67 
(18.4) 

19 
(5.2) 

20 
(5.5) 

40 
(11.0) 

4.58 
(ค่อนขา้ง  
เห็นดว้ย) 

 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.12 

(ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย) 

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
  จากตารางท่ี 36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน
ของบุคคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 5.12) โดย
มีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ไดแ้ก่ งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัเป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว ้(ค่าเฉล่ีย = 5.41) รองลงมาคือ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ความส าเร็จในงานของตนเองไดรั้บการ
ยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 5.21) อยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ไม่ไดเ้สียเวลาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  
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(ค่าเฉล่ีย = 4.92) อยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ชอบความทา้ทายในท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย = 4.73) อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย มีปัญหาเก่ียวกบัการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้
 (ค่าเฉล่ีย = 4.58) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย และรู้สึกพึงพอใจในอาชีพของตนเอง (ค่าเฉล่ีย = 4.58) 
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ยตามล าดบั 

 
ตารางที ่ 37  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคลใน
ภาพรวม 
 

คุณลกัษณะส าคัญต่อความสุขการท างาน ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น 

1. ความภาคภูมิใจ 6.01 เห็นดว้ย 
2. การไวว้างใจ 5.72 เห็นดว้ย 
3. การไดรั้บการยอมรับ 5.12 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

รวม 5.61 เห็นดว้ย 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
  จากตารางท่ี 37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างาน
ของบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 5.61) โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัย่อย 
เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจ (ค่าเฉล่ีย = 6.01) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ 
การไวว้างใจ (ค่าเฉล่ีย = 5.72) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และการไดรั้บการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 5.12) อยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ตามล าดบั 
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ภาพที ่4  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคลใน
ภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5

5

5.5

6

6.5

Pride (6.01)

Trust (5.72)Recognition (5.12)

ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะส าคญัต่อการท างานของบุคคลในภาพรวม
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท อคัราไมน่ิง จ ากดั จังหวดัพจิิตร 
 
ตอนที ่3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้  
 
ตารางที ่ 38  แสดงค่าเฉล่ียระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้ 
 

ด้านการได้รับ 
การยอมรับ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. รู้สึกวา่มีพลงัในการ
ท างาน 

141 
(38.6) 

107 
(29.3) 

61 
(16.7) 

52 
(14.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(1.1) 

5.94 
(เห็นดว้ย) 

 

2. อธิบายถึงจุดแขง็ และ
ขอ้ดีของการท างานของ 
ตนเองได ้
 

105 
(28.8) 

12 
(3.3) 

91 
(24.9) 

66 
(18.1) 

44 
(12.1) 

23 
(06.3 

24 
(6.6) 

5.64 

(เห็นดว้ย) 
 

3. ใชท้กัษะในการ
ท างานท่ีหลากหลาย 

122 
(33.4) 

56 
(15.3) 

125 
(34.2) 

19 
(5.2) 

20 
(5.5) 

4 
(1.1) 

19 
(5.2) 

5.66 
(เห็นดว้ย) 

 

4. ชอบคน้ควา้และ
เรียนรู้ทกัษะการท างาน
และความรู้ใหม่ๆ 

121 
(33.2) 

20 
(5.5) 

52 
(14.2) 

109 
(29.9) 

12 
(3.3) 

47 
(12.9) 

4 
(1.1) 

5.82 
(เห็นดว้ย) 

5. สามารถเอาชนะ
อุปสรรคและความทา้
ทายต่างๆในการท างาน 

40 
(11.0) 

129 
(35.3) 

81 
(22.2) 

68 
(18.6) 

105 
(28.8) 

4 
(1.1) 

67 
(18.4) 

5.88 
(เห็นดว้ย) 

 

 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.79 

(เห็นดว้ย) 
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หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
  จากตารางท่ี 38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการ
ท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 5.79) โดยมีระดบัความคิดเห็น
ในปัจจยัย่อย เห็นด้วย ได้แก่ รู้สึกว่ามีพลังในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 5.94) อยู่ในระดับเห็นด้วย 
รองลงมาคือ สามารถเอาชนะอุปสรรคและความทา้ทายต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 5.88) อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย ชอบคน้ควา้และเรียนรู้ทกัษะการท างานและความรู้ใหม่ๆ (ค่าเฉล่ีย = 5.82) อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย ใชท้กัษะในการท างานท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย = 5.66) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และอธิบายถึงจุด
แขง็ และขอ้ดีของการท างานของ ตนเองได ้(ค่าเฉล่ีย = 5.64) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง 
จ ากัด จังหวัดพิจิตร ต่อคุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลใน
ภาพรวมกบัปัจจัยความสุขในการท างานด้านต่างๆ 
 
ตารางที่ 39 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขใน
การท างานดา้นผลงาน 
 
ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลกัษณะทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม 

ปัจจัยความสุขด้านผลงาน 
(Contribution) 

R R Square 

𝜷 t Sig 

ความภาคภูมิใจ 
(Pride) 

0.820 15.341 0.000* 

0.688 0.473 
ความไวว้างใจ 
(Trust) 

-0.172 -2.854 0.005* 

การไดรั้บการยอมรับ 
(Recognition) 

0.019 0.350 0.727 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัท านาย (Predictors) : คุณลักษณะส าคัญต่อความสุขในการท างาน คือ ความภาคภูมิใจ ความ

ไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : ปัจจยัความสุขดา้นผลงาน 

   
  จากตารางท่ี 39 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ 
ความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ กบัตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขดา้นผลงาน พบว่า ปัจจยั
ดา้นผลงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างาน
ของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.688 และระดบัของคุณลกัษณะส าคญัท่ีมี
ความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยัดา้นผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 47.3 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 52.7 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
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  เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ผลงานมีผลต่อความภาคภูมิใจ และความไวว้างใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความภาคภูมิใจสามารถท านายปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน
ไดม้ากท่ีสุด (β = 0.820)  
 
ตารางที่ 40 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขใน
การท างานดา้นความเช่ือมัน่ 
 
ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลกัษณะทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม 

ปัจจัยความสุขด้านความเช่ือมั่น
(Conviction) 

R R Square 

𝜷 t Sig 

ความภาคภูมิใจ 
(Pride) 

0.851 18.993 0.000* 

0.747 0.558 
ความไวว้างใจ 
(Trust) 

-0.141 -2.782 0.006* 

การไดรั้บการยอมรับ 
(Recognition) 

-0.126 -2.749 0.006* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัท านาย (Predictors) : คุณลักษณะส าคัญต่อความสุขในการท างาน คือ ความภาคภูมิใจ ความ

ไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : ปัจจยัความสุขดา้นความเช่ือมัน่ 
 

  จากตารางท่ี 40 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ 
ความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ กบัตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขดา้นความเช่ือมัน่ พบว่า 
ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขใน
การท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.747 และระดบัของคุณลกัษณะ
ส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยัดา้นความ
เช่ือมัน่ คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 44.2 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
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  เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ความเช่ือมัน่มีผลต่อความภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ และการได้รับการยอมรับ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ความภาคภูมิใจสามารถท านายปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ไดม้ากท่ีสุด (β = 0.851)  
 
ตารางที่ 41 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขใน
การท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
 
ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลกัษณะทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม 

ปัจจัยความสุขด้านวฒันธรรมองค์กร
(Culture) 

R R Square 

𝜷 t Sig 

ความภาคภูมิใจ 
(Pride) 

0.836 13.905 0.000* 

0.679 0.461 
ความไวว้างใจ 
(Trust) 

-0.266 -3.919 0.000* 

การไดรั้บการยอมรับ 
(Recognition) 

0.226 3.676 0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัท านาย (Predictors) :  คุณลักษณะส าคัญต่อความสุขในการท างาน คือ ความภาคภูมิใจ ความ

ไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : ปัจจยัความสุขดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
 

  จากตารางท่ี 41 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ 
ความไวว้างใจ และการได้รับการยอมรับ กบัตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขด้านวฒันธรรมองค์กร 
พบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.679 และระดบัของ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร คิดเป็นร้อยละ 46.1 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 53.9 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
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  เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
วฒันธรรมองค์กรมีผลต่อความภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความภาคภูมิใจ สามารถท านายปัจจยั
ความสุขในการท างานด้านวฒันธรรมองค์กรได้มากท่ีสุด (β = 0.836) รองลงมาคือ การได้รับการ
ยอมรับ (β = 0.226) 
 
ตารางที่ 42 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขใน
การท างานดา้นความผกูพนัต่องาน 
 
ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลกัษณะทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม 

ปัจจัยความสุขด้านความผูกพนัต่องาน
(Commitment) 

R R Square 

𝜷 t Sig 

ความภาคภูมิใจ 
(Pride) 

0.694 12.003 0.000* 

0.649 0.422 
ความไวว้างใจ 
(Trust) 

0.067 1.030 0.304 

การไดรั้บการยอมรับ 
(Recognition) 

-0.134 -2.268 0.024* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัท านาย (Predictors) : คุณลักษณะส าคัญต่อความสุขในการท างาน คือ ความภาคภูมิใจ ความ

ไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : ปัจจยัความสุขดา้นความผกูพนัต่องาน 
 

  จากตารางท่ี 42 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ 
ความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ กบัตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขดา้นความผูกพนัต่องาน 
พบวา่ ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่องาน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญั
ต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.649 และระดบั
ของคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตาม
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ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่องาน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 57.8 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ  
  เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ความผกูพนัต่องานมีผลต่อความภาคภูมิใจ และการไดรั้บการยอมรับ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ความไวว้างใจ สามารถท านายปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความผกูพนัต่องานไดม้ากท่ีสุด (β = 0.694)  
 
ตารางที่ 43 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขใน
การท างานดา้นความมัน่ใจ 
 
ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลกัษณะทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม 

ปัจจัยความสุขด้านความมั่นใจ
(Confidence) 

R R Square 

𝜷 t Sig 

ความภาคภูมิใจ 
(Pride) 

0.040 0.300 0.764 

0.384 0.147 
ความไวว้างใจ 
(Trust) 

0.807 5.323 0.000* 

การไดรั้บการยอมรับ 
(Recognition) 

-0.357 -2.599 0.010* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัท านาย (Predictors) : คุณลักษณะส าคัญต่อความสุขในการท างาน คือ ความภาคภูมิใจ ความ

ไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : ปัจจยัความสุขดา้นความมัน่ใจ 

   
  จากตารางท่ี 43 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ 
ความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ กบัตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขดา้นความมัน่ใจ พบว่า 
ปัจจยัดา้นความมัน่ใจ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขใน
การท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.384 และระดบัของคุณลกัษณะ
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ส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยัดา้นความ
มัน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 14.7 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 85.3 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
  เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ความมัน่ใจมีผลต่อความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความไวว้างใจ สามารถท านายปัจจยัความสุขในการท างาน
ดา้นความมัน่ใจไดม้ากท่ีสุด (β = 0.807) รองลงมาคือความภาคภูมิใจ (β = 0.040) 
 
ตอนที ่3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลีย่ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับ
ของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ กบัคุณลกัษณะส าคัญทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม 
 
ตารางที ่44 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อระดบั
ของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้กบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมดา้นความภาคภูมิใจ (Pride) 

 
ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลกัษณะส าคัญทีม่ีความ 
ส าคัญต่อความสุขในการ

ท างานของบุคคลในภาพรวม 

ความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพและ
สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้

(Achieving your Potential) 
R R Square 

𝜷 t Sig 
ความภาคภูมิใจ 
(Pride) 

0.772 17.061 0.000* 0.667 0.445 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัท านาย (Predictors) : คุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมของความ

ภาคภูมิใจ (Pride) 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : ระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้

   
  จากตารางท่ี 44 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ คุณลกัษณะส าคญัท่ี
มีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคล ในภาพรวมของความภาคภูมิใจ กบัตวัแปรตาม คือ 
ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ พบว่า ความภาคภูมิใจ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้โดยมี
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ค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.667 และระดบัของคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดได ้คิดเป็นร้อยละ 44.5 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 55.5 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
  เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ความภาคภูมิใจ มีผลต่อระดบัของ
ศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
จากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ความภาคภูมิใจสามารถท านายระดับของศักยภาพและ
สมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้(β = 0.772)  
 
ตารางที ่45 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อระดบั
ของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้กบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมดา้นความไวว้างใจ (Trust) 
 
ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลกัษณะทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม 

ความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพและ
สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้

(Achieving your Potential) 
R R Square 

𝜷 t Sig 
ความไวว้างใจ 
(Trust) 

0.355 8.217 0.000* 0.396 0.157 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัท านาย (Predictors) : คุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมของความ

ไวว้างใจ (Trust) 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : ระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้

  
  จากตารางท่ี 45 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ คุณลกัษณะส าคญัท่ี
มีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคล ในภาพรวมของความไวว้างใจ กบัตวัแปรตาม คือ 
ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ ถึงจุดสูงสุดได้ พบว่า ความไว้วางใจ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้โดยมี
ค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.396 และระดบัของคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดได ้คิดเป็นร้อยละ 15.7 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 84.3 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
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  เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบว่าความไวว้างใจ มีผลต่อระดบัของ
ศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
จากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความไวว้างใจสามารถท านายระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะ
ในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้(β = 0.355)  
 
ตารางที ่46 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อระดบั
ของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้กบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมดา้นการไดรั้บการยอมรับ (Recognition) 
 
ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลกัษณะทีม่ีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของ

บุคคลในภาพรวม 

ความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพและ
สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้

(Achieving your Potential) 
R R Square 

𝜷 t Sig 
การไดรั้บการยอมรับ 
(Recognition) 

0.551 13.433 0.000* 0.576 0.332 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตวัท านาย (Predictors) : คุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมของการ

ไดรั้บการยอมรับ (Recognition) 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : ระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้

  
  จากตารางท่ี 46 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ คุณลกัษณะส าคญัท่ี
มีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคล ในภาพรวมของการไดรั้บการยอมรับ กบัตวัแปร
ตาม คือ ระดับของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ พบว่า การได้รับการ
ยอมรับ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุด
ได้ โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากับ 0.576 และระดับของคุณลักษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการ
ท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้คิดเป็นร้อยละ 33.2 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 66.8 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
  เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่การไดรั้บการยอมรับ มีผลต่อระดบั
ของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ การไดรั้บการยอมรับสามารถท านายระดบัของศกัยภาพและ
สมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้(β = 0.551)  
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นของการท างานอย่างมีความสุขและผลติภาพในการท างาน 
 
ตารางที ่ 47  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัวนัลาป่ายของพนกังานพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง  
 

วนัลาป่วย (วัน) จ านวนพนักงาน (คน) ร้อยละ 
0 172 47.1 
1 24 6.6 
2 43 11.8 
3 8 2.2 
4 13 3.6 
5 17 4.7 
6 88 24.1 

รวม 365 100 

ค่าเฉลีย่วนัลาป่วย (วัน) 2.19 
   
  จากตารางท่ี 47 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ลาป่วยในรอบปีท่ีผา่นมาเลย 
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ ลาป่วย 6 วนั จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ลา
ป่วย 2 วนัจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ลาป่วย 1 วนั จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ลาป่วย 5 
วนั จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ลาป่วย 4 วนั จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ลาป่วย 3 วนั 
จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียวนัลาของผูต้อบแบบสอบถาม คือ 2.19 วนั 
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ตารางที ่ 48  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงการท างานต่อหน่ึงสัปดาห์ของพนกังานบริษทัอคัรา
ไมน่ิง  
 

จ านวนช่ัวโมงการท างานต่อหน่ึง
สัปดาห์ (ช่ัวโมง) 

จ านวนพนักงาน (คน) ร้อยละ 

1 - 20  4 1.1 
21 - 40  221 60.6 
41 - 60  140 38.3 
รวม 365 100 

ค่าเฉลีย่จ านวนช่ัวโมงการท างาน
ต่อหน่ึงสัปดาห์ (ช่ัวโมง) 

37.95 

 
  จากตารางท่ี 48 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างาน 21 – 40 ชัว่โมงต่อหน่ึง
สัปดาห์  จ  านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ ท างาน 41 – 60 ชั่วโมงต่อหน่ึงสัปดาห์  
จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 และท างาน 1 – 20 ชัว่โมงต่อหน่ึงสัปดาห์  จ  านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.1 ตามล าดบั และค่าเฉล่ียจ านวนชัว่โมงการท างานต่อหน่ึงสัปดาห์ของพนกังานบริษทัอคัรา
ไมน่ิง คือ 37.95 ชัว่โมง 
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ตารางที ่ 49  แสดงขอ้มูลความรู้สึกของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิงต่อการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ความรู้สึกของพนักงานต่อการ
ท างานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์) 

 
 

จ านวนพนักงาน (คน) 

 
 

ร้อยละ 

1 - 20  8 2.2 
21 - 40  48 13.2 
41 - 60  20 5.5 
61 - 80 220 60.2 
81 - 100 69 18.9 
รวม 365 100 

ค่าเฉลีย่ความรู้สึกของพนักงานต่อ
การท างานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่าง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
66.61 

 
  จากตารางท่ี 49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าท างานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 61 – 80 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 
รองลงมาคือ มีความรู้สึกวา่ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 81 – 100 เปอร์เซ็นต ์
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 มีความรู้สึกว่าท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 21 – 400 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2  มีความรู้สึกวา่ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 41 – 60 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมี
ความรู้สึกว่าท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 1 – 20 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ  ส่วนค่าเฉล่ียความรู้สึกว่าท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง คือ 66.61  เปอร์เซ็นต ์
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ตารางที ่ 50  แสดงขอ้มูลความเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อเวลาท่ีรู้สึกมี
ความสุข ไม่มีความสุข และรู้สึกเฉย ๆ 
 

ความรู้สึก เปอร์เซ็นต์ 
มีความสุข 74.76 
รู้สึกเฉย ๆ 12.03   

ไม่มีความสุข 13.21 
รวม 100 

 
  จากตารางท่ี 50 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกมีความสุข คิดเป็น 74.6 
เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ รู้สึกไม่มีความสุข คิดเป็น 13.20 เปอร์เซ็นต ์และรู้สึกเฉย ๆ คิดเป็น 12.03 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั   
 
ตารางที ่ 51  แสดงขอ้มูลความเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อเวลาท่ีรู้สึกมีแรง
กระตุน้ หมดเร่ียวแรง และรู้สึกเฉย ๆ ในการท างาน 
 

ความรู้สึก เปอร์เซ็นต์ 
มีแรงกระตุน้ 67.52 
รู้สึกเฉย ๆ 17.15 

หมดเร่ียวแรง 15.33 
รวม 100 

 
  จากตารางท่ี 51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกมีแรงกระตุน้ในการท างาน 
คิดเป็น 67.52 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ รู้สึกเฉย ๆ ในการท างานคิดเป็น 17.15 เปอร์เซ็นต ์และรู้สึก
หมดเร่ียวแรงในการท างานคิดเป็น 15.33 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั   
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ตารางที ่ 52  แสดงขอ้มูลความเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อเวลาท่ีรู้สึกวา่ยุง่
มาก ไม่ยุง่เลย หรือรู้สึกเฉย ๆ ในการท างาน  
 

ความรู้สึก เปอร์เซ็นต์ 
ยุง่มาก 37.23 
ไม่ยุง่เลย 42.38 
รู้สึกเฉย ๆ 20.39 

รวม 100 
 
  จากตารางท่ี 52 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกวา่การท างานนั้นไม่ยุง่เลย 
คิดเป็น 43.38 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ รู้สึกวา่การท างานนั้นยุง่มาก คิดเป็น 37.23 เปอร์เซ็นต ์และรู้สึก
เฉย ๆ ในการท างาน คิดเป็น 20.39 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั   
 
ตารางที ่ 53  แสดงขอ้มูลความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ความรู้สึกต่อส่ิงทีช่อบเมื่อ
คิดถึงส่ิงทีท่ าในที่ท างาน 
 (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) 

จ านวนพนักงาน (คน) ร้อยละ 

1 - 20  8 2.2 
21 - 40  20 5.5 
41 - 60  48 13.2 
61 - 80 220 60.2 
81 - 100 69 18.9 
รวม 365 100 

ค่าเฉลีย่ความรู้สึกต่อส่ิงทีช่อบ
เมื่อคิดถึงส่ิงที่ท าในที่ท างาน 
 (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) 

 
68.14 
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  จากตารางท่ี 53 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน 
คิดเป็น 61 – 80 เปอร์เซ็นต ์จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมาคือ รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ี
ท างาน คิดเป็น 81 – 100 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ี
ท างาน คิดเป็น 41 – 60 เปอร์เซ็นต ์จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน 
คิดเป็น 21 – 40 เปอร์เซ็นต ์จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และรู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิด
เป็น 1 – 20 เปอร์เซ็นต ์จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั และค่าเฉล่ียความรู้สึกชอบในส่ิงท่ี
ท าในท่ีท างาน คือ 68.14 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางที ่ 54   แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อความสุข 
 

ทศันคติต่อความสุข 
 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. โดยปกติแลว้คุณเป็น
คนท่ีมีความสุขมาก 

141 
(38.6) 

107 
(29.3) 

61 
(16.7) 

52 
(14.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(1.1) 

5.66 
(เห็นดว้ย) 

 
2. หากเปรียบเทียบกบั
คนอ่ืนๆ แลว้ คุณคิดวา่
ตนเองมีความสุข
มากกวา่คนเหล่านั้น 
 

105 
(28.8) 

12 
(3.3) 

91 
(24.9) 

66 
(18.1) 

44 
(12.1) 

23 
(06.3 

24 
(6.6) 

4.88 

(ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย) 

 

3. คนบางคนเป็นคนท่ีมี
ความสุขไดเ้สมอ พวกเขา
สามารถมีความสุขกบั
ชีวติไดไ้ม่วา่อะไรจะ
เกิดข้ึน และสามารถเอา
ตวัรอดไดทุ้กสถานการณ์ 

122 
(33.4) 

56 
(15.3) 

125 
(34.2) 

19 
(5.2) 

20 
(5.5) 

4 
(1.1) 

19 
(5.2) 

5.70 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางที ่ 54  (ต่อ) แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อความสุข 
 

ทศันคติต่อความสุข 
 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย 
(แปรผล) 

เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ค่อนขา้ง 
เห็นดว้ย 

เฉย ๆ ค่อนขา้ง 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 อยา่งยิง่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

4. คนบางคนไม่มี
ความสุขเท่าท่ีควร 
พวกเขาน่าจะมี
ความสุขมากกวา่น้ี 
ถา้หากวา่ไม่ท าตวั
หดหู่ไร้ก าลงัใจ 

121 
(33.2) 

20 
(5.5) 

52 
(14.2) 

109 
(29.9) 

12 
(3.3) 

47 
(12.9) 

4 
(1.1) 

5.54 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
5.44 

(ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย) 

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ีย 6.51 – 7.00 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
    คะแนนเฉล่ีย 5.51 – 6.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
  จากตารางท่ี 54 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อ
ความสุขโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย = 5.44) โดยมีระดบัความคิดเห็น เห็นด้วย 
และค่อนขา้งเห็นดว้ยในทศันคติยอ่ย จ าแนกตามความคิดเห็นไดด้งัน้ี คนบางคนเป็นคนท่ีมีความ สุข
ได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกบัชีวิตได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน และสามารถเอาตวัรอดได้ทุก
สถานการณ์ (ค่าเฉล่ีย = 5.70) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ โดยปกติแลว้คุณเป็นคนท่ีมีความสุข
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มาก (ค่าเฉล่ีย = 5.66) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย คนบางคนไมมี่ความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุข
มากกว่าน้ี ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ (ค่าเฉล่ีย = 5.54) อยู่ในระดับเห็นด้วย และหาก
เปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆ แลว้ คุณคิดว่าตนเองมีความสุขมากกว่าคนเหล่านั้น (ค่าเฉล่ีย = 4.88) อยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ตามล าดบั 



 

82 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและแอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดั
พิจิตร สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดั
พิจิตร เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังาน
บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค าชาตรี) อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร โดยไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจยั 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลงาน (Contribution) ด้านความเช่ือมั่น (Conviction) ด้านวฒันธรรมองค์กร (Culture) ด้านความ
ผกูพนัต่องาน (Commitment) และดา้นความมัน่ใจ (Confidence) โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะสะทอ้น
ให้เห็นวา่บุคคลมีความสุขกบัการท างานและสามารถพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใน
การท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่ โดยเช่ือมโยงเข้ากับความภาคภูมิใจ  (Pride) ความไวว้างใจ 
(Trust) และการไดรั้บการยอมรับ (Recognition) ระเบียบและวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 
ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร งานวจิยัและเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลปฐม
ภูมิ ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self – Administered Questionnaire) ท่ีพฒันามา
จากแบบสอบถามของ iOpener เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานบริษทั อคัราไม
น่ิง จ ากดั จงัหวดัพิจิตร จ านวนทั้งส้ิน 365 คน ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การแจกแจงแบบที (t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีของฟิช
เชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference, LSD) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ย
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 11.5 for 
Windows ในการวเิคราะห์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
  จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.2 มี
อายุระหวา่ง 36 – 40 ปี ร้อยละ 35.6 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 80.3 จบการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 64.4 มีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4 และมีต าแหน่งเป็น
พนกังานทัว่ไป ร้อยละ 66.0  
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความคิดเห็นการท างานอย่างมีความสุข    
  แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นการวดัระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัความสุขในการท างาน ของ
พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดัพิจิตร ใชค้  าถามในการวดัสเกลทศันคติ (Likert Scale) โดย
แบบสอบถามส่วนน้ีแบ่งออกเป็น ปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น และคุณลกัษณะส าคญัท่ีมี
ความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม ได้แก่ ความภาคภูมิใจ (Pride), ความ
ไวว้างใจ (Trust) และ การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) 
 
ตอนที่ 2.1 การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เร่ืองความสุขในการท างานของพนักงาน
บริษัท อคัราไมน่ิง จ ากดั จังหวดัพจิิตร 
  จากการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา 
จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเช่ือมัน่อยู่ใน
ระดบัดี ถึงดีมาก เน่ืองจากค่าแอลฟามากกวา่ 0.8 (George & Paul, 2006: 231) โดยค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.9369 ดงันั้น กล่าวไดว้า่ แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีความ
น่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัสูง 
 
ตอนที่ 2.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างาน ด้านผลงาน ด้านความเช่ือมั่น ด้าน
วฒันธรรมองค์กร ด้านความผูกพนัต่องาน ด้านความมั่นใจ 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นความผกูพนัต่องาน 
ดา้นความมัน่ใจ ซ่ึงความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  2.2.1 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลงาน (Contribution) 
  จากการศึกษา พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
ผลงานโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นด้วย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.11 โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยั
ยอ่ย เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย รู้สึกเฉย ๆ ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
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  1. มุ่งมัน่ในการท างานใหส้ าเร็จและเสร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้ 
  2. สามารถก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังานได ้ 
  3. ผลงานของคุณไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน  
  4. รู้สึกวา่อาชีพของตวัเองมีความมัน่คง  
  5. ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับในการปฏิบติังาน  
  6. แนะน าเพื่อนใหป้ฏิบติังานตามท่ีตนเองประสบความส าเร็จได ้  
  7. การน าเสนองานในแต่ละคร้ังไดรั้บการเพิกเฉยจากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน  
 
  2.2.2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความเช่ือมั่น (Conviction) 
  จากการศึกษา พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
ความเช่ือมัน่โดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.91 โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย 
เห็นดว้ย ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. มัน่ใจวา่งานท่ีท าส่งต่อถึงหวัหนา้ 
  2. มีแรงจูงใจในการท างาน  
  3. มัน่ใจวา่งานท่ีท าในแต่ละคร้ัง คุณมีความส าคญัต่องานท่ีท ามาก  
  4. สามารถปรับตนเองเม่ือเผชิญกบัปัญหาหรือความยุง่ยากในการท างาน  
  5. มัน่ใจวา่ตนเองมีศกัยภาพในการท างานใหส้ าเร็จลุล่วง  
 
  2.2.3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร (Culture) 
  จากการศึกษา พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
วฒันธรรมองคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.79 โดยมีระดบัความคิดเห็นใน
ปัจจยัยอ่ย เห็นดว้ย ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. ศรัทธาในอาชีพท่ีตนเองท า  
  2. ใหก้ารยกยอ่งต่อคุณค่าของอาชีพท่ีตนเอง  
  3. มีความเป็นกลัยาณมิตรกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร  
  4. บุคลากรในองคก์รใหค้วามเป็นธรรมในการปฏิบติังานของท่าน  
  5. สามารถก ากบัดูแลการท างานของหวัหนา้งานได ้ 
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  2.2.4 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความผูกพนัต่องาน (Commitment) 
  จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความผกูพนัต่องาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.85 
โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย เห็นดว้ย ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. มีความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่า  
  2. ใหค้วามสนใจในการท างาน  
  3. เช่ือมัน่ในวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารองคก์ร  
  4. มีความคิดและความรู้สึกเชิงบวกในการท างาน  
  5. เพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพนบัถือ  
 
  2.2.5 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความมั่นใจ (Confidence) 
  จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความมัน่ใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั เห็นดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.59 โดยมี
ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. ไม่อยากลาออกจากอาชีพปัจจุบนั 
  2. อาชีพท่ีตนเองท ามีความเหมาะสมกบัตนเองเหมือนท่ีเคย 
  3. รู้สึกวา่ไม่ไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี  
 
ตอนที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด จังหวัด
พจิิตร ต่อปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงาน ด้านความเช่ือมั่น ด้านวัฒนธรรม
องค์กร ด้านความผูกพนัต่องาน และด้านความมั่นใจ 
  จากการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน และต าแหน่งงาน กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงาน ด้านความเช่ือมัน่ ด้านวฒันธรรมองค์กร ด้าน
ความผกูพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ เพื่อใหท้ราบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัความสุขในการท างานดา้นต่างๆ แตกต่างกนัหรือไม่ โดยมีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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  1. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน จ าแนกตามเพศ 
  พบว่า พนักงานเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน ด้านความ
เช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองค์การ ดา้นความผูกพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ มากกว่าพนักงานเพศ
หญิง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีพนักงานเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นผลงาน มากกวา่พนกังานเพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  2. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
   

ปัจจัยความสุขในการท างาน เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

อายุ 

1. ดา้นผลงาน แตกต่าง 41 ปีข้ึนไป  > 35 ปี และ 36 – 40 ปี 
2. ดา้นความเช่ือมัน่ ไม่แตกต่าง - 
3. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร แตกต่าง 41 ปีข้ึนไป  > 35 ปี และ 36 – 40 ปี 
4. ดา้นความผกูพนัต่องาน ไม่แตกต่าง - 
5. ดา้นความมัน่ใจ ไม่แตกต่าง - 

 

พบว่า พนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานด้านผลงาน และด้านวฒันธรรมองค์กร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นความผกูพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ 
นั้นพนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD)  พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ  41 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นผลงาน และดา้นวฒันธรรมองคก์ร มากกวา่พนกังานท่ีมีอายุ 35 ปี และ 36 
– 40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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3. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน จ าแนกตามสถานภาพการ
สมรส 
   

ปัจจัยความสุขในการท างาน เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

สถานภาพการสมรส 

1. ดา้นผลงาน แตกต่าง โสด และสมรส  > หมา้ย/หยา่ร้าง 
2. ดา้นความเช่ือมัน่ ไม่แตกต่าง สมรส > โสด > หมา้ย/หยา่ร้าง 
3. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร แตกต่าง โสด และสมรส  > หมา้ย/หยา่ร้าง 
4. ดา้นความผกูพนัต่องาน ไม่แตกต่าง สมรส > โสด > หมา้ย/หยา่ร้าง 
5. ดา้นความมัน่ใจ ไม่แตกต่าง โสด และสมรส  > หมา้ย/หยา่ร้าง 

 

พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD)  พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน ดา้นวฒันธรรมองค์กร และดา้นความมัน่ใจ 
มากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมี
สถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นความผกูพนั
ต่องาน มากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความ
เช่ือมัน่ และดา้นความผูกพนัต่องาน มากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
    

ปัจจัยความสุขในการท างาน เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ระดับการศึกษา 

1. ดา้นผลงาน แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
2. ดา้นความเช่ือมัน่ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
3. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร แตกต่าง ต ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาโท > ปริญญาตรี 
4. ดา้นความผกูพนัต่องาน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
5. ดา้นความมัน่ใจ ไม่แตกต่าง ปริญญาตรี > ต ่ากวา่ปริญญาตรี > ปริญญาโท  

 

พบว่า พนักงานบริษัท อคัราไมน่ิง ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัความสุขในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นความมัน่ใจ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นความ
ผกูพนัต่องานนั้น พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขทั้ง 3 ดา้น
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD)  พบว่า พนกังานท่ีมีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านวฒันธรรมองค์กร มากกว่า
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีพนกังานท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ มากกว่า
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
ดา้นความมัน่ใจ มากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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  5. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน/อายงุาน 
 

ปัจจัยความสุขในการท างาน เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน 

1. ดา้นผลงาน แตกต่าง ต ่ากวา่ 5 ปี > 11 ปีข้ึนไป > 6 – 10 ปี 
2. ดา้นความเช่ือมัน่ ไม่แตกต่าง ต ่ากวา่ 5 ปี > 11 ปีข้ึนไป > 6 – 10 ปี 
3. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ไม่แตกต่าง ต ่ากวา่ 5 ปี > 11 ปีข้ึนไป > 6 – 10 ปี 
4. ดา้นความผกูพนัต่องาน ไม่แตกต่าง ต ่ากวา่ 5 ปี > 11 ปีข้ึนไป > 6 – 10 ปี 
5. ดา้นความมัน่ใจ ไม่แตกต่าง ต ่ากวา่ 5 ปี > 6 – 10 ปี > 11 ปีข้ึนไป 
 

พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงานต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

โดยเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD)  พบว่า พนักงานท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปีมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และ
ดา้นความผูกพนัต่องาน มากกว่าพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไปมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองค์กร และดา้น
ความผูกพนัต่องาน มากกว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปีมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ มากกวา่พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี และ 
11 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6 - 10 ปี 
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ มากกว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์ใน
การท างาน 11 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  6. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีต าแหน่งหวัหน้างาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยั

ความสุขในการท างาน ดา้นความผกูพนัต่องาน มากกวา่พนกังานท่ีมีต าแหน่งพนกังานทัว่ไป อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้น
วฒันธรรมองค์กร และด้านความมัน่ใจ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของ
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 4 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตอนที่ 2.4 ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด จังหวัดพิจิตร ต่อคุณลักษณะที่
ส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม คือ ความภูมิใจ ความไว้วางใจ 
และการได้รับการยอมรับ 
  ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดัพิจิตร 
ต่อลกัษณะท่ีส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
  2.4.1 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่ส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างาน
ของบุคคลด้านความภาคภูมิใจ (Pride) 
  จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อจาก
คุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคลดา้นความภาคภูมิใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็น
ดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.01 โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ซ่ึงสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. รู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง 
  2. รู้สึกพึงพอใจในชีวติ  
  3. มัน่ใจวา่ศกัยภาพของตนเองสามารถท างานไดห้ลายหนา้ท่ี  
  4. ประสบความส าเร็จในการท างานตามท่ีตั้งใจ  
  5. มัน่ใจวา่ตนเองสามารถท าส่ิงต่างๆไดดี้กวา่คนทัว่ไป  
   
  2.4.2 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่ส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างาน
ของบุคคลด้านความไว้วางใจ (Trust) 
  จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อจาก
คุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคลดา้นความไวว้างใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็น
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ดว้ย คา่เฉล่ียเท่ากบั 5.72 โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ซ่ึงสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. การเดินทางไปท างานมีความสะดวก  
  2. เช่ือมัน่ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพของตนเอง  
  3. สวสัดิการขององคก์รมีความส าคญัต่อตนเอง   
  4. ชอบสภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีท างานอยู ่ 
  5. ประสบความยุง่ยากในการแข่งขนัการท างานกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร 
 

  2.4.3 ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะทีส่ าคัญทีม่ีความส าคัญต่อความสุขในการท างาน
ของบุคคลด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) 
  จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อจาก
คุณลักษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคลด้านการได้รับการยอมรับ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.12 โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย ค่อนขา้งเห็นดว้ยซ่ึง
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. มีปัญหาเก่ียวกบัการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้ 
  2. ความส าเร็จในงานของตนเองดูเหมือนไม่ไดรั้บการยอมรับ  
  3. รู้สึกพึงพอใจในอาชีพของตนเอง  
  4. ไม่ชอบความทา้ทายในท่ีท างาน  
  5. เสียเวลาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  
  6. งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving 
your Potential) 
 
ตอนที่  3.1 ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving your 
Potential) 
  จากการศึกษาระดับของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้
(Achieving your Potential) ของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบั เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.79 โดยมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย เห็นดว้ย ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. รู้สึกวา่มีพลงัในการ 
  2. สามารถเอาชนะอุปสรรคและความทา้ทายต่างๆในการท างาน  
  3. ชอบคน้ควา้และเรียนรู้ทกัษะการท างานและความรู้ใหม่ ๆ  
  4. ใชท้กัษะในการท างานท่ีหลากหลาย  
  5. ขอ้ดีของการท างานของ ตนเองได ้ 
 
ตอนที่ 3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง 
จ ากดั จงัหวดัพิจิตร ต่อระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้กบัปัจจยั
ความสุขในการท างานดา้นต่างๆ 
 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทั 
อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดัพิจิตร ต่อระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้
กบัปัจจยัความสุขในการท างานดา้นต่างๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ ความ
ไวว้างใจ และการได้รับการยอมรับ กับตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขด้านผลงาน (Contribution) 
พบวา่ ปัจจยัดา้นผลงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขใน
การท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.688 และระดบัของคุณลกัษณะ
ส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยัดา้นผลงาน 
คิดเป็นร้อยละ 47.3 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 52.7 เป็นผลมาจากปัจจยัด้านอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่า
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบว่า ปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงานมีผลต่อความภาคภูมิใจ และ
ความไวว้างใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความ
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ภาคภูมิใจสามารถท านายปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงานไดม้ากท่ีสุด (β = 0.340) รองลงมา
คือ การไดรั้บการยอมรับ (β = 0.820) 
  2. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ ความ
ไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ กบัตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขดา้นความเช่ือมัน่ (Conviction) 
พบว่า ปัจจยัด้านความเช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับคุณลักษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.747 และระดบัของ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยั
ดา้นความเช่ือมัน่ คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 44.2 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เม่ือ
พิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่มีผลต่อ
ความภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
จากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความภาคภูมิใจสามารถท านายปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ความเช่ือมัน่ไดม้ากท่ีสุด (β = 0.851) 
  3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ ความ
ไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ กบัตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขดา้นวฒันธรรมองคก์ร (Culture) 
พบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.679 และระดบัของ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมองค์กร คิดเป็นร้อยละ 46.1 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 53.9 เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร
มีผลต่อความภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความภาคภูมิใจ สามารถท านายปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นวฒันธรรมองคก์รไดม้ากท่ีสุด (β = 0.836) รองลงมาคือ การไดรั้บการยอมรับ (β = 0.226) 
  4. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ ความ
ไวว้างใจ และการได้รับการยอมรับ กับตัวแปรตาม คือ ปัจจัยความสุขด้านความผูกพันต่องาน 
(Commitment) พบวา่ ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่องาน มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณลกัษณะส าคญัท่ี
มีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.649 
และระดบัของคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนั
แปรตามปัจจยัดา้นความผกูพนัต่องาน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 57.8 เป็นผลมาจาก
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่านัยส าคญัทางสถิติ (Sig) พบวา่ ปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ความผกูพนัต่องานมีผลต่อความภาคภูมิใจ และการไดรั้บการยอมรับ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ความไวว้างใจ สามารถท านายปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นวฒันธรรมองคก์รไดม้ากท่ีสุด (β = 0.694) 
  5. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ความภาคภูมิใจ ความ
ไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ กบัตวัแปรตาม คือ ปัจจยัความสุขดา้นความมัน่ใจ (Confidence) 
พบว่า ปัจจยัด้านความมัน่ใจ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับคุณลักษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.384 และระดบัของ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยั
ดา้นความมัน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 14.7 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 85.3 เป็นผลมาจากปัจจยัด้านอ่ืนๆ เม่ือ
พิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Sig) พบว่า ปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจมีผลต่อ
ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจากค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า ความไวว้างใจ สามารถท านายปัจจยัความสุขในการท างานด้าน
วฒันธรรมองคก์รไดม้ากท่ีสุด (β = 0.807) รองลงมาคือความภาคภูมิใจ (β = 0.040) 
 
ตอนที่ 3.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง 
จ ากัด จังหวดัพิ จิตร ต่อระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้กับ
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม 
 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของพนกังาน
บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากัด จงัหวดัพิจิตรต่อระดับของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดไดก้บัคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม มี
รายละเอียดดงัน้ี 
  1. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะส าคัญท่ีมี
ความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคล ในภาพรวมของความภาคภูมิใจ (Pride) กบัตวัแปร
ตาม คือ ระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้พบวา่ ความภาคภูมิใจ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้โดยมี
ค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.667 และระดบัของคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดได้ คิดเป็นร้อยละ 44.5 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 55.5 เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ เม่ือ
พิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig) พบว่าความภาคภูมิใจ มีผลต่อระดับของศักยภาพและ
สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจากค่า
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สัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความภาคภูมิใจสามารถท านายระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะใน
การท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้(β = 0.772) 
  2. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะส าคัญท่ีมี
ความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคล ในภาพรวมของความไวว้างใจ (Trust) กบัตวัแปร
ตาม คือ ระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้พบว่า ความไวว้างใจ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้โดยมี
ค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.396 และระดบัของคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดได้ คิดเป็นร้อยละ 15.7 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 84.3 เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ เม่ือ
พิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig) พบว่าความไว้วางใจ มีผลต่อระดับของศักยภาพและ
สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจากค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา่ ความไวว้างใจสามารถท านายระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการ
ท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้(β = 0.355) 
  3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะส าคัญท่ีมี
ความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคล ในภาพรวมของการไดรั้บการยอมรับ (Recognition) 
กบัตวัแปรตาม คือ ระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้พบวา่ การไดรั้บ
การยอมรับ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับระดับของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดได ้โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.576 และระดบัของคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญั
ต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมจะผนัแปรตามระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะใน
การท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้คิดเป็นร้อยละ 33.2 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 66.8  เป็นผลมาจากปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig) พบว่าการได้รับการยอมรับ มีผลต่อระดับของ
ศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
จากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย พบว่า การไดรั้บการยอมรับสามารถท านายระดบัของศกัยภาพและ
สมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุดได ้(β = 0.551) 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นของการท างานอย่างมีความสุขและผลติภาพในการท างาน 
 
  4.1 จากการศึกษาเก่ียวกบัวนัลาป่วยในรอบปีท่ีผา่นมา พบวา่ พนกังานบริษทัอคัราไม
น่ิงไม่ลาป่วยในรอบปีท่ีผ่านมาเลย จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ ลาป่วย 6 วนั 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ลาป่วย 2 วนัจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ลาป่วย 1 วนั 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ลาป่วย 5 วนั จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ลาป่วย 4 วนั จ  านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ลาป่วย 3 วนั จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั ส่วนค่าเฉล่ียวนัลา
ป่วยของพนกังาน คือ 2.19 วนั 
  4.2 จากการศึกษาเก่ียวกับจ านวนชั่วโมงการท างานต่อหน่ึงสัปดาห์ของพนักงาน
บริษทัอคัราไมน่ิง พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ท างาน 21 – 40 ชัว่โมงต่อหน่ึงสัปดาห์  จ  านวน 
221 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ ท างาน 41 – 60 ชัว่โมงต่อหน่ึงสัปดาห์  จ  านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.3 และท างาน 1 – 20 ชั่วโมงต่อหน่ึงสัปดาห์  จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
ตามล าดบั ส่วนค่าเฉล่ียจ านวนชัว่โมงการท างานต่อหน่ึงสัปดาห์ของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง คือ 
37.95 ชัว่โมง 
  4.3 จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าท างานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 61 – 80 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 
รองลงมาคือ มีความรู้สึกวา่ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 81 – 100 เปอร์เซ็นต ์
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 มีความรู้สึกว่าท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 21 – 400 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2  มีความรู้สึกวา่ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 41 – 60 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมี
ความรู้สึกว่าท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 1 – 20 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ  ส่วนค่าเฉล่ียความรู้สึกว่าท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง คือ 66.61 เปอร์เซ็นต ์
  4.4 จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อเวลาท่ีรู้สึกมี
ความสุข ไม่มีความสุข และรู้สึกเฉย ๆ นั้น พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่รู้สึกมีแรงกระตุน้ในการท างาน 
คิดเป็น 67.52 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ รู้สึกเฉย ๆ ในการท างานคิดเป็น 17.15 เปอร์เซ็นต์ และรู้สึก
หมดเร่ียวแรงในการท างานคิดเป็น 15.33 เปอร์เซ็นต ์ 
  4.5 จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อเวลาท่ีรู้สึกมี
แรงกระตุน้ รู้สึกเฉย ๆ และหมดเร่ียวแรง ในการท างานนั้น  พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีแรงกระตุน้ใน
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การท างาน คิดเป็น 67.52 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ รู้สึกเฉย ๆ ในการท างานคิดเป็น 17.15 เปอร์เซ็นต ์
และรู้สึกหมดเร่ียวแรงในการท างานคิดเป็น 15.33 เปอร์เซ็นต ์ 
  4.6 จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อเวลาท่ีรู้สึกว่า
ยุง่มา รู้สึกเฉย ๆ ไม่ยุง่เลย ในการท างานนั้น พบวา่ พกังานส่วนใหญ่รู้สึกว่าการท างานนั้นไม่ยุ่งเลย 
คิดเป็น 43.38 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ รู้สึกวา่การท างานนั้นยุง่มาก คิดเป็น 37.23 เปอร์เซ็นต ์และรู้สึก
เฉย ๆ ในการท างาน คิดเป็น 20.39 เปอร์เซ็นต ์ 
  4.7 จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อส่ิงท่ีชอบเม่ือ
คิดถึงส่ิงท่ีท าในท่ีท างานนั้น พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 61 – 80 
เปอร์เซ็นต ์จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมาคือ รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 
81 – 100 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 41 – 
60 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 21 – 40 
เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และรู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 1 – 20 
เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั และค่าเฉล่ียความรู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ี
ท างาน คือ 68.14 เปอร์เซ็นต ์
  4.8 จากการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิงต่อความสุข พบว่า 
พนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง มีระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อความสุขโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
เห็นดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบ 5.44 โดยมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ย และค่อนขา้งเห็นดว้ยในทศันคติยอ่ย 
ซ่ึงสามารถเรียงลาดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
  1. คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขไดเ้สมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกบัชีวติไดไ้ม่วา่
อะไรจะเกิดข้ึน และสามารถเอาตวัรอดไดทุ้กสถานการณ์  
  2. โดยปกติแลว้คุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก  
  3. คนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกวา่น้ี ถา้หากวา่ไม่
ท าตวัหดหู่ไร้ก าลงัใจ  
  4. หากเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆ แลว้ คุณคิดวา่ตนเองมีความสุขมากกวา่คนเหล่านั้น  
  ระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หากเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ๆ แลว้ คิดวา่
ตนเองมีความสุขมากกวา่คนเหล่านั้น 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จงัหวดั
พิจิตร เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั (เหมืองแร่ทองค า
ชาตรี) อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร สามารถอภิปรายประเด็นส าคญัท่ีเกิดจากการศึกษา ดงัน้ี 
  5.2.1 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทีม่ีผลต่อความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน 
  1) ด้านผลงาน (Contribution) 
  จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบวา่ ใน
ภาพรวมพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นผลงานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ซ่ึงแสดงวา่พนกังานไดรั้บการยอมรับในดา้นผลงานและการปฏิบติังานจาก
ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน มีความมุ่งมัน่ในการท างานเพื่อตอ้งการให้มีงานท่ีท ามีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มุ่งมัน่ในการท างานให้ส าเร็จและเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้รองลงมา คือ สามารถก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังาน
ได้ ผลงานของคุณได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน รู้สึกว่าอาชีพของตวัเองมีความ
มัน่คง ผูบ้ริหารให้การยอมรับในการปฏิบัติงาน แนะน าเพื่อนให้ปฏิบติังานตามท่ีตนเองประสบ
ความส าเร็จได้ การน าเสนองานในแต่ละคร้ังได้รับการเพิกเฉยจากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดของการท างานอย่างมี
ความสุข คือ การท่ีบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้รู้สึกว่าไดท้  างานท่ีมัน่คง มีคนรับฟังความ
คิดเห็นของตน ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีในการท างาน ไดรั้บความเคารพจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
และไดรั้บการช่ืนชอบในท่ีท างาน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Positive Sharing Company โดย 
Alexander Kjerulf, Chief Happiness Officer (อ้างถึงใน  บุญจง  ชวศิริวงศ์ , 2550 : 63) ท่ี ก ล่าวว่า
ความสุขในการท างาน คือ การท่ีบุคคลนั้น รู้สึกวา่ไดท้  างานท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท า รู้สึก
วา่ไดท้  างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี รับรู้วา่มีบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในงานของตน มีความรับผดิชอบต่อ
งานท่ีท า และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา (2553) ท่ีพบวา่ ปัจจยัผูน้ ามีส่วน
ส าคญัต่อการสร้างการท างานอย่างมีความสุขโดยระดบัความสุขในการท างานท่ีเกิดจากผูน้ าอยู่ใน
ระดบัสูง กล่าวไดว้า่ ผูน้ าถือเป็นผูท่ี้มีบทบาทท่ีส าคญัในการสร้างความสุขในการท างานให้เกิดข้ึนกบั
พนักงานในองค์กร และสอดคล้องกบัแนวคิดของ เกษม ตนัติผลชีวะ (2545) ท่ีว่าความสุขกบัการ
ท างานวา่เป็นการท างานท่ีมีความกา้วหนา้มัน่คง มีผลตอบแทนคุม้ค่า บรรยากาศและเพื่อนร่วมงานท่ีดี 
ความกา้วหนา้ในงานส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้ความ สามารถของแต่ละบุคคล แต่อีกส่วนหน่ึงข้ึนอยู่
กับการสนับสนุนของผูบ้ ังคบับัญชา ผูบ้ ังคับบัญชามีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าของบุคคลยิ่งกว่า
ความสามารถในการท างาน ซ่ึงหน่วยงานราชการไดรั้บผลกระทบมากกวา่เอกชน 
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  2) ด้านความเช่ือมั่น (Conviction) 
  จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบวา่ ใน
ภาพรวมพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่โดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงแสดงวา่พนกังานรู้สึกพึงพอใจในการท างาน มีแรงจูงใจและสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มัน่ใจว่างานท่ีท าส่งต่อถึงหัวหน้า 
รองลงมา คือ มีแรงจูงใจในการท างาน มัน่ใจว่างานท่ีท าในแต่ละคร้ัง คุณมีความ ส าคญัต่องานท่ีท า
มาก สามารถปรับตนเองเม่ือเผชิญกบัปัญหาหรือความยุง่ยากในการท างาน มัน่ใจวา่ตนเองมีศกัยภาพ
ในการท างานใหส้ าเร็จลุล่วง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าววา่ ความเช่ือมัน่ คือ 
การท่ีบุคคลรู้สึกมีแรงจูงใจในการท างานในทุก ๆ สภาพแวดลอ้มการท างาน การท่ีบุคคลจะมีความ
เช่ือมัน่นั้น ประกอบไปดว้ยการมีแรงบนัดาลใจในการท างาน บุคคลนั้นมีความเช่ือวา่ท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รู้สึกยืดหยุ่นเม่ือตอ้งเจอกบัปัญหาต่าง ๆ และรับรู้ว่างานท่ีท าอยู่นั้น
ส่งผลดีต่อโลกอยา่งไร และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Diener (2003) ท่ีวา่ แรงจูงใจท าให้เกิดความพึง
พอใจในการท างาน ซ่ึงความพึงพอใจในการท างานเป็นองคป์ระกอบหลกัของความสุขในการท างาน 
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรัติพิมพ ์ถ ้ าทอง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขในการท างาน
ของครูระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ท่ีพบวา่ใน
ภาพรวมครูระดบัประถมศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย ซ่ึงแสดงว่า ครูรู้สึกพอใจในการท างาน มีแรงจูงใจในการเรียนการสอนและสามารถท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3) ด้านวฒันธรรมองค์กร (Culture) 
  จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบวา่ ใน
ภาพรวมพนักงานบริษัท อคัราไมน่ิง ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านด้านวฒันธรรม
องคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงแสดงวา่พนกังานศรัทธาในอาชีพของตนเอง และให้ความยก
ยอ่งต่ออาชีพของตนเอง ศรัทธาในอาชีพท่ีตนเองท า ให้การยกยอ่งต่อคุณค่าของอาชีพท่ีตนเอง มีความ
เป็นกลัยาณมิตรกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร บุคลากรในองค์กรให้ความเป็นธรรมในการปฏิบติั งาน
ของท่าน สามารถก ากับดูแลการท างานของหัวหน้างานได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener 
(2010) ท่ีกล่าววา่ งานหรือองคก์รน้ีเหมาะกบับุคคลนั้นๆ จะตอ้งดูบุคคลวา่มีความรู้สึกเพลิดเพลินใน
การท างาน ช่ืนชอบเพื่อนร่วมงาน ช่ืนชมต่อคุณค่าขององคก์รของคุณ มีลกัษณะพื้นฐานทางดา้นสังคม
ท่ีมี ร่วมกันของกลุ่มคนอย่างยุติธรรมในการท างาน  และสามารถควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนัของตนเองได ้และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Warr (อา้งถึงในพรรณิภา สืบสุข, 2548: 
34) ท่ีวา่ ความเพลิดเพลินในการท างาน (Pleasure) เป็นองค์ประกอบของการท างานอย่างมีความสุข 
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กล่าวคือ เป็นความรู้สึกของบุคคลในขณะท างานท่ีเกิดความรู้สึกชอบใจ พอใจ และยินดีในการ
ปฏิบัติงานของตน อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรัติพิมพ์ ถ ้ าทอง (2554) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความสุขในการท างานของครูระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าปาง เขต 3 ท่ีพบวา่ครูส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย แสดงวา่ครูมีความศรัทธาและยกยอ่งในอาชีพครูเป็นอยา่งมาก 
  4) ด้านความผูกพนัต่องาน (Commitment) 
  จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบวา่ ใน
ภาพรวมพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความผูกพนัต่องาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงปัจจยัดา้นความผกูพนัต่องานสามารถท านายคุณลกัษณะส าคญัท่ี
มีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมไดใ้นล าดบัท่ีหน่ึง โดยความคิดเห็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่า ให้ความสนใจในการท างาน เช่ือมัน่ในวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารองคก์ร มีความคิดและความรู้สึกเชิงบวกในการท างาน เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพนบั
ถือ สอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า ความผูกพนัต่องาน หมายถึง ความรู้สึก
ผูกพนัต่องานและมีความสนใจในงานท่ีท า การได้ท าบางส่ิงบางอย่างท่ีมีคุณค่า มีความเช่ือมัน่ใน
วิสัยทศัน์ขององค์กร มีความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในท่ีท างาน ซ่ึงความเช่ือและความรู้สึกเหล่าน้ี
ยงัส่งผลกระทบ รวมทั้งสามารถสร้างแรงบนัดาลใจและแรงส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัระหวา่งบุคคล และ
เพื่อนร่วมงานไดอี้กดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manion (อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์เกตุแกว้, 
2551 : 40) ท่ีกล่าววา่ ความรักในงาน (Love of the Work) เป็นปัจจยัหน่ึงในการท างานอยา่งมีความสุข 
โดยความรักในงาน หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผกูพนัอยา่งเหนียวแน่นกบังาน รับรู้วา่ตนมี
พนัธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบของงาน กระตือรือร้น 
เพลิดเพลินในการท่ีจะปฏิบติังาน เกิดความรู้สึกในทางบวกและเป็นสุขท่ีได้ท างาน ปรารถนาท่ีจะ
ปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ มีความภูมิใจท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในงาน และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ พรรณิภา สืบสุข (2548) ท่ีพบว่า ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการดา้นความรักใน
งานอยูใ่นระดบัสูง และอธิบายวา่พยาบาลมีความผกูพนัในการท างานสูง ท าให้เกิดความกระตือรือร้น
ท่ีจะท างาน  บุคลากรเกิดความพอใจในงาน  มีความสนุกสนาน  และมีความสุขในการท างาน 
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ลดอตัราการขาดงานและการลาออกจากงาน 
  5) ด้านความมั่นใจ (Confidence) 
  จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบวา่ ใน
ภาพรวมพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความมัน่ใจโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ไม่อยากลาออกจากอาชีพปัจจุบนั 
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อาชีพท่ีตนเองท ามีความเหมาะสมกบัตนเองเหมือนท่ีเคย รู้สึกว่าไม่ได้ใช้ศกัยภาพของตนเองอย่าง
เต็มท่ี สอดคล้องกบัแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความมัน่ใจใน
ตนเองและศรัทธาต่องานท่ีท า ซ่ึงไดแ้ก่ การท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความเช่ือมัน่ในตนเองในระดบัสูง 
และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนในการท างาน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Manion (อา้งถึง
ใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551 : 40) ท่ีกล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ซ่ึงเป็นผลตอบสนองจากการกระท าท่ีสร้างสรรคข์องตนเอง มีการแสดงออกโดยการยิม้ หวัเราะ 
มีความปลาบปล้ืมใจ ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัเป็นอารมณ์ในทางบวกท่ี
เกิดจากพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติังาน เช่น ปฏิบติังานด้วยความรู้สึกอยากท่ีจะท างาน มี
ความรู้สึกดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความผกูพนัในงาน และมัน่ใจในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ
และท าใหอ้ยูใ่นองคก์รต่อไป 
 

5.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน 

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัปัจจยัความสุขในการท างาน 
จากการศึกษา พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัความสุขในการท างานแตกต่างกนั โดยเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน 
ด้านความเช่ือมัน่ ด้านวฒันธรรมองค์การ ด้านความผูกพนัต่องาน และด้านความมั่นใจ มากกว่า
พนกังานเพศหญิง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีพนกังานเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน มากกวา่พนกังานเพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรัติพิมพ ์ถ ้าทอง (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างาน
ของครูระดบัประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ท่ีพบว่า 
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานของครูระดบัประถมศึกษาจ าแนกตามเพศไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จนัทกฤต  กฤต
ธรรม (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ 
จ  ากดั ท่ีพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัความสุขในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัปัจจยัความสุขในการท างาน 
จากการศึกษา พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็น

ต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน และดา้นวฒันธรรมองค์กรแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
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ดา้นผลงาน และดา้นวฒันธรรมองคก์ร มากกวา่พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่า 35 ปี และอายุ 36 - 40 ปีส่วน
ปัจจยัด้านด้านความเช่ือมัน่ ดา้นความผูกพนัต่องาน และด้านความมัน่ใจ นั้นอายุของพนักงาน ไม่
ส่งผลต่อระดับความสุขในการท างาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุรัติพิมพ ์ถ ้าทอง (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของครูระดบัประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ท่ีพบวา่ ครูระดบัประถมศึกษาทุกช่วง
อายุมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 อีกทั้งยงัไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จนัทกฤต  กฤตธรรม (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ จ  ากดั ท่ีพบวา่ อายุไม่มีลต่อปัจจยั
ความสุขในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการสมรสกบัปัจจยัความสุขในการท างาน 
จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่าง

กนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยในปัจจยัดา้นผลงาน พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นมากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง  ดา้นความเช่ีอมัน่ พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส 
มีความคิดเห็น มากกว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง ด้านวฒันธรรม
องคก์ร พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกวา่พนกังานท่ีมี
สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง ดา้นความผกูพนัต่องาน พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
มากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง และดา้นความมัน่ใจ พนกังานท่ีมี
สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่
ร้าง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรัติพิมพ ์ถ ้าทอง (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างาน
ของครูระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ท่ีพบวา่ ครู
ระดบัประถมศึกษาท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานด้านความผูกพนัต่องาน แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านผลงาน 
ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นความมัน่ใจไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทกฤต  กฤตธรรม (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
ความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ จ  ากดั ท่ีพบว่า สถานภาพการ
สมรสไม่มีลต่อปัจจยัความสุขในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัปัจจยัความสุขในการท างาน 
จากการศึกษา พบว่า พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นความมัน่ใจ แตกต่างกนั 
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยในดา้นวฒันธรรมองค์กร พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น มากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ส าหรับดา้นความมัน่ใจ พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น 
มากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท ในขณะท่ีพนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้าน
วฒันธรรมองคก์ร มากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สุรัติพิมพ์ ถ ้ าทอง (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของครูระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษาท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกนั มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จนัทกฤต  กฤตธรรม (2553) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ จ  ากดั ท่ีพบว่า ระดบั
การศึกษาไม่มีลต่อปัจจยัความสุขในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการท างาน กบัปัจจยัความสุขในการท างาน 
จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน

แตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั โดยพบวา่  ปัจจยั
ทั้ง 5 ดา้น พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 5 ปีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น มากกวา่พนกังานท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน 
11 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น มากกว่าพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรัติพิมพ์ ถ ้ าทอง (2554) ท่ีศึกษา
เร่ือง ความสุขในการท างานของครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ท่ีพบวา่ ครูระดบัประถมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน/อายรุาชการ
แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จนัทกฤต  กฤตธรรม (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 
ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ จ  ากดั ท่ีพบวา่ อายุงานไม่มีลต่อ
ปัจจยัความสุขในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งงาน กบัปัจจยัความสุขในการท างาน 
จากการศึกษา พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั จะมี

ความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน ดา้นความผกูพนัต่องานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีต าแหน่งหัวหนา้งาน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น มากกวา่พนกังานท่ีมี
ต าแหน่งพนักงานทัว่ไป ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรัติพิมพ์ ถ ้ าทอง (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง 
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ความสุขในการท างานของครูระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าปาง เขต 3 ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษาท่ีมีต าแหน่งและวิทยฐานะแตกต่างกัน มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จนัทกฤต  กฤตธรรม (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขในการท างานของ
พนกังานบริษทั เซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่ จ  ากดั ท่ีพบว่า ต าแหน่งงานไม่มีลต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  5.2.3 ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด ต่อคุณลักษณะที่
ส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม คือ ความภาคภูมิใจ ความ
ไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับ 

  1) ด้านความภาคภูมิใจ (Pride) 
  จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท  อัคราไมน่ิง จ ากัดต่อ
คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม พบวา่ พนกังาน
บริษทั อคัราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อจากคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคล
ด้านความภาคภูมิใจอยู่ในระดบัเห็นด้วย ซ่ึงพนักงานมีความภาคภูมิใจในอาชีพ โดยความเห็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ รู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง รองลงมา คือ รู้สึกพึงพอใจในชีวิต มัน่ใจว่า
ศกัยภาพของตนเองสามารถท างานไดห้ลายหนา้ท่ี ประสบความส าเร็จในการท างานตามท่ีตั้งใจ มัน่ใจ
วา่ตนเองสามารถท าส่ิงต่างๆ ไดดี้กวา่คนทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าว
วา่ ความภาคภูมิใจ (Pride) หมายถึง ความภาคภูมิใจในงานตวัเอง และองคก์ร โดยความภาคภูมิใจนั้น
มาจากระดบัของผลงาน (Contribution) มากท่ีสุด รับรู้วา่งานท่ีท ามีความหมาย ความรู้สึกวา่ตนเองมี
คุณค่า มีแรงจูงใจในการท างาน มีทศันคติท่ีดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Manion (2003) ท่ีวา่ หากบุคคลในองคก์ารไดรั้บแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ยอ่มท าให้เกิดขวญัและก าลงัใจ
ท่ีดีในการท างานและท างานอย่างมีความสุข เต็มก าลังความสามารถด้วยความเต็มใจ  เกิดความ
กระตือรือร้นในการท างาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Diener (2003) ท่ีกล่าววา่ แรงจูงใจท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงความพึงพอใจในการท างานเป็นองค์ประกอบหลกัของความสุขใน
การท างาน แสดงให้เห็นวา่พนกังานรู้สึกวา่ตนเองไดท้  างานท่ีมีเกียรติ ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นและพึงพอใจ
ในอาชีพ จึงท าใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเอง และสามารถท างานไดอ้ยา่งมีความสุข 
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  2) ด้านความไว้วางใจ (Trust) 
  จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท  อัคราไมน่ิง จ ากัดต่อ
คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม พบวา่ พนกังาน
บริษทั อคัราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อจากคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคล
ด้านความไวว้างใจอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การเดินทางไป
ท างานมีความสะดวก เช่ือมัน่ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพของตนเอง สวสัดิการขององค์กรมี
ความส าคญัต่อตนเอง ชอบสภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีท างานอยู ่ประสบความยุง่ยากในการแข่งขนั
การท างานกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร ซ่ึงแสดงว่าพนักงานมีความไวว้างใจในอาชีพ ทั้ งน้ีเป็น
เพราะว่าพนกังานมีความไวว้างใจในองค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า 
ความไวว้างใจและศรัทธาต่อองค์กร โดยการให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี จะส่งผลให้
บุคคลนั้นอยากอยูท่  างานกบัองคก์รไปอีกนาน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Diener (2003) ท่ีกล่าว
วา่ การท่ีบุคคลไดก้ระท าในส่ิงท่ีตนเองรักและชอบ มีความพอใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ท างาน มีความสุขเม่ือไดท้  างาน และงานนั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนงานนั้นท าให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 

  3) ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) 
  จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท  อัคราไมน่ิง จ ากัดต่อ
คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม พบวา่ พนกังาน
บริษทั อคัราไมน่ิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อจากคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขการท างานของบุคคล
ดา้นการได้รับการยอมรับอยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มี
ปัญหาเก่ียวกบัการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้รองลงมา คือ ความส าเร็จในงานของ
ตนเองดูเหมือนไม่ได้รับการยอมรับ รู้สึกพึงพอใจในอาชีพของตนเอง ไม่ชอบความท้าทายในท่ี
ท างาน เสียเวลาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้แสดง
ให้เห็นว่าพนักงานได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้ริหาร  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า การได้รับการเคารพจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ในองค์กรท่ีแสดงถึงการ
มองเห็นคุณค่าและผลงานของบุคคลนั้น ซ่ึงบุคคลรับรู้ว่าตนเองมีบทบาทหน้าท่ีอะไรในองค์กร มี
เป้าหมายท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) (อา้งถึงใน นภชัชล 
รอดเท่ียง, 2550) ท่ีว่า การไดรั้บการยอมรับเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างาน ทั้งในเร่ืองของการได้รับ
การยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บบริการ 
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  5.2.4 ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving 
your Potential) 
  จากการศึกษา พบวา่ ระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุด
ได้ (Achieving your Potential) ของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบั เห็น
ดว้ย ทั้งน้ีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รู้สึกวา่มีพลงัในการ สามารถเอาชนะอุปสรรคและความ
ทา้ทายต่างๆในการท างาน ชอบคน้ควา้และเรียนรู้ทกัษะการท างานและความรู้ใหม่ ๆ ใชท้กัษะในการ
ท างานท่ีหลากหลาย และขอ้ดีของการท างานของ ตนเองได้ ทั้งน้ีเพราะ พนกังานรู้สึกวา่มีพลงัในการ
ท างาน และสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในการท างานได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener 
(2010) ท่ีวา่ ระดบัความสุข และความสามารถในการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้
ถึงจุดสูงสุดไดห้รือไม่นั้นแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล โดยการวดัระดบัจากการท่ีบุคคลนั้นรู้สึกมี
พลงัในการท างาน ไดใ้ชท้กัษะหลากหลายในการท างาน ได ้แสดงออกถึงจุดแข็งและขอ้ดีของตนเอง 
ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการท างาน และสามารถเอาชนะอุปสรรค ความทา้ทายต่าง ๆ ในการท างานได ้การ
ใชจุ้ดแข็งท่ีมีอยูไ่ม่ใช่ขอ้ส าคญัพื้นฐานของการมีความสุขในการท างาน การมีแรงบนัดาลใจ การท าใน
ส่ิงท่ียาก การเอาชนะความทา้ทาย และการไดบ้รรลุเป้าหมายเป็นส่ิงท่ีส าคญักวา่ในการท าส่ิงเหล่านั้น 
บุคคลจะตอ้งก าจดัจุดอ่อนของตนเองดว้ยการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีสามารถท าให้มี
ความสุขในการท างานไดโ้ดยรวมมากกว่า ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะเช่ือมโยงไปถึงความสุขในการท างานใน
ภาพรวม 
 
  5.2.5 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นของการท างานอย่างมีความสุขและผลติภาพในการ
ท างาน 
  1) วนัลาป่วยในรอบปีทีผ่่านมา 
  จากการศึกษาเก่ียวกบัวนัลาป่วยในรอบปีท่ีผา่นมา พบวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง 
ไม่ลาป่วยในรอบปีท่ีผา่นมาเลย คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ ลาป่วย 6 วนั คิดเป็นร้อยละ 24.1 ลา
ป่วย 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 11.8 ลาป่วย 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 6.6 ลาป่วย 5 วนั คิดเป็นร้อยละ 4.7 ลาป่วย 
4 วนั คิดเป็นร้อยละ 3.6 และลาป่วย 3 คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ียวนัลาป่วยของ
พนกังาน คือ 2.19 วนั 
  2) จ านวนช่ัวโมงการท างานต่อหน่ึงสัปดาห์ของพนักงาน 
   จากการศึกษาเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงการท างานต่อหน่ึงสัปดาห์ของพนกังานบริษทั 
อคัราไมน่ิง พบว่า พนกังานท างาน 21 – 40 ชัว่โมงต่อหน่ึงสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ 
ท างาน 41 – 60 ชัว่โมงต่อหน่ึงสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 38.3 และท างาน 1 – 20 ชัว่โมงต่อหน่ึงสัปดาห์  
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คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั ส่วนค่าเฉล่ียจ านวนชั่วโมงการท างานต่อหน่ึงสัปดาห์ของพนักงาน
บริษทัอคัราไมน่ิง คือ 37.95 ชัว่โมง 
  3) ความรู้สึกของพนักงานบริษัทอัคราไมน่ิงต่อการท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   จากการศึกษาเก่ียวกับความรู้สึกของพนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง ต่อการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าท างานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 61 – 80 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมาคือ มี
ความรู้สึกว่าท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 81 – 100 คิดเป็นร้อยละ 18.9 มี
ความรู้สึกวา่ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 21 – 400 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อย
ละ 13.2  มีความรู้สึกวา่ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 41 – 60 เปอร์เซ็นต ์คิด
เป็นร้อยละ 5.5 และมีความรู้สึกว่าท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 – 20 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั  ส่วนค่าเฉล่ียความรู้สึกวา่ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งได้
อยา่งมีประสิทธิภาพของพนกังานบริษทัอคัราไมน่ิง คือ 66.61 เปอร์เซ็นต ์
 
  4) ความรู้สึกของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิงต่อเวลาที่รู้สึกมีความสุข ไม่มีความสุข 
และรู้สึกเฉย ๆ 
   จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง ต่อเวลาท่ีรู้สึกมี
ความสุข ไม่มีความสุข และรู้สึกเฉย ๆ นั้น พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่รู้สึกมีแรงกระตุน้ในการท างาน 
คิดเป็น 67.52 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ รู้สึกเฉย ๆ ในการท างานคิดเป็น 17.15 เปอร์เซ็นต์ และรู้สึก
หมดเร่ียวแรงในการท างานคิดเป็น 15.33 เปอร์เซ็นต ์ 
 
  5) ความรู้สึกของพนักงานบริษัท อคัราไมน่ิง ต่อเวลาทีรู้่สึกมีแรงกระตุ้น 
  จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ต่อเวลาท่ีรู้สึกมีแรง
กระตุน้ รู้สึกเฉย ๆ และหมดเร่ียวแรง ในการท างานนั้น  พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีแรงกระตุน้ในการ
ท างาน คิดเป็น 67.52 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ รู้สึกเฉย ๆ ในการท างานคิดเป็น 17.15 เปอร์เซ็นต ์และ
รู้สึกหมดเร่ียวแรงในการท างานคิดเป็น 15.33 เปอร์เซ็นต ์ 
  6) ความรู้สึกของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง ต่อเวลาที่รู้สึกว่ายุ่งมาก รู้สึกเฉย ๆ ไม่
ยุ่งเลย ในการท างาน 
  จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ต่อเวลาท่ีรู้สึกว่ายุ่ง
มาก รู้สึกเฉย ๆ ไม่ยุ่งเลย ในการท างานนั้น พบว่า พนกังานส่วนใหญ่รู้สึกวา่การท างานนั้นไม่ยุง่เลย 
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คิดเป็น 43.38 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ รู้สึกวา่การท างานนั้นยุง่มาก คิดเป็น 37.23 เปอร์เซ็นต ์และรู้สึก
เฉย ๆ ในการท างาน คิดเป็น 20.39 เปอร์เซ็นต ์ 
   
  7) ความรู้สึกของพนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง ต่อส่ิงที่ชอบเมื่อคิดถึงส่ิงที่ท าในที่
ท างาน 
  4.7 จากการศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง ต่อส่ิงท่ีชอบเม่ือ
คิดถึงส่ิงท่ีท าในท่ีท างานนั้น พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 61 – 80 
เปอร์เซ็นต ์จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 รองลงมาคือ รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 
81 – 100 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 41 – 
60 เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 รู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 21 – 40 
เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และรู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ีท างาน คิดเป็น 1 – 20 
เปอร์เซ็นต์ จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั และค่าเฉล่ียความรู้สึกชอบในส่ิงท่ีท าในท่ี
ท างาน คือ 68.14 เปอร์เซ็นต ์
 
  8) ทศันคติของพนักงานบริษัท อคัราไมน่ิง ต่อความสุข 
   จากการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของพนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง ต่อความสุข พบว่า 
พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง มีระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติต่อความสุขโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
เห็นด้วย โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขได้เสมอ พวกเขา
สามารถมีความสุขกบัชีวิตไดไ้ม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน และสามารถเอาตวัรอดไดทุ้กสถานการณ์ โดยปกติ
แลว้คุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก คนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมีความสุขมากกวา่น้ี 
ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่ไร้ก าลังใจ หากเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ แล้ว คุณคิดว่าตนเองมีความสุข
มากกวา่คนเหล่านั้น และหากเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน ๆ แลว้ คิดวา่ตนเองมีความสุขมากกวา่คนเหล่านั้น 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีพบวา่ หากบุคคลมีความสุขในการท างานอยา่งแทจ้ริง 
จะพบวา่ผูน้ั้นจะมีความศรัทธาในตนเองมากกวา่คนท่ีไม่มีความสุขในการท างาน 23%  ซ่ึงส่ิงน้ีไดม้า
จากการประสบความส าเร็จการไดดู้งานการถูกชกัจูงโน้มน้าว และการตีความความรู้สึกภายในได้
อยา่งแม่นย  าโดยเฉพาะเวลาท่ีถูกกดดนัทั้งน้ีจากการวจิยัพบวา่การท างานอยา่งมีความสุขนั้นจะส่งผลดี
ต่อตวับุคคลและองคก์รในระยะยาว  
 
 
 



 
 

 

109 
 

5.3 ข้อค้นพบ 
  จากการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั 
จงัหวดัพิจิตร มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
  1. พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นของการท างานอย่างมีความสุข โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ (Conviction) มาก
ท่ีสุด รองลงคือ ด้านความผูกพนัต่องาน (Commitment) ดา้นวฒันธรรมองค์กร (Culture) ดา้นความ
มัน่ใจ (Confidence) และดา้นผลงาน (Contribution)  
  2. พนักงานส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะส าคญัต่อความสุขในการ
ท างานของบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อความภาคภูมิใจมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ การไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ  
  3. พนกังานเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นความผกูพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ มากกวา่พนกังานเพศหญิง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
ดา้นผลงานมากกวา่พนกังานเพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  4. พนักงานท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไปมี ความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ผลงาน และด้านวฒันธรรมองค์กร มากกว่าพนักงานท่ีมีอายุต  ่ากว่า 35 ปี และอายุ 36 - 40 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  5. พนกังานท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขทั้ง 
5 ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด และ
สถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน ดา้นวฒันธรรมองค์กร 
และดา้นความมัน่ใจ มากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง ส่วนพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส 
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นความผกูพนัต่องาน มากกวา่
พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง และพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยความสุขในการท างานด้านความเช่ือมั่น และด้านความผูกพันต่องาน มากกว่า
พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง อีกดว้ย  
  6. พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านวฒันธรรมองค์กร มากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  7. พนักงานการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความมัน่ใจ มากกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท 
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รวมถึงพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นความมัน่ใจ มากกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
โท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  8. พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยความสุขทั้ ง 5 ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน ด้าน
ความเช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นความผกูพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ มากกวา่พนกังานท่ี
มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี และ 11 ปีข้ึนไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้น
ผลงาน ด้านความเช่ือมัน่ ด้านวฒันธรรมองค์กร และด้านความผูกพนัต่องานมากกว่าพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6 - 10 ปี มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านความมัน่ใจ มากกว่าพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 11 ปีข้ึนไป 
  9. พนักงานท่ีมีต าแหน่งหัวหน้างาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
ด้านความผูกพนัต่องาน มากกว่าพนักงานท่ีมีต าแหน่งพนักงานทัว่ไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  10. พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั มีความคิดเห็นต่อปัจจยัคุณลกัษณะส าคญัทั้ง 3 
ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความภาคภูมิใจ (Pride) มาก
ท่ีสุด 
  11. พนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด มีความคิดเห็นต่อระดับศักยภาพและ
สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีความเห็นต่อความรู้สึก
วา่มีพลงัในการท างานมากท่ีสุด  
  12. จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของ
พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั ต่อคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความสาคญัต่อความสุขในการท างานของ
บุคคลในภาพรวมกบัปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ 
ดา้นวฒันธรรมองค์กร ดา้นความผูกพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั
คุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น 
  13. จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของ
พนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากัด ต่อศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้กับ
คุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม  พบว่า ความ
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ภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ และการไดรั้บการยอมรับ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัของศกัยภาพ
และสมรรถนะในการท างานใหถึ้งจุดสูงสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
  14. พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั มีความรู้สึกในการท างานวา่ ตนเองมีความสุข 
มีแรงกระตุน้ และการท างานไม่ยุง่เลย 
  15. พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั มีความคิดเห็นต่อทศันคติความสุข โดยรวมอยู่
ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัขอ้ท่ีวา่ คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขไดเ้สมอ 
พวกเขาสามารถมีความสุขกบัชีวติไดไ้ม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน และสามารถเอาตวัรอดไดทุ้กสถานการณ์ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
  จากการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากัด 
จงัหวดัพิจิตร ผูศึ้กษาขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานหรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือเสริมสร้างความสุขในการท างานเพื่อพฒันาระดบัของศกัยภาพ
และสมรรถนะในการท างานของพนักงานให้ถึงจุดสูงสุดได้ต่อไป โดยผูศึ้กษาคาดหวงัว่า ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะน้ีอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในโอกาสต่อไป  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  1. จากการระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขด้านผลงาน พบว่า พนกังานมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานใหค้่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัเฉยๆ คือ การน าเสนองานในแต่ละคร้ัง
ไดรั้บการเพิกเฉยจากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน แสดงวา่พนกังานยงัรู้สึกวา่การท างานในแต่ละคร้ัง
ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานยงัไม่ค่อยเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในการท างาน หรืออาจเกิดการ
แข่งขันในการท างานอย่างรุนแรง ซ่ึงก่อให้เกิดความยุ่งยากและอุปสรรคในการท างาน ดังน้น 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูบ้ริหารควรมีการช้ีแจงเก่ียวกบักระบวนการ/ขั้นตอนการท างาน อ านาจการ
สั่งการ และล าดับขั้นการบงัคบับญัชา รวมถึงตอ้งหาแนวทางให้พนักงานยอมรับการท างานของ
ตนเองและเพื่อนร่วมงานใหม้ากข้ึน 
  2. จากผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขดา้นความมัน่ใจ ซ่ึงปัจจยัยอ่ย
ท่ีพนกังานให้ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย คือ รู้สึกว่าไม่ไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเอง
อยา่งเตม็ท่ี แสดงวา่พนกังานส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในตนเอง วา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ พร้อม
ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดเ้ป็นอยา่งดี แต่บริษทั ไม่ไดส่้งเสริมให้พนกังานไดใ้ชศ้กัยภาพ
ท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี ท าใหพ้นกังานรู้สึกเหมือนไม่ไดรั้บความไวว้างใจในการท างาน ดงันั้น ผูบ้ริหารควร
กระจายอ านาจการสั่งการ/การตดัสินใจ ให้แก่พนกังานระดบัต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนไดร่้วม
ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา และน าความรู้ ความสามารถมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร รวมถึงตระหนกั
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ถึงการปลูกฝังทศันคติเชิงบวกในการท างานให้แก่ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เพื่อให้เกิดความคิด 
มุมมองการท างานในเชิงสร้างสรรค ์และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 
  3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 
5 ดา้น ท่ีพบวา่ พนกังานเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้น
วฒันธรรมองคก์าร ดา้นความผกูพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ มากกวา่พนกังานเพศหญิง ในขณะท่ี
พนกังานเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานดา้นผลงาน มากกวา่พนกังานเพศชาย 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นเพศ จะส่งผลต่อลกัษณะงานท่ีท า รวมทั้งระดบัความทะเยอทะยาน ความ
เช่ือมัน่ ทศันคติ และความตอ้งการทางดา้นการเงิน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้เพศหญิงจะมีความอดทน ท่ี
จะท างานท่ีตอ้งใชฝี้มือ และงานท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควร
ให้ความส าคญัต่อสิทธิ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัในการท างาน โดยไม่แบ่งแยกเพศหญิง 
หรือเพศชาย ส่งเสริมให้ทุกคนเกิดการยอมรับในความสามารถท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล รวมถึง
สร้างนิสัยในการรู้จกัให้เกียรติและยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั จะช่วยให้บรรยากาศ และสภาพการ
ท างานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน และสามารถท างานร่วมกนัไดต่้อไป 
  4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานท่ี
พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นด้านผลงาน และด้านวฒันธรรมองค์กร มากกว่า
พนักงานท่ีมีอายุต  ่ากว่า 35 ปี และอายุ 36 - 40 ปี แสดงว่าพนักงานท่ีมีอายุมากจะมีประสบการณ์ใน
การท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายุน้อยกวา่ ส่งผลให้เกิดผลงานในการท างานท่ีมากกวา่ตามไปดว้ย 
ประกอบกบัพนักงานท่ีมีอายุมากจะซึมซับและเขา้ใจวฒันธรรมองค์กรไดดี้กว่าพนกังานท่ีอายุน้อย 
หรือเพิ่งเขา้มาท างานใหม่ ดงันั้น บริษทั จึงควรตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานท่ีมีอายุมาก และ
อยู่กบัองค์กรมาอย่างยาวนาน โดยพิจารณา หรือก าหนดนโยบายให้มีการแต่งตั้งพนักงานเหล่านั้น 
เป็นบุคคลตน้แบบในการสอนงาน ถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรให้แก่พนักงานใหม่ หรือมอบหมาย
หนา้ท่ีให้เป็นผูน้ าในการท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความผกูพนัและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีในการท างานระหวา่งพนกังานแต่ละระดบัอายตุ่อไป 
  5. ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสกบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขใน
การท างานท่ีพบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุข
ในการท างานดา้นผลงาน ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และดา้นความมัน่ใจ มากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพ
หมา้ย/หยา่ร้าง ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นความผูกพนัต่องาน มากกว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง นั้ นแสดงว่าพนักงานท่ีเป็นโสด กับพนักงานท่ีมีครอบครัวแล้ว เป็นกลุ่มท่ีให้
ความส าคญัต่อผลส าเร็จของงาน มุ่งมัน่ตั้งใจท างานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะ
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พนักงานท่ีมีครอบครัวแล้ว ยงัเป็นกลุ่มท่ีมีความเช่ือมัน่ในการท างาน รวมถึงมีความผูกพนัต่องาน
มากกว่าพนักงานท่ีเป็นโสด กับพนักงานท่ีเป็นหม้าย/หย่าร้างอีกด้วย ดังนั้ น ผูบ้ริหารจึงควรให้
ความส าคญั และสอดส่องดูแลพนักงานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง ให้มากข้ึน คน้หาว่าส่ิงใดท่ีจะ
กระตุ้นให้พนักงานเหล่านั้นเกิดความสุขในการท างาน รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานทุกคนเกิดการ
ยอมรับ ให้ก าลงัใจ และให้ความส าคญัต่อพนักงานท่ีมีปัญหาครอบครัว พร้อมให้ความช่วยเหลือ/
สนบัสนุนดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการปฏิบติัใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขใน
การท างานท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานด้านวฒันธรรมองค์กร มากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยขณะท่ีพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานดา้นความมัน่ใจ มากกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท 
ซ่ึงแสดงวา่การศึกษาของพนกังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความสุขในการท างานดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
และดา้นความมัน่ใจ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมุ่งสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยก
ยอ่ง เชิดชูบุคคลอ่ืนท่ีความสามารถในการท างาน สร้างค่านิยมให้รู้จกัการยอมรับในความสามารถ/
ความส าเร็จ หรือความลม้เหลวของตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจนมีความยินดีต่อความส าเร็จและเห็นอก
เห็นใจในความลม้เหลวของผูอ่ื้น รวมถึงก าหนดนโยบายในการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถของพนกังานแต่ละคน เป็นตน้  
  7. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน กบัระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัความสุขในการท างานพบวา่ พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 5 ปีมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลงาน ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
ดา้นความผูกพนัต่องาน และดา้นความมัน่ใจ มากกวา่พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 
ปี และ 11 ปีข้ึนไป แสดงวา่พนกังานท่ีเร่ิมเขา้ท างานใหม่จะมีอุดมการณ์ ความคิด ทศันคติ ต่องานท่ี
รับผิดชอบมากกว่าพนักงานท่ีปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานกว่า ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรสังเกตุ
พฤติกรรมและความตอ้งการของพนักงานท่ีมีประสบการณ์/อายุงานมากกว่า 5 ปี ว่าตอ้งการส่ิงใด 
แลว้หาวธีิการตอบสนองหรือจูงใจให้พนกังานเกิดความตั้งใจในการท างานอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงวธีิการศึกษา
ความต้องการของพนักงาน บริษัทควรน าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
Hierarchy of Needs Theory) มาประกอบการพิจารณา โดยแบ่งความตอ้งการของพนกังานออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ 1. ความตอ้งการล าดบัต้น (Lower-Order Needs) เป็นความตอ้งการส่ิงตอบสนองภายนอก 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นร่างกายและความปลอดภยั เช่น การจดัสถานท่ีท างานและชัว่โมงการท างาน
อยา่งเหมาะสม การจ่ายค่าจา้ง สวสัดิการ ความปลอดภยัในการท างาน และ 2. ความตอ้งการในล าดบั



 
 

 

114 
 

ท่ีสูงกว่า (Higher-Order Needs) เป็นความตอ้งการตอบสนองภายในหรือจิตใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ทางสังคม  เกียรติยศ ความต้องการให้ความคิดหรือความฝันของตนเป็นจริง เช่น  หัวหน้าให้
ความสัมพันธ์ท่ีดี ยกย่อง และเล่ือนต าแหน่งให้ลูกน้อง การให้อิสระ และให้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเร่ืองงาน การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน เป็นตน้ 
  8. ความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งงาน กบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการ
ท างานพบว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งหัวหน้างาน มีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน ดา้น
ความผูกพนัต่องาน มากกว่าพนักงานท่ีมีต าแหน่งพนักงานทัว่ไป แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งงานมี
ความส าคญัต่อความรู้สึกผูกพนัในการท างาน โดยพนักงานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าจะมีความผูกพนั
มากกวา่พนกังานท่ีมีต าแหน่งต ่ากวา่ ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งจะตอ้งสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูจ้ดัการและ
ทีมงานในแต่ละฝ่าย โดยช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัระหวา่งกนั และจะตอ้งสนบัสนุน/เสริมสร้างความไว้
เน้ือเช่ือใจกันให้กับทีม รวมทั้งปรับทัศนคติระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงานในทุกระดับชั้นให้เป็น
เสมือนเพื่อนร่วมงาน (Partner) พยายามรับฟังความคิดเห็นและรับรู้เป้าหมายของพนกังานแต่ละคน 
ขณะเดียวกนัจะตอ้งช่ืนชมพนกังานและมีการมอบรางวลั เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจกบัพนกังานเม่ือ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จลุล่วงดว้ย 
  9. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม ด้านความภาคภูมิใจ ซ่ึงความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุดอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย คือ มัน่ใจวา่ตนเองสามารถท าส่ิงต่าง ๆไดดี้กวา่คนทัว่ไป ซ่ึงแสดง
ถึงว่า พนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด ยงัไม่ได้รับความไวว้างใจ และมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยงัไม่ได้รับค าชม หรือค าแนะน าในด้านการ
ท างานจากผูบ้ริหารเท่าท่ีควร ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรเปิดโอกาสให้พนกังาน ไดแ้สดงศกัยภาพในการ
ท างานของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ส่งเสริมให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็น และน าเสนอผลงานท่ี
ตนเองสามารถท าไดต้ามเป้าหมาย หรือประสบความส าเร็จ พร้อมกบัสร้างค่านิยม ให้ทุกคนตระหนกั
ถึงการยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้มีความสามารถ รวมถึงเสริมสร้างทศันคติในการให้ความส าคญัต่อความส าเร็จ
ของเพื่อนร่วมงานดว้ย 
  10. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส าคญัท่ีมีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม ดา้นความไวว้างใจ ซ่ึงความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย คือ ประสบความยุ่งยากในการแข่งขนัการท างานกบัเพื่อนร่วมงานใน
องคก์ร แสดงถึงวา่ พนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั ตอ้งปฏิบติังานภายใตแ้รงกดดนัจากการแข่งขนั
กบัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเกิดจากนโยบายขององคก์รท่ีเนน้ให้พนกังานแข่งขนัในการท างาน 
หรือในส่วนของพนักงานก็ต้องการความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
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ดว้ยกนัเอง ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรปรับเปล่ียนนโยบาย หรือวธีิการท างาน จากเนน้ดา้นการแข่งขนั ให้
เป็นการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น มุ่งเน้นการสร้าง
ทีมงาน เพื่อร่วมมือกนัท างานต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จไปพร้อมๆ กนั อีกทั้งผูบ้ริหาร ควรพิจารณา
ถึงการให้รางวลัท่ีช่วยสร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานแก่พนักงาน แทนการให้รางวลัท่ี
เป็นตวัเงิน เป็นตน้  
  11. จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส าคญัท่ีมีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดอยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย คือ มีปัญหาเก่ียวกบัการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ี
วางไว ้และรู้สึกพึงพอใจในอาชีพของตนเอง แสดงถึงว่า พนักงานบริษัท อัคราไมน่ิง จ ากัด ไม่
สามารถปฏิบติังานให้ส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย หรือแผนท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งเกิดความรู้สึกว่างานท่ีท า
อยูไ่ม่เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของตนเอง ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรมุ่งสร้างความเขา้ใจ พร้อม
ทั้งก าหนดวิธีการท างานให้พนักงานทุกคน โดยน าหลกักระบวนการวิเคราะห์ปรับปรุงการท างาน
อย่างต่อเน่ือง (PDCA cycle) มาใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมาย/แผนงาน ท่ีวางไว ้อีกทั้งผูบ้ริหาร ควรเป็นผูน้ าในการปลูกฝังจิตส านึกให้แก่
พนกังาน ให้เห็นคุณค่าในงานท่ีท า ร่วมกนัคน้หาส่ิงท่ีท าแลว้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเล็งเห็นวา่
งานท่ีท าอยู่นั้ นมีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และองค์กร ปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานเกิดความ
กระตือรือร้นในการท างาน สร้างบรรยากาศในการท างานให้สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไม่จ  าเจ และ
ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะส่ิงต่างๆ 
ให้แก่องค์กร ก็จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส าคัญ มีคุณค่าต่อองค์กร 
จนกระทัง่เกิดเป็นความผกูพนัและรักในงานอาชีพของตนเองในท่ีสุด 
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
  1. ควรน าคุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลการศึกษาคร้ังน้ี ไปใชใ้นการศึกษา
ความสุขในการท างานของพนักงาน อ่ืนๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดการพฒันาระบบงานและบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมความสุขในการท างาน ซ่ึงอาจมีแนวโนม้ผลลพัธ์เชิงคุณภาพต่อครู ผูบ้ริหาร และองคก์รต่อไป  
  2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น แรงจูงใจในการท างาน ความสามารถ
ในการปฏิบติังาน และความสามารถในการเผชิญกบัอุปสรรค การจดัการความขดัแยง้ ความสมดุลใน
ชีวติการท างานและชีวติส่วนตวั เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานได ้ 
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  3. ควรมีการศึกษาวิจยัโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมแบบอ่ืนรวมดว้ย เช่น การสัมภาษณ์ 
การสังเกต ซ่ึงจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากข้ึนและท าให้ผลการวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
มากข้ึนดว้ย  
  4. ควรมีการน าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุงใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
บริษทัอคัราไมน่ิง จ ากดั และน าไปใชก้บับริษทัอ่ืน ๆ ท่ีประสบกบัปัญหาท่ีคลา้ยกนั 
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ภาคผนวก 

 

แบบสอบถามประกอบการศึกษาค้นคว้าแบบอสิระ 
เร่ืองความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท อคัราไมน่ิง จ ากดั จ.พจิิตร 

 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเร่ือง
ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั จ.พิจิตร เพื่อรวบรวมขอ้มูลทศันคติของ
พนกังานท่ีมีต่อการท างานและระดบัความสุขท่ีไดรั้บในปัจจุบนั  

ผูศึ้กษาจะเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบัและจะใชป้ระโยชน์ทางดา้นวชิาการเท่านั้น โดยจะ
น าเสนอขอ้มูลในลกัษณะเป็นภาพรวม จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบถว้น
และตรงตามความเป็นจริง เพื่อขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาใช้ศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นประโยชน์ต่อไป 
ซ่ึงแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2.แบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขในการท างานซ่ึงประกอบดว้ย

กลุ่มข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานอย่างมีความสุขหรือ  5Cs ได้แก่ด้านผลงาน 
(Contribution) ด้านความเช่ือมัน่ (Conviction) ด้านวฒันธรรมองค์กร (Culture) ด้านความผูกพนัต่อ
งาน (Commitment) ดา้นความมัน่ใจ (Confidence) และคุณลกัษณะส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อความสุข
ในการท างานของบุคคลในภาพรวมได้แก่ความภาคภูมิใจ (Pride), ความไวว้างใจ (Trust) และการ
ไดรั้บการยอมรับ (Recognition) ซ่ึงแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดบัให้
เลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3.แบบสอบถามเก่ียวกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดได้ (Achieving your Potential) ซ่ึงแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 7 
ระดบัใหเ้ลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4.แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุขและผลิต
ภาพในการท างาน 

ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
ปรางทิพย ์อภิชาชาญ  541532074 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง กรุณาเติมขอ้ความลงในช่องวา่งหรือโปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่อง (   ) ตามท่ีตรงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 

( ) 1.ชาย   ( ) 2.หญิง 

2. อาย ุ
(    ) 1.ไม่เกิน 25 ปี   (    ) 2. 26 - 30 ปี 
(    ) 3. 31 – 35 ปี   (    ) 4. 36 - 40 ปี  
(    ) 5. 41 - 45 ปี    (    ) 6. 46 - 50 ปี 
(    ) 7. มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพการสมรส 
(    ) 1.โสด    (    ) 2.สมรส 
(    ) 3.หยา่ร้าง    (    ) 4.หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษา 
(    ) 1.ต ่ากวา่ปริญญาตรี   (    ) 2.ปริญญาตรี 
(    ) 3.ปริญญาโท   (    ) 4.ปริญญาเอก 

5. ประสบการณ์ในการท างาน / อายงุาน 
(    ) 1. ไม่เกิน 5 ปี   (    ) 2. 6 - 10 ปี  
(    ) 3. 11 - 15 ปี    (    ) 4. 16 - 20 ปี 
(    ) 5. 21 - 25ปี    (    ) 6. 26 – 30 ปี 
(    ) 7. มากกวา่ 31 ปีข้ึนไป 

 
6. ต าแหน่งงาน 

(    ) 1.หวัหนา้งาน    (    ) 2.พนกังานทัว่ไป 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการท างานอยา่งมีความสุข 

(แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัท่านและงานของท่านซ่ึงออกแบบมาเพื่อวดั
ความสุขในการท างานของท่านตามต าแหน่งและบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมายรวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ี
ส่งผลต่อความสุขในการท างานดว้ย)  

ค าช้ีแจง 
1. โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่อง ตามขอ้มูลท่ีตรงกับความรู้สึกความคิดเห็นหรือมี

แนวโนม้ในการกระท าในเร่ืองนั้นมากนอ้ยเพียงใดตามความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดใน 7 ระดบั 
2. ค าตอบของผูต้อบจะเป็นความคิดเห็นส่วนตวัจึงไม่มีค  าตอบใดถูกหรือผิดขอให้ผูต้อบ

แบบสอบถามน้ีตอบให้ตรงกบัความรู้สึกความคิดเห็นและสภาพเป็นจริงมากท่ีสุดโดยค าตอบจะไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใด 

3. การตอบแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกบัระดบัการท างานอย่างมีความสุขขอให้ผูต้อบอ่าน
ขอ้ความทีละขอ้แลว้พิจารณาว่าตรงกบัความรู้สึกความคิดเห็นหรือมีแนวโน้มในการกระท าในเร่ือง
นั้นมากนอ้ยเพียงใดตามความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดใน 7 ระดบั 

 
 ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่างยิง่          ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

7 6 5 4 3 2 1 

ด้านผลงาน (Contribution)  
1.  ผลงานของคุณไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้และ   
    เพื่อนร่วมงาน 

       

2.  การน าเสนองานในแต่ละคร้ังไดรั้บการเพิกเฉยจาก 
     ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน 

       

3.  รู้สึกวา่อาชีพของตวัเองมีความมัน่คง        
4.  ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับในการปฏิบติังาน        
5.  สามารถก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคญัต่อการ 
     ปฏิบติังานได ้

       

6.  แนะน าเพื่อนใหป้ฏิบติังานตามท่ีตนเองประสบ 
     ความส าเร็จได ้
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ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่างยิง่          ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

7 6 5 4 3 2 1 

ด้านผลงาน (Contribution) (ต่อ)  
7.  มุ่งมัน่ในการท างานใหส้ าเร็จและเสร็จตาม  
     เป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้

       

ด้านความเช่ือมั่น (Conviction)  
8.  มีแรงจูงใจในการท างาน        
9.  มัน่ใจวา่งานท่ีท าในแต่ละคร้ัง คุณมีความส าคญัต่อ 
    งานท่ีท ามาก 

       

10. มัน่ใจวา่ตนเองมีศกัยภาพในการท างานใหส้ าเร็จ  
      ลุล่วง 

       

11. สามารถปรับตนเองเม่ือเผชิญกบัปัญหาหรือความ 
      ยุง่ยากในการท างาน 

       

12. มัน่ใจวา่งานท่ีท าส่งต่อถึงหวัหนา้งาน        
ด้านวฒันธรรมองค์กร (Culture)  
13. ศรัทธาในอาชีพท่ีตนเองท า        
14. ใหก้ารยกยอ่งต่อคุณค่าของอาชีพท่ีตนเองท า        
15. บุคลากรในองคก์รใหค้วามเป็นธรรมในการ  
      ปฏิบติังานของท่าน 

       

16. มีความเป็นกลัยาณมิตรกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร        
17. สามารถก ากบัดูแลการท างานของพนกังานได ้        
ด้านความผูกพนัต่องาน (Commitment)  
18. มีความคิดและความรู้สึกเชิงบวกในการท างาน        
19. เพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพนบัถือ        
20. เช่ือมัน่ในวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารองคก์ร        
21. มีความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่า        
22. ใหค้วามสนใจในการท างาน        
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 ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่างยิง่          ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

7 6 5 4 3 2 1 

ด้านความมั่นใจ (Confidence)  
23. ไม่อยากลาออกจากอาชีพปัจจุบนั        
24. อาชีพท่ีตนเองท ามีความเหมาะสมกบัตนเอง 
      เหมือนท่ี เคยคาดคิด 

       

25. รู้สึกวา่ไม่ไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี        
 
ด้านความภาคภูมิใจ (Pride), ความไว้วางใจ (Trust) 

และการได้รับการยอมรับ (Recognition) 
 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่างยิง่          ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

7 6 5 4 3 2 1 

ความภาคภูมิใจ        

26. รู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง        

27. รู้สึกพึงพอใจในชีวติ        

28. ประสบความส าเร็จในการท างานตามท่ีตั้งใจ        

29. มัน่ใจวา่ศกัยภาพของตนเองสามารถท างานได ้
     หลายหนา้ท่ี 

       

30. มัน่ใจวา่ตนเองสามารถท าส่ิงต่างๆไดดี้กวา่คน 
     ทัว่ไป 

       

ความไว้วางใจ        
31. เช่ือมัน่ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพของตนเอง        
32. การเดินทางไปท างานมีความสะดวก        
33. ชอบสภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีท างานอยู ่        
34. สวสัดิการขององคก์รมีความส าคญัต่อตนเอง        
35. ประสบความยุง่ยากในการแข่งขนัการท างานกบั
เพื่อนร่วมงานในองคก์ร 

       

 ระดับความคิดเห็น 
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ด้านความภาคภูมิใจ (Pride), ความไว้วางใจ (Trust) 
และการได้รับการยอมรับ (Recognition) (ต่อ) 

 

เห็นด้วยอย่างยิง่          ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

7 6 5 4 3 2 1 

การได้รับการยอมรับ        
36. มีปัญหาเก่ียวกบัการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายตาม 
     แผนท่ีวางไว ้

       

37. ไม่ไดเ้สียเวลาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน        
38. ความส าเร็จในงานของตนเองไดรั้บการยอมรับ        
39. ชอบความทา้ทายในท่ีท างาน        
40. งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้        
41. รู้สึกพึงพอใจในอาชีพของตนเอง        
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดับของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได ้
(Achieving Your Potential) ซ่ึงแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดบั ให้เลือก
เพียงค าตอบเดียวท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค าช้ีแจง  

1. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ ตามขอ้มูลท่ีตรงกบัความรู้สึก ความคิดเห็น หรือมี
แนวโนม้ในการกระท าในเร่ืองนั้นมากนอ้ยเพียงใด ตามความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดใน 7 ระดบั 
 2. ค าตอบของผุต้อบจะเป็นความคิดเห็นส่วนตวั จึงไม่มีค  าตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ผูต้อบ
แบบสอบถามน้ีตอบใหต้รงกบัความรู้สึก ความคิดเห็นและสภาพเป็นจริงมากท่ีสุด โดยค าตอบจะไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้อบแต่อยา่งใด 
 3. การตอบแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัของศกัยภาพและสมรรถนะในการท างานใหถึ้ง
จุดสูงสุดได้ (Achieving Your Potential) ขอให้ผูต้อบอ่านข้อความทีละข้อ แล้วพิจารณาว่าตรงกับ
ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือมีแนวโน้มในการกระท าในเร่ืองนั้นมากน้อยเพียงใดตามความเป็นจริง
ของท่านมากท่ีสุดใน 7 ระดบั 

 
ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง

จุดสูงสุดได้ (Achieving Your Potential) 
 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่างยิง่          ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

7 6 5 4 3 2 1 
1. รู้สึกวา่มีพลงัในการท างาน        
2. อธิบายถึงจุดแขง็ และขอ้ดีของการท างานของ 
    ตนเองได ้

       

3. ใชท้กัษะในการท างานท่ีหลากหลาย        
4. ชอบคน้ควา้และเรียนรู้ทกัษะการท างานและความรู้ 
   ใหม่ๆ 

       

5. สามารถเอาชนะอุปสรรคและความทา้ทายต่างๆใน 
   การท างาน 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นของการท างานอยา่งมีความสุข  และผลิตภาพใน
การท างาน 
ค าช้ีแจง โปรดเติมความคิดเห็นของคุณลงในช่องวา่ง 
  1. ในปีท่ีผา่นมา คุณลาป่วย ____________________ วนั 
  2. ในหน่ึงสัปดาห์ คุณท างานประมาณ __________________ ชัว่โมง 
  3. คุณคิดวา่เวลาท่ีคุณรู้สึกวา่ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพคิดเป็น ________% 
  4. โดยทัว่ไปแลว้เวลาท่ีคุณมีความสุข ไม่มีความสุข หรือเฉยๆ สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นตไ์ดเ้ท่าใด  
(ผลรวมคิดเป็น 100%) 
  มีความสุข  ______________________ % 
  รู้สึกเฉยๆ _______________________ % 
  ไม่มีความสุข ____________________ % 
  5. โดยทัว่ไปแลว้ เวลาท่ีคุณรู้สึกมีแรงกระตุน้ หมดเร่ียวแรง รู้สึกเฉยๆ ในการท างาน คิดเป็นสัดส่วน
ก่ีเปอร์เซ็นตต่์อวนั (ผลรวมคิดเป็น 100%) 
  มีแรงกระตุน้ ____________________ % 
  รู้สึกเฉยๆ ______________________ % 
  หมดเร่ียวแรง ___________________ % 
  6. โดยทัว่ไปแลว้เวลาท่ีคุณรู้สึกวา่ยุง่มาก ไม่ยุง่เลย หรือรู้สึกเฉยๆ ในการท างานคิดเป็นสัดส่วนก่ี
เปอร์เซ็นตต่์อวนั (ผลรวมคิดเป็น 100%) 

 ยุง่มาก ________________________ % 
 รู้สึกเฉยๆ _____________________ % 
 ไม่ยุง่เลย ______________________ % 

7. เม่ือคิดถึงส่ิงท่ีคุณท าในท่ีท างาน มีส่ิงท่ีคุณชอบคิดเป็นสัดส่วน _________________ % 
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ทศันะคติต่อความสุข 

 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วยอย่างยิง่          ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

7 6 5 4 3 2 1 

8. โดยปกติแลว้คุณเป็นคนท่ีมีความสุขมาก        

9. หากเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆ แลว้ คุณคิดวา่ตนเองมี
ความสุขมากกวา่คนเหล่านั้น 

       

10. คนบางคนเป็นคนท่ีมีความสุขไดเ้สมอ พวกเขา
สามารถมีความสุขกบัชีวติไดไ้ม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน และ
สามารถเอาตวัรอดไดทุ้กสถานการณ์ 

       

11. คนบางคนไม่มีความสุขเท่าท่ีควร พวกเขาน่าจะมี
ความสุขมากกวา่น้ี ถา้หากวา่ไม่ท าตวัหดหู่ไร้ก าลงัใจ 

       

 
###ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่สียสละเวลาในการตอบค าถาม ### 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
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