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บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความสุ ข ระดั บ แรงจู ง ใจของคน
วั ย ท� ำ งานเปรี ย บเที ย บกั บ ระดั บ ความสุ ข จ� ำ แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแรงจูงใจในการท�ำงานกับระดับความสุขในการท�ำงานของ
คนวัยท�ำงาน ในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 กับคนวัยท�ำงาน จ�ำนวน 400 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบบั ง เอิ ญ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน และสถิ ติ ท ดสอบที การวิ เ คราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สถิติเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
ความสุขในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ความสุขในการท�ำงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านน�้ำใจงาม ด้านคุณธรรม และด้านสังคม แรงจูงใจในการท�ำงาน
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มงาน และนโยบายและการบริหารงาน
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ท� ำ ให้ ร ะดั บ ความสุ ข โดยภาพรวม แตกต่ า งกั น อย่ า ง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 แรงจูงใจในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการท�ำงาน
โดยรวมในทิศทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ความสุขในการท�ำงาน, แรงจูงใจในการท�ำงาน, คนวัยท�ำงาน
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Happiness and Working Motivation of Workers in Suratthani
Boonrirk Boonkong [1]

Abstract

This research aims to study the level of happiness, level of motivation
of workers, to compare happiness levels distinguished by personal factors
and study the relationship between motivation levels and happiness levels in
working time of workers Muang District, Suratthani. Data were collected
using a questionnaire with the Cronbach’s reliability of 0.97, with 400 people
by accidental sampling method. Statistics for data analysis were percentage,
mean, standard deviation, t-testing, Analysis of variance, Pearson coefficient
statistics. The results show that the overall level of happiness and each
aspect are at the high level: kindness; moral; social; knowledge; family; health;
relaxation; and financial. The motivation level overall and for each aspect is at
a high level. Fundamental factors aspect overall and for each aspect are at
the high level such as the relationships between colleagues, policy, and
administration. The influence factors overall and for each aspect are at high
levels such as successful in their work, responsibility, interesting careers,
respect from colleagues and progress in duty. The Individual differences
effect on the level of happiness overall was statistically signifi c ant
at 0.05. For the motivation in working correlated with overall happiness
at work of people of working age in Muang District, Suratthani all
the relationships were in a positive direction at moderate level with
statistically significanceat 0.05.
Keywords: Happiness at Work, Working Motivation, Working Age
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บทน�ำ
การจูงใจในการท�ำงานนั้นมีความส�ำคัญในการท�ำงาน กล่าวคือ ผู้บริหารหรือ
องค์กรต้องตระหนักก็คือความส�ำคัญของการจูงใจว่าจะใช้สิ่งจูงใจอะไร ที่จะท�ำให้บุคคล
เมื่อทราบว่าตนจะได้รับสิ่งเหล่านี้แล้ว ตั้งใจทุ่มเทการท�ำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
สิ่งจูงใจดังกล่าวที่อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น โบนัส ค่าคอมมิสชั่น การได้รับส่วนแบ่งด้านก�ำไร
เป็นต้น สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน เช่น การให้ค�ำชม การให้การยกย่อง การให้ความรัก ให้ชื่อเสียง
การให้การยอมรับ เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งจูงใจแบบใด ต่างแสดงหรือชี้ให้เห็นว่า การที่
ผู้บริหารหรือองค์กรจะให้บุคคลท�ำงานอย่างเต็มที่ ผู้บริหารหรือองค์กรต้องให้ความส�ำคัญ
กั บ การจู ง ใจ จะเห็ น ได้ ว ่ า การจู ง ใจมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ องค์ ก รต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
(จุมพล หนิมพานิช. 2553) ประการแรก ความส�ำคัญของการจูงใจต่อองค์กร ช่วยท�ำให้
องค์กรได้คนดีมีความสามารถมาร่วมท�ำงานด้วย ที่ส�ำคัญหากผู้บริหารมีวิธีการจูงใจที่ดี
ที่เหมาะสมยังช่วยให้คนดีที่มาร่วมท�ำงานกับองค์กรที่น�ำไปสู่การท�ำให้คนดีหรือคนที่ตั้งใจ
ในการท�ำงานทุ่มเทก�ำลังความสามารถที่ตนมีให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ประการที่สอง
ความส�ำคัญของการจูงใจต่อผู้บริหาร การจูงใจนอกจากจะมีความส�ำคัญต่อองค์กรแล้ว
ยังมีความส�ำคัญต่อผู้บริหารในแง่ที่ช่วยการมอบอ�ำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพช่วยขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการบริหารงาน และที่ส�ำคัญก็คือ ช่วยเอื้อ
อ�ำนวยต่อการสั่งการหรืออ�ำนวยการได้ และประการที่สามความส�ำคัญของการจูงใจต่อ
บุ ค ลากร คื อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรสามารถตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รและสนอง
ความต้องการของตนได้พร้อม ๆ กัน
อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยต�ำบลทั้งหมด 11
ต�ำบล ได้แก่ มะขามเตี้ย บางกุ้ง ตลาด วัดประดู่ ขุนทะเล ฉนาก คลองน้อย บางใบไม้
บางชนะ บางไทร และบางโพธิ์ จากรายงานข้อมูลสถิติประชากร อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ�ำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 พบว่า มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น
174,322 คน เป็นคนวัยท�ำงานที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 - 60 ปี จ�ำนวน 117,475 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.39 ของประชากรทั้งหมดเป็นสัดส่วนที่สูงมาก (ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 8,
2557)
ปัญหาของคนวัยท�ำงานที่เกิดขึ้น คือ หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง
การสูบบุหรีแ่ ละอืน่ ๆ ทีม่ าของปัญหา เนือ่ งมาจากไม่มเี วลาดูแลตัวเอง สังคมเปลีย่ นแปลง
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ไปร้านอาหารและอาหารประเภทจานด่วนเข้ามามีบทบาทในวิถชี วี ติ มากขึน้ เครือ่ งหยอดเหรียญ
เข้ามามีบทบาทในการบริโภคสินค้าที่ด้อยคุณค่าแก่ร่างกาย การขาดสิ่งอ�ำนวยประโยชน์
ความต้องการในการประหยัดแรงงาน โดยหันไปหาคอมพิวเตอร์ เกมส์ การขาดการดูแล
และเอาใจใส่สุขภาพ การขาดบาทวิถี สถานที่เพื่อการเดินพักผ่อนหรือทางรถจักรยาน
การสูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง กินอาหารที่มีไขมันสูงประเภทเครื่องจิ้ม ท�ำให้รา่ งกายขาด
ความสมบูรณ์แข็งแรง การรักษาสมดุลของการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย
การพักผ่อน และด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ อย่างสนุกสนานทั้งด้านจิตใจและสังคมลดลง
น�ำไปสู่การขาดความสุขในการท�ำงาน จากข้อมูลจากการส�ำรวจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ของส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2555) พบประเด็ น น่ า สนใจ
ในเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนวัยท�ำงาน โดยเริ่มต้นจากการบริโภคอาหาร ที่ถือ
เป็ น พฤติ ก รรมเสี่ ย งอย่ า งแรกที่ ถู ก ละเลยโดยไม่ ส นใจว่ า ในแต่ ล ะวั น ได้ รั บ สารอาหาร
ครบ 5 หมู่ หรือครบ 3 มื้อหลักหรือไม่ โดยพบว่าคนในวัยท�ำงานมีการบริโภคอาหารหลัก
ครบทั้ง 3 มื้อ น้อยกว่าวัยอื่น ๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้คนวัยท�ำงานยังออกก�ำลังกาย
น้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด แม้จะมีการรณรงค์ให้ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพกัน
อย่างต่อเนือ่ งก็ตาม แต่กย็ งั พบว่าคนวัยท�ำงานเพียง 1 ใน 5 เท่านัน้ ทีอ่ อกก�ำลังกาย คนวัยท�ำงาน
ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยการดื่มสุราและสูบบหรี่ แม้จะรู้ถึงโทษและพิษภัยว่า
ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ แต่ ก็ ยั ง เลื อ กที่ จ ะดื่ ม สุ ร าและสู บ บุ ห รี่ ซึ่ ง ข้ อ มู ล จากการส� ำ รวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา พบว่า วัยท�ำงานดื่มสุราและสูบบุหรี่มากกว่าวัยอื่น
ซึง่ ปัญหานีอ้ าจจะเกิดขึน้ ได้กบั คนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เช่นกัน องค์กรต้องพัฒนาเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กรอย่างทันท่วงที
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรท� ำ งานอย่ า งมี ค วามสุ ข และก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข
ได้ต่อเนื่องและยั่งยืน องค์กรแห่งความสุขประกอบด้วยความสุขพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่
ด้านสุขภาพดี ด้านน�้ำใจงาม ด้านการผ่อนคลาย ด้านการหาความรู้ ด้านคุณธรรม ด้าน
การเงิน ด้านครอบครัว และด้านสังคม (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556)
จากความส�ำคัญข้างต้น ระดับความสุขในการท�ำงานมีส่วนส�ำคัญต่อการปฏิบัติ
งานที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเห็นความจ�ำเป็นที่ต้องวิจัยความสุขและแรงจูงใจในการท�ำงานของ
คนวัยท�ำงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำไปใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาความสุขและสร้างแรงจูงใจ
ในการท�ำงานในองค์กรต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความสุขในการท�ำงานของคนวั ย ท� ำ งาน ในอ� ำ เภอเมื อ ง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการท�ำงานของคนวัยท�ำงาน ในอ�ำเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสุขในการท�ำงานของคนวัยท�ำงาน ในอ�ำเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับแรงจูงใจในการท�ำงานกับระดับความสุข
ในการท�ำงานของคนวัยท�ำงาน ในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับความสุข และแรงจูงใจ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการท�ำงาน
แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ได้ท�ำการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนท�ำงาน โดยได้น�ำแนวคิดของโครงการ
พั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ความก้ า วหน้ า ของมนุ ษ ย์ เรี ย กว่ า
“ความสุข 8 ประการ” ซึง่ ได้นำ� มาพัฒนาเป็น “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace)
จากแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2550)
ท�ำให้เกิดความสุข 8 ประการ ในการจัดสมดุลชีวิตมนุษย์เพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิต
ในการท�ำงานและการใช้ชีวิต ได้แก่ ด้านสุขภาพดี ด้านน�้ำใจงาม ด้านใช้เงินเป็น ด้านการ
ผ่อนคลาย ด้านการหาความรู้ ด้านคุณธรรม ด้านครอบครัว และด้านสังคม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) คือ การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจาก
การรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข
2. ด้านน�้ำใจงาม (Happy Heart) คือ การมีน้�ำใจเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักการ
แบ่งปันอย่างเหมาะสม รู้จักบทบาทของแต่ละคน
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3. ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและ
รายจ่ายตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการรู้จักการท�ำบัญชีครัวเรือน
4. ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ใน
การด�ำเนินชีวิต ครัวเรือน
5. ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
และน�ำไปสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า ความมั่นคงในการท�ำงาน และ
พร้อมที่จะเป็นครูเพื่อสอนคนอื่น
6. ด้านคุณธรรม (Happy Soul) คือ การมี หิริ โอตัปปะ หมายถึง การละอายและ
เกรงกลัวต่อการกระท�ำที่ไม่ดีของตนเอง ซึ่งนับเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคมในการท�ำงานเป็นทีม ความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด�ำเนิน
ชีวิต
7. ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
เพราะครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นก�ำลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรค
8. ด้านสังคมดี (Happy Society) คือ การมีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อ
สังคมที่ตนเองท�ำงานและสังคมที่พักอาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการท�ำงาน
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ทฤษฎีนี้อธิบายถึงปัจจัยที่ใช้ตอบสนอง
ความต้องการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม สาคร สุขศรีวงศ์ (2556: 168 - 169)
1. ปัจจัยพืน้ ฐาน (Hygiene Factors) เช่น การจ่ายค่าตอบแทน สภาพการท�ำงาน
ผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ นโยบายบริษัท ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ที่จัดให้กับพนักงาน
เป็นต้น องค์กรใดที่สามารถจัดหาปัจจัยเหล่านี้ให้แก่สมาชิกในองค์กรได้จะสามารถ
ก�ำจัดความไม่พอใจของสมาชิกให้หมดไป อย่างไรก็ตาม การก�ำจัดความไม่พอใจด้วย
การตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นเพียงสิง่ ทีท่ ำ� ให้สมาชิกในองค์กรรูส้ กึ เฉย ๆ เท่านัน้
กล่าวคือ มิได้รู้สึกไม่พอใจ แต่ก็มิได้รู้สึกพอใจ นอกจากนี้ ยังมิได้สร้างสภาวะที่จูงใจใน
การท�ำงานแต่อย่างใด การจูงใจจะเกิดขึ้นในองค์กรได้นั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอีกกลุ่ม
คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivators) ปัจจัยพื้นฐานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารงาน การนิเทศงาน ผลตอบแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
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ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความส�ำเร็จในการท�ำงาน การยอมรับนับถือจากผูร้ ว่ มงาน
ลักษณะงานที่น่าสนใจ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าที่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ดังนี้
ประชา ดุจมะยูร (2557) ศึกษารูปแบบการบริหารแบบญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อความสุข
ในการท�ำงานและความผูกพันต่อองค์กร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ด้านเพศ ต�ำแหน่งงาน และรายได้มีผลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารแบบญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ด้านต�ำแหน่งงาน และด้านรายได้เฉลี่ย มีผลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสุข 8 ประการในการท�ำงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ปัจจัย
ส่วนบุคคลของพนักงาน ด้านต�ำแหน่งงานและด้านรายได้เฉลี่ย มีผลต่อความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก รที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ รู ป แบบการบริ ห ารแบบญี่ ปุ ่ น มี
ความสัมพันธ์กับความสุข 8 ประการ ในการท�ำงานของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกใน ระดับค่อนข้างสูง โดยรายด้าน พบว่า ด้านการจ้างงานระยะยาว ด้านการมี
ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิน ใจ ด้านการมีส่ว นร่ว มความรับ ผิ ด ชอบ ด้ า นการปรั บต� ำ แหน่ ง
แบบค่อยเป็นค่อยไป ด้านการควบคุม บังคับบัญชา และด้านการเน้นความสามารถที่
รอบด้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกในระดั บ ปานกลาง ส่ ว นด้ า นการให้ ค วามส� ำ คั ญ
กับพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับที่ค่อนข้างสูง และรูปแบบการบริหารแบบ
ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้านโดยรวมมี ความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลาง และรายด้านพบว่าทั้งสามด้านคือ ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่
และด้านมาตรฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ศึกษาความสุขในการท�ำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์:
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์ มีความสุขในการท�ำงาน และมีสุขภาพอยู่ใน
ระดั บ มาก ปั จ จั ย สุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ ความสุ ข ในการท� ำ งานในระดั บ
ปานกลาง ส่วนความสุขอันเกิดจากปัจจัยภายในองค์การอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก ซึ่งเรียง
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ คุณลักษณะของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ท่ี
คาดหวัง และสภาพแวดล้อมในงาน ซึ่งปัจจัยภายในองค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวก
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กับความสุขในการท�ำงาน ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า
บุคลากรเชิงสร้างสรรค์ มีความสุขจากการได้ท�ำงานที่ตนเองรัก งานมีความอิสระและ
มีเอกลักษณ์ของงาน กฎระเบียบและเวลางานที่ยืดหยุ่น การได้ลาพักผ่อนติดต่อกัน การได้
รั บ ค� ำ ชมเชยและการยอมรั บ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ หั ว หน้ า งาน เป็ น สิ่ ง ส� ำคั ญ มาก
ต่อความสุขในการท�ำงาน ในขณะที่การจ่ายค่าตอบแทน ความมั่นคงในงาน ความสมดุล
ในชีวติ การท�ำงานและปริมาณงาน ยังมีในระดับทีค่ อ่ นข้างน้อย เมือ่ เปรียบเทียบกับปัจจัยอืน่
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท�ำงานตามแนวคิด
ของเฟดเดอร์ริค เฮอร์เบิร์ก และความสุขในการท�ำงานของแผนงานสุขภาวะองค์กร
ภาคเอกชน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดังแสดงด้วยภาพที่ 1
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ตัวแปรตาม

							

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อายุระหว่าง 15 - 59 ปี ในปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 117,475 คน สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีแบบบังเอิญกับคนวัยท�ำงาน จ�ำนวน 400 คน
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ล�ำดับ		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
		

อ�ำเภอ
ต�ำบลมะขามเตี้ย
ต�ำบลบางกุ้ง		
ต�ำบลตลาด		
ต�ำบลวัดประดู่
ต�ำบลขุนทะเล
ต�ำบลฉนาก
ต�ำบลคลองน้อย
ต�ำบลบางใบไม้
ต�ำบลบางชนะ
ต�ำบลบางไทร
ต�ำบลบางโพธิ์
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนประชากร (คน)
50,050		
18,651		
17,574		
10,732		
8,741		
2,705
2,367		
2,242		
2,030		
1,212		
1,171		
117,475		

จ�ำนวนตัวอย่าง (คน)
170
63
60
37
30
9
8
8
7
4
4
400

ที่มา: ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 5 พฤศจิกายน 2557
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับแรงจูงใจใน
การท� ำ งาน และระดั บ ความสุ ข ในการท� ำ งาน โดยลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย ข้อความที่มีระดับความคิดเห็น
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แต่ละด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน และความสุขในการท�ำงานมีค�ำถามให้เลือก 5 ระดับ
จะใช้เกณฑ์ดังนี้
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ก�ำหนดให้ 5 คะแนน
เห็นด้วยในระดับมาก
ก�ำหนดให้ 4 คะแนน
เห็นด้วยในระดับปานกลาง ก�ำหนดให้ 3 คะแนน
เห็นด้วยในระดับน้อย
ก�ำหนดให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด ก�ำหนดให้ 1 คะแนน
แล้วหาค่าเฉลี่ยของค�ำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์
หรือสหสัมพันธ์เพียร์สัน

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล

ผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยท�ำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบ
สอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุเฉลีย่ ไม่เกิน 30 ปี เป็นโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มี จ� ำ นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว เฉลี่ ย 3 - 4 คน จ� ำ นวนผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นความอุ ป การะ
1 - 2 คน ประเภทขององค์กรที่สังกัดเป็นภาคธุรกิจ ประเภทบริษัทจ�ำกัด ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในหน่วยงานเป็นปฏิบัติการ มีรายได้ต่อเดือนจากต�ำแหน่งที่ปฏิบัติงานในองค์กร ไม่เกิน
15,000 บาท และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต�่ำกว่า 5 ปี
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2. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการท�ำงานของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการท�ำงาน โดยรวม
แรงจูงใจในการท�ำงาน		
ปัจจัยพื้นฐาน
นโยบายและการบริหารงาน
การนิเทศงาน			
ผลตอบแทน			
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
สภาพแวดล้อมการท�ำงาน		
รวมปัจจัยพื้นฐาน			
ปัจจัยจูงใจ
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน		
การยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงาน
ลักษณะงานที่น่าสนใจ		
ความรับผิดชอบ		
ความก้าวหน้าในหน้าที่		
รวมปัจจัยจูงใจ			
รวมทั้งหมด			

x

S.D.

ระดับแรงจูงใจ

3.84
3.76
3.50
3.92
3.80
3.76

0.68		
0.71		
0.81		
0.64		
0.67		
0.58		

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93
3.72
3.73
3.82
3.63
3.77
3.76

0.57		
0.65		
0.65		
0.61		
0.80		
0.55
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ แรงจู ง ใจโดยรวม ของคนวั ย ท� ำ งาน
ในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้
ปัจจัยพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มงาน นโยบายและการบริหารงาน
สภาพแวดล้อมการท�ำงาน การนิเทศงานและผลตอบแทน
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ปั จ จั ย จู ง ใจ พบว่ า ในภาพรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดย
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความส�ำเร็จในการท�ำงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่น่าสนใจ การยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงานและความก้าวหน้าในหน้าที่
3. ข้อมูลความสุขในการท�ำงานของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความสุขในการท�ำงาน
ความสุขในการท�ำงาน
ด้านสุขภาพดี			
ด้านน�้ำใจงาม			
ด้านการเงิน			
ด้านการผ่อนคลาย		
ด้านการหาความรู้		
ด้านคุณธรรม			
ด้านครอบครัว		
ด้านสังคม			
รวมทั้งหมด			

x
3.56
3.92
3.46
3.48
3.77
3.88
3.74
3.88
3.71

S.D.
0.78		
0.62		
0.81		
0.75		
0.65		
0.60		
0.75		
0.65		
0.54		

ระดับความสุข
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขโดยรวมของคนวัยท�ำงานใน
อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความสุขอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านน�้ำใจงาม
ด้านคุณธรรม ด้านสังคม ด้านการหาความรู้ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพดี ด้านการผ่อนคลาย
และด้านการเงิน
4. ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท�ำงานโดยภาพรวม ของคน
วัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยสถิติทดสอบที การวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียว แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับความสุขในการท�ำงานโดยภาพรวม ของคนวัยท�ำงานใน
อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กับปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านสังคม

รวม

-1.392 -1.495*

.498

-.591

-.311* -.325*** -.989

-.721

2. อายุ		

1.237

1.071

1.040

1.514

1.120

.930

.537

1.849

1.162

3. สถานภาพสมรส

.242

1.322

.679

.730

.393

1.124

2.494

.752

.967

4. ระดับการศึกษา

6.204*** 2.077

2.849* 4.050** 4.380** 3.787** 1.482

1.132

3.245

5. จ�ำนวนสมาชิกใน

1.263

.890

1.811

1.210

1.831

.308

1.683

.430

1.178

.616

.741

.481

1.610

1.419

.668

1.586

2.438 1.194

ด้านคุณธรรม

.172**

ด้านการ
ผ่อนคลาย
ด้านการ
หาความรู้

ด้านน�้ำใจงาม

1. เพศ		

ปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านการเงิน

ด้านสุขภาพดี

ด้านครอบครัว

ความสุขในการท�ำงาน

ครอบครัว
6. จ�ำนวนผู้ที่อยู่ใน
ความอุปการะ
7. ประเภทองค์กรที่

8.840*** 5.154** 14.857*** 8.292*** 9.325*** 7.448*** 6.148** 4.616** 8.085**

สังกัด
8. ต�ำแหน่งในหน่วยงาน 6.747*** 4.877** 3.438* 7.038*** 3.513* 3.697* 2.826*

2.600

4.342*

9. รายได้ต่อเดือนจาก 5.703*** 4.097** 9.083*** 4.472** 6.445*** 4.936*** 2.332

3.207* 5.034**

ต�ำแหน่งที่ปฏิบัติ
10. ระยะเวลาที่

1.861

2.293

.191

1.611

.284

2.491* 1.193

1.918

1.480

ปฏิบตั งิ านในองค์กร

* Sig < .05

** Sig < .01

*** Sig < .001

จากตารางที่ 4 พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ประเภทองค์กรที่สังกัด ต�ำแหน่ง
ในหน่วยงาน และรายได้ต่อเดือนจากต�ำแหน่งที่ปฏิบัติแตกต่างกัน ท�ำให้ระดับความสุข
ในการท�ำงานของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
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เพศ แตกต่างกัน ด้านสุขภาพดี ด้านการเงิน ด้านคุณธรรม และด้านครอบครัว
อายุ สถานภาพสมรส จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว และจ�ำนวนผู้ที่อยู่ในความ
อุปการะ ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน ด้านสุขภาพดี ด้านการเงิน ด้านการผ่อนคลาย
ด้านการหาความรู้ และด้านคุณธรรม
ประเภทองค์กรที่สังกัด แตกต่างกัน ด้านสุขภาพดี ด้านน�้ำใจงาม ด้านการเงิน
ด้านการผ่อนคลาย ด้านการหาความรู้ ด้านคุณธรรม ด้านครอบครัว และด้านสังคม
ต�ำแหน่งในหน่วยงาน แตกต่างกัน ด้านสุขภาพดี ด้านน�้ำใจงาม ด้านการเงิน
ด้านการผ่อนคลาย ด้านการหาความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านครอบครัว
รายได้ต่อเดือนจากต�ำแหน่งที่ปฏิบัติ แตกต่างกัน ด้านสุขภาพดี ด้านน�้ำใจงาม
ด้านการเงิน ด้านการผ่อนคลาย ด้านการหาความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านสังคม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร แตกต่างกัน ด้านคุณธรรม
5. ทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่างแรงจูงใจกั บความสุ ข ในการท� ำ งานของคน
วัยท�ำงาน ในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สถิติเพียร์สัน ดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท�ำงาน กับความสุขในการท�ำงาน
โดยภาพรวม ของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

1. แรงจูงใจ		
ด้านปัจจัยพื้นฐาน
2. แรงจูงใจ
ด้านปัจจัยจูงใจ
รวม
		

* Sig < .05

.521***
.581*** .562***
.538*** .496***
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)
(ต�่ำ)
.511*** .599***
.648***
.575*** .482***
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ต�่ำ)

.476***
.530*** .516***
.590***
.605*** .556***
(ต�่ำ)
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)

** Sig < .01

*** Sig < .001

รวม

ด้านสังคม

ด้านครอบครัว

ด้านคุณธรรม

.513***
(ปานกลาง)
.547***
(ปานกลาง)

ด้านการ
ผ่อนคลาย
ด้านการ
หาความรู้

.469***
(ต�่ำ)
.484***
(ต�่ำ)

ด้านการเงิน

ด้านน�้ำใจงาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านสุขภาพดี

ความสุขในการท�ำงาน

.564*** .530***
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
.571*** .552**
(ปานกลาง) (ปานกลาง)

.489***
.567*** .541***
(ต�่ำ)
(ปานกลาง) (ปานกลาง)
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จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจในการท�ำงาน มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การท�ำงานโดยรวม ของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ทุกด้านมีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความสุขในการท�ำงาน พบว่า
แรงจูงใจในการท�ำงานด้านปัจจัยพื้นฐาน มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท�ำงานโดยรวม
ของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านน�้ำใจงาม ด้านการเงิน ด้านการ
ผ่อนคลาย ด้านการหาความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านสังคมมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
อยู่ในระดับปานกลาง และด้านสุขภาพดีและครอบครัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
อยู่ในระดับต�่ำ
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความสุขในการท�ำงาน พบว่า
แรงจูงใจในการท�ำงานด้านปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท�ำงานโดยรวม
ของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก อยู่
ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นน�้ ำ ใจงาม ด้ า นการเงิ น ด้ า น
การผ่อนคลาย ด้านการหาความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านสังคมมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
อยู่ในระดับปานกลาง และด้านสุขภาพดีและครอบครัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
อยู่ในระดับต�่ำ
อภิปรายผล
ผู้วิจัยน�ำเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมือสุราษฎร์ธานี
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในภาพรวมและรายด้าน เพศ ระดับการศึกษา ประเภท
องค์กรที่สังกัด ต�ำแหน่งในหน่วยงาน และรายได้ต่อเดือนจากต�ำแหน่งที่ปฏิบัติแตกต่างกัน
ท�ำให้ระดับความสุขของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ประชา ดุจมะยูร (2557) ศึกษารูปแบบการบริหารแบบญีป่ นุ่ ทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการท�ำงาน
และความผูกพันต่อองค์กร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับความสุข 8 ประการในการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ด้านต�ำแหน่งงานและด้านรายได้เฉลี่ยมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ปิยวรรณ มาศผล
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(2554) ศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานตามทรรศนะของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ�ำกัด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า
การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน รายได้ อายุ
การท�ำงานและจ�ำนวนผูอ้ ปุ การะ มีระดับความสุขในการท�ำงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความสุขในการท�ำงาน โดย
รวมและรายด้าน ของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ทุกด้านมีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ศึกษาความสุข
ในการท�ำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อ
และกลุม่ งานสร้างสรรค์เพือ่ การใช้งาน ผลการศึกษา พบว่า ซึง่ ปัจจัยภายในองค์การทุกด้านมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท�ำงาน สอดคล้องกับ ประชา ดุจมะยูร (2557)
ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารงานญี่ ปุ ่ น ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการท� ำ งานและความผู ก พั น
ต่อองค์กร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบ
การบริหารแบบญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความสุข 8 ประการ ในการท�ำงานของพนักงาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง
3. ระดั บความสุขโดยรวมของคนวัยท�ำงานในอ� ำ เภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากได้รับความสุขในการท�ำงานด้าน
น�ำ้ ใจงามจากหน่วยงาน อาจเป็นเพราะได้รบั ความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีม รูส้ กึ เอือ้ อาทร/
ห่วงใยต่อคนรอบข้าง ให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า บริจาคสิ่งของ เป็นต้น สอดคล้องกับ กาญจณี
พั น ธุ ์ ไ พโรจน์ (2555) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการท� ำ งานของบุ ค ลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์และบุคลากร
มีความสุขในการท�ำงานระดับมาก
4. ระดับแรงจูงใจของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐานในหน่วยงาน ท�ำให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน อาจเป็นเพราะมีบรรยากาศการท�ำงานที่เป็นมิตร ได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน มีการให้ความร่วมมือกันในการท�ำงานและมีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือ
ดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน และด้านปัจจัยจูงใจท�ำให้มีความส�ำเร็จในการท�ำงานที่ท�ำใน
หน่ ว ยงาน อาจเป็ น เพราะ มี โ อกาสท� ำ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ เ สร็ จ สิ้ น และประสบ
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ความส�ำเร็จ การมีความรู้สึกพอใจในผลส�ำเร็จของงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ จากการท�ำงาน และการรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น สอดคล้องกับ ฉัตรปารี
อยู่เย็น (2555) ศึกษาแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
แรงจูงใจในการท�ำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้ ส�ำหรับองค์กร
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการท�ำงานของคนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี ด้านปัจจัยพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ซึ่งแรงจูงใจในการท�ำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานสูงกว่าทุกด้าน อาจเป็นเพราะ
มีบรรยากาศการท�ำงานที่เป็นมิตร พนักงานเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีเพื่อน
ร่วมงานให้ความร่วมมือในการท�ำงาน มีเพื่อนร่วมงานคอยดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน และ
หน่วยงาน จึงควรให้ความสนใจต่อปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ จะท�ำให้ระดับแรงจูงใจในการท�ำงานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขโดยรวมของคนวัย
ท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ซึ่งความสุขในการท�ำงานด้านน�้ำใจงามสูงกว่าทุกด้าน อาจเป็นเพราะมีการให้ความส�ำคัญ
กับการท�ำงานเป็นทีม มีความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง มีการให้การช่วยเหลือ
แก่คนรอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า บริจาค
สิ่งของ เป็นต้น และหน่วยงานจึงควรให้ความสนใจต่อปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ จะท�ำให้ระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงาน
เพิ่มมากขึ้น
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท�ำงานโดยภาพรวมของคนวัยท�ำงาน
ในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ�ำแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประเภทองค์กรที่สังกัด
ต�ำแหน่งในหน่วยงาน และรายได้ต่อเดือนจากต�ำแหน่งที่ปฏิบัติแตกต่างกัน ท�ำให้ระดับ
ความสุขในการท�ำงานของคนวัยท�ำงานโดยภาพรวม แตกต่างกัน หน่วยงานจึงควรให้
ความสนใจต่อปัจจัยด้านการหาความรู้ เพื่อให้มีพนักงานสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
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เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
มีการเข้ารับการอบรม ศึกษาต่อ ดูงานเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นไปในสายอาชีพของพนักงาน ก็จะท�ำให้
ระดับความสุขในการท�ำงานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความสุขในการท�ำงาน
พบว่า ด้านปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท�ำงานด้านการหาความรู้ ของคน
วัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่ ง สู ง กว่ า ทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะด้ า นความส� ำ เร็ จ ในการท� ำ งานของพนั ก งาน
อาจเป็ น เพราะพนั ก งานมี โ อกาสท� ำ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ เ สร็ จ สิ้ น และประสบ
ความส�ำเร็จ มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการท�ำงาน รู้จักป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น และมีความรู้สึกพอใจในผลส�ำเร็จของงาน หน่วยงานจึงควรให้ความสนใจต่อปัจจัย
ด้านความส�ำเร็จในการท�ำงาน อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ก็จะท�ำให้ระดับความสุขใน
การท�ำงานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้ ส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ควรมีการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกับสถาบันทางการเงิน
จัดตั้งกลุ่มสวัสดิการด้านการเงิน เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้คนวัยท�ำงานสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับความสุขในการท�ำงานของคนวัยท�ำงาน
2. สร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อก�ำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนท�ำงานเพื่อคนท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นหน่วยงานงานที่มีวัฒนธรรมองค์กร
แห่งความสุข
3. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีมาตรการกระตุน้ ให้คนวัยท�ำงานมีความตระหนักถึง
การสร้างความสุขในครอบครัว ได้แก่ ความรัก การมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ และความเชือ่ ถือ
ความไว้วางใจ การให้ความส�ำคัญกับคนที่อยู่ใกล้ตัวโดยมีรอยยิ้ม มีความรักความอบอุ่น
มีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกันและมีเวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัว
อย่างสม�่ำเสมอ จะท�ำให้เกิดความสุขในครอบครัวและจะน�ำไปสู่ต้นแบบขององค์กรที่มี
ความสุข
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาระดับแรงจูงใจในการท�ำงานที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการท�ำงาน
คนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ควรศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและครอบครัวของคนวัยท�ำงานใน
อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ควรศึ ก ษาการจั ด ตั้ ง องค์ ก รการเงิ น ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ส� ำ หรั บ สมาชิ ก
คนวัยท�ำงานในอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารอ้างอิง
กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท�ำงานของบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
กริช แรงสูงเนิน. (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย.
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: บริษัท วี. พริ้นท์ (1991) จ�ำกัด.
จุมพล หนิมพานิช. (2553). องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 16 กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. (2551). ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
สาคร สุขศรีวงศ์. (2556). การจัดการจากมุมมองนักบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ:
บริษัท จี.พี.ไซ. เบอร์ปรินท์ จ�ำกัด.
สิรินทร แซ่ฉั่ว. (2553). ความสุขในการท�ำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน.
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์.
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2555). วัยท�ำงานกับการดูแลสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม
2557, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/ citizen/news/
news_work.jsp.

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2559)
ความสุขและแรงจูงใจในการท�ำงานของคนวัยท�ำงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

211

ประชา ดุจมะยูร. (2557, กรกฎาคม). รูปแบบการบริหารแบบญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อความสุข
ในการท�ำงาน และความผูกพันต่อองค์กร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 9(1), 132-143.
ปิยวรรณ มาศผล. (2554). การศึกษาระดับความสุขในการท�ำงานตามทรรศนะของ
บุคลากร กรณีศกึ ษา บริษทั อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ�ำกัด อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน. (2551). HR & HAPPY WORKPLACE. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต และคณะ. (2556). คุณภาพชีวติ การท�ำงานและความสุข. พิมพ์ครัง้ ที่ 1
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส จ�ำกัด.
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ. (2555). คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส จ�ำกัด.
ศู น ย์ บ ริ ห ารการทะเบี ย น ภาค 8, (2557). สถิ ติ ป ระชากร ตุ ล าคม พ.ศ. 2557.
ส�ำนักบริหารการทะเบียน.

