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ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ความสุขในการทํางานของบุคลากรในสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2555
งานวิจยั นี้ ได้รบั ทุนอุดหนุน จากงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เงินรายได้สาํ นักหอสมุดกลาง)
ประจําปี 2553

ชื่อเรื่องงานวิ จยั : ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี ความสุขในการทํางานของบุคลากร
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาระดับความสุขในการทํางาน และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัว และปจั จัยด้านองค์กร กับ
ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่
สร้างสมการพยากรณ์ทาํ นายความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 104 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3. 31)
2. ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 6 ปจั จัย
ได้แก่ ปจั จัยด้านบุคลิกภาพ (X3) ปจั จัยด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ (X4) ด้านคุณลักษณะงาน (X7)
ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน (X8) ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ (X10) และด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (X12)
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มี 2 ปจั จัย
ได้แก่ ปจั จัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (X2) และปจั จัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว (X5)
3. ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ มี 4 ปจั จัย คือ ปจั จัยด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน (X1) ด้านนโยบายและการบริหารงาน (X6) ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน (X9) และด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน (X11)

4. ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 5 ปจั จัย โดย
เรียงลําดับจากปจั จัยทีส่ ง่ ผลมากทีส่ ดุ ไปยังปจั จัยทีส่ ง่ ผลน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ปจั จัยด้าน
คุณลักษณะงาน (X7) ด้านบุคลิกภาพ (X3) ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (X9)
ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน (X8) และด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (X2) โดยปจั จัยทัง้ 5 ปจั จัยนี้
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ 44.60
5. สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
5.1 สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้คะแนนดิบ ได้แก่
Yˆ
=
1.675 + .159X7 + .200X3 - .13X9 + .240X8 + X2
5.2 สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้คะแนนมาตรฐาน ได้แก่
Z
=
.249X7 + .258X3 - .278X9 + .310X8 + .161X2
หรือ
Z ความสุขในการทํางาน = .249*Zคุณลักษณะงาน + .258*Zบุคลิกภาพ .278*Zความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน + .310*Zสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน +
.161*Zรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
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ABSTRACT

The purposes of this research were to examine the level of happiness at work
and the relationship between personal, family, and organizational factors and work
happiness of the library staff at the Central Library, Srinakharinwirot University in order
to establish prediction equations of work happiness. The research population included
104 library staff members at the Central Library, Srinakharinwirot University. A
questionnaire was used to gather data which were analyzed using Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The study presented the following results:
1. Work happiness of the library staff at the Central Library, Srinakharinwirot
University was at a moderate level ( X = 3.31).
2. Factors that positively affected work happiness at 0.1 significance level
included personality (X3), achievement motivation (X 4), job characteristics (X 7),
workplace relationships (X 8), recognition (X 10), and working environment (X 12).
The two factors that positively affected work happiness at .05 significance
level were average monthly income (X 2) and family relationship (X 5).
3. The factors that did not significantly related to the work happiness included
duration of work performance (X 1), policy and administration (X 6), career advancement
(X 9), and work morale and encouragement (X 11).
4. The factors that significantly affected the work happiness at .01 level included
job characteristics (X 7), personality (X 3), career advancement (X 9), workplace
relationships (X 8), and average monthly income (X 2), respectively. Putting these five
factors together, they could predict happiness at work of the library staff at 44.60
percents.

5. The prediction equations of work happiness for the library staff were shown
as follows:
5.1 The prediction equation, using raw scores, was:
Yˆ =
1.675 + .159X7 + .200X3 - .13X9 + .240X8 + X2
5.2 The prediction equation, using standard scores, was:
Z =
.249X7 + .258X3 - .278X9 + .310X8 + .161X2
or
Z work happiness = .249*Z job characteristics + .258*Z personality - .278*Z
career advancement + .310*Z workplace relationships + .161*Z average monthly
income.
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน.......... 82

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การปฏิบตั งิ านในองค์กรใด ๆ ก็ตาม สิง่ ทีเ่ ป็ นปจั จัยสําคัญในการดําเนินงานให้
ประสบผลสําเร็จได้นนั ้ คือ บุคลากร แม้ปจั จุบนั จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก และ
มีการนํามาใช้แทนคนในการปฏิบตั ิ แต่กไ็ ม่ได้เป็ นเครือ่ งบ่งชีท้ ส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ในความสําเร็จ
คนทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์กรนัน้ ต่างหากทีจ่ ะเป็ นเครือ่ งบ่งชี้ เพราะคนเป็ นผูค้ ดิ ผูว้ างแผนและ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ดังนัน้ ถ้าคนมีคุณภาพ มีความสุขในการทํางาน งานก็จะประสบความสําเร็จได้ตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ (พยอม วงศ์สารศรี. 2541 : 2)
การทํางานอย่างมีความสุขนัน้ เป็ นสิง่ ทีบ่ ุคลากรทุกคนในองค์กรต่างปรารถนา คงไม่
อาจมีใครปฏิเสธได้วา่ หากคุณได้ทาํ งานในทีท่ าํ งานทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ ว่ามีความสุขแล้วนัน้ คุณจะรูส้ กึ
ผูกพัน สนุ กสนาน ความรูส้ กึ ทีว่ า่ มาทํางานจะหมดไป แต่จะกลับกลายเป็ นการมาร่วมสนุกกับ
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ความสําเร็จของตนเอง กลุ่ม และองค์กรทีเ่ ปรียบเสมือนบ้านหลังทีส่ อง
ปจั จุบนั กระแสการสร้างการทํางานอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้เริม่ แพร่หลายมาก
ยิง่ ขึน้ เพือ่ สร้างผลผลิตหรือผลประกอบการทีย่ งยื
ั ่ น สร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่บุคลากร
โดยให้เขาเหล่านัน้ รูส้ กึ ถึงการมีสว่ นร่วมในการทํางาน รูส้ กึ ทํางานแล้วมีความสุข รูส้ กึ ถึงความ
มันคงในงาน
่
การเจริญเติบโตก้าวหน้า กระตือรือร้นทีจ่ ะปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย สนุกกับ
งาน รวมถึงมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพือ่ นร่วมงาน และสภาพแวดล้อมทีท่ าํ งานทีด่ ี ทีเ่ อือ้ อํานวย
ให้เกิดความสุขในการทํางาน ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึง่ ช่วยให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์.
2544 ; จรรยา ดาสา. 2552 : ออนไลน์)
เมือ่ พิจารณาคําว่า “การทํางานอย่างมีความสุข” หลายคนต่างให้คาํ จํากัดความแตกต่าง
กัน ทัง้ นี้เนื่องจากคําว่า “ความสุข” ของแต่ละคนมีวถิ ใี นการเสพแตกต่างกัน บางคนคิดว่า
“การทํางานอย่างมีความสุข” ประกอบด้วยปจั จัย 3 ประการคือ 1) งานทีท่ าํ มีความสนุก
2) เพือ่ นร่วมงานดี 3) สภาพแวดล้อมในทีท่ าํ งานดี ในขณะทีบ่ างคนมองว่า “การทํางานอย่างมี
ความสุข” คือ ความรูส้ กึ ทีอ่ ยากมาทํางาน โดยองค์กรหรือผูบ้ ริหารจะต้องให้อสิ ระในความคิด มี
ความสนุ ก รูส้ กึ ท้าทาย ไม่จาํ กัดอยูแ่ ต่ในกรอบ เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หัวหน้างานให้
ความร่วมมือทีด่ ใี นการทํางาน และเมือ่ ทํางานสําเร็จควรจะต้องมีการชื่นชมและได้รบั การยอมรับ
จากผูบ้ ริหาร นอกจากนี้บางคนยังมีความเห็นว่า “การทํางานอย่างมีความสุข” คือการทํางานที่
เสมือนว่าไม่ได้ทาํ งาน แต่เหมือนกับทํากิจกรรมสุนกเพลิดเพลิน รูส้ กึ เต็มใจทีจ่ ะทํางานนัน้ อย่าง
เต็มที่ เป็ นต้น
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จากการให้ความหมายของ “การทํางานอย่างมีความสุข” พบว่าการทํางานทีม่ คี วามสุข
ควรจะประกอบไปด้วย การทํางานทีม่ คี วามสนุก มีความท้าทาย มีความเป็ นอิสระ มีเพือ่ น
ร่วมงานทีด่ ี มีสถานทีท่ าํ งานทีเ่ หมาะสมในอันทีจ่ ะสามารถสร้างบรรยากาศการทํางานอย่างมี
ความสุขได้ เมือ่ นํามาพิจารณาก็สามารถแยกออกเป็ นปจั จัยหลักๆ ได้ 4 ปจั จัยคือ
1) ตัวบุคลากร 2) งาน 3) ผูน้ ํา และ 4) บรรยากาศในทีท่ าํ งาน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีส่ นับสนุน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบแก่
อาจารย์ นิสติ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูใ้ ช้ภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ทัง้ ใน
ด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการวิจยั ดังนัน้ การให้บริการทีด่ เี ลิศเสริมสร้าง
ความพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการนัน้ จะได้แรงขับมาจากบุคลากรทีม่ คี วามพร้อม มีความสุขในการ
ทํางาน ซึง่ ทําให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะพัฒนางานและเพิม่ ผลผลิตหรือคุณภาพใน
การบริการของห้องสมุด หากบุคลากรประสบปญั หาหรืออุปสรรคใด ๆ ก็จะส่งผลทําให้คุณภาพ
ในการให้บริการมีประสิทธิภาพลดน้อยลง
ดังนัน้ การสร้างความสุขในทีท่ าํ งาน จะเกิดประโยชน์ทงั ้ บุคลากรและองค์กร โดยทําให้
บุคลากรมีความสุข ดํารงชีวติ อย่างเหมาะสม มีความมันคงในอาชี
่
พ เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าสําคัญต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ทด่ี ใี นหมูเ่ พือ่ นร่วมงาน มีแรงจูงใจใน
การทํางานมากยิง่ ขึน้ และรูจ้ กั บําเพ็ญประโยชน์ทงั ้ ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและองค์กร
สําหรับประโยชน์ต่อองค์กร ความสุขในการทํางานจะช่วยผลักดันประสิทธิภาพการทํางานให้
สูงขึน้ คุณภาพของการบริการดีขน้ึ ส่งผลให้ผรู้ บั บริการได้รบั การบริการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ และ
กลับมาใช้บริการอีก ลดปญั หาการขาดงาน การเข้าทํางานช้า การลาปว่ ย ลากิจ ของบุคลากร
ลดลง รวมทัง้ ลดอัตราการเข้า-ออกของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรมีความรักในองค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า มีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในหลากหลายอาชีพ เช่น พยาบาล
บุคลากรสาธารณสุข ครู ตํารวจ พนักงานบริษทั เป็ นต้น ส่วนบุคลากรห้องสมุด ไม่มกี ารศึกษา
ความสุขในการทํางานทีเ่ ฉพาะเจาะจง จะศึกษาเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทํางาน
ความเครียด และขวัญในการทํางานเท่านัน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ น
ประโยชน์ในการเป็ นข้อมูลแก่ผบู้ ริหารองค์กรใช้เป็ นแนวทางประกอบการวางนโยบายเพือ่
เสริมสร้างความสุขในการทํางาน เป็ นองค์กรแห่งความสุข ช่วยให้บุคลากรมีความสุขในการ
ทํางานเพิม่ มากขึน้ อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้เกิดคุณภาพในการให้บริการและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์การ
ไปสูค่ วามสําเร็จตามเป้าหมายในทีส่ ดุ
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัว และ
ปจั จัยด้านองค์กร กับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพือ่ สร้างสมการพยากรณ์ทาํ นายความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสําคัญของการวิจยั
ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์แก่ผบู้ ริหารองค์กรในการใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางประกอบ
การวางนโยบายเพือ่ เสริมสร้างความสุขในการทํางาน ซึง่ ส่งผลให้บุคลากรปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้เกิดคุณภาพในการให้บริการและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์การไปสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมายในทีส่ ดุ

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทัง้ หมด จํานวน 104 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 ปจั จัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่
1.1.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ นักหอสมุดกลาง
1.1.2 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1.1.3 บุคลิกภาพ
1.1.4 แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางาน
1.2 ปจั จัยด้านครอบครัว ได้แก่
1.2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว
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1.3 ปจั จัยด้านองค์กร ได้แก่
1.3.1 นโยบายและการบริหารงาน
1.3.2 ลักษณะงาน
1.3.3 สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน
1.3.4 ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
1.3.5 การได้รบั การยอมรับนับถือ
1.3.6 ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน
1.3.7 สภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขในการทํางาน
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อการทํางาน หรือ
ความรูส้ กึ พึงพอใจในการทํางาน รวมถึงอารมณ์ทแ่ี สดงออกทัง้ ทางด้านบวกและด้านลบ จาก
การใช้ชวี ติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีท่ าํ งาน ความรูส้ กึ พอใจในงานทีต่ นรับผิดชอบ และสิง่ แวดล้อม
ในการทํางาน รูส้ กึ ตนองมีคุณค่า สนุกสนานกับการทํางาน พยายามทีจ่ ะทําให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมาย โดยประยุกต์แนวคิดความสุขของแมเนียน (Manion. 2003) มาใช้ และประเมินโดย
ใช้แบบสอบถามทีป่ ระยุกต์มาจากแบบสอบถามความสุขในการทํางาน ของจงจิต เลิศวิบลู ย์
มงคล นภัชชล รอดเทีย่ ง ซึง่ สร้างขึน้ ตามแนวคิดความสุขในการทํางานตามกรอบแนวคิดของ
ดายเนอร์ (Diener. 2003) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
องค์ประกอบของความสุขในการทํางาน ได้แก่
1.1 ความพึงพอใจในชีวติ หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีความพึงพอใจในสิง่ ทีต่ นเป็ น
และกระทําอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวติ สอดคล้องกับความเป็ นจริง สามารถกระทํา
ได้ตามความตัง้ ใจ สมเหตุสมผล เข้าใจและยอมรับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องปรับตัว
1.2 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การทีบ่ ุคคลได้กระทําในสิง่ ทีต่ นรักและชอบ
พอใจกับสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางาน มีความสุขเมือ่ งานทีก่ ระทําสําเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย ตลอดจนงานทําให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1.3 อารมณ์ทางด้านบวก หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีอารมณ์ความรูส้ กึ เป็ นสุขกับสิง่
ทีด่ ี รืน่ รมย์หรรษา สนุกสนานกับการทํางาน ยิม้ แย้มแจ่มใส เบิกบานได้เสมอขณะทํางาน
เลื่อมใสศรัทธาในสิง่ ทีต่ นกระทํา รับรูถ้ งึ ความดีงาม และคุณประโยชน์ของงานทีท่ าํ
1.4 อารมณ์ทางด้านลบ หมายถึง ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นทุกข์กบั สิง่ ไม่ดี ทีเ่ กิดขึน้ ใน
การทํางาน เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจเมือ่ เห็นการกระทําทีไ่ ม่ซ่อื สัตย์
หรือไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ เพือ่ สนองความต้องการของตนให้มคี วามสุข มี
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ความรูส้ กึ ปราศจากความวิตกกังวล มีความเพลิดเพลิน อบอุน่ ไม่เครียด มีความเต็มใจและ
ความรูส้ กึ ถึงความสําคัญของตนเองในการทํางาน ซึง่ จะทําให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพ
2. ดัชนีความสุข หมายถึง ตัวแปรทีม่ ผี ลทําให้เกิดความสุขและความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางาน หมายถึง สิง่ เอือ้ อํานวยทีม่ ผี ลต่อ
ความสุขในการทํางาน ดังนี้
3.1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่
สังกัดสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านที่
สํานักหอสมุดกลาง รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน บุคลิกภาพ และแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ นักหอสมุดกลาง หมายถึง วันเดือนปี
ทีเ่ ริม่ ทํางานในสํานักหอสมุดกลางจนถึงปจั จุบนั คิดเป็ นจํานวนปีบริบรู ณ์ ถ้าเกิน 6 เดือนขึน้ ไป
นับเพิม่ เป็ น 1 ปี
3.1.2 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน หมายถึง เงินเดือน หรือเงินพิเศษอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั
นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา เฉลีย่ ต่อเดือน โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้
3.1.3 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะทีแ่ สดงออกของบุคลากร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ แสดงออกหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
ในการดํารงชีวติ อันส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน ในการวิจยั นี้แบ่ง
ตามแบบสํารวจกิจกรรมของเจนกินส์ (Jenkins Activity Survey) แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
(Jenkins, Zyzanski & Rosenman. 1971 : 193-202)
3.1.3.1 บุคลิกภาพแบบเอ เป็ นลักษณะบุคลิกภาพของบุคลากรทีร่ กั
ความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่า
ประโยชน์ มีมาตรฐานการทํางานสูง ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ชอบแข่งขัน ชอบทํางานให้ประสบ
ความสําเร็จและสัมฤทธิผล ชอบทํางานด้วยความรวดเร็ว ไม่ชอบการรอคอย เปิดเผย โผงผาง
มีการแสดงออกอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา
3.1.3.2 บุคลิกภาพแบบบี เป็ นลักษณะบุคลิกภาพของบุคลากรที่
ค่อนข้างเฉื่อยชา ไม่รบี ร้อน ไม่กา้ วร้าว จิตใจเยือกเย็น ทํางานไปเรือ่ ย ๆ ไม่หวังผลสัมฤทธิ ์ใน
การทํางาน ไม่ชอบฟนั ฝา่ อุปสรรคต่าง ๆ อดทน และรอคอยได้
3.1.4 แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคลากรทีต่ อ้ งการประสบ
ความสําเร็จในการทํางานทีต่ งั ้ ไว้ มีความมุง่ มันในการทํ
่
างานโดยการกําหนดเป้าหมายทีม่ คี วาม
เป็ นไปได้ทจ่ี ะทําให้สาํ เร็จ เหมาะสมกับความสามารถของตน มีความมานะพยายาม มีความ
อดทน มีความรับผิดชอบในการทํางานและมีความภาคภูมใิ จในความสําเร็จและความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน
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3.2 ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของครอบครัว ได้แก่
สัมพันธภาพในครอบครัว
3.2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวทีป่ ฏิบตั ติ ่อกัน ในการสนับสนุนช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน สมาชิกในครอบครัวมีสว่ นร่วมในกิจกรรม/งานบ้านร่วมกัน รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการ
วางแผนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน วัดได้จากคะแนนทีบ่ ุคลากรให้ตามการรับรูท้ ่ี
แสดงถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กร สอดคล้องกับข้อความในแบบสอบถาม
3.3 ปัจจัยด้านองค์กร หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อลักษณะหรือ
บรรยากาศภายในองค์กรทีบ่ ุคลากรปฏิบตั งิ าน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน
สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ขวัญ/
กําลังใจในการทํางาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
3.3.1 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อ
นโยบายและการบริหารของผูบ้ งั คับบัญชา ในด้านความชัดเจนในการกําหนดนโยบายและการ
บริหาร ลักษณะการบริหารจัดการภายในองค์กร วัดได้จากคะแนนทีบ่ ุคลากรให้ตามการรับรูท้ ่ี
แสดงถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กร สอดคล้องกับข้อความในแบบสอบถาม
3.3.2 ลักษณะงาน หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อบทบาทหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีป่ ฏิบตั ใิ นหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ และ
ประสบการณ์ของตน มีอาํ นาจในการตัดสินใจต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีอสิ ระในการทํางาน
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถหรือประสบการณ์ทาํ งานทีม่ อี ยู่ มีความมันคงในการทํ
่
างาน มีสว่ น
ร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนปริมาณงานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ หรืองานอื่น ๆ
นอกเหนือจากงานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ การกระจายงาน ความสมดุลของปริมาณงานกับจํานวน
บุคลากรในกลุ่มงาน ปริมาณงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายกับระยะเวลาในการทํางานนัน้ ๆ จนสําเร็จ
วัดได้จากคะแนนทีบ่ ุคลากรให้ตามการรับรูท้ แ่ี สดงถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กรสอดคล้องกับ
ข้อความในแบบสอบถาม
3.3.3 สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อ
ความสัมพันธ์ / การปฏิบตั ทิ ม่ี ตี ่อผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน หรือนอกเหนือจากการปฏิบตั งิ าน ในด้านลักษณะมีความเป็ นกันเอง เคารพ
นับถือซึง่ กันและกัน การยอมรับฟงั แลกเปลีย่ นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
ผูบ้ งั คับบัญชาเข้าใจปญั หาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน การสนับสนุน
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีลกั ษณะความเป็ นมิตรความผูกพัน ไม่มคี วามขัดแย้ง มีความจริงใจต่อ
กัน วัดได้จากคะแนนทีบ่ ุคลากรให้ตามการรับรูท้ ม่ี ตี ่อองค์กรสอดคล้องกับข้อคําถามใน
แบบสอบถาม
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3.3.4 ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อ
โอกาสในการเลื่อนระดับ เลื่อนตําแหน่งทีส่ งู ขึน้ โอกาสได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง หน้าที่
การงานทีส่ งู ขึน้ ได้รบั การสนับสนุนในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ลาศึกษาต่อและการพัฒนา
ทักษะ รวมถึงศักยภาพของตนเองในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง วัดได้จากคะแนนทีบ่ ุคลากรให้
ตามการรับรูท้ แ่ี สดงถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กรสอดคล้องกับข้อคําถามในแบบสอบถาม
3.3.5 การได้รบั การยอมรับนับถือ หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อการ
ได้รบั ความไว้วางใจ ความคาดหวังจากผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือ
ผูใ้ ช้บริการ การได้รบั งานทีท่ า้ ทายความสามารถ มีคุณค่าหรือมีความสําคัญในหน่วยงาน การ
ยอมรับนับถือมีหลายรูปแบบ เช่น จากคําพูด การยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้
กําลังใจต่าง ๆ วัดได้จากคะแนนทีบ่ ุคลากรให้ตามการรับรูท้ แ่ี สดงถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กร
สอดคล้องกับข้อคําถามในแบบสอบถาม
3.3.6 ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อสิง่
ตอบแทนทีไ่ ด้รบั เมือ่ ทํางานประสบความสําเร็จ แบ่งเป็นสิง่ ตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นเงิน เช่น การเป็ นที่
ยอมรับ ยกย่องชมเชยในกลุ่มผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และสิง่ ตอบ
แทนทีเ่ ป็ นเงิน เช่น เงินรางวัล หรือการให้รางวัลในวาระพิเศษต่าง ๆ ในช่วงเวลาทีป่ ฏิบตั ใิ น
องค์กร วัดได้จากคะแนนทีบ่ ุคลากรให้ตามการรับรูท้ แ่ี สดงถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กรสอดคล้อง
กับข้อคําถามในแบบสอบถาม
3.3.7 สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง การรับรูข้ องบุคลากรทีม่ ตี ่อ
สภาพทัวไปขององค์
่
กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานและองค์ประกอบทีเ่ ป็ นเครือ่ งช่วยในการทํางาน
ให้มคี วามคล่องตัว ได้แก่ ขนาดห้องทํางานทีไ่ ม่แออัด ไฟฟ้าสว่างพอในการทํางาน ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของทีท่ าํ งาน การดูแลรักษาความสะอาดของทีท่ าํ งาน บริเวณทีท่ าํ งาน
ปราศจากสิง่ รบกวน ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน คุณภาพของเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ วัดได้จากคะแนนทีบ่ ุคลากรให้ตามการรับรูท้ แ่ี สดงถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กรสอดคล้อง
กับข้อคําถามในแบบสอบถาม
4. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง หมายถึง บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในสังกัดสํานัก
หอสมุดกลาง หอสมุดองครักษ์ และห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 6 เดือนขึน้ ไป
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กรอบความคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. ปัจจัยด้านส่วนบุคคล
1.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ นัก
หอสมุดกลาง
1.2 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1.3 บุคลิกภาพ
1.4 แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน
2. ปัจจัยด้านครอบครัว
2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว

3. ปัจจัยด้านองค์กร
3.1 นโยบายและการบริหารงาน
3.2 ลักษณะงาน
3.3 สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน
3.4 ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
3.5 การได้รบั การยอมรับนับถือ
3.6 ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน
3.7 สภาพแวดล้อมในการทํางาน
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สมมุติฐานในการวิจยั
1. ปจั จัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ นักหอสมุดกลาง รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน บุคลิกภาพ และแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี
ความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง
2. ปจั จัยด้านครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี
ความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง
3. ปจั จัยด้านองค์กร ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน สัมพันธภาพในที่
ทํางาน ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั ดัชนีความสุขในการทํางานของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง
4. ปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัว และปจั จัยด้านองค์กรมีอทิ ธิพลต่อดัชนี
ความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และนํ าเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. ความสุขในการทํางาน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความสุขในการทํางาน
3. ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุขในการทํางาน
4. การประเมินความสุขในการทํางาน
5. บทบาท ภารกิจของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
6.2 งานวิจยั ในประเทศ

ความสุขในการทํางาน
ความหมายของความสุขในการทํางาน
เมือ่ กล่าวถึงความหมายของคําว่า “ความสุข” (Happiness) นัน้ เป็ นการยากทีห่ าคํา
จํากัดความทีไ่ ด้ความหมายทีแ่ ท้จริง เนื่องจากคําว่า “ความสุข” ในบริบทของแต่ละบุคคล กลุม่
องค์กร สังคม ประเทศ ต่างมีความหมายทีแ่ ตกต่างกัน ดังตัวอย่างคํานิยามเหล่านี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายว่า ความสุข หมายถึง
ความสบาย ความสําราญ ความปราศจากโรค (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 : 825)
ความสุขตามทฤษฎีจริยศาสตร์ของอริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก (Gavin and
Mason. 2004 : 387-389) กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนอยากมีความสุขและแสวงหาหนทางทีจ่ ะนํา
ชีวติ ไปสูค่ วามสุข รวมถึงความสุขแต่ละประเภทจะสัมพันธ์กบั สิง่ หนึ่งอย่างสมเหตุสมผล หาก
มนุ ษย์จะพบกับชีวติ ทีด่ งี าม มนุ ษย์กต็ อ้ งอยูใ่ นสังคมทีด่ เี ช่นกัน ซึง่ สังคมนี้กเ็ ปรียบเหมือนกับ
การทํางานในองค์กร เพราะบุคคลต้องใช้เวลามากมายอยูก่ บั การทํางาน นอกจากนี้ยงั ต้องทุม่ เท
ทัง้ พลังกายและพลังใจสูก่ ารทํางาน และองค์กรเป็ นแหล่งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เปรียบเหมือนความสัมพันธ์ทางสังคม ซึง่ ลักษณะทีส่ าํ คัญต่อการสร้างความสุขตามแนวคิดของ
อริสโตเติล คือ ความอิสระ (Freedom) ความสุขเป็ นผลมาจากการทีบ่ ุคคลสามารถสร้าง
ทางเลือกได้ ความรู้ (Knowledge) ความสุขจําเป็ นต้องมีความรูเ้ พือ่ ทีจ่ ะทําให้มเี หตุผลต่อการ
ตัดสินใจทีส่ าํ คัญได้ และคุณธรรม (Virtue) การกระทําทีอ่ ยูบ่ นจริยธรรมอันดีจะช่วยพัฒนาการ
ตัดสินใจทีด่ ี ซึง่ ผลนัน้ นํามาสูค่ วามภาคภูมใิ จ และความเคารพในตนเอง อริสโตเติลได้ชใ้ี ห้เห็น
ถึงแนวทางทีน่ ําไปสูค่ วามผาสุกหรือทีเ่ รียกว่า “Eduaemonia” ซึง่ ต่อมาได้เปลีย่ นให้เป็ นคําศัพท์
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สมัยใหม่คอื “Happiness” และได้นํามาหลอมรวมเข้ากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกด้วย
วิลเลียม เจมส์ นักจิตวิทยาอเมริกนั (อ้างถึงใน วิทยากร เชียงกูล. 2548 : 11-12) ได้
กล่าวเกีย่ วกับความสุขว่า “แรงจูงใจในการทํากิจกรรมทุกอย่างของคนแทบทุกคน คือ ทํา
อย่างไรจะได้มา รักษาไว้ และฟื้นฟูความสุข เพราะการทีค่ นเรามีความสุขหรือไม่มคี วามสุขนัน้
เป็ นตัวกําหนดทุกอย่างในชีวติ คนทีม่ คี วามสุขจะมองโลกเป็ นที่ ๆ ปลอดภัยมากกว่า เป็ นคนที่
ตัดสินใจได้เก่งกว่า ร่วมมือกับคนอื่นได้งา่ ยกว่า มีชวี ติ ทีม่ สี ขุ ภาพดีมพี ลังและความพอใจ
มากกว่าคนทีไ่ ม่มคี วามสุข”
วีนโฮเฟน่ (1997) ให้นิยามความสุขว่า หมายถึง เป็ นการประเมินของแต่ละคนว่า
ชื่นชอบชีวติ โดยรวมของตนเองมากแค่ไหน การทีเ่ ราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึง เรารูส้ กึ
ชอบหรือพึงพอใจกับชีวติ เรา คนทีม่ คี วามสุขนัน้ เป็ นคนทีแ่ ทบจะไม่รสู้ กึ วิตกกังวลกับชีวติ
ตนเอง ชอบสนุ กสนานอยูก่ บั เพือ่ นฝูงและชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอารมณ์มนคงไม่
ั่
เปลีย่ นแปลงขึน้ ลงง่าย และมักจะหวังว่าตนจะพบเจอสิง่ ดี ๆ ในอนาคต
แอนดรูวแ์ ละวิทธี (Andrews and Whithey. 1978 อ้างถึงใน ศิรบิ รู ณ์ สายโกสุม.
2550) กล่าวว่า ความสุขมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. อารมณ์ทางบวก 2. ความพึงพอใจในชีวติ
3. ปราศจากอารมณ์ทางลบหรือความเศร้าโศก ข้อเสนอนี้ได้รบั การสนับสนุนจากการวิจยั เพิม่
มากขึน้ ในปจั จุบนั อาจมีองค์ประกอบเพิม่ เติมเกีย่ วกับความสุขอีก ได้แก่ การบรรลุความ
ปรารถนาแห่งตน เช่น บรรลุเป้าหมายในชีวติ การมีความเจริญงอกงาม มิตขิ องความสุขภายใน
จิตใจทีม่ คี วามใกล้เคียงกันคือ การได้ใช้เวลาว่าง การมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั บุคคลอันเป็ นทีร่ กั
เช่น สามี ลูก เป็ นต้น หรือการดื่มดํ่าไปกับความงามของธรรมชาติ (Argyle and Crossland,
1991: Lu and Argyle. 1994)
วาร์ร (Warr. 2007) กล่าวถึง ความสุขในการทํางานว่า เป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
จิตใจของบุคคลทีต่ อบสนองต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในการทํางานหรือประสบการณ์ของบุคคลใน
การทํางาน เป็ นพืน้ ฐานของการมีชวี ติ ทีด่ ี มีความสําคัญมาก สําหรับทุกคนทัง้ ในการทํางานและ
ชีวติ ส่วนตัว ทุกคนเสาะแสวงหาและปรารถนาทีจ่ ะมีความสุข สามารถพัฒนาให้เกิดความสุขใน
การทํางานได้
แมเนียน (Manion. 2003) กล่าวว่า ความสุขในการทํางาน คือ ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การเรียนรูซ้ ง่ึ เป็ นผลตอบสนองจากกการกระทํา การสร้างสรรค์ของตนเอง มีความปลาบปลืม้ ใจ
นําไปสูก่ ารทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการรับรูแ้ ละการแสดงออกทีเ่ กีย่ วกับการทํางาน
การปฏิบตั งิ านด้วยความสุข สนุกสนาน มีความผูกพันกัน มีความพอใจทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านร่วมกัน
เกิดสัมพันธภาพทีด่ ใี นทีท่ าํ งาน ปฏิบตั งิ านด้วยความรูส้ กึ อยากทีจ่ ะทํางาน มีความผูกพันในงาน
และทําให้คงอยูใ่ นองค์กรต่อไป
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อภิชยั มงคล และคณะ (2544 : ออนไลน์) กล่าวว่า ความสุข หมายถึง สภาพชีวติ ทีเ่ ป็ น
สุข มีศกั ยภาพทีเ่ ป็ นสุข อันเป็ นผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปญั หาในการดําเนิน
ชีวติ มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองเพือ่ คุณภาพความดีงามในจิตใจภายใต้สภาพสังคมและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความสุขกับสุขภาพจิตตามบริบทของสังคมไทยถือเป็ นเรือ่ ง
เดียวกัน
จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล (2547 : 27) กล่าวว่า ความสุขในการทํางาน หมายถึง บุคคลที่
ได้กระทําในสิง่ ทีต่ นรักและพึงพอใจชอบและศรัทธาในงานทีท่ าํ พึงพอใจในประสบการณ์ชวี ติ ที่
ตนเองได้รบั ตลอดจนประสบการณ์เหล่านัน้ ให้ผลต่อความรูส้ กึ ทางบวกมากกว่าอารมณ์
ความรูส้ กึ ทางลบ ทําให้เกิดการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี าม บนพืน้ ฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม
พรรณิภา สืบสุข (2548) กล่าวว่า ความสุขในการทํางาน หมายถึง การทีบ่ ุคคลได้
กระทําในสิง่ ทีต่ นเองรัก รูส้ กึ สนุกสนานและศรัทธาในงานทีท่ าํ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั เกิดการสร้างสรรค์ในทางบวก
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ (2549) กล่าวว่า ความสุข คือ การมีอสิ ระ การมีความรู้ และ
การมีคุณความดี ความสุขในการทํางานจะเกิดขึน้ ได้ขน้ึ อยูก่ บั ตัวบุคลและองค์การ ซึง่ จะมีสว่ น
อย่างมากทีจ่ ะทําให้บุคลากรเกิดความสุข มีสขุ ภาพดี และมีผลิตผลของงานสูง
สรุปได้วา่ ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูส้ กึ ทางบวกทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวบุคคล
ทีต่ อบสนองต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในการทํางาน โดยทีบ่ ุคคลนัน้ เกิดความรูส้ กึ เพลิดเพลิน
สนุ กสนาน กระตือรือร้นในงานทีท่ าํ มีความพึงพอใจและความภาคภูมใิ จในงาน ได้ทาํ งานกับ
เพือ่ นร่วมงานทีด่ ี รับรูว้ า่ งานทีต่ นทํานัน้ มีความสําคัญ มีคนเห็นคุณค่าของงานทีท่ าํ และมี
ความสุขในทีท่ าํ งาน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน
แนวคิ ดเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน
วาร์ร (Warr. 1990) กล่าวถึง ความสุขในการทํางานว่า เป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
จิตใจของบุคคลทีต่ อบสนองต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในการทํางานหรือประสบการณ์ของบุคคลใน
การทํางาน ประกอบด้วย
1. ความรืน่ รมย์ในงาน เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทํางาน โดยเกิดความ
รูส้ กึ สนุกสนานกับการทํางาน และไม่มคี วามรูส้ กึ วิตกกังวลใดๆ ในการทํางาน
2. ความพึงพอใจในงาน เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทํางาน โดยเกิด
ความรูส้ กึ เพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจและยินดีในการปฏิบตั งิ านใน
หน้าทีข่ องตน
3. ความกระตือรือร้นในการทํางาน เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทํางาน
โดยเกิดความรูส้ กึ ว่าอยากทํางาน มีความตื่นตัว ทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว
กระฉับกระเฉง มีชวี ติ ชีวาในการทํางาน ต่อมา วาร์ร (Warr. 2007 : 726-729) เสนอแนวคิดใน
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การทํางานอย่างมีความสุขว่า ความสุขมีความสําคัญมากสําหรับทุกคนทัง้ ในการทํางานและชีวติ
ส่วนตัว ความสุขเป็ นพืน้ ฐานของการมีชวี ติ ทีด่ ี ทุกคนเสาะแสวงหาและปรารถนาทีจ่ ะมีความสุข
การศึกษาเรือ่ งความสุขอาจทําได้ทงั ้ ด้านบวกและด้านลบ ไม่วา่ เราให้ความสําคัญในด้านใดก็
สามารถพัฒนาให้เกิดความสุขในการทํางาน ด้วยวิธดี งั ต่อไปนี้
3.1 ความสุขควรพิจารณาจากหลายด้านไม่ควรมองเพียงด้านเดียว การศึกษาใน
แง่มมุ ทีห่ ลากหลายเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นและดีกว่าทีจ่ ะใช้ดชั นีบ่งชีค้ วามสุขเพียงตัวเดียว ความรูส้ กึ
ระดับของความรูส้ กึ และบริบททีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความสุข
3.2 สิง่ แวดล้อมสามารถทําให้เกิดความสุขในการทํางาน โครงสร้างของสิง่ แวดล้อม
ทีค่ วรนํามาพิจารณา คือ การให้โอกาสบุคลากรมีอสิ ระในการคิดและมีสว่ นร่วมในงาน ให้โอกาส
ในการทีจ่ ะพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถของตน ความหลากหลายของงาน บทบาทที่
ชัดเจน รายได้ทแ่ี น่นอน ความปลอดภัยทางกายภาพ การมีคุณค่าในสังคม การได้รบั การ
สนับสนุน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการได้รบั ความยุตธิ รรม
3.3 ความสุขไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจน บางคนให้ความสําคัญกับเรือ่ งหนึ่งมาก ในขณะที่
เป็ นเรือ่ งเล็กน้อยของอีกคนหนึ่ง ลักษณะของสิง่ แวดล้อมทีพ่ งึ ปรารถนา บางครัง้ ก็กลายเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
3.4. ความสุขเกิดขึน้ เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการคิด
และตัดสินใจจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้มกี ารศึกษาเรือ่ งของความสุขแตกต่างกันออกไป คือ
3.4.1 เปรียบเทียบกับบุคคล การทีไ่ ด้เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นทีด่ อ้ ยกว่าทําให้
ตัวเองรูส้ กึ ดีขน้ึ
3.4.2 เปรียบเทียบกับสถานการณ์ ในสถานการณ์ทต่ี ่างกันมีผลกระทบต่อ
ความสุขในระดับทีต่ ่างกัน เหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดหวังมีผลกระทบต่อความสุขหรือความทุกข์
มากกว่าเหตุการณ์ทค่ี าดหวัง
3.4.3 เปรียบเทียบกับเวลา ความสุขขึน้ อยูก่ บั เวลาและจังหวะของการ
เปลีย่ นแปลง กระบวนการในการนําไปสูเ่ ป้าหมายอาจทําให้เกิดความสุข ในขณะทีก่ าร
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ไม่ทาํ ให้เกิดความสุข
3.4.4 ความสามารถของแต่ละบุคคล แต่ละคนมีบทบาทและความสามารถที่
แตกต่างกัน บทบาทในการเป็ นสมาชิก บทบาทเฉพาะด้าน บทบาททีน่ ่าสนใจ ความสามารถที่
จะเผชิญกับสิง่ แปลกใหม่ ความคุน้ เคย มีผลต่อความสุขของแต่ละบุคคล
3.5. ความคิด พฤติกรรม วัฒนธรรม พืน้ ฐานของแต่ละบุคคลทีแ่ ตกต่างกันออกไป
เป็ นอุปสรรคในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ต้องมีความเข้าใจพืน้ ฐานแต่ละบุคคล
3.6. ความสุขเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนปรารถนา ความทุกข์เป็ นสิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ ง การ
จัดการกับความทุกข์จงึ เป็ นเป้าหมายสําคัญ คนส่วนใหญ่พยายามฟนั ฝา่ อุปสรรคเพือ่ ให้ได้สงิ่ ที่
ตนเองต้องการและรักษาความสุขนัน้ ไว้
ความเชื่อทีว่ า่ เมือ่ คนทํางานมีความสุข การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรจะ
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เติบโตได้อย่างยังยื
่ นโดยผ่านองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ งานทีไ่ ด้รบั การเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้แสดงศักยภาพ วัฒนธรรมการทํางานทีใ่ ห้บุคลากรมีโอกาสร่วมตัดสินใจและรูส้ กึ
เป็ นเจ้าของ ปจั จัยแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมการทํางาน รวมถึงสัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน และภาวะ
ผูน้ ําทีแ่ สดงทิศทางทีช่ ดั เจน ส่งเสริมการทํางานและสร้างขวัญกําลังใจแก่สมาชิก ดังนัน้
เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่าองค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace 8 จึงถูกสร้างสรรค์และแนะนํา
มาขับเคลื่อนการสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทํางานในองค์กร การสร้างองค์กรแห่งความสุขมี
เป้าหมายสําคัญ คือ คนทํางานมีความสุข ทีท่ าํ งานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ ดังนัน้ โอกาสของ
การบรรลุเป้าหมาย จําเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและการเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ อง 3 ฝา่ ย
คือ
ผูบ้ ริหาร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการสร้างองค์กร
แห่งความสุข ต้องเข้าใจบริบทของคําว่า “ความสุข” นํามาซึง่ ประโยชน์อะไรบ้าง และทําไมต้อง
สร้างองค์กรแห่งความสุข
ฝา่ ยบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ มีความเข้าใจองค์กร เป้าหมายและวัฒนธรรมองค์กร ต้อง
ชีใ้ ห้เห็นคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์และ
ผลักดันให้เกิดการตอบรับกับกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
บุคลากรในองค์กร ต้องมีการรับรู้ มีความเข้าใจและมีความพร้อมทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งของ
ทีมงาน มีสว่ นร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มใจและต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program - UNDP)
ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั ความก้าวหน้าของมนุษย์ เรียกว่า ความสุข 8 ประการ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ
ได้แก่ ความสุขของคน ครอบครัวและสังคม ซึง่ องค์กรทัง้ หลายสามารถทําให้ความสุขนี้เกิดขึน้
ได้ดว้ ยการสร้างความสุขในทีท่ าํ งาน ต่อมาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หรือ สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ. 2552 : 27-38) ได้ใช้แนวคิด
เรือ่ งการทํางานอย่างมีความสุขนี้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานเพือ่ การมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
สุขภาพทีด่ ขี ององค์กร ประกอบด้วย
1. สุขภาพดี (Happy Body) ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งทัง้ กายและจิตใจ
2. นํ้าใจงาม (Happy Heart) กระตุน้ ให้เกิดความเอือ้ อาทรต่อกันและกัน
3. สังคมดี (Happy Society) สนับสนุ นให้เกิดความรักสามัคคีเอือ้ เฟื้อต่อชุมชนที่
บุคลากรทํางานและพักอาศัย ให้มสี งั คมและสภาพแวดล้อมทีด่ ี
4. ผ่อนคลาย (Happy Relax) ให้ความรูค้ วามเข้าใจ รูจ้ กั ผ่อนคลายต่อสิง่ ต่างๆ ใน
การดําเนินชีวติ การสร้างกิจกรรมบันเทิงพักผ่อนลดความเครียดในการทํางาน
5. พัฒนาสมอง (Happy Brain) ส่งเสริมให้บุคลากรรูจ้ กั ศึกษาหาความรูพ้ ฒ
ั นาตนเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพือ่ ให้เกิดทักษะความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการ
ทํางาน ชีวติ เกิดความมันคง
่
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6. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กระตุน้ ให้เกิดความ
ศรัทธา มีศลี ธรรมในการดําเนินชีวติ
7. ปลอดหนี้ (Happy Money) สนับสนุนให้บุคลากรรูจ้ กั เก็บรูจ้ กั ใช้ไม่เป็ นหนี้ บริหาร
การใช้จา่ ยของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพือ่ ให้เกิดความมันคงทางการเงิ
่
น ไม่
มีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
8. ครอบครัวดี (Happy Family) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในความสําคัญของ
ครอบครัว การซื่อสัตย์ซง่ึ กันและกัน การสร้างครอบครัวทีเ่ ข้มแข็งและอบอุน่
แนวทางทัง้ 8 ประการ จะก่อให้เกิดสุขภาวะทีด่ ที งั ้ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทํางาน
ทฤษฎีความพึงพอใจในการทํางาน
ทฤษฎีลาํ ดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs
Theory) พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวติ มีความเป็ นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วง ปี พ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว์ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และได้พฒ
ั นาทฤษฎีลาํ ดับขัน้ ความต้องการของ
มนุษย์ สรุปได้วา่ พฤติกรรมของมนุ ษย์มรี ากฐานมาจากความต้องการ ซึง่ ในเบือ้ งต้นลําดับไว้
เป็ น 5 ระดับ เมือ่ มนุ ษย์ได้รบั การตอบสนองความต้องการในขัน้ ต้นแล้ว ก็จะมีความปรารถนาใน
ขัน้ สูงขัน้ ไปตามลําดับ แต่ถา้ ความต้องการนัน้ ยังไม่ได้รบั การตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด
นําไปสูแ่ รงกระตุน้ ให้เกิดแรงขับเคลื่อนหาวิธกี าร หรือแสดงพฤติกรรมทีน่ ําไปสูผ่ ลลัพธ์ท่ี
ต้องการเพือ่ ลดความตึงเครียดหรือตอบสนองความพึงพอใจนัน้ การทีผ่ บู้ ริหารองค์กรภาครัฐ
เข้าใจเรือ่ งพฤติกรรมและความต้องการของมนุ ษย์จะช่วยให้สามารถสร้างเหตุปจั จัยเพือ่ ส่งเสริม
ให้บุคลากร มีพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ทงั ้ ในส่วนของการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ขององค์กร การให้บริการแก่ประชาชนและบุคลากรทํางานอย่างมีความสุข และมีแรงจูงใจทีจ่ ะ
พัฒนาตนเอง และทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
พฤติกรรมของมนุ ษย์มรี ากฐานมาจากความต้องการ มาสโลว์ได้แบ่งไว้เป็ น 5 ระดับ
ดังนี้ (Maslow. 1970)
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความต้องการ
อาหาร นํ้าดื่ม ทีพ่ กั อาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม ความ
ต้องการทางเพศ เป็ นต้น
2. ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety Needs) เช่น ความรูส้ กึ มันคง
่
ปลอดภัยในการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ งานทีม่ นคง
ั ่ บําเหน็จ บํานาญ ประกันชีวติ
เป็ นต้น
3. ความต้องการความรักและการเป็ นทีร่ กั (Love / Belongingness Needs) เช่น
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การมีครอบครัว เพือ่ น คนรัก การเป็ นสมาชิกหรือมีความสัมพันธ์กบั คนอื่นในสังคม หรือชุมชน
การเป็ นสมาชิกกลุ่ม สมาคมวิชาชีพ เป็ นต้น
4. ความต้องการการยอมรับและยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการในขัน้ นี้
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ ขัน้ พืน้ ฐาน เช่น คนได้รบั การยอมรับนับถือ สถานภาพ
การเป็ นทีส่ นใจ ศักดิ ์ศรี การมีช่อื เสียง การมีอทิ ธิพล เป็ นต้น นอกจากความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน
ดังกล่าวแล้วในระดับของความต้องการได้รบั การยอมรับและการยกย่องนี้ ยังมีระดับความ
ต้องการในระดับสูงขึน้ ไป ได้แก่ ความเชือ่ มันในงาน
่
สมรรถนะ ความสําเร็จการเป็ นแบบอย่าง
และความเป็ นอิสระ
5. ความต้องการความสําเร็จและการประจักษ์ในตน (Self Actualization Needs)
เป็ นความต้องการในขัน้ สูงสุดของพัฒนาการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ โดยปกติความต้องการ
ระดับนี้จะเกิดขึน้ เมือ่ ความต้องการในระดับต้นได้รบั การตอบสนองแล้ว
ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg) (Two-Factor Theory)
เฮอร์ซเบิรก์ มีแนวความคิดทีค่ ล้ายกับแนวความคิดลําดับขัน้ ความต้องการของ
มนุษย์ ของมาสโลว์ โดยเน้นถึงความเข้าใจปจั จัยทีอ่ ยูภ่ ายในบุคคลอันเป็ นสาเหตุทาํ ให้บุคคล
ปฏิบตั ใิ นแนวทางเฉพาะตน เฮอร์ซเบิรก์ ศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากงาน คําตอบทีไ่ ด้
ค้นพบคือ ความต้องการความสุขจากการทํางาน นันคื
่ อ สิง่ ทีท่ าํ ให้ความพึงพอใจในงาน เขา
อธิบายว่าปจั จัยทีส่ ง่ ผลถึงความพึงพอใจในงานและไม่พงึ พอใจในงานนัน้ แยกจากกันและไม่
เหมือนกัน เป็ นปจั จัยทีเ่ กิดจากสองกลุ่มจึงให้ช่อื ทฤษฎีของเขาว่า ทฤษฎีสองปจั จัยเกีย่ วกับ
ความพึงพอใจในงาน (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. 2541) โดยมีสมมติฐานว่า ความพึงพอใจ
ในงานทีท่ าํ เป็ นสิง่ จูงใจสําหรับผลการปฏิบตั งิ าน องค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้เกิดความสุขจาก
การทํางานมีอยู่ 2 ปจั จัย คือ
1. ปจั จัยกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน ซึง่ เป็ นปจั จัยภายในความต้องการ
ภายใน ความต้องการภายในของพนักงานทีม่ อี ทิ ธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทํางาน
เป็ นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับงานโดยตรง โดยจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านทํางานด้วย
ความพึงพอใจและเป็ นปจั จัยทีจ่ ะนําไปสูท่ ศั นคติทางบวกและการจูงใจทีแ่ ท้จริง ประกอบด้วย
ปจั จัย 6 ด้าน คือ
1.1 ความสําเร็จในการทํางาน เช่น การทีส่ ามารถทํางานได้สาํ เร็จทันตาม
เป้าหมาย หรือการมีสว่ นร่วมในการทํางานของหน่วยงานให้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ ความสามารถใน
การแก้ปญั หาต่าง ๆ การรูจ้ กั ป้องกันปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ และเมือ่ งานสําเร็จเกิดความรูส้ กึ พอใจใน
ผลสําเร็จของงานนัน้ ได้แก่ การได้ใช้ความรูท้ างวิชาการในการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายทีค่ าด
ไว้ การเปิ ดโอกาสให้ตดั สินใจในการทํางานของตนเองได้ตามความเหมาะสม ความรูส้ กึ เป็ นส่วน
หนึ่งของความสําเร็จของงานและผลของงานเป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้
1.2 การได้รบั การยอมรับในความสามารถและได้รบั การยกย่องนับถือ คือการ
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ได้รบั การยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง การได้รบั การยกย่องชมเชยในความสามารถทัง้ การ
ให้กาํ ลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดทีแ่ สดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ได้แก่ การยก
ย่องชมเชยภายในองค์กร ความภาคภูมใิ จในอาชีพ การได้รบั การยอมรับจากองค์กร การได้รบั
การยอมรับจากเพือ่ นร่วมงานและความมีเกียรติศกั ดิ ์ศรีในอาชีพ เป็ นต้น
1.3 ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน คือ การมีโอกาสก้าวหน้าขึน้ สูต่ าํ แหน่งที่
สูงขึน้ เมือ่ ปฏิบตั งิ านสําเร็จ เป็ นต้น
1.4 ลักษณะงานทีท่ าํ คือ ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายความสามารถใน
การทํางาน ความอิสระในการทํางาน งานทีท่ าํ เป็ นงานทีต่ รงกับความถนัดตรงตามความรูท้ ไ่ี ด้
ศึกษา
1.5 โอกาสในการเจริญเติบโตส่วนตัว (Personal Growth) คือ การได้มโี อกาส
เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ ความชํานาญ ตลอดจนโอกาสทีไ่ ด้รบั การเลื่อนขัน้ หรือเลื่อน
ตําแหน่ง
1.6 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การทีไ่ ด้มโี อกาสได้รบั มอบหมายงาน
หรือมีสว่ นร่วมในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการทํางาน ได้แก่
ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้รบั ความเชื่อถือและไว้วางใจในงานทีร่ บั ผิดชอบและการ
ได้รบั การมอบหมายงานทีส่ าํ คัญ
2. ปจั จัยช่วยลดความไม่พงึ พอใจในการทํางาน เป็ นปจั จัยภายนอกทีป่ ้ องกันไม่ให้
พนักงานเกิดความไม่พงึ พอใจในการทํางาน เป็ นปจั จัยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงานโดยตรงแต่เป็ น
เพียงสิง่ ทีช่ ว่ ยสกัดกัน้ ไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พงึ พอใจ โดยส่วนใหญ่เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานที่
จําเป็ นทีพ่ นักงานจะต้องได้รบั การสนองตอบ เพราะถ้าไม่มใี ห้หรือให้ไม่เพียงพอจะทําให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบไปด้วยปจั จัยทัง้ หมด 10 ด้าน ด้วยกันคือ
2.1 นโยบายและการบริหารงานขององค์กร เช่น นโยบายการควบคุมดูแลระบบ
ขัน้ ตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธกี ารทํางาน การจัดการหรือวิธกี ารบริหารงานขององค์กร มี
การแบ่งงานไม่ซ้าํ ซ้อน มีความเป็ นธรรม มีการเขียนนโยบายทีช่ ดั เจน มีการแจ้งนโยบายให้
ทราบอย่างทัวถึ
่ ง เป็ นต้น
2.2 วิธกี ารปกครองบังคับบัญชา เช่น ลักษณะการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน
ความยุตธิ รรมในการกระจายงานของผูบ้ งั คับบัญชา ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการ
ดําเนินงานหรือความรูค้ วามสามารถในการแก้ปญั หา การให้คาํ แนะนําแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
การสังงาน
่
การมอบหมายงานมีความชัดเจน วิธกี ารดูแลควบคุมการปฏิบตั งิ านการรับฟงั
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การสอนงาน ความยุตธิ รรมในการมอบหมาย
งาน เป็ นต้น
2.3 ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
ร่วมมือ การได้รบั ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน เป็ นต้น
2.4 ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
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ร่วมมือ การได้รบั ความช่วยเหลือจากเพือ่ นร่วมงาน เป็ นต้น
2.5 ความสัมพันธ์กบั บุคคลในแผนกอื่น เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
ร่วมมือ และการได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลแผนกอื่น เป็ นต้น
2.6 ค่าตอบแทน เช่น ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ
ต่าง ๆ เป็ นต้น
2.7 ความมันคงในการทํ
่
างาน เช่น ความมันคงขององค์
่
กร ภาพพจน์ ชื่อเสียง
หรือขนาดขององค์กร เป็ นต้น
2.8 ชีวติ ส่วนตัว เช่น สภาพความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ปจั จุบนั ความสะดวกในการ
เดินทางมาทํางาน เป็ นต้น
2.9 สภาพการทํางาน เช่น สภาพการทํางานในทีท่ าํ งาน แสงสว่าง อุณหภูมิ
การระบายอากาศ บรรยากาศในการทํางาน เป็ นต้น
2.10 ตําแหน่งงาน เช่น อาชีพนัน้ เป็ นทีย่ อมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ
ศักดิ ์ศรี ความสําคัญของงานต่อองค์กร เป็ นต้น

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทํางาน
เฮลายเฮ็น (Heylighen. 1999 : Online) กล่าวว่า ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสุขมี
8 ประการ คือ
1. ความมังคั
่ ง่ (Wealth) วัดจากกําลังซือ้ และความสามารถในการครอบครองวัตถุท่ี
ตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานได้ แต่ความมังคั
่ งช่
่ วยเพิม่ ความสุขได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
2. การเข้าถึงความรู้ (Access to Knowledge) วัดจากการอ่านออกเขียนได้ การสือ่ สาร
และการตอบสนองจากความสามารถทางสติปญั ญาของตนเอง
3. การมีอสิ ระส่วนบุคคล (Personal Freedom) บุคคลจะพึงพอใจน้อยลงในสภาพสังคม
ทีจ่ าํ กัดอิสรภาพในการทํางานหรือการใช้ชวี ติ และจะมีความสุขในสถานทีท่ ส่ี ามารถควบคุมได้
มากกว่าถูกควบคุม แต่เมือ่ รูส้ กึ ถูกควบคุมก็จะกลับสูค่ วามต้องการทางวัตถุขน้ึ มาแทน
4. ความเสมอภาค (Equality) กล่าวคือ ผูท้ ม่ี ตี ําแหน่งตํ่ากว่าจะมีสทิ ธิ ์ในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
น้อยกว่าผูท้ ม่ี ตี ําแหน่งสูง ซึง่ จะมีสทิ ธิพเิ ศษต่าง ๆ มากกว่า
5. สุขภาพแข็งแรง (Health) บุคคลทีม่ คี วามสุขมักจะไม่คอ่ ยเจ็บปว่ ยและมีชวี ติ ยืนยาว
มากกว่าผูท้ ไ่ี ม่มคี วามสุข และพบถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความสุขกับสุขภาพกาย
6. สุขภาพจิตดี (Psychological Characterized) กล่าวคือ บุคคลทีม่ คี วามสุขจะเชื่อว่า
ตนเองสามารถกําหนดชีวติ ของตนได้ ส่วนบุคคลทีไ่ ม่มคี วามสุขจะเชือ่ ว่าตนเองถูกบังคับให้
กระทําตาม และบุคคลทีม่ คี วามสุขจะสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจได้เร็ว ใส่ใจความรูส้ กึ ผูอ้ ่นื
เปิดเผย และต้องการตอบสนองความต้องการในระดับประจักษ์ในตนเอง (Self-Actualization)
7. ตําแหน่งทางสังคม (Social Position) เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากความสามารถในการ
ควบคุมสถานการณ์ การมีสว่ นช่วยสนับสนุนผูอ้ ่นื บุคคลทีม่ คี วามสุขในการทํางานจะมีตําแหน่ง
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สูงเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูจ้ ดั การ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มคี วามสามารถในการ
ควบคุมชิน้ งานทีท่ าํ ได้มากกว่าการถูกสังการจากหั
่
วหน้างานเพียงอย่างเดียว
8. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในชีวติ (Life Event) คือ ความสุขทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ในชีวติ ที่
น่ายินดี เช่น การแต่งงาน การได้เลื่อนตําแหน่งงาน และไม่มเี หตุการณ์เลวร้ายเข้ามาในชีวติ
เช่น อุบตั เิ หตุ การให้ออกจากงาน เป็ นต้น บุคคลทีม่ คี วามสุขจะเชื่อว่าตนเองสามารถกําหนด
ชีวติ หรือเป้าหมายในชีวติ ได้ แม้เกิดความล้มเหลวขึน้ มาก็ตาม โดยเชื่อว่าตนเองสามารถ
ตัดสินใจและควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
จากการศึกษาของแมเนียน (Manion. 2003) พบว่าปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความสุขใน
การทํางาน มีดงั นี้
1. ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน ชนิดของงาน ความแตกต่างของ
งาน ความอิสระในงาน ความก้าวหน้า ความสําเร็จ และความสมบูรณ์ของงาน
2. ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับคนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ว่ มงาน
การได้รบั การยอมรับและการเป็ นทีร่ จู้ กั การได้รบั ความชื่นชมจากผูร้ ว่ มงาน
3. ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับตนเอง ได้แก่ ทัศนคติ การมีความสามารถ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ทัศนคติและความเชื่อเกีย่ วกับงาน
4. ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ และการรับรู้
ของสังคมเกีย่ วกับงาน
นอกจากนี้ แมเนียน ได้เสนอแนวคิดความสุขในการทํางานว่ามุง่ อธิบายปจั จัยหรือ
องค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรูพ้ น้ื ฐานทีท่ าํ ให้เกิด
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานทีท่ าํ งาน โดยบุคลากรทีร่ ว่ มกันทํางานเกิดสังคมการทํางาน
ขึน้ เกิดสัมพันธภาพทีด่ กี บั บุคลากรทีต่ นปฏิบตั งิ าน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
การสนทนาพูดคุยอย่างเป็ นมิตร ให้การช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจากผูร้ ว่ มงาน เกิด
มิตรภาพระหว่างปฏิบตั งิ านกับบุคลากรต่าง ๆ และความรูส้ กึ เป็ นสุข ตลอดจนรับรูไ้ ด้วา่ อยู่
ท่ามกลางเพือ่ นร่วมงานทีม่ คี วามรักและความปรารถนาดีต่อกัน
2. ด้านความรักในงาน หมายถึง การรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ รักและผูกพัน อย่างเหนียวแน่น
กับงาน รับรูว้ า่ ตนมีพนั ธกิจในการปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จ มีความยินดีในสิง่ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ
งาน กระตือรือร้น ตื่นเต้น ดีใจ เพลิดเพลินในการทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน และปรารถนาทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ด้วยความเต็มใจ รูส้ กึ เป็ นสุขเมือ่ ได้ปฏิบตั งิ าน มีความภาคภูมใิ จในหน้าทีท่ ต่ี นรับผิดชอบ
3. ด้านความสําเร็จในงาน หมายถึง การรับรูว้ า่ ตนปฏิบตั งิ านได้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ได้รบั มอบหมายให้ทาํ งานทีท่ า้ ทายให้สาํ เร็จ มีอสิ ระในการทํางาน เกิดผลลัพธ์การ
ทํางานในทางบวก ทําให้มคี วามรูส้ กึ มีคุณค่าในชีวติ เกิดความภาคภูมใิ จในการพัฒนาและ
เปลีย่ นแปลงสิง่ ต่าง ๆ เพือ่ ปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จ มีความก้าวหน้าและทําให้องค์กรเกิดการพัฒนา
4. ด้านการเป็ นทีย่ อมรับ หมายถึง การได้รบั รูว้ า่ ตนเองได้รบั การยอมรับ และความ
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เชื่อถือจากผูร้ ว่ มงาน ผูร้ ว่ มงานได้รบั รูถ้ งึ ความพยายามเกีย่ วกับเรือ่ งงานทีต่ นได้ปฏิบตั ิ ได้รบั
การยอมรับจากผูร้ ว่ มงานและผูบ้ งั คับบัญชาในการปฏิบตั งิ าน ได้รบั ความคาดหวังทีด่ ใี นการ
ปฏิบตั งิ านและความไว้วางใจจากผูร้ ว่ มงาน ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูร้ ว่ มงานตลอดจน
ได้ใช้ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
จากองค์ประกอบทัง้ 4 ความสุขในการทํางาน มีสว่ นช่วยให้ผบู้ ริหารนําไปพิจารณา
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารงานทีส่ ง่ เสริมให้บุคลากรเกิดความรูส้ กึ อยากทํางาน จัด
สภาพแวดล้อมให้จงู ใจมีผลให้บุคลากรเกิดความยินดีในงานทีท่ าํ มีสว่ นร่วมในงาน และเกิด
ความสุขในงานตามมา
ไลยูโบเมิสคี (Lyubomirsky. 2001 : Online) กล่าวว่า ความสุขในการทํางานเกิดขึน้ ได้
จากปจั จัยหลายอย่างทัง้ ปจั จัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนแนวคิดเชิงบวก และ
แนวคิดเชิงจริยธรรม ความสุขให้ผลลัพธ์ทด่ี หี ลายประการ เช่น สุขภาพดี มีความอ่อนเยาว์
อารมณ์ดี เกิดการตัดสินใจทีด่ ี มีความเข้มแข็ง เป็ นต้น
ดายเนอร์ (Diener. 2003) กล่าวว่าปจั จัยและองค์ประกอบของความสุข ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ คือ
1. ความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction) ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวติ
ตลอดจนประสบการณ์ในชีวติ เหล่านัน้ เป็ นความรูส้ กึ อารมณ์ดา้ นลบตํ่า คนทีม่ คี วามสุขเกิดขึน้
ได้จากปจั จัยหลายอย่างทีแ่ ตกต่างกัน ทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวติ นํามาซึง่ ความสุข หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีความพึงพอใจในสิง่ ทีต่ นเองเป็ นและกระทําอยู่
มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวติ สามารถกระทําได้ตามความตัง้ ใจ เข้าใจและยอมรับสิง่ ที่
เกิดขึน้
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การทีบ่ ุคคลได้กระทําในสิง่ ที่
ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางาน มีความสุขเมือ่ งานทีท่ าํ สําเร็จ
ตามเป้าหมาย ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
3. อารมณ์ดา้ นบวก (Positive Effect) หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีอารมณ์ความรูส้ กึ เป็ นสุข
กับสิง่ ทีด่ ี สนุ กสนานกับการทํางาน สดชื่นเสมอเวลาทํางาน ศรัทธาในสิง่ ทีต่ นกระทํา รับรูถ้ งึ
ความดีและคุณประโยชน์ของงานทีท่ าํ
4. อารมณ์ดา้ นลบ (Negative Effect) หมายถึง อารมณ์ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นทุกข์กบั สิง่ ทีไ่ ม่
ดีทเ่ี กิดขึน้ ในงาน เช่น ความคับข้องใจ ความเบื่อหน่าย ความไม่สบายใจจากการกระทําที่
เกิดขึน้ อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ ตอบสนองความต้องการของตนเพือ่ ให้มคี วามสุข
เกวิน และเมสัน (Gavin and Mason. 2004 : 379-392) กล่าวว่าปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิด
ความสุขในการทํางาน มี 3 ปจั จัยได้แก่
1. ความมีอสิ ระ ความสุขเกิดได้จากการทีค่ นเราสามารถทีจ่ ะมีอสิ ระทางความคิดและ
การกระทําถ้าต้องการให้บุคลากรในองค์การมีความสุข ผูบ้ ริหารจะต้องให้อสิ ระในการคิดและ
การทํางาน

21
2. ความรู้ ความสุขเกิดจากการได้รบั ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถนําความรู้
เหล่านัน้ มาช่วยในการตัดสินใจแก้ปญั หาอย่างมีเหตุผล ถ้าองค์การสนับสนุ นให้บุคลากรของตน
ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ จะทําให้บุคลากรปฏิบตั งิ านอย่างเต็ม
ความสามารถ ผลการปฏิบตั งิ านดี เกิดความสุขในการทํางาน
3. ความดี การให้คุณค่าในเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรมของคนในองค์กร การกระทําหรือ
การตัดสินใจภายใต้กรอบคุณธรรม จะทําให้บุคลากรเกิดการรับรูถ้ งึ คุณค่าในตนเอง ยอมรับและ
นับถือตนเอง ก่อให้เกิดความสุขในการทํางาน
จีระ หงส์ลดารมภ์ (2551: 3-8) กล่าวว่า ความสุขในการทํางานว่าเกิดจาก
1. ต้องชอบงานทีท่ าํ และรักอาชีพทีท่ าํ อยู่
2. ต้องรูว้ า่ งานทีท่ าํ มีเป้าหมายอย่างไร และเป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับค่านิยมของ
ตัวเราเองหรือไม่
3. มีความสามารถหรือศักยภาพทีจ่ ะทํางานนัน้ ให้สาํ เร็จในระยะยาว (Sustainable)
หรือไม่
4. งานทีท่ าํ เป็ นทีย่ อมรับหรือสร้างศรัทธาจากผูร้ ว่ มงาน หรือผูเ้ กีย่ วข้องหรือไม่
5. ได้ใช้ความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ในงานทีท่ าํ หรือไม่
6. บรรยากาศในการทํางาน อํานวยให้เราได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มทีห่ รือไม่
7. สามารถต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ในงานนัน้ หรือไม่
8. งานทีท่ าํ นัน้ เป็ นงานทีเ่ น้นการเรียนรูแ้ ละการหาความรูเ้ พิม่ เติมหรือไม่
9. งานทีท่ าํ นัน้ ท้าทายศักยภาพของเราหรือไม่
10. มีแรงจูงใจจากองค์กรและเพือ่ นร่วมงาน ทํางานเป็ นทีมหรือไม่และเป็ นอย่างไร
11. สุขภาพ ทัง้ ร่างกายและจิตใจ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงและจิตใจไม่นิ่งก็จะทํางานอย่าง
มีความสุขไม่ได้
12. เป้าหมาย การทํางานอย่างมีความสุขได้นนั ้ จะต้องมีเป้าหมาย (Purpose) และ
ความมีนยั สําคัญของงาน (Meaning) ทัง้ ต่อผูอ้ ่นื หรือสังคม และได้เสนอทฤษฎี HRDS เป็ น
แนวคิด ในการทํางานร่วมกัน ประกอบด้วย
Happiness (ความสุข) สิง่ สําคัญไม่ใช่เป็ นความสุขของเราหรือใครคนใดคนหนึ่งเพียง
คนเดียว แต่ควรจะเป็ นความสุขร่วมกัน
Respect (การยอมรับนับถือ ยกย่อง)
Dignity (การให้เกียรติ ศักดิ ์ศรี)
Sustainability (ความยังยื
่ น)
และได้วเิ คราะห์ผลสํารวจทุนแห่งความสุขเพือ่ การพัฒนางานทีท่ รงประสิทธิภาพ สรุป
ได้วา่
ปจั จัยภายในทีส่ ร้างทุนแห่งความสุขในการทํางานมากทีส่ ดุ คือ การทีค่ นในองค์กร รูจ้ กั
ควบคุมอารมณ์ รูจ้ กั เข้าใจตนเองและผูอ้ น่ื รวมทัง้ การมีโอกาสได้ทาํ งานทีม่ เี ป้าหมาย การมี
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เพือ่ นร่วมงานทีด่ แี ละร่วมกันทํางานเป็ นทีม
ปจั จัยภายในทีเ่ ป็ นอุปสรรคของการสร้างทุนแห่งความสุข ในการทํางานมากทีส่ ดุ คือ
ปญั หาความขัดแย้งในองค์กร และการไม่ทาํ งานร่วมกันเป็ นทีม การขาดการควบคุมอารมณ์
ขาดผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ คี วามเข้าใจและมีภาวะผูน้ ํา
วิธกี ารทีจ่ ะสร้างทุนแห่งความสุขในการทํางานให้กบั ตนเองได้มากทีส่ ดุ คือ ต้องรักและ
ภูมใิ จในงานทีท่ าํ รูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ รูจ้ กั เข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื และมองโลกในแง่บวก
วิธกี ารทีจ่ ะสร้างทุนแห่งความสุขในการทํางานให้กบั เพือ่ นร่วมงานได้มากทีส่ ดุ คือ การ
เข้าใจผูอ้ ่นื มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี รูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดแง่บวก รวมทัง้ การให้กาํ ลังใจ ให้
คําแนะนําปรึกษาซึง่ กันและกัน
วิธกี ารทีจ่ ะสร้างทุนแห่งความสุขในการทํางานให้กบั องค์กรได้มากทีส่ ดุ คือ การมีความ
ภาคภูมใิ จในงานและมีความรับผิดชอบต่องาน มีความสามัคคี ทํางานเป็ นทีม ยกย่องให้เกียรติ
เพือ่ นร่วมงาน สร้างบรรยากาศในการทํางานทีด่ ี มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จของ
องค์กร
จากการวัดระดับความสุขของตนเองกับความสุขขององค์กร ปรากฏว่า คนในองค์กร
ตอบว่า ความสุขของตนเองมีมากกว่าความสุขขององค์กร สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรจะต้องสร้าง
ทุนแห่งความสุขในการอยูร่ ว่ มกันในองค์กรและการทํางานทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพราะนันหมายถึ
่
ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ด้วย
สําหรับการสร้างทุนแห่งความสุขเพือ่ งานทีท่ รงประสิทธิภาพขององค์กร ส่วนใหญ่ตอบ
ว่า ต้องเริม่ ทีผ่ นู้ ําและผูบ้ งั คับบัญชาในองค์กรต้องเห็นความสําคัญ เข้าใจ และเป็ นผูน้ ําทีส่ ร้าง
ความสุขในการทํางาน และสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นองค์กร รวมทัง้ การวางระบบการทํางานที่
ส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม มีการยกย่องให้เกียรติซง่ึ กันและกัน ปลูกฝงั จิตสํานึกมีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทัง้ การส่งเสริมให้มกี ารเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง ซึง่ เป็ น
แนวทางทีส่ ามารถปรับพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ไี ด้
ข้อเสนอแนะสําหรับการสะสมทุนแห่งความสุขในองค์กร จะต้องเริม่ ทีผ่ นู้ ํา และ
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องมีภาวะผูน้ ํา มีความสามารถในการบริหารงานและบริหารคนอย่างเป็ น
ระบบเพือ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร ตลอดจนมีความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ เพือ่ การพัฒนาทุนแห่งความสุขขององค์กรอย่างแท้จริง มีโครงการพัฒนาความรูใ้ นด้าน
ต่าง ๆ รวมทัง้ พัฒนาความคิดและทัศนคติในการทํางานเชิงรุก การคิดเชิงบวก สร้างจิตสํานึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องและทัวถึ
่ ง
รีเซ็นสแนพสกี (Wrzesniewski. 1997 : 93-135) แบ่งกลุ่มคนทํางาน ตามทัศนคติทม่ี ี
ต่องาน ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. บุคคลทีม่ องเห็นงานเป็ นงาน (Job) บุคคลประเภทนี้จะมองว่างานเป็ นเรือ่ งน่าเบื่อ
เน้นเรือ่ งค่าตอบแทนมากกว่าความสําเร็จของตนเอง ทํางานด้วยความรูส้ กึ ว่าต้องทํา ไม่มคี วาม
คาดหวังทีแ่ ท้จริงจากการทํางานมากกว่าค่าตอบแทน
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2. บุคคลทีม่ องเห็นงานเป็ นความก้าวหน้า (Career) บุคคลประเภทนี้จะมีแรงจูงใจจาก
ปจั จัยภายนอก เช่น เงิน ความก้าวหน้า อํานาจ และอิทธิพล ส่วนใหญ่รอคอยทีจ่ ะปรับตําแหน่ง
ความก้าวหน้าตามโครงสร้างการบังคับบัญชา
3. บุคคลทีม่ องเห็นงานเป็ นกระแสเรียก (Calling) บุคคลประเภทนี้มคี วามคิดว่า งานคือ
เป้าหมายในตัวเอง ถึงแม้วา่ ค่าตอบแทนและความก้าวหน้าจะมีความสําคัญ แต่ทาํ งานเพราะ
ต้องการทีจ่ ะทํา มีแรงจูงใจจากภายในและรักในสิง่ ทีท่ าํ บุคคลประเภทนี้จะมีความสุขในการ
ทํางาน
จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล (2547 : 32-34) ได้สรุปปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้มคี วามสุขในการ
ทํางานและประสบความสําเร็จ ดังนี้
1. งานทีน่ ่าพึงพอใจ คนทีท่ าํ งานด้วยความรักและมีความพึงพอใจในงานย่อมมีโอกาส
สูงทีจ่ ะทํางานได้ดี ไม่เบื่องานแม้มอี ุปสรรคก็ไม่ทอ้ ถอย สนุกกับการทํางาน ส่งเสริมให้เกิด
ความสุขและความสําเร็จในชีวติ ได้
2. งานทีท่ า้ ทายความสามารถ งานบางอย่างถึงแม้จะได้คา่ ตอบแทนสูงแต่ไม่คอ่ ยท้า
ทายความสามารถ มีลกั ษณะซํ้าซากจําเจ เมือ่ ทํางานนานขึน้ มักทําให้รสู้ กึ เบื่อหน่าย ไม่มคี วาม
กระตือรือร้นในการทํางาน งานทีท่ า้ ทายความสามารถและเกิดจากการพัฒนาเชิงเหตุผล ปญั ญา
และอารมณ์ ทําให้มคี วามสุขในการทํางานและประสบความสําเร็จในชีวติ ได้
3. งานทีท่ าํ ให้เกิดความภาคภูมใิ จ งานบางอย่างถึงแม้จะมีคา่ ตอบแทนสูง แต่กไ็ ม่ทาํ ให้
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ เช่น งานทีผ่ ดิ กฎหมายหรือผิดศีลธรรม บางคนสร้างฐานะจนรํ่ารวยจากการค้า
ของเถื่อน เปิดบ่อน หรือซ่องโสเภณี แต่กข็ าดความภูมใิ จ งานทีท่ าํ อยูบ่ นเหตุผลเชิงศีลธรรมทํา
ให้บุคคลมีความสุข
4. งานทีท่ าํ มีคุณค่า การมองเห็นคุณค่าในงานทําให้บุคคลมีความสุข และสร้างสรรค์สงิ่
ดีงามในสังคม คนเราต้องตัง้ เป้าหมายและวางแผนการดําเนินชีวติ ในแต่ละวัน เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการใช้เวลาอย่างมีระเบียบวินยั บนเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ได้แก่
4.1 เป้าหมายด้านสติปญั ญา เพือ่ เสริมสร้างสติปญั ญาและความรู้ เช่น การเรียน
ส่งเสริมความรูท้ งั ้ ในและนอกระบบ แทนการใช้เวลาว่างดูโทรทัศน์ รายการบันเทิงไร้สาระตลอด
คืน โดยไม่รจู้ ะทําอะไรทีเ่ ป็ นประโยชน์และประเทืองปญั ญา
4.2 เป้าหมายด้านร่างกาย เพือ่ เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เช่น ตัง้ เวลา เพือ่ การ
ออกกําลังกาย การวางแผนพักผ่อนในวันหยุด
4.3 เป้าหมายด้านการดําเนินชีวติ เพือ่ เสริมสร้างชีวติ ส่วนตัว ชีวติ ครอบครัว ชีวติ
การทํางาน เช่น การวางแผนสําหรับอนาคต การศึกษาต่อ การวางแผนการทํางาน เพือ่ ให้ได้
ตามเวลาทีก่ าํ หนด การวางแผนเพือ่ อนาคตของครอบครัวอย่างรอบคอบในทุกด้าน
4.4 เป้าหมายด้านสังคม เพือ่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในชุมชน เช่น การใช้เวลาใน
การพบปะสังสรรค์กบั มิตรสหายและคนร่วมองค์กร แบ่งเวลาเพือ่ บําเพ็ญประโยชน์ให้กบั สังคม
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แบ่งเวลาให้กบั การทํานุบาํ รุงจิตใจด้วยคําสอนทางศีลธรรมและศาสนา
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เป็ นต้น
5. มีโอกาสก้าวหน้าในงาน มีหลายคนทํางานด้วยความรูส้ กึ ท้อแท้ หมดกําลังใจเพราะ
รูอ้ ยูว่ า่ ไม่มที างก้าวหน้า ไม่มโี อกาสเลื่อนตําแหน่งหรือเงินเดือนติดขัน้ มานาน ขาดแรงจูงใจใน
การทํางาน แต่งานทีม่ โี อกาสก้าวหน้า ทําให้มแี รงจูงใจ พึงพอใจและมีความสุข
6. มีผลตอบแทนคุม้ ค่า ผลตอบแทนคุม้ ค่าและยุตธิ รรมนํามาซึง่ ความพึงพอใจของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน เนื่องจากรายได้เป็ นปจั จัยเบือ้ งต้นสําหรับสร้างแรงจูงใจ เพราะสามารถสนองต่อ
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุ ษย์ได้ โดยใช้เงินแลกเปลีย่ น นอกจากนี้เงินยังเป็ นเครือ่ งแสดง
ถึงสถานภาพ และทําให้เกิดความสมหวังในชีวติ
7. มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ขวัญและกําลังใจจากผูบ้ ริหาร เป็ นสิง่ สําคัญในการ
ส่งเสริมความสุขในการทํางาน เพือ่ วิถชี วี ติ ในเชิงบวก เนื่องจากการบํารุงขวัญเป็ นกําลังใจทําให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ได้ทาํ งานตามหน้าทีท่ พ่ี งึ ปฏิบตั ิ และรับรูว้ า่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
8. มีสมั พันธภาพทีด่ ี สัมพันธภาพทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความสุขในการทํางานสร้างเสริม
คุณภาพงาน การติดต่อสือ่ สารทีม่ คี ุณภาพเชิงสร้างสรรค์เกิดจาก การมีสมั พันธภาพทีด่ ี นํามา
ซึง่ ความสุขความสําเร็จในการทํางาน
9. มีคุณภาพชีวติ งาน คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากรช่วยเริมสร้างความสุขในการทํางาน
เป็ นสิง่ ทีส่ นองความผาสุกและความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน การมีคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่
ดีสง่ ผลต่อความเจริญรุง่ เรืองด้านอื่น ๆ เช่น สภาพสังคมเศรษฐกิจ หรือ ผลผลิตทีม่ คี ุณภาพ
ตลอดจนความผูกพันต่อองค์การ สร้างสรรค์งานคุณภาพ ส่งเสริมการคงอยูข่ องบุคลากรได้
10. งานทีเ่ กิดจากแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มนุ ษย์ทุกคนทํางานเพือ่ ปรารถนาความสําเร็จ
และความผาสุกในชีวติ เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง แข่งขันกับตนเองเพือ่ ความสําเร็จ โดย
เฉพาะงานทีท่ า้ ทายและใช้เชาว์ปญั ญาเพือ่ ความสําเร็จในงานและชีวติ เกิดความสบายใจเมือ่
งานสําเร็จตามความประสงค์
ประพนธ์ ผาสุกยืด (2549 : ออนไลน์) กล่าวถึง ปจั จัยหลักทีท่ าํ ให้คนทํางานได้อย่างมี
ความสุขมี 4 ปจั จัย คือ
1. งาน งานทีท่ าํ นัน้ มีความท้าทายหรือไม่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มทีห่ รือไม่ ทําให้ผปู้ ฏิบตั ริ สู้ กึ มีคณ
ุ ค่าหรือไม่เพียงใด
2. วัฒนธรรมการทํางาน เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ตดั สินใจ มีสว่ นร่วม มีความรูส้ กึ
เป็ นเจ้าของหรือไม่เพียงใด
3. ปจั จัยแวดล้อม สภาพแวดล้อมในทีท่ าํ งานส่งเสริมหรือเอือ้ อํานวยต่อการทํางาน
หรือไม่ ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานเป็ นอย่างไร
4. ภาวะผูน้ ํา ผูน้ ําส่งเสริมการทํางานหรือไม่ มีการกําหนดให้ทศิ ทางทีช่ ดั เจนในการ
ทํางานหรือไม่ สามารถสร้างขวัญและกําลังใจได้ดเี พียงใด
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พรรณิภา สืบสุข (2548) ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้มคี วามสุขในการทํางาน มีดงั นี้
1. งานทีท่ า้ ทายความสามารถ ลักษณะงานทีน่ ่าสนใจทําให้เกิดการพัฒนาตนเองไม่รสู้ กึ
2. บรรยากาศในงาน ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทํางาน เป็ นบรรยากาศของความ
ร่วมมือกันปฏิบตั งิ าน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่แออัด ส่งเสริมให้เกิดความรูส้ กึ อยากทํางาน
3. สัมพันธภาพทีด่ ี ช่วยทําให้เกิดการติดต่อสือ่ สารทีม่ คี ุณภาพ เกิดความช่วยเหลือซึง่
กันและกัน ตลอดจนความสามัคคีในหน่วยงาน นํามาซึง่ ความสุขในการทํางาน
4. การมีสว่ นร่วมในงาน มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบตั ภิ ารกิจร่วมกันในกิจกรรม
ขององค์กร ทําให้รสู้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าในงาน เกิดความรูส้ กึ สนุก ตัง้ ใจ มุง่ มัน่ อยากทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จ นํามาซึง่ ความสุขในการทํางาน
5. มีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เช่น การเลื่อน
ตําแหน่ง หรือได้เงินเดือนเพิม่ ขึน้ ทําให้เกิดการตอบสนองความต้องการของตน เกิดความพึง
พอใจและมีความสุข
6. คุณภาพชีวติ ในงาน คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากรช่วยเสริมสร้างความสุขในการ
ทํางาน ทําให้เกิดความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน เกิดความผูกพันในองค์กร ส่งเสริมการคงอยูใ่ น
งานของบุคลากรได้
วอลตัน (Walton. 1974 : 12-16) ได้สร้างเกณฑ์คุณภาพชีวติ การทํางาน ประกอบด้วย
คุณสมบัติ 8 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนทีม่ คี วามยุตธิ รรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
คือ การได้รบั ค่าจ้างทีพ่ อเพียงในการดํารงชีวติ ตามมาตรฐานเมือ่ เปรียบเทียบกับตําแหน่งของ
ตนและตําแหน่งอื่นๆ ทีม่ ลี กั ษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน
2. สภาพการทํางานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safety and Healthy Working
Conditions) คือ การทีบ่ ุคลากรได้ทาํ งานอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและจิตใจที่
ปลอดภัยและมีความเหมาะสม
3. โอกาสการพัฒนาความสามารถตนเอง (Development of Human Capacities) การ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้พฒ
ั นาศักยภาพตัวเองให้เหมาะสมกับงานในปจั จุบนั และรวมถึงงานใน
อนาคต รวมถึงเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มคี วามก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
4. ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
(Growth and Security) การทํางานทีส่ ง่ เสริม
ความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพและเสริมสร้างความรูส้ กึ มันคงในงานที
่
ท่ าํ อยู่
5. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) การทําให้บุคลากรมีความรูส้ กึ ว่าตน
ประสบความสําเร็จและมีคณ
ุ ค่า และเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ
ในสังคม
6. สิทธิสว่ นบุคคล (Constitutionalism) การส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิสว่ นบุคคล
และให้ความเป็ นธรรมในการพิจารณาผลตอบแทนและความเสมอภาคในการดูแลบุคลากร
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7. ความสมดุลในการดําเนินชีวติ ในการทํางานและครอบครัว (The Total Life Space)
สนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ชวี ติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัวทีส่ มดุล
8. การเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั สังคม (Social Relevance) การทํางานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
สังคมภายนอก เพือ่ เป็ นการเพิม่ ความรูส้ กึ รับผิดชอบต่อสังคมให้กบั บุคลากรซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งใน
การสร้างคุณค่าให้กบั บุคลากรในแต่ละคน
อภิชาต ภู่พานิช (2550 : 26-27) ได้สงั เคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ความสุขในการทํางานพบว่า การวัดระดับความสุขในการทํางาน ต้องวัดจาก 7 องค์ประกอบ คือ
1. นโยบายและการบริหารองค์การ ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายและการ
บริหาร การปกครองบังคับบัญชา การนิเทศงาน นโยบายขององค์การ ธรรมนูญองค์การ ฯลฯ
2. การจัดสวัสดิการด้านการเดินทางและทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยหน่วยงานเป็นผูจ้ ดั ให้
3. ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน ทีต่ อ้ งเป็นธรรมและเพียงพอเหมาะสมกับงานทีท่ าํ
4. ความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน ทัง้ กับผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน
ได้แก่ ความรูส้ กึ รักใคร่ ปรองดอง ความรูส้ กึ ต่อชุมชนขององค์การ สัมพันธ์สนิทสนม ไม่แบ่ง
ชัน้ วรรณะในหน่วยงาน ฯลฯ
5. ลักษณะสภาพแวดล้อมหรือสภาพการทํางาน ได้แก่ สถานทีท่ าํ งาน สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ขนาดขององค์การ ชื่อเสียง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ บทบาทและ
หน้าที่ การทํางานในองค์กรทีส่ มั พันธ์กบั ความรูค้ วามสามารถ ฯลฯ
6. โอกาสในความก้าวหน้าในการทํางาน ความสําเร็จในการทํางานและการเลื่อน
ตําแหน่งทีส่ งู ขึน้
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ การทํางานและด้านอื่น ๆ ได้แก่ การสร้างความสมดุลทาง
ชีวติ ทัง้ ในการทํางานและครอบครัว หรือ ความเป็ นส่วนตัวของบุคคลและการแบ่งปนั เวลาใน
การทํางานและการเดินทาง ฯลฯ
รวมศิร ิ มานะโพธิ ์ (2550 : 47) ออกแบบเครือ่ งมือทีส่ ามารถวัดการทํางานอย่างมี
ความสุขในองค์กร จากการศึกษา พบว่า มิตทิ ก่ี ่อให้เกิดความสุขในการทํางานมี 5 มิติ คือ
1. มิตขิ องผูน้ ํา (Leaderships)
2. มิตขิ องสัมพันธภาพในการทํางาน ระหว่างเพือ่ นร่วมงานด้วยกัน (Friendships)
3. มิตคิ วามรักในงาน (Job Inspiration)
4. มิตคิ า่ นิยมร่วมขององค์กร (Organization’s Share Value)
5. มิตคิ ุณภาพชีวติ ในการทํางาน (Quality of Work Life)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529 : 57-61 ; 111) สรุปปจั จัยพืน้ ฐานทีท่ าํ ให้
เกิดการทํางานและความพึงพอใจในงาน ได้แก่
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1. งานทีม่ ลี กั ษณะท้าทายความสามารถ ในการจูงใจให้คนปฏิบตั งิ านให้เต็ม
ความสามารถของเขา เนื่องจากว่าคนเรามีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจะต้องพิจารณาถึง
ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และการศึกษาในการทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน ตามทีม่ อบหมายงานให้
ทํา
2. การมีสว่ นร่วมในการวางแผน โดยทัวไปผู
่ ป้ ฏิบตั งิ านจะถูกสร้างให้มแี รงจูงใจสูง
ถ้าหากว่าพวกเขาถูกขอร้องให้ชว่ ยในการวางแผนงานและกําหนดสภาวะแวดล้อมในการ
ปฏิบตั งิ านของตัวเขาเอง
3. การให้การยกย่องและสถานภาพ ความต้องการทีจ่ ะได้รบั การยกย่องชมเชยและการ
ปรับปรุงสถานภาพให้ดขี น้ึ มีอยูใ่ นบุคคลทุกคน ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะอะไร มีอายุหรือการศึกษา
และมีองค์ประกอบอื่นเป็ นอย่างไร คนเราทุกคนจะต้องการได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นพ้อง และ
จากผูบ้ งั คับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน การได้รบั การยกย่องสามารถแสดงออกทางสัญลักษณ์
เช่น ทีจ่ อดรถพิเศษ ห้องพัก และอื่น ๆ
4. การให้ความรับผิดชอบมากขึน้ และการให้อาํ นาจบารมีมากขึน้ มีคนจํานวนมากที่
ทํางานภายในองค์การใดองค์การหนึ่งทีต่ อ้ งการทีจ่ ะมีความรับผิดชอบ มีอาํ นาจบารมีมากขึน้
จากการเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และมีแรงจูงใจในการทํางาน เนื่องจากมีความคาดหวังว่าจะได้รบั สิง่
เหล่านี้จากการทํางาน
5. ความมันคงและความปลอดภั
่
ย คือ ความปรารถนาทีจ่ ะหลุดพ้นจากความกลัวในสิง่
ต่าง ๆ เช่น การไม่มงี านทํา การสูญเสียตําแหน่งงาน การถูกลดตําแหน่ง และการสูญเสียรายได้
ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ละแฝงอยูภ่ ายในจิตใจของคนทุกคน
6. ความเป็ นอิสระในการทํางาน คนเราทุกคนก็มคี วามปรารถนาทีจ่ ะมีอสิ ระในการ
กระทําบางสิง่ บางอย่างด้วยตัวเขาเองอยูท่ ุกคน
7. โอกาสในด้านความเจริญเติบโตทางด้านส่วนตัว คนส่วนมากต้องการหรือชอบทีจ่ ะมี
การเจริญงอกงามหรือเจริญเติบโตทางด้านทักษะ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ และ
ประสบการณ์ เครือ่ งมือของการจูงใจทีด่ ี คือ การให้คาํ มันสั
่ ญญา และดําเนินงานตามสัญญานัน้
ในเรือ่ งโอกาสส่วนบุคคลทีจ่ ะมีการเจริญเติบโต มีทกั ษะ อันมีผลเนื่องมาจากการมีประสบการณ์
ในการทํางานนันเอง
่
8. โอกาสในการก้าวหน้า สิง่ นี้คล้ายคลึงกันมากกับการใช้วธิ ใี ห้โอกาส มีการ
เจริญเติบโตเป็ นการจูงใจ แม้วา่ ไม่ใช่ทุกคนจะต้องการทีจ่ ะได้รบั การเลื่อนตําแหน่งให้ไปสูร่ ะดับ
ทีส่ งู กว่าในองค์กร แต่กม็ คี นส่วนมากทีม่ คี วามต้องการโอกาสก้าวหน้านี้
9. เงินและรางวัลเกีย่ วกับเงิน เงินเป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลจูงใจสูงมาก อาทิ คนขาดเงินย่อม
ต้องการเงิน และมีแรงจูงใจมากกว่าบุคคลอื่น ๆ ความจริงมีอยูว่ า่ บางคนให้แนวคิดว่าเงินเป็ นสิง่
สําคัญ แต่ในบางสถานการณ์ เงินและรางวัลทีเ่ กีย่ วกับเงินจะไม่ใช่สงิ่ กระตุน้ ให้เกิดการทํางานให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้ ความปรารถนายกย่องชมเชยและมีสถานภาพจะสัมพันธ์กบั ความ
ต้องการเงิน เงินเดือนทีบ่ ุคคลได้รบั มีความสําคัญ เพราะนับเป็ นสัญลักษณ์ทางสถานภาพอย่าง
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หนึ่ง ซึง่ ใช้เป็ นสิง่ พิสจู น์วา่ อีกคนหนึ่งนัน้ เหนือกว่า
10. สภาพของการทํางานทีด่ ี ซึง่ รวมองค์ประกอบทัง้ ทางด้านกายภาพและทางด้าน
จิตใจของสภาพแวดล้อมในงาน จะมีความสําคัญแตกต่างกันไปในด้านการเป็ นแรงจูงใจ
11. การแข่งขัน เป็ นแรงจูงใจทีส่ าํ คัญมากอย่างหนึ่งสําหรับผูบ้ ริหาร เพือ่ จะกระตุน้ ให้ผู้
ทีไ่ ม่ได้รบั เลือกเป็ นผูด้ เี ด่นให้เกิดความมานะพยายามเพิม่ มากขึน้ และให้ได้รบั เลือกอยูใ่ นแนว
หน้า แนวสูงต่อไป
สมยศ นาวีการ (2544 : 221-224) ได้กล่าวถึงปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้คนมีความรูส้ กึ ทีด่ ี
หรือไม่ดตี ่องาน ซึง่ จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน ดังนี้
1. ผลตอบแทน ค่าจ้างและเงินเดือน จะมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความพอใจในงาน
มาก เพราะว่า ผลตอบแทนจะเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของคนได้หลายอย่าง
เช่น อาหาร เสือ้ ผ้า ทีพ่ กั อาศัย การพักผ่อน และอื่น ๆ ยิง่ กว่านัน้ ผลตอบแทนจะเป็ น
เครือ่ งหมายของความสําเร็จ และเป็ นแหล่งทีม่ าของการยกย่องอย่างหนึ่ง บุคลากรมักจะมอง
ผลตอบแทนว่าเป็ นเครือ่ งสะท้อนการยกย่องของผูบ้ ริหารต่อการมีสว่ นช่วยพวกเขาต่อองค์กร
2. การเลื่อนตําแหน่ง จะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานปานกลาง การเลื่อนตําแหน่ง
จะทําให้ความรับผิดชอบและผลตอบแทนสูงขึน้ งานระดับสูงขึน้ จะให้ความเป็ นอิสระ ความท้า
ทายและเงินเดือนทีส่ งู ขึน้ แก่บุคลากร รางวัลทีเ่ กิดขึน้ จากการเลื่อนตําแหน่งจะแตกต่างกันตาม
ตําแหน่ง
3. การบังคับบัญชา จะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานปานกลาง โดยทัวไปการบั
่
งคับ
บัญชาทีส่ ร้างความพอใจในงานจะมีสองลักษณะ รูปแบบการบังคับบัญชา อย่างแรก คือ มุง่ คน
ผูบ้ งั คับบัญชาจะสร้างความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา รูปแบบการบังคับ
บัญชา อย่างทีส่ อง คือ การมีสว่ นร่วม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาจะมีสว่ นร่วมภายในการตัดสินใจที่
กระทบต่อพวกเขา
4. ลักษณะงาน เนื้อหาของงานจะมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความพอใจในงานมาก
เหมือนกับผลตอบแทน บุคลากรต้องการทํางานทีท่ า้ ทาย พวกเขาไม่ตอ้ งการการทํางานทีไ่ ม่
ต้องใช้ความคิดวันแล้ววันเล่า ลักษณะของงานทีก่ ระทบต่อความพอใจของงานจะมีอยูส่ องด้าน
คือ ความมีนยั สําคัญของงานและการควบคุมวิธกี ารทํางาน
โดยทัวไปงานที
่
ม่ คี วามหลากหลายพอประมาณจะสร้างความพอใจในงานได้สงู ทีส่ ดุ
งานทีม่ คี วามหลากหลายน้อยเกินไป จะทําให้บุคลากรรูส้ กึ เบื่อหน่าย งานทีม่ คี วามหลากหลาย
มากเกินไปจะทําให้บุคลากรรูส้ กึ ตึงเครียด
ชุยมินโต (Chuimento. 2007 : Online) กล่าวว่า ปจั จัยทีท่ าํ ให้บุคลากรมีความสุขใน
การทํางาน เรียงตามลําดับ ดังนี้
1. เพือ่ นร่วมงานมีความเป็ นมิตร และได้รบั การสนับสนุ นจากเพือ่ นร่วมงาน
2. ความสนุ กในงาน
3. มีหวั หน้างานหรือผูจ้ ดั การสายงานทีด่ ี
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4. มีความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ
5. ความหลากหลายของงานทีท่ าํ
6. เชื่อว่าตนเองมีความสามารถทํางานต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
7. ความรูส้ กึ ได้กระทําในสิง่ ทีแ่ ตกต่าง
8. เป็ นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในทีมงาน
9. การยอมรับผลสัมฤทธิ ์ในงาน
10. เงินเดือนทีท่ า้ ทายความสามารถ
ในทางกลับกันปจั จัยทีท่ าํ ให้บุคลากรไม่มคี วามสุขในการทํางาน เรียงตามลําดับ ดังนี้
1. ขาดการสือ่ สารจากผูบ้ ริหารระดับบน
2. เงินเดือนไม่เป็ นธรรม
3. ไม่ตระหนักถึงผลสัมฤทธิ ์ของงาน
4. หัวหน้างาน/ผูจ้ ดั การสายงานไม่ดี
5. ขาดการพัฒนาบุคลากร / พัฒนาบุคลากรน้อย
6. ถูกปฏิเสธแนวความคิด
7. ขาดโอกาสในการแสดงความสามารถ
8. ขาดความคุม้ ค่าในงาน เช่น ความยืดหยุน่ ของงาน การหมุนเวียนงาน หรือ
แลกเปลีย่ นการทํางาน การตระหนักถึงความสมดุลของชีวติ และครอบครัว เป็ นต้น
9. งานไม่สนุ ก
10. ความรูส้ กึ ว่าไม่มอี ะไรแตกต่าง
องค์ประกอบการทํางานอย่างมีความสุขจาก“ ปรัชญาปลายิม้ ” (Fish Philosophy)
ประกอบด้วย (Fish Tales. 2003 : 5)
1. การเล่นให้เป็ นงาน งานสําเร็จเมือ่ สนุกกับงาน การเล่นไม่ได้เป็ นแค่กจิ กรรมแต่เป็ น
สภาวะของจิตใจทีจ่ ะประจุพลังใหม่ในภารกิจเฉพาะหน้า และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ปญั หา
2. การสร้างสรรค์วนั ดี เวลาทีค่ ุณสามารถ “สร้างสรรค์วนั ดีๆ” (หรือช่วงเวลาดีๆ) ด้วย
ความเอือ้ อาทรเล็กๆ น้อยๆ หรือการแสดงนํ้าใจทีส่ ร้างความประทับใจไม่รลู้ มื
3. ใส่ใจให้บริการ ให้ความสนใจอย่างเต็มทีต่ ่อกันและกัน การ”อยูต่ รงนัน้ ” โดยไม่
ล่องลอยหายไปไหนคือวิธกี ารฝึ กการเทใจให้กบั งานและต่อต้านความเบื่อหน่าย
4. เลือกสร้างทัศนคติ ถ้าคุณมองแต่สงิ่ เลวร้ายคุณก็จะพบมันทุกหนทุกแห่ง แต่ถา้ คุณรู้
ว่าตัวคุณเองมีอาํ นาจในการเลือกแนวทางรับมือกับความเป็ นไปของชีวติ จริงคุณก็สามารถมอง
ว่าสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ และพบช่องทางทีค่ ุณไม่เคยนึกฝนั ว่าจะเป็ นไปได้
จากบทความความสุขในการทํางานของสถาบัน iOpener ในประเทศอังกฤษ
(iOpener. 2003 : Online) กล่าวว่า การทํางานอย่างมีความสุขนัน้ แตกต่างจากความพึงพอใจ
ในการทํางาน กล่าวคือ การทํางานอย่างมีความสุขจะมุง่ ในเรือ่ งของการควบคุมและมีอทิ ธิพล
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ในขณะทีค่ วามพอใจในการทํางานจะครอบคลุมการวัดต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อบุคลากร เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทน สถานทีท่ าํ งาน บําเหน็จบํานาญ เป็ นต้น อาจกล่าวได้วา่ ความสุขในการทํางาน
เป็ นส่วนหนึ่งของความพอใจในการทํางาน แต่เป็ นเครือ่ งมือทีด่ กี ว่าทัง้ ในด้านผลการปฏิบตั งิ าน
ความผูกพันกับองค์กร และแรงจูงใจในการทํางาน ดังนัน้ การทํางานอย่างมีความสุขนัน้ ตัง้ อยูบ่ น
สถานการณ์ปจั จุบนั เกีย่ วกับอุปสรรคต่าง ๆ ทีท่ าํ ให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นมากขึน้ หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ การทํางานอย่างมีความสุขตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของคนทีม่ ศี กั ยภาพ นันคื
่ อ หาก
บุคลากรรูส้ กึ มีความสุขในสิง่ ทีต่ นได้ทาํ แล้วบุคลากรจะมีความผูกพันและจะทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ การทํางานอย่างมีความสุข จะนํามาซึง่
1. บุคลากรจะอยูใ่ นองค์กรนานขึน้ ทํางานนานขึน้ และหนักขึน้ ซึง่ จะลดค่าใช้จา่ ยของ
องค์กร เนื่องจากพวกเขาคาดหวังผลงานทีด่ ี ได้รบั การชมเชยในทางสร้างสรรค์จากหัวหน้า และ
ได้รบั การจ่ายสูง
2. บุคลากรแสดงผลงานออกมา ในระดับสุขและความสําเร็จตามเป้าหมาย
3. บุคลากรแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก
4. บุคลากรได้รบั การเคารพนับถือและยอมรับจากคนอื่น ๆ
5. อัตราการปว่ ยลดน้อยลง
6. บุคลากรนําสิง่ ใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไข และใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปญั หา ซึง่ ลักษณะนิสยั
และพฤติกรรมเหล่านี้จะทําให้บุคลากร เพือ่ นร่วมงาน ทีมงาน หัวหน้าและลูกค้ามีความสุข
เช่นเดียวกัน
บัญญัตกิ ารทํางานอย่างมีความสุขของ iOpener มี 12 ประการ ดังนี้
1. ทํางานให้เสร็จ โดยประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
2. งานทีท่ าํ มีความหลากหลาย
3. มีความสามารถควบคุมงานทีท่ าํ ได้
4. ต้องได้รบั การขอบคุณจากผูอ้ ่นื
5. ใช้ความสามารถทีช่ าํ นาญนัน้ ให้ดี
6. รูว้ า่ อะไรคือสิง่ ทีอ่ งค์กรคาดหวังจากบุคลากร
7. เข้าใจถึงความสําคัญในสิง่ ทีท่ าํ
8. ได้รบั การรับฟงั
9. มีเพือ่ นในทีท่ าํ งาน
10. มีความคิดในแง่ดหี รือมองโลกในแง่ดี
11. มีหวั หน้าทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง
12. มีการให้และรับข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
ล็อคเคริกโ์ นม (Lockergnome. 2006 : Online) กล่าวว่า วิธกี ารสร้างความสุขให้เกิด
ขึน้ กับตัวบุคลากรในองค์กรด้วยตนเอง การมีความรูส้ กึ ในทางบวก ช่วยลดความเครียดในการ
ทํางาน และทําให้คนคิดอย่างสร้างสรรค์มากขึน้ สามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างรวดเร็ว มี
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ประสิทธิภาพและทํางานอย่างชาญฉลาด บุคลากรทีม่ คี วามสุขจะมีวธิ กี ารจัดการกับอารมณ์
ต่าง ๆ เพือ่ สร้างสรรค์ความสุขและความจงรักภักดีให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร ซึง่ จะส่งผลไปสู่
ลูกค้าทีไ่ ด้รบั ความสุขนัน้ ๆ ไปด้วย วิธสี ร้างความสุขทีบ่ ุคลากรสามารถสร้างได้ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ
8 ประการ คือ
1. การมองโลกในแง่ดี สามารถเรียนรูไ้ ด้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดกับมุมมองของแต่ละคนทีจ่ ะเลือก
และอธิบายหรือกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน
2. ความรูส้ กึ ขอบคุณหรือซาบซึง้ ต่อคนอื่น ๆ รอบข้าง การแสดงความความขอบคุณต่อ
ผูอ้ ่นื ด้วยความจริงใจ ส่งเสริมสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นการทํางาน และเป็นวัฒนธรรมทีด่ ใี นองค์กร
3. การให้อภัย ปลดปล่อยความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดที เ่ี กิดขึน้ และสร้างความรูส้ กึ ทีส่ งบเพือ่ ทีจ่ ะ
นําไปสูห่ นทางแห่งความสุข
4. พัฒนาตนเองทางการพูด การพูดในทางบวกช่วยลดความเครียดและทําให้สมองผ่อน
คลาย มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปญั หาต่าง ๆ ได้
5. การปลดปล่อย ลืมสิง่ ทีไ่ ม่ดี ปล่อยให้มนั ผ่านไป การลืมเป็ นวิธหี นึ่งทีส่ ง่ เสริม
ความสุข
6. มีความสุขหรือเพลิดเพลินกับสิง่ ทีท่ าํ ความเพลิดเพลินกับงานนัน้ เราสามารถ
สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ทัง้ ก่อนทีเ่ ราจะลงมือทํา ขณะทีท่ าํ และคิดถึงมันหลังจากงาน
ได้ลุล่วงไปแล้ว
7. การปรับเปลีย่ นมุมมอง การมองสิง่ เดิม ในมุมใหม่ ๆ จะช่วยให้ความคิดในทางลบ
เปลีย่ นแปลงไปในทางบวกมากขึน้
8. สร้างส่วนทีแ่ ข็งแกร่ง การสร้างความสุขจากสิง่ ทีเ่ ราทําได้ดี ความสุขนัน้ จะเป็ น
ความสุขทีย่ งยื
ั ่ นถ้าเป็ นความสุขทีเ่ ราได้ทาํ ในสิง่ ทีเ่ ราทําได้ดี หาโอกาสได้ทาํ ในสิง่ ทีต่ นเองทําได้
ดีแล้วคุณจะไม่เบื่อและมีความสุข
เคจีเรอฟ (Kjerulf. 2006 : Online) ได้กล่าวถึง 5 เหตุผลในการเริม่ ให้สถานทีท่ าํ งาน
เป็ นทีม่ คี วามสุข
1. อยากทํางานไปได้ดว้ ยดีในองค์กรแห่งความสุข จากการศึกษาพบว่าบุคลากรทีม่ ี
ความสุขจะพัฒนาความสามารถ เพราะบุคลากรเหล่านัน้ จะมีความสามารถในการสร้างผลผลิต
สูง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และค้นหาวิธกี ารใหม่ๆ ให้บริการทีด่ กี ว่ากับลูกค้า มีแรงจูงใจใน
การทํางานและอุทศิ ตนเพือ่ งาน มีทศั นคติในเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี สือ่ สารได้ดี ทํางานเป็น
ทีมได้ดี ความเครียดน้อย ลาปว่ ยน้อยลง และยอดขายเพิม่ ขึน้
2. สามารถอยูร่ อดในสภาวการณ์ทล่ี าํ บาก ในช่วงเริม่ แรกของการก่อตัง้ องค์กรหลาย
องค์กรอาจต้องประสบกับสภาวะทีย่ ากลําบาก ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนร่วมเปลีย่ นใจร่วมลงทุน
บริษทั คูแ่ ข่งกําจัดคุณออกจากตลาด เป็ นต้น การเริม่ ต้นด้วยความสุข ด้วยบุคลากรทีอ่ ุทศิ ตน
เพือ่ องค์กร จะช่วยดึงองค์กรออกจากภาวะดังกล่าว
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3. ดึงสิง่ ทีห่ ลบซ่อนอยูใ่ นความมืด เป็ นสิง่ หนึ่งทีท่ าํ ให้เกิดความสนุกในการทํางานใน
การสร้างผลงานทีย่ งิ่ ใหญ่รว่ มกัน โดยการนําพนักงานช่วยกันดึงสิง่ ทีห่ ลบซ่อนอยู่ ไม่วา่ จะเป็น
ความกลัว ข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจ หรือเงินรางวัล การทําให้ได้ผลงานทีย่ งิ่ ใหญ่นนั ้ เกิดจาก
การมีบุคลากรทีม่ คี วามสุข
4. การเริม่ ต้นด้วยความสุขเป็ นสิง่ ทีง่ า่ ย หากจะเริม่ องค์กรแห่งความสุขตัง้ แต่แรก และ
เมือ่ คุณสร้างความสุข สนุก การเล่นอย่างมีความหมาย สิง่ เหล่านี้จะซึมเข้าไปสูเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร
5. มีความรูส้ กึ ดีถา้ มีความสุขในทีท่ าํ งาน
วิธกี ารเริม่ ต้นอย่างมีความสุข ทําได้โดย
1. จ้างบุคลากรทีม่ คี วามสุข อย่าจ้างคนทีฉ่ ลาดทีส่ ดุ แต่จงจ้างคนทีม่ คี วามฉลาดทาง
อารมณ์
2. จ้างทัง้ ตัวบุคลากร จ้างบุคลากรทีส่ ามารถทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างและเต็มใจ
ทํางาน
3. สร้างห้องแห่งความสนุ ก อย่าให้ความเครียดมาบดบังความสุข องค์กรจะต้องสร้าง
กิจกรรมทีบ่ ุคลากรทําร่วมกันเพือ่ ให้เกิดความสนุกและสร้างสรรค์
4. หลีกเลีย่ งการทํางานมากเกินไป จําไว้วา่ การทํางาน หลายชัวโมงไม่
่
ได้หมายถึงว่าจะ
ได้ผลงานมากมาย เวลาทีไ่ ม่ทาํ งานจะสร้างพลังทํางานและความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ให้กบั
บุคลากร
5. แบ่งปนั ความเป็ นเจ้าของ เพือ่ สร้างความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทัง้
องค์กร
ดังนัน้ จากการศึกษาพบว่าส่วนผสมทีก่ ่อให้เกิดการทํางานอย่างมีความสุขในองค์กรนัน้
จะต้องประกอบด้วย
1. ทัศนคติทด่ี แี ละการมองโลกในแง่ดี
2. การได้ทาํ งานทีต่ นชอบหรือถนัดและมีความท้าทาย
3. มีเพือ่ นร่วมงานดี
4. การได้รบั การยอมรับจากองค์กร
5. มีสว่ นร่วมกับเป้าหมายองค์กร
6. เข้าใจถึงสิง่ ทีค่ าดหวังจากองค์กรและเป้าหมายขององค์กร
7. มีหวั หน้าทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง
8. มีความรูส้ กึ กระตือรือร้น ตื่นตัว ตื่นเต้นและสนุกในการทํางาน
การสร้างการทํางานทีม่ คี วามสุขให้เกิดขึน้ ได้นนั ้ องค์กรจะต้องเริม่ ต้นจากการสร้าง
บุคลากรให้เป็ นบุคคลทีม่ ที ศั นคติทด่ี กี บั องค์กร หลังจากนัน้ องค์กรจะต้องสือ่ ภาพของเป้าหมาย
หรือวิสยั ทัศน์ขององค์กรให้กบั บุคลากรทุกคนทราบและตระหนักถึง ซึง่ จะเป็ นผลดีอย่างยิง่ ถ้า
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องค์กรจะให้บุคลากรเข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้างวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายร่วมกัน ทัง้ นี้เพือ่ เป็ น
การสร้างการมีสว่ นร่วมให้เกิดขึน้ ซึง่ จะนําไปสูค่ วามรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กรต่อไป สิง่ ทีส่ าํ คัญอีก
ประการหนึ่งคือ องค์กรจะต้องมีการสือ่ สารถึงสิง่ ทีอ่ งค์กรคาดหวังกับบุคลากรอย่างชัดเจน
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้รว่ มกัน ทัง้ ในตัวบุคลากรเองและองค์กรในขณะเดียวกัน
คุณสมบัตหิ ลักของตัวบุคลากรเองก็คอื ในเรือ่ งของทัศนคติ อาจกล่าวได้วา่ ทัศนคติเป็ นตัว
ขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมทีบ่ ุคลากรจะแสดงหรือมีต่อองค์กร ทัศนคตินนั ้ เกิดได้ทงั ้ จากการ
หล่อหลอมของสังคมแวดล้อม ประสบการณ์ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ผูน้ ํา เป็ นต้น ดังนัน้ ตัวองค์กรจะต้อง
เข้ามามีสว่ นในการสร้างทัศนคติทด่ี ใี ห้กบั บุคลากรในองค์กร เพือ่ ให้บุคลากรเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี
รักและจงรักภักดีต่อองค์กร
นอกจากนี้ในเรือ่ งของการทํางานไม่อาจปฏิเสธได้วา่ คนเราจะเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน ปจั จัยหนึ่งเกิดจากเรือ่ งของความชํานาญในงานนัน้ หรือมีชอบในงานนัน้ กล่าวคือเป็ น
การสร้างแรงจูงใจในการทํางานโดยไม่ได้มเี รือ่ งของรางวัลตอบแทนเข้ามาเกีย่ วข้อง โดย
สามารถเร้าให้เกิดการจูงใจได้ดซี ง่ึ จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้กข็ น้ึ อยูก่ บั ความร่วมมือของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ เรียกว่าสิง่ จูงใจทีไ่ ม่ใช่เงิน (Nonfinancial Incentive) สิง่ จูงใจประเภทนี้มผี ล
ทางด้านจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย ความมันคง
่ ความรักใคร่กลมเกลียวในหมูผ่ รู้ ว่ มงาน หรือ
การให้งานทีบ่ ุคลากรคนนัน้ ๆ มีความชํานาญ ชอบ และสามารถทําได้ดี เป็ นต้น ซึง่ สิง่ เหล่านี้
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กบั บุคลากรในองค์กรและสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่องาน
มากยิง่ ขึน้
จากทีก่ ล่าวมา การสร้างการทํางานอย่างมีความสุขให้เกิดขึน้ ในทีท่ าํ งานได้นนั ้ จะต้อง
ให้ความสําคัญในเรือ่ งของการสร้างการมีสว่ นร่วมให้เกิดขึน้ กับองค์กร โดยทัง้ นี้ผนู้ ําจะต้องให้
ความสําคัญกับบุคลากรในทุกๆ ส่วนและทุกๆ คนเพือ่ ไม่ให้เกิดความรูส้ กึ ว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
หรือการแบ่งชนชัน้ การทํางาน นอกจากนี้สงิ่ ทีส่ าํ คัญอีกประการหนึ่งคือ องค์กรต้องสร้างทัศนคติ
ทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นในเรือ่ งของงานทีท่ าํ หรือองค์กร และรวมถึง
เป้าหมายขององค์กร โดยอาจจะให้บุคลากรทีม่ คี วามถนัดในงานนัน้ ทํางานทีต่ นเองรัก ชอบ
เพือ่ สร้างแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ให้เกิดขึน้ ทีส่ าํ คัญสังคมในทีท่ าํ งาน เพือ่ นร่วมงาน เกิดการยอมรับ
ให้ความสําคัญนับถือในความสามารถกับทุกๆ คนในฐานะครอบครัวทีร่ กั ความเชื่อใจก็เป็ น
ปจั จัยหนึ่งทีท่ าํ ให้การทํางานนัน้ เกิดความสุขได้ ดังนัน้ การทํางานอย่างมีความสุขจะเกิดขึน้ ได้
เมือ่ ทุกคนในองค์กรมีความรัก ให้เกียรติกนั เคารพและหวังดีต่อกัน เพือ่ ไปถึงเป้าหมายร่วมกัน
ของทัง้ องค์กรและตนเองเพือ่ สร้างผลิตผลทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป
บุคลิ กภาพ
ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ หมายถึง สิง่ ทีช่ ว่ ยให้ทาํ นายได้วา่ บุคคลจะทําอย่างไรในสถานการณ์ท่ี
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กําหนดให้จุดมุง่ หมายของการวิจยั ทางจิตวิทยา ก็เพือ่ สร้างกฎว่าบุคคลซึง่ มีความแตกต่างกัน
นัน้ จะทําพฤติกรรมใดเมือ่ อยูใ่ นสังคมและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมปกติ บุคลิกภาพเกีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมทัง้ หมดของบุคคล มีทงั ้ พฤติกรรมทีเ่ ปิดเผยและพฤติกรรมทีซ่ ่อนเร้นอยูภ่ ายใน
(นวลละออ สุภาผล. 2527 : 206 ; อ้างอิงจาก Cattel. 1950) สอดคล้องกับ ฮิลการ์ด และ
แอคคินสัน (ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์. 2530 : 41 อ้างอิงจาก Hilgard and Atkinson. 1967 : 462)
กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะรวมของบุคคล และวิธกี ารแสดงออกของพฤติกรรมของ
เขา ส่วนออลพอร์ต (Allport. 1967 : 28) ได้อธิบายว่า บุคลิกภาพ เป็ นระบบการเคลื่อนไหวของ
อินทรียท์ อ่ี ยูภ่ ายในจิตใจบุคคลและเป็ นตัวกําหนดลักษณะนิสยั (Traits) ประจําตัวของบุคคลนัน้
ทัง้ หมด ซึง่ ความหมายของนักจิตวิทยาชาวต่างประเทศทีก่ ล่าวมา คล้ายกับของนักจิตวิทยา
ชาวไทยดังต่อไปนี้ คือ
เชิดศักดิ ์ โฆวาสินธุ์ (2520 : 3) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะนิสยั ทีร่ วมกัน
เป็ นแบบฉบับเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลและเป็ นสิง่ ทีย่ า้ํ ให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่
พิจารณาได้จากรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ทีแ่ สดงออกหรือตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อม
สวนา พรพัฒน์กุล (2522 : 295) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะส่วนรวม
ทัง้ หมดของบุคคลแต่ละคน ทีส่ ามารถมองเห็นจากภายนอกและซ่อนเร้นอยูภ่ ายใน ได้แก่ รูปร่าง
หน้าตา ท่าทางแนวความคิด การพูดจา ความสนใจ อารมณ์ เจตคติ รสนิยม ตลอดจน
ความสามารถในการทํางาน
สุชา จันทน์เอม (2528 : 32) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ที่
รวมกันในตัวบุคคลและวิธกี ารแสดงออกทางพฤติกรรม ไม่จาํ เป็ นว่าพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
เหล่านัน้ จะต้องดีหรือไม่ดี ผิดหรือถูก
นลินี ธรรมอํานวยสุข (2541 : 13) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของ
บุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ
ดํารงชีวติ ซึง่ ทําให้บุคคลนัน้ มีความแตกต่างจากบุคคลอื่น
ประวัติความเป็ นมาของการศึกษาบุคลิ กภาพแบบเอ และบุคลิ กภาพแบบบี
บุคลิกภาพแบบเอ เป็ นบุคลิกภาพทีค่ น้ พบในราวปี ค.ศ. 1960 โดย โรสแมน
(Roseman) ได้เริม่ สังเกตผูป้ ว่ ยโรคหัวใจว่า มีบุคลิกภาพบางอย่างแปลกไปจากผูป้ ว่ ยโรคอื่น ๆ
จากการสังเกตเหตุการณ์บางอย่างในคลินิคโรคหัวใจของเขาพบว่า เก้าอีท้ ผ่ี ปู้ ว่ ยโรคหัวใจมานัง่
ตรวจนัน้ จะมีรอยลึกเฉพาะตรงขอบเก้าอีเ้ ท่านัน้ แสดงว่าคนไข้สว่ นใหญ่ของเขานังเก้
่ าอีแ้ ต่ตรง
ขอบเก้าอี้ ซึง่ ทําให้เขาคิดว่า คนเช่นนี้จะต้องเป็ นคนรีบร้อน เพราะคนทีท่ าํ อะไรรีบร้อน รีบเร่ง
มักนังเก้
่ าอีแ้ ต่ตรงขอบเพือ่ จะได้ลุกขึน้ ได้โดยเร็ว คล้ายกับลักษณะของคนพร้อมทีจ่ ะเคลื่อนไหว
ได้ทนั ที จากความคิดนี้ทาํ ให้เขาคิดว่า น่าจะมีบุคลิกภาพบางอย่างทีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหัวใจ ซึง่ สอดคล้องกับการสังเกตของเขาอีกว่า ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจบางคนนัน้ ไม่มปี จั จัยเสีย่ ง
(Risk Factor) ทีเ่ คยเชื่อกันว่าเป็ นสาเหตุสาํ คัญของโรคหัวใจเลย แต่เดิมนัน้ พบว่า การมี
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โคเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ การเป็ นเบาหวาน และความอ้วน เป็ นปจั จัย
เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ และในทีส่ ดุ ก็พบว่า มีบุคลิกภาพชนิดหนึ่งซึง่ ต่อมาเขาให้ช่อื ว่า
บุคลิกภาพแบบเอ และบุคลิกภาพตรงกันข้าม
จากประวัตคิ วามเป็ นมาของการศึกษาบุคลิกภาพแบบเอ และแบบบี นัน้ ฟรีดแมนและ
โรสเซ็นแมน (Friedman and Rosenman. 1974 : 164) สรุปลักษณะของบุคลิกภาพแบบเอ
และบุคลิกภาพแบบบี ได้ดงั นี้
บุคลิกภาพแบบเอ (Type A - Behavior Pattern Personality) หมายถึง บุคลิกภาพเร่ง
ร้อน ชอบแข่งขันและก้าวร้าว ชอบทํางานให้ได้มาก ๆ ในเวลาน้อย ๆ มีความรูส้ กึ ว่าเวลาผ่าน
ไปอย่างรวดเร็ว มีความมานะพยายามในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จ
ชอบฝา่ ฟนั อุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดสัมฤทธิผล ชอบทํางานด้วยความรวดเร็ว ทนไม่ได้กบั
การทํางานทีล่ า่ ช้า มีความต้องการพักผ่อนน้อยกว่าคนอื่น และถูกกระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ โกรธ
และก้าวร้าวได้งา่ ย จากความหมายนี้จะเห็นได้วา่ บุคคลทีม่ ลี กั ษณะบุคลิกภาพแบบเอนี้ เปรียบ
ได้กบั คนประเภทเอางานเอาการ อยูเ่ ฉยไม่ได้ รักความก้าวหน้า
บุคลิกภาพแบบบี (Type B - Behavior Pattern Personality) เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะ
ตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพแบบเอ คือ จะเป็ นคนทีม่ บี ุคลิกภาพทีม่ คี วามผ่อนคลาย ไม่รบี ร้อนและ
ไม่กา้ วร้าว มีลกั ษณะเฉย ๆ เหนื่อย ๆ ชอบการพักผ่อนและดําเนินชีวติ แบบง่าย ๆ ไม่ชอบฝา่
ฟนั อุปสรรคต่าง ๆ ในการทํางาน และไม่ชอบการทํางานในเวลาอันรีบด่วน
นลินี ธรรมอํานวยสุข (2541 : 13) กล่าวว่า บุคลิกภาพแบบเอ เป็ นลักษณะบุคลิกภาพ
ของคนทีร่ กั ความก้าวหน้า ชอบฟนั ฝา่ อุปสรรค มีความก้าวร้าว โกรธง่าย ชอบทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็จและสัมฤทธิผล ชอบทํางานด้วยความรวดเร็ว ไม่ชอบการรอคอย ส่วนบุคลิกภาพแบบ
บี เป็ นลักษณะบุคลิกภาพของคนทีค่ อ่ นข้างเฉื่อยชา จิตใจเยือกเย็น ทํางานไปเรือ่ ย ๆ ไม่หวัง
ผลสัมฤทธิ ์ในการทํางาน ไม่ชอบฟนั ฝา่ อุปสรรคต่าง ๆ อดทนและรอคอยได้
จากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลิกภาพแบบเอ และแบบบี อาจสรุปได้วา่ บุคคลทีม่ ี
บุคลิกภาพแบบเอ จะกระตือรือร้น ชอบความสําเร็จ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ไม่ชอบการรอคอย
เป็ นคนเร่งร้อนชอบแข่งขัน ชอบทํางานมาก ส่วนบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพแบบบี จะเป็ นคนค่อนข้าง
เฉื่อยชา ไม่รบี ร้อนไม่กา้ วร้าว ทํางานไปเรือ่ ย ๆ ไม่หวังผลสัมฤทธิ ์ในการทํางาน ไม่ชอบฟนั ฝา่
อุปสรรคต่าง ๆ อดทนและรอคอยได้ ดังนัน้ บุคลิกภาพทีน่ ่าพึงประสงค์ควรเป็ นบุคลิกภาพแบบ
เอ มากกว่าแบบบี
การวัดบุคลิกภาพแบบเอและบุคลิกภาพแบบบี แบบวัดบุคลิกภาพทัง้ 2 แบบนี้ ใน
ปจั จุบนั มีการสร้างและนํามาใช้ 3 แบบวัด (อัจฉรา วงษ์วฒ
ั นามงคล. 2533 : 21-22) ได้แก่
แบบวัดที่ 1 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview-SI) ประกอบด้วย
คําถาม 25 ข้อ เป็ นการถามโดยให้ผตู้ อบรายงานพฤติกรรมตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
แบบวัดที่ 2 มาตรวัดลักษณะบุคลิกภาพแบบเอ ของแฟรมมิงแฮม (Framingham Type
A Scale : FTAS) เป็ นแบบวัดรายงานของตนเอง เช่นเดียวกับแบบที่ 1 ประกอบด้วยคําถาม 10
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ข้อ วัดทางด้านแรงขับมุง่ สัมฤทธิ ์ การมีความรูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว และการรับรูว้ า่ มี
ความกดดันในการทํางาน
แบบวัดที่ 3 แบบสํารวจการกระทําของเจนกินส์ (Jenkins Activity Survey- JAS)
เป็ นแบบสอบถามทีป่ ระกอบด้วยข้อคําถาม 20 ข้อ บุคลคลทีไ่ ด้คะแนนจากแบบวัดนี้สงู เป็ น
บุคลทีม่ ลี กั ษณะบุคลิกภาพแบบเอ โดยกลุ่มบุคคลนี้รายงานว่า มีความรูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว ทํางานด้วยความเร่งรีบ ไม่ลดละต่อความอ่อนล้า หรือการทํางานทีป่ ระสบความล้มเหลว
นอกจากนี้ยงั รายงานว่าตนเองทํางานหนักและต้องการผลสัมฤทธิ ์มากกว่า
นอกจากนี้สตรูปและคนอื่น ๆ (Strube ; & others : 1987) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับ
แบบสํารวจของเจนกินส์ ว่าเป็ นแบบวัดบุคลิกภาพแบบเอ โดยให้ผตู้ อบรายงานพฤติกรรม
ตนเองว่ามีการแสดงออกอย่างไร และได้ศกึ ษาพบว่าคนทีม่ ลี กั ษณะบุคลิกภาพแบบเอ มีความ
เชื่อถือในความสําเร็จของงานมากกว่าความล้มเหลว มีแรงขับในการแข่งขันสูง มุง่ สัมฤทธิ ์ และ
มีความรูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ได้ให้ความหมายของคําว่า “แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์” ไว้
แตกต่างกันดังนี้
ฮิลการ์ด (Hilgard. 1967 : 153) ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ว่าเป็ นแรงจูงใจ
ชนิดหนึ่งทีท่ าํ ให้บุคคลมีการกระทําเพือ่ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายด้วยมาตรฐานอันดีเยีย่ ม
ลินด์เกรน (Lindgren. 1967 : 31-34) เน้นความหมายของแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในรูป
ของความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement) หรือเขียนย่อเป็ น (N-Ach) ความ
ต้องการดังกล่าวเป็ นความต้องการขัน้ สูงของมาสโลว์ เรียกว่าความต้องการตระหนักใน
ความสามารถของตน (Self-Actualization) เป็ นความต้องการทีจ่ ะเข้าใจตนเองทัง้ ในด้าน
ความสามารถ ความถนัด รวมถึงศักยภาพอื่นๆ และมีความสามารถทีจ่ ะใช้ความสามารถและ
ศักยภาพนัน้ อย่างเต็มที่
บราวน์ (Brown. 1987 : 114) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็ นความคิดซึง่ เป็ น
แรงขับอยูภ่ ายใน ซึง่ ประกอบด้วย อารมณ์ ความปรารถนา ซึง่ เป็ นเหตุให้คนแสดงพฤติกรรม
ออกมา และมีปริมาณมากน้อยไม่เท่ากัน
แมคเคลแลนด์ (McClelland. 1966 : 207-256) แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ หมายถึง แรงจูงใจ
ทีเ่ ป็ นแรงขับให้บุคคลพยายามทีจ่ ะประกอบพฤติกรรมทีจ่ ะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐาน
ความเป็ นเลิศ ทีต่ นตัง้ ไว้ บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จะไม่ทาํ งานเพราะหวังรางวัลแต่ทาํ เพือ่ จะ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
สุรางค์ โค้วตระกูล (2537 : 123) กล่าวถึง แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ว่า หมายถึง แรงจูงใจที่
เป็ นแรงขับให้บุคคลพยายามทีจ่ ะประกอบพฤติกรรมทีจ่ ะประสบสัมฤทธิ ์ผลตามมาตรฐานความ
เป็ นเลิศทีต่ นเองวางไว้
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สมพร พรหมจรรย์ (2540 : 12) ได้ให้ความหมายแรงจูงใจว่า เป็ นแรงกระตุน้ ให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมตามทีต่ นเองปรารถนาและสมใจ
ลักษณะของบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง
กิลฟอร์ด (Gilford. 1959 : 437-439) กล่าวถึงลักษณะของผูม้ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ว่า
ประกอบด้วย
1. ความทะเยอทะยานทัว่ ๆ ไป คือ ปรารถนาทีจ่ ะทํากิจกรรมนัน้ ให้สาํ เร็จ มีความเพียร
พยายาม ได้แก่ ทํางานให้เป็ นผลสําเร็จ
2. มีความอดทนเต็มใจทีจ่ ะลําบากแม้จะยากเพียงใดก็ตาม ก็มงุ่ มันที
่ จ่ ะทําให้สาํ เร็จ
ด้วยดี
แมคเคลแลนด์ (McClelland. 1966 : 207-256) ได้สาํ รวจพฤติกรรมของเด็กวัยรุน่ ใน
ประเทศต่าง ๆ ว่า บุคคลทีม่ คี วามต้องการสัมฤทธิ ์ผลสูงกับบุคคลทีต่ อ้ งการสัมฤทธิ ์ผลตํ่านัน้ มี
คุณสมบัตอิ ย่างไร จากการสํารวจสรุปได้วา่ บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง มีลกั ษณะดังนี้
1. มีความกล้าเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีการตัดสินใจทีเ่ ด็ดเดีย่ วไม่ชอบงานทีต่ อ้ งอาศัย
โชคลาภ ไม่พอใจทีจ่ ะกระทําแต่สงิ่ ง่าย ๆ มักเลือกงานทีย่ ากพอสมควร
2. มีความกระตือรือร้น ชอบทําสิง่ แปลกใหม่ มีความมานะพากเพียร ทําในสิง่ ท้าทาย
ความสามารถ
3. มีความรับผิดชอบการกระทําของตน มีความพยายามทีจ่ ะทํางานให้สาํ เร็จตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ เพือ่ ความพอใจของตนเอง มิใช่เพือ่ หวังการได้รบั คํายกย่องจากผูอ้ ่นื ชอบมี
อิสระในการคิดและการกระทํา และเรียนรูท้ จ่ี ะเผชิญกับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา
4. ต้องการเรียนรูจ้ ากผลการตัดสินใจของตนเอง เป็ นบุคลทีต่ อ้ งการเรียนรูโ้ ดยเร็วทีส่ ดุ
ว่า การหาทางปรับปรุงการกระทํา ให้บรรลุเป้าหมายในครัง้ ต่อไป
5. มีการคาดการณ์ล่วงหน้า เป็ นผูท้ ท่ี าํ งานโดยมีการวางแผนโครงการระยะยาว
เล็งการณ์ไกล ทําให้สามารถคาดการณ์ลา่ งหน้าได้วา่ การทํางานแต่ละครัง้ จะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จมากน้อยเพียงใด เมือ่ เกิดอุปสรรคจะแก้ไขอย่างไร และการทํางานแต่ละครัง้ จะ
ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียอย่างไรบ้าง
6. มีความสันทัดในการจัดระบบงาน คือ จัดระบบงานอย่างมีจุดมุง่ หมาย ทราบว่างาน
ชนิดใดควรดําเนินการก่อนหลัง และงานชนิดใดสามารถเอือ้ ประโยชน์ต่องานชนิดอื่นเพือ่ ให้การ
ทํางานแต่ละครัง้ ประสบความสําเร็จอย่างดียงิ่ ในการเลือกผูร้ ว่ มคิดแก้ไขปญั หา ผูท้ ม่ี คี วาม
ต้องการสัมฤทธิ ์ผลสูง มักจะเลือกบุคคลทีม่ คี วามสามารถในงานนัน้ ๆ โดยตรง มากกว่าจะ
เลือกเพือ่ นฝูง หรือผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตอิ ่นื ๆ
จากการศึกษาแมคเคลแลนด์ พบว่า พนักงานทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงมักต้องการจะ
ทํางานในลักษณะ 3 ประการดังนี้
1. งานทีเ่ ปิ ดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามีอสิ ระทีจ่ ะตัดสินใจ
และแก้ปญั หาด้วยตนเอง
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2. ต้องการงานทีม่ รี ะดับยากง่ายพอดี ไม่งา่ ยหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของ
เขา
3. ต้องการงานทีม่ คี วามแน่นอนและต่อเนื่องซึง่ สร้างผลงานได้และทําให้เขามี
ความก้าวหน้าในงานเพือ่ จะพิสจู น์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้
นอกจากงานในลักษณะดังกล่าวแล้ว แมคเคลแลนด์ได้พบว่าปจั จัยทีส่ าํ คัญอีกปจั จัย
หนึ่งทีม่ ผี ลต่อการทํางานเพือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับงานที่
เขาทําด้วย
สัมพันธภาพในครอบครัว
แนวคิดเกีย่ วกับสัมพันธภาพในครอบครัว
ความหมาย
นิตยา คชภักดี (2545) ได้อธิบายเรือ่ งสัมพันธภาพในครอบครัวว่า หมายถึง
การเกีย่ วข้องปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกในครอบครัวทีเ่ พิม่ ความผูกพัน เคารพรักและเอือ้ อาทรต่อ
กันซึง่ ประเมินได้จากพฤติกรรม การสือ่ ความหมาย มีสว่ นร่วมปรึกษาหารือ ตัดสินใจและทํา
กิจกรรมในบรรยากาศทีส่ งบสุข
ศิรกิ ุล อิศรานุรกั ษ์ และคณะ (2546) ได้นิยามความหมายของ สัมพันธภาพ
ในครอบครัวว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ความใกล้ชดิ คุน้ เคยกันตามบทบาททีค่ นเรามีต่อสมาชิก
ในครอบครัว ถ้าความสัมพันธ์เป็ นไปในลักษณะปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกัน ถือว่าเป็ น
สัมพันธภาพทีด่ แี ต่ถา้ เป็ นความขัดแย้งหรือรูส้ กึ ไม่ดตี ่อกัน ถือว่าเป็ นสัมพันธภาพทีไ่ ม่ดี
ลักษณะความสัมพันธ์ครอบครัว ประกอบด้วย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา เป็ นจุดเริม่ ต้นของสัมพันธภาพทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
ทีส่ ดุ ในครอบครัว เพราะว่าถ้าคูส่ ามีภรรยามีความรักใคร่ซง่ึ กันและกัน มีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน
พยายามปรับตัวเข้าหากัน ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและกัน ตลอดจนรับผิดชอบและ
แก้ไขปญั หาต่างๆ ภายในครอบครัวร่วมกัน ย่อมทําให้ครอบครัวไม่มคี วามสุข เกิดความขัดแย้ง
กันเสมออันจะทําใครอบครัวขาดความสุข โดยเฉพาะบุตร เมือ่ ประสบสภาพการณ์ของความ
ขัดแย้งนี้อยูป่ ระจํา ย่อมได้รบั กระทบกระเทือนจิตใจ
2. สัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา และบุตร ความสัมพันธ์ทม่ี พี น้ื ฐานมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา และเมือ่ มีการให้กาํ เนิดบุตรแล้ว ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็
เพิม่ ขึน้ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและบุตรตามมา และความสัมพันธ์นนั ้ จะ
แน่นแฟ้นดีอยูเ่ สมอ ถ้าบิดามารดาทําตัวเป็ นหลัก รักใคร่ผกู พันกันดี ความรักใคร่ผกู พันของ
บิดามารดานัน้ จะมีผลสะท้อนไปผูกพันรักใคร่ต่อบุตรให้แน่นแฟ้นต่อไปโดยปริยาย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพีน่ ้อง สัมพันธภาพระหว่างพีน่ ้องจะดีหรือไม่ จะแนบแน่น
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เพียงใดขึน้ อยูก่ บั สภาพการณ์ในครอบครัวอันประกอบด้วยความสัมพันธ์พน้ื ฐาน และลักษณะ
การเลีย้ งดูของบิดา มารดา บิดามารดาให้เวลาเอาใจใส่และใช้ความอดทนในการทําความเข้าใจ
กับเหตุการณ์ต่างๆในครอบครัว เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ รี ะหว่างบุตรด้วยกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็ นการรวมความสัมพันธ์ใน 3 ข้อแรก
เข้าด้วยกัน
ลักษณะทางกายภาพในที่ทาํ งาน
ความหมายและลักษณะทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางด้านอาคารสถานที่
ห้องพัก ทีน่ งพั
ั ่ กผ่อน ห้องอาหาร สถานทีร่ บั รองผูม้ าเยีย่ ม บริเวณสนาม ห้องนํ้า ห้องสุขา
ทางเดินทีจ่ องรถ ห้องเก็บของ และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีสว่ น
สําคัญต่อการพัฒนาลักษณะนิสยั ความรับผิดชอบคุณภาพชีวติ และช่วยให้สง่ เสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ (ยุพนิ ธร โชติสขุ . 2548 : 25) สภาพแวดล้อมในทีท่ าํ งานทีเ่ หมาะสมจะช่วย
สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ได้แก่
1. การจัดบริเวณ และความงามของบริเวณ การจัดสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละสวยงาม
มีผลต่อจิตใจของผูอ้ ยูอ่ าศัย ทําให้มที ศั นคติทด่ี ตี ่องาน และยังสามารถจะลดปญั หา และความ
กดดันต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวันได้
2. อุณหภูมิ สิง่ ทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้เกิดความสุขสบายทางร่างกาย ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับ
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ในอากาศ ในปจั จุบนั เราสามารถปรับระดับร้อนหนาวภายในอาคารได้
ตามทีเ่ ราต้องการ ทําให้การปฏิบตั งิ านไม่รสู้ กึ เหน็ดเหนื่อย ไม่เครียด ไม่หงุดหงิด ไม่ทาํ อะไร
ผิดพลาดอยูเ่ สมอ และไม่ทาํ ให้เกิดความเบื่อหน่าย
3. แสง สี เสียง การมองเห็น ต้องให้พอเหมาะกับสภาพทํางาน ต้องให้ทงั ้ ประโยชน์
และมีประสิทธิภาพทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ องค์กรควรจัดสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ทีใ่ ช้
ในการปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(โชคดี รักทอง. 2531 : 174-174) ได้เสนอแนะปจั จัยทีจ่ ะทําให้บุคคล เกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน ได้แก่ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ทีใ่ ช้ในสํานักงาน บุคลากรมีความรู้
ความเหมาะสมกับงาน อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านเพียงพอ และสะดวกทีจ่ ะนํามาใช้ ซึง่ จะทําให้
เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

การประเมินความสุขในการทํางาน
การประเมินความสุขนอกจากจะสังเกตได้จากพฤติกรรม การแสดงออก ยังมีความ
พยายามทีจ่ ะประเมินด้วยวิธอี ่นื การประเมินความสุขโดยใช้เครือ่ งมือสําหรับวัดความสุขเป็ นวิธี
หนึ่งทีส่ ามารถประเมินความสุขในการทํางานได้ ตัวอย่างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินความสุข
ได้แก่
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แบบสํารวจความสุขของออกฟอร์ด (The Oxford Happiness Inventory -OHI) สร้าง
โดย Argyle Martin & Crossland, J. (Argyle & Crossland. 1989 : Online) เป็ นแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อคําถาม 29 ข้อ แบ่งเป็ น 4 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่มคี วามสุขจนถึงมีความสุขอย่าง
ชัดเจน เครือ่ งมือนี้มคี า่ ความเทีย่ ง 0.90 เมือ่ นํามาทดสอบซํ้าได้คา่ ความเทีย่ ง 0.78 ค่าความตรง
สภาพ (Concurrent validity) 0.43 มีการทดลองใช้ The Oxford Happiness Inventory กับกลุ่ม
ตัวอย่างใน 4 ประเทศ นํามาเปรียบเทียบพบว่าค่าทีไ่ ด้ไม่แตกต่างกัน ค่าแอลฟาของแต่ละ
ประเทศอยูร่ ะหว่าง 0.89-0.90
Subjective Happiness Scale เป็ นแบบวัดความสุขตามแนวคิดของ Lyumbomirsky &
Lepper (1999) ประกอบด้วยคําถาม 4 ข้อ เป็ นมาตรวัดแบบลิเคอร์ท แบ่งเป็ น 7 ระดับ ตัง้ แต่
ไม่มคี วามสุข จนถึง มีความสุขมากทีส่ ดุ เครือ่ งมือนี้ดดั แปลงมาจากแบบวัดเดิมทีม่ คี าํ ถาม 13
ข้อ หลังการทําการศึกษานําร่อง ได้ปรับแบบสอบถามจนเหลือ 4 ข้อ การหาค่าความเทีย่ ง
ภายในใช้คา่ สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค มีการทดสอบซํ้าในระยะเวลาระหว่าง 3 สัปดาห์
จนถึง 1 ปี ได้คา่ ความเทีย่ งอยูร่ ะหว่าง 0.55-0.90 ความเทีย่ งตรงเชิงเหมือนของแบบวัด
(Convergent validity) 0.52-0.72
ดายเนอร์ (Diener. 2003) ได้สร้างแบบวัดความสุข เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ประเมินการรับรู้
ในช่วงชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในชีวติ ประกอบด้วยคําถามสัน้ ๆ จํานวน 5 ข้อ โดยมี
ระดับคะแนน 7 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยอย่างยิง่ จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ได้คะแนน 7 จนถึง 1
ตามลําดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
31-35 คะแนน หมายถึง พึงพอใจอย่างยิง่
26-30 คะแนน หมายถึง พึงพอใจ
21-25 คะแนน หมายถึง พึงพอใจเล็กน้อย
20 คะแนน หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็น
15-19 คะแนน หมายถึง ไม่พงึ พอใจเล็กน้อย
10-14 คะแนน หมายถึง ไม่มคี วามพึงพอใจ
5-9 คะแนน หมายถึง ไม่มคี วามพึงพอใจอย่างยิง่
สําหรับประเทศไทย มีเครือ่ งมือวัดความสุข ได้แก่
จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล (2547) ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามวัดความสุขในการทํางานของ
พยาบาลประจําการ สร้างขึน้ ตามแนวคิดของดายเนอร์ (Diener. 2003) เป็ นแบบวัดชนิด
มาตรประมาณค่า 5 ระดับตามแบบลิเคอร์ท ตัง้ แต่เหตุการณ์นนั ้ ไม่เกิดขึน้ เลย จนถึงเหตุการณ์
นัน้ เกิดขึน้ ตลอดเวลา แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวติ ด้านความพึงพอใจใน
งาน ด้านอารมณ์ทางบวก และด้านอารมณ์ทางลบ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 0.88 ค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค 0.89
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พรรณิภา สืบสุข (2548) ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามวัดความสุขของพยาบาลประจําการ
มหาวิทยาลัยของรัฐ สร้างขึน้ ตามแนวคิดของแมเนียน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้าน
ความสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความสําเร็จในงาน และด้านการเป็ นทีย่ อมรับ ข้อคําถาม
เป็ นแบบวัดชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท ตัง้ แต่มคี วามสุขในระดับน้อยทีส่ ดุ
จนถึงมีความสุขในระดับมากทีส่ ดุ มีทงั ้ หมด 39 ข้อ ดัชนีความตรงตามเนื้อหา 0.92 ค่าความ
เทีย่ ง 0.89
นภัชชล รอดเทีย่ ง (2550) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความสุขในการทํางานของบุคลากรสังกัด
ศูนย์อนามัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างขึน้ ตามแนวคิดความสุขในการทํางานของ
แมเนียนและดายเนอร์ ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ตรงกับการรับรูใ้ น
ระดับมากทีส่ ดุ จนถึง ตรงกับการรับรูใ้ นระดับน้อยทีส่ ดุ ประกอบด้วยข้อคําถาม 30 ข้อ เป็ นข้อ
คําถามทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจใน
งาน และ อารมณ์ต่อการปฏิบตั งิ าน แบบสอบถามมีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.77
รวมศิร ิ เมนะโพธิ (2550) ได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือทีส่ ามารถวัดการทํางานอย่างมีความสุขใน
องค์กร โดยประกอบด้วยคําถามจํานวน 40 ข้อ มีการกําหนดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
แบ่งเป็ น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 วัดระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการทํางานอย่างมีความสุข
ส่วนที่ 2 ระดับความสุขจากการทํางานทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั โดยในส่วนแรกประกอบด้วย เห็นด้วย
อย่างยิง่ จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย มากทีส่ ดุ จนถึงน้อยทีส่ ดุ
ผลทีไ่ ด้จากการสร้างแบบวัดการทํางานอย่างมีความสุข พบว่า เครือ่ งมือมีคา่ ความ
น่าเชื่อถือสูงทัง้ 2 ส่วน กล่าวคือระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการทํางานอย่างมีความสุขมีความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.9577 และระดับความสุขจากการทํางานทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั มีความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.9542 ซึง่ ถือว่ามีความเชื่อมันอยู
่ ใ่ นระดับสูงมาก และผลทีไ่ ด้จากการศึกษา พบว่า
มิตทิ ก่ี ่อให้เกิดความสุขในการทํางานมี 5 มิติ คือ 1.มิตขิ องผูน้ ํา 2.มิตขิ องสัมพันธ์ภาพในการ
ทํางาน ระหว่างเพือ่ นร่วมงานด้วยกัน 3.มิตคิ วามรักในงาน 4.มิตคิ า่ นิยมร่วมขององค์กร และ
5.มิตคิ ุณภาพชีวติ ในการทํางาน
อภิชยั มงคล และคณะ (2552 : ออนไลน์) ได้พฒ
ั นาและทดสอบดัชนีชว้ี ดั สุขภาพจิต
คนไทย โดยจัดทําแบบทดสอบทีเ่ รียกว่า ดัชนีชว้ี ดั สุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ ใหม่ (55 ข้อ)
ปี 2550 (TMHI-55) เหมาะสําหรับการประเมินทีม่ เี วลามากพอและต้องการคําตอบทีส่ มบูรณ์
และฉบับสัน้ 15 ข้อ (TMHI-15) เหมาะสําหรับการประเมินทีต่ อ้ งการใช้เวลาไม่มากนัก เพือ่ เป็ น
แบบประเมินเบือ้ งต้นใช้วดั สุขภาพจิตของคนอายุระหว่าง 15-60 ปี ประชาชนสามารถประเมิน
ความสุขได้ดว้ ยตนเอง แบบทดสอบประกอบด้วยข้อคําถามเชิงบวกและเชิงลบ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 4 ระดับ การให้
คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ คะแนนคําถามเชิงบวกและคําถามเชิงลบ ตัง้ แต่ ไม่เลย
(1 คะแนน) เล็กน้อย(2 คะแนน) มาก(3 คะแนน) มากทีส่ ดุ (4 คะแนน) การแปลผลการประเมิน
ดัชนีชว้ี ดั สุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ มีคะแนนเต็มทัง้ หมด 220 คะแนน เมือ่ ผูต้ อบ
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ได้ประเมินตนเองแล้ว และรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร สามารถนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ปกติทก่ี าํ หนดดังนี้ 179-220 คะแนน หมายถึง มีสขุ ภาพจิตดีกว่าคนทัวไป
่ (Good)
158-178 คะแนน หมายถึง มีสขุ ภาพจิตเท่ากับคนทัวไป
่ (Fair) 157 คะแนนหรือน้อยกว่า
หมายถึง มีสขุ ภาพจิตตํ่ากว่าคนทัวไป
่ (Poor)

บทบาท ภารกิจของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของสํานักหอสมุดกลาง
ปรัชญา : จัดการความรู้ มุง่ สูบ่ ริการ เพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ปณิธาน : มุง่ มันให้
่ บริการความรูแ้ ละสารสนเทศทีไ่ ด้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้ และส่งเสริมให้ผใู้ ช้มที กั ษะในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
วิสยั ทัศน์ : แหล่งการเรียนรู้ สนับสนุนการวิจยั ก้าวไปกับเทคโนโลยี สร้างมิตรไมตรีกบั
ผูใ้ ช้
พันธกิจ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั การศึกษาค้นคว้าและการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการจัดการความรูเ้ พือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ทนั สมัย สอดคล้องกับหลักสูตรและการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย
2. เพือ่ พัฒนาการบริการให้มปี ระสิทธิภาพ มีความทันสมัยรวดเร็ว และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้
3. ส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมและทันสมัย มาใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ
5. เพือ่ พัฒนาเป็ นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้ตลอดเวลา
6. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การใช้สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพือ่ พัฒนาให้บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน และสร้างองค์ความรู้
จากการวิจยั
8. เพือ่ พัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูข้ องชุมชน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งในการรัก
การอ่าน
ประวัติสาํ นักหอสมุดกลาง
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตัง้ ขึน้ มาพร้อมกับวิทยาลัยวิชา
การศึกษา กล่าวคือ เมือ่ โรงเรียนฝึ กหัดครูชนั ้ สูง ถนนประสานมิตร ได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็ น
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วิทยาลัยวิชาการศึกษา ในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนัน้ สํานักหอสมุดกลาง มีฐานะเป็นเพียงแผนก
หอสมุดขึน้ กับสํานักงานอธิการบดี และดําเนินงานควบคูก่ บั วิทยาลัยวิชาการศึกษามาโดยตลอด
จนเมือ่ ได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็ นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดจึงได้รบั การยกฐานะขึน้
เป็ นสํานักหอสมุดกลางด้วย เมือ่ เริม่ แรก หอสมุดตัง้ อยูท่ ต่ี กึ คณะศึกษาศาสตร์ (ปจั จุบนั คือ ตึก 3
ชัน้ 3) ดําเนินงานในระยะ 7 ปี แรกระหว่าง พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2505 กิจการหอสมุดได้ขยาย
และเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเพราะได้รบั ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก A.I.D.
และ USOM (ในขณะนัน้ ) โดยทําสัญญากับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า เพือ่ ปรับปรุงหอสมุดของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ตามโครงการความช่วยเหลือได้มกี ารส่งคณาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านใน
หอสมุดไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์สมัยใหม่ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สง่
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า มาช่วยในการจัดตัง้
หอสมุด และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาตํารา และสือ่ โสตทัศนศึกษา
การแบ่งส่วนราชการ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการจัดแบ่งส่วนราชการตามทีท่ บวงมหาวิทยาลัยกําหนด เมือ่
พ.ศ.2530 ออกเป็ น 5 ฝา่ ย ได้แก่ สํานักงานเลขานุการ ฝา่ ยพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์
สนเทศ ฝา่ ยบริการ ฝา่ ยวารสาร และฝา่ ยโสตทัศนศึกษา ส่วนฝา่ ยเทคโนโลยีหอ้ งสมุด เป็ นการ
แบ่งส่วนราชการภายใน และมีหอ้ งสมุดในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และ
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ต่อมาสํานักงานเลขานุการ เปลีย่ นชื่อเป็ น
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 ระยะเวลากว่า 10 ปี ทีผ่ า่ นมา การนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบตั งิ านของห้องสมุด มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงการให้บริการสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ มากขึน้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดกลาง ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะปฏิรปู องค์กร ให้
ถูกต้องตามภาระงานทีค่ ล้ายคลึงกัน เพือ่ ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ดังนัน้ สํานักหอสมุดกลาง จึงได้นําเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ให้ท่ี
ประชุมผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยได้พจิ ารณา และทีป่ ระชุมฯมีมติให้เป็ นโครงการทดลองใช้ 1 ปี
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 8 ตุลาคม 2547 ซึง่ ขณะนี้สาํ นักหอสมุดกลาง ยังคงใช้
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ในการบริหารงาน ซึง่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ มี
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สํานักหอสมุดกลาง. 2553)
1. สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ แบ่งงานออกเป็ น งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
2. งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งงานออกเป็ น
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2. 1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขตหน้าที่ ดําเนินการประสานงานกับ
คณาจารย์ในการคัดเลือก จัดซือ้ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ รวมทัง้ รับบริจาคสารสนเทศ
ตลอดจนการดําเนินการเย็บเล่ม เข้าปก ซ่อมแซมหนังสือวารสารและสิง่ พิมพ์
2. 2 งานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าทีด่ าํ เนินการ
สร้างรายการบรรณานุ กรมเบือ้ งต้น ในฐานข้อมูลบรรณานุกรม ดําเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ และบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อข้อมูล ดูแลตรวจสอบ
รายการ ให้ถูกต้องเป็ นปจั จุบนั ตามหลักมาตรฐานสากล และดําเนินการกับตัวเล่มเพือ่ การ
ให้บริการแก่ผใู้ ช้
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งเป็ น 2 งาน คือ
3.1 งานบริการสิง่ พิมพ์ มีขอบเขตหน้าทีด่ าํ เนินการ ให้บริการ ยืม-คืน หนังสือ
ทัวไป
่ ปริญญานิพนธ์ หนังสือสํารอง จัดหนังสือเข้าชัน้
3.2 งานส่งเสริมการใช้บริการ มีขอบเขตหน้าทีด่ าํ เนินการให้คาํ ปรึกษา/แนะนํา
วิธกี ารค้นคว้า/การใช้หอ้ งสมุด การฝึ กอบรมการใช้ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมการจัดการ
บรรณานุกรม
4. งานเทคโนโลยีการศึกษา มีขอบเขตหน้าที่ ดําเนินการคัดเลือกสือ่ บริการสือ่ การ
เรียนการสอน เช่น ภาพยนตร์ เทปวีดทิ ศั น์ งานผลิตสือ่ บริการห้องเรียน ห้องประชุม
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตหน้าทีใ่ ห้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ฝา่ ยงานต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย ตลอดจนแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพือ่ ให้ฝา่ ยงานต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยี ในการดําเนินงาน
และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. งานวารสาร จัดซือ้ จัดหาและให้บริการวารสาร
7. หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
8. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
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การดําเนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ห้องสมุดเป็ นหน่วยงานทีม่ คี วามสําคัญหน่วยงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา มีฐานะ
เทียบเท่าคณะวิชา เป็ นสถานทีร่ วบรวมความรูต้ ่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรทีม่ กี ารจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีหน้าทีส่ ง่ เสริมและบริการวิชาการ
งานห้องสมุด ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 3 งาน ได้แก่ งานบริหาร งานเทคนิคและงาน
บริการ ซึง่ ในแต่ละงานจะประกอบด้วยงานย่อยต่าง ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และเป็นองค์ประกอบ
ทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้หอ้ งสมุดดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละงานมี
ดังนี้
1. งานบริหาร (Administrative services) ประกอบด้วยงานต่างๆ ต่อไปนี้
1.1 งานสารบัญและงานธุรการ เป็ นงานเกีย่ วกับงานเอกสารต่างๆ งานพิมพ์ งาน
จัดทําสถิติ บันทึกและรายงานของห้องสมุด เป็ นต้น
1.2 งานบุคลากร การบริหารบุคลากรเป็ นกระบวนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด เริม่ จากการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การกําหนด
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เสริมด้วยสวัสดิการต่างๆ ทีท่ าํ ให้รสู้ กึ มันคงปลอดภั
่
ยในการทํางาน
สร้างแรงจูงใจ
1.3 งานงบประมาณ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ งบประมาณประจํา และ
งบประมาณพิเศษ นโยบายบริหารงบประมาณของห้องสมุด ต้องดําเนินเป็ นระบบขัน้ ตอนตาม
ระบบการบริหารงาน โดยมีเงินเป็ นเครือ่ งมือให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต้องมีการ
จัดตัง้ ประมาณ วางแผนการจัดสรรงบประมาณ ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สงู สุด และ
ถูกต้องตามระเบียบ ตามกําหนดเวลา ไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.4 งานวัสดุอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์ การเลือกวัสดุอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ะนํามาใช้
ในห้องสมุดนัน้ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน รูปแบบ ขนาด นํ้าหนัก
พอเหมาะกับผูใ้ ช้บริการ ไม่ควรใช้ครุภณ
ั ฑ์ถาวรติดกับตัวอาคาร เพือ่ ความสะดวกในการ
ปรับเปลีย่ นเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม ควรมีการตรวจสอบ ดูแลวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซม ทําความสะอาดไม่ให้เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้งาน
1.5 งานอาคารสถานที่ เป็ นงานทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่การวางแผนออกแบบอาคาร กําหนด
แบบและขนาด กําหนดพืน้ ทีใ่ ช้สอยเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด แต่ตอ้ งสอดคล้องกับงบประมาณ
และสามารถขยายให้กว้างขวางๆ ได้ในอนาคต มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้
เหมาะสมกับบรรยากาศรอบๆ โดยคํานึงถึงทําเลทีต่ งั ้ เป็ นศูนย์กลางความสะดวกในการ
คมนาคม มีบริเวณจอดรถเพียงพอ ไม่กดี ขวางเส้นทางจราจรของอาคารรอบข้าง ปราศจากกลิน่
และเสียงรบกวนส่วนการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารต้องมีการจัดอุณหภูมิ แสง และ เสียงที่
เหมาะสม จัดสถานทีใ่ ห้สะอาดและเป็ นระเบียบ
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2. งานเทคนิค ประกอบด้วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และงานจัดหมวดหมูแ่ ละ
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ มีรายละเอียดของงาน ดังนี้
2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition) เป็ นงานทีม่ คี วามสําคัญอันดับ
แรกของห้องสมุด เนื่องจากงานทรัพยากรสารสนเทศ จะนําไปสูก่ ารบริการทีถ่ ูกต้องตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะเศรษฐกิจทีถ่ ดถอย การได้รบั งบประมาณจํากัด อีก
ทัง้ สารสนเทศประเภทต่างๆ มีราคาเพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ทําให้ บรรณารักษ์จดั หาจําเป็ นต้องใช้
งบประมาณอย่างประหยัด ดังนัน้ สารสนเทศทีจ่ ดั เข้าไว้ในห้องสมุดจะมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการหรือไม่และทําอย่างไรจึงจะได้ทรัพยากรสารสนเทศทีม่ คี ุณค่าตามความต้องการของ
หน่วยงานและผูใ้ ช้ เป็ นภารกิจทีบ่ รรณารักษ์จะต้องดําเนินการต่อไป
2.1.1 การคัดเลือก (Selection) คือกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทรัพยากร
สารสนเทศกับเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ห้องสมุดขนาดใหญ่ หรือ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการคัดเลือกและมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือชํานาญการในสาขาวิชาต่างๆ ทําหน้าทีค่ ดั เลือกและประสานงานกับบุคคลอื่น
2.1.2 การสังซื
่ อ้ (Purchasing) คือการดําเนินการสังซื
่ อ้ ตัง้ แต่การกําหนด
นโยบาย การตรวจสอบคูม่ อื เช่น บรรณานุกรมประเภทต่างๆ การเลือกร้านค้า หรือ สํานักพิมพ์
การตรวจรับวัสดุและสิง่ พิมพ์ การจัดการบันทึกทรัพยากรสารสนเทศในการสังซื
่ อ้ การจัดทํา
บันทึกทางบัญชี ตลอดจนการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.3 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ (Evaluation) เป็ นงานทีค่ อ่ นข้าง
ยุง่ ยากห้องสมุดควรกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงมาตรฐาน และความต้องการของผูใ้ ช้ การ
ประเมินคุณค่าทรัพยากรเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ยาก ห้องสมุดอาจใช้เปรียบเทียบกับห้องสมุดประเภท
เดียวกันในแห่งอื่นๆ หรือมาตรฐานกลาง การศึกษาจากสถิติ สอบถามจากผูใ้ ช้ หรือกําหนด
เกณฑ์การประเมินขึน้ เนื่องจากวิธกี ารดังกล่าวต้องใช้เวลามาก ดังนัน้ ห้องสมุดจึงมักใช้วธิ กี าร
ประเมินโดยตรวจสอบจาก ปริมาณสารสนเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ
2.1.4 การบํารุงรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศ (Conservation) หมายถึง
งานตรวจสอบสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ การดําเนินงาน เช่น การซ่อมแซม เย็บเล่ม
การใช้เครือ่ งอบ การถ่ายลงในวัสดุยอ่ ส่วน ไมโครฟิลม์ หรือไมโครฟิช หรือสแกนเข้าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ การใช้สารเคมีบางชนิดเพือ่ ยืดอายุทรัพยากรสารสนเทศ เป็ นต้น
2.1.5 การคัดออก หรือ จําหน่ายออก (Weeding) คือการคัดหรือเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ และไม่มผี ใู้ ช้บริการออกไปจากห้องสมุด โดยการบริจาค
หรือการแลกเปลีย่ นกับสถาบันอื่นๆ หรือจัดแยกเก็บต่างหาก หรือการทําลาย นอกจากนี้
ห้องสมุดอาจจะคัดออกสารสนเทศทีช่ าํ รุดและไม่อาจจะซ่อมแซมเพือ่ เป็ นการประหยัดพืน้ ที่
2.1.6 การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศและการแลกเปลีย่ น (Gift and
Exchange) ควรมีนโยบายเช่นเดียวกับการสังซื
่ อ้ ทําให้ผทู้ ป่ี ฏิบตั งิ านทราบถึงความต้องการ
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และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศทีค่ วรคัดเลือกเข้ามาในห้องสมุด ถึงแม้การรับบริจาคและ
การแลกเปลีย่ นจะไม่ตอ้ งเสียงบประมาณของห้องสมุด แต่การรับสารสนเทศเข้ามาในห้องสมุด
เป็ นการเพิม่ ภาระการจัดเก็บ เสียพืน้ ทีแ่ ละเสียเวลาของบุคลากรในการจัดการสารสนเทศที่
ไม่ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้
2.2 งานจัดหมวดหมูแ่ ละทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog Department)
มีหน้าที่ วิเคราะห์เลขหมูแ่ ละทํารายการบรรณานุกรม ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของงานเทคนิคใน
ห้องสมุด และเป็ นงานทีร่ บั ช่วงมาจากแผนกจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์จดั
หมวดหมูแ่ ละทํารายการจะนําทรัพยากรสารสนเทศมาวิเคราะห์ ให้หมวดหมูแ่ ละลงรายการทาง
บรรณานุ กรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการสากล (AACR II R) การกําหนดหัวเรือ่ ง การใช้
อินเทอร์เน็ตช่วยในงานสืบค้นข้อมูลเพือ่ นํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์เลขหมู่ งานวิเคราะห์
เลขหมูแ่ ละการลงรายการทางบรรณานุกรมเปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากผูป้ ฏิบตั งิ านจัดกระทํา
ข้อมูลต่างๆ โดยใช้คาํ สังผ่
่ านทางเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ และวิธกี ารทํางาน
บางอย่างเปลีย่ นแปลงไป เช่น งานวิเคราะห์เลขหมูแ่ ละการลงรายการทีต่ อ้ งทําเอง (Original
Catalog) มีน้อยลง โดยเฉพาะทรัพยากรภาษาต่างประเทศ วิธกี ารทํารายการจะเป็ นการกรอก
Worksheet แทนการใช้บตั รรายการ ดังนัน้ บรรณารักษ์จงึ ต้องปรับเปลีย่ นบทบาทหน้าทีแ่ ละ
พัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความรูใ้ น
เรือ่ งภาษาและเทคโนโลยี
2.2.1 การซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ เป็ นงานทีถ่ อื เป็ นส่วนหนึ่งของงาน
เทคนิค ห้องสมุดบางแห่งอาจจะให้ดแู ลงานวารสารทีส่ ง่ ออกเย็บเล่มด้วย หน่วยงานนี้อยูภ่ ายใต้
แผนกแค็ตตาล็อค แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หรือแผนกวารสาร
3. งานบริการของห้องสมุด (Library Services) นับว่ามีความสําคัญมาก เนื่องจากเป็ น
หน่วยงานทีม่ กี ารติดต่อโดยตรงกับผูใ้ ช้หอ้ งสมุด นอกจากนี้งานบริการยังมีสว่ นส่งเสริมการ
เรียนการสอนให้แก่ผใู้ ช้ ปจั จุบนั ห้องสมุดเน้นการบริการทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ งานบริการแบ่งออกได้หลายประเภทขึน้ อยูก่ บั ห้องสมุดแต่ละแห่ง หรือประเภทว่าจะมี
บริการประเภทใด มากน้อยเพียงใด งานบริการต่างๆ มีดงั นี้คอื
3.1 บริการยืม-คืน (Circulation Services) หมายถึง การให้ยมื ออกจากห้องสมุด
โดยห้องสมุดทําหลักฐานการยืมจัดเป็ นงานพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ เพราะเป็ นบริการทีม่ ผี ใู้ ช้หอ้ งสมุด
ติดต่อมากทีส่ ดุ และทําให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึง และได้รบั สารสนเทศทีต่ อ้ งการโดยการให้ยมื และ
รับคืนสารสนเทศ รวมถึงการทวงถาม การเก็บค่าปรับ และการเก็บสถิตติ ่างๆ ของงานยืม-คืน
ปจั จุบนั ห้องสมุดส่วนมากมีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานยืม-คืน และมีการกําหนดระเบียบข้อบังคับ
เกีย่ วกับการยืม เช่น สิง่ พิมพ์ประเภทใด ยืมได้กว่ี นั และครัง้ หนึ่งมีจาํ นวนกีเ่ ล่ม เป็ นต้น
3.2 บริการตอบคําถาม และช่วยค้นคว้า (Reference Service) เป็ นบริการทีม่ ใี น
ห้องสมุดทัวไป
่ เพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้หอ้ งสมุดค้นคว้าเรือ่ งราวทีต่ อ้ งการจากแหล่งต่างๆ ซึง่ ห้องสมุด
ในต่างประเทศมีบริการอย่างกว้างขวางเพือ่ ความสะดวกของผูใ้ ช้ เช่น การให้บริการทาง
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โทรศัพท์ หรือการบริการอีเมล์ทางอินเทอร์เน็ต เพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้ได้รบั ข้อมูลโดยไม่ตอ้ งเสียเวลา
ไปค้นด้วยตนเองรวมทัง้ การบริการหนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ การนําชมห้องสมุด และแนะนํา
การใช้หอ้ งสมุด
3.3 บริการสารสนเทศทันสมัย (Current Awareness Services) เป็ นบริการ
สารสนเทศทีท่ าํ ให้ผใู้ ช้เข้าถึงสารสนเทศใหม่ๆ ทีห่ อ้ งสมุดได้รบั ทําให้ผใู้ ช้สามารถติดตาม
สารสนเทศทีส่ นใจหรือเกีย่ วข้องได้ทนั ต่อเหตุการณ์
3.4 บริการเลือกสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selection Dissemination of
Information Services-SDI Services) เป็ นบริการสารสนเทศทีท่ นั สมัยประเภทหนึ่ง โดย
ผูใ้ ช้บริการแจ้งให้หอ้ งสมุดทราบว่ามีความต้องการสารสนเทศในสาขาวิชาใด เรือ่ งใดหรือ
ประเภทของเอกสารทีต่ อ้ งการเมือ่ ห้องสมุดได้รบั เอกสารรายการใดๆ ทีต่ รงกับความสนใจหรือ
ความต้องการของผูใ้ ช้หอ้ งสมุดจะแจ้งให้ผใู้ ช้ทราบต่อไป
3.5 บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library lone services) หมายถึง บริการที่
ห้องสมุดจัดทําขึน้ เพือ่ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ ซึง่ สารสนเทศทีต่ อ้ งการนัน้ ไม่มี
ในห้องสมุดของตน ห้องสมุดจะทําการยืมหรือทําสําเนาเอกสารจากห้องสมุดหรือแหล่ง
สารสนเทศอืน่ ๆ ทีม่ สี ารสนเทศเพือ่ ให้บริการแก่ผใู้ ช้หอ้ งสมุด ปจั จุบนั การยืมระหว่างห้องสมุดมี
ความสําคัญมากเนื่องจากห้องสมุดแต่ละแห่งเกิดภาวะขาดแคลนงบประมาณ ประกอบกับการมี
ปริมาณสารสนเทศเพิม่ มากขึน้ ทําให้มปี ญั หาเรือ่ งการจัดเก็บและไม่สามารถมีได้ครบถ้วน
การยืมระหว่างห้องสมุดจึงเป็ นการแก้ปญั หาในเรือ่ งทีห่ อ้ งสมุดไม่สามารถจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศได้ทงั ้ หมด
3.6 บริการชีแ้ นะแหล่งข้อมูล (Referal) เป็ นบริการทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ แนะนําให้ผใู้ ช้
ทราบถึงแหล่งสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับสารสนเทศทีต่ อ้ งการ ซึง่ จะช่วยประหยัดเวลาในการ
ค้นหาสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว การชีแ้ นะแหล่งข้อมูลถือได้วา่ เป็ นบริการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้เป็ นอย่างมาก
3.7 บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database services)
3.8 บริการถ่ายเอกสาร (Photocopying services) เป็ นบริการทีช่ ว่ ยให้ความสะดวก
แก่ผใู้ ช้บริการ ทําให้ไม่ตอ้ งเสียเวลาคัดลอกในกรณีทไ่ี ม่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ หรือ
จํานวนทีต่ อ้ งการคัดลอกมีมากเกินไป
3.9 บริการรวบรวมบรรณานุกรม (Bibliographic services) หมายถึง การรวบรวม
รายชื่อหนังสือ วารสาร สิง่ ตีพมิ พ์ รวมถึงโสตทัศนวัสดุ แยกตามประเภท โดยให้รายละเอียด
เช่นเดียวกับบรรณานุ กรม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผใู้ ช้ทราบว่ามีสารสนเทศใดบ้างทีเ่ ข้ามาใหม่
3.10 บริการโสตทัศนวัสดุ (Audio-visual services) หมายถึง วัสดุหรืออุปกรณ์อนั
เป็ นสือ่ การศึกษาแก่ผเู้ รียน ได้แก่ ไมโครฟิลม์ ฟิลม์ ภาพยนต์ เทป ซีดี วีดที ศั น์ เป็นต้น
3.11 บริการอินเทอร์เน็ต (Internet services) หมายถึง การให้บริการข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้บริการค้นหาเรือ่ งราวทีส่ นใจได้
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3.12 บริการหนังสือสํารอง (Reserved books services) ส่วนมากห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาจะจัดบริการนี้ เพราะผูส้ อนกําหนดให้อา่ นเฉพาะตอนจากหนังสือทีม่ จี าํ นวน
จํากัดหรือบรรณารักษ์พจิ ารณาจากผูใ้ ช้ทต่ี อ้ งการหนังสือชื่อเดียวกันเป็ นจํานวนมาก จะนํา
หนังสือดังกล่าวมาจัดเป็ นหนังสือสํารอง กําหนดระเบียบเฉพาะ ปจั จุบนั มีหนังสือเนื้อหา
เหมือนกันจํานวนมากขึน้ ไม่จาํ เป็ นต้องใช้หนังสือเล่มเดียวกัน บริการหนังสือสํารองในห้องสมุด
จึงลดลง
3.13 บริการหนังสือจอง เป็ นบริการพิเศษสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการหนังสือทีม่ จี าํ นวนน้อย
แต่มผี ตู้ อ้ งการใช้จาํ นวนมาก ซึง่ ไม่ใช่เป็นหนังสือสํารอง ผูใ้ ช้ไม่สามารถหาได้จากชัน้ หนังสือ
เพราะมีผยู้ มื ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ห้องสมุดจะบริการให้จองเพือ่ ไม่ให้หนังสืออยูท่ ค่ี นใดคนหนึ่งเป็ น
เวลานานเกินไป เป็ นการหมุนเวียนให้ทกุ คนได้ใช้หนังสืออย่างทัวถึ
่ ง
3.14 กิจกรรมของห้องสมุด หมายถึง การจัดบริการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวหรือ
เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การเล่าเรือ่ งจากหนังสือ เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้อา่ นหนังสือ การจัด
อภิปรายปาฐกถา และการสนทนาเรือ่ งหนังสือ เป็ นการแนะนําผูอ้ า่ น ทําให้ผอู้ า่ นมีความรูเ้ รือ่ ง
หนังสืออย่างกว้างขวาง การวิจารณ์หนังสือเพือ่ ให้ผอู้ ่านเห็นคุณค่า จุดด้อยและจุดเด่นของ
หนังสือเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ เป็ นการจูงใจให้อา่ นหนังสือ และการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ
3.15 งานประชาสัมพันธ์ เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดี ความนิยมและศรัทธา
ตลอดจนการประสานงานระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี แี ละต้องการ
เข้ามาใช้บริการห้องสมุด วิธกี ารประชาสัมพันธ์อาจใช้สอ่ื สิง่ พิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สือ่ บุคคล
สือ่ กิจกรรม หรือสือ่ มวลชน เป็ นต้น (บานชื่น ทองพันชัง.่ 2537: 52; วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ.
2543 : 63,104,143 ; และสุนีย์ กาศจํารูญ. 2547 : 93-101)
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
แมเนียน (Manion. 2003 : Online) ศึกษาความสุขในการทํางาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นบุคลากรด้านสาธารณสุข จํานวน 24 คน ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ โดยถามเกีย่ วกับประสบการณ์
ความสุขในการทํางาน ได้แก่ การรับรูล้ กั ษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน และภาวะผูน้ ํา
ผลการวิจยั พบว่า ความสุขในการทํางานเกิดขึน้ ได้จากปจั จัยนํา 4 ประการ ทีเ่ ป็ น
แนวทางทําให้เกิดความสุข ความสนุ กสนานในการทํางาน คือ การประสานงานทีด่ ี มีความรัก
และเอาใจใส่ในงานทีท่ าํ มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ การได้รบั การยอมรับนับถือ อีกทัง้ ตอบว่า
ความสุขในการทํางานให้ผลลัพธ์เชิงบวกในด้านอื่น ๆ ได้แก่ มีอารมณ์ความรูส้ กึ เชิงบวก เช่น
ความสนุ กสนาน การยิม้ หัวเราะ นําไปสูก่ ารให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เกิดสัมพันธภาพทีด่ ใี นทีท่ าํ งาน ทําให้สภาพแวดล้อมการทํางานน่ารืน่ รมย์
ดายเนอร์ และ มายเออร์ (Diener & Myers. 2003 : Online) ศึกษาพบว่า ผูท้ ม่ี ี
สัมพันธภาพทีด่ ตี ่อบุคคลจะประสบความสําเร็จในการทํางาน และมีความสุขมากกว่าผูท้ ข่ี าด
สัมพันธภาพในการทํางาน อีกทัง้ พบว่า ผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางาน เพือ่ ไปสู่
จุดมุง่ หมายทีต่ งั ้ ไว้ จะมีความสามารถในการตัดสินใจและมีความสุขมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่มแี รงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางาน
คอล (Kall. 2004 : Online) ศึกษาพบว่า ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับอัตราการลาออกจากงาน และพบว่า ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นสุขเกิดจากประสบการณ์ทส่ี มหวังจาก
การทํางาน เพราะมีแรงจูงใจทีท่ าํ ให้สนุกสนานและมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการทํางาน ให้ผลลัพธ์เชิง
บวกในประสบการณ์ชวี ติ เช่น ผลงานมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีชวี ติ ชีวาในการทํางาน
ฟอร์เรน (Foren. 2004 : Online) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพยาบาลต่อผูป้ ว่ ย
พบว่าพยาบาลทีม่ วี ธิ กี ารทํางานให้เกิดความสนุก ความสุขในการทํางาน คือ สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ี
ต่องาน การนําปญั หาของผูป้ ว่ ยมาร่วมวางแผนแก้ปญั หา ช่วยลดความวิตกกังวลให้ผปู้ ว่ ยเป็ น
งานทีท่ า้ ทาย ความสนุ กทําให้พยาบาลและผูป้ ว่ ยเกิดความสุขร่วมกัน พยาบาลรับรูว้ า่ ลักษณะ
งานทีม่ กี ารช่วยเหลือกัน ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทํางาน
เดียร์เรนดองค์ (Dierendonk. 2004 : Online) ศึกษาองค์ประกอบของความสุขใน
การทํางาน พบว่าลักษณะงานเป็ นส่วนประกอบของความสุขในการทํางาน โดยลักษณะงานที่
ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทํางาน คือ งานทีอ่ สิ ระ งานท้าทาย และมีอาํ นาจในการตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง
ทอพเพอร์ (Topper. 2007 : 561-564) ได้กล่าวถึง Saqib Saddiq ทีป่ รึกษาบริษทั
จัดหางาน ได้ดาํ เนินการสัมภาษณ์บุคคลในงาน 5 อาชีพ คือ พนักงานดับเพลิง ตํารวจ
พนักงานรถไฟ ครู และ บรรณารักษ์ จํานวน 300 คน พบว่าบรรยากาศในการทํางานทีก่ ่อ
ให้เกิดความเครียดสูงสุดนัน้ คือ ห้องสมุด ทัง้ นี้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ตอบว่า บุคลากรในสายงานไม่มี
อํานาจในการควบคุมการทํางานของตน และไม่ได้ใช้ความสามารถทีต่ นมีให้เป็ นประโยชน์อย่าง
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เต็มที่ ขาดความพึงพอใจในหน้าทีก่ ารงานของตน ส่งผลให้บุคลากรหลายคนหาข้ออ้างในการไม่
มาทํางาน ส่วนเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดแสดงความไม่พอใจต่อสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ โดย
แสดงความเห็นว่าเบื่อทีจ่ ะต้องทํางานอยูต่ รงชัน้ หนังสือเป็ นเวลาทัง้ วัน โดยไม่ได้ใช้ความรูอ้ ่นื ๆ
อัลบาโน (Albano. 2009 : Online) ได้ศกึ ษาเพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือวัดความเข้าใจ
ความสุขในการทํางาน (The Workplace Happiness Index-WHI) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นิยาม
และประเมินความสุขในการทํางาน และวัดความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับการทํางาน ดัชนีน้ี
ใช้ในการบ่งชีแ้ ละสัมภาษณ์ความสุขในการทํางานของแต่ละบุคคลว่าอยูใ่ นระดับตํ่า หรือ สูง
โดยยึดตามหลักทฤษฎีของอริสโตเติล ประกอบด้วย 6 มิตคิ อื 1) ความมีนยั สําคัญของงาน
2) ความมีอสิ ระในการทํางาน 3) บรรทัดฐานทางพฤติกรรม 4) ผลสะท้อนกลับของงาน
5) การได้รบั การสนับสนุ น 6) ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับความสุขในการทํางานของบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด มีดงั นี้
รัชบัน-กรับบ์ (Rathbun-Grubb. 2007 : Online) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการลาออก
จากงานของบรรณารักษ์ ศึกษาคุณค่าของงาน และความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการ
ทํางาน ความผูกพันต่อองค์กร และความเหนื่อยหน่ายในการทํางาน บาร์ด (Burd. 2003)
พบว่า บรรณารักษ์ทม่ี สี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการองค์กร และมีรปู แบบการสือ่ สารเป็ นแบบ
เปิด มีความก้าวหน้าในการทํางาน สร้างความสัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์ ไว้ใจกัน มีความพึงพอใจ
และความผูกพันในองค์กร จะมีการลาออกน้อยส่วน ลูเซียส และ อาร์ด (Luzius & Ard. 2006 :
593-597) พบว่า บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาทีล่ าออกจากงาน มีอายุงานเฉลีย่ 7 ปี
สาเหตุลาออกเพราะไม่พงึ พอใจในเรือ่ งสภาพแวดล้อมการทํางาน เงินเดือน หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบในงาน อุปสรรคของการเลื่อนตําแหน่ง ภาพลักษ์ทางวิชาชีพ ส่วนทีต่ อบว่าเป็ น
เหตุผลส่วนตัว มีจาํ นวน ร้อยละ 44 และตอบว่าจะกลับมาทํางานอีกหากเงือ่ นไขการทํางาน
เหมาะสม จํานวนร้อยละ 18 ปญั หาอื่นทีม่ ผี ลต่อความเหนื่อยหน่าย งบประมาณ ภาวะผูน้ ํา
สถานภาพทางสังคม
มิลลาร์ด (Millard. 2003: Online) ศึกษาปจั จัยทีท่ าํ ให้บรรณารักษ์อยูก่ บั องค์กรนาน
กลุ่มตัวอย่างคือ บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา โดยศึกษา 4 ปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลสูงทีส่ ดุ ได้แก่ 1) ความผูกพันในวิชาชีพ 2) ความผูกพันต่อองค์กร 3) ปจั จัยส่วน
บุคคล และ 4) ปจั จัยทางเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันในวิชาชีพ เป็ นปจั จัยทีม่ นี ้ําหนักความสําคัญมากกว่า 3
ปจั จัยดังกล่าว ซึง่ เป็ นการยืนยันว่า บรรณารักษ์ทาํ งานอยูใ่ นองค์กรยาวนานเพราะมีความ
สนุ กสนานในการทํางานในวิชาชีพนี้
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เล็คคี และ เบรท (Leckie & Brett. 1997 : Online) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา โดยใช้แบบสอบถามเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ปี 1993 เพือ่ สํารวจความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ
ทางวิชาการ การบริหารและการมีสว่ นร่วมของบรรณารักษ์ในการวางแผนห้องสมุดการตัดสินใจ
และกิจกรรมทางวิชาชีพ โดยส่งแบบสอบถามไปยังบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย ใน
แคนาดา จํานวน 738 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรียบเทียบระหว่างบรรณารักษ์ทม่ี ี
สถานภาพเป็ นอาจารย์กบั บรรณารักษ์ทไ่ี ม่มสี ถานภาพอาจารย์ บรรณารักษ์ทม่ี ตี าํ แหน่ง
ทางการบริหารกับบรรณารักษ์ทไ่ี ม่มตี ําแหน่งทางการบริหาร
ผลการศึกษา พบว่า บรรณารักษ์ไม่พอใจเรือ่ งภาระงานทีม่ มี ากเกินไป และได้รบั
เงินเดือนไม่เหมาะสม
งานวิจยั เกีย่ วกับความพอใจในการทํางานของบรรณารักษ์ มีดงั นี้
อีวา และแนนซี (Eva & Nancy. 2008 : Online) ศึกษาระดับความพอใจในการทํางาน
ของบรรณารักษ์ ในออนทาริโอ โดยศึกษาต่อเนื่องเป็ นเวลา 3 ปี คือ ปี ค.ศ. 1994, 1999 และ
2007 โดยศึกษากับบรรณารักษ์หอ้ งสมุดหลายประเภท ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดรัฐบาล และห้องสมุดขององค์กรธุรกิจ
ผลการศึกษาพบว่า บรรณารักษ์มคี วามคิดเห็นว่างานห้องสมุดมีความสําคัญและจําเป็ น
ซึง่ เป็ นหลักทีท่ าํ ให้เกิดความพอใจในการทํางานและมีความสุขในการทํางาน และยังคงทํางาน
บรรณารักษ์ต่อไป แต่สงิ่ ทีก่ งั วลคือเรือ่ งเงินเดือน
เล็คคี และเบร็ท (Leckie & Brett. 1997: Online) ศึกษาเปรียบเทียบระดับความ
เหนื่อยหน่ายในการทํางาน พบว่า บรรณารักษ์ทส่ี าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า มี
ภาวะความเหนื่อยหน่ายในการทํางานมากกว่า สําหรับการเปรียบเทียบความเหนื่อยหน่ายใน
การทํางาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับไม่เกีย่ วข้องกับระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปริญญาทาง
บรรณารักษศาสตร์ และสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มีความเหนื่อยหน่าย
ในการทํางานมากกว่า
ลูเซียส และอาร์ด (Luzius & Ard. 2006 : 593-598) ได้ศกึ ษาการตัดสินใจลาออกจาก
งานของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ความเข้าใจทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ถึงสาเหตุการตัดสินใจ
ลาออกจากงานของบรรณารักษ์ โดยแยกตามประเภทของห้องสมุด เป็ นการศึกษาโดยวิธวี จิ ยั
เชิงสํารวจอาชีพ เริม่ ตัง้ แต่การอภิปรายขัน้ ต้นว่า ทําไมจึงสูญเสียบุคลากรในวิชาชีพ แรงจูงใจใน
การลาออก อาชีพทีท่ าํ ในปจั จุบนั อะไรเป็ นสิง่ จูงใจทีจ่ ะทําให้กลับมาทํางานในวิชาชีพ
บรรณารักษ์อกี ครัง้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นบรรณารักษ์ทล่ี าออกจากงาน จํานวน 32 คน ระหว่างปี
ค.ศ. 2005 โดยเป็ นผูท้ เ่ี คยทํางานเป็ นบรรณารักษ์งานบริการตอบคําถามและการสอน งาน
สิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง งานเทคนิค งานบริหาร ฯลฯ แบบสํารวจประกอบด้วยคําถาม 15 ข้อ ถาม
เกีย่ วกับ ตําแหน่งงานทีท่ าํ และอาชีพใหม่ทท่ี าํ อยูใ่ นปจั จุบนั ภายใต้คาํ ถามหลัก ประกอบด้วย
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คําถามย่อย คือ ประเภทของห้องสมุด ระยะเวลาทีท่ าํ งานห้องสมุด ตําแหน่งงานทีท่ าํ ภูมภิ าค
หรือทีต่ งั ้ ของห้องสมุด เหตุผลทีล่ าออก ทําไมจึงมาทํางานบรรณารักษ์ ลาออกจากงาน
บรรณารักษ์เมือ่ ใด อาชีพใหม่คอื งานอะไร ทําไมจึงเลือกอาชีพนี้ ลักษณะงานใหม่เป็ นอย่างไร มี
การฝึกอบรมหรือศึกษาต่อในอาชีพนี้หรือไม่ ในฐานะทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นบรรณารักษ์จะแนะนํา
บุคลากรทีจ่ ะมาทํางานบรรณารักษ์อย่างไร หากมีโอกาสจะกลับมาทํางานบรรณารักษ์อกี หรือไม่
อะไรคือปจั จัยทีจ่ ะทําให้กลับมาทํางานบรรณารักษ์อกี ครัง้
ผลการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 20 คน มี จํานวน 18 คน ตอบว่าเคย
ทํางานบรรณารักษ์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มากกว่า 1 แห่ง จํานวน 12 คน (ร้อยละ
66.7) เป็ นบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน (ร้อยละ 33.3) ทํางานห้องสมุด
วิทยาลัย 7 คน (ร้อยละ 38.9) เคยทํางานห้องสมุดชุมชน และ 7 คน (ร้อยละ 38.9) ทํางาน
ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดโรงเรียน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทํางานห้องสมุดทีต่ งั ้ อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 5 คน (ร้อยละ 27.8) ทํางานในตําแหน่งบรรณารักษ์บริการตอบ
คําถามและการสอน จํานวน 8 คน (ร้อยละ 44.4) เหตุผลทีเ่ ป็ นบรรณารักษ์ เรียงตามลําดับ 3
เหตุผลแรก ตอบว่า รักหนังสือ รักการศึกษาค้นคว้า และทําให้ทนั ต่อเหตุการณ์ โดย 8 คน
(ร้อยละ 44.4) ตอบว่าเคยทํางานห้องสมุดขณะทีเ่ ป็ นนิสติ หรือเคยทํางานนอกเวลา/ไม่เต็มเวลา
จํานวน 6 คน (ร้อยละ 33.3) ตอบว่า เหตุผลทัง้ หมดรวมกันทัง้ ชอบหนังสือ ชอบห้องสมุด และ
ศึกษาค้นคว้า วิจยั 4 คน (ร้อยละ 22.2)
สาเหตุการลาออกจากงานบรรณารักษ์ มีเหตุผลแตกต่างกัน แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ
1.ไม่พอใจ/ไม่สนุกกับสภาพแวดล้อมการทํางาน ทัง้ ในเรือ่ งของการบริหารงาน
การจัดการองค์การ เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ช้ ชัวโมงการทํ
่
างาน และความด้อยคุณธรรม (จํานวน 8
คน ร้อยละ 44.4)
2. ไม่พอใจเงินเดือน ค่าจ้าง ความคุม้ ประโยชน์ (จํานวน 5 คน ร้อยละ 27.8)
3. ไม่พอใจในหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ (จํานวน 5 คน ร้อยละ 27.8)
4. ขาดโอกาส ขาดความก้าวหน้า และการโยกย้ายงาน
5. ไม่ตรงกับทีค่ าดหวังไว้ และ 6. เหตุผลส่วนตัว
ระยะเวลาทีท่ าํ งานในห้องสมุดส่วนใหญ่ตอบว่าอยูใ่ นช่วง 1-5 ปี (จํานวน 10 คน ร้อยละ
55.6) อาชีพใหม่ทท่ี าํ 8 คน (ร้อยละ 44.4) ตอบว่าชอบอาชีพใหม่มากกว่าเป็ นบรรณารักษ์
3 คน (ร้อยละ 16.7) ตอบว่า ชอบงานบรรณารักษ์มากกว่า 2 คน (ร้อยละ 11.1) ตอบว่า รูส้ กึ
ผสมกันเกีย่ วกับอาชีพเดิมและอาชีพใหม่ ส่วนคนทีเ่ หลือ ไม่ตอบข้อนี้
เมือ่ ถามว่า อาชีพใหม่ทท่ี าํ เคยได้ไปศึกษาหรืออบรมเพิม่ เติมหรือไม่ จํานวน 11 คน
(ร้อยละ 61.1) ตอบว่า ได้ศกึ ษาอบรมเพิม่ เติม นอกเหนือจากวิชาบรรณารักษศาสตร์ เช่น
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาอื่น เช่น สาขาการบริหารธุรกิจ ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด ตอบว่า ประสบการณ์จากการทํางานบรรณารักษ์สนับสนุนต่อ
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การทํางานในอาชีพใหม่ เมือ่ ถามว่าจะกลับมาทํางานบรรณารักษ์อกี หรือไม่ 8 คน (ร้อยละ 44.4)
ตอบว่าจะกลับมาหากมีเงือ่ นไขหรือสภาพแวดล้อมการทํางานทีต่ รงกับความค้องการ ส่วน 8 คน
ตอบว่า ไม่กลับ และ 2 คน (ร้อยละ 11.1) ไม่ตอบคําถามข้อนี้ สําหรับคนทีต่ อบว่าจะกลับมา
ทํางานบรรณารักษ์ หากมีเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนสูงกว่านี้ จากการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการ
่ อ ทุกอาชีพต่างก็แสวงหาสิง่ ที่
ยืนยันว่าวิชาชีพบรรณารักษ์ ไม่ได้แตกต่างจากอาชีพอื่น นันคื
ดีกว่าทัง้ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานและโอกาสความก้าวหน้าในงานทีด่ กี ว่า
จากการศึกษางานวิจยั ในต่างประเทศ พบว่า มีการศึกษาเรือ่ งความสุขในการทํางาน
และประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการทํางาน เช่น ความพอใจในการทํางาน การลาออกจากงาน
ความผูกพันต่อองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม
ได้แก่ บุคลากรทางสาธารณสุข และบุคลากรในสาขาอาชีพอื่น ๆ เช่น ตํารวจ พนักงานดับเพลิง
ครู และบรรณารักษ์ โดยใช้การสํารวจ และการสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า ความสุขในการ
ทํางาน เกิดจากปจั จัยต่าง ๆ ได้แก่ การประสานงานทีด่ ี มีความรักและเอาใจใส่ในงานทีท่ าํ มี
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ การได้รบั การยอมรับนับถือ สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างเพือ่ นร่วมงาน
งานวิ จยั ในประเทศ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุขในการทํางานของบุคลากรในวิชาชีพ และอาชีพต่าง ๆ
มีดงั นี้

จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล
การได้รบั การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ กับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความสุข
ในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล การได้รบั การเสริมสร้างพลังอํานาจในงาน แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ กับ
ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นพยาบาลประจําการระดับปฏิบตั กิ าร จํานวน 375 คน ได้จากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม การได้รบั การเสริมสร้างพลังอํานาจ
ในงาน แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ และแบบสอบถามความสุขในการทํางาน ซึง่ ได้ผา่ น
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และหาความเทีย่ งได้เท่ากับ .92 .91, และ .89 ตามลําดับ
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์
การจรณ์ และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า 1. ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยรัฐ อยูใ่ นระดับสูง 2. ปจั จัยส่วนบุคคล ด้านอายุมคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัฐ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางาน แต่ระดับ
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การศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางาน 3. การเสริมสร้างพลังอํานาจในงาน
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัฐ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (r = .514 และ .570
ตามลําดับ)
พรรณิภา สืบสุข (2548 : บทคัดย่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูล้ กั ษณะงาน ภาวะ
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูล้ กั ษณะ
งานและภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย กับความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาลประจําการ จํานวน 333
คน ซึง่ ได้จากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถามมี 4 ตอน คือ ข้อมูลส่วน
บุคคล การรับรูล้ กั ษณะงานของพยาบาลประจําการ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอ
ผูป้ ว่ ย และความสุขใจการทํางานของพยาบาลประจําการ เครือ่ งมือทุกตอนได้ผา่ นการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์ความเทีย่ งของแบบสอบถาม โดยหาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค มีคา่ เท่ากับ 0.80, 0.95 และ 0.83 ตามลําดับ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า 1. ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐอยูใ่ นระดับสูง ( X = 3.75, SD = 0.41) 2. การรับรูล้ กั ษณะงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการในระดับปานกลาง
(r = 0.64) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05 3. ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้า
หอผูป้ ว่ ยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการในระดับปาน
กลาง (r = 0.48) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05
กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล
การรับรูค้ ุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาระดับความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วน
บุคคล การรับรูค้ ุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาลประจําการ ระดับ
ปฏิบตั กิ าร จํานวน 405 คน ได้จากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั
ประกอบด้วย แบบสอบถามการรับรูค้ ุณค่าในตน แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในงาน และ
แบบสอบถามความสุขในการทํางาน ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและมีคา่
ความเทีย่ งเท่ากับ .86 .93 และ .95 ตามลําดับ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
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ผลการวิจยั พบว่า 1. ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเอกชน
เขตกรุงเทพมหานครอยูใ่ นระดับสูง ( X = 4.00) 2. ปจั จัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับความสุขในการทํางาน ของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (r = .29) ส่วน
อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทํางาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางาน
3. การรับรูค้ ุณค่าในตน และสภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (r = .64 และ r = .60 ตามลําดับ)
นภัชชล รอดเทีย่ ง (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรทีส่ งั กัดศูนย์อนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความสุขในการทํางานและปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลและ
สามารถคาดทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากรทีส่ งั กัดศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
และศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จํานวน 178 คน ได้มาจากการสุม่ อย่างง่ายตามสัดส่วน
ประชากร จําแนกตามกลุ่มงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนั ้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า ความสุขในการทํางานของบุคลากรอยูใ่ นระดับปานกลาง ปจั จัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กับความสุขในการทํางาน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส
ตําแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลาการทํางาน สัมพันธภาพในครอบครัว นโยบายและการ
บริหาร ลักษณะงาน สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การได้รบั การ
ยอมรับนับถือ ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางานและสวัสดิการ ส่วนเพศ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน สายการทํางาน โรคประจําตัว สภาพการจ้างงานและ
ความสมดุลระหว่างชีวติ การทํางาน และชีวติ ส่วนตัว ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการ
ทํางาน ส่วนปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถร่วมคาดทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากร
ได้แก่ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดล้อมในการทํางาน และการได้รบั การ
ยอมรับนับถือ โดยสามารถร่วมทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากรได้รอ้ ยละ 62.10 และ
สามารถสร้างสมการถดถอยเพือ่ ทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากรได้ดงั นี้
ความสุขในการทํางาน = 11.114 + 1.005 (ลักษณะงาน) + 0.853 (สัมพันธภาพในครอบครัว) +
0.554 (สภาพแวดล้อมในการทํางาน) + 0.576 (การได้รบั การยอมรับนับถือ)
รวมศิร ิ เมนะโพธิ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเครือ่ งมือวัดการทํางานอย่างมีความสุข มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบหลักของการทํางานอย่างมีความสุข และออกแบบเครือ่ งมือ
ทีส่ ามารถวัดการทํางานอย่างมีความสุขในองค์กรได้ โดยเครือ่ งมือดังกล่าวจะสามารถบอกระดับ
ความสุขและปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละมิติ ซึง่ จากการศึกษามิตทิ ก่ี ่อให้เกิดความสุขในการทํางาน
นี้มที งั ้ หมด 5 มิตดิ ว้ ยกันคือ 1) มิตทิ างด้านผูน้ ํา ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ความ
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เอาใจใส่ในความสําเร็จ และความก้าวหน้าของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 2) มิตทิ างด้านความสัมพันธ์ใน
ทีท่ าํ งาน ได้แก่ ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ความผูกพัน การสนับสนุ นและการให้ความสําคัญจากคน
รอบข้าง 3) มิตทิ างด้านความรักในงาน ได้แก่ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุผลตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย โดยมีความพึงพอใจในหน้าทีท่ ต่ี นเองได้ทาํ 4) มิตทิ างด้านคุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน ได้แก่ สภาพการทํางานหรือสิง่ แวดล้อมในการทํางาน การมีสว่ นร่วม และการให้
ความสําคัญแก่พนักงาน 5) มิตทิ างด้านค่านิยมขององค์กร ได้แก่ ความเชื่อทีม่ ผี ลต่อรูปแบบ
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกร่วมกันของบุคลากรในองค์กร โดยได้นําเนื้อหาทีไ่ ด้จากการศึกษาทัง้ 5
มิตมิ าออกแบบเครือ่ งมือวัดดังกล่าว ในการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครือ่ งมือ ได้ใช้นกั ศึกษา
ระดับปริญญาโทภาคพิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
207 คน โดยใช้แบบทดสอบการทํางานอย่างมีความสุข มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถาม เป็ น
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่างในปจั จุบนั มีระดับ
ความสุขในการทํางานอยูใ่ นระดับมาก และยังชีต้ ่อไปอีกว่าการใช้เครือ่ งมือวัดการทํางานอย่างมี
ความสุข คือ การนําค่าต่างระหว่างระดับความคิดเห็นกับค่าระดับความสุขมาพัฒนาเครือ่ งมือที่
จะสร้างการทํางานอย่างมีความสุขให้เกิดขึน้ ในองค์กรต่อไป
อภิชาต ภู่พานิช (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้ดชั นีระดับความสุขในการทํางานของ
บุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาทัศนะต่อ
ความสุขในการทํางานและระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 142 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การกําหนด
เกณฑ์ระดับความสุขในการทํางาน 3 ระดับ และทดสอบสมมุตฐิ านด้วยสถิติ t-test และ F-test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นะต่อความสุขและระดับความสุขในการทํางานใน
ระดับปานกลาง โดยพบว่า ทัศนะความสุขในการทํางานทีม่ คี า่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านความ
สัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน มีคา่ เฉลีย่ 2.94 และด้านทีม่ คี า่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ด้าน
สวัสดิการทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้ มีคา่ เฉลีย่ 2.67 และระดับความสุขในการทํางานของบุคลากร
สังกัดสํานักงานอธิการบดีนนั ้ พบว่าร้อยละ 93.0 อยูใ่ นระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 5.6
อยูใ่ นระดับมาก
นพดล กรรณิกา (2551: ออนไลน์) ประเมินความสุขของคนทํางาน: กรณีศกึ ษา
ประชาชนอายุ 18 - 60 ปี ทท่ี าํ งานในสถานประกอบการและองค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) สร้างดัชนีชว้ี ดั และเกณฑ์ความสุขของคนทํางาน 2) เพือ่ ประเมินระดับ
ความสุขในการทํางานของคนทํางาน 3) เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสุขในการทํางาน ศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 2,023 คน ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-18 สิงหาคม 2551
ผลการวิจยั พบว่า ค่าคะแนนความสุขในชีวติ โดยภาพรวมของคนทํางานอยูท่ ่ี 7.05
คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) แต่เมือ่ สอบถามถึงความสุขในการทํางานโดยภาพรวมกลับพบว่ามีคา่
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คะแนนความสุขตํ่ากว่า คืออยูท่ ่ี 6.50 คะแนน อย่างไรก็ตาม ความสุขของคนทํางานในสถาน
ประกอบการและองค์กรธุรกิจเหล่านี้ยงั มีคา่ คะแนนความสุขสูงกว่าความสุขมวลรวมของ
สาธารณชนคนไทยภายในประเทศทีอ่ ยูร่ ะดับ 6.08 ในการวิจยั ครัง้ ล่าสุดทีผ่ า่ นมา ทีน่ ่าพิจารณา
คือ เมือ่ จําแนกออกตามฝา่ ย/แผนกทีท่ าํ งาน พบว่า คนทีท่ าํ งานด้านการเงิน/การบัญชี มีคา่
คะแนนความสุขตํ่าทีส่ ดุ ในขณะทีด่ า้ นบุคคลหรือฝึกอบรม มีคา่ คะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ไอที/
คอมพิวเตอร์ วิจยั และพัฒนา ประชาสัมพันธ์ การตลาด/การขายได้ ธุรการ และการเงิน/การ
บัญชี ตามลําดับ ยิง่ กว่านัน้ ผลวิจยั ยังพบว่า คนทํางานในระดับทีแ่ ตกต่างกันจะมีความสุขใน
การทํางานแตกต่างกันไปด้วย โดยคนทํางานในระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยมีคา่ คะแนนสูงสุด รองลงมา
คือ หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การแผนก ในขณะทีพ่ นักงานทัวไปได้
่
คะแนนตํ่าสุด เมือ่ จําแนกออกตาม
ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า เพศชายมีคา่ คะแนนความสุขสูงกว่าเพศหญิง
และคนทีท่ าํ งานร่วมกับบริษทั หรือองค์กรมาอย่างยาวนานเกินกว่า 15 ปี จะมีความสุขในการ
ทํางานสูงทีส่ ดุ ผลสํารวจยังพบอีกว่า รายได้จากการทํางานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสุข
ในการทํางานทีแ่ ตกต่างกันด้วย ซึง่ มีความสอดคล้องกันกับระดับของพนักงาน โดยคนทํางานที่
ได้รบั รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีคา่ คะแนนความสุขในการทํางานตํ่าทีส่ ดุ ในขณะที่
คนทํางานทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 40,000 บาทขึน้ ไป มีคา่ คะแนนความสุขในการทํางานสูงทีส่ ดุ
ผูว้ จิ ยั กล่าวต่อว่า สิง่ ทีท่ าํ ให้คนทํางานมีความสุขหรือความทุกข์จากการทํางานไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั
เงินเดือน รายได้ หรือสภาวะเศรษฐกิจเรือ่ งปากท้องเพียงอย่างเดียว เพราะงานวิจยั ชิน้ นี้ได้
ค้นพบองค์ประกอบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุขในการทํางานหลายประการ นอกจากนี้ผลวิจยั
ยังพบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสุขในการทํางาน 3 อันดับแรก ได้แก่ งาน ความมันคง
่ และ
ความก้าวหน้า รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและหัวหน้างานทีร่ ายงานตรง
ตามลําดับ ทีน่ ่าสนใจและควรให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ คือ ปจั จัยทางด้านงาน ความมันคงและ
่
ความก้าวหน้า เนื่องจากเป็ นปจั จัยทีค่ นทํางานระบุวา่ มีผลต่อความสุขในการทํางานมากทีส่ ดุ
แต่กลับพบว่าคนทํางานมีคา่ คะแนนความสุขต่อด้านนี้ต่ําทีส่ ดุ เมือ่ วิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิตวิ จิ ยั
สัมประสิทธิ ์การถดถอย พบปจั จัยสําคัญ 3 อันดับแรกทีม่ ผี ลต่อความสุขในการทํางาน ได้แก่
งาน ความมันคงและความก้
่
าวหน้า ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และการส่งเสริม
รูปแบบการใช้ชวี ติ ในทีท่ าํ งานกับชีวติ ส่วนตัว ตามลําดับ
เบญจวรรณ มาลัยรุง่ สกุล (2552 : บทคัดย่อ) ปจั จัยสิง่ แวดล้อมกับความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ความสุขในการทํางาน ปจั จัยสิง่ แวดล้อมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ และหาความ
สัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมในการทํางานกับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 337 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
มีคา่ ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามความสุขในการทํางานและสิง่ แวดล้อมในการ
ทํางาน เท่ากับ .97 และ .95 มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .97 และ .90 ตามลําดับ วิเคราะห์ขอ้ มูล
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โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป ด้วยสถิตบิ รรยาย ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจยั พบว่า 1). ความสุขในการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ( X = 6.42; SD = 1.47) 2). ปจั จัยสิง่ แวดล้อมใน
การทํางานของกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ( X =
3.55; SD = 0.38) 3). ปจั จัยสิง่ แวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ความสุขในการทํางานของกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ระดับสูง (r = .58) 4). ข้อค้นพบเพิม่ เติม ความสมดุลระหว่างชีวติ งานและ
ครอบครัว อิสระในการทํางาน คุณค่าของงาน ความปลอดภัยในการทํางาน สัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น การสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ความหลากหลายของงาน และการได้รบั ค่าตอบแทน
และรายได้ทเ่ี พียงพอ สามารถร่วมกันทํานายความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลของรัฐได้รอ้ ยละ 41 ผลการศึกษาครัง้ นี้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
สิง่ แวดล้อมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพเพือ่ ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐมีความสุขในการทํางานเพิม่ ขึน้ ทําให้ได้ผลงานทีม่ คี ุณภาพและเป็ นผลดีต่อ
องค์การ
มาลี เกือ้ นพกุล อรอนงค์ ทวนพรมราช และอภิญญา เพียรพิจารณ์ (2552 : บทคัดย่อ)
ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางาน ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความสุข ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางาน
และปจั จัยทีส่ ามารถทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ ประชากรทีศ่ กึ ษาคือ บุคคลากรทีท่ าํ งานทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
ประจําปีงบประมาณ 2551 จํานวน 128 คนด้วยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธเี พาว์เวอร์ท่ี 0.8 เครือ่ งมือที่
ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามปจั จัยระดับบุคคล แบบสอบถามสัมพันธภาพใน
ครอบครัว แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับองค์กรและ แบบสอบถามความสุขในการทํางาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน หาค่าความสัมพันธ์โดยใช้
Multiple correlation coefficients และหาค่าอํานาจในการทํานายความสุขในการปฏิบตั งิ านด้วย
วิธี Stepwise multiple regression
ผลการวิจยั พบว่า 1). ระดับความสุขของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ อยูใ่ นระดับปานกลาง 2). ปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ( p < .01), รายได้ (P < .05) และประสบการณ์
ในการทํางาน (p < .05) ปจั จัยในครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว ปจั จัยระดับองค์กร
มีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .01 ได้แก่ นโยบายการ
บริหารงาน ลักษณะงาน สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ขวัญ / และ
กําลังใจในการทํางาน และสภาพแวดล้อมในทีท่ าํ งาน ส่วนปจั จัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
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ระดับ .05 3). ปจั จัยทีส่ ามารถทํานายความสุขในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ ตามลําดับ ได้แก่ ลักษณะงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ สัมพันธภาพ
กับเพือ่ นร่วมงาน สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดล้อมในการทํางาน และ ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวติ ครอบครัว สามารถทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพได้รอ้ ยละ 54.6 4). สมการทํานายความสุขของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพได้ คือ ความสุขในการทํางาน (54.60) = .291 (ลักษณะของ
งาน) +.233 (การได้รบั การยอมรับนับถือ) +.222 (สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน)+.223
(สัมพันธภาพในครอบครัว)+.162 (สภาพแวดล้อมในการทํางาน)+.163 (ความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวติ ครอบครัว)
บัณฑิตา คําโฮม (2554 : ออนไลน์) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับ
ความสุขในการทํางานและปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถคาดทํานายความสุขในการทํางานของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง 101 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และตารางวิเคราะห์
ถดถอยพหุคุณแบบมีขนั ้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า ความสุขในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั
ความสุขในการทํางาน (p-value < 0.01) ได้แก่ อายุ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสวัสดิการ ส่วนเพศ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตําแหน่งงาน
ระยะเวลาในการทํางาน โรคประจําตัว ความสมดุลระหว่างชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัว
สัมพันธภาพในครอบครัว และนโยบายและการบริหารงาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสุขใน
การทํางาน ส่วนปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถร่วมคาดทํานายความสุขในการทํางานของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้แก่ การได้รบั การยอมรับนับถือ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ตามลําดับ โดยสามารถร่วม
ทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ได้ดงั นี้ ความสุขในการทํางาน = 11.88 + 1.516(x1) + 0.733(x2) + 0.751(x3)
พรรณิภา สืบสุข วันดี โตสุขศรี และ กลิน่ ชบา คํารศ (2554 : ออนไลน์) ศึกษาเรือ่ ง
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการส่งเสริมความสุขในการทํางานของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาระดับความสุขในการทํางานของอาจารย์
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการ
ทํางานของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างเป็ น
อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 83 คน มีประสบการณ์ทาํ งานตําแหน่งอาจารย์
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ตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป เครือ่ งทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามภาระงาน แบบสอบถามการรับรูล้ กั ษณะงาน และแบบสอบถามความสุขในการ
ทํางานของอาจารย์พยาบาล
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสุขในการทํางานอยูใ่ นระดับสูง อายุ ประสบการณ์
ในการทํางาน ตําแหน่งงานและการรับรูล้ กั ษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขใน
การทํางานของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (p< .05) อายุ
ประสบการณ์ทาํ งาน และการรับรูล้ กั ษณะงาน ร่วมทํานายความสุขในการทํางานของอาจารย์
พยาบาลได้รอ้ ยละ 25 (p<.05)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุขในการทํางานของบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า มีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับความสุขในการทํางาน
ของบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดน้อยมาก โดยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในประเด็นเกีย่ วกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน ขวัญในการทํางาน ความเครียดในการทํางาน ความผูกพันใน
องค์กรเท่านัน้ ซึง่ ได้แก่งานวิจยั ดังนี้
สายสุณี ฤทธิรงค์ (2533 : บทคัดย่อ) ศึกษาระดับขวัญของบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัตสิ ว่ นตัวกับระดับขวัญของบรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ
กับระดับขวัญของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย โดยศึกษากับบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัย จํานวน 272 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญของบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ระดับขวัญของบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ มีความสัมพันธ์กบั คุณสมบัตสิ ว่ นตัวในด้าน เงินเดือน อายุการการทํางาน
และอายุการทํางาน ส่วนเพศ วุฒ ิ และสถานภาพสมรส ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับขวัญ
ระดับขวัญของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐมีความสัมพันธ์กบั มโนทัศน์ต่อ
สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ ในด้านระเบียบกฎเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ การได้รบั
ความยอมรับจากบุคลากรอื่นในมหาวิทยาลัย การได้รบั การยอมรับจากนิสติ นักศึกษา การ
ทํางานในวันหยุดราชการ การทํางานก่อนและกลับหลังบุคลากรอื่น และความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ส่วนด้านระบบการบริหารงานห้องสมุด ทีม่ าของตําแหน่ง และ
ลักษณะของการก้าวสูส่ ตู่ ําแหน่ง ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับขวัญ
รพาพิมพ์ เมฆศรีอรุณ (2539 : 97-98) ศึกษาสาเหตุของความเครียดในการปฏิบตั งิ าน
ของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า บรรณารักษ์ทป่ี ฏิบตั งิ านในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐมีความเครียดอยูใ่ นระดับสูง เนื่องจากสุขภาพเสือ่ มโทรมอันเป็ นผลมาจาก
การปฏิบตั งิ านในห้องสมุด ขาดความเชื่อมันในตนเองในการปฏิ
่
บตั งิ าน และไม่เชือ่ มันในการ
่
ปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มงาน ผูบ้ งั คับบัญชาขาดความรูค้ วามสามารถ การไม่ได้รบั ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งบรรณารักษ์ และไม่มโี อกาสแสดงความคิดเห็นหรือแก้ปญั หาในการปฏิบตั งิ าน
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ยุพาพร ทองน้อย (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพขวัญกําลังใจของบรรณารักษ์ สํานัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 44 คน โดยศึกษาในด้านนโยบายของหน่วยงาน
ลักษณะของหน่วยงานทีป่ ฏิบตั ิ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สถานภาพทางสังคม การให้บาํ เหน็จรางวัลและ
สภาพแวดล้อมการทํางาน
ผลการวิจยั พบว่า สภาพขวัญกําลังใจของบรรณารักษ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.55) เมือ่ พิจารณาตามปจั จัยทีม่ ผี ลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านทัง้ 8 ด้าน พบว่า
บรรณารักษ์มขี วัญกําลังใจอยูใ่ นระดับมาก ในด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน ( X = 3.98)
ลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ( X = 3.85) สถานภาพทางสังคม ( X = 3.81) ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ( X = 3.78) และความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ( X = 3.58) ตามลําดับ เมือ่
พิจารณาตามปจั จัยย่อยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบรรณารักษ์ มีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) งานทีป่ ฏิบตั อิ ยูม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) เป็ นงานทีเ่ หมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ 3) การเอาใจใส่ดแู ลทรัพย์สนิ ในหน่วยงาน
เสมือนทรัพย์สนิ ตนเอง 4) ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อเพือ่ นร่วมงาน 5) เป็ นงานทีต่ รงกับความสนใจ มี
ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และมีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ส่วนด้านนโยบาย
ของสํานักวิทยบริการ เกีย่ วกับการหมุนเวียนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นประจํา พบว่า
บรรณารักษ์มขี วัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านตํ่าสุด
กรัณฑ์รตั น์ ถาวรประเสริฐ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามตัวแปร สถาบันการศึกษาทีส่ งั กัด วุฒกิ ารศึกษา
ประเภทของงาน และประสบการณ์ในการทํางาน และศึกษาอันดับความสําคัญของปจั จัยทีส่ ง่ ผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
และใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคิรต์ เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 22 แห่ง จํานวน 275 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1. บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุก
ด้านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความรับผิดชอบ
และมีความพึงพอใจตํ่าสุดในด้านสิง่ ตอบแทน เมือ่ เปรียบเทียบตามตัวแปรสถาบันการศึกษาที่
สังกัด วุฒกิ ารศึกษา ประเภทของงาน และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า บรรณารักษ์
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ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมไม่แตกต่างกันทุกตัวแปร
2. บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความรับผิดชอบ และมี
ความพึงพอใจตํ่าสุดในด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน เมือ่ เปรียบเทียบตามตัวแปร
วุฒกิ ารศึกษา ประเภทของงาน และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า บรรณารักษ์หอ้ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวม
ไม่แตกต่างกันทุกตัวแปร
3. บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความรับผิดชอบ และมี
ความพึงพอใจตํ่าสุดในด้านสิง่ ตอบแทนเมือ่ เปรียบเทียบตามตัวแปรวุฒกิ ารศึกษา ประเภทของ
งาน และประสบการณ์ในการทํางาน พบว่าบรรณารักษ์มคี วามพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมไม่แตกต่างกันทุกตัวแปร
4. บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านต่อปจั จัยต่างๆ ทัง้ 10 ปจั จัย เรียงตามอันดับความสําคัญ ดังนี้
1) ความรับผิดชอบ 2) ความสําเร็จ 3) ลักษณะงาน 4) การได้รบั ความยอมรับนับถือ
5) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6) การบังคับบัญชา 7) สภาพการปฏิบตั งิ าน 8) ความก้าวหน้า
9) สิง่ ตอบแทน และ 10) นโยบายและการบริหาร
วิรยิ า กิม้ ปาน และคณะ (2552 : 44-45) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ระดับความพึงพอใจในการทํางาน และศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
บุคลากร สังกัดสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 168 คน
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ด้านความสําเร็จของ
งาน และมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศ พบว่า มีการศึกษาเรือ่ งความสุขในการทํางาน โดย
ส่วนใหญ่จะศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง พยาบาลหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ยงั มี
การศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น บุคลากรมหาวิทยาลัย อาจารย์ ตํารวจ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ เป็ น
แบบสอบถาม ผลการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางาน
ได้แก่ อายุ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน สัมพันธภาพในครอบครัว นโยบายและการ
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บริหารความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน
สภาพแวดล้อมในการทํางานและสวัสดิการ สําหรับการศึกษาทีใ่ ช้กลุ่มตัวอย่าง เป็ นบรรณารักษ์
จะศึกษาในประเด็นอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุขในการทํางาน เช่น ความพอใจในการทํางาน
ความเครียด ขวัญและกําลังใจในการทํางานเท่านัน้

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทัง้ หมด จํานวน 104 คน

การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แบ่ง
ออกเป็ น 6 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ จํานวน 17 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ จํานวน 11 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับครอบครัว จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับองค์กร จํานวน 55 ข้อ
ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน จํานวน 24 ข้อ
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
ตอนที ่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพการจ้าง
งาน ฝา่ ย/กลุ่มงาน ระยะเวลาในการทํางานกับสํานักหอสมุดกลาง และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ประกอบด้วยคําถามแบบเลือกตอบ และคําถามปลายเปิด จํานวน 6 ข้อ
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ตอนที ่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะ เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลิกภาพเพือ่
นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดบุคลิกภาพแบบ เอ และบุคลิกภาพแบบ บี ซึง่ เป็ นแบบวัดที่ อัจฉรา
วงศ์วฒ
ั นามงคล (2533 : 159-162) ดัดแปลงมาจากแบบสํารวจการกระทํากิจกรรมของเจนกินส์
(Jenkins Activity Survey) แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
2.1 บุคลิกภาพแบบเอ เป็ นลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลทีร่ กั ความก้าวหน้า
ชอบฟนั ฝา่ อุปสรรค มีความก้าวหน้า โกรธง่าย ชอบทํางานให้ประสบความสําเร็จและสัมฤทธิผล
ชอบทํางานด้วยความรวดเร็ว และไม่ชอบการรอคอย
2.2 บุคลิกภาพแบบบี เป็ นลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลทีค่ อ่ นข้างเฉื่อยชา จิตใจ
เยือกเย็น ทํางานไปเรือ่ ย ๆ ไม่หวังผลสัมฤทธิ ์ในการทํางาน ไม่ชอบฟนั ฝา่ อุปสรรคต่าง ๆ อดทน
และรอคอยได้
3. ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามบุคลิกภาพตามแนวคิดทีไ่ ด้จากข้อ 1 และ 2 โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามบุคลิกภาพเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแบบของลิเคอร์ท มี 5 ระดับ ได้แก่ จริงทีส่ ดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย จริงน้อยทีส่ ดุ จํานวน
17 ข้อ
ตัวอย่างแบบสอบถามบุคลิกภาพ
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมใน
ชีวติ ประจําวันของท่าน โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าเป็ นจริงตรงกับพฤติกรรมทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
มากน้อยเพียงใด แล้วตอบโดยทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทางขวามือช่องใดช่องหนึ่ง ใน 5
ช่อง ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
จริงทีส่ ดุ
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามากทีส่ ดุ
จริง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้ามาก
จริงบ้าง หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าบ้างและไม่ตรงบ้าง
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อยทีส่ ดุ
ข้อ
ข้อความ
จริง จริง จริง จริง จริงน้อย
ทีส่ ดุ
บ้าง น้อย
ทีส่ ดุ
บุคลิ กภาพแบบ เอ
0. ข้าพเจ้าเป็ นคนเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา
บุคลิ กภาพแบบ บี
00. ข้าพเจ้าไม่ชอบทํางานทีต่ อ้ งแข่งขันกับคนอื่น
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เกณฑ์การให้คะแนน
ผูว้ จิ ยั ตรวจและให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแต่ละข้อต่อไปนี้
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
(คะแนน)
(คะแนน)
จริงทีส่ ดุ
5
1
2
จริง
4
จริงบ้าง
3
3
จริงน้อย
2
4
จริงน้อยทีส่ ดุ
1
5
เกณฑ์การแปลความหมายบุคลิกภาพ
เกณฑ์การแปลความหมายบุคลิกภาพ มีเกณฑ์พจิ ารณาคะแนนโดยเฉลีย่ โดยใช้เกณฑ์
ของ อัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล (2533 : 57-58) ในการวิจยั ครัง้ นี้แปลผลได้ดงั นี้
>= 2.50 หมายถึง มีบุคลิกภาพแบบเอ
< 2.50 หมายถึง มีบุคลิกภาพแบบบี
ตอนที ่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ์ มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะ เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
และประยุกต์ใช้แบบสอบถามของ เสาวรส คงชีพ (2545) โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคอร์ท มี 5 ระดับ ได้แก่ จริงทีส่ ดุ จริง
จริงบ้าง จริงน้อย จริงน้อยทีส่ ดุ จํานวน 11 ข้อ
ตัวอย่างแบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าตรงกับสภาพความเป็ นจริงกับท่านมาก
น้อยเพียงใด แล้วตอบโดยทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทางขวามือช่องใดช่องหนึ่ง ใน 5 ช่อง ที่
ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
จริงทีส่ ดุ
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้ามากทีส่ ดุ
จริง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้ามาก
จริงบ้าง หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าบ้างและไม่ตรงบ้าง
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อยทีส่ ดุ
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ข้อ

ข้อความ

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ

0.

ข้าพเจ้ารูส้ กึ ภูมใิ จเมือ่ ทํางานสําเร็จตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้
00. ข้าพเจ้ารูส้ กึ สนุกกับงานทีท่ าํ
000. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่างานทีท่ าํ เป็ นงานทีท่ า้ ทาย
ความสามารถของข้าพเจ้า
เกณฑ์การให้คะแนน
ผูว้ จิ ยั ตรวจและให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแต่ละข้อต่อไปนี้
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
(คะแนน)
(คะแนน)
จริงทีส่ ดุ
5
1
จริง
4
2
3
จริงบ้าง
3
จริงน้อย
2
4
จริงน้อยทีส่ ดุ
1
5
เกณฑ์การแปลความหมายแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
เกณฑ์การแปลความหมายแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มีเกณฑ์พจิ ารณาคะแนนโดยเฉลีย่ โดย
ใช้เกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสงิ ห์ (2538 : 9) ในการวิจยั ครัง้ นี้แปลผลได้ดงั นี้
คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00
หมายถึง
มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มาก
คะแนนเฉลีย่ 2.34-3.66
หมายถึง
มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.33
หมายถึง
มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์น้อย
ตอนที ่ 4 แบบสอบถามปจั จัยระดับครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว โดยใช้
แบบสอบถามทีป่ ระยุกต์จากแบบวัดครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ ของ นิตยา คชภักดี (2546) ลักษณะ
คําถามเป็ นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ จํานวน 5 ข้อ
จริงทีส่ ดุ
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามากทีส่ ดุ
จริง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้ามาก
จริงบ้าง หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าบ้างและไม่ตรงบ้าง
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อยทีส่ ดุ
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ข้อ

ข้อความ

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ

0.

บุคคลในครอบครัวของท่านให้การช่วยเหลือ
สนับสนุ น และคอยเป็ นกําลังใจในการทํางาน
ของท่านอยูเ่ สมอ
00. เมือ่ เกิดปญั หาในการทํางานท่านไม่เคยปรึกษา
คนในครอบครัวเลย
เกณฑ์การให้คะแนน
ผูว้ จิ ยั ตรวจและให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแต่ละข้อต่อไปนี้
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
(คะแนน)
(คะแนน)
จริงทีส่ ดุ
5
1
จริง
4
2
จริงบ้าง
3
3
จริงน้อย
2
4
5
จริงน้อยทีส่ ดุ
1
เกณฑ์การแปลความหมายปจั จัยระดับครอบครัว
เกณฑ์การแปลความหมายปจั จัยระดับครอบครัว มีเกณฑ์พจิ ารณาคะแนนโดยเฉลีย่
โดยใช้เกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสงิ ห์ (2538 : 9) ในการวิจยั ครัง้ นี้แปลผลได้ดงั นี้
คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.34-3.66 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.33 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวน้อย
ตอนที ่ 5 แบบสอบถามปจั จัยระดับองค์กร ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน
คุณลักษณะงาน สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การได้รบั การยอมรับ
นับถือ ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยใช้แบบสอบถามทีป่ ระยุกต์
จากแบบวัดปจั จัยระดับองค์กรของ นภัชชล รอดเทีย่ ง (2550 : 189-194) ลักษณะคําถามเป็ น
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ จํานวน 55 ข้อ
จริงทีส่ ดุ
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามากทีส่ ดุ
จริง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้ามาก
จริงบ้าง หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าบ้างและไม่ตรงบ้าง
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จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อยทีส่ ดุ
ข้อความ
ข้อ
0.

0.

0.
0.

0.

0.

0.

นโยบายและการบริ หารงาน
องค์กรกําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
บุคลากรไว้ชดั เจน
คุณลักษณะงาน
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของท่านทีม่ ี
ต่องาน สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ และ
ประสบการณ์ของท่าน
สัมพันธภาพในที่ทาํ งาน
หัวหน้างาน เป็ นกันเองกับท่าน
ความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
ท่านได้รบั โอกาสในการแต่งตัง้ / โยกย้าย /
ตําแหน่งหรือหน้าทีใ่ นองค์กร
การได้รบั การยอมรับนับถือ
ท่านได้รบั ความไว้วางใจและความคาดหวังจาก
องค์กร
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ท่านได้รบั กําลังใจจากทุกคนในหน่วยงานอยู่
เสมอ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
สถานทีท่ าํ งานกว้างขวางเพียงพอกับจํานวน
บุคลากร

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ
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เกณฑ์การให้คะแนน
ผูว้ จิ ยั ตรวจและให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแต่ละข้อต่อไปนี้
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
(คะแนน)
(คะแนน)
จริงทีส่ ดุ
5
1
จริง
4
2
จริงบ้าง
3
3
จริงน้อย
2
4
5
จริงน้อยทีส่ ดุ
1
เกณฑ์การแปลความหมายปจั จัยระดับองค์กร
เกณฑ์การแปลความหมายปจั จัยระดับองค์กร มีเกณฑ์พจิ ารณาคะแนนโดยเฉลีย่ โดยใช้
เกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสงิ ห์ (2538 : 9) ในการวิจยั ครัง้ นี้แปลผลได้ดงั นี้
คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00
หมายถึง
มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.34-3.66
หมายถึง
มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.33
หมายถึง
มีการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับน้อย
ตอนที ่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือโดยพัฒนาและ
ดัดแปลงมาจาก ความสุขในการทํางานของจงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล ตามแนวคิดและทฤษฎีของ
ดายเนอร์ และนภัชชล รอดเทีย่ ง และสร้างขึน้ เองตามแนวคิดและทฤษฎีของดายเนอร์ ลักษณะ
คําถามเป็ นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ จํานวน 55 ข้อ
จริงทีส่ ดุ
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามากทีส่ ดุ
จริง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามาก
จริงบ้าง หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าบ้างและไม่ตรงบ้าง
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อยทีส่ ดุ

72

ข้อ

ข้อความ

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ

ความพึงพอใจในชีวิต
0. โดยภาพรวม ท่านพอใจสิง่ ทีเ่ ป็ นอยูใ่ น
ชีวติ ประจําวัน
ความพึงพอใจในงาน
00. ท่านพอใจทีไ่ ด้ทาํ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อารมณ์ของท่านต่องาน/การปฏิ บตั ิ งาน
000. ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าเมือ่ ได้ทาํ งาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ผูว้ จิ ยั ตรวจและให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแต่ละข้อต่อไปนี้
ข้อความทางบวก
ข้อความทางลบ
(คะแนน)
(คะแนน)
จริงทีส่ ดุ
5
1
จริง
4
2
3
จริงบ้าง
3
จริงน้อย
2
4
จริงน้อยทีส่ ดุ
1
5
เกณฑ์การแปลความหมายความสุขในการทํางาน
เกณฑ์การแปลความหมายความสุขในการทํางาน มีเกณฑ์พจิ ารณาคะแนนโดยเฉลีย่
โดยใช้เกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสงิ ห์ (2538 : 9) ในการวิจยั ครัง้ นี้แปลผลได้ดงั นี้
คะแนนเฉลีย่ 3.67-5.00 หมายถึง มีความสุขในการทํางานในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.34-3.66 หมายถึง มีความสุขในการทํางานในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.00-2.33 หมายถึง มีความสุขในการทํางานในระดับน้อย
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาความเทีย่ งตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุส์ ดี า รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ ์
วชิรปรีชาพงษ์ และนางพิมล เมฆสวัสดิ ์ ตรวจสอบความเหมาะสมทัง้ ด้านเนื้อหาข้อคําถามและ
ภาษาทีใ่ ช้ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนใช้ ลักษณะ
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แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ดุ จริง จริงบ้างไม่จริงบ้าง
จริงน้อย และไม่จริงเลย
2. นําแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมัน่ มี 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 30 คน แล้วนํามาตรวจให้คะแนนเพือ่ วิเคราะห์คา่ อํานาจ
จําแนกเป็ นรายข้อ โดยนําแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิค 25% กลุ่มสูง กลุ่มตํ่า แล้วนําคะแนนที่
ได้มาเรียงลําดับ จากคะแนนสูงสุดลงมาถึงคะแนนตํ่าสุดเพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายข้อ โดยใช้
สถิติ t – test และคัดเลือกเฉพาะข้อทีม่ นี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มาเป็ นแบบสอบถามใน
การวิจยั ได้ผลดังนี้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ จํานวน 17 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 1.886-7.638
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ จํานวน 11 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 2.1987.000
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับครอบครัว จํานวน 5 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง
3.121 - 5.292
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับองค์กร จํานวน 55 ข้อ แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน
ได้แก่
ด้านนโยบายและการบริหารงาน จํานวน 9 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 1.784-9.000
ด้านลักษณะงาน จํานวน 10 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 1.897-3.600
ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน จํานวน 9 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 2.236-3.347
ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน จํานวน 5 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง
2.575 - 5.338
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ จํานวน 8 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 2.575-7.514
ด้านขวัญ/กําลังใจในการทํางาน จํานวน 7 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 2.236-6.769
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวน 7 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 3.326-7.638
ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน จํานวน 24 ข้อ มีคา่ t อยูร่ ะหว่าง 2.0846.769
2.2 นําแบบสอบถามทีไ่ ด้จากข้อ 2.1 มาหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟา (∝– coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2531 : 132 – 133 )
เพือ่ นํามาใช้ในการวิจยั ได้ผลดังนี้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ จํานวน 17 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .881
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ จํานวน 11 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ
.859

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับครอบครัว จํานวน 5 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .719
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับองค์กร จํานวน 55 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .865 และแบ่งออกเป็ น 7 ด้าน ได้แก่
ด้านนโยบายและการบริหารงาน จํานวน 9 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .862
ด้านลักษณะงาน
จํานวน 10 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .728
ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน จํานวน 9 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .730
ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน จํานวน 5 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .775
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ จํานวน 8 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .846
ด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน จํานวน 7 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .671
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวน 7 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .749
ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน จํานวน 24 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .905

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในเดือนตุลาคม
2554 จํานวน 104 ฉบับ ได้รบั แบบสอบถามคืน 100 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 96.15
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามจํานวน 100 ฉบับ ทีบ่ ุคลากรตอบมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ปรากฏว่าสมบูรณ์ทุกฉบับ จากนัน้ นํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน โดยคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัว และ
ปจั จัยด้านองค์กรกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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3. วิเคราะห์ปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัวและปจั จัยด้านองค์กรทีส่ ง่ ผล
ต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพิ น้ื ฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครือ่ งมือ หาค่าอํานาจเป็ นรายข้อของ
แบบสอบถามโดยใช้เทคนิค 25 % กลุ่มสูง – กลุ่มตํ่า แล้วทดสอบด้วย t – test หาค่าความ
เชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน
3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัวและ
ปจั จัยด้านองค์กร กับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (The Person Product
Moment Correlation Coefficient) เพือ่ ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1-3
3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัวและ
ปจั จัยด้านองค์กร ทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) เพือ่ ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
X
แทน ค่าเฉลีย่
SD. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
N
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณา t – distribution
F
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณา F – distribution
df
แทน ชัน้ แห่งความเป็ นอิสระ (Degrees of Freedom)
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนนแต่ละตัว (Sum of Squares)
MS แทน ค่าเฉลีย่ กําลังสองของคะแนนแต่ละตัว (Mean Squares)
R
แทน ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
R2
แทน กําลังสองของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
SEb แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ ์ของตัวพยากรณ์
b
แทน ค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวพยากรณ์ซง่ึ พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ
β
แทน ค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวพยากรณ์ซง่ึ พยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน
a
แทน ค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ
Yˆ
แทน สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปคะแนนดิบ
Z
แทน สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปคะแนนมาตรฐาน
X1
แทน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
X2
แทน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
X3
แทน บุคลิกภาพ
X4
แทน แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
X5
แทน สัมพันธภาพในครอบครัว
แทน นโยบายและการบริหารงาน
X6
X7
แทน คุณลักษณะงาน
X8
แทน สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน
X9
แทน ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
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X10
X11
X12
Y

แทน
แทน
แทน
แทน

การได้รบั การยอมรับนับถือ
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน โดยการคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนตัว ปจั จัยด้านบุคลิกภาพ ปจั จัยด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ ปจั จัยด้านครอบครัว และปจั จัยด้านองค์กร กับความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. วิเคราะห์ปจั จัยด้านส่วนตัว ปจั จัยด้านบุคลิกภาพ ปจั จัยด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ปจั จัยด้าน
ครอบครัว และปจั จัยด้านองค์กร ทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ หมด 4 ตอน โดยในแต่ละตอน ได้นําเสนอ
ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 นําเสนอจํานวนและร้อยละของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตาม อายุ สถานภาพ สถานภาพการจ้างงาน และกลุ่มงาน
ตอนที่ 2 นําเสนอค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ด้านคุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ด้านการได้รบั
การยอมรับนับถือ ด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้าน
ความสุขในการทํางาน
ตอนที่ 3 นําเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ด้าน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
คุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ด้านการได้รบั การ
ยอมรับนับถือ ด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน กับความสุขใน
การทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 4 นําเสนอผลการวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาตัวพยากรณ์ทส่ี ามารถพยากรณ์ความสุขใน
การทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 นําเสนอจํานวนและร้อยละของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตาม อายุ สถานภาพ สถานภาพการจ้างงาน และกลุ่มงาน
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตาม อายุ สถานภาพ สถานภาพการจ้างงาน และกลุ่มงาน
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี
25 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
มากกว่า 49 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย / แยกกันอยู่
สถานภาพการจ้างงาน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดฝ่ าย / กลุ่มงาน
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ส่งเสริมผูใ้ ช้
วารสาร
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุด มศว องครักษ์
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
รวม

จํานวน

ร้อยละ

2
8
36
19
35

2.00
8.00
36.00
19.00
35.00

50
44
6

50.00
44.00
6.00

40
7
53

40.00
7.00
53.00

13
9
19
20
5
5
4
3
19
3
100

13.00
9.00
19.00
20.00
5.00
5.00
4.00
3.00
19.00
3.00
100.00
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จากตาราง 1 พบว่า บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่มอี ายุ
อยูใ่ นช่วง 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 มีสถานภาพการจ้าง
งานเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 53.00 และส่วนใหญ่สงั กัดกลุ่มงานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ คิดเป็ นร้อยละ 20.00
ตอนที่ 2 นําเสนอค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ด้านคุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ด้านการได้รบั
การยอมรับนับถือ ด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้าน
ความสุขในการทํางาน
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจั จัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ด้านรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
คุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ด้านการได้รบั
การยอมรับนับถือ ด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้าน
ความสุขในการทํางาน
ปจั จัย
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
รายได้เฉลีย่
บุคลิกภาพ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
สัมพันธภาพในครอบครัว
องค์กร
นโยบายและการบริหารงาน
คุณลักษณะงาน
สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
การได้รบั การยอมรับนับถือ
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน
ความพึงพอใจในชีวติ
ความพึงพอใจในงาน
อารมณ์ของท่านต่องาน/การปฏิบตั งิ าน

X
14.95
19,343.79
3.23
3.60
3.59
3.13
3.37
3.28
3.20
2.75
3.07
2.70
3.25
3.31
3.00
3.62
3.30

SD.
9.68
10,051.39
0.29
0.29
0.50
0.24
0.42
0.35
0.29
0.46
0.42
0.41
0.49
0.23
0.40
0.37
0.30

การแปลผล
แบบเอ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 2 พบว่า บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคา่ เฉลีย่
ปจั จัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 14.95 ปี รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 19,343.79 บาท ด้านบุคลิกภาพ
พบว่ามีบุคลิกภาพแบบเอ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านนโยบายและ
การบริหารงาน ด้านคุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง และบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มีความสุขในการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 นําเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ด้าน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
คุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ด้านการได้รบั การ
ยอมรับนับถือ ด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานกับความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านคุณลักษณะงาน
ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ด้านการได้รบั การยอมรับ
นับถือ ด้านขวัญและกําลังใจในการทํางาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานกับความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
Y

X1
-

X2
X3
.702** .128
.146
-

X4
-.022
.038
.436**
-

X5
.003
.082
.266**
.342**
-

X6
-.051
-.114
-.023
-.088
-.039
-

X7
.181
.211*
.277**
.117
.229*
.441**
-

X8
-.022
-.064
.220*
.071
.225*
.237*
.502**
-

X9
.030
-.039
.138
.033
.322**
.063
.152
.092
-

X10
.103
.168
.121
.073
.154
.392**
.419**
.288**
.050
-

X11
-.147
-.236
.311**
.200*
.188
.135
.096
.071
.166
.201*
-

X12
.069
.058
.005
-.065
-.042
.398**
.425**
.272**
-.116
.364**
.153
-

Y
.174
.242*
.381**
.279**
.207*
.153
.468**
.456**
-.183
.353**
.113
.315**
-

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 3 พบว่า ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 3 ปจั จัย
ได้แก่ ปจั จัยด้านบุคลิกภาพ (X3) ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ (X4) และด้านองค์กร ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
งาน (X7) ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน (X8) ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ (X10) และด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (X12)
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มี 2 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยด้านรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน (X2) และปจั จัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว (X5)
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ มี 4 ปจั จัย คือ ปจั จัยด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
(X1) ด้านนโยบายและการบริหารงาน (X6) ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (X9) และ ด้านขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน (X11)
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ตอนที่ 4 นําเสนอผลการวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาตัวพยากรณ์ทส่ี ามารถพยากรณ์ความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาราง 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ของปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การวิเคราะห์เป็ นแบบ Stepwise
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df

SS
MS
5
2.264
.453
96
2.811
.030
99
5.075
** มีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

F
15.138**

Sig.
.000

จากตาราง 4 พบว่า ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปจั จัย 5 ปจั จัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้
ตาราง 5 การวิเคราะห์ปจั จัยด้านคุณลักษณะงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน และด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีส่ ามารถพยากรณ์ความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ปจั จัย
X7
X7 X3
X7 X3 X9
X7 X3 X9 X8
X7 X3 X9 X8 X2

b
.159
.200
-.137
.240
.000

SEb
.060
.063
.039
.071
.000
a
R
R2
SEest

=
=
=
=

β
.249
.258
-.278
.310
.161
1.675
.668
.446
.258

R
.468
.536
.607
.650
.668

R2
.219
.287
.368
.423
.446

F
27.443**
19.523**
18.632**
17.394**
15.138**
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จากตาราง 5 พบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีดว้ ยกัน 5 ปจั จัย โดยเรียงลําดับ
จากปจั จัยทีท่ ส่ี ง่ ผลมากทีส่ ดุ ไปยังปจั จัยทีส่ ง่ ผลน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ปจั จัยด้านคุณลักษณะงาน (X7) ด้าน
บุคลิกภาพ (X3) ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (X9) ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน (X8) และด้าน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (X2) ปจั จัยทัง้ 5 ปจั จัยนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ 44.60
นําค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้คะแนนดิบ ได้แก่
Yˆ

=

1.675 + .159X7 + .200X3 - .13X9 + .240X8 + X2

สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้คะแนนมาตรฐาน ได้แก่
Z

=

.249X7 + .258X3 - .278X9 + .310X8 + .161X2

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัว และปจั จัยด้าน
องค์กร กับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพือ่ สร้างสมการพยากรณ์ทาํ นายความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมมุติฐานในการวิจยั
1. ปจั จัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ นักหอสมุดกลาง รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน บุคลิกภาพ และแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ปจั จัยด้านครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ปจั จัยด้านองค์กร ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การได้รบั การยอมรับนับถือ ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัว และปจั จัยด้านองค์กรมีอทิ ธิพลต่อดัชนีความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทัง้ หมด จํานวน 104 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แบ่งออกเป็ น 6 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพการจ้างงาน สังกัด
กลุ่มงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ จํานวน 17 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .881
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ จํานวน 11 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .859
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับครอบครัว จํานวน 5 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ
.719

ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยระดับองค์กร จํานวน 55 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ
.865 และแบ่งออกเป็ น 7 ด้าน ได้แก่
ด้านนโยบายและการบริหารงาน จํานวน 9 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .862
ด้านลักษณะงาน จํานวน 10 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .728
ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน จํานวน 9 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .730
ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน จํานวน 5 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .775
ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ จํานวน 8 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .846
ด้านขวัญ/กําลังใจในการทํางาน จํานวน 7 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .671
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวน 7 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .749
ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน จํานวน 24 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .905

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับต่อไปนี้
3.1 ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีความสุขในการทํางานของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในเดือนตุลาคม
2554 จํานวน 104 ฉบับ ได้รบั แบบสอบถามคืนมา 100 ฉบับ
3.2 ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามจํานวน 100 ฉบับ ทีบ่ ุคลากรตอบมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม ปรากฏว่าสมบูรณ์ทุกฉบับ จากนัน้ นํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้และ
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ไปเก็บกับกลุ่มประชากร นําแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม จากนัน้ นํามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for
Windows เพือ่ คํานวณหาค่า ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน โดยคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัว และ
ปจั จัยด้านองค์กร กับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
4.3 วิเคราะห์ปจั จัยด้านส่วนบุคคล ปจั จัยด้านครอบครัว และปจั จัยด้านองค์กร ทีส่ ง่ ผล
ต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สรุปผลการวิจยั
จากการวิจยั สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ ดังนี้
1. ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
2. ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 6 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยด้าน
บุคลิกภาพ (X3) ปจั จัยด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ (X4) ด้านคุณลักษณะงาน (X7) ด้านสัมพันธภาพในที่
ทํางาน (X8) ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ (X10) และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (X12)
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มี 2 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยด้านรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน (X2) และปจั จัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว (X5)
3. ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ มี 4 ปจั จัย คือ ปจั จัยด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน (X1) นโยบายและการบริหารงาน (X6) ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (X9) และ ขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน (X11)
4. ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีดว้ ยกัน 5 ปจั จัย โดยเรียงลําดับจากปจั จัยที่
ส่งผลมากทีส่ ดุ ไปยังปจั จัยทีส่ ง่ ผลน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ปจั จัยด้านคุณลักษณะงาน (X7) ด้านบุคลิกภาพ (X3)
ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (X9) ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน (X8) และด้านรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน (X2) ปจั จัยทัง้ 5 ปจั จัยนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ 44.60
5. สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่
5.1 สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้คะแนนดิบ ได้แก่
Yˆ

=

1.675 + .159X7 + .200X3 - .13X9 + .240X8 + X2

5.2 สมการพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้คะแนนมาตรฐาน ได้แก่
Z

=

.249X7 + .258X3 - .278X9 + .310X8 + .161X2 หรือ
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Z ความสุขในการทํางาน = .249*Zคุณลักษณะงาน + .258*Zบุคลิกภาพ .278*Zความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน + .310*Zสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน +
.161*Zรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
2. ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 3 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยด้าน
บุคลิกภาพ (X3) แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ (X4) คุณลักษณะงาน (X7) สัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน (X8) การได้รบั
การยอมรับนับถือ (X10) สภาพแวดล้อมในการทํางาน (X12) และมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มี 2 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (X2) และด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัว (X5)
2.1 ปจั จัยด้านบุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงว่า
บุคลากรทีม่ บี ุคลิกภาพแบบเอ มีความสุขในการทํางานมาก ทัง้ นี้เพราะ บุคลากรทีม่ บี ุคลิกภาพแบบเอ
เป็ นลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามสามารถในการต่อสูก้ บั อุปสรรคได้ตลอดเวลาเพือ่ ให้บรรลุผลสําเร็จมาก
ขึน้ และเป็ นพฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกถึงความเร่งด่วนและเป็ นต่อเหนือคูแ่ ข่งขัน เพือ่ เอาชนะ
ปญั หาและอุปสรรค ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของคะนึงนิจ อินทร์อ๋อง (2548 : 61) พบว่าพนักงานทีม่ ี
บุคลิกภาพแบบเอ มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทํางาน มีความมานะพยายาม เร่งรีบเพือ่ ให้
ประสบความสําเร็จ ดังนัน้ พนักงานทีม่ บี ุคลิกภาพแบบเอ จึงเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสุขในการทํางาน
2.2 ปจั จัยด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดง
ว่า บุคลากรทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จะมีความสุขในการทํางาน ทัง้ นี้เพราะแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จะเป็ น
แรงผลักดันให้กา้ วไปสูค่ วามสําเร็จ มีความมุง่ มันในการทํ
่
างานโดยการกําหนดเป้าหมายทีม่ คี วามเป็ นไป
ได้ทจ่ี ะทําให้สาํ เร็จ เหมาะสมกับความสามารถของตน มีความอดทน มานะพยายาม มีความรับผิดชอบ
ในการทํางาน ความภาคภูมใิ จในความสําเร็จของงาน อีกทัง้ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ทําให้มี
ความสุขในการทํางานมากขึน้ และสอดคล้องกับแนวคิดของแมคเคลแลนด์ (McClelland. 1987 cited in
Rue and Byars. 2003) กล่าวไว้วา่ บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ จะมีความสุขสูงสุดในการทํางาน
เนื่องจากแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์เป็ นความต้องการทีม่ คี วามสําคัญ และมีอทิ ธิพลต่อการทํางานมากทีส่ ดุ
(พวงเพชร วัชรอยู.่ 2537) ดังนัน้ จึงทําให้แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางาน
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มากกว่าปจั จัยอื่น ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของชมชื่น สมประเสริฐ (2542) ทีพ่ บว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ เป็ นแรงจูงใจทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานทีม่ นุษย์ทุกคนต้องการเพือ่ ให้เกิดความสุขในงานและชีวติ และเป็ น
แรงจูงใจทีท่ าํ ให้บุคคลได้มาซึง่ เป้าหมายสูงสุดทีต่ อ้ งการ อันจะนํามาซึง่ ความสําเร็จในชีวติ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของจงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล (2547 : 96) ทีพ่ บว่า พยาบาลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์จะทําให้เกิด
ความสุขขณะปฏิบตั งิ าน ทํางานเต็มกําลังและสุดความสามารถ และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน
และสอดคล้องผลการวิจยั ของลักษมี สดุดี (2550 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า แรงจูงใจในการทํางานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ดังนัน้ บุคลากรทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสุขในการทํางาน
2.3 ปจั จัยด้านคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดง
ว่า บุคลากรทีม่ รี บั รูเ้ กีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน และคิดว่างานทีม่ คี วามมันคง
่ จะ
สามารถทํางานได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีความสุขในการทํางาน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของสมยศ นาวีการ
(2544 : 221-224) ทีก่ ล่าวไว้วา่ คุณลักษณะของงานจะมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความพอใจในงาน
มาก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของศรีเรือน โกศลวัฒน์ (2527 : บทคัดย่อ) จีราพรรณ พัฒนากุลชัย
(2530 : บทคัดย่อ) และกรัณฑ์รตั น์ ถาวรประเสริฐ (2551 : 119) ) ทีพ่ บว่าปจั จัยทีท่ าํ ให้บรรณารักษ์
ห้องสมุดมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ ลักษณะงาน เพราะลักษณะงานทีป่ ฏิบตั เิ ป็ นงานทีต่ นถนัด
ขอบเขตของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีความชัดเจน และเป็ นงานทีเ่ หมาะกับความรู้ ความสามารถ ดังนัน้
บุคลากรทีม่ กี ารรับรูถ้ งึ คุณลักษณะงาน เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสุขในการทํางาน
2.4 ปจั จัยด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 แสดงว่า บุคลากรทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ ใี นการทํางาน จะสามารถแก้ไขปญั หาจากการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทํางานเป็นทีมได้ดี จากดัชนีชว้ี ดั ความสุขในการทํางาน (Chuimento. 2007 :
Online) พบว่า ปจั จัยทีท่ าํ ให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน มากทีส่ ดุ อันดับแรก คือ เพือ่ นร่วมงานมี
ความเป็ นมิตร และการได้รบั การสนับสนุนจากเพือ่ นร่วมงาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของดายเนอร์และ
มายเออร์ (Diener & Myers. 2003 : Online) ทีพ่ บว่า ผูท้ ม่ี สี มั พันธภาพทีด่ ตี ่อบุคคลอื่น จะประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน และมีความสุขมากกว่าผูท้ ข่ี าดสัมพันธภาพในการทํางาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของพรรณิภา สืบสุข (2548) ทีพ่ บว่าสัมพันธภาพทีด่ ี ช่วยทําให้เกิดการติดต่อสือ่ สารมี
คุณภาพ เกิดความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตลอดจนความสามัคคีในหน่วยงาน นํามาซึง่ ความสุขในการ
ทํางาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเบญจวรรณ มาลัยรุง่ สกุล (2552 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่าปจั จัย
สิง่ แวดล้อมในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐในระดับสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของกรัณฑ์รตั น์ ถาวรประเสริฐ (2551 : 118) ทีพ่ บว่าบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่
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ในระดับมาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั เพือ่ นร่วมงานทัง้ ในและนอกเวลา
งาน มีการประสานงานในการปฏิบตั งิ านกับเพือ่ นร่วมงานในหน่วยงานเป็ นอย่างดี และบรรยากาศทัวไป
่
ในหน่วยงานมีความเป็ นมิตร ปจั จัยด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งานเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการทํางาน
2.5 ปจั จัยด้านการได้รบั การยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 แสดงว่า บุคลากรทีไ่ ด้รบั การยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นๆ และเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ย่อมส่งผล
ให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึง่ อธิบายได้วา่ การได้รบั การยอมรับนับถือ
เป็ นความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ ตามแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว์ (1970) ว่าความต้องการเป็ นที่
ยอมรับในความรูค้ วามสามารถของตนเอง ตลอดจนการได้รบั การยอมรับ ยกย่อง นับถือในบทบาท
หน้าที่ หากบุคคลได้รบั การยอมรับจากสังคมก็จะทําให้เกิดความสุขและพอใจทีจ่ ะทํางานให้ประสบ
ความสําเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เกษร เรืองแก้ว (2553 : 65) พบว่า ปจั จัยด้านความไว้วางใจ
ในการทํางานจากเพือ่ นร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชามีผลต่อระดับความสุขในการทํางานสูงทีส่ ดุ และ
ผลการวิจยั ของ กรัณฑ์รตั น์ ถาวรประเสริฐ (2551 : 120) ทีพ่ บว่าบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ โดยรวมใน
ระดับมาก โดยการได้รบั การส่งเสริมจากผูบ้ งั คับบัญชา การได้รบั การยอมรับความรู้ ความสามารถ จาก
เพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความไว้วางใจ และมอบหมายงานสําคัญ ๆ ให้ทาํ ดังนัน้ ปจั จัยด้านการ
ได้รบั การยอมรับนับถือเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางาน
2.6 ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 แสดงว่า บุคลากรทีท่ าํ งานในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม มีความปลอดภัย ย่อมส่งผลให้บุคลากร
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ดังทีเ่ ฮอร์ซเบิรก์ (1959) กล่าวไว้วา่ สภาพแวดล้อม
การทํางานทีด่ ี ทัง้ ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจของสภาพแวดล้อมในงาน มีความสําคัญต่อ
การจูงใจในการทํางาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549 : บทคัดย่อ) และ
นภัชชล รอดเทีย่ ง (2550 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการทํางาน
2.7 ปจั จัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
แสดงว่า บุคลากรทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ พียงพอกับค่าใช้จา่ ยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นค่าใช้จา่ ยใน
ครอบครัว หรือเป็ นค่าใช้จา่ ยส่วนตัว จะมีความสุขในการทํางาน นอกจากนี้รายได้เป็ นปจั จัยเบือ้ งต้น
สําหรับการสร้างแรงจูงใจ เพราะสามารถสนองต่อความต้องการขึน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ได้ (จงจิต
เลิศวิบลู ย์มงคล. 2547 : 32-34) โดยผูท้ ม่ี รี ายได้เฉลีย่ สูงจะมีความสุขในการทํางานสูงด้วย (นพดล
กรรณิกา. 2551 : ออนไลน์) ดังนัน้ ปจั จัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนจึงเป็ นปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั ความสุขใน
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การทํางาน

2.8 ปจั จัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 แสดงว่า บุคลากรทีม่ สี มั พันธภาพในครอบครัวทีด่ จี ะมีความสุขในการทํางาน ทัง้ นี้เพราะครอบครัว
เป็ นส่วนสําคัญในการผลักดัน รวมไปถึงการให้ความดูแลเอาใจใส่ซง่ึ กันและกัน การแสดงออกถึงความ
รัก การให้คาํ ปรึกษา การแก้ไขปญั หา และการมีกจิ กรรมร่วมกันในครอบครัว ส่งผลทําให้บุคลากรมี
ความสุขในการทํางาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ลออ หุตางกูล (2534 : 28) ทีพ่ บว่า การได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวหรือคูส่ มรส จะช่วยให้บุคคลมีทร่ี ะบายความคับข้องใจในการ
ทํางาน มีสว่ นช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการตัดสินใจ ในการแก้ปญั หา สัมพันธภาพทีม่ ใี นครอบครัว จะ
ช่วยลดความเครียดจากการทํางาน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของเอือ้ ปญา เก่งการค้า (2550 : 83) ที่
พบว่าพนักงานทีไ่ ด้รบั ความรัก ความไว้วางใจ และห่วงใยจากครอบครัว จะเป็ นผูม้ คี วามพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านมาก ดังนัน้ ปจั จัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวจึงเป็ นปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั ความสุขในการ
ทํางาน
3. ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีดว้ ยกัน 5 ปจั จัย โดยเรียงลําดับจากปจั จัยที่
ส่งผลมากทีส่ ดุ ไปยังปจั จัยทีส่ ง่ ผลน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ปจั จัยด้านคุณลักษณะงาน (X7) ด้านบุคลิกภาพ (X3)
ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (X9) ด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งาน (X8) และด้านรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน (X2)
3.1 ปจั จัยด้านคุณลักษณะงาน เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลเป็ นอันดับแรกทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 แสดงว่าบุคลากรทีม่ กี ารรับรูเ้ กีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน และคิดว่างานมี
ความมันคง
่ สามารถทํางานได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีความสุขในการทํางาน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทีก่ ล่าวไว้
ว่า ลักษณะงานทีม่ คี ุณค่าจะทําให้ผทู้ าํ งานเกิดความต้องการทุม่ เท และเกิดความรูส้ กึ อยากทํางาน
(ธงชัย สันติวงษ์. 2545) มีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความพอใจในงานมาก (สมยศ นาวีการ. 2544 :
221-224) การรับรูค้ ุณลักษณะงานไปในทางทีด่ หี รือในทางบวก ทําให้บุคคลรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของงาน
(ดวงฤทัย อุปมา. 2547) มีความเข้มแข็งในการมองโลกสูง ซึง่ ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับความ
กดดันและความตึงเครียด เมือ่ เผชิญปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พัชราพร แจ่มแจ้ง. 2546) มีความ
มันคงในการทํ
่
างาน พึงพอใจในงาน ลักษณะงานทีม่ กี ารช่วยเหลือกันจะส่งเสริมให้เกิดความสุขในการ
ทํางาน (Foren. 2004 ; Dierendonk. 2004) และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพรรณิภา สืบสุข วันดี
โตสุขศรี และกลิน่ ชบา คํารศ (2554 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า การรับรูล้ กั ษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสุขในการทํางาน ดังนัน้ คุณลักษณะงานเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน
3.2 ปจั จัยด้านบุคลิกภาพเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลเป็ นอันดับสองทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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แสดงว่าบุคลากรทีม่ บี ุคลิกภาพแบบเอ มีความสุขในการทํางานมาก ทัง้ นี้เพราะบุคลากรทีม่ บี ุคลิกภาพ
แบบเอเป็ นลักษณะบุคคลทีม่ คี วามสามารถในการต่อสูก้ บั อุปสรรคได้ตลอดเวลาเพือ่ ให้บรรลุผลสําเร็จ
มากขึน้ และเป็ นพฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกถึงความเร่งด่วนและเป็ นต่อเหนือคูแ่ ข่งขัน เพือ่ เอาชนะ
ปญั หาและอุปสรรค ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของคะนึงนิจ อินทร์อ๋อง (2548 : 61) ทีพ่ บว่าพนักงานที่
มีบุคลิกภาพแบบเอ มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทํางาน มีความมานะพยายาม เร่งรีบเพือ่ ให้
ประสบความสําเร็จ ดังนัน้ บุคลิกภาพแบบเอ เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน
3.3 ปจั จัยด้านด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลเป็ นอันดับสามทีส่ ง่ ผล
ต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงว่าบุคลากรทีม่ คี วามกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ได้รบั โอกาสในการเข้าสูต่ ําแหน่งทีส่ งู ขึน้ จะส่งผลให้มคี วามสุขในการทํางาน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล (2547 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่างานทีม่ โี อกาสก้าวหน้าทําให้มแี รงจูงใจ พึงพอใจ
และมีความสุข และสอดคล้องกับทฤษฎีของวอลตัน (Walton. 1974) ทีก่ ล่าวไว้วา่ ความก้าวหน้าและ
ความมันคงในงาน
่
เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวติ การทํางาน ซึง่ เป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อ
ความสุขในการทํางาน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนภัชชล รอดเทีย่ ง (2551 : บทคัดย่อ) และ
บัณฑิตา คําโฮม (2554 : ออนไลน์) ทีพ่ บว่า ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน เป็ นปจั จัยหนึ่งทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางาน ดังนัน้ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลความสุข
ในการทํางาน
3.4 ปจั จัยด้านสัมพันธภาพในทีท่ าํ งานเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลเป็ นอันดับสีท่ ส่ี ง่ ผลต่อความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 แสดงว่าบุคลากรทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ ใี นการทํางาน สามารถแก้ไขปญั หาจากการทํางาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทํางานเป็ นทีมได้ดี ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพรรณิภา สืบสุข (2548) ที่
พบว่า สัมพันธภาพทีด่ ชี ว่ ยทําให้เกิดการติดต่อสือ่ สารทีม่ คี ุณภาพ เกิดความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตลอดจนความสามัคคีในหน่วยงาน นํามาซึง่ ความสุขในการทํางาน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
รวมสิริ เมนะโพธิ (2550 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า ความสัมพันธ์ในทีท่ าํ งานเป็ นปจั จัยสําคัญในการสร้างการ
ทํางานอย่างมีความสุข และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนภัชชล รอดเทีย่ ง (2550 : บทคัดย่อ) บัณฑิตา
คําโฮม (2554 : ออนไลน์) ทีพ่ บว่า สัมพันธภาพในทีท่ าํ งานเป็ นปจั จัยหนึ่งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสุข
ในการทํางาน และผลการวิจยั ของนภดล กรรณิกา (2551 : ออนไลน์) ทีพ่ บว่า สิง่ ทีท่ าํ ให้คนทํางานมี
ความสุขหรือความทุกข์จากการทํางานไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั เงินเดือน รายได้ หรือสภาวะเศรษฐกิจเรือ่ งปาก
ท้องเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีองค์ประกอบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุขในการทํางาน โดยความสัมพันธ์
กับเพือ่ นร่วมงานมีผลต่อความสุขของคนทํางานมากทีส่ ดุ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของเอือ้ ปญา
เก่งการค้า (2550 : 91) ทีพ่ บว่า สัมพันธภาพของพนักงานและเพือ่ นร่วมงานส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน โดยทีส่ มั พันธภาพทีด่ ที าํ ให้พนักงานมีความสุขและมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
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3.5 ปจั จัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลเป็ นอันดับห้า ทีส่ ง่ ผลต่อความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 แสดงว่า บุคลากรทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนเพียงพอกับค่าใช้จา่ ยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
ครอบครัว หรือเป็ นค่าใช้จา่ ยส่วนตัว จะมีความสุขในการทํางาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชนิดา
ศรีบวรวิวฒ
ั น์ (2544 : 40) และนภดล กรรณิกา (2551 : ออนไลน์) พบว่า รายได้มคี วามสัมพันธ์กบั
ความสุขในการทํางาน การมีรายได้จากการทํางานทีต่ ่างกัน จะมีผลต่อระดับความสุขทีแ่ ตกต่างกันด้วย
โดยคนทํางานทีม่ รี ายได้ต่าํ จะมีความสุขในการทํางานน้อยกว่าคนทํางานทีม่ รี ายได้สงู แต่แตกต่างจาก
ผลการวิจยั ของ นภัชชล รอดเทีย่ ง (2550 : 150) และบัณฑิตา คําโฮม (2554 : ออนไลน์) ทีพ่ บว่า
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางาน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิ จยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ มีปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร 5 ปจั จัย ได้แก่
ปจั จัยด้านคุณลักษณะงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ด้านสัมพันธภาพในที่
ทํางาน และด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง สามารถนําข้อมูลนี้มา
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายเกีย่ วกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้
บุคลากรมีความสุขในการทํางานเพิม่ มากขึน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1.1 คุณลักษณะงานสามารถพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็ นอันดับแรก ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ควรมี
การกําหนดลักษณะงานทีช่ ดั เจนตามความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน
1.2 บุคลิกภาพสามารถพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็ นอันดับทีส่ อง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ควรจัดให้มกี าร
อบรมหรือพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร เพือ่ เป็ นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้มคี วามเหมาะสม
1.3 ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานสามารถพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็ นอันดับทีส่ าม ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ควรมีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรในทุกๆ ตําแหน่งงาน
1.4 สัมพันธภาพในทีท่ าํ งานสามารถพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็ นอันดับทีส่ ่ี ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ควร
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเพือ่ นร่วมงาน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรกับ
เพือ่ นร่วมงาน เพือ่ ให้บุคลากรได้มสี มั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างเพือ่ นร่วมงาน
1.5 ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนสามารถพยากรณ์ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็ นอันดับทีห่ า้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ควร
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พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้วยความเป็นธรรม อีกทัง้ การปรับขึน้ เงินเดือนควรพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั งิ านตลอดทัง้ ปี นอกจากนี้การกําหนดนโยบายค่าตอบแทนและรายได้ ให้มคี วามเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจปจั จุบนั
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมตัวแปรปจั จัยด้านอื่นๆ ทีอ่ าจจะส่งผลต่อความสุขในการ
ทํางาน นอกเหนือจากตัวแปรทีใ่ ช้ศกึ ษาครัง้ นี้ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์การ และ
ภาวะผูน้ ํา เป็นต้น
2.2 ควรจัดทําวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้บุคลากรทุกระดับมีสว่ นร่วมในการหาแนว
ทางการพัฒนาความสุขในการทํางาน เพือ่ พัฒนาเป็ นรูปแบบการทํางานอย่างมีความสุข

94

บรรณานุกรม

95

บรรณานุกรม
กัลยารัตน์ อ๋องคณา. (2549). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล การรับรูค้ ุณค่าในตน
สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษร เรืองแก้ว. (2553). ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความสุขในการทํางานของพนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ. วิทยานิพนธ์ รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล การได้รบั การเสริมสร้างพลัง
อํานาจ ในงานแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ์ กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรรยา ดาสา. (2552). ความสุขในทีท่ าํ งาน. (ออนไลน์). Available:
http://www.il.mahidol.ac.th/th/images/stories/exchange/7-05-52_Column_6.pdf สืบค้นเมือ่
20 มกราคม 2553
จีระ หงส์ลดารมภ์. (2551, มกราคม-มิถุนายน). ทุนแห่งความสุขเพือ่ การทํางานทีท่ รงประสิทธิภาพ.
วารสารทรัพยากรมนุ ษย์. 4(1) : 3-8.
จีราพรรณ พัฒนากุลชัย (2530). การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ชนิดา ศรีบวรวิวฒ
ั น์. (2544). ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรศูนย์ป้องกันโรคมะเร็ง
จังหวัดชลบุร.ี สารนิพนธ์ สส.ม. (การจัดการ). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ.
ชมชื่น สมประเสริฐ. (2542). รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพยาบาล.
ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงฤทัย อุปมา. (2547). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและความรูส้ กึ เป็ นส่วน
หนึง่ ของงาน : กรณีศกึ ษาพนักงานรับประกันภัยของบริษทั ประกันภัยเอกชนแห่งหนึง่ .
การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธงชัย สันติวงษ์. (2545). องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครัง้ ที่ 11. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
นพดล กรรณิกา. (2551). ประเมินความสุขของคนทํางาน : กรณีศกึ ษาประชาชนอายุ 18 - 60 ปีที ่
ทํางานในสถานประกอบการและองค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร. (ออนไลน์). Available:

96

http://www.ryt9.com/s/abcp/416085 สืบค้นเมือ่ 27 พฤษภาคม 2554
นภัชชล รอดเทีย่ ง. (2550). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรทีส่ งั กัดศูนย์
อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วท.ม. (อนามัย
ครอบครัว). นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
นิตยา คชภักดี. (2546). การพัฒนาดัชนีความอยูด่ มี สี ขุ ด้านชีวติ ครอบครัวสําหรับประเทศไทย :
รายงานการศึกษาขัน้ สุดท้ายโครงการการพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มดัชนีช้วี ดั ครอบครัวอยูด่ มี สี ขุ
สําหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล.
บัณฑิตา คําโฮม. (2554). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์. อุบลราชธานี : วิทยาลัยฯ, 2554.
บานชื่น ทองพันชัง.่ (2544). รายงานการวิจยั เรือ่ งแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดในสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประพนธ์ ผาสุกยืด (2549). Happy Workplace – สวรรค์ในทีท่ าํ งาน. (ออนไลน์). Available:
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/58183? สืบค้นเมือ่ 25 มกราคม 2555.
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์. (2544). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ศูนย์สอ่ื เสริมกรุงเทพ.
พยอม วงศ์สารศรี. (2541). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสติ .
พรรณิภา สืบสุข. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ ุณลักษณะงาน ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของหัวหน้าหอ ผูป้ ว่ ย กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์. พย.ม. (การบริหารการพยาบาล). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณิภา สืบสุข วันดี โตสุขศรี และกลิน่ ชบา คํารศ. (2554). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการส่งเสริมความสุข
ในการทํางานของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม : คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
พวงเพชร วัชรอยู.่ (2537). แรงจูงใจกับการทํางาน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ. (2549). ความสุขในการทํางาน. วารสารพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, (ฉบับพิเศษ), 36-45.
พวงรัตน์ ทวีรตั น์. (2531). วิธกี ารวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
(ปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
พัชราพร แจ่มแจ้ง. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การสนับสนุ นทางสังคม ลักษณะงานกับ
ความเข้มแข็งในการมองโลกของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลชุมชน. วิทยานิพนธ์ พย.ม.
(การบริหารการพยาบาล). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาลี เกือ้ นพกุล อรอนงค์ ทวนพรมราช และอภิญญา เพียรพิจารณ์. (2552, มกราคม-เมษายน).

97

ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพฯ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ. 25(2) : (ออนไลน์). Available:
http://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4727/4211 สืบค้นเมือ่ 25
มีนาคม 2555
ยุพาพร ทองน้อย. (2545). สภาพขวัญกําลังใจของบรรณารักษ์สงั กัดสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์).
ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รพาพิมพ์ เมฆศรีอรุณ. (2539). สาเหตุของความเครียดในการปฏิบตั งิ านบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รวมศิริ เมนะโพธิ. (2550). เครือ่ งมือวัดการทํางานอย่างมีความสุข : กรณีศกึ ษานักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร). กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.
ลออ หุตางกูล. (2534). หลักพื้นฐานเพือ่ การพยาบาลชีวจิต-สังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศนู ย์
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต.
ลักษมี สุดดี. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม ความ
ยึดมันผู
่ กพันต่อองค์การกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
ทัวไป
่ เขตภาคกลาง. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ. (2543). การจัดและบริหารงานห้องสมุด. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.
วิเชียร เกตุสงิ ห์. (2538, กุมภาพันธ์-มีนาคม). ค่าเฉลีย่ กับการแปลความหมาย : เรือ่ งง่าย ๆ ทีบ่ างครัง้
ก็พลาดได้. ข่าวสารวิจยั การศึกษา. 18(3)
วิรยิ า กิม้ ปาน และคณะ. (2552, กรกฎาคม-ธันวาคม). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคลากร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โดมทัศน์. 30(2) : 44-45.
ศรีเรือน โกศลวัฒน์. (2527). ความพึงพอใจในการทํางานของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิรบิ รู ณ์ สายโกสุม. (2550). วารสารฉบับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2550 ของสมาคมสุขภาพจิต
แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมฯ.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2541). พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior (OB).
กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผูจ้ ดั จําหน่าย].

98

สมยศ นาวีการ. (2544). การบริหารเพือ่ ความเป็ นเลิศ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ1991.
สายสุณี ฤทธิรงค์. (2533). ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับคุณสมบัตสิ ว่ นตัวและมโนทัศน์ต่อ
สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ. ปริญญานิพนธ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2552). คูม่ อื มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ.
กรุงเทพฯ : สํานักงาน.
สุนีย์ กาศจํารูญ. (2547). ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อภิชยั มงคล และคณะ. (2550). การพัฒนาและทดสอบดัชนีช้วี ดั สุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)
(ออนไลน์). Available: http://www.dmh.go.th/test/thaihapnew/ สืบค้นเมือ่ 20 มีนาคม
2554
อภิชาต ภู่พานิช. (2551). การใช้ดชั นีวดั ระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อัจฉรา วงษ์วฒ
ั นามงคล. (2533). ตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ทเี ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อารี พันธ์มณี. (2546). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : ใยไหม.
เอือ้ ปญา เก่งการค้า. (2550). ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานสํารองทีน่ งั ่
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน). ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Albano, Joseph F. (2009). Developing a Measure and an Understanding of the Individual
Experience of Happiness at Work. (Online). Available: http://www.proquest.com
Retrieved June 7, 2010
Argyle, M & Crossland, J. (1991). The Dimension of Positive Emotions. Journal of Social
Psychology. 26: 127-137.
Argyle, M. & Martin M. (2009). The Psychology Cause of Happiness. (Online). Available:
http://www.popus.bibliothek.uniwuerzburge.de/volltete/
Burd, B. (2003). Work Values of Academic Librarians : Exploring the Relationships between
Values, Job Satisfaction, Commitment and Intent to Leave. Paper presented at the
ACRL Eleventh National Conference. (Online) Available:
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlevents/burd.PDF Retrieved 26 May 2011
Chuimento, Sarah. (2007). Happiness at Work Index : Research Report. (Online). Available:

99

http://www.arboraglobal.com/documents/Happiness%20at%20Work%20Index%202007
.pdf Retrieved June 7, 2010
Diener, E., Diener, M., & Diener, C. (1995). Factors Predicting the Subjective Well-Being
of Nations. Journal of Personality and Social Psychology. 69: 851-864.
Diener, E. (2003). Recent Finding On Subject Well-Being. (Online). Available:
http://goo.gl/egfLG Retrieved March 7, 2012
Dierendonck, Dirk Van. (2004). The Construct Validity of Ryff’s Scales of Psychological WellBeing and its Extension with Spiritual Well-Being. Personality and Individual
Difference. 36(3): 629-643.
Foren, E.L. (2004). Leadership Behavior and Happiness. Journal of Occupational Health
Psychology. 9(2): 165-167.
Gavin, J.H. & R.O. Mason. (2004). The Virtuous Organization : The Value of Happiness in
the Workplace. Organization Dynamics. 33(1) : 379-392.
Heilbrun, Alfred B. et al. (1986). Self-Report Measurement of Type A Behavior : Toward
Refinement and Improved Predicting. Journal of Personality Assessment. 50(4) : 525539.
Jenkins, C.D., Zyzanski, S.J., & Rosenman, R.H. (1971). Progress toward Validation of
Computer-Scored Test for the Type A Coronary-Prone Behavior Pattern.
Psychosomatic Medicine, 33, 193-202.
Kall, R. (2004). Happiness and Positive Experience in Your Bottom Line : at Work in Business.
(Online). Available: http://www.futurehealth.org/ Retrieved June 8, 2010
Kjerulf, Alexandar. (2006). Top 5 Reasons to Make Your Startup a Great Place to Work.
(Online) Available http://positivesharing.com/happyhouris9to5/ Retrieved June 8, 2010
Leckie, Gloria J. & Brett, Jim. (1997). Job Satisfaction of Canadian University Librarians :
A National Survey. (Online) Available http://crl.acrl.org/content/58/1/31.full.pdf
Retrieved June 10, 2010
Luzius, Jeff & Ard, Allyson. (2006). Leaving the Academic Library. The Journal of Academic
Librarianship. 32(6) : 593-598. (Online). Available: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0099133306001091 Retrieved June 8, 2010
Lyubomirsky, S. (2001). Why Are Some People Happier Than Others? : The Role of Cognitive
And Motivational Processes in Well-Being. American Psychologist. 56 : 239-249.
http://www.faculty.ucr.edu/~sonja/papers/L2001.pdf Retrieved June 8, 2010
Manion, Jo. (2003, December). Joy At Work! Creating a Positive Workplace. Journal of

100

Nursing Administration. 33(12): 652-659.
Maslow, Abraham. (1970). Motivation and Personality. 2nd ed. New York: Harper and
Row.
Millard, D. M. (2003). Why Do We Stay? Survey of Long-Term Academic Librarians in Canada.
Portal : Libraries and the Academy, 3(1). 99-111.
Rathbun-Grubb, Susan. (2007). Why Librarians Leave: A Proposal to Study the Factors that
Influence Librarians to Exit the Profession. (Online). Available
http://www.eblip4.unc.edu/papers/Rathbun-Grubb.pdf Retrieved June 8, 2010
Rue, L. W. & L. L. Byars. (2003). Management Skill and Application. 10th ed.
NewYork : McGraw-Hill.
Topper, Elisa F. (2007). Stress in the Library Workplace. New Library World. (Online).
Available: http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?
contentId=1640502&contentType=Article Retrieved June 8, 2010
Walton, R.E. (1974). Improving the Quality of Working Life. Harward Business Review.
12(16). 155.
Warr, P. (1990). The Measurement of Well-Being And Other Aspects of Mental Health.
Journal of Occupation Psychology. 63. 193-210.
---------. (2007). Searching for Happiness at Work. The Psychologist. 20(12) : 726-729.
Wrzesniewski, A., et al. (1997). Job Careers and Callings : People’s Relation to Their Work.
Journal of Research in Personality. 31. 93-135.
Zurawski, RaymondM. & Houston, B. Kent. (1983, September). The Jenkins Activity Survey
Measure of Type A and Frustration-Induced Anger. Motivation and Emotion. 7(3) :
301-312.

101

ภาคผนวก

102

แบบสอบถาม
เรือ่ ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็ น 6 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปจั จัยระดับครอบครัว
ตอนที่ 5 แบบสอบถามปจั จัยระดับองค์กร
ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน

จํานวน 6 ข้อ
จํานวน 17 ข้อ
จํานวน 11 ข้อ
จํานวน 5 ข้อ
จํานวน 56 ข้อ
จํานวน 24 ข้อ

2. โปรดอ่านคําชีแ้ จง ก่อนตอบแบบสอบถามแต่ละตอน
3. ข้อมูลของท่านจะถือเป็ นความลับ และนํามาใช้เพือ่ ศึกษาเท่านัน้ จึงไม่มผี ลกระทบใด ๆ ต่อ
การปฏิบตั งิ าน และการดําเนินชีวติ ของท่าน จึงขอความกรุณาให้ทา่ นตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเองตามความเป็ นจริง
@ ผูว้ ิ จยั ขอขอบพระคุณอย่างสูง สําหรับความร่วมมือที่ดียิ่งของท่าน @
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แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง ( ) และเติมข้อความลงในช่องว่าง....................
ให้ตรงกับความเป็ นจริงเกีย่ วกับตัวท่าน
1. อายุ
( ) ตํ่ากว่า 25 ปี
( ) 25-29 ปี
( ) 30-39 ปี
( ) 40-49 ปี
( ) มากกว่า 49 ปี
2. สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หม้าย / แยกกันอยู่
3. สถานภาพการจ้างงาน
( ) ข้าราชการ
( ) ลูกจ้างประจํา
( ) พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ท่านทํางานอยูใ่ นฝา่ ย/กลุ่มงาน
( ) สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
( ) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
( ) วิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
( ) บริการทรัพยากรสารสนเทศ
( ) ส่งเสริมผูใ้ ช้
( ) วารสาร
( ) เทคโนโลยีการศึกษา
( ) เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. ระยะเวลาทีท่ า่ นทํางานในสํานักหอสมุด…......…......ปี (เกิน 6 เดือน คิดเป็ น 1 ปี)
6. รายได้รวมทัง้ หมดเฉลีย่ ต่อเดือน……….........……………บาท (รายได้ประจํา+รายได้
พิเศษ)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามบุคลิ กภาพ
ข้อความต่อไปนี้เป็ นการแสดงความคิดเห็นตามการรับรูข้ องท่าน ไม่มคี าํ ตอบใดทีผ่ ดิ หรือถูก
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวันของ
ท่าน โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าเป็ นจริงตรงกับพฤติกรรมทีป่ ฏิบตั อิ ยูม่ ากน้อยเพียงใด
แล้วตอบโดยทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทางขวามือช่องใดช่องหนึ่ง ใน 5 ช่อง ทีต่ รงกับความ
เป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
จริงทีส่ ดุ
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามากทีส่ ดุ
จริง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามาก
จริงบ้าง หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าบ้างและไม่ตรงบ้าง
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อยทีส่ ดุ
ข้อ

ข้อความ

1
2
3
4
5

ข้าพเจ้าเป็ นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา
ข้าพเจ้ามีความเชื่อมันในตนเอง
่
ข้าพเจ้าเป็ นคนเข้าสังคมง่าย
ข้าพเจ้าชอบเป็ นผูน้ ํามากกว่าผูต้ าม
ข้าพเจ้าสามารถทํางานทีร่ บั ผิดชอบให้เสร็จ
ก่อนกําหนดเวลาเสมอ
ข้าพเจ้าไม่ชอบทํางานทีต่ อ้ งแข่งขันกับผูอ้ ่นื
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว จนไม่
สามารถทําในสิง่ ทีต่ งั ้ ใจได้
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ไม่สบายใจ ถ้างานของข้าพเจ้า
ดําเนินไปอย่างล่าช้า
ข้าพเจ้าชอบทํางานร่วมกับคนอื่น
ข้าพเจ้ารูส้ กึ เหนื่อยหน่ายกับงานทีท่ าํ
ข้าพเจ้าไม่นิยมแข่งขันกับคนอื่นเนื่องจากกลัว
การพ่ายแพ้
ข้าพเจ้าชอบมีชวี ติ อยูอ่ ย่างสบายโดยไม่ตอ้ ง
ทํางาน

6
7
8
9
10
11
12

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ
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ข้อ
13
14
15
16
17

ข้อความ
ข้าพเจ้าชอบผัดวันประกันพรุง่
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ลําบากใจหากต้องหาเรือ่ งมาคุย
เมือ่ อยูใ่ นกลุ่ม
ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทํางาน
หากข้าพเจ้ากําลังฟงั คนพูดเรือ่ งไร้สาระ
ข้าพเจ้าจะรูส้ กึ เบื่อและหาทางเลีย่ งออกมา
ข้าพเจ้าเป็ นคนทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ
รวดเร็ว

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ
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คําชี้แจง ตอนที่ 3-6
โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าตรงกับสภาพความเป็ นจริงกับท่านมากน้อยเพียงใด
แล้วตอบโดยทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทางขวามือช่องใดช่องหนึ่ง ใน 5 ช่อง ทีต่ รงกับความ
เป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
จริงทีส่ ดุ
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามากทีส่ ดุ
จริง
หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้ามาก
จริงบ้าง หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าบ้างและไม่ตรงบ้าง
จริงน้อย หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็นจริงของข้าพเจ้าน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริงของข้าพเจ้าน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ข้อ
ข้อความ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ข้าพเจ้ารูส้ กึ ภูมใิ จเมือ่ ทํางานสําเร็จตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้
ข้าพเจ้ารูส้ กึ สนุ กกับงานทีท่ าํ
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่างานทีท่ าํ เป็ นงานทีท่ า้ ทาย
ความสามารถของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่างานทีท่ าํ มีความซํ้าซากจําเจ
น่าเบื่อ
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีเมือ่ สามารถให้บริการได้ตาม
ความคาดหวังของผูใ้ ช้
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีหากวันนี้เป็ นวันหยุดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน
ให้ประสบความสําเร็จ
ข้าพเจ้ารูส้ กึ เบื่อทีต่ อ้ งทํางาน
ข้าพเจ้ารูส้ กึ รําคาญเวลาผูใ้ ช้สอบถามข้อมูล
จํานวนมาก
ข้าพเจ้ามุง่ มันที
่ จ่ ะแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จาก
การทํางาน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าความพยายามอยูท่ ไ่ี หน
ความสําเร็จอยูท่ น่ี นั ่

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยระดับครอบครัว
ข้อ

1

2
3

4
5

ข้อความ
สัมพันธภาพในครอบครัว
บุคคลในครอบครัวของท่านให้การช่วยเหลือ
สนับสนุ น และคอยเป็ นกําลังใจในการทํางาน
ของท่านอยูเ่ สมอ
เมือ่ เกิดปญั หาในการทํางานท่านไม่เคยปรึกษา
คนในครอบครัวเลย
การทํางานทําให้ทา่ นมีเวลาในการทํากิจกรรม
ร่วมกับครอบครัวลดลง เช่น รับประทานอาหาร
ร่วมกัน ใช้เวลาพูดคุยกัน หรือพักผ่อนหย่อนใจ
ร่วมกัน
สมาชิกในครอบครัวภูมใิ จในงานของท่าน
เมือ่ ข้าพเจ้าประสบกับปญั หา สมาชิกใน
ครอบครัวคอยเป็ นกําลังใจให้ขา้ พเจ้าเสมอ

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามปัจจัยระดับองค์กร
ข้อ

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

ข้อความ
นโยบายและการบริ หารงาน
องค์กรกําหนดบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
บุคลากรไว้ชดั เจน
บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการวางแผนองค์กร
องค์กรกําหนดสายบังคับบัญชาชัดเจน
บุคลากรในองค์กรมักได้รบั มอบหมายงานให้ทาํ
นอกเหนือจากงานตามบทบาทและหน้าที่
รับผิดชอบอยูเ่ สมอ
การบริหารจัดการภายในองค์กรมักเต็มไปด้วย
กฎระเบียบ และข้อบังคับ
การกําหนดนโยบายขององค์กรไม่แน่นอน
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ
การบริหารงานในองค์กรไม่มกี ารกระจาย
อํานาจ
นโยบายและการบริหารงานของผูบ้ งั คับบัญชา
น่าพอใจ
การบริหารงานในองค์กรมีสว่ นทําให้การทํางาน
มีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะงาน
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของท่านทีม่ ี
ต่องาน สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ และ
ประสบการณ์ของท่าน
ท่านเข้าใจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของท่าน
ทีม่ ตี ่องานทีท่ าํ เป็ นอย่างดี
ท่านมีอสิ ระในการทํางาน
งานทีท่ าํ อยูเ่ ป็นงานทีม่ นคง
ั่
ท่านถูกเปลีย่ นงานบ่อย ๆ ทําให้ตอ้ งใช้เวลา
เรียนรูง้ านใหม่อยูเ่ สมอ

จริง
ทีส่ ดุ
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จริง จริง
บ้าง น้อย

จริงน้อย
ทีส่ ดุ
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15

ท่านมีสว่ นร่วมในการวางแผน ควบคุม กํากับ
และประเมินผลการดําเนินงานตัง้ แต่เริม่ ต้นจน
สําเร็จเป้าหมาย
รูปแบบการทํางานและการจัดการทีม่ อี ยู่
เหมาะสมกับท่านดีแล้ว (เช่น การปฏิบตั งิ าน
ล่วงเวลา, ชัวโมงการทํ
่
างาน เป็ นต้น)
ปริมาณงานกับจํานวนบุคลากรในกลุ่มงานของ
ท่านมีความสมดุลกัน
การทํางานของท่านมักถูกบีบคัน้ ด้วยเงือ่ นไข
ของเวลาทีต่ อ้ งรีบเร่งให้เสร็จตามกําหนด
การมอบหมายงานแก่บุคลากรในองค์กรขาด
การกระจายงาน
สัมพันธภาพในที่ทาํ งาน
หัวหน้างาน เป็ นกันเองกับท่าน
หัวหน้างานไม่เข้าใจปญั หาการทํางานของท่าน
หัวหน้างานเปิ ดโอกาสให้ทา่ นชีแ้ จงเมือ่ เกิด
ปญั หาในการทํางาน
ท่านไม่ได้รบั ความยุตธิ รรมในการทํางานจาก
หัวหน้างาน
ท่านได้รบั ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการ
ทํางานจากเพือ่ นร่วมงานเป็ นอย่างดี
ท่านไม่สามารถมอบหมายงานหรือขอร้องให้
เพือ่ นร่วมงานทํางานแทนท่านได้
ท่านและเพือ่ นร่วมงานสามารถทํางานเป็นทีม
ได้เป็ นอย่างดี
บุคลากรทุกคนเป็ นมิตรและจริงใจต่อกัน
ท่านรับฟงั ปญั หาและพร้อมทีจ่ ะแก้ไขปญั หา
ร่วมกับทีมงาน
ความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
ท่านได้รบั โอกาสในการแต่งตัง้ / โยกย้าย /
ตําแหน่งหรือหน้าทีใ่ นองค์กร
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เมือ่ หน่วยงานมีการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
หรือนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ได้มกี ารจัด
อบรมเพือ่ พัฒนาทักษะแก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
องค์กรไม่ได้รกั ษาสิทธิประโยชน์ในเรือ่ ง
ความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับ/ตําแหน่ง
ของท่าน
ท่านสูญเสียโอกาสด้านความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่
ท่านขาดโอกาสรับรูข้ า่ วสารใหม่ ๆ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์เกีย่ วกับความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานของท่าน
การได้รบั การยอมรับนับถือ
ท่านได้รบั ความไว้วางใจและความคาดหวังจาก
องค์กร
ท่านได้รบั การยกย่องชมเชยเมือ่ ทํางานสําเร็จ
ท่านได้รบั ผิดชอบงานสําคัญ ๆ อยูเ่ สมอ
เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชาเห็นความสามารถ
ท่านไม่มโี อกาสได้แสดงความสามารถในงานที่
สําคัญ
ทุกคนในองค์กรยอมรับในผลการทํางานของ
ท่าน
ท่านรูส้ กึ ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของ
องค์กร
ข้อเสนอแนะของท่านต่อองค์กรมักไม่เป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชาหรือเพือ่ นร่วมงาน
บุคลากรทุกคนในองค์กรให้เกียรติและให้ความ
เคารพนับถือท่าน
ขวัญ/กําลังใจในการทํางาน
ท่านได้รบั การยกย่อง ชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชา
เมือ่ ปฏิบตั งิ านสําเร็จ
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ท่านได้รบั กําลังใจจากทุกคนในหน่วยงานอยู่
เสมอ
ผูร้ ว่ มงานไม่เคยทราบเลยว่าการทํางานของ
ท่านมีสว่ นทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ
ท่านไม่เคยได้รบั ผลตอบแทนเลย เมือ่ ทํางาน
สําเร็จเกินเป้าหมายของหน่วยงาน
องค์กรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ / สังสรรค์
เมือ่ การทํางานของบุคลากรประสบความสําเร็จ
อยูเ่ สมอ
เมือ่ เกิดความผิดพลาดจาการทํางาน
ผูบ้ งั คับบัญชาจะตําหนิหรือซํ้าเติมท่านทุกครัง้
ท่านท้อแท้ ขาดความเชื่อมัน่ และไม่อยาก
ทํางานเมือ่ งานทีท่ า่ นรับผิดชอบประสบความ
ล้มเหลว
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
สภาพแวดล้อมโดยทัวไปในที
่
ท่ าํ งาน เช่น
สภาพขององค์กร แสง เสียง กลิน่ อากาศ
ความสะอาด มีความเหมาะสม
สถานทีท่ าํ งานกว้างขวางเพียงพอกับจํานวน
บุคลากร
สถานทีท่ าํ งานของท่านมีความปลอดภัยดี
ภายในองค์กรมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรอยูเ่ สมอ
ภายในองค์กรมีสงิ่ เอือ้ อํานวยความสะดวก
อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพียงพอ
องค์กรปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพือ่ ให้เอือ้ ต่อ
การทํางานอยูเ่ สมอ
บรรยากาศในสถานทีท่ าํ งานไม่เหมาะสําหรับ
การทํางาน
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ข้อความ
ความพึงพอใจในชีวิต
โดยภาพรวม ท่านพอใจสิง่ ทีเ่ ป็ นอยูใ่ น
ชีวติ ประจําวัน
หากเปลีย่ นแปลงได้ ท่านคิดว่าจะไม่
เปลีย่ นแปลงอะไรเลยในชีวติ
ท่านรูส้ กึ ว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ เป็ นสิง่ ทีด่ ี
ท่านท้อแท้ เหนื่อยหน่ายกับการดํารงชีวติ ใน
ปจั จุบนั
ท่านไม่เคยภูมใิ จในตัวเองกับชีวติ ทีเ่ ป็ นอยูใ่ น
ปจั จุบนั
ท่านพอใจกับชีวติ ในปจั จุบนั
ท่านประสบความสําเร็จในชีวติ ตามทีไ่ ด้
ตัง้ เป้าหมายไว้
ความพึงพอใจในงาน
ท่านพอใจทีไ่ ด้ทาํ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ท่านรักและผูกพันกับงานทีท่ าํ
ในบางสถานการณ์ทา่ นรูส้ กึ ว่าการทํางาน
ล่วงเวลาเป็ นสิง่ จําเป็ นเพือ่ ให้งานสําเร็จ
ท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ท่านรูส้ กึ ดีเมือ่ งานทีท่ าํ สําเร็จ
ท่านไม่เคยภูมใิ จในงานทีร่ บั ผิดชอบในปจั จุบนั
ท่านภูมใิ จในผลการทํางานของตนเอง
อารมณ์ของท่านต่องาน/การปฏิ บตั ิ งาน
ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าเมือ่ ได้ทาํ งาน
ท่านอารมณ์ดขี ณะทํางาน
ท่านสนุกสนานกับการทํางาน
ท่านเบื่อหน่ายกับการทํางาน
ท่านหงุดหงิด อารมณ์ไม่ดกี บั การทํางาน
ท่านกระตือรือร้นและอยากทีจ่ ะทํางาน
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ท่านทุม่ เทและเอาใจใส่กบั งานทีท่ าํ
ท่านเคยรูส้ กึ ไม่อยากทํางาน
ท่านไม่ชอบใจ หรือไม่สบายใจ เมือ่ เห็นการ
กระทําทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ท่านอยากย้ายหรือเปลีย่ นทีท่ าํ งาน

***ขอบคุณ สําหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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