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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 2) 
เปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ  3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน ด้วยวิธีการเชิงผสมผสาน 
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรกรมหม่อนไหม (ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า) จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
และการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่น และดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถาม และการใช้แบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความสุขในการท างานอยู่
ในระดับสูง ซึ่งความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมมีความแตกต่างกัน ตามปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ประเภทบุคลากร อายุ เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน ประสบการณ์ในการ
ท างาน ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ได้รับ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า  การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน (r = .536, p<.01) โดยการบริหารผล
การปฏิบัติงาน และการสรรหาและคัดเลือก มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานมากที่สุด 
ตามล าดับ ในส่วนของผลการสัมภาษณ์ พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท าให้บุคลากรกรมหม่อนไหม
มีความสุขในการท างานได้ จากการได้รับในสิ่งที่ตนพึงจะได้รับจากการท างานให้กับองค์กร ใน
ขณะเดียวกันบางกระบวนการยังคงต้องได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมี
ความเท่าเทียมมากขึ้น 
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The main objectives of this study were to 1)  study the level of happiness at work 

of The Queen Sirikit Department of Sericulture personnel 2) compare happiness at work 

classified by personal factors 3)  examine the relationships between HRM functions and 

employees’ happiness at work by using the mixed-method to crosscheck the results with 

responses from the sample of this study.  The data of this study were The Queen Sirikit 

Department of Sericulture (government officers, government employees and permanent 

employees)  by using simple random sampling for quantitative method and using 

purposive sampling for qualitative method.  The data were collected through the 

questionnaire and semi- structured interview, proved with validity, content validity and 

Index of Item Objective Congruence.  Descriptive statistics and inferential statistics and 

content analysis were conducted to analyze data. 

          From respondents found that The Queen Sirikit Department of Sericulture 

personnel were happy to work in high level.  Moreover, The all personal factors ( types, 



 ค 

age, place, experience and education level)  led to the difference level of employees’ 

happiness at work significantly (p<. 05) .  While human resource management functions 

have positively relationships with employees’ happiness at work, moderately at 

significance level .01 by performance management and recruitment and selection. In the 

part of interview results found that human resource management could make employee 

feel happy to work from gaining the things that they should be gained during working in 

the organization.  Some functions still should be developed and improved in aspect of 

transparence, merit and equality 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จตามความตั้งใจของผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี จากการที่ผู้วิจัยได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่กรุณาเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
การท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้อย่างดีมาตลอด จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ รวมถึง
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แม้
ลูกศิษย์คนนี้จะจบการศึกษามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่อาจารย์ยังคงให้ความเมตตา และเอ็นดูลูกศิษย์
คนนี้เสมอไม่เปลี่ยนไป และผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานด้านต่างๆ เป็นอย่างดี
มาโดยตลอด 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วม
ตอบแบบสอบถาม และเสียสละเวลาให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับเหล่ านั้นมาเป็นข้อมูล
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ จนการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัยทั้ง คุณแม่ คุณพ่อ พ่ีสาว พ่ีชาย ที่คอยให้
ก าลังใจ คอยรับฟังปัญหา คอยอยู่เคียงข้าง และช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆ ด้านตลอดมาจนจบ
การศึกษา ขอบคุณนายปิยะณัฐ ศรีวิไลย์ ที่เริ่มต้นตั้งแต่การเป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียน มาสู่การเป็นคนรู้ใจ 
และคนในครอบครัว ที่คอยอยู่ในทุกช่วงเวลาของความตึงเครียดในการท าวิทยานิพนธ์ คอยสู้ฝ่าฟัน 
รองรับอารมณ์ และแก้ไขปัญหาด้วยกันมาตลอด ตลอดจนขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคน ทั้งเพ่ือนเก่า เพ่ือน
ใหม่ เพื่อนคนสนิท พ่ีๆ ที่กรมหม่อนไหม ที่คอยถามไถ่ ให้ก าลังใจ และคอยกระตุ้นให้เรียนจบเสมอมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

 

1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงประเทศไทย ที่ต้องมีการเร่งปรับตัวและพัฒนาในหลายด้าน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน แต่ส าหรับในบริบทของประเทศไทยนั้น
พบว่ายังคงมีข้อจ ากัดส าหรับการพัฒนาในหลายด้าน อาทิ สังคมที่ยังขาดคุณภาพ คุณภาพของคน
ยังคงอยู่ในระดับต่ า จากการที่คนขาดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และทัศนคติที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศที่ส าคัญและจ าเป็นในหลายๆ ด้าน อีกทั้งโครงสร้างทางประชากรของสังคมไทยก าลัง
ก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมสูงวัยท าให้เกิดปัญหาของการขาดแคลนแรงงานในการท างาน ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคที่ส าคัญในการยกระดับประเทศไปสู่การพัฒนา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12, 2559) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บุคลากรทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งนับเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต้องแบกรับกับความกดดันจากภาระงานและความ
รับผิดชอบในการท างานที่มากขึ้นเ พ่ือให้ เพียงพอต่อการท างานที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา               
ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขในการท างานได้ ในขณะเดียวกันภายใต้การปกครองของ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท างานของภาครัฐให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนในชาติมี
ความอยู่ดีกินดี และมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) , 2558) ส าหรับประเด็นในเรื่องของความสุขนี้ยังคง
ได้รับความสนใจ จากทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน (Jun & Jo, 2016) ตลอดจนบริษัทที่มีการ
เติบโตในตลาดระดับโลกอย่าง IKEA, Nesquik, Dunkin Donuts และ BMW (Peck, 2011) รวมถึง 
Google, Chevron Corporation, Nike จ ากผลส า ร วจขอ งบริ ษั ท  CareerBliss ใ นป ร ะ เทศ
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สหรัฐอเมริกา (Dill, 2015) สาเหตุที่ท าให้เรื่องของความสุขเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเนื่องจาก
คนส่วนใหญ่มีความต้องการและใฝ่หาเพ่ือให้ได้มาซึ่งการมีชีวิตที่ดี มีความอยู่ดีกินดีมีความสุข และ
เพียบพร้อมด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต (ปัจจัย 4) ที่ครบถ้วน ดังนั้นการ
ท างานจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญในชีวิตของมนุษย์ที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการ
เหล่านั้น ในขณะเดียวกันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นในปัจจุบันที่เต็มไปด้วย
การแข่งขันที่สูงขึ้น ท าให้คนท างานยิ่งต้องอาศัยความทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจในการท างานที่
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ส่งผลให้คนสามารถท างานได้ในทุกสถานที่ และทุก
เวลาได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 

จากการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2558 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่าใน                
1 วัน คนต้องท างานอยู่ภายในองค์กรหรือสถานที่ที่ไม่ใช่องค์กร ในรูปแบบของหน่วยงาน ทั้งใน
รูปแบบขององค์กรประเภทภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น บ้าน 
ยานพาหนะ และอ่ืนๆ เฉลี่ยถึงวันละ 8.74 ชั่วโมงต่อวัน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ซึ่งแสดงให้
เห็นได้ถึงความส าคัญในการสร้างให้บุคลากรมีความสุข โดยเฉพาะความสุขในการท างาน บุคลากร
หรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนับเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานทางการบริหารที่ส าคัญและมีคุณค่าส าหรับ
องค์กร นอกเหนือจากทรัพยากรทางการบริหารอ่ืนๆ (เงิน, วัสดุ, การบริหารจัดการ) ตามแนวคิด 
4M’s (Man, Money, Materials, Management) (Carmen-Gabriela, 2014; สุนันทา เลาหนันท์, 
2546) นอกจากนี้ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่ เป็นเสมือนตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์กร (Akhigbe, 2013; Riggio, 2013) อีกทั้งยังเป็นก าลังส าคัญที่มีส่วนช่วยในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามทิศทางที่องค์กรต้องการ ผ่านการใช้ความรู้ 
ความสามารถ หรือทุนที่ตัวเองมีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Pryce-Jones & Lindsay, 
2014) เพ่ือรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงนั้นองค์กรจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ต่อการค้นหาและพัฒนาแนวทาง ระบบการท างาน หรือกลยุทธ์ที่สามารถช่วยสร้างหรือสนับสนุนให้
บุคลากรมีความสุขในการท างาน เพราะ“ความสุข” เปรียบเสมือนเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ 
เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างมีความต้องการและใฝ่หาเพ่ือให้ได้มา โดยมีความเชื่อว่าความสุขสามารถท าให้ชีวิต
ของคนเรามีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้น (Brülde, 2007) โดยคนส่วนใหญ่สามารถที่จะตระหนักรู้
และบอกได้ว่าตนเองมีความสุขหรือไม่มีความสุขจากการประเมินและการรับรู้ของแต่ละบุคคลต่อ
เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ที่ตนได้เผชิญอยู่หรือประสบมาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง (Subjective 
Happiness) (Lyubomirsky, King & Diener, 2005; O’Connor, Crawford & Holder, 2015) 

โดยเฉพาะความสุขในการท างาน การที่องค์กรมีบุคลากรที่มีความสุขในการท างานอยู่ภายใน
องค์กรนั้นจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ในทางที่ดีทั้งกับองค์กรและบุคลากรทั้งสิ้น เพราะเป็นเสมือนอีกหนึ่ง
ช่องทางในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร เนื่องจากการที่บุคลากรมีความสุข ใน
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การท างานจะเป็นเสมือนแรงผลักดันที่สามารถช่วยท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ทางบวก
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย น าไปสู่การเกิดผลงานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านของการสร้างให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบุคลากรในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน น ามาซึ่งความพึงพอใจในงานและมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันในงาน มีก าลังใจ มีพลังในการท างานที่มากขึ้น 
อยากที่จะมาท างานเพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน เป็นต้น (Gavin & Mason, 2004; Manion, 2008; Pryce-
Jones & Lindsay, 2014; Streimikiene & Grundey, 2009)  

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐประเภทหนึ่งซึ่ง
ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นกรมที่ 14 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร              
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ส านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 และกฎหมายมีผลใช้บังคับเป็นกรมหม่อน ไหม
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2552 (ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการอนุรักษ์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของหม่อนไหมและเส้นใยต่างๆ 
 จากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังกล่าว กรมหม่อนไหมจึงมีบทบาทหน้าที่ในการ 1) ศึกษา 
วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์หม่อนไหมของประเทศ รวมทั้งการด าเนินการ
เกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหม 2) ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ 
เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐาน
เกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้ 3) ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
คุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จาก             
หม่อนไหม และผลพลอยได้ 4) ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
หม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ 5) ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตและส่งเสริม
สนับสนุนด้านหม่อนไหม และวัสดุย้อมสี รวมทั้งวางระบบแจ้งข้อมูลล่วงหน้า 6) ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม การแปรรูป นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม  7) ส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างระบบเครือข่าย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตหม่อนไหม 8) 
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ บริการข้อมูล และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อนไหม 9) 
ส่งเสริมเอกลักษณ์และสร้างค่านิยมเกี่ยวกับหม่อนไหมกับวิถีชีวิตคนไทย 10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กรม
หม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558)  
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญเหล่านี้ จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เพ่ือท าหน้าที่
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพ่ือส่งมอบสู่ประชาชนในรูปแบบของ
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สินค้า และบริการ โดยกรมหม่อนไหมมีจ านวนบุคลากรโดยประมาณ 1,905 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 มกราคม 2560) ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างเหมา
บริการ กลุ่มบุคลากรเหล่านี้นับเป็นก าลังคนส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานของกรมหม่อนไหมมุ่งไปสู่
การพัฒนาต่อไปได้ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2559 พบว่าจ านวน
บุคลากรที่กรมหม่อนไหมสูญเสียไปนั้นเพิ่มจ านวนมากข้ึนทุกปี ดังตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 จ านวนบุคลากรที่สูญเสียของกรมหม่อนไหม 

สาเหตุของการสูญเสียบุคลากรของกรมหม่อนไหม มีด้วยกันหลายสาเหตุ ได้แก่ การลาออก 
การโอนย้าย การเกษียณอายุราชการ และสาเหตุอื่นๆ โดยทุกสาเหตุนี้ ส่งผลให้กรมหม่อนไหมประสบ
กับปัญหาอัตราต าแหน่งว่างที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกปี แสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรที่เป็นทั้ง
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งบุคลากรหลายคนนับเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ แม้องค์กรจะมีกระบวนการในการสรรหาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่จะเข้ามาท างานทดแทน แต่การด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาใน
การด าเนินงาน ตลอดจนการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรใหม่ที่เข้ามาท างานแทนที่สามารถท างาน
ทดแทนบุคลากรเดิมที่ออกไปได้ เพราะงานแต่ละงานต้องอาศัยเวลาในการสั่งสมประสบการณ์ในการ
ท างานที่ค่อนข้างนาน  

ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรเดิมและบุคลากรใหม่สามารถท างานทดแทน
บุคลากรที่สูญเสียไปได้จึงเป็นเรื่องส าคัญ ความสุขในการท างานเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยส าคัญที่สามารถ
ช่วยลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรได้ จากการศึกษาของ Wang & Yang (2016) พบว่าหากองค์กร
สามารถสร้างความสุขในการท างานให้กับบุคลากรได้จะส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกของบุคลากร
ให้ลดลง จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าองค์กรควรหันมาให้ความสนใจใน
การช่วยสร้างให้บุคลากรสามารถท างานในองค์กรได้อย่างมีความสุข   

การสูญเสียบุคลากร 2559 2558 2557 2556 

ลาออก 2 4 4 1 
โอน ย้าย 11 8 5 5 
เกษียณอายุราชการ 7 3 3 2 
และอ่ืนๆ 1 - - - 

รวม 21 15 12 8 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ส าคัญในการบริหารจัดการงานที่
เกี่ยวข้องกับคนให้ดี และมีความสอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร (Tyson, 
2015; Voorde, Paauwe & Veldhoven, 2012) อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในการช่วยท าให้บุคลากร
มีความสุขในการท างาน (Kowalski, Loretto & Redman, 2015) ดัง เช่นผลการศึกษาของ              
ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม ดวงเนตร ธรรมกุล อัจศรา ประเสริฐสิน จริยา ชื่นศิริมงคล และศิริพร           
ครุฑกาศ ในปี พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุข (ใน
บริบทภาครัฐ) นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร 2) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 3) ความผูกพันต่อองค์กร 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะสามารถช่วยสร้างให้บุคลากรมีความสุขในการท างานได้ เ ช่นเดียวกับที่ 
Mukherjee ได้ท าการศึกษาไว้ในปี 2012 พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์กรจะมี
บทบาทส าคัญในการช่วยสร้างให้บุคลากรเกิดความสุขในการท างานได้ ผ่านการบริหารจัดการคน 
(Tyson, 2015) อีกทั้งยังสามารถช่วยลดจ านวนอัตราการลาออกของบุคลากร การโยกย้ายงานลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ozolina-Ozola ในปี 2014 ถึงผลของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่ออัตราการลาออกของบุคลากรที่ลดลง จากการศึกษาที่ได้กล่าวไปในข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อทั้งในระดับบุคคลและระดับ
องค์กรได้ในเวลาเดียวกัน (Voorde et al., 2012)  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ประกอบไปด้วย
กิจกรรมที่มีกระบวนการ เทคนิค และข้ันตอนที่หลากหลาย และยังมีบทบาทในการช่วยตอบสนองต่อ
ความต้องการของทั้งองค์กรและบุคลากรทั้งในด้านของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร         
การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนสนับสนุนให้คนมีแรงจูงใจใน
การท างาน และลดแรงกดดันที่เกิดจากการท างานน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร (Khan, 
Arafin & Hossain, 2017 ; Lu, Chen & Huang, 2015 ; Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 
2007) ตั้งแต่ขั้นของการวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์ จนไปสู่ขั้น
สุดท้ายของวงจรชีวิตการจ้างงานของมนุษย์ (Employment life cycle) (Mathis & Jackson, 2007; 
Tyson, 2015) ส าหรับบริบทของกรมหม่อนไหม เป็นองค์กรภาครัฐที่มีการน าแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารของภาคเอกชน
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรภาครัฐมีความทันสมัย
และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงเครื่องมือในด้านของการบริหารจัดกา รที่
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เกี่ยวข้องกับคน หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Brunetto, Farr – Wharton & Shacklock, 
2011) 

ดังนั้นจะพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จะมีกระบวนการ
หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้ไม่ว่าองค์กรจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ที่มีจ านวนบุคลากรมากถึง 10,000 คน หรือมีบุคลากรเพียงแค่ 10 คน บุคลากรต่าง
ต้องผ่านเข้าสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรด้วยกันทั้งสิ้น (Voorde et al., 2012) 
โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะมีลักษณะการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมขององค์กร ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ขนาดขององค์กร ประเภทของ
องค์กร นโยบายการด าเนินงานขององค์กร และอ่ืนๆ (Bowen & Ostroff, 2004; Guest, 2002; 
Mathis & Jackson, 2007) เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กรมากท่ีสุด 

ภายใต้สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของกรมหม่อนไหม ในฐานะองค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นมา
จากแนวคิดระบบราชการ จึงมีลักษณะตลอดจนรูปแบบการด าเนินงานที่ส าคัญแตกต่างจากบริบท
ขององค์กรภาคเอกชน กล่าวคือ การด าเนินกิจกรรมทุกอย่างนั้นจะต้องไปตามแบบแผน กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ และข้อกฎหมาย ที่มีก าหนดไว้อย่างชัดเจน จึงอาจส่งผลให้การด าเนินงานในบางครั้งไม่มี
ความคล่องตัวมากเท่าใดนัก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ที่แต่ละกระบวนการในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นจะถูกก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้เป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายได้ก าหนด
ไว้ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานในบางกระบวนการสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่น และ
เหมาะสมภายใต้กรอบที่มีอยู่ในแต่ละสถานการณ์ของการปฏิบัติงานได้ 

จากปัญหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างานของบุคลากรในบริบทของ   
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะส่วนราชการหนึ่ งที่มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของประเทศให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ชาติที่มุ่งเน้นในการท าให้ประชาชน
คนในชาติมีความสุข อยู่ดีกินดี ดังนั้นการที่บุคลากรของภาครัฐจะสามารถส่งมอบการบริการที่ดีให้กับ
ประชาชนได้จึงต้องเริ่มจากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสุขในการท างาน
ก่อนที่จะส่งมอบบริการสู่ประชาชน โดยผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะน าผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูล
เชิงวิชาการเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบโจทย์ต่อยุทธศาสตร์ในด้านของการพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล ที่เน้นการท าให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความก้าวหน้า และมีความสุขในการ
ท างานต่อไป (กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558)  
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1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาถึงความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม  
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน 
3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม จ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล 

1.3  ค าถามการวิจัย 

1) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากร
กรมหม่อนไหมหรือไม่ และส่งผลอย่างไร 

2) ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมขึ้นอยู่กับความแตกต่างของปัจจัยส่วน
บุคคลของบุคลากรกรมหม่อนไหมหรือไม่ 

1.4  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.5  วิธีด าเนินการวิจัย 

1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยต่างๆ ในระดับทุติยภูมิ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดทั้งในด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
ความสุขในการท างาน  

2) การวิจัยเชิงปริมาณ จากการสร้างเครื่องมือเพ่ือค้นหาถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม จากการท าแบบสอบถาม (Survey 
Questionnaires) 

3) การวิจัยเชิงคุณภาพ จะเริ่มต้นข้ึนเมื่อน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณมา
ท าการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม 

1.6  ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาในหัวข้อ “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน : 
กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ส าหรับในด้านของเนื้อหาของการศึกษา ได้น าแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาจากการทบทวน
วรรณกรรมผ่าน ต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ภายในขอบเขตแนวคิด ดังนี้ 

1) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2) แนวคิดความสุขในการท างาน 

1.6.2 ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1.6.2.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรของกรมหม่อนไหม 

ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า จ านวน 1,096 คน 
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1.6.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) จากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ในทุกต าแหน่งประเภท ทุกระดับ  
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ท างานอยู่ภายใต้หน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหม จ านวน 1 ,096 
คน เนื่องจากกลุ่มบุคลากรทั้ง 3 กลุ่มนี้ ต่างเป็นบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในบริบทภาครัฐโดยตรง ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และใช้วิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จ านวน 10 คน  

โดยการค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณผู้วิจัยด าเนินการค านวณผ่านการใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1973) เพ่ือหาจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม 

สูตรการค านวณ ของ Yamane 
       ขนาดกลุ่มตัวอย่าง n =  

1.6.3 ขอบเขตระยะเวลา 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการในระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560 

1.6.4 ขอบเขตพ้ืนที่ 

การลงพ้ืนที่ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะด าเนินการที่                    
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ านวน 6 เขต ได้แก่ 

1.6.4.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย  
- ส านักบริหารกลาง  
- ส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม  
- ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม  
- ส านักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม  

1.6.4.2 ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  
- ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ 
- ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 
- ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น 

 

1 +  ( 2)
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- ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา 
- ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร 

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ผู้บริหาร                                                                                            

ผู้บริหารขององค์กรได้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร และสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานหรือเป็นแนวทางในการวางแผน และพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และตอบโจทย์ต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในทุกระดับ  

1.7.2 นักทรัพยากรมนุษย ์

ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงและค้นหาวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ตอบโจทย์ต่อความสุขในการท างานส าหรับบุคลากรมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
น าผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ต่อยอดเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาองค์กรหรือการท างานของนักทรัพยากรมนุษย์ต่อไปในอนาคต 

1.8  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

1.8.1 ความสุขในการท างาน คือ อารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวกของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
ที่เป็นผลมาจากการประเมินผ่านประสบการณ์ และการรับรู้ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ของการ
ท างานในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์                         
ด้านความรักในงาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ  

1.8.1.1 การติดต่อสัมพันธ์ (Connection) หมายถึง การที่บุคลากรของกรมหม่อนไหมได้
รับรู้ถึงสัมพันธภาพที่ดี ที่เกิดขึ้นระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และบุคลากรภายในองค์กรเดียวกันจนเกิดเป็น
มิตรภาพที่ดีและมีความสุขในการท างาน 

1.8.1.2 ความรักในงาน (Love of Work) การมีความรักและความชอบกับงานที่ท าอยู่
จากการรับรู้ของบุคลากรถึงหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย มีความรู้สึกยินดีที่ตนเองได้



 11 

เป็นส่วนหนึ่งในการท างาน มีความเต็มใจและความต้องการที่จะท างานด้วยความกระตือรือร้น 
เพลิดเพลิน ดีใจ และมีความตื่นเต้นในการท างาน 

1.8.1.3 ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) การที่บุคลากรของกรมหม่อนไหม
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผ่านการรับรู้ได้ว่าตนเองได้รับมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ท้าทายกับความสามารถ มีอิสระในการท างานจนสามารถสร้างให้เกิดผลส าเร็จใน
งานนั้นได้ น าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพในทางบวกมากกว่าทางลบ ท าให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และชีวิตการท างานมีความหมาย เกิดความภาคภูมิใจในงาน
ที่ตนท างานอยู ่ 

1.8.1.4 การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) การที่บุคลากรกรมหม่อนไหมได้รับรู้ได้ถึง
การยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงานในทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรอ่ืนที่ท างาน
ร่วมกันหรืออยู่ภายในองค์กรเดียวกัน ท าให้ตนได้ใช้ความรู้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง จากการได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกันกับผู้ร่วมงานที่ยอมรับในความสามารถของตน 

1.8.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการบริหารจัดการบุคลากรของ                         
กรมหม่อนไหม ประกอบไปด้วย กระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือก กระบวนการด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนา กระบวนการด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน และกระบวนการด้านค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ 

1.8.2.1 กระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือก หมายถึง กระบวนการที่กรมหม่อน
ไหมด าเนินการตั้งแต่การค้นหากลุ่มผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ต าแหน่งงานตามที่องค์กรได้ก าหนดไว้ จากแหล่งต่างๆ เข้ามาสมัครงานกับองค์กรให้มากที่สุดผ่าน
ช่องทางต่างๆ และท าการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ผ่านการใช้เครื่องมือ
และเทคนิคที่กรมหม่อนไหมก าหนดขึ้นภายใต้กรอบที่ทางราชการก าหนดมาประกอบการตัดสินใจ
คัดเลือกบุคลากรจากกลุ่มผู้สมัครทั้งหมด เพ่ือให้ได้บุคลากรทั้งเก่าและใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่ว่างอยู่ขององค์กร 

1.8.2.2 กระบวนการด้านการฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่กรมหม่อน
ไหมด าเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้กับบุคลากรกรมหม่อนไหม ทั้งงานในปัจจุบันและงาน
ในอนาคต ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่กรมหม่อนไหมด าเนินการจัดขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน ให้กับบุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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1.8.2.3 กระบวนการด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่                      
กรมหม่อนไหมด าเนินการเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ ตั้งแต่
ขั้นตอนของการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1.8.2.4 กระบวนการด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่กรมหม่อนไหม
ให้กับบุคลากรเพ่ือแลกกับการท างานตามข้อก าหนดที่บุคลากรพึงจะได้รับในแต่ระดับ และแต่ละ
ต าแหน่งงาน ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ในรูปแบบของ เงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึง สิทธิประโยชน์ 
และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

1.8.3 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
ประกอบด้วย 

1.8.3.1 ประเภทบุคลากร หมายถึง บุคลากรกรมหม่อนไหม ประกอบด้วย 3 ประเภท
หลัก คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 

1.8.3.2 อายุ หมายถึง จ านวนปีตามปีปฏิทิน นับตั้งแต่ปีเกิดตามบัตรประชาชน ถึงปี
ขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ คิดเป็นจ านวนปีบริบูรณ์ 

1.8.3.3 เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน หมายถึง พ้ืนที่ของหน่วยงานที่บุคลากรกรมหม่อน
ไหมปฏิบัติงานอยู่ แบ่งออกเป็น ส่วนกลาง คือ พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค คือ 
พ้ืนที่นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร 

1.8.3.4 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง จ านวนปีเต็มบริบูรณ์ที่บุคลากรกรม
หม่อนไหมท างาน ซึ่งหมายรวมถึงจ านวนปีที่ท างานในองค์กรแห่งอ่ืนก่อนที่จะเข้ามาท างานในกรม
หม่อนไหม 

1.8.3.5 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่บุคลากรกรมหม่อนไหมได้รับ
ทั้งก่อน หรือระหว่างการปฏิบัติงานในกรมหม่อนไหม  

1.8.3.6 อัตราเงินเดือนที่ได้รับ หมายถึง จ านวนเงินที่บุคลากรกรมหม่อนไหมได้รับใน
แต่ละเดือนตามที่ได้รับจริง โดยยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ  

1.8.4 บุคลากรกรมหม่อนไหม คือ บุคลากรที่ท างานอยู่ในกรมหม่อนไหม ที่เป็นข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าในทุกระดับ ทุกประเภทต าแหน่ง  



 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในหัวข้อ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน 

: กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากทั้ง เอกสาร ต ารา บทความวารสารต่างๆ ทั้งในรูปแบบของภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาจากสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตที่จ าเป็น และเกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 2.1.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

2.1.2 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.1.3 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมหม่อนไหม 

2.2 ความสุขในการท างาน 
 2.2.1 ความหมายของความสุขในการท างาน 
  2.2.1.1 ความหมายของความสุข 
  2.2.1.2 ความหมายของความสุขในการท างาน 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการท างาน 
  2.2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับความสุข 
  2.2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการท างาน 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

2.1.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในอดีตแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการคน ภายใต้
แนวคิดการบริหารงานบุคคล (Personnel Administration) ที่มุ่งเน้นงานตามกฎระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติ หรือกิจกรรมในงานด้านบุคคล เช่น งานด้านการสรรหา คัดเลือก ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ 
เป็นต้น มากกว่าตัวบุคคล ต่อมาได้ถูกพัฒนาเปลี่ยนเป็น การจัดการงานบุคคล (Personnel 
Management)  คือการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน ที่เน้นการท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด้วยทรัพยากรขององค์กรอย่าง “คนหรือบุคลากร” หลายองค์กรจึงได้หันมาให้
ความส าคัญกับ “ทรัพยากรมนุษย์” มากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ
และมีคุณค่าส าหรับองค์กรในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  และสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับองค์กรได้ ผ่านการใช้ความรู้ และความสามารถท่ีตนมีอยู่มาช่วยในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมาย นอกจากนี้บุคลการยังเป็นทรัพยากรที่ยากจะลอกเลียนแบบ จากการมีต้นทุนใน
ด้านของ ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืนๆ (Other 
Characteristics) (KSAOs) ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน (Fisher, Schoenfeldt & Shaw, 2006; 
Guzman, Neelankavil & Sengupta, 2011) น ามาสู่การบริหารจัดการคนภายใต้แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ดังเช่นในปัจจุบัน 

2.1.1.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นการบริหาร

จัดการคนภายในองค์กร ผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร เมื่อ
กลยุทธ์ขององค์กรเปลี่ยน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ย่องต้องเปลี่ยนแปลงตาม เพ่ือการด าเนินงาน
ระหว่างองค์กรและบุคลากรมีความสอดคล้องกัน (Bowen & Ostroff, 2004)  

Fisher et al. (2006) เห็นว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการบริหารจัดการที่
ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีอิทธิพลโดยตรงต่อคนในองค์กรที่สามารถท าให้คนท างานได้ตามเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรในอนาคต 

Mathis & Jackson (2007) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ระบบการบริหาร
หนึ่งขององค์กรที่ท าให้องค์กรมั่นใจได้ว่า องค์กรได้ใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้  

Dessler (2010) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารจัดการคนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรเมื่อถูกน าไปใช้โดยองค์กร 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ Stone (2010) นั้นมองว่าเป็นการบริหารจัดการ
คนภายในองค์กรภายใต้ความสัมพันธ์ของผู้ที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้าง เพ่ือท าให้สามารถท างาน
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร และตอบสนองต่อความต้องการ รวมถึงความพึงพอใจของ
ลูกจ้างหรือบุคลากร 

Kramar & Syed (2012) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารจัดการคน
ภายใต้ความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้าง ผ่านกระบวนการตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก พัฒนา 
ประเมินผล การให้ค่าตอบแทน ที่ท าให้คนสามารถสร้างผลงานที่ดีแก่องค์กรได ้

Storey (2014) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน
โดยตรง ผ่านการค้นหา ฝึกอบรม การจัดการค่าตอบแทน และอธิบายความคาดหวังที่มีต่อบุคลากรผ่าน
การประเมิน 

Islam (2016) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ การดึงดูด พัฒนา จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

Zhong, Wayne & Liden (2016) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบูรณา
การของความแตกต่างที่ยังคงมีความเชื่อมโยงกันอยู่ 

จากความหมายทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร ผ่านกระบวนการต่างๆ 
ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก พัฒนา ประเมินผล การให้ค่าตอบแทน และอ่ืนๆ เพ่ือท าให้บุคลากรใน
องค์กรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และความต้องการของบุคลากร 

2.1.2 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะสามารถช่วยให้ทั้งองค์กรและบุคลากรสามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบ ขั้นตอน และมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นจึงส่งผลให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละองค์กรจึงมักมีกระบวนการในการบริหารที่แตกต่างกัน โดยแต่ละ
กระบวนการต่างมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ยังคงมีขอบเขตในการด าเนินงานตั้งแต่การได้มาซึ่งบุคลากรผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการเข้ามาท างานในองค์กร และท าการพัฒนา
ให้บุคลากรเหล่านั้นให้สามารถท างานได้ทั้งงานในปัจจุบัน และงานในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันต้อง
มีกระบวนการในการจูงใจบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ออกมาได้อย่างเต็มที่ผ่านการ
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บริหารค่าตอบแทน และรางวัลที่บุคลากรควรได้รับในฐานะสมาชิกขององค์กรอย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรมตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง จนไปถึงกระบวนการของการพ้นออกจากงาน  

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในองค์กรได้ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ (Voorde et al., 2012) สามารถ
ท าการศึกษาได้โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก คือ 1) การศึกษาแบบแยกแต่ละกระบวนการ 
(Single HRM Activities) และ 2) การศึกษาแบบรวมทุกกระบวนการเป็นหนึ่งเดียว (Combined 
HRM Activities) (Wright, McMahan & Williams, 1994) 3) การศึกษาแบบผสมผสานทั้งสอง
แนวทาง ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาตามแนวทางการศึกษาแบบแยกแต่ละ
กระบวนการ (Single HRM activities) ซึ่งมีผู้ที่ได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้ในบริบทที่หลากหลาย ดังนี้ 

Mondy, Noe & Premeaux (2002)  การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้ วย
กระบวนการหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) 
2. การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection) 
3. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
4. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (Compensation and Benefits) 
5. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Health and Safety) 
6. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (Employee and Labour Relations) 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
Lepak & Snell (2002) ยังได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 5 

กระบวนการ ได้แก่  
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
2. การสรรหาและคัดเลือก  
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. การฝึกอบรมและการพัฒนา  
5. ค่าตอบแทน 
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Fisher et al. (2006) ได้น าเสนอความสอดคล้องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านกระบวนการหลักท่ีส าคัญ 4 กระบวนการ คือ 

1. การวางแผน (Planning)  
- องค์กร 
- งาน 
- บุคคล 

2. การได้มาซึ่งบุคลากร (Aquiring)  
- การสรรหาและคัดเลือก 

3. การสร้างบุคลากร (Building)  
- การฝึกอบรมและพัฒนา  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- ค่าตอบแทน 

4. การรักษาบุคลากร (Maintaining)  
- สิทธิประโยชน์ 
- สุขภาพและความปลอดภัย 

 

  

ภาพที่ 2.1 ความสอดคล้องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
แหล่งที่มา : Fisher et al. (2006)   
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ตารางท่ี 2.1 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แหล่งที่มา : Fisher et al. (2006)  

Mathis & Jackson (2007) ได้ท าการศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ใน                     
6 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์งาน  
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
3. การสรรหาและคัดเลือก 
4. การฝึกอบรมและพัฒนา 
5. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
6. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Activities) 

การวางแผน (Planning for Organizations, 
Jobs and People) 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Planning) 

การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ (Acquiring Human 
Resources) 

การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and 
Selection) 

การสร้างและจูงใจ (Building and Motivating 
Performance) 

การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development) 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Assessment) 
ค่าตอบแทน (Compensation) 

การรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Maintaining 
Human Resources) 

ค่าตอบแทน (Compensation) สิทธิ
ประโยชน์ (Benefits) และสวัสดิการต่างๆ   
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
แหล่งที่มา : Mathis & Jackson (2007)  

Batool, Abbas, Fiaz & Sajid (2012) ได้ท าการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดเล็ก CINEPAX นั้นพบว่ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุก
กระบวนการที่องค์กรมีนั้นจะถูกด าเนินการด้วยบุคลากรเพียงไม่กี่คน โดยบุคลากรหนึ่งคนมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในหลายกระบวนการ ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

1. การสรรหาและคัดเลือก  
2. การฝึกอบรม  
3. การสร้างแรงจูงใจ  
4. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
6. แรงงานสัมพันธ์  
นอกจากนี้ Werner, Schuler & Jackson (2012) ได้อธิบายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กรแต่ละประเภทนั้น แม้จะมีหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่คล้ายคลึงกันแต่อย่างไรก็ตาม 
ต่างยังคงมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด โดยกระบวนการหลักๆ ทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องมี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการหลักท่ีส าคัญ ได้แก่  
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1. การได้มาซึ่งบุคลากร (Staffing) ประกอบไปด้วยกระบวนการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1.1 การวิเคราะห์งาน 
1.2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
1.3 การสรรหาและคัดเลือก 

2. การพัฒนาและการสร้างให้เกิดผลงาน ประกอบไปด้วยกระบวนการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
2.1 การฝึกอบรมและการพัฒนา 
2.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
2.3 การจ่ายค่าตอบแทน 

Kramar & Syed (2012) ได้ท าการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทโลก พบว่ามี
กระบวนการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) 
2. การออกแบบงาน (Job Design) 
3. การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) 
4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
5. ค่าตอบแทนและรางวัล (Compensation and Rewards) 
6. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
Osibanjo, Kehinde & Abiodun (2012)  กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ นั้ น

ประกอบด้วย 5 กระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. การออกแบบองค์กร 
2. การบรรจุ สรรหา แต่งตั้ง 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. การฝึกอบรมและพัฒนา 
5. การให้รางวัล 
Martin-Alcazar, Romeo-Fernandez & Sanchez-Gardey (2012) ได้ท าการศึกษาถึง

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของการจัดการกับความหลากหลาย ประกอบด้วย 6 
กระบวนการหลัก ดังนี้ 

1. การออกแบบงาน 
2. การได้มาซึ่งบุคลากร 
3. การวางแผน 
4. การฝึกอบรมและพัฒนา 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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6. ค่าตอบแทน 
จิรประภา อัครบวร (2557) ได้ท าการศึกษาถึงแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในปี พ.ศ. 2557 

– 2558 ในกระบวนการดังนี้  
1. กระบวนการด้านการวางแผนอัตราก าลังคน (Human Resource Planning)  
2. กระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) 
3. กระบวนการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefit)  
4. กระบวนการด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
5. กระบวนการด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
6. กระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations)  
7. กระบวนการด้านการพัฒนาองค์กร (Organizational Development) 
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

ภายใต้แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ประกอบด้วย กระบวนการ ดังนี้ 

1. การสรรหาและการคัดเลือก  
2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน  
3. รางวัลและผลตอบแทน  
4. การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (2558) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย 6 

กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การสรรหาคัดเลือก และการว่าจ้าง 
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
4. การบริหารค่าตอบแทน  
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร 
Lussier (2016)  ได้ เสนอแนวทางในการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ไว้ ใน 5 

กระบวนการหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. การได้มาซึ่งบุคลากร 

- การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
- การสรรหาและคัดเลือก 
- การบรรจุแต่งตั้ง 



 22 

2. การฝึกอบรมและพัฒนา 
3. แรงงานสัมพันธ์ 
4. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
5. ความปลอดภัยและสวัสดิการ 
Khan et al. (2017) ได้ศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศบังกลาเทศไว้ใน 4 กระบวนการหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. หน้าที่ด้านการจัดหาคน  

- การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
- การสรรหาและคัดเลือก 

2. หน้าที่ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 
3. หน้าที่ด้านการจูงใจ 

- สุขภาพและความปลอดภัย 
- การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

4. หน้าที่ด้านการรักษาคน 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- คุณภาพชีวิตในการท างาน 

จากการศึกษาถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า                   
ภายใต้บริบทของการท างานที่แตกต่างกันนั้นส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละองค์กร เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการด าเนินงานที่
องค์กรด ารงอยู่ ตั้งแต่ขั้นของการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการ น ามาสู่การ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งงานในปัจจุบันและงานใน
อนาคต พร้อมทั้งแสวงหาหรือพัฒนาในแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้  ผ่านการให้
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เพียงพอ ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
และสอดคล้องกับค่าตอบแทนที่ได้รับ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร จนเมื่อ
บุคลากรเหล่านั้นต้องพ้นจากงานด้วยเหตุประการใดตาม องค์กรต้องมีการจัดหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ และดูแลให้บุคลากรเหล่านี้สามารถท่ีจะด ารงชีวิตของตนเองต่อไปได้ในอนาคตหลังชีวิตการ
ท างานจบลง  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความสุขในการท างานต่างเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในทุกระดับ ทุกประเภท โดยในแต่ละกระบวนการนั้นเป็นเสมือนสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการดูแล
หรือการสนับสนุนขององค์กรที่มีต่อบุคลากรภายในองค์กร และบุคลากรจะสะท้อนการดูแลเหล่านั้น
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ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจนความสุขในการท างาน (Chambel, Castanheira 
& Sobral, 2016)  

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานนั้น แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละการศึกษา
ต่างมีขอบเขตในการศึกษาที่แตกต่างกัน บางการศึกษามองในของเขตที่กว้างและมีความละเอียดใน
ทุกกระบวนการ แต่ส าหรับบางการศึกษาจะมุ่งเน้นการศึกษาในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่เป็นหลักส าคัญ ดังนั้นจากผลการสังเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการ ดังนี้ 

1. การสรรหาและคัดเลือก 
2. การฝึกอบรมและพัฒนา 
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
4. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
โดยในแต่ละกระบวนการนั้นมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1  การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) 
 เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้เพ่ือการดึงดูดให้คนที่มีคุณสมบัติและศักยภาพตรงตามที่องค์กร
ต้องการใน แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) และแบบพรรณนาคุณสมบัติ (Job 
Specification) เข้ามาท าการสมัครงานกับองค์กรให้มากท่ีสุด  

ความหมายของการสรรหาและคัดเลือก 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ค านิยามส าหรับค าว่า การสรรหา หมายถึง การเสาะแสวงหาบุคคลที่
พร้อมและสามารถจะท างานได้เข้ามาสมัครเข้าท างานตามที่ส่วนราชการก าหนด 
 Absar (2012) การสรรหาและคัดเลือกหมายถึง 
  การสรรหา หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่องค์กรใช้ในการดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติซึ่ง
จ าเป็นต่อการช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ เข้ามาสมัครงานในต าแหน่งที่ว่างอยู่ขององค์กร 
  การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการในการคัดเลือกคนท่ามกลางผู้สมัครจ านวนมาก
ที่มีแนวโน้มว่าสามารถท างานได้ดี 

Rees & Rumbles (2013) การสรรหาและคัดเลือก หมายถึง 
  การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการสร้างกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
เพ่ือให้เข้ามาสมัครสอบกับองค์กร 
  การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการขององค์กรในการเลือกใช้ เครื่องมือที่
เฉพาะเจาะจงในการเลือกผู้สมัครจ านวนมาก ที่มีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จในการท างาน 
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 Berman, Bowman, West & Wart (2013) การสรรหาและคัดเลือก หมายถึง 
  การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการร้องขอให้คนเก่งที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาท างานในต าแหน่งที่องค์กรต้องการ 
  การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการในการเลือกคนที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานมาก
ที่สุดเข้ามาท างาน 
 Klotz, Da Motta Veiga, Buckley & Gavin (2013) การสรรหาและคัดเลือก หมายถึง 
  การสรรหา หมายถึง การปฏิบัติ และกิจกรรมที่องค์กรใช้ในการดึงดูดผู้ที่มีคุณสมบัติ
ให้เข้ามาสู่องค์กร 
  การคัดเลือก หมายถึง ขั้นตอนที่องค์กรใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุด 
 Jepsen & Grob (2015) การสรรหาและคัดเลือก หมายถึง  
  การสรรหา หมายถึง กระบวนการหรือช่องทางในการค้นหาบุคลากรใหม่ให้เข้ามา
ท างานในองค์กร 
  การคัดเลือก หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม ผ่านการด าเนิน
กิจกรรมหลักท่ีส าคัญ คือ การสัมภาษณ์ กระประเมินประวัติ การประเมินทางจิตวิทยา  
 Lussier (2016) การสรรหาและคัดเลือก หมายถึง  
  การสรรหา หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการสร้างกลุ่มผู้มีคุณสมบัติตามที่องค์กร
ต้องการไว้ส าหรับการเปิดรับบุคลากรเข้าท างาน 
  การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการในการเลือกคนที่มีคุณสมบัติดีที่สุดจากกลุ่ม
ผู้สมัครทั้งหมดที่สรรหามาได้ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การสรรหาคือกระบวนการในการค้นหา
และดึงดูดให้คนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่องค์กร
เปิดรับเข้ามาสมัครงานกับองค์กรให้มากที่สุด และการคัดเลือกคือกระบวนการตัดสินใจในการเลือก
คนที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานมากที่สุดจากผู้สมัครทั้งหมด 

วิธีการสรรหา 
 การสรรหา เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยการสรรหา
แบบดั้งเดิมจะเน้นการสรรหาเพ่ือให้ได้คนตามที่ต้องการ แต่ส าหรับการสรรหาในยุคปัจจุบันจะเน้น
สรรหาและดึงดูดให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเข้า
มาสมัครงานในต าแหน่งที่ว่างอยู่มากที่สุด ผ่านวิธีการที่หลากหลาย (Christensen, 2010) โดยการ
สรรหาเป็นกระบวนการแบบสองทาง (Two-way Process) กล่าวคือ ทั้งในด้านขององค์กรและ
ผู้สมัครต่างจะมีการประเมินซึ่งกันและกัน โดยองค์กรจะประเมินผู้สมัครตามคุณสมบัติที่ต้องการ ส่วน
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ด้านของผู้สมัครจะประเมินองค์กรว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบที่
ส าคัญ อาทิเช่น ภาพลักษณ์ขององค์กร ชื่อเสียงขององค์กร ค่าสมัครสอบ จ านวนต าแหน่งที่เปิดรับ 
โอกาสในการเติบโต หรือวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น ส าหรับแนวทางในการสรรหานั้น ประกอบไปด้วย
วิธีการหลัก 2 วิธีการ คือ  

1) การสรรหาจากภายในองค์กร เช่น การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรภายในองค์กรการประกาศ
รับสมัครอย่างเป็นทางการภายในองค์กร (Job Posting) การประกาศรับสมัครอย่างไม่เป็นทางการ 

2) การสรรหาจากภายนอกองค์กร เช่น การลงประกาศหน้าเว็บไซต์ การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) การใช้บริการจากบริษัทเอกชน (Recruit Company) การสรรหา
จากสถานศึกษา การแนะน าจากบุคคลภายในองค์กร และอ่ืนๆ ตามความต้องการและเหมาะสมของ
แต่ละองค์กร 
 หากองค์กรใดมีความสามารถในการดึงดูดคนให้เข้ามาสมัครงานกับองค์กรได้มาก ยิ่งส่งผลดี
ต่อกระบวนการคัดเลือกขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การได้คนที่เหมาะสมที่สุด (Riggio, 2013)  

ตารางท่ี 2.2 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก 

กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 

การวางแผนสรรหาและเลือกสรร แผนงาน 
การก าหนดคุณลักษณะของบุคคลที่
ต้องการ 

ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ค าบรรยายคุณสมบัติของบุคคล (Job Specification) 

การสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการมาสมัครได้มาก
ที่สุด 

การเลือกสรร ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
การติดตามประเมินผล สรรหาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการขององค์กร 

แหล่งที่มา : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ. (2552)  
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วิธีการคัดเลือก 
การคัดเลือกเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากกระบวนการด้านการสรรหา ซึ่งเป็น

กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับผู้สมัคร และใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจเลือกคนที่
จะให้เข้ามาท างานร่วมกับองค์กร กล่าวคือ การคัดเลือกเป็นกระบวนการในด้านของการวัด 
(Measurement) หรือการทดสอบความรู้ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานนั้นๆ น ามาสู่
การตัดสินใจเลือกคนที่มีผลการทดสอบหรือการวัดมากท่ีสุด (Decision-making) และต่อเนื่องด้วยขั้น
ของการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่องค์กรเปิดรับ (Evaluation) โดยอาศัยข้อมูลที่
ได้รับจากการวัดหรือการทดสอบที่ผ่านมา หรืออาศัยข้อมูลที่มีอยู่ (คุณสมบัติ ประวัติของผู้สมัคร 
ฯลฯ) ควบคู่ไปกับการพิจารณาจากลักษณะของงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description 
: JD) และแบบบรรยายคุณสมบัติ (Job Specification : JS) ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือคัดเลือกคนที่สามารถท างานได้ดีและมีความเหมาะสมกับองค์กร (Fisher et al., 2006) มากที่สุด 
 โดยแนวทางที่ถูกน ามาใช้ในการคัดเลือกบุคลากรนั้นมีด้วยกันหลายแนวทาง ทั้งจากการ
ประเมินผู้สมัครในเบื้องต้นจากใบสมัคร ข้อมูลอ้างอิง การทดสอบแบบต่างๆ เช่น การสอบคัดเลือก
เพ่ือวัดความรู้ การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบบุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งการเลือกแนวทางที่จะใช้ส าหรับ
การคัดเลือกบุคลากรขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการบุคลากรของแต่ละองค์กร ว่าอยากได้
บุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไรเพ่ือเข้าท างานในต าแหน่งงานนั้นๆ  
 

ภาพที่ 2.3 กระบวนการคัดเลือก 
แหล่งที่มา : Fisher et al. (2006)  

จากลักษณะการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน
อย่างมาก ระหว่างกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งมักจะเป็นกระบวนการที่ถูกด าเนินการควบคู่
กันไปเพื่อท าให้องค์กรได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดเข้ามาท างาน 
  



 27 

 
 

ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการสรรหาและคัดเลือก 
แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก Fisher et al. (2006); Stone (2010)  

กระบวนการที่ 2  การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 

ความหมายของการฝึกอบรมและพัฒนา 
Noe et al. (2007) การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง การด าเนินการใดๆ ที่ท าให้บุคลากร

เกิดการเรียนรู้  เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานของพนักงาน และตอบสนองต่อความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน 
  การฝึกอบรม หมายถึง การอบรมที่เน้นไปที่การพัฒนาเพ่ือให้พนักงานคนนั้น
สามารถท างานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น 
  การพัฒนา หมายถึง การอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนางานในอนาคต 

Fahed – Sreih (2012) การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง 
การฝึกอบรม หมายถึง การเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือท าให้คนสามารถท างานใน 

ปัจจุบันได ้
การพัฒนา หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การท างานในอนาคต เน้นผลระยะยาว 

Kramar & Syed (2012) การฝึกอบรมและการพัฒนา หมายถึง 
  การฝึกอบรม หมายถึง การเรียนรู้แบบเป็นทางการ ที่ช่วยท าให้บุคลากรท างานใน
ปัจจุบันได้ในสถานที่ท างาน 
  การพัฒนา หมายถึง การสร้างให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเติบโตขึ้น  
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Jehanzeb & Bashir (2013) การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง 
  การฝึกอบรม หมายถึง ขั้นตอนที่ถูกจัดการไว้แล้วเพ่ือสร้างให้คนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนางานในปัจจุบัน 
  การพัฒนา หมายถึง กระบวนการในการสร้างให้ เกิดความรู้  ทักษ ะ และ
ความสามารถใหม่ๆ เพ่ือใช้ส าหรับการเติบโตในอนาคต 
 Saifalislam, Osman & Alqudah (2014) การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง 
  การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่ช่วยปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ความรู้ 
ทักษะของผู้ฝึกอบรม 
  การพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยให้บุคลากรบรรลุถึงความรู้ ทักษะใหม่ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคต และการเติบโต 
 Storey (2014) การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง 
  การฝึกอบรม หมายถึง ความพยายามในการเพ่ิมความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ของคน ให้สามารถท างานได้ดีขึ้นส าหรับงานในปัจจุบัน 
  การพัฒนา หมายถึง ความพยายามในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในอนาคต     
ผ่านการจัดหา พัฒนาที่เหมาะสมกับการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรมและพัฒนาคือหนึ่งใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และพัฒนา ความรู้ ทักษะที่
สามารถน ามาใช้ในการท างานทั้งงานในปัจจุบันและอนาคต  

ตารางท่ี 2.3 ความแตกต่างของการฝึกอบรมและพัฒนา 

ประเด็นส าคัญ การฝึกอบรม การพัฒนา 

จุดมุ่งหมาย งานในปัจจุบัน งานในปัจจุบันและอนาคต 

ระยะเวลา ระยะสั้น ระยะยาว 

การฝึกอบรมและการพัฒนามีความแตกต่างกัน คือ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่เกิดจาก
ความพยายามที่ได้มีการวางแผนหรือก าหนดไว้แล้วขององค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ จนน ามาซึ่งความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการท างานในปัจจุบันจนน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
(Aguinis & Kraiger, 2009) ส าหรับการพัฒนานั้นเป็นกระบวนการที่เน้นการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ใน
ระยะยาวอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน ผ่านการศึกษาในรูปแบบที่เป็นทางการ เพ่ือการน าความรู้ที่
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ได้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการท างานในปัจจุบันและอนาคต (Aguinis & Kraiger, 2009; Stabile & 
Ritchie, 2013)  

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการในด้านนี้เป็นกระบวนการที่สร้างให้เกิดการพัฒนาแก่
บุคลากรให้พร้อมส าหรับการท างาน ทั้งบุคลากรเดิม และบุคลากรใหม่ อีกทั้งเพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคตที่ดีขึ้น เพ่ือน าไปใช้ในการท างานและการพัฒนาตนเองจนสามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น เป็นเสมือนแนวทางในการรักษาบุคลากรขององค์กรได้ในอีก
แนวทางหนึ่ง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันพยายามมองหาองค์กรที่ให้โอกาสในการเติบโตและการ
เรียนรู้ ดังเช่นการศึกษาวิจัยของ Anis, Rehman, Nasir & Safwan (2011) การฝึกอบรมและพัฒนา
เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ส าคัญที่สามารถช่วยรักษาบุคลากรในองค์กรได้ในระยะยาวมากกว่ากระบวนการ
ด้านค่าตอบแทน ซึ่งมีความคล้ายกับผลการศึกษาของ Jaiswal, Gupta & Singh (2014) จากการ
ส ารวจทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการด้านการฝึกอบรมและพัฒนา พบว่า การฝึกอบรมและ
พัฒนาสามารถช่วยท าให้การท างานดีขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากร ช่วยสร้าง
ให้เกิดแรงจูงใจส าหรับการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งต่อไป และช่วยเพ่ิมผลการปฏิบัติงานตามล าดับ    
ซึ่งผลลัพธ์จากกระบวนการนี้อาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากการฝึกอบรมและพัฒนาเหล่านั้นไม่มี
การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาของหลักสูตรที่มีคุณภาพหรือความเป็นมือ
อาชีพของผู้จัดที่เพียงพอ (Lancaster & Milia, 2014)  

ขั้นตอนในการฝึกอบรมและพัฒนา 
การฝึกอบรมและพัฒนาที่ดีนั้น ต้องอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบ โดยเปลี่ยนจากการจัด

ฝึกอบรมและพัฒนาตามความต้องการของบุคลากรเพียงอย่างเดียว มาสู่การฝึกอบรมและพัฒนา    
เชิงรุกให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมและพัฒนาในแต่ละครั้ง ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม
ภายในองค์กร :  In-company ( in-house/on-site)  training เช่น  On the job training, Job 
rotation, Coaching, Mentoring และอ่ืนๆ และ รูปแบบการฝึกอบรมภายนอกองค์กร : Public 
Training เช่น การฝึกอบรมนอกสถานที่ในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและอ่ืนๆ ดังนั้น
เพ่ือให้ทราบถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดฝึกอบรมและพัฒนาในแต่ละครั้ง การประเมินผลจึงเข้า
มามีบทบาทส าคัญในขั้นตอนของการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือท าให้บุคลากรและคณะผู้จัดสามารถ
รับรู้ได้ถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ ปฏิกิริยา พฤติกรรม การเรียนรู้ ของบุคลากรแต่
ละคน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
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ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการฝึกอบรมและพัฒนา 
แหล่งที่มา : Fisher et al. (2006); Mathis & Jackson (2007)  

กระบวนการที่ 3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
Kramar & Syed (2012) การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการในการก าหนด

เป้าหมาย มาตรฐาน และรูปแบบการประเมินผลงานเพ่ือน าไปสู่รางวัลและค่าตอบแทน 
 Bititci, Cocca & Ates (2016) การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่เป็น
วงจรแบบปิด ซ้ าไปซ้ ามา จากการวัดผลการปฏิบัติงานและใช้ผลนั้นเพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ผ่านการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

Buckingham & Goodall (2015) กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา สนับสนุน และจ่ายค่าตอบแทน 

Engle, Festing & Dowling (2015) การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการใน
การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานขององค์กรกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านการก าหนดเป้าหมาย
ส าหรับการปฏิบัติงาน การออกแบบการประเมิน และระบบรางวัลที่เหมาะสม 

Kuvaas, Buch & Dysvik (2016) การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่
ประกอบไปด้วยหลายกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การประเมิน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

Lussier (2016) การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการในการบ่งชี้ วัดผล 
บริหารจัดการ และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 
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จากความหมายทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรว่าเป็นไปตามแนวทางหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาก
น้อยเพียงใด ผ่านการด าเนินกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และน าไปสู่การให้รางวัลในรูปแบบของค่าตอบแทนต่างๆ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่มีการด าเนินการเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องกัน 
ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก คือ การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง                
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับ การพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน                
การให้รางวัล 

 
 

ภาพที่ 2.6 วงจรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (The Performance Management Cycle) 
แหล่งที่มา : Kramar & Syed (2012) 

องค์กรมีความจ าเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดีขึ้นอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร โดย                 
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนเป้าหมายในระดับองค์กร
มาสู่เป้าหมายในระดับบุคคล ผ่านการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังที่ 
Bititci et al. (2016) ได้ท าการศึกษากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานว่าเป็นกระบวนการที่มี
ความต่อเนื่องในลักษณะแบบปิด (The Iterative Closed-loop Process) โดยเป็นการบริหารจัดการ
ให้คนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตัวชี้วัด (Performance Criteria) ที่องค์กรหรือ
ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรได้ก าหนดไว้ร่วมกันกับบุคลากร ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Biron, Fandale & Pauuwe (2011) ที่กล่าวถึงกระบวนการบริหารผล
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การปฏิบัติงานจะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์กับทั้งบุคลากรและองค์กรได้นั้นต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ถ่ายทอด หรือสื่อสารความคาดหวังของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาสู่บุคลากร (Biron et al., 2011) ผ่านสิ่งที่เรียกว่า มาตรฐานหรือตัวชี้วัด 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Dooren (2011) ที่กล่าวว่า กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้จ าเป็น
ที่จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจถึงสถานการณ์ ความต้องการ และมาตรฐาน
พฤติกรรมของบุคลากรให้ตรงกับมาตรฐานพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นจริง โดยมาตรฐานหรือตัวชี้วัด 
(Performance Criteria) นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1) เกณฑ์วัดที่สามารถมองเห็นผลได้อย่างชัดเจน (Objective Performance Criteria)  
2) เกณฑ์วัดที่ไม่สามารถมองเห็นผลได้อย่างชัดเจน (Subjective Performance Criteria)  
ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการในด้านนี้จะน าไปสู่การก าหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการฝึกอบรม

และพัฒนา เพ่ือช่วยท าให้คนเกิดแรงจูงใจและการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีข้ึน 

โดยวิธีการในการประเมินของแต่ละองค์กรนั้น จะมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย ทั้งในด้านของลักษณะงาน เช่น พนักงานธนาคาร พนักงานขาย ที่ต้องได้รับการ
ประเมินจากลูกค้าเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาแต่ละรอบการประเมิน 

กระบวนการที่ 4  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (Compensation and Benefits) 

ความหมายของค่าตอบแทน  
 Martocchio (2006) ค่าตอบแทน หมายถึง รางวัลทั้งจากภายในและภายนอก ( Intrinsic 
and Extrinsic reward) ที่บุคลากรได้รับจากการปฏิบัติงาน 
 Festing & Sahakiants (2010) ค่าตอบแทน หมายถึง การจูงใจที่ส าคัญ หรือเครื่องมือ
ส าหรับการดึงดูด และรักษาบุคลากร 
 Milkovich, Newman & Gerhart (2011) ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งที่บุคลากรได้รับกลับคืน
โดยแลกกับการท างานที่ให้ไป 
 Aino & Timo (2012) ค่าตอบแทน หมายถึง กลไกส าหรับการจูงใจบุคลากร ทั้งจากภายใน
และภายนอก  
 กัลยาณี คูณมี (2554) ค่าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนด้านการเงิน การบริการ และ
ผลประโยชน์เกื้อกูลทุกรูปแบบที่บุคลากรได้รับภายใต้ความสัมพันธ์ของการจ้างงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) (2559e) ได้ให้ความหมายของ
ค่าตอบแทนไว้ว่า คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่องค์กรให้กับบุคลากร ทั้งท่ีเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินเพ่ือเป็น
การตอบแทนจากการท างาน 
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 Lussier (2016) ค่าตอบแทน หมายถึง ผลรวมของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่บุคลากร
พึงได้รับจากการท างาน ประกอบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอาจมองเห็นคุณค่า และมีความต้องการ
ได้มาซึ่งสิ่งนั้น โดยแลกกับกับการท างานตอบแทน 
 จากความหมายทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าค่าตอบแทน คือ สิ่งตอบแทนที่
บุคลากรได้รับจากการปฏิบัติงานให้กับองค์กรในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
  

 

ภาพที่ 2.7 องค์ประกอบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
แหล่งที่มา : Stone (2010) 

 จากภาพที่ 2.7 สามารถอธิบายได้ว่า ค่าตอบแทน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบที่ส าคัญ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งรวมเรียกว่า ค่าตอบแทนรวม  
(Total Compensation) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบที่ส าคัญ  
 1) ค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น ค่าตอบแทนทางตรงและ
ค่าตอบแทนทางอ้อม ทางตรง ได้แก่  (1) เงินค่าตอบแทนพ้ืนฐานจากการท างาน (Base Pay) (2) 
ค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive Pay) จะเปลี่ยนแปลงไปตามผลการปฏิบัติงานที่บุคลากรท าได้จริง เช่น 
โบนัสประจ าปี ทางอ้อม ได้แก่ (1) สิทธิประโยชน์ (2) สวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทน
พ้ืนฐานที่ได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ เป็นต้น 
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 2) ค่าตอบแทนในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการสร้างแรงกระตุ้น 
หรือแรงจูงให้กับบุคลากรในองค์กรผ่านการให้ผลตอบแทนที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของ
บุคลากรซึ่งไม่สามารถก าหนดเป็นจ านวนได้ เช่น ความน่าสนใจของงาน การได้รับการยกย่อง เพ่ือน
ร่วมงานที่ดี เป็นต้น หรืออาจเรียกค่าตอบแทนในรูปแบบนี้ว่า ค่าตอบแทนด้านความสัมพันธ์ 
(Relational Returns) (Milkovich et al., 2011)  

2.1.3 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมหม่อนไหม 

ส าหรับบริบทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมหม่อนไหมนั้นจะอยู่ภายใต้แนวคิดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (Public Human Resource Management) หรือ การบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ (Public Personnel Administration) ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการภายใต้แนวคิด          
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยการน าเครื่องมือทางการบริหาร
ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรภาครัฐมี
ความทันสมัยและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ (Brunetto et al., 2011) ภายใต้การ
ด าเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในภาครัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โดยหน่วยงานกลางที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐในระบบราชการไทยนั้น คือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
หรือเรียกโดยย่อว่า ส านักงาน ก.พ. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดี รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนใน
ราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบคุณธรรม 
{ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.), 2559} 

โดยส านักงาน ก.พ. มีกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยกัน 4 กระบวนการ
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) การสรรหา (Recruitment) : วางแผนก าลังคน สรรหาคนตามคุณลักษณะ คุณสมบัติที่
เหมาะสม และ เลือกสรรคนดีคนเก่งเข้ามาท างานในองค์กร 
 2) การพัฒนา (Development) : พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถ พัฒนา
พฤติกรรม 
 3) การรักษาไว้ (Retention) : คุณภาพชีวิต ความเป็นธรรม ความมั่นคง และมีทางก้าวหน้า
ในอาชีพ 
 4) การใช้ประโยชน์ (Utilization) : แต่งตั้ง ควบคุมให้ท างานดี ประพฤติดี คัดคนที่ใช้
ประโยชน์ได้ไม่ดีออกไปจากองค์กร 
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ภาพที่ 2.8 หลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐ 
 โดยทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐทั้ง 3 ประเภท (ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า) จะมีคุณสมบัติตลอดจนแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในรายละเอียดที่มีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากการบริหารจัดการบุคลากรเหล่านี้อยู่จะอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรภาครัฐทั้ง 3 ประเภทนี้ยังคง
มีหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นไปในหลักการเดียวกัน ซึ่งความแตกต่างของบุคลากร
ภาครัฐทั้ง 3 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้าราชการพลเรือน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

 

ภาพที่ 2.9 การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ 

2. พนักงานราชการ คือบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการอยู่ภายใต้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 
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2.1 พนักงานราชการ  
2.2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.4 วินัยและการรักษาวินัย 
2.5 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
2.6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ประเภทพนักงานราชการ 
 ประเภทของพนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ 
 1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไป 
ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ 

1.1 กลุ่มงานบริการ 
1.2 กลุ่มงานเทคนิค 
1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่องของส่วน
ราชการ มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ  
 3. ลูกจ้างประจ า อยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2537 ประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้ 

3.1 บททั่วไป 
3.2 การบรรจุแต่งตั้ง (การเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า) 
3.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3.4 วินัยและการรักษาวินัย 

 กล่าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมหม่อนไหมนั้น แม้จะอยู่ภายใต้การ
ด าเนินงานตามข้อก าหนดต่างๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้มีความเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน เนื่องจาก
ส่วนราชการของภาครัฐประกอบไปด้วยกลุ่มงานในหลากหลายภารกิจ ส่งผลให้แต่ละส่วนราชการต่าง
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการที่จะช่วย
ควบคุมให้บุคลากรภายใต้ส่วนราชการต่างๆ ได้รับการดูแล และมีหลักในการบริหารจัดการที่เหมือน
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หรือสอดคล้องกัน หน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้องอาศัยการประกาศใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ และ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการบริหาร
จัดการบุคลากรภาครัฐจ านวนมาก ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่ถูก
ก าหนดขึ้นมาเป็นเพียงกรอบในการด าเนินงานพ้ืนฐานให้ส่วนราชการยึดถือปฏิบัติให้ครบถ้วน โดยแต่
ละส่วนราชการยังคงสามารถพัฒนาหรือก าหนดกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมเติมได้ แต่
ยังคงต้องอยู่ภายใต้กรอบการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องต่อการด าเนินงานของ
แต่ละส่วนราชการ 

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับบุคลากรภาครัฐแต่ละ
ประเภทจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีแตกต่างกัน ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างในรายละเอียด
ของการด าเนินการ แต่ยังคงมีลักษณะและหลักการในการบริหารที่คล้ายคลึงกัน ตั้งแต่ขั้นของการ
สรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนค่าตอบแทน
และ สิทธิประโยชน์  

โดยแต่ละกระบวนการนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กระบวนการที่ 1 การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) 
 การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับองค์กร ทั้งในด้านของคุณสมบัติที่ตรงกับงาน และ
เหมาะสมกับช่วงเวลานั้น ถือเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการด าเนินงานที่ได้รับการวิเคราะห์และวางแผน
อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้น ทั้งการวิเคราะห์ในด้านของสภาพแวดล้อมขององค์กรภายในและภายนอก 
อัตราต าแหน่งว่างที่มีอยู่ ลักษณะของงาน และภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนความต้องการบุคลากรขององค์กรและ
บุคลากรภายใน ดังนั้นกิจกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการ
วิเคราะห์งาน และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ซึ่งทั้งสองกระบวนการนี้นับได้ว่าเป็นกระบวนการ
ส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์กรได้มาซึ่งบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของทั้งองค์กรและบุคลากรภายใน
องค์กร  
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กระบวนการของการสรรหาและเลือกสรร 

 

ภาพที่ 2.10 การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรภาครัฐ 
แหล่งที่มา : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ. (2552) 

ช่องทางในการสรรหาและคัดเลือก 
 การสรรหาในแต่ละครั้งจะมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครของส่วนราชการมา
สมัครให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับส่วนราชการในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ผ่านการเลือกสื่อ ช่องทาง หรือเครื่องมือในการสรรหาที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มของผู้ที่มีคุณสมบัติมากที่สุด โดยวิธีการที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการนิยมเลือกใช้
บ่อยครั้งมากที่สุด ได้แก่  
 1) การประกาศผ่านสื่อ (Advertising) 
 2) การรับสมัครด้วยตนเอง (Walk - ins) 
 3) การรับสมัครทางไปรษณีย์ 
 4) การรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 5) การแนะน าโดยบุคลากรของหน่วยงาน (Refferals) 
 6) การยืมใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ   
 7) การให้ทุน (Scholarship) และอ่ืนๆ  
 ส าหรับการสรรหาบุคลากรของรัฐทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า จะมีความแตกต่างกันในด้านของการด าเนินการภายใต้กฎระเบียบ และข้อก าหนด 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันดังนี้ 
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การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ 
 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ จะด าเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551  
 ตามมาตรา 36 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2551 (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.), 2559c) ได้ก าหนด
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคลากรที่จะเข้ารับราชการ จ านวน 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
      (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
      (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
    (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
      (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
      (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่น 
      (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน       
ในหน่วยงานของรัฐ  
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ช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ 
 1) การสรรหาข้าราชการ : ส านักงาน ก.พ. จะเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการให้กับส่วนราชการในเบื้องต้นผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ
ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยส่วนราชการจะประกาศรับสมัครข้าราชการจากผู้สมัครที่
สอบผ่าน ภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หรือแล้วแต่กรณี 
 2) การคัดเลือกข้าราชการ : การสอบแข่งขัน (เกณฑ์การตัดสินคัดเลือกที่ผลคะแนนสอบ
ตั้งแต่ร้อยละ 60) ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ส่วน
ราชการด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยเมื่อส่วนราชการมีต าแหน่งว่าง และมีความประสงค์จะด าเนินการ
สอบแข่งขัน สามารถด าเนินการสอบแข่งขันโดยประกาศรับสมัครจากผู้สมัครที่สอบผ่าน ภาค ก. ของ
ส านักงาน ก.พ. มาแล้วเท่านั้น  

ตารางท่ี 2.4 การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ 

กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิธีการ 
การสรรหาและคัดเลือก ส านักงาน ก.พ. การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก) 
การสรรหาและคัดเลือก ส่วนราชการ การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้

เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ 
 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ จะด าเนินการภายใต้กรอบของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

พนักงานราชการเป็นบุคลากรภาครัฐอีกหนึ่งประเภทที่มีการสรรหาและคัดเลือกในรูปแบบ
ของการเข้า หรือออกจากการท างานตามสัญญาจ้าง ซึ่งไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพ โดยมีระยะเวลา
สิ้นสุดตามนโยบาย แบบงานหรือโครงการของแต่ละส่วนราชการที่ได้รับมอบอ านาจให้สามารถ
ด าเนินการบริหารจัดการสัดส่วนของพนักงานราชการตามกรอบที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรเป็น
การด าเนินการภายใต้แนวคิดและปรัชญาที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการการจ้างงานของภาครัฐที่มี
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ความยืดหยุ่น คล่องตัว เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการท างานของส่วนราชการที่มีเหตุผลความจ าเป็นต้อง
ใช้ก าลังคนเพ่ิมขึ้น หรือเป็นการจ้างเพ่ือสนับสนุนงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ส าคัญที่มีผลกระทบสูง
ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และเป็นการจ้างระยะสั้น ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามภารกิจ ซึ่ง
จะมุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก  

ข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พ.ศ.  2552 การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ให้ค านึงถึง ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความ
เท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน 
ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง  
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศ 

การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพ่ือความ
จ าเป็น หรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น 
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ช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ 
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนราชการ 

เนื่องจากส านักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการซึ่งมีกรอบอัตราก าลัง และมีงบประมาณในการ
จัดจ้างพนักงานราชการ เป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการพนักงานราชการของหน่วยงานตนเองได้  

1) การสรรหาพนักงานราชการ : ประกาศรับสมัครจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กร
ต้องการ หรือต าแหน่งที่ว่างอยู่ของหน่วยงาน ด้วยวิธีการสรรหาที่เหมือนกับการสรรหาของข้าราชการ 

2) การคัดเลือกพนักงานราชการ : ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ (สอบข้อเขียน/
สอบตัวอย่างงาน/สอบภาคปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์) โดยวิธีการคัดเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 
การสอบแข่งขัน (ข้อเขียน ที่มีเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกที่ผลคะแนนสอบตั้งแต่ร้อยละ 60 จากคะแนน
เต็ม 100) แล้วแต่เห็นสมควรของแต่ละส่วนราชการในการเลือกใช้วิธีการคัดเลือกที่แตกต่างกัน 

การสรรหาพนักงานราชการจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละกลุ่มประเภทก าหนดไว้
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จะมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกับ
ข้าราชการที่ต้องมีการประกาศอย่างน้อย 5-7 วันท าการ รับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ โดยใช้
เกณฑ์การเลือกสรร (คัดเลือก) ภายใต้หลักความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้มีบทบาทหลักในการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานราชการ ตลอดจนก าหนดแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 

การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจ า 
 ลูกจ้างประจ าเป็นบุคคลากรของรัฐประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันกับข้าราชการ และพนักงาน
ราชการ ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการ 

การสรรหาและคัด เลือกลูกจ้ างประจ า  จะด า เนินการภายใต้กรอบของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537  

ข้อ 6 แห่งระเบียบดังกล่าวนี้ ก าหนดไว้ว่า ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าต้องมี
คุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้  
  (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
      (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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  (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (14 )  ไม่ เป็นผู้ เ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินั ยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (15) ไม่เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจ า 
การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจ าจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนราชการ 

รายละเอียดดังนี้ 
 1) การสรรหาลูกจ้างประจ า : ประกาศรับสมัครจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์ กร
ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ด้วยวิธีการสรรหาที่คล้ายคลึงกับการสรรหาของ
ข้าราชการ และพนักงานราชการ 
  2) การคัดเลือกลูกจ้างประจ า : ประเมินความรู้  ความสามารถ  และทักษะ (สอบข้อเขียน/
สอบตัวอย่างงาน/สอบภาคปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์) โดยวิธีการคัดเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 
การสอบแข่งขัน (ข้อเขียน ที่มีเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกที่ผลคะแนนสอบตั้งแต่ร้อยละ 60) แล้วแต่
เห็นสมควรของแต่ละส่วนราชการในการเลือกใช้วิธีการคัดเลือกที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสม
กับองค์กรมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 2.5 กระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกรมหม่อนไหม 

กระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ประเภท กรอบ/แนวทางที่เกี่ยวข้อง วิธีการ 
ข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 
1) พ.ศ. 2551 

1. การสรรหา 
1.1 ประกาศรับสมัครผู้ที่สอบผ่านภาค ก. 
บนอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ เป็นเวลาอย่าง
น้อย 7 วัน 
1.2. การรับสมัครด้วยตนเอง (Walk - ins) 
3. การยืมใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จาก
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ   
2. การคัดเลือก 
2.1 การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60)  
2.2 การสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์คะแนนขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการที่กรมหม่อนไหมตั้งขึ้น) 

พนักงานราชการ 1) ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
2) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 

1. การสรรหา 
1.1 ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีก าหนดในต าแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 
บนอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ 
เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน  
1.2 การรับสมัครด้วยตนเอง (Walk - ins) 
2. การคัดเลือก 
2.1 การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
2.2 การสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์คะแนนขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของคณะกรรมสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานราชการที่กรมหม่อนไหม
ก าหนด) 
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ตารางท่ี 2.5 กระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกรมหม่อนไหม (ต่อ) 

กระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ประเภท กรอบ/แนวทางที่เกี่ยวข้อง วิธีการ 
ลูกจ้างประจ า ระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 

1. การสรรหา 
ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดในต าแหน่งงานที่เปิดรับสมัครบน
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ 
เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน 
2. การคัดเลือก 
2.1 การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
2.2 การสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์คะแนนขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
สรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจ า) 

กระบวนการที่ 2  การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
 กิจกรรมในด้านนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรของรัฐทั้ง 3 ประเภท ผ่านการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับกับการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ได้ให้ค านิยามค าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรไว้ ดังนี้ 

ค าว่า “ศึกษา” หมายถึงการเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือการวิจัย ตามหลักสูตรของ 
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. 
รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษา และการรับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรม
หรือการดูงาน ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย  

ส าหรับค าว่า “ฝึกอบรม” หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ ด้วย
การเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ด าเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. 
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รับรอง และ หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงาน
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย  

“ปฏิบัติการวิจัย” หมายถึง การท างานวิจัยเพ่ือน าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ
โดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม 

โดยมีทั้งรูปแบบของการฝึกอบรมภายใน (หน่วยงานจัดเอง) และภายนอกองค์กร (หน่วยงาน 
หรือองค์กรอ่ืนภายนอกเป็นผู้จัด) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ส าหรับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น (Present Job) อีกทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ให้กับบุคลากรที่ท างานอยู่ภายในระบบราชการ ผ่านการให้ทุน เพ่ือการศึกษาต่อ เป็น
การพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ส าหรับงานในอนาคต (Future 
Job) โดยกิจกรรมในด้านนี้ บุคลากรของรัฐแต่ละประเภทจะได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกันภายใต้
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับตามที่ส่วนราชการก าหนด เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางหรือ
แนวทางเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาของข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า สามารถสรุปได้ดังนี้  

ตารางท่ี 2.6 สรุปการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรภาครัฐทั้ง 3 ประเภท 

กระบวนการที่ 3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
โดยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หมายถึง กระบวนการ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรของส่วนราชการมีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด ผ่านการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร หน่วยงานและระดับบุคคลเข้า
ด้วยกัน โดยมีขั้นตอนหลักที่ส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) , 
2559d) ดังนี้  

 ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

การศึกษา    
การฝึกอบรม    
  - ภายในองค์กร    
  - ภายนอกองค์กร    
การปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ    
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1) การวางแผน : เป็นขั้นตอนในช่วงต้นรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจะได้
มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้รับการประเมิน และร่วมกับผู้รับการประเมินวางแผนการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้นๆ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายและ
แผนงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการได้ตามความจ าเป็น 

2) การติดตาม : เป็นขั้นตอนในระหว่างรอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาจะท าการติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เพ่ือการก ากับดูแลการท างานให้ได้ตามเป้าหมาย ท าให้ทราบและ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน อันจะท าให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน 

3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน : เป็นขั้นตอนที่เป็นผลที่ได้จากการติดตามผลการท างาน 
และเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาว่างานที่ท าอยู่นั้นต้องมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการท างานอย่างไร และยังเป็นขั้นตอนที่สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการท างานอีกด้วย  

4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน : เป็นขั้นตอนในช่วงสิ้นรอบการประเมิน เพ่ือตรวจสอบ
ความส าเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินรายนั้นๆ ว่าผลการ
ปฏิบัติงานในระหว่างรอบการประเมินเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามตัวชี้วัด
ผลงานหลัก (KPIs) ที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินหรือไม่ เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันก าหนด  

5) การให้สิ่งจูงใจหรือการให้รางวัล : เป็นขั้นตอนที่น าผลการประเมินในขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาพิจารณาให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลที่ได้มีการทุ่มเทการท างานและได้ผล
งานที่ดีเกิดขึ้นแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการจากกระบวนการในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

จากความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานในภาครัฐตามที่ส านักงาน ก.พ. ได้ให้นิยาม
ไว้นั้นจะเห็นได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกัน ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ขั้นตอนของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งในความเป็นจริงกลับพบว่า บุคลากรของภาครัฐยังคง
ขาดความเข้าใจในกระบวนการด้านนี้อยู่ ยังคงมุ่งเน้นที่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ส าคัญ เนื่องจากแต่ละขั้นตอนของการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้ไม่ได้ถูกน ามาปฏิบัติอย่างชัดเจนให้
เห็นเป็นรูปธรรม  

แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 3 ประเภท
นี้ ยังคงมีทั้งลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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การบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการ 
การบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการนั้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  

พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.), 2559c) 

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
1. ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ที่เป็นผู้มอบหมายงาน และหรือ ก ากับดูแล

ข้าราชการพลเรือน เช่น นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประเมินให้กับปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือผู้
บังคบบัญชาระดับส านักกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ เทียบเท่าส านักหรือกอง 
ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชาโดยมีผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก 1 หรือ 2 
ระดบัโดยมีหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือท าหน้าที่ในการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผล การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือสามัญในทุกระดับ ต าแหน่ง ให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใส จากการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  

3. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี

เดียวกัน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของ

งาน และพฤติกรรมการในการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ โดยองค์ประกอบทางด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
4.1.1 ปริมาณผลงาน 
4.1.2 คุณภาพผลงาน 
4.1.3 ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
4.1.4 ความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

4.2 การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ส านก
งาน ก.พ. ก าหนด ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) บริการที่ดี (Service Mind) 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
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จริยธรรม (Integrity) การท างานเป็นทีม (Teamwork) และสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้
ประสบผลส าเร็จ และก าหนดพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะตามที่ก าหนด โดยประเมิน
จากพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมาจริงในการปฏิบัติงานของข้าราชการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เป็น
ตัวบ่งชี้ตามท่ีก าหนด  

5. เกณฑ์คะแนนส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบนั้น ในแต่ละรอบการ
ประเมิน ให้ส่วนราชการสามารถแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี
พอใช้ต้องปรับปรุง แต่สามารถก าหนดให้มีช่วงคะแนนที่มากกว่า 5 ระดับได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่
ละส่วนราชการ แต่คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 

ส าหรับแนวทางในการประเมินของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่
ระหว่างรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แนวทางเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป 
เพียงแต่องค์ประกอบในด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้มีสัดส่วนคะแนนที่
ร้อยละ 50  

การบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานราชการ  
จากประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ได้แบ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการออกไว้ 2 ประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

โดยแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงานบริการ 
กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ มีดังนี ้
 1. ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ที่เป็นผู้มอบหมายงาน และหรือ ก ากับดูแลพนักงาน
ราชการ โดยมีผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก 1 หรือ 2 ระดับโดยมีหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรองผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่ ง 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการฯ หัวหน้า
หน่วยงานที่มีพนักงานราชการปฏิบัติงานอยู่หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 3. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป  
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

 4. องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้สัดส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
4.1.1 ปริมาณผลงาน 
4.1.2 คุณภาพผลงาน 
4.1.3 ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
4.1.4 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

4.2 การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ผ่านการก าหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ และก าหนดพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะตามที่
ก าหนด โดยประเมินจากพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมาจริงในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้ตามท่ีก าหนด  

5. เกณฑ์คะแนนส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบนั้น สามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.7 ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

ส าหรับแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ มีดังนี้ 
 1. ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. องค์ประกอบในการประเมิน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยได้ก าหนดสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. ระยะเวลาการประเมินส่วนราชการเป็นผู้ก าหนดว่าจะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการพิเศษ อย่างไร เช่น ระยะเวลาในการประเมินเดือนละครั้ง หรือสองเดือนครั้ง เป็นต้น 
  

คะแนนเต็ม 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

100 95 - 100 85 – 94 75 – 84 65 – 74 น้อยกว่า 65 
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การบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับลูกจ้างประจ า  
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  
1. ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ที่เป็นผู้มอบหมายงาน และหรือ ก ากับดูแล

ข้าราชการพลเรือน เช่น นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประเมินให้กับปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือผู้
บังคบบัญชาระดับส านักกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ เทียบเท่าส านักหรือกอง 
ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชาโดยมีผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก 1 หรือ 2 
ระดับโดยมีหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือท าหน้าที่ในการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผล การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือสามัญในทุกระดับต าแหน่งให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใส จากการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  

3. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี

เดียวกัน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินจากสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลงาน และ

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยองค์ประกอบทางด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน จะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

4.1 ผลงาน 
4.1.1 ปริมาณงาน 
4.1.2 คุณภาพของงาน 
4.1.3 ความทันเวลา 
4.1.4 ความคุ้มค่าของงาน 
4.1.5 ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการน าไปใช้ และประสิทธิผลของงาน 
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4.2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  
4.2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
4.2.2 การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า 
4.2.3 ความรับผิดชอบ 
4.2.4 ความร่วมมือ 
4.2.5 สภาพการมาปฏิบัติงาน 
4.2.6 การวางแผน 
4.2.7 ความคิดริเริ่ม 

จากองค์ประกอบการประเมินทั้งสององค์ประกอบนี้  ส่วนราชการอาจก าหนดให้มี
องค์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการประเมินตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ภารกิจของงาน 
และสภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าในต าแหน่งงานนั้นๆ  

5. เกณฑ์คะแนนส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบนั้น ในแต่ละรอบการ
ประเมิน ให้ส่วนราชการสามารถแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ
ได้ ต้องปรับปรุง ก าหนดให้มีคะแนนเต็ม 100 ในการประเมินแต่ละรอบ/ครั้ง จากการก าหนดน้ าหนัก
คะแนนในองค์ประกอบทั้งสององค์ประกอบ โดยคะแนนในองค์ประกอบด้านผลงานต้องไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 70 โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.8 ตารางสรุประดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กระบวนการที่ 4  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (Compensation and Benefits) 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในด้านนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ 

ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน (สวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 

ค่าตอบแทนพื้นฐาน (Compensation) 
 เงินเดือนพ้ืนฐาน (Based Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุก
คนตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง เพ่ือสะท้อนถึงขนาดของงาน ( Job Size) ผลงาน 
(Performance) และสมรรถนะ (Competency)  

คะแนนเต็ม 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเด่น เป็นที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง 

100 90 - 100 60 - 89 0 – 59 
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Benefits) 
สวัสดิการ 
สวัสดิการในองค์กรภาครัฐ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่บุคลากรของรัฐในฐานะที่

เป็นสมาชิกขององค์กร เพ่ือท าให้บุคลากรของรัฐมีชีวิตที่มั่นคง สะดวกสบาย ตลอดจนเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญมีทั้งที่ก าหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
(ส านักงาน ก.พ., 2559) ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ  

1) สวัสดิการของทางราชการ คือสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่บุคลากรของรัฐ โดยมี
ระเบียบรองรับ  

2) สวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการของทางราชการ คือ สวัสดิการที่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้น
ในส่วนราชการของตนเอง ทั้งนี้สวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการของทางราชการนั้นจะขึ้นอยู่กับ
การบริหารจัดการของแต่ละส่วนราชการ แต่อย่างไรก็ตามสวัสดิการของทางราชการที่ให้บุคลากร
ภาครัฐทุกประเภทนั้น มีดังนี้ 

- การลา 
- ค่ารักษาพยาบาล 
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
- เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ  
- โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการ  
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
- บ าเหน็จความชอบ  
- บ าเหน็จบ านาญ  
กล่าวโดยสรุปได้ว่า สวัสดิการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นส าหรับบุคลากรภาครัฐทั้ง 3 ประเภท มี

รายละเอียดที่แตกต่างกันดังตารางสรุป ดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 2.9 ความแตกต่างระหว่างสวัสดิการการลาของบุคลากรภาครัฐทั้ง 3 ประเภท 

ประเภทการลา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

1.การลาป่วย ลาได้ตามที่ป่วยจริง หาก
ลาป่วยตดิต่อกันเกิน 120 
วันต่อ 1 ปี ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือน 

ลาได้ตามที่ป่วยจริงปี
หนึ่งไม่เกิน 30 วัน 
หากลาป่วยติดต่อกัน
เกิน 30 วันใน 1 ปี ไม่
มีสิทธิได้รับเงินเดือน 

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาป่วยเหมือนกับ
ข้าราชการ 
 

2.การลาคลอดบุตร 90 วัน (ได้รับเงินเดือน) 
กรณลีากิจเพื่อเลี้ยงดูบตุร
ต่อเนื่องจากการลาคลอด
บุตร ลาไดไ้ม่เกิน 150 วัน
ท าการ (ไมไ่ด้รับเงินเดือน) 

90 วัน (ได้รับเงินเดือน 
45 วัน) 

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาคลอดบตุร
เหมือนกับข้าราชการ 
 

3.การลากิจส่วนตัว ไม่เกิน 45 วัน ไม่เกิน 10 วัน/ป ี ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลากิจส่วนตัว
เหมือนกับข้าราชการ 

แหล่งที่มา: ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (2555) 
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ตารางท่ี 2.9 ความแตกต่างระหว่างสวัสดิการการลาของบุคลากรภาครัฐทั้ง 3 ประเภท (ต่อ) 

ประเภทการลา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
4.การลาพักผ่อน ปีละ 10 วันท าการ สามารถ

สะสมวันลาพักผ่อนไดต้ามอายุ
ราชการ (10 ปีขึ้นไป สะสมได้
ไม่เกิน 30 วันในปีน้ันๆ น้อย
กว่า 10 ป ีสะสมได้ไมเ่กิน 20 
วัน) 

ไม่เกิน 10 วัน/ป ี ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาพักผ่อน
เหมือนกับ
ข้าราชการ 

5.การลาอุปสมบท หรือ การ
ลาไปประกอบพิธีฮัจญ ์

ไม่เกิน 120 วัน แต่ต้องรับ
ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

มสีิทธิลาไดไ้ม่เกิน 
120 วัน โดยต้อง
เป็นพนักงาน
ราชการที่ได้รับการ
จ้างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 4 ปี  

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาอุปสมบท 
หรือ ลาไปประกอบ
พิธีฮัจญ์เหมือนกับ
ข้าราชการ 

6.การลาเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือ เข้ารับการเตรียมพล 

ลาได้ตามระยะเวลาของภารกิจ
ที่ก าหนดไว้ในหมายเรยีก 
ส าหรับหลักเกณฑ์ใน  การลา 

มสีิทธิลาได้แต่ได้รับ
ค่าตอบแทน
ระหว่างลาได้ปหีนึ่ง
ไม่เกิน 60 วัน 

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาเข้ารับการ
ตรวจเลือก หรือเข้า
รับการเตรียมพล
เหมือนกับ
ข้าราชการ 

7.การลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

ฝึกอบรม ปฏบิัติการวจิัย หรือ
ดูงาน ลาได้ตามระยะเวลาที่
โครงการก าหนด 
ศึกษา ลาได้ไมเ่กิน 4 ปี ลาต่อ
ได้อีกถ้าผูม้ีอ านาจอนุญาต แต่
ไม่เกิน 6 ป ี

พนักงานราชการไม่
มีสิทธิลา 

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวจิัย
เหมือนกับ
ข้าราชการ  
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ตารางท่ี 2.9 ความแตกต่างระหว่างสวัสดิการการลาของบุคลากรภาครัฐทั้ง 3 ประเภท (ต่อ) 

ประเภทการลา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
8.การลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ 
 
*ประเภทที่ 1  
- การไปปฏิบตัิงานในองค์การระหว่าง
ประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชกิ
และเป็นวาระที่จะต้องส่งไปปฏิบัตงิาน  
- มีข้อผูกพันตามข้อตกลง 
- เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศตามความต้องการของรัฐบาล
ไทย 
 
*ประเภทที่ 2 
- การไปปฏิบตัิงานนอกเหนือจาก
ประเภทที่ 1 

ประเภทที ่1 ลาได้ไม่
เกิน 4 ปี และประเภทที ่
2 ลาไดไ้ม่เกิน 1 ปี หาก
ประสงค์จะอยู่
ปฏิบัติงานต่อก็ได้ แต่
ต้องไม่เกิน 4 ปี โดยนับ
เวลาระหว่างน้ันเหมือน
เต็มเวลาราชการ ท้ังนี้ มิ
ให้ได้รับเงินเดือนใน
ระหว่างลา เว้นแต่อัตรา
เงินเดือนท่ีไดร้ับจาก
องค์การระหว่างประเทศ
ต่ ากว่า มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนจากทาง
ราชการ 

พนักงานราชการ
ไม่มสีิทธิลา  

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาไปปฏิบตัิงาน
ในองค์การระหว่าง
ประเทศเหมือนกับ
ข้าราชการ 

9.การลาติดตามคู่สมรส ลาโดยไม่ไดร้ับเงินเดือน
ได้ไม่เกิน 2 ปี ในกรณี
จ าเป็นอาจขออนุญาตลา
ต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อ
รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ป ี

พนักงานราชการ
ไม่มสีิทธิลา 

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาติดตามคูส่มรส 
เหมือนกับข้าราชการ 

10.การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอด
บุตร ได้เฉพาะบุคลากรเพศชาย 

ลาติดต่อกันได้ไมเ่กิน 15 
วันท าการ ภายในหรือ
หลังจากวันที่คลอดบตุร 

พนักงานราชการ
ไม่มสีิทธิลา 

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร ได้
เฉพาะบุคลากรเพศ
ชาย เหมือนกับ
ข้าราชการ 

11.การลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้าน
อาชีพ 

ลาได้ตามหลักสูตรที่
ประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อฟ้ืนฟู แต่ไม่
เกิน 12 เดือน 

พนักงานราชการ
ไม่มสีิทธิลา 

ลูกจ้างประจ ามสีิทธิ
การลาการลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพดา้นอาชีพ 
เหมือนกับข้าราชการ 
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ตารางท่ี 2.10 ตารางสรุปสวัสดิการของทางราชการอ่ืนๆ ของบุคลากรภาครัฐทั้ง 3 ประเภท  

สวัสดิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
ค่ารักษาพยาบาล  เบิกจากประกันสังคม  
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร 

   

เงินสวัสดิการส าหรับการ
ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน
ในพื้นที่พิเศษ 

   

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่
อยู่อาศัย 

   

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์    
บ าเหน็จความชอบ    

บ าเหน็จบ านาญ 

 
 

(อายุราชการ 25 ปีข้ึน
ไป) 

 

 
  

(อายุราชการ 25 ปีข้ึน
ไป) ไดร้ับเฉพาะบ าเหน็จ 

สิทธิประโยชน์  
 สิทธิประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรภาครัฐ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ได้แก่ 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
- ค่าเช่าบ้าน 
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- รถประจ าต าแหน่ง 
- โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล 
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ตารางท่ี 2.11 สิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐทั้ง 3 ประเภท 

สิทธิประโยชน ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    

ค่าเบ้ียประชุม    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

   

ค่าเช่าบ้าน    
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

   

รถประจ าต าแหน่ง    
โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้
เป็นรายบุคคล 

   

ค่าตอบแทนพื้นฐานของข้าราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 
ได้ก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของข้าราชการแต่ละประเภทไว้ โดยค่าตอบแทนที่ปรากฏใน
ตารางนี้เป็นเพียงค่าตอบแทนพ้ืนฐานที่ข้าราชการทุกคนจะได้รับ แต่การเพ่ิมขึ้นในปริมาณเท่าใดนั้น  
ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการแต่ละคนในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.12 ต าแหน่งประเภทบริหาร 

ระดับ ต้น สูง 
ขั้นสูง 67,560 69,810 

ขั้นต่ า 51,140 56,380 

 บาท บาท 
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ตารางท่ี 2.13 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

ระดับ ต้น สูง 
ขั้นสูง 54,090 63,960 

ขั้นต่ า 26,660 32,850 

 บาท บาท 

ตารางท่ี 2.14 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นสูง 24,450 39,630 53,080 62,760 69,810 

ขั้นต่ า 8,340 15,050 22,140 31,400 43,810 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ตารางท่ี 2.15 ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 

ขั้นสูง 19,100 35,220 49,830 62,760 

ขั้นต่ า 4,870 10,190 15,410 48,220 

 บาท บาท บาท บาท 

ค่าตอบแทนพื้นฐานของพนักงานราชการ 

ค่าตอบแทนของพนักงานราชการนั้นจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 โดยค่าตอบแทนที่ปรากฏใน
ตารางนี้เป็นเพียงค่าตอบแทนพ้ืนฐานที่พนักงานราชการจะได้รับ แต่การเพ่ิมขึ้นในปริมาณเท่าใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการแต่ละคนในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 2.16 กลุ่มงานบริการ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสูง 20,210 
ขั้นต่ า 6,410 
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ตารางท่ี 2.17 กลุ่มงานเทคนิค 

อัตรา บาท/เดือน 

ก. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ขั้นสูง 24,930 
ขั้นต่ า 7,370 

ข. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 

ขั้นสูง 59,790 
ขั้นต่ า 12,850 

ตารางท่ี 2.18 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสูง 34,700 
ขั้นต่ า 10,010 

ตารางท่ี 2.19 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสูง 44,550 
ขั้นต่ า 10,850 

ตารางท่ี 2.20 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสูง 68,350 
ขั้นต่ า 37,680 

ตารางท่ี 2.21 กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ประเภทที่ปรึกษา บาท/เดือน 

ระดับสากล ไม่เกิน 218,400 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 163,800 
ระดับท่ัวไป ไม่เกิน 109,200 
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ค่าตอบแทนพื้นฐานของลูกจ้างประจ า 

ค่าตอบแทนของลูกจ้างประจ าตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2526 (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537, 2537) และ
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ ว47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้ก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าขั้น
สูงของลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ โดยค่าตอบแทนที่ปรากฏในตารางนี้เป็นเพียงค่าตอบแทนพ้ืนฐาน
ที่ลูกจ้างประจ าทุกคนจะได้รับ แต่การเพ่ิมขึ้นในปริมาณเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าแต่ละคนในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.22 ค่าตอบแทนพ้ืนฐานลูกจ้างประจ า 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 

8,690 16,650 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 

8,690 16,650 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 

9,400 17,880 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ คุณสมบัติอื่นๆ 
ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 

11,500 21,010 

วุฒิการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตร
ก าหนดระยะเวลาศกึษาต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 
เดือน หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 

11,840 21,010 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังได้
ก าหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 

15,000 25,670 
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ตารางท่ี 2.22 ค่าตอบแทนพ้ืนฐานลูกจ้างประจ า (ต่อ) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ขั้นต่ า ขั้นสูง 

วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 

17,500 

ขั้นที่ 31 = 34,101 
ขั้นที่ 33 = 36,450 
ขั้นที่ 35 = 39,050 
ขั้นที่ 37 = 41,610 

วุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งของต าแหน่งนั้น 

21,000 

ขั้นที่ 24.5  = 65,310 
ขั้นที่ 25.5 = 67,560 
ขั้นที่ 26.5 = 69,800 
ขั้นที่ 28.5 = 74,310 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดของ                    
กรมหม่อนไหมดังกล่าวข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า แม้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรแต่ละ
ประเภทจะอยู่ภายใต้การด าเนินงานที่แตกต่างกันในรายละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายในรูปแบบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการต่างๆ 
ทั้งการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 2.23  
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ตารางที่ 2.23 สรุปความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
ภาครัฐทั้ง 3 ประเภท 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

การสรรหา 
(Recruitment) 

ประกาศรับสมัครผ่าน
ช่องทางหลัก ดังนี้ 
1) การประกาศผ่านสื่อ 
(Advertising) 
2) การรับสมัครด้วยตนเอง 
(Walk - ins) 
3) การรับสมัครทาง
ไปรษณีย ์
4) การรับสมัครผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต 
5) การแนะน าโดยบคุลากร
ของหน่วยงาน (Refferals) 
6) การยืมใช้บัญชีรายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้จาก
หน่วยงานราชการอื่นๆ 
7) การให้ทุน 
(Scholarship) และอื่นๆ 

ประกาศรับสมัครผ่าน
ช่องทางหลัก ดังนี้ 
1) การประกาศผ่านสื่อ 
(Advertising) 
2) การรับสมัครด้วยตนเอง 
(Walk - ins) 
3) การรับสมัครทาง
ไปรษณีย ์
4) การรับสมัครผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต 
5) การแนะน าโดยบคุลากร
ของหน่วยงาน (Refferals) 
6) การยืมใช้บัญชีรายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้จาก
หน่วยงานราชการอื่นๆ 
7) วิธีการอื่นๆ ที่ คพร.
เห็นสมควร 

ประกาศรับสมัครผ่าน
ช่องทางหลัก ดังนี้ 
1) การประกาศผ่านสื่อ 
(Advertising) 
2) การรับสมัครด้วยตนเอง 
(Walk - ins) 
3) การรับสมัครทาง
ไปรษณีย ์
4) การรับสมัครผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต 
5) การแนะน าโดยบคุลากร
ของหน่วยงาน (Refferals) 
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ตารางที่ 2.23 สรุปความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
ภาครัฐทั้ง 3 ประเภท (ต่อ) 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

การคัดเลือก 
(Selection) 

ประเมินความรู้  ความสามารถ  และ
ทักษะ (สอบข้อเขียน/สอบตัวอย่างงาน/
สอบภาคปฏิบัต/ิสอบสัมภาษณ์) โดย
วิธีการคัดเลือกที่ไดร้ับความนยิมมาก
ที่สุดคือ การสอบแข่งขัน (ข้อเขียนที่มี
เกณฑ์การตัดสินคดัเลือกทีผ่ลคะแนน
สอบตั้งแต่ร้อยละ 60)  แล้วแต่
เห็นสมควรของแต่ละส่วนราชการในการ
เลือกใช้วิธีการคัดเลือกที่แตกต่างกัน 

แนวทางเดียวกันกับ
ข้าราชการ และ
ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม และเห็น
ควรของ คพร. 

แนวทางเดียวกันกับ
ข้าราชการ และ
พนักงานราชการ 

การฝึกอบรมและ
พัฒนา 

(Training and 
Development) 

การฝึกอบรม (Training) ภายใน และภายนอก 
หมายเหตุ: ตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของงาน 

   

การพัฒนา (Development) : การได้รับทุนเพ่ือศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย     
ทั้งใน และต่างประเทศ 
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ตารางที่ 2.23 สรุปความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากร
ภาครัฐทั้ง 3 ประเภท (ต่อ) 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

(Performance 
Management) 

ความเหมือน 
ประเมิน 2 รอบ/ป ี
รอบที่ 1 =  
1 ต.ค. –  31 มี.ค.  
รอบที่ 2 =   
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 
เลื่อนเงินเดือน 2 รอบ/ป ี

ความเหมือน 
ประเมิน 2 รอบ/ป ี
รอบที่ 1 =  
1 ต.ค. – 31  มี.ค.  
รอบที่ 2 =   
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 
 

ความเหมือน 
ประเมิน 2 รอบ/ป ี
รอบที่ 1 =  
1 ต.ค. –  31  มี.ค.  
รอบที่ 2 =   
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 
เลื่อนเงินเดือน 2 
รอบ/ป ี

ความแตกต่าง 
-ตัวช้ีวัด (ผลงาน, พฤติกรรม) 
ค่าน้ าหนักด้านผลสัมฤทธ์ิของ
งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
(ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด) 
 

ความแตกต่าง 
-เลื่อนเงินเดือน 1 รอบ/ป ี
-ตัวช้ีวัด (ผลงาน, 
พฤติกรรม) 
ค่าน้ าหนักด้านผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน ไม่น้อยกว่าร้อย 
ละ 80 (ตามที่ คพร. 
ก าหนด) 

ความแตกต่าง 
-ตัวช้ีวัด (ผลงาน, 
พฤติกรรม) 
ค่าน้ าหนักด้าน
ผลสัมฤทธ์ิของงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ค่าตอบแทนและ 
สิทธิประโยชน์ 

(Compensation 
& Benefits) 

ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนพื้นฐาน 
เป็นไปตามต าแหน่ง ระดับ และ
ผลงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ที่
ข้าราชการจะไดร้ับนั้นจะเป็นไป
ตามสิทธิที่กฎหมายว่าด้วย
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่ก าหนดให้แก่ข้าราชการ 

ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนพื้นฐาน 
เป็นไปตามต าแหน่ง 
ระดับ และผลงานภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน
ราชการจะเป็นไปตาม
สิทธิที่ได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 

ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนพื้นฐาน 
เป็นไปตามต าแหน่ง 
ระดับ และผลงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่
ลูกจ้างประจ าได้รับ
เหมือนกับสวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ที่
ข้าราชการได้รับ  
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จากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 กระบวนการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ได้แก่                    
การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและ                     
สิทธิประโยชน์ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ได้มาจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานในรูปแบบต่าง ๆ โดยแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น
เป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมในการน าไปศึกษาในหลากหลายกระบวนการ ซึ่งมีผู้วิจัยหลายท่านได้น า
แนวคิดนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติมทั้งนักวิจัยชาวต่างประเทศ และนักวิจัยของประเทศไทย ดังที่ได้กล่าวไป
ทั้งหมดข้างต้น ดังนั้นส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากงานวิจัยของ ปิยาพร ห้องแซง (2555) ที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน                     
4 กระบวนการหลักเช่นเดียวกัน น ามาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรกรมหม่อนไหมในครั้งนี้  

แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐทั้ง 3 ประเภท จะอยู่
ภายใต้กรอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกระบวนการ แต่ทุกกิจกรรมจะถูก
ด าเนินการอยู่บนหลักการ ดังต่อไปนี้ 
 1) หลักคุณธรรม (Merit) ประกอบไปด้วย ความเสมอภาคในโอกาสที่เท่าเทียม การเน้นที่
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความมั่นคง และความเป็นกลางทางการเมือง  
 2) หลักสมรรถนะ (Competency) เน้นการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ
ของบุคลากร  
 3) หลักผลงาน (Performance) เป็นการบริหารที่อิงตามผลงานมากกว่าสิ่งอื่นใด  
 4) หลักคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญทั้ง
กับชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัวของบุคลากร 

2.2  ความสุขในการท างาน 

2.2.1 ความหมายของความสุขในการท างาน 

 ความสุขในการท างานเป็นแนวคิดความสุขที่น ามาประยุกต์ใช้ในบริบทขององค์กรหรือ
สถานที่ท างาน เ พ่ือวิ เคราะห์ความสุขในระดับบุคคล ( Individual Level)  (Fisher, 2010 ; 
Wickramasinghe & Perera, 2012) สิ่งที่เกิดจากความสามารถของมนุษย์ในการประเมินและรับรู้
จากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่แต่ละคนพบเจอมาในแต่ละช่วงเวลาของการท างาน แล้วสะท้อน
ออกมาเป็นอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านการใช้ข้อมูลที่ได้จากการรับรู้หรือตามสัญชาตญาณและถูกแสดง
ออกมาในหลายรูปแบบที่เป็นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ โดยความสุขในการท างานสามารถเกิดขึ้นได้จาก



 67 

หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยระดับบุคล ปัจจัยระดับงาน และปัจจัยระดับองค์กร เป็นต้น จาก
การศึกษาพบว่า ความสุขในการท างานเป็นรูปแบบหนึ่งของความสุขที่เกี่ยวข้องกับงานในเชิงบวก ซึ่ง
รวมไปถึง ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในงาน และอ่ืนๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นค าที่แสดงออกทางบวก
ต่องานทั้งสิ้น (Oerlemans, Bakker & Demerouti, 2014) 

2.2.1.1 ความหมายของความสุข 
ค าว่า “ความสุข” ถูกตีความและให้ความหมายไปในมุมมองที่หลากหลาย เนื่องจาก

ความสุขเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่แต่ละ
คนประสบมา จึงเป็นการยากที่จะค้นหาหรือให้ความหมายที่ตายตัวส าหรับค าว่า “ความสุข” 
นอกจากนี้ความสุขมักจะถูกศึกษาในรูปแบบของค าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความหมายที่แต่ละคนได้
ให้ค านิยามไว้ ซึ่งค าที่ได้รับความนิยมในการน ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสุขนั้น มักจะอยู่ใน
รูปแบบของค าว่า ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) หรือแม้กระทั่งความพึงพอใจ (Satisfaction) ผู้วิจัย
จึงได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่างๆ พบว่าความอยู่ดีมีสุข ความสุข และความพึงพอใจนี้ ต่างมี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน (Bartram, 2012) เนื่องจากเป็นค าที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะในเชิงบวก
มากกว่าเชิงลบ โดยความหมายของค าว่า “ความสุข” ส าหรับแต่ละบุคคลนั้น เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ และการรับรู้ ตลอดจนการตระหนักรู้ของแต่ละบุคคล ว่าความสุขที่เกิดขึ้นนี้มี
ความหมาย หรือลักษณะอย่างไร (Layard, 2005) ส าหรับ Haybron (2008) นั้นความสุขเป็นสิ่งที่
มนุษย์อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยความสุขในที่นี้ยังเป็นเป็นความรู้สึกในทางบวกที่มี
ความยั่งยืนมากกว่าแค่การมีความรู้สึกที่ดี อีกท้ังยังประกอบไปด้วย อารมณ์ และความรู้สึกทางบวกใน
ลักษณะของความรู้สึกชอบและพอใจ  

Brülde (2007) ได้ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันว่า คนเราจะมีความสุขมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับจิตใจของเราที่เป็นตัวก าหนด ในรูปแบบของความรู้สึกชอบและพอใจที่มากกว่าความ
ไม่ชอบและไม่พอใจจากการประเมินของตนเอง ดังเช่นที่ พระไพศาล วิสาโล (2553) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความสุข คือ การได้ท าในสิ่งที่ตัวเองต้องการ หรือมีความรู้สึกชอบ และพอใจในช่วงเวลาใดช่วงเวลา
หนึ่ง ที่ท าให้เกิดเป็นความรู้สึกที่ดีและเป็นความสนุกกับชีวิตที่ได้รับมาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในชีวิต  

Pryce-Jones (2010) ได้กล่าวไว้ว่า ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง 
โดยมนุษย์ยังเป็นผู้ก าหนดความสุขให้กับตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถตระหนักรู้ได้ถึงความสุขที่ตนเอง
ต้องการนั้นคืออะไร   

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, เฉลิมพล สายประเสริฐ, พอ
ตา บุนยตีรณะ และวรรณภา อารีย์ (2555) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับความสุขในบริบทของสังคมไทย
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เช่นเดียวกันว่า ความสุข คือ ประสบการณ์ และความรู้สึก ที่มนุษย์สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
สม่ าเสมอตามความปรารถนาในภาพรวม จนเกิดได้จริง และท าให้บุคคลนั้นเกิดความยินดี และอ่ิมเอมใจ 

จากความหมายของ (Sharifzadeh & Almaraz, 2014) ท าให้เข้าใจถึงความหมาย
ของความสุขได้อย่างครอบคลุม โดยความสุขคือความรู้สึกพึงพอใจกับทุกแง่มุมของมนุษย์ ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ กายภาพ อารมณ์ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งคนเราไม่จ าเป็นที่จะต้องมีแต่ความสุขที่มากล้น 
เพียงแค่มีความสุขในลักษณะที่มั่นคงหรือพอดีก็เพียงพอ  

Kalmijn (2015) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสุข คือ ระดับที่บุคคลตัดสินใจต่อ
ภาพรวมทั้งหมดในชีวิตในเชิงบวก  

จากความหมายของความสุขท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่าความสุขเป็น
ค าท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกและสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล โดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะใน
เชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการประเมินจากประสบการณ์ และการรับรู้ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ใน
ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถถูกแสดงออกมาทั้งในรูปแบบของอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
ตลอดจนพฤติกรรมในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ เช่น ความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ความชอบ 
หรือไม่ชอบ   

2.2.1.2 ความหมายของความสุขในการท างาน 
ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับ ความสุขในการท างาน (Happiness at Work) นี้ได้รับความ

สนใจที่มากขึ้นในวงการการศึกษาวิจัยด้านความสุข ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา
ความสุขในบริบทขององค์กร ที่จะมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับความสุขที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็นส าคัญ 
ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เรื่องของความสุขในการท างานได้รับความสนใจที่มากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมา
จากความสุขในการท างานสามารถส่งผลในทางบวกให้กับทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคลได้ โดย
ที่งานวิจัยส่วนมากมักจะท าการศึกษาความสุขในการท างานผ่านมุมมองของความพึงพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) ซึ่งเป็นเสมือนตัวคาดการณ์ถึงความสุขในการท างานได้เช่นเดียวกัน (Fisher, 
2010)  

โดย Kjerulf (2008) ได้ให้ความหมายของค าว่าความสุขในการท างาน หมายถึง 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน โดยที่
บุคคลนั้น 1) เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่ท า 2) รู้สึกว่าได้ท างานที่ดีและมีความภูมิใจ
ในงานที่ท า 3) รู้สึกว่าได้ท างานกับเพ่ือนร่วมงานที่ดี 4) รับรู้ว่างานที่ท าอยู่นั้นมีความส าคัญ 5) รับรู้ว่า
มีบุคคลที่เห็นคุณค่าในงานของตน 6) มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า 7) มีความรู้สึกสนุกและมี
ความสุขในที่ท างาน 8) มีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการท างาน  
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Warr (2007) ได้ให้ความหมายความสุขในการท างาน ว่าหมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ท างาน หรือ
เกิดข้ึนจากการรับรู้ตามประสบการณ์ของบุคคลในระหว่างการท างาน 

Diener (2009) ได้ให้ความหมายของความสุขในการท างาน คือ การรับรู้ของบุคลากร
ถึงอารมณ์ ความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขกับภารกิจหลัก อันเป็นผลมาจากการท างาน สภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเอง ให้ชีวิตมีคุณค่า ได้ท างานที่
เกิดประโยชน์ เกิดความสมหวังในประสบการณ์ท่ีได้รับ 

ส าหรับความสุขในการท างานของ Fisher (2010) นั้นมองว่าความสุขในการท างาน 
คืออารมณ์ และความรู้สึกที่พึงพอใจ เป็นไปในทางบวกมากกว่าทางลบ การมีทัศนคติในทางบวกจาก
การได้รับประสบการณ์ที่ดีในการท างาน 

Lim & Ling (2012) กล่าวว่า ความสุขในการท างานคืออารมณ์ที่พึงพอใจ ที่เกิดขึ้น
จากการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลที่มีต่องาน จากการประเมินของบุคคล 

Pryce-Jones & Lindsay (2014) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน คือ ชุดของความคิด
ที่ท าให้เรามีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นจากการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าเพียงล าพังหรือกระท าร่วมกับผู้อ่ืน  

iOpener Institute (2016) ได้ให้ความหมายของความสุขในการท างาน คือ เป็นชุด
ความคิดพ้ืนฐานของความส าเร็จทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กร โดยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ช่วยท าให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จในระดับ
องค์กร  

จากความหมายทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับความสุขในการท างานนั้น สามารถสรุปได้
ว่า ความสุขในการท างาน คือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของคนจากการรับรู้หรือประเมินที่เป็นผล
มาจากการประเมินของตนเองต่อเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เกิดข้ึนในการท างาน ซึ่งส่งผลท าให้คน
เกิดความรู้สึกเชิงบวกมากกว่าความรู้สึกเชิงลบ 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการท างาน 

2.2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับความสุข 
ความสุขเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้น มีอยู่ และดับไปได้ เมื่อสถานการณ์และช่วงเวลา

เปลี่ยน เนื่องจากความสุขเป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจของบุคคล
เป็นส าคัญ โดย “ความสุข” มักจะถูกน าไปศึกษาในรูปแบบของค าที่หลากหลาย ทั้งคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) การเติมเต็ม (Fulfillment) , ความพึงพอใจ 
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(Satisfaction) ความผูกพัน (Engagement) ความอิสระ ( Independence) ความรัก (Love) 
ความส าเร็จ (Success) ความมั่นใจ (Confidence) อีกทั้งยังเป็นแนวคิดที่ถูกน าไปศึกษาในหลาย
ระดับ ตั้งแต่ ระดับอารมณ์ บุคคล และองค์กร (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) ซึ่งการศึกษา
ส่วนมากมักจะน าแนวคิดในเชิงจิตวิทยามาใช้ศึกษา ที่มุ่งเน้นการศึกษาในด้านของอารมณ์ และ
ความรู้สึก ดังนั้นบางครั้งเราจึงพบว่า ความสุข มักถูกน าไปศึกษาในรูปแบบของค าว่า “ความสุขเชิงอัต
วิสัย” (Subjective well-being) หรือรูปแบบของความพึงพอใจเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ ความสุขยังคงเป็นค าที่แสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 
และเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการประเมินและการรับรู้ของแต่ละบุคคลใน
แต่ละสถานการณ์และช่วงเวลาเป็นส าคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความสุขเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับมิติ
ทางด้านจิตใจ (Affective Dimension) หรือ Hedonic Happiness เพราะมนุษย์จะมีความสามารถใน
การประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองมากที่สุดผ่านการประเมินจาก
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่พบเจอมาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง น าไปสู่การรับรู้ และสะท้อนออกมา
ในรูปแบบของการมีความสุขหรือไม่มีความสุข (Fisher, 2010; Wickramasinghe & Perera, 2012) 

จากการศึกษาพบว่า ความสุขเป็นแนวคิดที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับอีก 2 มิติที่ส าคัญ
นอกเหนือจากมิติทางด้านจิตใจ ได้แก่ 

1) มิติทางด้านการรับรับรู้ (Cognitive Dimension) เป็นความรู้สึกที่สะท้อนออกมา
ผ่านการรับรู้ในรูปแบบของความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวม ที่จะน ามาซึ่งการมีความสุข 

2) มิติด้านปรัชญา (Eudaimonic Dimension) เป็นการมองความสุขผ่านมุมมองของ
ความสุขคือการมีชีวิตที่ดี (Good Life) มากกว่าการรับรู้อารมณ์ และความรู้สึกเชิงบวกของบุคคล 
(Gavin & Mason, 2004; Wickramasinghe & Perera, 2012) 

ดังแนวคิดความสุขของ Frey & Stutzer (2002) ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกัน
ของมิติความสุขในแต่ละด้านได้อย่างเข้าใจ ผ่านการน าเสนอแนวคิดในเรื่องความสุข (Concepts of 
Happiness) ภายใต้ความคิดที่ว่า ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม 
หรือปัจจัยภายใน และภายนอกบุคคล ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เรียกว่า “ความสุข” 
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ภาพที่ 2.11 แนวคิดเรื่องของความสุข (Concept of Happiness) 
แหล่งที่มา : Frey & Stutzer (2002) 

จากภาพดังกล่าวข้างต้นนั้น Frey and Stutzer ได้แบ่งประเภทของความสุขออกเป็น                  
2 ประเภท ดังนี้ 

1) ความสุขเชิงภาวะวิสัย (Objective Happiness)  
2) ความสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Happiness)  
โดยความสุขในเชิงภาวะวิสัย (Objective Happiness) นั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมา

จากการประเมินหรือวัดของสภาวการณ์ภายนอกและสังคม ณ ขณะนั้นเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดว่า
ส่งผลต่อความสุขของคนอย่างไร โดยจะท าการวัดความสุขที่เกิดขึ้นในขณะนั้นของบุคคล เป็นความสุข
ที่สังคมยอมรับ โดยไม่เน้นกฎเกณฑ์ท่ีมาจากตัวบุคคล 

ส าหรับความสุขเชิงอัตวิสัยนั้น (Subjective Happiness) เป็นความสุขที่เกิดขึ้นมา
จากการประเมินในระดับบุคคล โดยวัดจากปัจจัยภายใน ในด้านของการรับรู้ถึงความสุขของแต่ละ
บุคคลโดยค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตที่แต่ละบุคคลได้รับรู้มาในอดีต ว่ารับรู้หรือประสบกับสิ่งใดมา
บ้างในเวลาที่ผ่านมา ซึ่งความสุขประเภทนี้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับรู้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 

นอกจากแนวทางในการวัดความสุขดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น แนวความคิดความสุขนี้ยัง
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเกิดความสุขว่ามีรูปแบบอย่างไรจากการอธิบายผ่าน 2 ประเด็นที่
ส าคัญ คือ การรับรู้ (Cognition) และผลกระทบจากการรับรู้ (Affect) ส าหรับประเด็นในด้านของการ
รับรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องต่อการเกิดความสุขอย่างไรนั้น เป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับการประเมินจาก
ประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาของแต่ละบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งทางกายและทางใจ ซึ่งน ามาสู่
การรับรู้และจดจ าประสบการณ์เหล่านั้นไว้และสะท้อนออกมาในรูปของอารมณ์ ความรู้สึก และ
พฤติกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนที่มีความสุข หรืออาจกล่าวได้ว่า เมื่อเกิดการรับรู้ผ่านทาง
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กายภาพมาแล้วในช่วงแรกและการรับรู้เหล่านั้นจะถูกส่งผ่านไปสู่การรับรู้ในระดับจิตใจเพ่ือท าการ
ตีความตามสิ่งที่ได้รับรู้มา น ามาสู่การจดจ าและน าผลที่ได้จากการประเมินและตีความนั้นแสดง
ออกมาผ่านทางร่างกายและจิตใจในรูปแบบของอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด  

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมนั้นพบว่า ความสุขเป็นแนวคิดที่ประกอบไปด้วย
หลายองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังแนวคิด ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) (Bartram, 2012; Kalmijn, 
2015) นั้นพบว่าความสุขประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นองค์ประกอบด้านความคิด การรับรู้ และการ
ตัดสินใจของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เพราะเมื่อคนมี
ความรู้สึกพึงพอพอใจในชีวิตของตนเอง (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 2003a) จนน าไปสู่
แนวคิด 

2) ความสุข หรือ ความอยู่ดีมีสุขเชิง อัตวิสัย (Subjective Well-being)  เป็น
องค์ประกอบทางด้านจิตใจของแนวคิดความอยู่ดีมีสุขที่ถูกแสดงออกมาผ่านอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ จากการประเมินของแต่ละบุคคลจาก
ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่ได้รับรู้มาในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ จากการแสดงออกทางอารมณ์ 
ความรู้สึก และความคิด ตลอดจนพฤติกรรมในเชิงบวก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ในช่วง เวลาใดช่วง เวลาหนึ่ ง  (Diener et al. , 2003a; 
Xanthopoulou, Bakker & Ilies, 2010, 2012) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Diener et al. (2003a) มองว่า ความสุขประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการประเมิน
ชีวิตของตนเองในภาพรวม (Holistic view) ทั้งจากในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยไม่พิจารณาหรือ
ตัดสินจากมุมมองของชีวิตเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ 

2) ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) เป็นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงการ
ที่บุคคลได้ท างานที่ตนรัก มีความชอบและพอใจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการท างาน 

3) อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก (Positive Effect) เป็นองค์ประกอบที่อธิบายจาก
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับรู้มาจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งส่งผลท าให้คนเกิดความรู้สึกพึง
พอใจ และมีอารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 

4) อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ (Negative Effect) เป็นองค์ประกอบที่อธิบายจาก
ประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับรู้มาจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเช่นเดียวกัน แต่ส่งผลท าให้คนมีอารมณ์
ความรู้สึกในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก  
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แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดทางจิตวิทยา

ที่มุ่งเน้นการศึกษาในเรื่องของการค้นหาและพัฒนาแนวทางหรือวิธีการที่ช่วยท าให้คนได้รับแต่

ประสบการณ์ท่ีดี มีคุณค่า โดยมองว่า ความสุขนั้นประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  

1) การมีชีวิตที่พึงพอใจ (Pleasant Life)  

2) การมีชีวิตที่ดี (Good Life)  

3) การมีชีวิตที่มีความหมาย (Meaningful Life) โดยความสุขสามารถจะเกิดขึ้นกับ

มนุษย์ได้เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้ครบถ้วน (Scorsolini-Comin, Fontaine, Koller & 

Santos, 2013) จะน ามาซึ่งอารมณ์ และความรู้สึกที่มีความสุข (Fisher, 2010) 

ส าหรับแนวคิดความสุขที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถสรุปได้ว่า ความสุขเป็นแนวคิดท่ี
มีมุมมองในการศึกษาที่กว้าง และมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น ความสุขในชีวิต ความสุขในการท างาน 
ตลอดจนความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ความสุขจะถูกน าไปศึกษาตามแนวทางหรือ
รูปแบบใดก็ตาม แต่ทุกแนวทางยังคงมีพ้ืนฐานความคิดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ความสุข
เป็นแนวคิดท่ีมีความเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม และยังเป็นแนวคิดในเชิงอัตวิสัย (Subjective) ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทั้งในแง่ของการศึกษา การให้ความหมาย 
ตลอดจนการวัดความสุข 

1) มุมมองความสุข 
แนวคิดในเรื่องของความสุขนี้ เป็นแนวคิดท่ีได้รับความสนใจจากการศึกษาใน

หลายสาขาวิชา ทั้งในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนา และเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนแนวคิด
อ่ืนๆ โดยในแต่ละสาขาวิชานั้นต่างมีมุมมองหรือการศึกษาความสุขตามแนวทางที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับบริบทที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา โดยผู้ศึกษาได้ท าศึกษาผ่านมุมมองความคิดในเรื่องของ
ความสุขไว้ใน 3 มุมมองหลัก ได้แก่ มุมมองทางด้านจิตวิทยา มุมมองทางด้านศาสนา มุมมองทางด้าน
เศรษฐกิจ ดังนี้ 

ส าหรับมุมมองทางด้านที่ได้รับความนิยมในการศึกษาในเรื่องของความสุข คือ 
มุมมองทางด้านจิตวิทยา ที่มุ่งเน้นการศึกษาความสุขในด้านของอารมณ์ ความรู้สึก เป็นส าคัญ เป็น
ความสุขที่สามารถวัดได้จากความอยู่ดีมีสุขทางอารมณ์ (Emotional Well-being) โดยมีแนวคิด
เริ่มต้นมาจากความพยายามของนักจิตวิทยาที่ต้องการท าให้ชีวิตของมนุษย์เรามีความหมายท่ามกลาง
ชี วิ ตที่ อยู่ ภ าย ใต้ ความวุ่ น ว ายจากการ เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อม  (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000) การท าให้ชีวิตมีความหมายในที่นี้เกิดขึ้นมาจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 
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(Positive Psychology) ของ Seligman ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท าการศึกษาในเรื่องของสภาพจิตใจ 
อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมเชิงบวกของมนุษย์ที่จะน าไปสู่การเป็นคนที่มีความสุข  

ดังนั้นนักวิชาการที่ศึกษาความสุขในมุมมองนี้จะพยายามค้นหาค านิยามและ
ความหมายของความสุขว่ามีความหมายว่าอย่างไร หรือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ
ของมนุษย์ตลอดจนศึกษาถึงการท าให้ชีวิตมีความหมาย คือการมีชีวิตที่ได้รับหรือได้มีในสิ่งที่เราเชื่อว่า
ดีส าหรับตัวเอง ท าให้มนุษย์พยายามศึกษาเพ่ือสร้างและค้นหาสิ่งที่จะสามารถตอบสนองท าให้ชีวิตมี
ความหมายมากขึ้น ทั้งในเรื่องของ ความสุข คุณภาพชีวิต หรือผ่านการก่อตั้งสถาบันทางสังคมต่างๆ 
ดังเช่นในปัจจุบัน (Scorsolini-Comin et al., 2013)  

ส าหรับมุมมองทางด้านศาสนา จะมองความสุขในลักษณะที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับหลักค าสอนของแต่ละศาสนาในเรื่องของความสุข ส าหรับในบริบทของสังคมไทย เป็นสังคม
ที่มีความหลากหลายทางศาสนาของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาอ่ืนๆ โดยศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในบริบทประเทศไทย ถึงร้อยละ 
94.6 ได้แก่ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557)  

ภายใต้หลักค าสอนของศาสนาพุทธนั้นมองว่า การรู้สึกมีความสุขนั้นเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ เป็นวงจรของการมีอยู่และดับไปและยังคงสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไม่มีสิ้นสุด 
เพราะตราบใดที่ความต้องการของมนุษย์ยังไม่มีที่สิ้นสุด ความสุขก็ยังคงเกิดขึ้นและวนเวียนอยู่ เช่นนี้
เรื่อยไป โดยบ่อเกิดแห่งความสุขนั้นมีอยู่ในตัวเราทุกคน เพียงแต่เรามองข้ามสิ่งเหล่านั้นไป ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของมิตรภาพ ครอบครัว สุขภาพ ทรัพย์สิน รวมถึงจิตใจของคนเรา ที่เป็นเสมือนปัจจัยที่
สามารถสร้างให้เกิดความสุขแก่มนุษย์เราได้ หรือการได้ท าในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ในสิ่งที่ตัวเองชอบ 
หรือพอใจก็สามารถท าให้คนมีความสุขได้เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การได้มาซึ่งความสุขของแต่
ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม บ่อเกิดแห่งความสุขเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้
สร้างให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง เพราะความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ ถ้าประกอบไปด้วย 4 มิติที่
ส าคัญ ตามที่ พระไพศาล วิสาโล (2553) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

มิติที่หนึ่ง คือ สุขภาวะทางกาย เป็นความสุขที่เกิดจากการมีสุขภาพกายที่ดี 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามสิ่งที่มีอยู่ บริโภคและใช้สอยปัจจัย 4 อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง  

มิติที่สอง คือ สุขภาวะทางสังคม คือ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ราบรื่น มีสิทธิ และเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการคุ้มครองและการสนับสนุนสวัสดิ
ภาพในการด ารงชีวิตที่ดีจากสังคม  
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มิติที่สาม คือ สุขภาวะทางจิต เป็นมุมมองความสุขที่เกิดจากการมีจิตใจที่สงบ 
สดชื่น ไม่กังวล มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ปราศจากความท้อแท้ เศร้าหมอง หดหู่ หรืออารมณ์โกรธ  

มิติที่สี่ คือ สุขภาวะทางปัญญา คือ การมีความสุขจากการมีความรู้ ความคิด
และความสามารถที่เป็นในแนวทางที่ถูกต้องและดีงาม ซึ่งช่วยท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปในแนวทาง
ที่ถูกที่ควรจากการรู้จักคิดและพิจารณาด้วยเหตุผล ในขณะเดียวกันมุมมองความสุขของศาสนา
อิสลามที่มีคนนับถือมากเป็นอันดับสองในสังคมไทยนั้นมองว่า ความสุขคือความสุขสงบภายในจิตใจ
ของบุคคล จากการมีความคิดที่สงบนิ่งและมั่นคง ซึ่งจะเกิดจากการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการมีความศรัทธาและความเชื่อที่แข็งแกร่ง (Sharifzadeh 
& Almaraz, 2014) 

ส าหรับมุมมองความสุขทางด้านเศรษฐศาสตร์ นั้นจะน าความสุขมาอธิบาย
ผ่านแนวคิดเชิงอรรถประโยชน์ (Utility) โดยมองว่าความสุขคือสิ่งที่คนได้ตัดสินใจเลือกท าในกิจกรม
ต่างๆ อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมักจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ในเชิง
เศรษฐกิจที่สามารถส่งผลต่อความสุข ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงิน อัตรา
ว่างงาน ภาวะความยากจน เป็นต้น 

ภายใต้การศึกษาความสุข จากมุมมองนี้จะพบว่ายิ่งคนมีความสามารถในการ
บริโภคมากเท่าใดยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น (Blanchflower & Oswald, 2011) แต่ในขณะเดียวกัน 
ยังคงมีการศึกษาจ านวนมากที่พบว่า เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ เงินเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งใน
ชีวิตที่ส่งผลต่อความสุขของคนส่วนน้อยเท่านั้น (Streimikiene & Grundey, 2009) แต่กลับไม่ได้
สร้างให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง  

กล่าวโดยสรุปคือ ความสุขสามารถท าการศึกษาผ่านมุมมองที่หลากหลาย 
โดยที่แต่ละมุมมองต่างมีแนวคิดและจุดประสงค์ในการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังเช่นมุมมองทางด้าน
จิตวิทยาที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญในด้านของสภาพจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสุข หรือมุมมองทางด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการให้ความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
เศรษฐกิจ เป็นส าคัญ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแม้แต่ละมุมมองจะมีแนวทางในการศึกษาท่ีแตกต่างกันแต่
ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงออกมาในรูปแบบเดียวกัน คือ ความสุข 

2) การวัดความสุข 

ความสุขเป็นการตอบสนองของบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการรับรู้ของแต่ละบุคคลในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่ง เนื่องจากระดับความสุข
ของแต่ละบุคคลจะมีอยู่คงที่ หรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง (Diener, Oishi & Lucas, 2003b) บางสิ่งที่เคยท าให้คนๆ หนึ่งมี
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ความสุขในช่วงเวลาหนึ่ง อาจกลายเป็นสิ่งที่ท าให้คนไม่มีความสุขได้ในอีกช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นการวัด
สิ่งที่เรียกว่า “ความสุข” เป็นการวัดที่ไม่สามารถหาความแน่นอนและคงที่ได้ 

หลักในการวัดที่สามารถน ามาใช้ในการวัดความสุขนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 แนวทางหลัก  

1. การวัดเชิงวัตถุวิสัย (Objective Measurement) เป็นการวัดทางด้านวัตถุ
วิสัย หรือความเป็นอยู่ของบุคคล โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่มีความเป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นได้ นับ
ได้วัดค่าได้ เช่น ด้านเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product: GDP) สังคม สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ เป็น
ต้น 

2. การวัดเชิงอัตวิสัย (Subjective Measurment) เป็นการวัดด้านจิตวิทยาที่
มีความเป็นนามธรรมมากกว่า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดและประเมิน
ค่าได้ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยาทั้งในด้านของอารมณ์ ความรู้สึก การแสดงออกทางพฤติกรรมและ
อ่ืนๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อแนวทางด้านจิตวิทยา 

จากแนวทางในการวัดดังกล่าว พบว่าความสุขเป็นแนวคิดที่ต้องอาศัยการวัด
เชิงอัตวิสัย (Subjective) กล่าวคือ ค าตอบที่เกิดขึ้นจากการวัดนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม อารมณ์ และ
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลในขณะนั้นเป็นหลัก 

ดังนั้นนักวิจัยที่ท าการศึกษาในเรื่องของความสุขหลายท่านจึงได้พยายาม
สร้างและพัฒนากรอบ แนวคิด และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสุขในรูปแบบต่างๆ  

Brewer & Hewstone (2004) ได้ท าการแบ่งการวัดความสุขออกเป็น 4 
รูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1. การวัดทางจิตวิทยา และทางประสาทวิทยา (Psychological and 
Neurobiological Indicators) เช่น คลื่นสมอง 

2. การวัดจากพฤติกรรมทางสังคมที่สังเกตเห็นได้ (Observed Social 
Behavior) 

3. การวัดพฤติกรรมอวัจนภาษา (Nonverbal Behavior) เช่น ภาษากาย 
ภาษามือ  

4. การส ารวจ (Survey) ผ่านการประเมินตนเอง (Self-reported) เนื่องจาก
มีผลการศึกษามากมายที่สนับสนุนให้เห็นว่าการวัดความสุขโดยวิธีการส ารวจผ่านการประเมินตนนี้
เป็นวิธีการให้ผลลัพธ์ที่ดี จากการมีความเชื่อที่ว่า คนเราสามารถที่จะประเมินถึงความสุขของตนเองได้ 

โดยเครื่องมือที่ถูกนมาใช้อย่างแพร่หลายและค่อนข้างมีความครอบคลุมในมิติ
ด้านความสุข มีด้วยกันดังนี้ 
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1. Hills & Argyle (2002) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดความสุขที่เรียกว่า The 
Oxford Happiness Questionnaires (OHQ) ผ่านการใช้มาตรวัด Likert Scale 6 ระดับ  

2. Subjective Well-being ของ Lyubomirsky & Lepper (1999)  
3. เครื่องมือ HAPPINOMETER (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) 
4. Satisfaction with Life Scale (SWLS) (Diener et al., 2003a)  

2.2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการท างาน 
ความสุขในการท างานเป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด “ความสุข (Happiness)”                

ที่ได้รับการพัฒนาแนวคิดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาความสุขในบริบทขององค์กรหรือสถานที่
ท างาน เพ่ือวัดความสุขท่ีเกิดขึ้นในระดับบุคคล (Fisher, 2010; Wickramasinghe & Perera, 2012) 
ตามแนวทางของ Aristotle ที่ศึกษาไว้เกี่ยวกับความสุขกล่าวว่า ความสุขในการท างานคือการได้
ท างานอยู่ในองค์กรที่ดี จะน าไปสู่การมีชีวิตที่ดี (Gavin & Mason, 2004) ดังนั้นความสุขในการ
ท างาน จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาและการสร้างให้เกิดความสุขร่วมกันระหว่างบุคลากร และองค์กร 
หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ของการเป็น ผู้รับ และ ผู้ให ้ในรูปแบบของความสัมพันธ์ของ 
การได้ประโยชน์ร่วมกัน (Mutual – Gains Relationship) ทั้งองค์กร และบุคลากรทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร ต่างเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน (Voorde et al., 2012; ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 
และคณะ, 2555) ดังนั้นเมื่อองค์กรสามารถสร้างให้บุคลากรมีความสุขในการท างานได้ องค์กรก็ได้
ประโยชน์จากคนที่มีความสุขในการท างานเหล่านั้นด้วยเช่นกัน (Manion, 2008) 

โดยความสุขในการท างานเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบด้วยกัน ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านที่ได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

ความสุขในการท างานตามแนวคิดของ Manion (2003) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการ
เรียนรู้และตอบสนองออกมาในรูปแบบของการกระท า อารมณ์ ความรู้สึกในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 
น าไปสู่การท างานได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรมีความผูกพัน
และ   พึงพอใจในการท างานร่วมกัน ความสุขในการท างานตามแนวคิดของ Manion ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connection) เป็นความสุขในการท างานที่เกิดจากการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในที่ท างานหรือองค์กร เมื่อบุคลากรแต่ละคนมาท างานร่วมกัน
ภายในองค์กรจะท าให้เกิดเป็นสังคม ในรูปแบบของสังคมการท างานขึ้น ดังนั้นการติดต่อสัมพันธ์จึงมี
ความสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่การท างานได้อย่างมีความสุข จากการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
ผ่านการพูดคุยสนทนากันอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลายเป็นมิตรภาพอันดี 
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2. ความรักในงาน (Love of Work) เป็นความสุขในการท างานที่เกิดขึ้นจากการรับรู้
ถึงความรู้สึกและความผูกพันในงานที่ตนท าอยู่ มีความรู้สึกยินดีที่ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการท างาน
ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความต้องการอยากที่จะ
ท างาน 

3. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) เป็นความสุขในการท างานที่เกิดจาก
การรับรู้และรู้สึกว่าตนเองสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจากการได้รับ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ท้าทายกับความสามารถของตนเอง จนสามารถสร้างให้เกิด
ผลส าเร็จในงานนั้นได้ น าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพในทางบวกมากกว่าทาง
ลบ ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และชีวิตการท างานมีความหมาย เกิดความ
ภาคภูมิใจในงานที่ตนท างานอยู่ น าไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป 

4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) เป็นความสุขในการท างานที่เกิดจากการรับรู้ว่า
ตนเองได้เป็นที่ยอมรับในสังคมเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาที่รับรู้ถึงความตั้งใจและความ
พยายามในการท างานของตนเอง จนน าไปสู่การคาดหวังและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานทุกระดับ ท า
ให้ตนได้ใช้ความรู้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง จากการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันกบัผู้ร่วมงานที่ยอมรับในความสามารถของตน 

Warr (2007) ได้แบ่งองค์ประกอบความสุขไว้ใน 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
1. ความรื่นรมย์ในงาน คือ ความรู้สึกสนุก หรือไม่มีความรู้สึกในเชิงลบใดๆ เกิดข้ึนของ

บุคคลระหว่างการท างาน 
2. ความพึงพอใจในงาน คือ ความรู้สึกที่พึงพอใจในงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ รู้สึก

เพลิดเพลินใจ ชอบใจ เต็มใจในการท างานของตนเอง 
3. ความกระตือรือร้นในการท างาน คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในการท างานที่ท าให้คนมี

ความรู้สึกตื่นตัวอยากที่จะท างาน มีความสดชื่น มีชีวิตชีวา คล่องแคล่ว ว่องไวในการท างาน 
ศูนย์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace Center) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2559) ได้น าเสนอแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) ที่ถูกพัฒนาและ
น าเสนอโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นแนวคิดหนึ่งที่อยู่ในมุมมอง
แนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรผ่านการ
บริหารจัดการ “คน” ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการการด าเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
สร้างชีวิตให้เกิดความสมดุลผ่านมุมมองของโลกทั้ง 3 ใบที่ทับซ้อนกันอยู่ ได้แก่ โลกส่วนตัวของมนุษย์ 
โลกครอบครัวของมนุษย์ และโลกสังคมของมนุษย์ ซึ่งแนวคิดนี้ได้แบ่งความสุขออกเป็น 8 ประการ 
ตามความสุขทั้ง 3 ระดับ (ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับสังคม) ดังนี้  
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1. Happy Body (สุขภาพดี) คือ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจเป็นความสุขที่เกิด
จากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน เหมาะสมกับเพศ วัย สถานการณ์ และสถานะทางการเงินที่ตนมี  

2. Happy Heart (น้ าใจงาม) คือ ความสุขที่เกิดจากการมีจิตใจที่โอบอ้อมอารี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เนื่องจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงอยู่ชีวิตอยู่ในสังคมคือ 
ต้องมีน้ าใจคิดถึงคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม ไม่เห็นแก่ตัว  

3. Happy Relax (การผ่อนคลาย) คือ ความสุขที่เกิดจากการรู้จักปล่อยวางและผ่อน
คลายกับสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในการท างาน หรือชีวิตส่วนตัว เพ่ือสร้างให้เกิด
การใช้ชีวิตที่มีความสมดุล  

4. Happy Brain (ใฝ่รู้) คือ ความสุขที่เกิดจากการหาความรู้ เนื่องจากมนุษย์เราจะ
ด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ได้ต้องอาศัยการศึกษาและหาความรู้เพ่ือน ามา
พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้กลายเป็นมืออาชีพในการ
ท างาน กล่าวคือ การมีความช านาญและมีความรู้ความสามารถในงานที่ตนรับผิดชอบอยู่  ตลอดจนมี
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่นั้นไปถ่ายทอดและสอนคนอ่ืนได้  

5. Happy Soul (มีคุณธรรม) คือ ความสุขที่เกิดจากการมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิต เนื่องจากพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือสังคม ต้องรู้จักมีความละอาย
และเกรงกลัวต่อการกระท าของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืนโดยเฉพาะการกระท าที่ไม่ดี ต้องด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี และมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันย่อมน าความสุขสู่
องค์กร  

6. Happy Money (ปลอดหนี้, ใช้เงินเป็น) คือ ความสุขที่เกิดจากความสามารถใน
การบริหารจัดการเงินที่ตนมีอยู่อย่างเหมาะสมและพอดี หรือคือการใช้เงินให้เป็น รู้จักเก็บรู้จักใช้เป็น
หนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง  

7. Happy Family (ครอบครัวดี) คือ ความสุขที่เกิดจากการมีพ้ืนฐานทางครอบครัวที่
ดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง การให้ความส าคัญกับครอบครัวถือเป็นก าลังใจที่ดีในการท างาน 
เนื่องจากครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งในการให้ก าลังใจในการเผชิญหน้า ต่อสู้กับอุปสรรค
และปัญหาต่อไปในอนาคต  

8. Happy Society (สังคมดี) คือ ความสุขที่เกิดขึ้นมาจากการมีสังคมที่ดี ซึ่งสังคมใน
ที่นี้มีด้วยกันสองมิติ มิติที่หนึ่งคือสังคมในที่ท างาน และมิติที่สองคือสังคมนอกที่ท างาน ดังนั้นเพ่ือ
สร้างให้เกิดความสมดุลในการด าเนินชีวิตที่น าไปสู่ความสุขต้องสร้างและพัฒนาในสังคมทั้ง 2 มิตินี้ไป
พร้อมๆ กัน (ศูนย์องค์กรสุขภาวะ, 2559)  
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จากองค์ประกอบของความสุขในการท างานที่ได้กล่าวไปในข้างต้น การศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกน าแนวคิดความสุขในการท างานของ Manion (2003) มาใช้เป็นกรอบใน
การศึกษาเพ่ือวัดความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม เนื่องจากแนวคิดของ Manion 
นั้นเป็นแนวคิดที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสุขในการท างานของบุคลากรทั้งในด้านของอารมณ์ 
ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการท างานของบุคลากรได้ใน 4 องค์ประกอบ ซึ่งล้วนแต่เป็น
องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องและเกิดขึ้นได้ระหว่างการท างานของบุคลากรทั้งสิ้น ซึ่งมีผู้วิจัยหลาย
ท่านได้น าแนวคิดนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า การที่ความสุขในการท างานเกิดขึ้นมาจาก
หลายองค์ประกอบที่แตกต่าง ตามทัศนะของนักวิชาการที่ท าการศึกษา ส่งผลให้ความสุขในการ
ท างานสามารถสะท้อนออกมาได้จากมุมมองการศึกษาที่หลากหลาย ได้แก่ มุมมองของแนวคิดองค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace) มุมมองคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) 
มุมมองแนวคิดความอยู่ดีมีสุข (Well-being) มุมมองแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร (Employee 
Engagement) มุมมองแนวคิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) และมุมมองแนวคิดอ่ืนๆ ที่
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสุขในการท างานในรูปแบบต่างๆ ได้ (Wickramasinghe & Perera, 
2012) ซึ่งล้วนแต่เป็นค าที่แสดงออกในทางบวกต่อการท างานทั้งสิ้น (Oerlemans et al., 2014)  

โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความสุขในการท างานจากงานวิจัยของ วีรญา ศิริจรรยา
พงศ์ (2556) ที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของ Manion มาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือวัด
ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและ
น าไปใช้มากมาย เช่น การศึกษาของ พรรณิภา สืบสุข (2548), กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549), อัครสรา 
สถาพรวจนา (2551), อัจฉรัช อุยยะพัฒน์ (2551), ลักขณา ศิรถิรกุล, วาสนา อูปป้อ และจรูญลักษณ์ 
ป้องเจริญ (2556) และวีรญา ศิริจรรยาพงษ์ (2556) โดยมีองค์ประกอบความสุขในการท างานด้วยกัน 
4 องค์ประกอบ คือ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นที่ยอมรับ  

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลกับความสุขในการท างาน 

ความสุขในการท างานเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา เพศ และอ่ืนๆ นับเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สามารถ
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรได้ ดังเช่นการศึกษาของ กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) ที่
ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความสุขในการท างานของพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
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ท างานในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า ในด้านของอายุ ประสบการณ์ในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างาน ส าหรับการศึกษาของวีรญา ศิริจรรยาพงษ์ (2556) ในเรื่องของความสุขในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน Yamashita, Bardo & Liu 
(2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของชั่วโมงการท างาน และรายได้ที่ส่งผลต่อความสุขของ
คนใน 4 ประเทศเอเชียตะวันออก โดยพบว่าชั่วโมงในการท างานนั้นส่งผลทางลบต่อคนใน 3 ประเทศ 
ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน แต่ไม่ส่งผลต่อคนในประเทศเกาหลีใต้ และรายได้มีความเกี่ยวข้องกับ
ความสุขของคนใน 4 ประเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดามรัศม์ รัตนนาคินทร์ (2555) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อความสุขในการท างานของเภสัชกร
โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุงาน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างาน Hogan, Leyden, Conway & Goldberg (2016) 
ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของพ้ืนที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อความสุขของประชากรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
ต่างกัน พบว่า พ้ืนที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน โดยคนที่มีช่วงอายุแตกต่างกันนั้นจะมีเหตุผลของ
การมีความสุขแตกต่างกัน อายุจึงมีผลต่อความสุขเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ ส่ ง ผลท า ให้ คนมี ความสุ ข ในแต่ ละ พ้ืนที่ ต่ า งกัน  Dilger, Lutkenhoner & Muller (2015) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางกายภาพ กับความรู้สึกของความสุขของ
นักวิจัยในประเทศเยอรมัน พบว่าอายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สึกของความสุขอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ Morgan, Robinson & Thompson (2015) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสุขกับอายุใน 29 ประเทศแถบยุโรป พบว่าอายุมีผลต่อความสุขของประชากร บนพ้ืนฐานของ 
GDP ของแต่ละประเทศ  

2.3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมผ่านเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กับความสุขในการท างานนั้นพบว่าในแต่ละงานวิจัยจะมีแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และความสุขในการท างานในหลายประเด็น โดยประเด็นในด้านของ                 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น มีแนวทางในการศึกษาที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก คือ                  
1) การศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม (Human Resource Management) 
2) การศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์แยกแต่ละกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการคนภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการผสานความ
ต้องการของทั้งองค์กรและบุคลากรให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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อีกทั้งยังช่วยท าให้องค์กรเกิดความมั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กร
ตั้งใจไว้ผ่านการบริหารจัดการคน (Lim & Ling, 2012; Osibanjo et al., 2012) ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มสรรหาคน ไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายของวงจรชีวิตการจ้างงาน (Employment 
Life Cycle) (Mathis & Jackson, 2007; Tyson, 2015) 
 โดยการศึกษาในเรื่องของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน
พบว่า ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นนี้โดยตรงอยู่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากการวิจัยส่วนใหญ่จะมี
มุมมองหรือแนวทางในการศึกษาความสุขในการท างานในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากความสุขใน
การท างานเป็นแนวคิดที่ประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจในชีวิต อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ ตามแนวคิดของ Diener et 
al. (2003a) หรือจากแนวคิดของ Manion (2003) ความสุขในการท างาน ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นที่ยอมรับ  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาความสุขในการท างานผ่านมุมมองคุณภาพชีวิต
ในการท างาน (Quality of Work Life) มุมมองด้านความอยู่ดีมีสุข (Well-being) มุมมองด้านความ
ผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) มุมมองด้านความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
และมุมมองด้านผลการด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม (Organizational Performance) ที่
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสุขในการท างานในรูปแบบต่างๆ ได้ ดังเช่นงานวิจัยของ Fisher 
(2010) ได้ท าการศึกษาถึงสาเหตุของความสุขในองค์กร พบว่า ในมิติระดับองค์กรนี้ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ส่งผลท าให้คนมีความสุขในการท างาน และ การศึกษาของ 
Wickramasinghe & Perera (2012) พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรได้ในช่วงที่บริษัทพัฒนาซอฟแวร์ในประเทศศรีลังกาตกในอยู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ในช่วงปี 2008-2010 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือการศึกษาในมุมมองทางด้านความอยู่ดีสุข Guest 
(2002) ได้ท าการศึกษาที่หันมาให้ความสนใจในผลลัพธ์ระดับบุคคลมากขึ้น โดยได้ศึกษาถึงการปฏิบัติ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรของรัฐส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลการศึกษาพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีระบบการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างให้เกิดความสมดุลในชีวิต และ
ช่วยป้องกันการคุกตามทางเพศได้ จะช่วยท าให้บุคลากรมีความสุขและพึงพอใจในการท างานที่สูง 
เช่นเดียวกับ Ang, Cavanagh, South, Batram, Marjoribanks & Mcneil (2015) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของ
บุคลากรในประเทศออสเตรเลียที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยผลการศึกษาพบว่า การที่บุคลากรรับรู้
ถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านของการสรรหาและคัดเลือก สุขภาพและความ
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ปลอดภัย การฝึกอบรมและพัฒนา มีส่วนช่วยท าให้องค์กรสามารถรักษาบุคลากรในองค์กรได้ อีกทั้ง
ยังสนับสนุนความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรให้ดีขึ้น 

โดย Voorde et al. (2012) ได้ท าการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กับ ผลการด าเนินงานขององค์กร (Organizational Performance) และคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน (Employee Well-being) ใน 3 มิติ คือ มิติในด้านความสุข (Happiness) ซึ่ง
พิจารณาจากความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน และอ่ืนๆ มิติในด้านสุขภาพ (Health) พิจารณาจาก
ระดับความเครียดในการท างาน และมิติในด้านความสัมพันธ์ (Relationship) จะพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร โดยผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์นั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานเชิงบวกใน 2  มิติ คือ มิติในด้านความสุขและ
ความสัมพันธ์ แต่กลับส่งผลในทางลบต่อมิติในด้านสุขภาพ จากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้ Voorde et 
al. (2012) กล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของ การได้ประโยชน์ร่วมกัน (Mutual–gains 
Relationship) ระหว่างองค์กรกับพนักงานผ่านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจากการศึกษาของ 
Voorde, Veldhoven & Paauwe ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในงานนับเป็นอีกตัวแปร
ส าคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสุขในการท างานของบุคลากรได้ เช่นงานวิจัยของ Kaya, Koc 
& Topcu (2010) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคาร
ประเทศตุรกีใน 8 กระบวนการหลัก คือ 1) การก าหนดนโยบาย 2) ด้านพฤติกรรมและทัศนคติ (การ
สรรหาและคัดเลือก) 3) ด้านการท างานเป็นทีม 4) ขอบเขตการฝึกอบรม 5) การฝึกอบรมตามสาย
งาน 6) แรงจูงใจ 7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) การให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติงาน ที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน โดยผลการศึกษาพบว่า การก าหนดนโยบาย พฤติกรรมและ
ทัศนคติ (การสรรหาและคัดเลือก) และการท างานเป็นทีมนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานเชิง
บวกของพนักงานธนาคารในประเทศตุรกี และเช่นเดียวกับการศึกษาของ Green, Wu, Whitten & 
Medlin (2011) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในงาน โดยผลการศึกษาพบว่า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังส่งผลในทางบวก
และทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในงานของบุคลากร นอกจากนี้ Korff, 
Biemann & Voelpel (2017) ได้ท าการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในกระบวนการด้านค่าตอบแทน ความปลอดภัย การให้รางวัล การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การคัดเลือก การฝึกอบรม กับทัศนคติของบุคลากร ทั้งในรูปแบบของมุมมองในอนาคต และความพึง
พอใจ โดยผลการศึกษาพบว่า ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลกระทบทางตรงต่อมุมมองใน
อนาคตของบุคลากร และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรที่
เป็นผลมาจากมุมมองความคิดในอนาคตของบุคลากร Khalia, Zia-ur-Rehman & Rashid (2011) 
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พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของพยาบาลในประเทศปากีสถาน เพ่ือท าให้พยาบาลเกิดความพึงพอใจในงานมากที่สุด 
จากผลการศึกษาพบว่า การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีส่วนช่วยในการสร้างให้เกิดคุณลักษณะของงาน
ที่น่าพึงพอใจซึ่งน าไปสู่การท าให้พยาบาลเกิดความพึงพอใจในงานได้ Mudor & Tooksoon (2011) 
ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 2 กระบวนการ ได้แก่ การ
ฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ กับความพึงพอใจในงาน และความตั้งใจลาออก
ของบุคลากร โดยพบว่า กระบวนการทั้ง 2 นี้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน 
Oraman, Unakitan & Selen (2011) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 5 
กระบวนการ ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และการสร้างแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยพบว่า 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรผ่านการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ Shen & Zhu (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องอาศัยการมีความรับผิดชอบต่อบุคลากร ผ่านการด าเนินการใน
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร โดยพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพันทางด้านจิตใจของบุคลากร Ray & 
Ray (2011) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งานของบุคลากร โดยพบว่า การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  Gavino, Wayne & Erdogan (2012) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของบุคลากรถึงการสนับสนุนขององค์กรผ่านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในกระบวนการต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร และการรับรู้ของบุคลากร โดยพบว่ า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลท าให้บุคลากรรับรู้ได้ถึงการสนับสนุนขององค์กร ท าให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า น ามาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพสู่องค์กรต่อไป Lim & Ling (2012) ได้
ท าการศึกษาถึงผลกระทบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ Contractor ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในงานของบุคลากร ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ พบว่า ทั้ง 5 
กระบวนการส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ Majumder (2012) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรของ
ธนาคารในประเทศบังคลาเทศ โดยพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
บุคลากร โดยบุคลากรพอใจกับการสรรหาและคัดเลือก ความมั่นคงปลอดภัยมากที่สุด แต่ค่าตอบแทน
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และสิทธิประโยชน์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพึงพอพอใจน้อยสุด
ตามล าดับ Osibanjo et al. (2012) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรในกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา และการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน โดยพบว่า การให้โอกาสบุคลากรในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานผ่านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาและการบริหารผลการปฏิบัติงานจะส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรได้ 
Wang & Hwang (2012) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลของการรับรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ใน 4 
กระบวนการที่ส าคัญ คือ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ โดยผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ของบุคลากรในด้านการสรรหาและคัดเลือกส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างเดียว แต่การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผลต่อทั้ง
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร Wickramasinghe & Perera (2012) พบว่าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรได้ในช่วงที่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์
ในประเทศศรีลังกาตกอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ าในช่วงปี 2008 – 2010 Alfes, Shantz, Truss & 
Soane (2013) พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของบุคลากรใน
ทางบวกขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในระดับต่างๆ ภายในองค์กร  Hassan, Hassan, 
Khan & Iqbal (2013) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 
กระบวนการกับความพึงพอใจในงานของบุคลากร พบว่า การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากร Kehoe & Wright (2013) ได้ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎี AMO ที่
ส่งผลต่อความผูกพันทางด้านจิตใจของบุคลากร พบว่าการที่บุคลากรรับรู้ได้ถึงการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลการด าเนินงานที่สูงจะน าไปสู่การมีความผูกพันต่อองค์กรในทางบวก Rahman, Akhter, 
Chowdhury, Islam & Haque (2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในด้านของการวางแผน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยพบว่า การสรรหาและคัดเลือก กับการฝึกอบรมและ
พัฒนา ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานทางบวก แต่การวางแผน การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์นั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในงานทางลบ White & Bryson (2013) ได้
ท าการศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 3 กระบวนการที่ส่งผลต่อทัศนคติเชิงบวกของพนักงาน 
โดยพบว่า การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อ
ทัศนคติเชิงบวกของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ Yamamoto (2013) ศึกษาถึงเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการ ได้แก่ 
การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ที่
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ส่งผลต่อความผูกพันและการลาออกของบุคลากร โดยพบว่าทั้ง 4 กระบวนการส่งผลต่อความผูกพัน
และการลาออกของบุคลากรได้ Thirulogasundaram, Kumar & Jagadeesan (2014) พบว่าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผล
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ นั้นส่งผลต่อความเพลิดเพลินใจในการท างานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศอินเดีย Jeanine, Leanna, Martin & Peter (2014) 
พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านของการฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่งผลต่อความส าเร็จในงานของบุคลากรได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อ
ความรู้สึกของบุคลากรในด้านของการได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานหรือเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งน าไปสู่
การท างานอย่างมีความสุขและพึงพอใจ Koc, Kavus & Saracoglu (2014) ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรใน 4 
กระบวนการ ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผลต่อความพึง
พอใจในงานมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และการฝึกอบรมและพัฒนา
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด Paille, Chen, Boiral & Jin (2014) พบว่าการที่องค์กรมี
การใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะน าไปสู่
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี และมีความสุข Albrecht, Bakker, Gruman, Macey & Saks (2015) 
ได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันของ
บุคลากรในด้านของการรู้สึกมีคุณค่าในชีวิตการท างาน ได้ท างานอย่างมีอิสระซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติงาน
ที่ดีของบุคลากร Islam (2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของสถาปนิกต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในด้านของการสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา สุขภาพและความปลอดภัย การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน โดยพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาปนิกส่งผลต่อความพึงพอใจในงานได้ Ijigu 
(2015) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการ ได้แก่ 
การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ กับความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารในประเทศเอธิโอเปีย โดยผลการศึกษาพบว่า 
ทั้ง 4 กระบวนการนั้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน Chambel et al. (2016) ได้
ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการ ได้แก่ การสรรหา
และคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ กับ
ความผูกพันส าหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม โดยพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์
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เชิงบวกต่อความรู้สึกผูกพันของบุคลากร การศึกษาของ Tian, Cordery & Gamble (2016) พบว่า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในงานของพนักงานบริษัทใน
ประเทศจีน 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน : 
กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed – 
method Research) โดยอาศัยการใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน เป็นรูปแบบการ
วิจัยที่มีลักษณะการด าเนินการเป็น 2 ระยะ โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้
ประกอบการด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป (Sequential : Quantitative followed by 
Qualitative)  (Creswell & Clark, 2007) หรือการวิจัย เชิ งผสมผสานแบบแผนเชิ งอธิบาย 
(Explanatory Design) (รัตนะ บัวสนธ์ , 2554) และเพ่ือให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยต่างๆ ไว้ในบทนี้ ทั้งในด้านของ 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เกณฑ์ที่ใช้วัด การทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ภาพที่ 3.1 การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed-method Research) 
แหล่งที่มา : Creswell & Clark (2007); รัตนะ บัวสนธ์ (2554) 
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3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

3.1.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
1) ประเภทบุคลากร 
2) อายุ 
3) เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน 
4) ประสบการณ์ในการท างาน 
5) ระดับการศึกษา 
6) อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 

3.1.1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1) การสรรหาและคัดเลือก 
2) การฝึกอบรมและพัฒนา 
3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
4) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

3.1.2.1 ความสุขในการท างาน 
1) ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
2) ด้านความรักในงาน 
3) ด้านความส าเร็จในงาน 
4) ด้านการเปน็ที่ยอมรับ 
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3.2  สมมติฐานในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน                   

ท าให้ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานของการวิจัย ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 สมมติฐานการวิจัย 

  

ล าดับที่ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมแตกต่างกัน จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สมมติฐานที่ 1.1 ประเภทบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 บุคลากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานแตกต่างกัน มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.4 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.6 บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสุขใน
การท างานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 

สมมติฐานที่ 2.1 การสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
สมมติฐานที่ 2.2 การฝึกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 

สมมติฐานที่ 2.3 การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ท างาน 

สมมติฐานที่ 2.4 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ท างาน 
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3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของกรมหม่อนไหม ทั้งส่วนกลาง จ านวน                   
7 หน่วยงาน และหน่วนงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จ านวน 27 หน่วยงานที่สังกัดอยู่ภายใต้
กรมหม่อนไหม จ านวน 1,096 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนบุคลากรกรมหม่อนไหมท้ังหมด 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 344 
พนักงานราชการ 587 
ลูกจ้างประจ า 164 
ลูกจ้างเหมาบริการ 810 

รวมท้ังสิ้น 1,905 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.2 จ านวนบุคลากรกรมหม่อนไหม  
  

31%

54%

15%

จ านวนบุคลากรกรมหม่อนไหม

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า
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บุคลากรของกรมหม่อนไหม 
 1. ข้าราชการพลเรือน คือ บุคลากรที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  

2. พนักงานราชการ คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้นอยู่
ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 โดยกรมหม่อนไหมมีพนักงาน
ราชการอยู่ 1 ประเภท คือ พนักงานราชการทั่วไป ในกลุ่มงานบริการ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 3. ลูกจ้างประจ า คือ บุคลากรที่อยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

โดยประชากรทั้ง 3 กลุ่มนี้จะปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานภายในกรมหม่อนไหม ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.3 หน่วยงานส่วนกลาง  

ส่วนกลาง 

 ส านักบริหารกลาง 
 ส านักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม 
 ส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม 
 ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 กองแผนงาน 

ส าหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ ส านักงาน
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1 ถึง 5 โดยในแต่ละ
ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น จะประกอบไปด้วย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นหน่วยงานย่อยในระดับจังหวัด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.4 หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค กรมหม่อนไหม 

 

  

ส่วนภูมิภาค 
ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1 จังหวัดแพร่ 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม ่
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ตาก 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ น่าน 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ แพร่ 

ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เลย 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ สกลนคร 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ หนองคาย 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ อุดรธาน ี

ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ชัยภูม ิ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ร้อยเอ็ด 

ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ นครราชสมีา 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย ์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ สระบรุ ี
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ สุรินทร ์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธาน ี
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ตารางท่ี 3.4 หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค กรมหม่อนไหม (ต่อ) 

หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 5 จังหวัดชุมพร 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ กาญจนบุร ี
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ชุมพร 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ นราธิวาส 

 

3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

3.2.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
Sampling) จากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ในทุกต าแหน่งประเภท ทุกระดับ                  
ทั้งในส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมหม่อนไหม จ านวน 1,096 
คน เนื่องจากกลุ่มบุคลากรทั้ง 3 กลุ่มนี้ ต่างเป็นบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในบริบทภาครัฐโดยตรง ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ผ่านการใช้สูตรการ
ค านวณและเปิดตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ตารางท่ี 3.5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นรายกลุ่ม 

ประเภทบุคลากร จ านวน 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 345 
พนักงานราชการ 587 
ลูกจ้างประจ า 164 

รวมท้ังสิ้น 1,096 
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“ข้าราชการพลเรือนสามัญ” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 คือบุคคลซึ่งได้รับบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณใน
กระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประกอบไปด้วย ต าแหน่งประเภท ดังนี้ 

- ต าแหน่งประเภทบริหาร  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง 
- ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง 
- ต าแหน่งประเภทวิชาการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับ

ช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
- ต าแหน่งประเภททั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับ

ช านาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 
“พนักงานราชการ” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ                 

พ.ศ. 2547 ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานราชการคือบุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นบุคลากรของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วน
ราชการนั้น โดยกรมหม่อนไหมมีพนักงานราชการเพียงหนึ่งประเภท คือ พนักงานราชการทั่วไป ใน 3 
กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคนิค กลุ่มบริหารทั่วไป 

“ลูกจ้างประจ า” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2537 เป็นบุคลากรของรัฐประเภทหนึ่งที่ได้รับค่าจ้างจากรายจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ  

ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างผ่านการใช้สูตรการ
ค านวณและเปิดตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) เพ่ือตรวจสอบถึงความถูกต้องของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้ 

สูตรการค านวณ ของ Yamane (1973) 

              ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) =   
 
  ก าหนดให้ n  หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ท าการศึกษา 
  ก าหนดให้  N  หมายถึง  จ านวนประชากรทั้งหมด 
  ก าหนดให้  e  หมายถึง  ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

ก าหนดให้เป็น 5% = .05 

n = 
  



 96 

n =  
 

n =  293.04 โดยประมาณ (≈) 300 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ ได้จากการค านวณด้วยสูตรดังกล่าวข้างต้น มีจ านวน ประมาณ                

300 คน ซึ่งจากการเก็บแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ                
คืนมา และมีความสมบูรณ์จ านวนทั้งสิ้น 315 คน ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้เป็น 315 คน  

3.2.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ส่วนกลาง จ านวน 5 คน และส่วนภูมิภาค จ านวน 5 คน ที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า รวมเป็นจ านวน 10 คน 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การวจิัยเชิงปริมาณ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สร้างขึ้นทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ทาง www.surveycan.com เพ่ือให้สะดวกและลดข้อจ ากัดใน
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามได้ในเวลาเดียวกัน ส าหรับการเลือกใช้แบบสอบถามนี้ผู้วิจัย
มีความประสงค์ที่ต้องการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ในระดับบุคคล จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้
แบบสอบถามภายใต้แนวคิดความสุขในการท างานของ Manion (2003) และแบบสอบถามการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษาเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กับแนวคิดในเรื่องของความสุข
ในการท างาน ความสุข ความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2) ด าเนินการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานภายใต้กรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ โดย
ประยุกต์จากแนวคิดและองค์ประกอบของความสุขในการท างาน ตลอดจนแนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามและมาตรวัดจากแบบสอบถามความสุขในการ

1096 
1+1.96 (.052) 
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ท างานของ วีรญา ศิริจรรยาพงษ์ (2556) ตามแนวคิดความสุขในการท างานของ Manion (2003) 
และแบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ ปิยาพร ห้องแซง (2555) เพ่ือน ามาพัฒนา 
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และง่ายต่อการท าความเข้าใจของบุคลากร 
 3) น าเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจ านวน                     
3 ท่าน พิจารณาเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษามากข้ึน 
 4) น าเครื่องมือที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้
ท าการศึกษา จ านวน 30 คน เพ่ือน าผลการทดลองท่ีได้ไปท าการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย 

หัวข้อค าถามในแบบสอบถาม จ านวนข้อ 

ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 6 

ข้อค าถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์  25 
- ข้อค าถามกระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือก 7 
- ข้อค าถามกระบวนการด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 6 

- ข้อค าถามกระบวนการด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 6 

- ข้อค าถามกระบวนการด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 6 
ข้อค าถามความสุขในการท างาน 32 

- ข้อค าถามด้านการติดต่อสัมพันธ์ 8 
- ข้อค าถามด้านความรักในงาน 8 
- ข้อค าถามด้านความส าเร็จในงาน 8 
- ข้อค าถามด้านการเป็นที่ยอมรับ 8 
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โดยแบบสอบถามที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนั้น ประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่
ส าคัญ ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเพ่ือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
(ผู้ตอบแบบสอบถาม) ประกอบด้วยข้อมูลในด้านของ ประเภทบุคลากร อายุ เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน 
ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา เงินเดือนที่ได้รับ โดยลักษณะของค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิด แบบส ารวจรายการ (Check list) จ านวน 6 ข้อ  
  ข้อที่  1 ประเภทของบุคลากร เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  
(Nominal Scale) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 
  ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จากข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้จากการสอบถามกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมหม่อนไหม พบว่าอายุของ
บุคลากรทั้ง 3 ประเภทต่ าสุดคือ 18 ปี และสูงสุงคือ 60 ปี ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงได้ใช้อายุดังกล่าว
นี้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดอายุของบุคลากร โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ช่วง (ที่มา: กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม, 2560) ผ่านการค านวณดังนี้ 

พิสัยของช่วงคะแนน   
 

         

         =   8.6 ปี หรือ 9 ปี 
จากการค านวณอายุโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้นนั้น (กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ , 2556) จึง

สามารถแบ่งอายุในแบบสอบถามได้ดังนี้  
  1. ต่ ากว่า 25 ปี   2. 25 – 34 ปี 

3. 35 – 44 ปี  4. 45 – 54 ปี 
5. อายุ 55 ปี ขึ้นไป  

 ข้อที่ 3 เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ได้แก่ เขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 
  ข้อที่ 4 ประสบการณ์ในการท างาน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) จากข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้จากการสอบถามกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล                 
ของกรมหม่อนไหม พบว่าประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรทั้ง 3 ประเภทต่ าสุดคือ น้อยกว่า 1 
ปี และสูงสุงคือ 40 ปี ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วง

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนชั้น 
= 

61 – 18 

5 
= 
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ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากร โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ช่วง (ที่มา: กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม, 2560) ได้ดังนี้  

  1. น้อยกว่า 5 ปี  2. 5 – 10 ปี 
   3. 11 – 15 ปี  4. 16 – 20 ปี 
   5. 21 – 25 ปี  6. 25 ปีขึ้นไป 

ข้อที่ 5 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
โดยก าหนดช่วงของระดับการศึกษาเป็น 5 ช่วง ดังนี้ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกว่า
ปริญญาโท 

 ข้อที่ 6 อัตราเงินเดือนที่ได้รับ (ต่อเดือน) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) จากการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมหม่อนไหม พบว่า
รายได้ต่อเดือนที่บุคลากรแต่ละคนได้รับนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงใช้
เกณฑ์เงินเดือนพ้ืนฐานของบุคลากรแต่ละประเภทมาใช้ในการแบ่งช่วงรายได้ต่อเดือนได้ดังนี้  

ช่วงที่ 1 ต่ ากว่า 15,000 บาท  ช่วงที่ 2 15,000 – 20,000 บาท  
ช่วงที่ 3 20,001 – 30,000 บาท ช่วงที่ 4 30,001 – 40,000  บาท  
ช่วงที่ 5 40,001 – 50,000 บาท  ช่วงที่ 6 50,001 บาท ขึ้นไป  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสอบถามความคิดเห็น โดยลักษณะ
ของค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert’s Scale โดยพัฒนา
แบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากแบบสอบถามของ ปิยาพร ห้องแซง (2555) และจากข้อ
ค าถามอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ใน 4 กระบวนการ ได้แก่  
 1. การสรรหาและคัดเลือก 
 2. การฝึกอบรมและพัฒนา 
 3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 4. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
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ตารางท่ี 3.7 การวิเคราะห์แบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

  

ประเด็นค าถาม ค่าค าถาม แหล่งที่มา 

กระบวนการด้านการสรรหาและคัดเลือก 

องค์กรมีการสรรหา และคัดเลือกที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ในแต่ละต าแหน่งงาน 

+ 
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556)  

(เพิ่ม) 

องค์กรของท่านมีการสรรหา ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อให้มีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ที่ว่างลง 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

การสรรหาในแต่ละครั้งนั้น มีการก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครที่องค์กรต้องการไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะงาน 
หรือต าแหน่งหน้าท่ีของงานนั้น 

+ 
Yamamoto (2013)  

(เพิ่ม) 

องค์กรมีวิธีการคัดเลือกบุคลากรผ่านการทดสอบทางด้าน
ความรู้ และพฤติกรรม ท่ีมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับ
ความต้องการในต าแหน่งงานท่ีเปิดรับ (การสัมภาษณ์  
การสอบข้อเขียน) 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555)  

องค์กรมีระบบการสรรหาและคัดเลือกที่ เป็นธรรมโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

องค์กรสามารถสรรหาและคดัเลอืกคนท่ีมีความสามารถเข้ามา
ท างานในต าแหน่งที่ส าคัญได้เป็นอย่างดี 

+ 
Yamamoto (2013) 

 

ผู้สมัครที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกขององค์กรมีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 
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ตารางท่ี 3.7 การวิเคราะห์แบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

  

ประเด็นค าถาม ค่าค าถาม แหล่งที่มา 

กระบวนการด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

องค์กรของท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

+ 
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556) 

(เพิ่ม) 

องค์กรมีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
ก่อนการฝึกอบรม 

+ วันวิสา จงรักษ์ (2558) (เพิ่ม) 

การฝึกอบรมและพัฒนาขององค์กรช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้  ทักษะในการปฏิบัติ งานให้ดีขึ้ น  และช่วยลด
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้ 

+ 
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556) 

(เพิ่ม) 

องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
และพัฒนาในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

องค์กรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนาท้ังในด้านของทักษะเฉพาะและทักษะทั่วไป 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

ท่านเบื่อหน่ายกับการฝึกอบรมและพัฒนาขององค์กร - 
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556) 

(เพิ่ม) 
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ตารางท่ี 3.7 การวิเคราะห์แบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

  

ประเด็นค าถาม ค่าค าถาม แหล่งที่มา 

กระบวนการด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานและสายงาน มีความยุติธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

ท่านมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างดีก่อนท่ีจะท าการประเมิน 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

องค์กรใช้ผลการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนใน
การเพิ่มค่าตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหน่ง 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถจ าแนก/แยกระดับผล
การปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ท าให้ท่านสามารถทราบถึงผล
การปฏิบัติงานของท่านได้ว่าดีหรือไม่ หรือควรปรับปรุงใน
ส่วนใดบ้าง 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกรอบการประเมิน
ท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของผลงานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา 

+ (เพิ่ม) 

หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ผู้บังคับบัญชา /
หัวหน้างานได้มีการแจ้งผลการประเมินให้ท่านทราบถึงมาตรฐาน
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา  

+ 
(กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์, 

2556)  
(เพิ่ม) 
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ตารางท่ี 3.7 การวิเคราะห์แบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือวัดความสุขในการท างาน จ านวน 32 ข้อ โดยลักษณะของค าถาม
เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert’s Scale ที่พัฒนามาจาก
แบบสอบถามความสุขในการท างานของ วีรญา ศิริจรรยาพงษ์ (2556) ใน 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 1. ความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
 2. ความสุขในการท างานด้านความรักในงาน 
 3. ความสุขในการท างานด้านความส าเร็จในงาน 
 4. ความสุขในการท างานด้านการเป็นที่ยอมรับ 
  

ประเด็นค าถาม ค่าค าถาม แหล่งที่มา 

กระบวนการด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการก าหนดและจ่ายค่าตอบแทน
ขององค์กรมีความเหมาะสมในแตล่ะสายงาน 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

องค์กรของท่านมีการจัดสวสัดิการที่ดี ที่ช่วยส่งเสรมิต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการท างาน 

+ 
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556) 

(เพิ่ม) 
องค์กรของท่านจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ ์

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

สวัสดิการที่ท่านได้รับจากองค์กรไม่เพียงพอและไม่เป็นไป
ตามความต้องการ  

- (เพิ่ม) 

ท่านรู้สึกพอใจกับสิทธิประโยชน์ เช่น การประกันสุขภาพ 
การลาหยุด การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ การศึกษา ฯลฯ มีความ
เหมาะสมส าหรบัการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต 

+ ปิยาพร ห้องแซง (2555) 

ท่านไม่ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม - 
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556) 

(เพิ่ม) 
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ตารางท่ี 3.8 การวิเคราะห์แบบสอบถามความสุขในการท างาน 

ประเด็นค าถาม ความสุขในการท างาน 
ท่านได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน 

ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 

ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรในระหว่างการท างาน 
ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการพูดคยุอย่างเป็นกันเองในเวลาพัก 
ท่านให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนรว่มงานต้องการความช่วยเหลือ 
ผู้ร่วมงานจะช่วยเหลือท่านเมื่อท่านเกิดปัญหาในการท างาน 

ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานให้ที่ท างาน 
ของท่าน 

ผู้ร่วมงานจะแสดงความยินดตี่อบคุลากรคนใดคนหนึ่งที่ไดร้ับเกียรตหิรือ
รางวัลจากผลงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน 
ท่านมีความผูกพันในงานท่ีปฏิบตัอิยู่ในขณะนี ้

ด้านความรักในงาน 

ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

ท่านพอใจท่ีจะท าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมขององค์กรและทุก
กิจกรรมของงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะท างาน 

ท่านมีความสุขกับงานท่ีปฏิบตัิอยู่ในขณะนี ้
ท่านเพลิดเพลินในการท างานจนรูส้ึกว่าเวลาท างานในหนึ่งวันน้ันผ่านไป
อย่างรวดเร็ว 
ท่านมีความปรารถนาที่จะท างานตลอดเวลาที่อยู่ในท่ีท างาน 
ท่านภูมิใจท่ีไดร้ับผดิชอบในการท างานในหน้าท่ีปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 3.8 การวิเคราะห์แบบสอบถามความสุขในการท างาน (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ความสุขในการท างาน 
ท่านได้ท างานจนบรรลเุป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว ้

ด้านความส าเร็จในงาน 

ท่านสามารถท างานท่ีท้าทายไดส้ าเร็จ 
ท่านท างานให้บรรลุเป้าหมายเนื่องจากมีอิสระในการท างาน 
งานท่ีท่านท าได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่ตอ้งการ 
การที่ท่านได้ท างานท าให้ท่านรูส้ึกมีคุณค่าในชีวิต 

ท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจในงานที่ท าอยู่ 
การท างานของท่านมีความก้าวหนา้ตลอดเวลา 

งานท่ีท่านรับผิดชอบอยู่มสี่วนท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา 
เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน 

ด้านการเป็นที่ยอมรับ 

เพื่อนร่วมงานแสดงความประทับใจ เมื่อท่านท างานส าเร็จ 
ท่านได้รับความเชื่อถือจากผูร้่วมงาน 
บุคลากรท่านอ่ืนในหน่วยงานยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน/
ข้อเสนอแนะของท่าน 
ท่านสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานกับผู้ร่วมงาน 
คนอ่ืนๆ ในองค์กรได ้
ท่านได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบหรือด าเนินการในโครงการพิเศษตา่งๆ 
ของหน่วยงาน 

ท่านได้รับมอบหมายงานที่มากข้ึนจากผู้บังคับบัญชาของท่าน 
ท่านได้ใช้ความรู้ที่มมีาพัฒนางานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง 
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ส าหรับเกณฑ์ที่ถูกน ามาใช้ในการวัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้                  
มาตรวัด Likert’s Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จาก ระดับ 1 (เห็นด้วยน้อยที่สุด) – ระดับ 5                  
(ไม่เห็นด้วยที่สุด) ตามล าดับ เห็นด้วยที่สุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยที่สุด (ปิยาพร 
ห้องแซง, 2555) 
 ระดับ    ข้อค าถามเชิงบวก     ข้อค าถามเชิงลบ 

เห็นด้วยที่สุด    5    1 

 เห็นด้วย     4    2 

 ไม่แน่ใจ     3    3 
 ไม่เห็นด้วย    2    4 
 ไม่เห็นด้วยที่สุด    1    5 
 

ส าหรับเกณฑ์ที่ถูกน ามาใช้ในการวัดความสุขในการท างานนั้น ผู้วิจัยได้ท าการใช้มาตรวัด 
Likert’s Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จาก ระดับ 1 (ไม่เห็นด้วยที่สุด) – ระดับ 5 (เห็นด้วยที่สุด) 
ตามล าดับ เห็นด้วยที่สุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยที่สุด (วีรญา ศิริจรรยาพงษ์, 2556) 

ระดับ        ความหมาย 
เห็นด้วยที่สุด   5 
เห็นด้วย    4 
ไม่แน่ใจ    3 
ไม่เห็นด้วย   2 
ไม่เห็นด้วยที่สุด   1 

  
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured Interview) ด้วยค าถามปลายเปิด (Open – ended 
Question) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้รับจากการเก็บแบบสอบถามในแต่ละ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน เพ่ือน ามาสร้างเป็นข้อค าถามที่
ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยืนยันกับผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิจั ย             
เชิงปริมาณ รวมถึงเพ่ือค้นหารายละเอียดเพ่ิมเติมที่มีลักษณะซับซ้อนและมีความละเอียดมากกว่า
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นจากผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน ในรูปแบบของเหตุผล ค าอธิบาย สาเหตุ และรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ             



 107 

ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน ภายใต้การให้ค าปรึกษาของคณะ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 2. ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
แล้วน าไปใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะท าการ
นัดแนะเวลา และสถานที่กับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการ
บันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ทั้งนี้ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์แต่ละครั้งนั้นอยู่ระหว่าง 30 – 60 นาที ต่อคน เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านต่างมีภารกิจ
ที่จะต้องไปด าเนินการต่อ ท าให้ไม่สามารถให้เวลาที่มากพอกับผู้วิจัยได้ 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้ท าการเลือกจากองค์ประกอบที่มีผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่น่าสนใจในรายละเอียด

ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทั่วไป ในประเด็นของชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ประเภท

บุคลากร อายุ เขตพื้นท่ีของหน่วยงาน  
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพ่ือศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ

ความสุขในการท างาน ในประเด็นค าถามดังต่อไปนี้ 
1). การพิจารณาคัดเลือกจากตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์สูงสุดกับความสุขในการท างาน 2 อันดับแรก คือ 
(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม  (r = .536**) 
(2) การสรรหาและคัดเลือก   (r = .463**) 
(3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน  (r = .553**) 

2) การพิจารณาคัดเลือกจากตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
น้อยที่สุดกับความสุขในการท างานอันดับแรก คือ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (r = .136**) 

3) การพิจารณาคัดเลือกจากข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดจากตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดกับความสุขในการท างานอันดับแรก 

 การสรรหาและคัดเลือก 
 (1) องค์กรของท่านมีการสรรหา ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มี

บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างลง (ค่าเฉลี่ย = 3.771) 
 (2) ท่านมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีก่อนที่

จะท าการประเมิน (ค่าเฉลี่ย = 4.155) 
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4) การพิจารณาคัดเลือกจากข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจากตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดกับความสุขในการท างาน 2 อันดับแรก  

 การสรรหาและคัดเลือก  
(1) องค์กรมีการสรรหา และคัดเลือกที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส เป็นธรรม 

และเสมอภาค ในแต่ละต าแหน่งงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.133) 
 (2) องค์กรสามารถสรรหาและคัดเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาท างานในต าแหน่ง

ที่ส าคัญได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.168) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 (1) หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ผู้บังคับบัญชา /างานได้มีหัวหน้

ดขึ้นการแจ้งผลการประเมินให้ท่านทราบถึงมาตรฐานหรือข้อบกพร่องที่เกิ ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุง
หรือพัฒนา (ค่าเฉลี่ย = 2.984) 

 (2) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและสาย
งาน มีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง (ค่าเฉลี่ย = 

3.003)  

3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยจะท าการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้ 

 1. การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) เป็นการทดสอบเพ่ือหา                  
ความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ว่าสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนตรง
ตามประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการสอบถามมากเพียงใด และข้อค าถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ               
การศึกวิจัยหรือไม่ อย่างไร โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ                    
จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจ และประเมินแบบสอบถามรายข้อ ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถาม ( Index of Item Objective Congruence : IOC) ด้วยเกณฑ์คะแนน 3 ระดับ                  
(กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์, 2556) ดังนี้ 

คะแนน ระดับความเหมาะสม/สอดคล้อง 

+1           ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสามารถวัดได้ 
  0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสามารถวัดได้ 
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สามารถวัดได้ 
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สูตรในการค านวณ 
 
    IOC =  
 

ก าหนดให้ IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ก าหนดให้              หมายถึง  ผลบวกของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

ก าหนดให้  N หมายถึง  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 
จากนั้นผู้จึงได้น าข้อแนะน าที่ได้รับจากท้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง แก้ไข

เครื่องมือให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อแนะน า และส่งให้ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้งเพ่ือให้
ได้เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับ 

การคัดเลือกข้อค าถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษา และความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการเป็นรายด้าน แยกรายข้อ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ไม่ต่ ากว่า .5 หากข้อ
ค าถามใดมีค่าต่ ากว่า .5 ต้องน าข้อค าถามดังกล่าวนั้นไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะ
น าไปทดลองใช้ (Pilot-Test) 

ผลการประเมิน ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในแต่ละด้านเป็นรายข้อของ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 25 ข้อ และความสุขในการท างาน 
จ านวน 32 ข้อ รวมทั้งสิ้น 57 ข้อ พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง    
3 ท่าน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .97 ผู้วิจัยจึงได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ต่อไป  
 2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) จากการน าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นนี้ไปทดลองใช้ (Pilot-Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ท าการศึกษา จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มเดียวกับประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา เพ่ือทดสอบและน าผลการทดลองเก็บรวบรวมในครั้งนี้มาท าการทดสอบเพ่ือค านวณหาค่า
ความเชื่อมั่น ผ่านการหาค่า Cronbach's alpha ซึ่งเป็นการหาค่า "สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น" 
(Coefficient of Reliability) ยิ่งค่าสูงยิ่งมีความน่าเชื่อมั่นสูง โดยปกติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เช่นนี้จะมีเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ของค่าดังกล่าวอยู่ที่ .7 ขึ้นไป 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนข้อ 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

ของความเชื่อม่ัน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  25 .911 
ความสุขในการท างาน 32 .934 

ผลรวมค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 57 .947 

3. เมื่อผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ทั้งในด้านของความเที่ยงตรง และค่าความ
เชื่อมั่นจนเป็นที่ยอมรับแล้ว จึงน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงส าหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้ จ านวน 315 คน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยจะท าการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์) ผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้ 

 1. การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
คณะอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  เพ่ือเป็นการทดสอบหาความ
เที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ว่าสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตาม
ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการสอบถามมากเพียงใด และข้อค าถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
ศึกวิจัยหรือไม่ อย่างไร โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญจ านวน                 
3 ท่าน เมื่อผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้รับจากการเก็บแบบสอบถามในแต่
ละกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน เพ่ือน ามาสร้างเป็น
ข้อค าถามที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยืนยันกับผลการวิจัยที่ได้รับจาก
การวิจัยเชิงปริมาณ รวมถึงเพ่ือค้นหารายละเอียดเพ่ิมเติมที่มีลักษณะซับซ้อนและมีความละเอียด
มากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็น
จากผู้ให้สัมภาษณ์  
 2. ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น 
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3.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเชิงปริมาณ : แบบสอบถาม 

 ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 
การเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1) ประสานกับกองบริการการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒน   
บริหารศาสตร์ เพ่ือด าเนินการออกจดหมายเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรของกรมหม่อนไหมท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

2) ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 315 คน ด้วยแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 350 ฉบับ 

3) ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ หลังจากที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนกลับมายังผู้วิจัยในทันที     
หากพบข้อผิดพลาดในข้อมูลหรือการตอบแบบสอบถามที่ไม่ครบด้วย ผู้วิจัยจะด าเนินการติดต่อ
กลับไปยังหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทันที เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และ
สมบูรณ์ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ : การสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
 1. ติดต่อประสานกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภท เพ่ือนัดหมายเวลา และสถานที่ในการ
สัมภาษณ์ เพ่ือมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการน าผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเด็นค าตอบที่เป็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน 
ในรูปแบบของเหตุผล ค าอธิบาย สาเหตุ  และรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน  
 2. ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน : กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
ในครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิง
ปริมาณ และส่วนที่สอง การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ มาท าการ
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ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าถามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการตอบข้อค าถาม 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการทดสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติ (SPSS) ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส าหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ  

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ ผ่านการเก็บแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์ได้
ใน 2 แนวทาง ได้แก่ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

3.6.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนานี้จะถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ส่วนที่ส าคัญ

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประเภท อายุ เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน ประสบการณ์
ในการท างาน ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ได้รับ (ต่อเดือน) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาใน
รูปแบบของการบรรยายถึงลักษณะต่างๆ ของข้อมูล ในรูปแบบของ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าความถ่ี (Frequency) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 4 กระบวนการ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะออกมาในรูปแบบของ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่ 
(Frequency) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลความสุขในการท างาน ทั้ง 4 ด้าน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะ
ออกมาในรูปแบบของ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่ (Frequency) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

การแปลผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน 4 กระบวนการ ได้แก่ การสรรหาและ
คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ผ่าน
การแบ่งช่วงของผลคะแนน ดังนี้ (ปิยาพร ห้องแซง, 2555)  

พิสัยของช่วงคะแนน    
  

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนชั้น 
= 
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           =   0.8 

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย      ระดับความคิดเห็น 
      4.21 – 5.00  การบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับดีมาก 
      3.41 – 4.20  การบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับดี 
      2.61 – 3.40  การบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.81 – 2.60  การบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับไม่ดี  
      1.00 – 1.80  การบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับไม่ดีอย่างมาก 
 

การแปลผลความสุขในการท างาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม โดยผู้วิจัย

ใช้เกณฑ์การแปลผลคะแนนความสุขในการท างาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ทั้งรายด้านและโดยรวมของ
ความสุขในการท างาน ดังเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (วีรญา ศิริจรรยาพงษ์, 2556) 

 
พิสัยของช่วงคะแนน   
 

ช่วงคะแนนความสุขในการท างานส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ รายด้าน ประกอบด้วย
ความสุขในการท างาน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
2. ด้านความส าเร็จในงาน 
3. ด้านความรักในงาน 
4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 

จ านวนข้อ ด้านละ 8 ข้อ      
  
    
    

 =   10.7 
 
  

5 – 1 
5 

= 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนชั้น 
= 

40 – 8 
3 

= 

32 
3 

= 
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ดังนั้นจึงมีเกณฑ์การพิจารณาระดับจากการวัดคะแนนรายด้าน จ านวน 32 ข้อ ตาม
ช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 

  
ช่วงคะแนน    8.0 – 18.6 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ า 
ช่วงคะแนน   18.7 – 29.3  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน  29.4 – 40.0 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง 
 
ช่วงคะแนนความสุขในการท างานโดยรวม ความสุขในการท างาน 4 ด้าน ดังนี้ 

 
จ านวนข้อด้านละ 32 ข้อ    
 
    

 =   42.7 

ช่วงคะแนน       32 – 74.67 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ า 
ช่วงคะแนน   74.68 – 117.34 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน  117.35 – 160 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง 

3.6.1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับความสุข

ในการท างาน โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่               
เป็นอิสระต่อกัน ( Independent sample T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                    
(One – way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 กระบวนการ
กับความสุขในการท างานทั้ง 4 ด้าน โดยใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และ .05 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ดังเกณฑ์ต่อไปนี้ (วีรญา ศิริจรรยาพงษ์, 2556) 
  

160 – 32 
3 

= 

128 
3 

= 
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3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดย
ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าตอบที่ได้รับ 

2. โดยการน าบทสัมภาษณ์ที่ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ มาแบ่งและจัดหมวดหมู่ของค าตอบ
อย่างเป็นระบบ 
 3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์แบบแยกส่วนประกอบ ผ่านการแบ่งประเภท 
และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล และตีความเชิงอุปนัยเพ่ือน าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาสร้างข้อสรุป
ร่วมกันในประเด็นนั้นๆ  
 4. น าเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนา 

ทิศทาง  ความหมาย/ลักษณะความสัมพันธ์ 
+ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์เป็นเครื่องหมายบวก (ตัวแปรทั้ง

สองมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่คล้อยตามกัน) 
0 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
–  ถ้าค่าสัมประสิทธิ์เป็นเครื่องหมายลบ (ตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ตรงข้ามกัน) 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์ 
± .80 – ± 1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
± .60 – ± .79 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
± .40 – ± .59 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
± .20 – ± .39 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
± .01 – ± .19 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

0 ไม่มีความสัมพันธ์เลย 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

 

การวิจัย ในครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งผสมผสาน ( Mixed -  method Research)  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขใน                    
การท างาน : กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพ่ือศึกษาถึงความสุข                    
ในการท างานของบุคลากร ซึ่งสามารถแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ  

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
X   แทน ค่าเฉลี่ย 

S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
r       แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 

4.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 350 คน ได้รับ

แบบสอบถามตอบกลับคืนมาเป็นจ านวน 330 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.2 ซึ่งจากการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาพบว่ามีความสมบูรณ์ จ านวน 315 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
95.45 โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็นผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

สถิติเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
ประเภท อายุ เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนที่
ได้รับ ของบุคลากรกรมหม่อนไหม  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านของความสุขในการท างานทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความส า เร็จในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ ของ
บุคลากรกรมหมอ่นไหม  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการ ได้แก่ 
การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและ                    
สิทธิประโยชน์  

สถิติเชิงอนุมาน 
การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมแตกต่างกัน จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  สมมติฐานที่ 1.1 ประเภทบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.2 บคุลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3 บุคลากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่แตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.4 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 1.6 บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกัน มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกัน  
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สมมติฐานที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน  
 สมมติฐานที่ 2.1 การสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
 สมมติฐานที่ 2.2 การฝึกอบรมและพัฒนาความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
 สมมติฐานที่ 2.3 การบริหารผลการปฏิบัติงานความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
 สมมติฐานที่ 2.4 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
สถิติเชิงพรรณนา 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
ประเภท อายุ เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนที่
ได้รับ ของบุคลากรกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนของข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=315) 

ปัจจัย ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน (คน) 

ความถี่ 
ร้อยละ 

ประเภท    
 ข้าราชการ 117 37.1 
 พนักงานราชการ 103 32.7 
 ลูกจ้างประจ า 95 3.2 

อายุ    
 ต่ ากว่า 25 ปี 7 2.2 
 25 – 34 ปี 130 41.3 
 35 – 44 ปี 49 15.6 
 45 – 54 ปี 54 17.1 
 55 ปีขึ้นไป 75 23.8 

เขตพื้นที่ของ
หน่วยงาน 

   

 ส่วนกลาง 96 30.5 
 ส่วนภูมิภาค 219 69.5 



 119 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนของข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=315) (ต่อ) 

ปัจจัย ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน (คน) 

ความถี่ 
ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

   

 น้อยกว่า 5 ปี 87 27.6 
 5 – 10 ปี 76 24.1 
 11 – 15 ปี 29 9.2 
 16 – 20 ปี 42 13.3 
 21 – 25 ปี 52 16.5 
 25 ปีขึ้นไป 29 9.2 

ระดับการศึกษา    
 ปวช. 11 3.5 
 ปวส. 34 1.8 
 ปริญญาตรี 200 63.5 
 ปริญญาโท 61 19.4 
 สูงกว่าปริญญาโท 9 2.9 
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 

(ต่อเดือน) 
   

 ต่ ากว่า 15,000 บาท 39 12.4 
 15,000 – 20,000 บาท 101 32.1 
 20,001 – 30,000 บาท 57 18.1 
 30,001 – 40,000 บาท 60 19.0 
 40,001 – 50,000 บาท 42 13.3 
 50,001 บาท ขึ้นไป 16 5.1 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 315 คน สามารถจ าแนกรายละเอียด
ของแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้ 

1. ประเภท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการร้อยละ 37.1 พนักงานราชการร้อยละ 32.7 
และลูกจ้างประจ าร้อยละ 3.2 

2. อายุ มีอายุอยู่ในช่วง 25 – 34 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 
55 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.8 

3. เขตพื้นที่ของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานอยู่ในส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 
69.5 และส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.5  

4. ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี เป็นประสบการณ์
ในการท างานที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกตอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.6 และท างานมา 5 – 10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 เป็นล าดับรองลงมา  

5. ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี                    
ร้อยละ 63.5  

6. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ (ต่อเดือน) รายได้ในช่วง 15,001 – 20,000 เป็นช่วงของรายได้ที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับมากที่สุด 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการ ได้แก่ 
การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ สามารถแจกแจงจ านวน ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (n=315) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

การสรรหาและคัดเลือก 3.445 .833 ดี 
การฝึกอบรมและพัฒนา 3.783 .802 ดี 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3.291 .867 ปานกลาง 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3.777 .792 ดี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม 3.574 .824 ดี 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 กระบวนการ ได้แก่ การสรรหา
และคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
สามารถสรุปได้ว่าบุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม
อยู่ในระดับดี ( X = 3.574) โดยกระบวนการด้านการฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรกรมหม่อนไหม                  
มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับดี ( X = 3.783) รองลงมาคือค่าตอบแทนและ                  
สิทธิประโยชน์ และการสรรหาและคัดเลือก ( X = 3.777 และ X = 3.445 ตามล าดับ) ส่วนการบริหาร                  
ผลการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.291)  

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสรรหาและคัดเลือก 

การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

เห็น
ด้วย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
ที่สุด 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

การสรรหาและคัดเลือก 
1. องค์กรมีการสรรหา และ
คัดเลือกที่... 

20 
(6.3) 

94 
(29.8) 

115 
(36.5) 

80 
(25.4) 

6 
(1.9) 

3.133 .931 
ปาน
กลาง 

7 

2. องค์กรของท่านมีการสรร
หา ทั้งจากภายใน... 

35 
(11.1) 

197 
(62.5) 

64 
(2.3) 

14 
(4.4) 

5 
(1.6) 

3.771 .764 ดี 1 

3. การสรรหาในแตล่ะครั้ง
น้ัน มีการก าหนด... 

31 
(9.8) 

185 
(58.7) 

83 
(26.3) 

14 
(4.4) 

2 
(.6) 

3.727 .723 ดี 2 

4. องค์กรมีวิธีการคัดเลือก
บุคลากรผ่านการทดสอบ... 

35 
(11.1) 

109 
(34.6) 

149 
(47.3) 

20 
(6.3) 

2 
(.6) 

3.492 .799 ดี 5 

5. องค์กรมีระบบการสรรหา
และคัดเลือกที่เป็นธรรม... 

25 
(7.9) 

113 
(35.9) 

122 
(38.7) 

48 
(15.2) 

7 
(2.2) 

3.320 .904 
ปาน
กลาง 

5 

6. องค์กรสามารถสรรหา
และคัดเลือกคนที่มี... 

25 
(7.9) 

79 
(25.1) 

141 
(44.8) 

64 
(2.3) 

6 
(1.9) 

3.168 .906 
ปาน
กลาง 

6 

7. ผู้สมัครที่ผ่านการสรรหา
และคัดเลือก... 

26 
(8.3) 

136 
(43.2) 

131 
(41.6) 

15 
(4.8) 

7 
(2.2) 

3.504 .803 ดี 3 

การสรรหาและคัดเลือกโดยรวม 3.445 .833 ดี  
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านการสรรหาและคัดเลือกโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =  3.445) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
องค์กรของท่านมีการสรรหาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่ว่างลง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  3.771) ข้อการสรรหาในแต่ละครั้งนั้น มีการก าหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครที่องค์กรต้องการไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะงาน หรือต าแหน่งหน้าที่ของงานนั้น 
มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  3.727) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.133) คือ องค์กรมีการสรรหา                    
และคัดเลือกท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ในแต่ละต าแหน่งงาน 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

เห็น
ด้วย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
ที่สุด 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

การฝึกอบรมและพัฒนา 
8. องค์กรของท่านมีการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากร... 

35 
(11.1) 

183 
(58.1) 

54 
(17.1) 

38 
(12.1) 

5 
(1.6) 

3.650 .887 ดี 5 

9. องค์กรมีการส ารวจ
ความต้องการ... 

49 
(15.6) 

199 
(63.2) 

55 
(17.5) 

7 
(2.2) 

5 
(1.6) 

3.888 .742 ดี 2 

10. การฝึกอบรมและ
พัฒนาขององค์กร... 

95 
(3.2) 

185 
(58.7) 

24 
(7.6) 

11 
(3.5) 

0 
(0) 

4.155 .703 ดี 1 

11. องค์กรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร... 

20 
(6.3) 

188 
(59.7) 

78 
(24.8) 

26 
(8.3) 

3 
(1) 

3.622 .765 ดี 6 

12. องค์กรมีการสนับสนุน
ให้บุคลากร... 

28 
(8.9) 

179 
(56.8) 

99 
(31.4) 

9 
(2.9) 

0 
(0) 

3.717 .662 ดี 3 

*13. ท่านเบื่อหน่ายกับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาของ
องค์กร 

15 
(4.8) 

28 
(8.9) 

70 
(22.2) 

136 
(43.2) 

66 
(21) 

3.666 1.052 ดี 4 

การฝึกอบรมและพัฒนาโดยรวม 3.783 .802 ดี  

หมายเหตุ: * หมายถึง ข้อค าถามเชิงลบที่ได้ท าการกลับค่าคะแนนเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าเฉลี่ยให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกับค าถามเชิงบวกแล้ว  
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =  3.783) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า                   
การฝึกอบรมและพัฒนาขององค์กรช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบั ติงานให้ดีขึ้น 
และช่วยลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.155) ข้อองค์กรมีการส ารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรก่อนการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  3.888) และ
ข้อองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์กร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.622) 

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

เห็น
ด้วย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
ที่สุด 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
14. กระบวนการประเมินผล
การปฏบิัตงิานมีความ
เหมาะสม... 

19 
(6) 

86 
(27.3) 

98 
(31.1) 

101 
(32.1) 

11 
(3.5) 

3.003 .988 
ปาน
กลาง 

5 

15. ท่านมีความเขา้ใจใน
หลักเกณฑ์การประเมิน... 

122 
(38.7) 

129 
(41) 

55 
(17.5) 

9 
(2.9) 

0 
(0) 

4.155 .808 ดี 1 

16. องค์กรใช้ผลการ
ปฏิบตัิงานที่มีการก าหนด
ตัวชี้วดั... 

15 
(4.8) 

89 
(28.3) 

150 
(47.6) 

57 
(18.1) 

4 
(1.3) 

3.171 .823 
ปาน
กลาง 

3 

17. การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานสามารถจ าแนก/
แยกระดบั... 

13 
(4.1) 

101 
(32.1) 

178 
(56.5) 

20 
(6.3) 

3 
(1) 

3.320 .697 
ปาน
กลาง 

2 

18. ก่อนการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานในทุกรอบ... 

18 
(5.7) 

89 
(28.3) 

122 
(38.7) 

82 
(26) 

4 
(1.3) 

3.111 .901 
ปาน
กลาง 

4 

19. หลังจากการประเมินผล
การปฏบิัตงิานสิ้นสุดลง... 

22 
(7) 

76 
(24.1) 

100 
(31.7) 

109 
(34.6) 

8 
(2.5) 

2.984 .985 
ปาน
กลาง 

6 

การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยรวม 3.291 .867 
ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =  3.291) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ท่านมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีก่อนที่จะท าการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.155) ข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถจ าแนก/แยก
ระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ท าให้ท่านสามารถทราบถึงผลการปฏิบัติงานของท่านได้ว่าดี
หรือไม่ หรือควรปรับปรุงส่วนใดบ้าง มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  3.320) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด                   
( X = 2.984) คือ หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้มีการ
แจ้งผลการประเมินให้ท่านทราบถึงมาตรฐานหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงหรือ
พัฒนา 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

เห็น
ด้วย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
ที่สุด 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
2. หลักเกณฑ์และมาตรฐานใน
การก าหนดและจ่าย... 

41 
(13) 

200 
(63.5) 

59 
(18.7) 

14 
(4.4) 

1 
(.3) 

3.844 .707 ดี 2 

21. องค์กรของท่านมีการจดั
สวัสดิการทีด่ี... 

38 
(12.1) 

191 
(6.6) 

71 
(22.5) 

13 
(4.1) 

2 
(.6) 

3.793 .726 ดี 3 

22. องค์กรของท่านจ่าย
ค่าตอบแทนให้อยา่งเหมาะสม. 

30 
(9.5) 

190 
(6.3) 

84 
(26.7) 

11 
(3.5) 

0 
(0) 

3.758 .666 ดี 6 

23.* สวัสดิการที่ท่านได้รบัจาก
องค์กรไม่เพียงพอ... 

14 
(4.4) 

34 
(1.8) 

72 
(22.9) 

146 
(46.3) 

49 
(15.6) 

3.577 1.020 ดี 5 

24. ท่านรู้สึกพอใจกับสิทธิ
ประโยชน์... 

42 
(13.3) 

183 
(58.1) 

77 
(24.4) 

8 
(2.5) 

5 
(1.6) 

3.790 .761 ดี 4 

25.* ท่านไม่ได้รบัค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม 

3 
(1) 

18 
(5.7) 

65 
(2.6) 

150 
(47.6) 

79 
(25.1) 

3.901 .874 ดี 1 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์โดยรวม 3.777 .792 ด ี  

หมายเหตุ: * หมายถึง ข้อค าถามเชิงลบที่ได้ท าการกลับค่าคะแนนเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าเฉลี่ยให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกับค าถามเชิงบวกแล้ว  
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =  3.777) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  3.901) ข้อหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการก าหนดและจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรมีความเหมาะสมในแต่ละสายงาน มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา ( X =  3.844) และข้อองค์กรของท่านจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.758) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านของความสุขในการท างาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อ
สัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรกรมหม่อน
ไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแจกแจงจ านวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.7 การแปลผลความสุขในการท างานรายด้าน (n=315) 

ความสุข 
ในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

SUM 
แปลผล 

(n=
315) 

X  

เห็นด้วย
ที่สุด 

 
(5) 

เห็นด้วย 
 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 
 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย
ที่สุด 
(1) 

ผลรวม 
× 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลรวม 
× 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลรวม 
× 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลรวม 
× 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลรวม 
× 
ค่า

น้ าหนัก 
ด้านการติดต่อ

สัมพันธ ์
565 1,280 529 80 6 

9,698 
30.78 

3.943 
2,825 5,120 1,587 160 6 สูง 

ด้านความรักในงาน 
590 1134 646 140 10 

9,714 
30.83 

3.951 
2950 4536 1938 280 10 สูง 

ด้านความส าเร็จ 
ในงาน 

642 1,283 556 38 1 
10,087 

32 
4.002 

3,210 5,132 1,668 76 1 สูง 
ด้านการเป็นที่

ยอมรับ 
390 1,316 706 107 1 

9,547 
30.31 

3.788 
1,950 5,264 2,118 214 1 สูง 

ความสุขในการท างานโดยรวม 39,046 
123.96 

3.921 
สูง 



 

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขในการท างานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ สามารถสรุปได้ว่า
บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง 123.96 คะแนน (ช่วงคะแนน 
117.35 - 160) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.921 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความส าเร็จในงานมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับสูง 32 คะแนน (ช่วงคะแนน 29.4 – 4.0) มีค่าเฉลี่ย 4.002 รองลงมาคือด้านความ
รักในงาน ด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้านการเป็นที่ยอมรับ (30.83 คะแนน; X = 3.951, 30.78 
คะแนน; X = 3.943 และ 30.30 คะแนน; X = 3.788 ตามล าดับ)  

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 

ความสุขในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

X  S.D. 
เห็นด้วย

ที่สุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยที่สดุ 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

การติดต่อสัมพันธ์ 
1. ท่านได้รบัความร่วมมือจาก
ผู้ร่วมงาน 

50 
(15.9) 

191 
(6.6) 

72 
(22.9) 

2 
(.6) 

0 
(0) 

3.917 .638 

2. ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกัน
อย่างเป็นมติร... 

78 
(24.8) 

182 
(57.8) 

55 
(17.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.073 .646 

3. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีการพูดคุย
อย่างเป็นกันเอง... 

103 
(32.7) 

158 
(5.2) 

49 
(15.6) 

5 
(1.6) 

0 
(0) 

4.139 .726 

4. ท่านให้ความช่วยเหลือ... 
116 

(36.8) 
187 

(59.4) 
9 

(2.9) 
3 
(1) 

0 
(0) 

4.320 .577 

5. ผู้ร่วมงานจะช่วยเหลือท่าน... 
47 

(14.9) 
177 

(56.2) 
82 
(26) 

5 
(1.6) 

4 
(1.3) 

3.819 .745 

6. ท่านรู้สึกเป็นสขุเมื่อได้ท างาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน... 

50 
(15.9) 

194 
(61.6) 

70 
(22.2) 

1 
(.3) 

0 
(0) 

3.930 .624 

7. ผู้ร่วมงานจะแสดงความยินดตี่อ
บุคลากร... 

75 
(23.8) 

166 
(52.7) 

66 
(21.0) 

8 
(2.5) 

0 
(0) 

3.977 .741 

8. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน... 
46 

(14.6 
85 
(27) 

126 
(40) 

56 
(17.8) 

2 
(.6) 

3.371 .960 

ด้านการติดต่อสัมพันธ์โดยรวม 3.943 .707 
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 จากตารางที่  4.8 พบว่า ความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ของบุคลากร                    
กรมหม่อนไหม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.943 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่านให้ความช่วยเหลือเมื่อ
เพ่ือนร่วมงานต้องการความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.320) ข้อท่านและเพ่ือนร่วมงานมี
การพูดคุยอย่างเป็นกันเองในเวลาพักมีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  4.139) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด                   
( X = 3.371) คือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมด้าน
ความรักในงาน 

ความสุขในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

X  S.D. 
เห็นด้วย

ที่สุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยที่สดุ 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

ความรักในงาน 
9. ท่านมีความผูกพันในงานที่
ปฏิบตัิ... 

55 
(17.5) 

175 
(55.6) 

80 
(25.4) 

5 
(1.6) 

0 
(0) 

3.888 .693 

10. ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะ... 
159 
(5.5) 

145 
(46) 

8 
(2.5) 

3 
(1) 

0 
(0) 

4.460 .597 

11. ท่านพอใจที่จะท าทุกสิง่ทุก
อย่าง... 

75 
(23.8) 

169 
(53.7) 

67 
(21.3) 

4 
(1.3) 

0 
(0) 

4 .709 

12. ท่านมีความกระตือรือร้น... 
89 

(28.3) 
185 

(58.7) 
38 

(12.1) 
3 
(1) 

0 
(0) 

4.142 .649 

13. ท่านมีความสุขกบังาน... 
54 

(17.1) 
145 
(46) 

104 
(33) 

12 
(3.8) 

0 
(0) 

3.765 .775 

14. ท่านเพลิดเพลินในการ
ท างาน... 

38 
(12.1) 

114 
(36.2) 

111 
(35.2) 

42 
(13.3) 

10 
(3.2) 

3.406 .970 

15. ท่านมีความปรารถนาที่จะ
ท างาน... 

57 
(18.1) 

142 
(45.1) 

98 
(31.1) 

18 
(5.7) 

0 
(0) 

3.755 .814 

16. ท่านภมูิใจที่ได้รบัผิดชอบ... 113 
(35.9) 

154 
(48.9) 

45 
(14.3) 

3 
(1) 

0 
(0) 

4.196 .708 

ด้านความรักในงานโดยรวม 3.951 .739 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความสุขในการท างานด้านความรักในงานของบุคลากรกรม                
หม่อนไหม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.951 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่านมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้
ส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.460) ข้อท่านภูมิใจที่ได้รับผิดชอบในการท างานในหน้าที่ปัจจุบัน                
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มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  4.196) และข้อท่านเพลิดเพลินในการท างานจนรู้สึกว่าเวลาท างานในหนึ่ง
วันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.406) 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม
ด้านความส าเร็จในงาน 

ความสุขในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

X  S.D. 
เห็นด้วย

ที่สุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยที่สดุ 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

ความส าเร็จในงาน 

17. ท่านได้ท างานจนบรรลุเปา้หมาย... 
80 

(25.4) 
183 

(58.1) 
50 

(15.9) 
2 

(.6) 
0 
(0) 

4.082 .657 

18. ท่านสามารถท างาน... 
74 

(23.5) 
164 

(52.1) 
77 

(24.4) 
0 
(0) 

0 
(0) 

3.990 .693 

19. ท่านท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย... 
42 

(13.3) 
154 

(48.9) 
98 

(31.1) 
21 

(6.7) 
0 
(0) 

3.688 .785 

2. งานที่ท่านท าได้ผลลัพธ์ทีด่ี... 
51 

(16.2) 
162 

(51.4) 
101 

(32.1) 
1 

(.3) 
0 
(0) 

3.834 .685 

21. การที่ทา่นได้ท างานท าให้ท่าน... 
154 

(48.9) 
126 
(40) 

35 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.377 .677 

22. ท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจ... 
100 

(31.7) 
165 

(52.4) 
50 

(15.9) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.158 .672 

23. การท างานของทา่นมี... 
44 
(14) 

157 
(49.8) 

101 
(32.1) 

12 
(3.8) 

1 
(.3) 

3.733 .756 

24. งานที่ทา่นรับผิดชอบอยู่มี... 
97 

(3.8) 
172 

(54.6) 
44 
(14) 

2 
(.6) 

0 
(0) 

4.155 .671 

ด้านความส าเร็จในงานโดยรวม 4.002 .699 

จากตารางที่ 4.10 พบว่าความสุขในการท างานด้านความส าเร็จในงานของบุคลากรกรม
หม่อนไหม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.002 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อการที่ท่านได้ท างานท าให้ท่านรู้สึกมี
คุณค่าในชีวิต มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =  4.377) ข้อท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจในงานที่ท าอยู่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา ( X =  4.158) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.688) คือท่านท างานจนบรรลุเป้าหมาย
เนื่องจากมีอิสระในการท างาน 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
ด้านการเป็นที่ยอมรับ 

ความสุขในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น (n=315) 

X  S.D. 
เห็นด้วย

ที่สุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยที่สดุ 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

จ านวน  
(%) 

การเป็นที่ยอมรับ 

25. เพื่อนร่วมงานยอมรับ... 
39 

(12.4) 
175 

(55.6) 
100 

(31.7) 
1 

(.3) 
0 
(0) 

3.800 .644 

26. เพื่อนร่วมงานแสดงความ
ประทับใจ... 

34 
(1.8) 

144 
(45.7) 

99 
(31.4) 

38 
(12.1) 

0 
(0) 

3.552 .840 

27. ท่านได้รับความเชื่อถือ... 
42 

(13.3) 
172 

(54.6) 
95 

(3.2) 
6 

(1.9) 
0 
(0) 

3.793 .685 

28. บุคลากรท่านอ่ืนในหน่วยงาน... 
33 

(1.5) 
180 

(57.1) 
90 

(28.6) 
12 

(3.8) 
0 
(0) 

3.742 .691 

29. ท่านสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์... 

53 
(16.8) 

181 
(57.5) 

78 
(24.8) 

3 
(1) 

0 
(0) 

3.901 .667 

3. ท่านได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบ... 
46 

(14.6) 
137 

(43.5) 
93 

(29.5) 
38 

(12.1) 
1 

(.3) 
3.600 .891 

31. ท่านได้รับมอบหมายงานที่... 
41 
(13) 

167 
(53) 

99 
(31.4) 

8 
(2.5) 

0 
(0) 

3.765 .701 

32. ท่านได้ใช้ความรู้ที่มี... 
102 

(32.4) 
160 
(5.8) 

52 
(16.5) 

1 
(.3) 

0 
(0) 

4.152 .692 

ด้านการเป็นที่ยอมรับโดยรวม 3.788 .726 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความสุขในการท างานด้านการเป็นที่ยอมรับของบุคลากรกรมหม่อน
ไหม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.788 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่านได้ใช้ความรู้ที่มีมาพัฒนางานที่ท าอยู่
อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.460) ข้อท่านสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ท างานกับผู้ร่วมงานคนอ่ืนๆ ในองค์กรได้ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  3.901) และข้อเพ่ือนร่วมงาน
แสดงความประทับใจ เมื่อท่านท างานส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.552) 
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สถิติเชิงอนุมาน 
การทดสอบสมมติฐาน ใช้วิธีการวิเคราะห์ดังนี้ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Anova) ส าหรับสมมติฐานที่ 1.1,                 

1.2, 1.4, 1.5 และ 1.6 เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ระหว่างกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม
ตัวอย่างขึ้นไป กรณีที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) หากค่าที่
ออกมามีค่า Sig น้อยกว่า .05 แสดงให้เห็นว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  

การวิเคราะห์ Independent Sample T-test ส าหรับสมมติฐานที่ 1.3 เพ่ือวิเคราะห์หา
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน หากค่าที่ออกมามีค่า 
Sig น้อยกว่า .05 แสดงให้เห็นว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  

การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ส าหรับสมมติฐานที่ 2 หากค่าที่ออกมามีค่า Sig น้อยกว่า .01 แสดงให้
เห็นว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมแตกต่างกัน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่น ามาวิเคราะห์และตั้งเป็นสมมติฐานย่อย ประกอบด้วย ประเภทบุคลากร 
อายุ เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 
สามารถก าหนดเป็น 6 สมมติฐานย่อย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 ประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
  H0 : ประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไมแ่ตกต่างกัน 

 H1 : ประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.12 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการท างาน จ าแนกตามประเภท
บุคลากร 

ประเภทบุคลากร/ 
ความสุขในการท างาน 

n X  S.D. F Sig. 

ข้าราชการ 117 4.033 .426   
พนักงานราชการ 103 3.868 .435   
ลูกจ้างประจ า 95 3.842 .297   

ความสุขในการท างานโดยรวม 315 3.921 .403 7.494 .001* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประเภทบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน             
(F = 7.494, p-value = .001) กล่าวคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกต่าง
เป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) ดังตารางที่ 4.13 

ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมที่มีประเภทแตกต่าง
กันด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) 

ประเภทบุคลากร ความสุขในการท างาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

ความสุขในการท างาน X  4.033 3.868 3.842 

ข้าราชการ 4.033 - 
.165* 
(.002) 

.190* 
(.001) 

พนักงานราชการ 3.868 
-.165* 
(.002) 

- 
.025 
(.654) 

ลูกจ้างประจ า 3.842 
-.0190* 
(.001) 

-.025 
(.654) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า บุคลากรที่เป็นข้าราชการมีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากร
ที่เป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
  H0 : บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไมแ่ตกต่างกัน 

 H1 : บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 4.14 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการท างาน จ าแนกตามอายุ 

อายุ/ 
ความสุขในการท างาน 

n X  S.D. F Sig. 

ต่ ากว่า 25 ปี 7 4.151 .489   
25 – 34 ปี 130 3.845 .388   
35 – 44 ปี 49 4.040 .397   
45 – 54 ปี 54 3.969 .405   
55 ปีขึ้นไป 75 3.920 .402   

โดยรวม 315 3.921 .403 3.072 .017* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน    
(F = 3.072, p-value = .017) กล่าวคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกต่าง
เป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมที่มีอายุแตกต่างกัน
ด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) 

อายุ 
ความสุขใน
การท างาน 

ต่ ากว่า 
25 ปี 

25 – 34 ปี 35 – 44 ปี 45 – 54 ปี 55 ปีขึ้นไป 

ความสุขในการ
ท างาน X  4.151 3.845 4.040 3.969 3.920 

ต่ ากว่า 25 ปี 4.151 - 
.306* 
(.048) 

.110 
(.491) 

.181 
(.256) 

.231 
(.142) 

25 – 34 ปี 3.845 
-.306* 
(.048) 

- 
-.195* 
(.004) 

-.0124 
(.054) 

-.074 
(.197) 

35 – 44 ปี 4.040 
-.110 
(.491) 

.195* 
(.004) 

- 
.070 
(.367) 

.120 
(.100) 

45 – 54 ปี 3.969 
-.181 
(.256) 

.124 
(.054) 

-.070 
(.367) 

- 
.049 
(.483) 

55 ปีขึ้นไป 3.920 
-.231 
(.142) 

.074 
(.197) 

-.120 
(.100) 

-.049 
(.483) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปีมีความสุขในการท างานมากกว่า
บุคลากรที่มีอายุ 25 – 34 ปี และบุคลากรที่มีอายุ 35 – 44 ปี มีความสุขในการท างานมากกว่า
บุคลากรทีมี่อายุ 25 – 34 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สมมติฐานที่ 1.3 บุคลากรที่อยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยงานแตกต่างกัน มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกัน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
  H0 : บุคลากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 H1  : บุคลากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการท างาน จ าแนกตามเขตพ้ืนที่ของ
หน่วยงาน 

ความสุข
ในการ
ท างาน 

เขตพื้นที่ของหน่วยงาน n X  S.D. t F Sig. 

ส่วนกลาง 96 4.081 .424    
ส่วนภูมิภาค 219 3.851 .373    

โดยรวม 315 3.921 .403 4.591 6.089 .014* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า บุคลากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานแตกต่างกัน มีความสุขใน
การท างานแตกต่างกัน (F = 6.089, p-value = .014) กล่าวคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่อยู่ในส่วนกลาง                
มีความสุขในการท างาน มากกว่าบุคลากรในส่วนภูมิภาค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 1.4 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกัน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

H0 : บุคลากรที่มปีระสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 
H1 : บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 4.17 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการท างาน จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน 

ประสบการณ์ในการท างาน/ 
ความสุขในการท างาน 

n X  S.D. F Sig. 

น้อยกว่า 5 ปี 87 3.953 .381   
5 – 10 ปี 76 3.908 .419   
11 – 15 ปี 29 3.845 .429   
16 – 20 ปี 42 3.884 .328   
21 – 25 ปี 52 3.772 .327   
25 ปีขึ้นไป 29 4.257 .448   

โดยรวม 315 3.921 .403 6.336 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุข     
ในการท างานแตกต่างกัน (F = 6.336, p-value = .000) กล่าวคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเ พ่ือหาความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant 
Difference Method) ดังตารางที ่4.18 

ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมที่มีประสบการณ์ใน
การท า งานแตกต่ า งกันด้ วยวิ ธี  LSD (Fisher’ s Least Significant Difference 
Method) 

ประสบการณ์ใน
การท างาน 

ความสุขใน
การท างาน 

น้อยกว่า  
5 ปี 

5 – 10 ปี 
11 – 15 

ปี 
16 – 20 

ปี 
21 – 25 

ปี 
25 ปีขึ้น

ไป 

ความสุขในการ
ท างาน X  3.953 3.908 3.845 3.884 3.772 4.257 

น้อยกว่า 5 ปี 3.953 - 
.045 
(.456) 

.107 
(.195) 

.068 
(.344) 

.180* 
(.008) 

-.303* 
(.000) 

5 – 10 ปี 3.908 
-.045 
(.456) 

- 
.062 
(.461) 

.023 
(.751) 

.135 
(.053) 

-.349* 
(.000) 

11 – 15 ปี 3.845 
-.107 
(.195) 

-.062 
(.461) 

- 
-.038 
(.679) 

.073 
(.416) 

-.411* 
(.000) 

16 – 20 ปี 3.884 
-.068 
(.344) 

-.023 
(.751) 

.038 
(.679) 

- 
.111 
(.165) 

-.372* 
(.000) 

21 – 25 ปี 3.772 
-.180* 
(.008) 

-.135 
(.053) 

-.073 
.416 

.-111 
(.165) 

- 
-.484 
(.000) 

25 ปีขึ้นไป 4.257 
.303* 
(.000) 

.349* 
(.000) 

.411* 
(.000) 

.372* 
(.000) 

.484* 
(.000) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า บุคลากรทีมี่ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความสุขใน
การท างานมากกว่าบุคลากรที่มปีระสบการณ์ในการท างาน 21 – 25 ปี และบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 25 ปีขึ้นไป มีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน
น้อยกว่า 5 ปี ถึง 21 – 25 ปี ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
  H0 : บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไมแ่ตกต่างกัน 

 H1 : บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.19 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการท างาน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา/ 
ความสุขในการท างาน 

n X  S.D. F Sig. 

ปวช. 11 4.264 .403   
ปวส. 34 3.883 .431   

ปริญญาตรี 200 3.858 .366   
ปริญญาโท 61 4.045 .422   

สูงกว่าปริญญาโท 9 4.218 .494   

โดยรวม 315 3.921 .403 6.363 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน (F = 6.363, p-value = .000) กล่าวคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือ
หาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method)   
ดังตารางที ่4.20  
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ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมที่มี ระดับการศึกษา

แตกต่างกันด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ความสุขใน
การท างาน 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท 

ความสุขในการท างาน X  4.264 3.883 3.858 4.045 4.218 

ปวช. 4.264 - 
.380* 
(.005) 

.405* 
(.001) 

.218 
(.088) 

.045 
(.796) 

ปวส. 3.883 
-.380* 
(.005) 

- 
.024 
(.730) 

-.162 
(.053) 

-.335* 
(.022) 

ปริญญาตรี 3.858 
-.405* 
(.001) 

-.024 
(.730) 

- 
-.187* 
(.007) 

-.360* 
(.000) 

ปริญญาโท 4.045 
-.218 
(.088) 

.162 
(.053) 

.187* 
(.007) 

- 
-.173 
(.215) 

สูงกว่า 
ปริญญาโท 

4.218 
-.045 
(.796) 

.335* 
(.022) 

.360* 
(.000) 

.173 
(.215) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปวช. มีความสุขในการ
ท างานมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปวส. และปริญญาตรี บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท มีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาโท มีความสุขในการ
ท างานมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปวส. และปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

สมมติฐานที่ 1.6 บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
  H0 : บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 H1 : บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.21 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการท างาน จ าแนกตามอัตรา
เงินเดือนที่ได้รับ 

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ/ 
ความสุขในการท างาน 

n X  S.D. F Sig. 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 39 3.915 .402   
15,001 – 20,000 บาท 101 3.907 .404   
20,001 – 30,000 บาท 57 3.994 .440   
30,001 – 40,000 บาท 60 3.758 .291   
40,001 – 50,000 บาท 42 3.914 .352   

50,001 บาท ขึ้นไป 16 4.396 .371   

โดยรวม 315 3.921 .403 7.508 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกัน มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกัน (F = 7.508, p-value = .000) กล่าวคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เพ่ือหาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) 
ดังตารางที ่4.22 

ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมที่มี อัตราเงินเดือนที่
ได้รับแตกต่างกันด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ความสุข
ในการ
ท างาน 

ต่ ากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 
– 

20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 
บาท  
ขึ้นไป 

ความสุขในการ
ท างาน X  3.915 3.907 3.994 3.758 3.914 4.396 

ต่ ากว่า 15,000 
บาท 

3.915 - 
.008 
(.911) 

-.078 
(.325) 

.157* 
(.047) 

.001 
(.987) 

-.480* 
(.000) 

15,001 – 20,000 
บาท 

3.907 
-.008 
(.911) 

- 
-.086 
(.174) 

.149* 
(.018) 

-.006 
(.925) 

-.488* 
(.000) 
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ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมที่มี อัตราเงินเดือนที่
ได้รับแตกต่างกันด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) 
(ต่อ) 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ความสุข
ในการ
ท างาน 

ต่ ากว่า 
15,000 
บาท 

15,001 
– 

20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 
บาท  
ขึ้นไป 

ความสุขในการ
ท างาน X  3.915 3.907 3.994 3.758 3.914 4.396 

20,001 – 30,000 
บาท 

3.994 
.078 
(.325) 

.086 
(.174) 

- 
.236* 
(.001) 

.080 
(.306) 

-.401* 
(.000) 

30,001 – 40,000 
บาท 

3.758 
-.157 
(.047) 

-.149* 
(.018) 

-.236* 
(.001) 

- 
-.156* 
(.044) 

-.638* 
(.000) 

40,001 – 50,000 
บาท 

3.914 
-.001 
(.987) 

.006 
(.925) 

-.080 
(.306) 

.156* 
(.044) 

- 
-.482* 
(.000) 

50,001 บาท  
ขึ้นไป 

4.396 
.480* 
(.000) 

.488* 
(.000) 

.401* 
(.000) 

.638* 
(.000) 

.482* 
(.000) 

- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับต่ ากว่า 15,000, 15,001 – 
20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 มีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่
ได้รับ 30,001 – 40,000 บาท และบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับ 50,001 ขึ้นไป มีความสุข                 
ในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับต่ ากว่า 15,000, 15,001 – 20,000 บาท และ 
40,001 – 50,000 บาท ตามล าดับ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
  H0 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 

 H1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื ่อ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับความสุขในการท างานหาก
ค่าที่ออกมามีค่า Sig น้อยกว่า .01 แสดงให้เห็นว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) กล่าวคือตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 4.23 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขใน
การท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (n=315) 

ตัวแปร 

ความสุขในการท างาน 

ด้านการตดิต่อ
สัมพันธ์ 

ด้านความรัก 
ในงาน 

ด้านความส าเร็จ
ในงาน 

ด้านการเป็นที่
ยอมรับ 

ความสุข 
ในการท างาน

โดยรวม 

r r r r r 
(p-value) (p-value) (p-value) (p-value) (p-value) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ระดับ
ความสัมพันธ ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

การสรรหาและคัดเลือก 

.430** .389** .258** .416** .463** 

.000 .000 .000 .000 .000 

ปานกลาง ค่อนข้างต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

การฝึกอบรมและพัฒนา 
.164** .220** .107 .170** .205** 
.004 .000 .057 .003 .000 
ต่ า ค่อนข้างต่ า ไม่มีความสัมพันธ ์ ต่ า ค่อนข้างต่ า 

การบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
.453** .452** .366** .517** .553** 
.000 .000 .000 .000 .000 

ปานกลาง ปานกลาง ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

ค่าตอบแทน 
และสิทธปิระโยชน์ 

-.077 .114* .278** .139* .136* 
.173 .042 .000 .014 .015 
ไม่มี

ความสัมพันธ ์
ไม่มี

ความสัมพันธ ์
ค่อนข้างต่ า 

ไม่มี
ความสัมพันธ ์

ไม่มี
ความสัมพันธ ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยรวม 

.405** .459** .380** .490 .536** 
.000 .000 .000 .000 .000 

ปานกลาง ปานกลาง ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ปานกลาง 

** ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ความสุขในการท างาน พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
กล่าวคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานโดยรวม
ระดับปานกลาง ในทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .536 (p-value = .000) ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาแยก
รายกระบวนการ พบว่า  
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การสรรหาและคัดเลือก กล่าวคือกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านของการสรรหา
และคัดเลือก มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์               
(r) เท่ากับ .463 (p-value = .000) ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ด้านการติดต่อสัมพันธ์                
(r = .430; p-value = .000; ระดับปานกลาง; ทิศทางเดียวกัน) ด้านความรักในงาน  (r = .389;               
p-value = .000; ระดับค่อนข้างต่ า; ทิศทางเดียวกัน) ด้านความส าเร็จในงาน (r = .258; p-value = 
.000; ระดับค่อนข้างต่ า; ทิศทางเดียวกัน) ด้านการเป็นที่ยอมรับ (r = .416; p-value = .000; ระดับ
ปานกลาง; ทิศทางเดียวกัน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 การฝึกอบรมและพัฒนา กล่าวคือกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านของการ
ฝึกอบรมและพัฒนา มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .205 (p-value = .000) ระดับค่อนข้างต่ า ทิศทางเดียวกัน ด้านการติดต่อสัมพันธ์                   
(r = .164; p-value = .004; ระดับต่ า; ทิศทางเดียวกัน) ด้านความรักในงาน (r = .220; p-value = 
.000; ระดับค่อนข้างต่ า; ทิศทางเดียวกัน) ด้านการเป็นที่ยอมรับ (r = .170; p-value = .003; ระดับ
ต่ า; ทิศทางเดียวกัน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไม่ส่งผลต่อหรือไม่มีความสัมพันธ์ใน
ด้านของความส าเร็จในงาน (r = .107; p-value = .057) 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านของ                 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .553 (p-value = .000) ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน ด้านการติดต่อ
สัมพันธ์ (r = .453; p-value = .000; ระดับปานกลาง ; ทิศทางเดียวกัน) ด้านความรักในงาน                 
(r = .452; p-value = .000; ระดับปานกลาง; ทิศทางเดียวกัน) ด้านความส าเร็จในงาน (r = .366;                 
p-value = .000; ระดับค่อนข้างต่ า; ทิศทางเดียวกัน) ด้านการเป็นที่ยอมรับ (r = .517; p-value = 
.000; ระดับปานกลาง; ทิศทางเดียวกัน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ กล่าวคือกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานโดยรวม (p-value =                  
.015) แต่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านของความส าเร็จในงาน (r = .278; p-value = 
.000; ระดับค่อนข้างต่ า; ทิศทางเดียวกัน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไม่มีความสัมพันธ์ใน
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (r = -.077; p-value = .173) ด้านความรักในงาน (p-value = .042) และ                   
ด้านการเป็นที่ยอมรับ (p-value = .014)  
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ตารางท่ี 4.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปร Sig. 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

1. ประเภทบุคลากร .001   
2. อายุ .017   
3. เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน .014   
4. ประสบการณ์ในการท างาน .000   
5. ระดับการศึกษา .000   
6. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ .000   

สมมติฐานที่ 2 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

ตัวแปร r Sig. 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

7. การสรรหาและคัดเลือก .463    
8. การฝึกอบรมและพัฒนา .205    
9. การบริหารผลการปฏิบัติงาน .553    
10. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ .136    

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ์  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ท าให้ผู้วิจัยพบกับประเด็นที่สามารถน ามา
พัฒนาเพ่ือค้นหาค าตอบเพ่ิมเติมผ่านการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured 
Interview) โดยอาศัยการสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิด (Open – ended Question) เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องของข้อมูลมากขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการ
ท างานดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.26 ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (n=10) 

ล าดับที่ ประเภท อายุ (ปี) เขตพื้นที่ของหน่วยงาน 

1 พนักงานราชการ 27 ส่วนกลาง 
2 ข้าราชการ 37 ส่วนกลาง 
3 ข้าราชการ 28 ส่วนภูมิภาค 
4 ลูกจ้างประจ า 55 ส่วนภูมิภาค 
5 พนักงานราชการ 27 ส่วนกลาง 
6 ข้าราชการ 36 ส่วนกลาง 
7 ข้าราชการ 34 ส่วนกลาง 
8 พนักงานราชการ 48 ส่วนภูมิภาค 
9 ลูกจ้างประจ า 60 ส่วนภูมิภาค 
10 พนักงานราชการ 26 ส่วนภูมิภาค 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน รายละเอียดดังตารางที่ 4.26 ผู้วิจัย
ได้ท าการสรุปผลการวิจัยในแต่ละประเด็นค าถาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ประเด็นค าถามที่ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน
อย่างไร เพราะเหตุใด 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยในระดับองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยในระดับ
บุคคลอย่างความสุขในการท างานได้ ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
ขณะที่ก าลังท าการสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้แสดงเห็นว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งมี
ทั้งมุมมองที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยพบว่า 
 กรมหม่อนไหม ในฐานะส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีแนวทางใน
การบริหารจัดการภายใต้ระบบราชการ กล่าวคือการด าเนินการหรือการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ 
รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบหรือ
แนวทางที่ก าหนดไว้ บางเรื่องสามารถด าเนินการได้นอกเหนือกรอบที่ก าหนดไว้ แต่ในบางเรื่องก็ไม่
สามารถด าเนินการนอกเหนือได้ ดังนั้นการด าเนินการในบางเรื่องอาจจะยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของบุคลากรได้อย่างตรงจุด แต่อย่างไรก็ตามการที่กรมหม่อนไหมมีรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เช่นนี้ ส่งผลให้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรงของ
กรมหม่อนไหมอย่างนักทรัพยากรบุคคลสามารถท างานได้อย่างมีระเบียบและขั้นตอนที่ชัดเจน เป็น
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ระบบและมีแบบแผน ส่งผลให้สามารถด าเนินการตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรทั้งในด้าน
ของการบริการ และด้านของวิชาการได้อย่างเหมาะสม แม้อาจจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี 
แต่ก็สามารถท าให้ผู้ให้ และผู้รับ ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน น าไปสู่การท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข หรือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในสายงานหลัก เช่น นักวิชาการเกษตร ที่อาจจะยังมีความเข้าใจที่
ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่
นอกเหนือจากขอบเขตการท างานในชีวิตประจ าวัน แต่อย่างไรก็ตามทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ ายังเห็นถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ว่าเป็นการด าเนินการใน
กระบวนการต่างๆ ที่สามารถช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น มี
แรงจูงใจในการท างานมากขึ้น รวมถึงมีความสุขในการท างานมากขึ้นแม้เพียงไม่มาก ดังนั้นการที่
องค์กรมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้ย่อมส่งผล
ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีความสุขในการท างาน แต่ในขณะเดียวกันบางคนมองว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในบางกระบวนการหรือบางขั้นตอนของแต่ละกระบวนการ ยังไม่ได้เอ้ือต่อการท างาน
ของพวกเขามากนัก ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้การท างานของพวกเขาประสบความส าเร็จได้มากขึ้น เช่น 
ความล่าช้า การไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสในการท างานดังค าพูดที่ว่า 

“…การท างานกับคนอะมันต้องเป็นการท างานที่เป็นระบบนะ การท างานมันมีแบบมีแผนใน
การท างาน รู้ว่าเริ่มต้นที่ไหน รู้ว่าจบที่ไหนมันมีความสุขนะ ถ้างานเป็นแบบนี้ หรือถ้ามันผิดขั้นตอน
มันก็ท าให้เรารู้ว่างานเรามันเป็นผลกระทบกับคนอ่ืน เราท างานง่าย คนที่เขาได้เขาในสิ่งที่เขาต้อง
ได้อะ เขาก็ไม่ว่าเราอีก…” (คนที่ 2) 

ประเด็นค าถามที่ 2 การสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานอย่างไร                 
เพราะเหตุใด 

การสรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์กรมีบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของ
องค์กรทั้งในด้านของ ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมกับ
ช่วงเวลา และต าแหน่งงานที่องค์กรต้องการ 

ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์บุคลากรกรมหม่อนไหม พบว่าการสรรหาและคัดเลือก
สามารถท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานได้ เนื่องจากบุคลากรกรมหม่อนไหมมองเห็นว่าวิธีการ
และผลการด าเนินงานในกระบวนการนี้สามารถท าให้พวกเขาได้เจอเพ่ือนใหม่ๆ มิตรภาพใหม่ๆ 
รวมถึงได้บรรจุเป็นข้าราชการ ที่นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิต เพราะกว่าจะก้าวเข้ามาสู่การ
ท างานในระบบราชการ ต้องผ่านขั้นตอนของการสรรหาและคัดเลือกหลายขั้นตอน ส าหรับบุคลากรที่
อยู่ในช่วงปีที่เพ่ิงได้รับการบรรจุใหม่ๆ หรือพ่ึงได้ผ่านขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ มาเพียงไม่นาน                 
การท างานจึงเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และยินดีรับกับสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ทั้งเพ่ือนร่วมงาน 
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และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ แต่ในขณะเดียวกับส าหรับบุคลากรที่ท างานกับกรมหม่อนไหม
มาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งจะมองไม่ค่อยเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการนี้เท่าใดนัก ส่งผลให้
ข้อมูลที่ได้รับรู้จะออกมาในรูปแบบของการด าเนินการในภาพรวมหรือในขั้นตอนต่างๆที่สังเกตเห็น
และรับรู้ได้ เช่น ขั้นตอนของการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรผ่านเว็บไซต์ของกรมหม่อนไหม 
หรือรับสมัครด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน เป็นต้น บางคนมองว่าการด าเนินการที่กรมท าอยู่นั้นก็เป็นไปตาม
ขั้นตอน หรือแนวทางที่ทางส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้แล้ว ไม่ได้มีอะไรที่อยู่นอกเหนือ หรือเพ่ิมเติม
ไปจากที่ก าหนด บางคนได้ให้ข้อเสนอแนะให้กรมหม่อนไหมด าเนินการสรรหาและคัดเลือกให้มีความ
เข้มข้นมากกว่านี้ ควรเพ่ิมขั้นตอนของการสรรหาและคัดเลือกให้มีความยากมากขึ้น เพราะสิ่งที่
บุคลากรจะได้รับคือผลที่ได้จากการด าเนินการของกระบวนการด้านนี้ ประเด็นที่หนึ่ง คือได้คนท างาน
ที่เพ่ิมมากขึ้น งานของบุคลากรที่มีอยู่เดิมก็เบาลง จากที่ต้องแบกรับภาระ และความรับผิดชอบที่เกิน
ขอบเขตและหน้าที่ เมื่อได้บุคลากรมาเพ่ิม ส่งผลท าให้พวกเขาสามารถท างานของตนเองที่มีอยู่ได้
อย่างเต็มศักยภาพ น าไปสู่การมีผลงานที่ดี ได้รับค าชม ประเด็นที่สอง คือได้คนท างานที่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน/กลุ่มงาน จากการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานบางขั้นตอน ท าให้
หน่วยงานสามารถคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติตามที่ตั้งไว้ได้ แม้จะไม่ได้ตรงตามที่ตั้งไว้มากที่สุดแต่ก็ตรง
ในระดับหนึ่ง อีกท้ังยังสามารถช่วยท าให้งานที่ท าอยู่สามารถด าเนินต่อไปได้ แม้อาจจะต้องใช้เวลา 

“…ก็เอาตามที่พ่ีเจอนะน้องโฟน ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยเนี่ยเราก็เข้ามาพร้อมกันถูกไหม เจอใน
ยุคที่มาอยู่ด้วยกัน ถามว่าตอนนั้นมีความสุขไหมได้ท าอะไรร่วมกัน กับพ่ีวิธีการที่ เราเจอกันมาท าให้ 
มันสุดยอดมาก มันท าให้เรารวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้ เวลามีอะไรเราก็ช่วยเหลือกัน แต่เวลาอ่ืนพี่ไม่รู้นะ 
แต่ยุคท่ีพวกเราได้มาเจอกันนี่มันใช่เลย พ่ีชอบมาก แม้งานมันจะล าบากนะ เหนื่อยใจเวลาต่างคนต่าง
ท างานในที่ของตัวเอง อยากมาเจอกันบ่อยๆ กับกลุ่มพวกเรา แต่ก็คุยกันได้ตลอด มีอะไรก็ปรึกษากัน
ตลอด พ่ีรักหม่อนไหมสตาร์ทอัพของเรามาก พ่ีก็ไม่รู้ว่าวิธีการที่ท ามันเป็นยังไงอะนะ แต่พ่ีก็เชื่อว่ามัน
ก็เป็นไปตามระบบของมัน ขั้นตอนของมัน พอมาเจอกันเท่านั้นแหละ อย่างที่เราเห็น พ่ีก็โอเคจ๊ะ…” 
(คนที่ 3) 
 “…วิธีการหาคนเลือกคนของกรมเราอะหรอ พ่ีว่าถ้ามองจากรุ่นของเรานะถือว่าก็ดีนะ คือแต่
ละคนก็มาจากหลายๆที ทั้งข้างในข้างนอก ตอนแรกๆ ก็ไม่คุ้นกันหรอก พอไปๆมาๆ รักกันเฉย…”                     
(คนที่ 7) 

“…การสรรหาแต่ละทีมันก็จะยากหน่อย เหมือนแกเข้ามาท างานใหม่ๆ จากการสรรหาของ
กรม พ่ีว่ามันโอเคเลยนะ ไม่รู้ดิ มันเป็นวิธีการที่โอเคได้คนมาเยอะดี ท าทีนึงก็ให้ได้คนไว้เลยเพราะแต่
ละคนไม่ค่อยมีเวลามานั่งสัมภาษณ์คนเยอะๆ มานั่งตรวจข้อสอบคนสอบเยอะๆ หรอก แค่สอบแบบ
ข้อเขียนกา กา ทั้งหลายนี่ยังเหนื่อยกันเลย แต่ถ้าถามถึงผลมันก็อาจจะคุ้มค่าอยู่ เพราะเราก็จะมีคนที่
กรมเราได้คัดเลือกเอง ขึ้นบัญชีไว้ อยากใช้ตอนไหนก็ใช้ พอได้คนดีๆ มาเราก็ท างานกันง่ายขึ้น…”  
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(คนที่ 8) 
 ในขณะเดียวกันบุคลากรกรมหม่อนไหมบางคนมองว่าการสรรหาและคัดเลือกไม่ได้ส่งผล
อะไรต่อความสุขในการท างานของเขามากนัก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะมีแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูก
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกในแต่ละครั้งเท่านั้นที่มีสิทธิในการรับรู้ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน แต่ได้คนมาท างานเพ่ิมก็ยังสามารถเข้าใจได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงไม่
เพียงพอกับความต้องการหรือปริมาณงานที่มีอยู่ 

ประเด็นค าถามที่ 3 การฝึกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานอย่างไร 
เพราะเหตุใด 

การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการที่ท าให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และการ
ปฏิบัติงาน ผ่านการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร เช่น การจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ การจัดสรรทุน
ในการศึกษาต่อ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรกรมหม่อนไหม พบว่าการฝึกอบรมและ
พัฒนาสามารถท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานได้ เนื่องจากบุคลากรกรมหม่อนไหมส่วนใหญ่
มองเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ท าให้บุคลากรได้เรียนรู้สังคมใหม่ๆ คนท างานใหม่ๆ ทั้งในและนอก
องค์กรได้มาเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนได้พัฒนาและเรียนรู้ในสิ่งที่เก่ียวข้องกับการท างานของ
ตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่เนื่องจากกรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานราชการที่มีขนาดเล็กเมื่อ
เทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้การได้รับจัดสรรโควต้าในการ
เข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจ ากัด อีกทั้งการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ 
ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร โดยส่วนใหญ่มองว่าการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระ
บวนการที่สร้างให้เกิดความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการท างานในปัจจุบันได้จริง แต่ยังไม่
สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ตนตั้งไว้หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายไว้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยในด้านของผู้น า และหลักสูตรหรือโครงการที่เข้าอบรมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ
การท างาน ดังค าพูดที่ว่า  

“…เวลาพ่ีไปอบรมนะ พ่ีว่าบางโครงการมันท าให้พ่ีได้ละลายพฤติกรรมตัวเอง ได้เปิดเผย
ตัวเอง บางอย่างท่ีพ่ีไม่เคยท าพ่ีได้ลองท า แล้วก็ได้เจอเพ่ือนใหม่ๆ…” (คนที่ 1)  

“…ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนะ นอกจากความรู้ เทคนิค ที่เอามาใช้ในการท างานได้มากขึ้น แล้ว
ก็เจอคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน พูดคุยกันตามประสา แต่องค์กรจะได้ผลจากผอ.ไหมอันนี้ผอ.ก็ตอบ
ไม่ได้ แต่ผอ.ก็ท างานของผอ.อย่างเต็มที่ ด้วยความรัก เอาใจใส่กับงานที่ผอ.ได้ท า ผอ.ก็ท างานด้านนี้
มานาน…” (คนที่ 4) 
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 “…ได้ไปเอาความรู้มาใส่หัวบ้าง มาใช้ในการท างานได้บ้างก็ยังโอเค ของพ่ีพ่ีก็ว่ามันก็ใช้ใน
การท างานได้บ้างนะ การท างานก็เหมือนเดิมไม่ได้เก่งมากขึ้นกว่าคนอ่ืน บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ได้
ความรู้เพิ่มเติม ย้ า แค่บางอันนะ เอามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้…” (คนที่ 5)  

“…มันก็ได้เอามาใช้แหละ เพราะเค้าอบรมให้เราสามารถท างานได้  ตามระบบที่เค้าต้องการ 
แต่บางอย่างก็ได้ไปอบรมเรื่องใหม่ๆ…” (คนที่ 6) 

“…ถ้าไปอบรมในเรื่องที่เขาไม่ได้อยากไปกัน เขาก็ส่งเราไปเพราะไม่มีใครไปแล้วงี้ ก็กลับมาก็
ไม่ได้มีผลอะไร ท างานตามเดิมปกติ เพราะพ่ีไม่รู้เรื่อง…” (คนที่ 6) 

“…พ่ีก็มาได้หมด แล้วค่อยว่ากัน ถ้าผอ.เค้าเลือกให้มาพ่ีก็มาให้ไม่เป็นไร ไม่เกี่ยงกัน แต่ถ้า
เรื่องไหนไม่ตรงกับพ่ี พ่ีก็พยายามเก็บข้อมูล แล้วเอาไปบอกที่ศูนย์เขา ไม่เป็นไร ถือว่าได้ความรู้ใหม่ 
เอามาปรับใช้ในการท างานได้ยามจ าเป็น…” (คนที่ 10) 

ประเด็นค าถามที่ 4 การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน
อย่างไร เพราะเหตุใด 

การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่สามารถท าให้บุคลากรกรมหม่อนไหมมี
ความสุขในการท างานได้ จากการสัมภาษณ์บุคลากรกรมหม่อนไหม พบว่าการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความต่อเนื่องกับกระบวนการในด้านของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างใกล้ชิด จึงส่งผลให้บุคลากรกรมหม่อนไหมส่วนใหญ่มีความสนใจ
และให้ความส าคัญกับกระบวนการนี้มากเป็นพิเศษ โดยบุคลากรบางส่วนเห็นว่าการด าเนินการที่                 
กรมหม่อนไหมด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นไปตามแบบแผน และรูปแบบที่ก าหนดไว้แล้วในระดับ
หนึ่ง เพียงแต่ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของการก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนส าหรับขั้นของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งงาน และการเพ่ิมความเป็นกลางของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน แต่ประเด็นที่บุคลากรส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันคือผู้บังคับบัญชายังขาดการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หลังจาก
ที่ได้รับทราบผลการประเมินในทุกรอบการประเมิน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่บุคลากรหลายคนให้
ความสนใจและอยากให้มีเกิดขึ้นระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ การด าเนินการ
ดังกล่าวทีย่ังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากบุคลากรบางคนเห็นว่าสิ่งที่ท าอยู่คือสิ่งที่ตนเองเห็นว่าดี 
หรือมีความเหมาะสมอยู่แล้ว ถ้าให้มารับรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 
ก็ยังไม่สามารถท่ีจะรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เพราะแต่ละคนยังไม่แน่ใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา รวมถึงแต่
ละคนยังคงมีความเชื่อมั่นในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง หรือไม่ต้องการให้เกิดความยุ่งยากใน
การด าเนินการมากขึ้น จึงท าให้เกิดการมองข้ามในส่วนนี้ไป หรือบางคนไม่ได้ให้ความสนใจใน
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กระบวนการด้านนี้เลย จะรับรู้เพียงแค่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องท าเพ่ือให้ได้เงินเดือนมาในแต่ละเดือน 
เพราะหาไม่ท าจะน ามาซึ่งการไม่มีผลการประเมินตามที่ก าหนดไว้ ดังค าพูดที่ว่า  

 “…เหมือนเวลาประเมินทีเค้าก็ส่งแบบฟอร์มมา แล้วพ่ีก็หาตัวชี้วัดมาใส่ ก็ไม่ได้มีบอกว่าให้
เขียนว่ายังไง พ่ีก็ก าหนดเลย แล้วหัวหน้าพ่ีก็ให้คะแนน พ่ีก็ไม่รู้ว่าพ่ีผิดพลาดอะไรก็ได้อะไรมาก็ได้ 
เพราะเขาก็ไม่ค่อยบอกกัน ไม่รู้ท าไม บางคนไม่ท างานก็มีพูดนะ แต่ก็ไม่ได้อะไรมาก…” (คนที่ 7) 

“…เค้าก็ไม่ได้เรียกพ่ีไปคุยอะไรเพ่ิมเติมนะก็แค่บอกว่างานพ่ีมีอะไรบ้าง ให้ท ายังไง แล้วก็ให้
เราใส่คะแนนให้ดู แต่เวลาผลออกมาแล้วเค้าก็ไม่ได้เรียกพ่ีไปบอกว่าท าไมได้แบบนี้เพราะอะไร พ่ีก็เลย
ไม่เป็นไร ดีที่ยังได้ เพราะพ่ีไม่คิดมากอยู่แล้ว…” (คนที่ 10) 

“…คือเวลาประเมินแต่ละทีนะ ผอ.ก็ไม่ได้ไปถือโทรโข่งป่าวประกาศ มันจะรู้กันอยู่ไม่กี่คน 
งานใครงานมัน ต่างกัน ท าอะไรไม่ได้ ใครจะได้มากได้น้อยมันก็ค่อนข้างมีผลนะ โกรธกันเลยก็มี บาง
คนเขาคิดว่าเขาท างานมากกว่าคนอ่ืน แต่ผลที่ผอ.ได้มันไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่าง ใครท างานได้ดีเราก็ให้
ใครไม่ท าเท่าก็ต้องให้ ผอ.ไม่อยากมีปัญหา” (คนที่ 4) 

ประเด็นค าถามที่ 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน
อย่างไร เพราะเหตุใด 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ                       
กรมหม่อนไหมได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ท าให้บุคลากรพึงได้รับในสิ่งที่ควรจะได้จากผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองในแต่ละเดือน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า 
เรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก บางคนมอง
ว่าที่เลือกท างานในระบบราชการทุกวันนี้เพราะมองเห็นถึงความมั่นคงในชีวิตทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต แม้จะได้เงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการท างานในองค์กรเอกชน 
แต่การท างานในระบบราชการยังคงสร้างความมั่นคงให้ได้มากกว่า ซึ่งแม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังคงให้
ความส าคัญกับสิ่งที่เป็นตัวเงินในทุกรูปแบบ เพราะมองว่าเมื่อมีเงินก็จะมาซึ่งความสุขในการท างาน   
มีแรงใจที่จะท างาน เพราะเม่ือท างานสิ่งที่ได้รับจะต้องครอบคลุมและคุ้มค่ากับการท างานที่ให้ไป และ
จะไม่ยอมเสียผลประโยชน์ที่ตนพึงจะได้รับ พยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ที่ตนเองพึงจะได้รับ แม้จะ
ไม่ได้มากแต่ก็มีผลกระทบต่อจิตใจอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ส าหรับบางคนกลับมองในลักษณะที่ตรงข้ามกัน
ว่าการท างานทุกวันนี้ท าไปอย่างเต็มที่ไม่ได้หวังจะเรียกร้องหรือได้รับอะไรมากมายจากสิ่งที่เรียกว่า
เงินเดือน แค่ได้รับในสิ่งที่พึงจะต้องได้รับให้ครบถ้วน ได้ท างานกับเพ่ือนร่วมงานดีๆ ในทุกวันก็
เพียงพอ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงห่วงคุณภาพชีวิตของตนเองอยู่ ดังค าพูดที่ว่า  
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“…พวกเงินเดือน นี่พ่ีพอใจแล้ว ไม่อยากได้อะไรมากแล้ว อายุเท่านี้ นอนกินบ านาญแค่นี้ก็
พอแล้ว ใครจะประเมินอะไรได้เท่าไหร่ ให้ใครเท่าไหร่พ่ีไม่สนใจละ ใครอยากได้อะไรก็ได้ไปเถอะ 
เพราะพ่ีแก่แล้วอีกไม่ก่ีเดือนก็เกษียณแล้วเนี่ย…” (คนที่ 9) 

“…เรื่องนี้ส่วนใหญ่เค้าก็มีผลบ้างกับการท างานหรือบางคนก็ไม่มีผลกับการท างาน ก็แล้วแต่
คน บางคนเห็นว่าเงินส าคัญ บางคนก็ไม่ ท างานไป แต่มันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะ ไม่ค่อยบอกกัน 
นอกจากเพ่ือนกันจริงๆ การท างานเลยไม่ได้มีอะไรบาดหมางกัน เพราะต่างคนต่างไม่รู้ของกันแหละ
กัน…” (คนที่ 8) 

“…พ่ีก็ไม่รู้ว่าใครได้เท่าไหร่นะเพราะมันเป็นความลับส่วนบุคคล แต่ราชการเนอะก็ได้เท่านี้
แหละมั้งพ่ีว่าไม่ได้มากกว่านี้แล้วหละ แล้วพ่ีก็ไม่ได้ถามใครด้วยว่าใครได้เท่าไหร่ แต่ที่พ่ีมาเป็น
ข้าราชการก็เพราะว่าสิทธิประโยชน์ของข้าราชการนี่แหละ รักษาพยาบาลที่เบิกได้จากภาครัฐ ก็โอเค
อยู่มันคุมพ่อแม่เราด้วยก็สบายใจดีหายห่วงเพราะพ่อแม่พ่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ เลยอยากให้พ่อแม่
สบายใจ ไม่อยากให้เดือดร้อน…” (คนที่ 10) 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

การน าเสนอในบทนี้ เป็นการสรุปผลการวิจั ยทั้ งหมด พร้อมทั้งอภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยได้พบจากการวิจัยในครั้งนี้ที่มุ่งศึกษาในหัวข้อเรื่องกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับความสุขในการท างาน : กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

5.1.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
5.1.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
5.1.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 

5.1.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
5.1.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร                
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับความสุขในการท างาน และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากร               
กรมหม่อนไหม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยประชากรของการศึกษาในครั้งนี้  คือบุคลากร                   
ของกรมหม่อนไหมที่เป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 ,096 คน ส าหรับ                 
กลุม่ตัวอย่างท่ีผู้วิจัยเลือก คือข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า จ านวน 315 คน 

5.1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

5.1.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 315 คน  
1. ประเภท ข้าราชการ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 พนักงานราชการ 

จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 และลูกจ้างประจ า จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
2. อายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25 – 34 ปี จ านวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 41.3 

รองลงมามีอายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8  
3. เขตพื้นที่ของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคมากที่สุด จ านวน 

219 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 ส่วนกลาง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  
4. ประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการท างานอยู่ในช่วง 

น้อยกว่า 5 ปี มากที่สุด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมา คือ 5 – 10 ปี จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.1 

5. ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 เป็นระดับการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับนี้ 
รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  

6. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ (ต่อเดือน) รายได้ในช่วง 15,000 – 20,000 บาท เป็นช่วง
ของรายได้ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับมากที่สุด จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ 
30,001 – 40,000 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
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5.1.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
บุคลากรกรมหม่อนไหม  

จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมหม่อนไหม จ านวน 
315 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.574 
(S.D. = .824) เมื่ออธิบายจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

การสรรหาและคัดเลือก บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ย 3.445 (S.D. = .833) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย พบว่าข้อองค์กรของท่านมีการสรรหา ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้มีบุคลากรเข้า
มาปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างลง ( X = 3.771) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือการสรรหาในแต่ละ
ครั้งนั้น มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่องค์กรต้องการไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะงาน หรือ
ต าแหน่งหน้าที่ของงานนั้น ( X = 3.727) และผู้สมัครที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกขององค์กรมีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ระบุไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.133)  

การฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ย 3.783 (S.D. = .802) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย พบว่าการฝึกอบรมและพัฒนาขององค์กรช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น และช่วยลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้ ( X = 4.155) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ข้อองค์กรมีการ
ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรก่อนการฝึกอบรม ( X = 3.888) รองลงมา และข้อ
องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร ( X = 3.622) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.291 (S.D. = .867) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าข้อท่านมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดีก่อนที่จะท าการประเมิน ( X = 4.155) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือข้อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสามารถจ าแนก/แยกระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ท าให้ท่านสามารถทราบถึงผล
การปฏิบัติงานของท่านได้ว่าดีหรือไม่ หรือควรปรับปรุงในส่วนใดบ้าง ( X = 3.320) และข้อหลังจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้มีการแจ้งผลการประเมินให้ท่าน
ทราบถึงมาตรฐานหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา ( X = 2.984)                   
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.777 (S.D. = .792) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย พบว่าข้อท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ( X = 3.901) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
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คือข้อหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการก าหนดและจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรมีความเหมาะสมในแต่
ละสายงาน ( X = 3.844) และข้อองค์กรของท่านจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ( X = 3.758) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

5.1.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรกรมหม่อนไหม จ านวน 

315 คน มีความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าคะแนนความสุขในการท างานเท่ากับ 
125.63 มีค่าเฉลี่ย 3.921 เมื่ออธิบายจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการติดต่อสัมพันธ์ บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความสุขในการท างานด้านนี้โดยรวม
อยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนความสุขในการท างานเท่ากับ 30.78 ( X = 3.943, S.D. =.707) เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อท่านให้ความช่วยเหลือเมื่อ
เพ่ือนร่วมงานต้องการความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.320) ข้อท่านและเพ่ือนร่วมงานมี
การพูดคุยอย่างเป็นกันเองในเวลาพักมีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  4.139) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด                  
( X = 3.371) คือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน 

ด้านความรักในงาน บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความสุขในการท างานด้านนี้โดยรวมอยู่
ในระดับสูง มีค่าคะแนนความสุขในการท างานเท่ากับ 31.83 ( X = 3.951, S.D. = .739) เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าข้อท่านมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.460) ข้อท่านภูมิใจที่ได้รับผิดชอบในการท างานใน
หน้าที่ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  4.196) และข้อท่านเพลิดเพลินในการท างานจนรู้สึกว่าเวลา
ท างานในหนึ่งวันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.406) 

ด้านความส าเร็จในงาน บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความสุขในการท างานด้านนี้
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนความสุขในการท างานเท่ากับ 32 ( X = 4.002, S.D. = .699) เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าข้อการที่ท่านได้ท างานท า
ให้ท่านรู้สึกมีคุณค่าในชีวิต มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =  4.377) ข้อท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจในงานที่ท า
อยู่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  4.158) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.688) คือ ท่านท างานให้บรรลุ
เป้าหมายเนื่องจากมีอิสระในการท างาน 

ด้านการเป็นที่ยอมรับ บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความสุขในการท างานด้านนี้โดยรวม
อยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนความสุขในการท างานเท่ากับ 30.31 ( X = 3.788, S.D. = .726) เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าข้อท่านได้ใช้ความรู้ที่มีมาพัฒนา
งานที่ท าอยู่อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =  4.460) ข้อท่านสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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ในการท างานกับผู้ร่วมงานคนอ่ืนๆ ในองค์กรได้ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ( X =  3.901) และข้อเพ่ือน
ร่วมงานแสดงความประทับใจ เมื่อท่านท างานส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.552) 

5.1.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน
ของบุคลากรกรมหม่อนไหม พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมสามารถท าให้บุคลากรมี
ความสุขในการท างานได้ จากที่ท าใหบุคลกรกรมหม่อนไหมได้รับในสิ่งที่ตนเองพึงจะได้รับ ทั้งในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการท างาน และชีวิตครอบครัว ซึ่งบุคลากรแต่ละคนจะมีความเข้าใจถึงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของกรมหม่อนไหมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับหนึ่ง ว่าต้องมีการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพียงแต่มีความต้องการให้มีการ
พัฒนาให้การท างานในแต่ละกระบวนการมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมมากขึ้น 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริมการท างานของบุคลากรได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสรรหาและคัดเลือก บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นว่า วิธีการและผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการในด้านนี้สามารถสร้างและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขในการท างานได้ 
ทั้งในด้านของการท างาน และจิตใจ 

2. การฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรกรมหม่อนไหม มีความคิดเห็นว่า เป็นกระบวนการที่ท า
ให้บุคลากรได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้สังคมใหม่ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
รวมถึงได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนปฏิบัติอยู่ทั้งในทางตรงและทางอ้อม แต่บางคนมีกลับ มี
ความคิดเห็นในทางตรงกันข้ามว่าการฝึกอบรมและพัฒนาของกรมหม่อนไหมที่เป็นอยู่นั้นไม่ได้ท าให้
พวกเขามีความสุขในการท างานในแง่ของการที่ไม่สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ในการ
ท างานมากนัก 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นว่ากระบวนการนี้ท า
ให้พวกเขามีความสุขในการท างานได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน แต่สิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่
มองเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่คือการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้าน
ของการให้ค าแนะน า หรืออธิบายถึงสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติในแต่ละรอบของการประเมิน 

4. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความคิดเห็นว่ากระบวนการนี้
เป็นกระบวนการที่ท าให้พวกเขาได้รับในสิ่งที่พึงจะได้รับจากการท างานตอบแทนกัน ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้พวกเขามีความสุขในการท างานได้ในระดับหนึ่ง แม้
จะไม่มากที่สุด แต่ก็มีผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรม 
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5.1.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมแตกต่าง
กัน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานที่ 1.1 ประเภทบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน พบว่า 
ประเภทบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (F = 7.494; p-value = .001) 

สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน พบว่า 
บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(F = 3.072; p-value = .017) 

สมมติฐานที่ 1.3 บุคลากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 6.089; p-value = .014)  

สมมติฐานที่ 1.4 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 6.336; p-value = .000) 

สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่าง
กัน พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 6.363; p-value = .000) 

สมมติฐานที่ 1.6 บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือนแตกต่างกันมีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 7.508; p-value = .000) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุข
ในการท างาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การท างาน กล่าวคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือก                 
การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ มีความสัมพันธ์
กับความสุขในการท างาน ประกอบด้วย ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความส าเร็จ
ในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน (r = .536) (p-value = .000) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายแยกราย
สมมติฐานย่อย 4 สมมติฐาน ได้ดังนี ้

การทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 การสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ

ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านของการสรรหาและคัดเลือก มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ (r = .430; p-value = .000) ด้านความรักในงาน (r = .389; p-value = .000) ด้าน
ความส าเร็จในงาน (r = .258; p-value = .000) ด้านการเป็นที่ยอมรับ (r = .416; p-value = .000) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางเดียวกัน 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 การฝึกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การฝึกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธ์กับความสุขในการ

ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านของการฝึกอบรมและพัฒนา มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ (r = .164; p-value = .004) ด้านความรักในงาน (r = .220; p-value = .000) ด้าน
การเป็นที่ยอมรับ (r = .170; p-value = .003) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทาง
เดียวกัน แตไ่ม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านความส าเร็จในงาน (r = .107; p-value = 
.057) 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ท างาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ กระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านของการบริหารผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ (r = .453; p-value = .000) ด้านความรักในงาน (r = .452; p-value 
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= .000) ด้านความส าเร็จในงาน (r = .366; p-value = .000) ด้านการเป็นที่ยอมรับ (r = .517;                       
p-value = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางเดียวกัน 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การท างาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณา
แยกรายกระบวนการ พบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านของค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านของความส าเร็จในงาน (r = .278; p-value = 
.000; ระดับค่อนข้างต่ า; ทิศทางเดียวกัน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ (r = -.077; p-value = .173) ด้านความรักในงาน                      
(p-value = .042) และด้านการเป็นที่ยอมรับ (p-value = .014) 

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ที่มุ่งเน้นการศึกษาถึงความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความสุขในการท างานอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พรรณิภา สืบสุข (2548) กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) อัจฉรัช อุยยะพัฒน์ (2551) และ
วีรญา ศิริจรรยาพงษ์ (2556) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างานของพยาบาลประเภท
ต่างๆ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ อาจกล่าวได้ว่า                   
กลุ่มตัวอย่างที่ของการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นส่วนหนึ่งนับเป็นบุคลากรภาครัฐเช่นเดียวกับ
บุคลากรของกรมหม่อนไหม ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรกรมหม่อนไหม
สามารถสร้างความสุขในการท างานให้กับตนเองได้ ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
ในทุกระดับ ผ่านการสร้างความรู้สึกรักและผูกพันในงานที่ตนปฏิบัติอยู่ ให้สามารถท างานได้อย่าง
ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ จนน าไปสู่การยอมรับและชื่นชมในความสามารถของตน นอกจากนี้                  
กรมหม่อนไหมในในฐานะหน่วยงานราชการที่มุ่งเน้นท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยไม่แสวงหา
ก าไร ที่เน้นกลุ่มเกษตรกรซึ่งนับเป็นก าลังคนส าคัญกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนช่วยท าให้ประเทศสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างทุกวันนี้ ดังนั้นบุคลากรกรมหม่อนไหมจึงมีหน้าที่หลักส าคัญในการติดต่อ และให้บริการ ทั้ง
ในด้านของวิชาการ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย 
รวมถึงการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานด้วยกันเอง เมื่อผู้รับบริการมีความสุขจากการได้รับ
การบริการที่ดีจากบุคลากรของกรมหม่อนไหม การท างานของบุคลากรจึงเต็มไปด้วยความสุขจากการ
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
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ความส าเร็จในงานมีค่าคะแนนความสุขในการท างานและค่าเฉลี่ ยมากที่สุด สามารถอธิบายได้ว่า                      
การท างานให้ประสบความส าเร็จตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
นั้นนับเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้บุคลากรกรมหม่อนไหมเกิดความรู้สึกว่าการปฏิบัติงานที่ตนท าอยู่
สามารถสร้างให้เกิดคุณค่ากับทั้งตนเองและองค์กร ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการต่างก็ได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานที่ดีเหล่านั้นด้วย ดังที่ Manion (2003) ได้อธิบายไว้ว่าการที่บุคลากรได้
รับรู้ถึงความส าเร็จในงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถของตนเองจะน ามาซึ่งความรู้สึกภาคภูมิใจ และ
รู้สึกว่าชีวิตการท างานนั้นมีคุณค่า จนน าพาไปสู่การมีความสุขในการท างานต่อไป 

วัตถุประสงค์ที่ 2 ที่มุ่งเน้นการศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากร                
กรมหม่อนไหม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 

ประเภทบุคลากร 
จากการศึกษาพบว่า ประเภทบุคลากรแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากอ านาจหน้าที่ ตลอดจนโอกาสที่บุคลากรแต่ละประเภท
ได้รับแตกต่างกัน จึงส่งผลให้บุคลากรที่เป็นข้าราชการมีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่เป็น
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ทั้งนี้เนื่องมาจากข้าราชการเป็นประเภทบุคลากรที่ได้รับสิทธิ 
และอ านาจมากกว่าบุคลากรที่เป็นทั้งพนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ในบางเรื่อง เช่น การได้
โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญ การได้รับโอกาสในการพิจารณาเลื่อนระดับ หรือต าแหน่ง
งานที่สูงขึ้น และอ่ืนๆ ส่งผลให้บุคลากรที่เป็นข้าราชการมีความสุขในการท างานได้มากกว่า ท าให้การ
ท างานในแต่ละวันจึงเต็มไปด้วยความหวัง และการตั้งเป้าหมายในอนาคตที่สูงขึ้นจากงานวิจัยของ 

Nielsen, Smyth & Liu (2011) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสุข
และความพึงพอใจในงานของประชากรในเมืองใหญ่ของจีน พบว่าประชากรที่ท างานเป็นพนักงาน
โรงงาน มีความสุขและความพึงพอใจในงานมากกว่าประชากรที่ท างานเป็นคนงานก่อสร้าง  

อายุ  
จากการศึกษาพบว่า บุคลกรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษาโดยรวมสามารถสะท้อนให้เห็ นได้ว่าบุคลากร                 
กรมหม่อนไหมที่มีอายุน้อยกว่าจะมีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีอายุมากกว่า ทั้งนี้
เนื่องจากการท างานในฐานะบุคลากรของรัฐทุกประเภท เมื่ออายุมากขึ้น การได้เลื่อนระดับเพ่ือไป
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีภาระงานและความรับผิดชอบที่มากข้ึนตามต าแหน่งที่ได้รับ ดังนั้นจึง
อาจเป็นเหตุผลให้บุคลากรที่มีอายุมากกว่ามีความสุขในการท างานน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า 
จากการศึกษาของ ภัทราพรรณ แซ่ตั้ง และประสพชัย พสุนนท์ (2558) ได้ท าการศึกษาความสุขใน
การท างานของพนักงาน กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล พบว่าบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน ธนวรรณ ตั้งเจริญกิจ
สกุล และณกมล จันทร์สม (2557) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริหาร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านของอายุที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการท างานที่แตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี มีความสุข
ในการท างานมากกว่าบุคลากรที่อายุมากกว่า 50 ปี  

เขตพื้นที่ของหน่วยงาน  
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงานแตกต่างกัน มีความสุขในการ

ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าบุคลากรกรมหม่อนไหมที่
ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) มีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรมหม่อนไหมมีการบริหารจัดการแบบรวมอ านาจ
ไว้ที่ศูนย์กลาง (Centralization) โดยมีการกระจายอ านาจเพียงบางส่วนให้กับหน่วยงานภายในของ
กรมหม่อนไหมที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินการบางอย่างหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคไม่สามารถด าเนินการเองได้โดยตรง ต้องอาศัยการถ่ายทอดงานจากหน่วยงานส่วนกลางก่อน 
ส่งผลให้บางครั้งการท างานเกิดความล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคในบาง
พ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในด้านของสถานที่ อุปกรณ์
การปฏิบัติงาน การคมนาคม เป็นต้น ตลอดจนความแตกต่างในด้านของโอกาสที่จะได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของกรมหม่อนไหม ซึ่งจากการศึกษาของ ธนวรรณ ตั้งเจริญกิจสกุล และณกมล จันทร์
สม (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปา
นครหลวงสายงานบริหาร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านของสาขาของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้บุคลากรมีความสุขในการท างานที่แตกต่างกันด้วย และการศึกษาของ Nielsen, Smyth & Liu 
(2011) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสุขและความพึงพอใจในงาน
ของประชากรในเมืองใหญ่ของจีน พบว่าประชากรที่ท างานในพ้ืนที่ของการท างานแตกต่างกันมี
ความสุขและความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน  

ประสบการณ์ในการท างาน  
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการ

ท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าบุคลากรกรมหม่อนไหม
ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 25 ปีขึ้นไป มีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์
ท างานน้อยกว่า 25 ปี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ในการท างานเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ส าคัญที่
ท าให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า ได้พบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการท างาน ได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา เพราะเมื่อท างานมาเป็นระยะเวลานาน จะท าให้มีความรู้  
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ตลอดจนเข้าใจถึงลักษณะงานและมองเห็นถึงปัญหาที่พบเจอว่ามักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจน
สามารถหาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างตรงจุด ผ่านวิธีการที่เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกัน บุคลากรที่
มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่าอาจจะยังต้องพบกับภาวะความกดดันเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือ
ปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานที่อาจจะยังไม่เคยประสบมาก่อน ดังนั้นบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่าอาจจะท างานได้อย่างคล่องตัว ภายใต้ภาวะกดดันที่น้อยกว่าท าให้
มีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่มาก จากการศึกษาของ 
ดามรัศม์ รัตนนาคินทร์ (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อ
ความสุขในการท างานของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผลการศึกษาพบว่า 
อายุงาน มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการท างาน ยิ่งมีอายุงานมากยิ่งมีความสุขในการท างานมาก 
และการศึกษาของ มาลี เกื้อนพกุล, อรอนงค์ ทวนพรมราช และอภิญญา เพียรพิจารณ์ (2552) ได้
ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กรุงเทพฯ พบว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน ส่งผลท าให้บุคลากรมีความสุขใน
การท างานแตกต่างกัน  

ระดับการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรกรมหม่อนไหมที่มี
ระดับการศึกษาน้อยที่สุด คือ ระดับ ปวช. มีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรในระดับที่สูงกว่า
อย่าง ปวส. และ ป.ตรี และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุด มีความสุขในการท างานมากกว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่าอย่าง ปวส. และป.ตรี เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าการศึกษา
เป็นตัวบ่งชี ้ให้เห็นถึงว่าไม่ว่าบุคลากรจะมีการศึกษาอยู ่ในระดับใด ต่ าสุด หรือสูงสุด ต่างก็มี
ความสุขในการท างานได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในทุกต าแหน่งงานนั้น 
การมีพ้ืนฐานความรู้ในงานอยู่ก่อนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ท าให้การท างานสามารถด าเนินต่อไปได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันแม้อาจจะไม่มีองค์ความรู้ที่มากพอ แต่ระหว่างที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน
นั้นๆ บุคลากรสามารถหาความรู้ หรือเรียนรู้การท างานเพ่ิมเติมได้จากหลายช่องทาง ทั้งจากเพ่ือน
ร่วมงาน หรือช่องทางอ่ืนๆ แม้อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการท างานที่ดีข้ึน ซึ่ง
จากการศึกษาของ Cunado & Gracia (2012) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของระดับการศึกษาของ
บุคลากรในประเทศสเปนที่ส่งผลต่อความสุข โดยผลการศึกษาพบว่าการศึกษาส่งผลกระทบโดยตรง
เชิงบวกต่อความสุข เนื่องจากการมีระดับการศึกษาที่สูงจะน าพามาซึ่งการได้รับโอกาสในการจ้างงาน
มากกว่าคนอ่ืน และการศึกษาของ สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554) ศึกษาถึงปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ  
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าบุคลากรกรมหม่อนไหมที่ได้รับ
เงินเดือนต่อเดือน 50,001 ขึ้นไป มีความสุขในการท างานมากกว่าบุคลากรที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 
50,001 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่าบุคลากรกรมหม่อนไหมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
รางวัล หรือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมากกว่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรมหม่อนไหมเป็น
องค์กรภาครัฐที่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของตัวเงินเดือนให้กับบุคลากรในอัตราที่ถูกก าหนดไว้ตาม
ระเบียบของทางราชการ ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างานมากกว่า ตลอดจนมีอายุที่มากกว่า เนื่องจากฐานเงินเดือนของภาคราชการจะเป็นไปตาม
ระบบอาวุโส ใครแก่กว่าจะได้รับเงินเดือนมากกว่า แต่จ านวนการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนจะมากกว่าหรือ
น้อยกว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละรอบการประเมิน ที่จะถูกประเมินด้วย
ผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือกว่า ซึ่งจากผลการศึกษาของ มาลี เกื้อนพกุล, อรอนงค์ ทวนพรมราช 
และอภิญญา เพียรพิจารณ์ (2552) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ พบว่าบุคลากรที่มีรายได้แตกต่างกัน ส่งผลท าให้
บุคลากรมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน ส าหรับการศึกษาของ สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ และสุชาดา 
บวรกิติวงศ์ (2554) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าครูที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่าง 
นอกจากนี้ ชัชชัย กสิวาณิชยกุล (2557) ได้ท าการศึกษาการเสริมสร้างความสุขในการท างานของ
พนักงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลอย่าง
รายได้ต่อเดือนของพนักงานที่แตกต่างกันส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการท างานที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วัตถุประสงค์ที่ 3 ที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม จากการศึกษาพบว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม ซึ่งการบริหารทรัพยากร
มนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยาพร ห้องแซง (2554) พบว่าพนักงาน
สาขาของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์อยู่ในระดับดี และการศึกษาของ กรสรรค์ เอนกศักยพงษ์ (2556) พบว่าพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีระดับความคิดเห็นต่อ
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือ
หน่วยงานประเภทใด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างก็มีแนวทางในการบริหารจัดการคนภายใน
องค์กรของตนที่แตกต่างกัน รวมถึงกรมหม่อนไหมในฐานะหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่มี
แนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรที่เป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกลางของประเทศไทย อย่างส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ เพ่ือให้การด าเนินการบริหาร
จัดการบุคลากร ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าภายในระบบราชการของ
ประเทศไทยทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดย
ที่แต่ละหน่วยงานต้องน าหลักเกณฑ์ หรือแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ไปปรับใช้ให้เข้ากับริบทในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทการบริหาร
จัดการของกรมหม่อนไหมสามารถส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมได้ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการหลัก ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เนื่องจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนภายในองค์กร และเป็นแนวคิดที่ช่วย
ในการผสานความต้องการของทั้งองค์กร และบุคลากรให้สามารถท างานร่วมกันได้ (Lim & Ling, 
2012) เพ่ือท าให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Delery & Gupta, 2016; Osibanjo et al., 2012) นอกจากจะช่วยในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของบุคลากรแล้วยังเป็นแนวคิดที่สามารถท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน จน
น าไปสู่การมีผลงานที่ดีขึ้นทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กรได้ในเวลาเดียวกัน (Pryce-Jones & 
Lindsay, 2014) ซึ่งการที่บุคลากรกรมหม่อนไหมมีความสุขในการท างานจากการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของกรมหม่อนไหมได้นั้นอาจเป็นเพราะ เป็นรูปแบบการสนับสนุนของกรมหม่อนไหมรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรกรมหม่อนไหมได้ จากการที่บุคลากรได้รับใน
สิ่งที่ควรจะได้รับจากการท างานให้กับองค์กร ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิ น และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งชีวิตการท างาน และชีวิตครอบครัว ผ่านการด าเนินการในกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร การฝึกอบรมและพัฒนาที่สามารถ
ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจากการได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง จนท าให้เกิดความรอบรู้ และเข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์กระบวนการอ่ืนๆ จนสามารถปกป้องและรักษาสิทธิที่ตนเองพึงจะได้รับ 
เพราะเมื่อบุคลากรได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ จะน ามาซึ่งความรู้ สึกพึงพอใจ และมีความสุขที่จะ
ท างานต่อไปเพ่ือตอบแทนกลับไปสู่องค์กรในรูปของการท างานที่มีประสิทธิภาพ (Zhong et al., 
2016) ด้วยความเต็มใจ ดังเช่นการศึกษาของ Fremeaux & Michelson (2017) ที่พบว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะส่งผลต่อการท างานของบุคลากรได้ อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมให้
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บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าการท างานของตนนั้นมีความหมาย และอยากท างานให้ประสบความส าเร็จ
มากขึ้น และการศึกษาของ Wickramasinghe & Perera (2012) ที่พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรได้ในช่วงที่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศศรีลังกาตก
ในอยู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในช่วงปี 2008-2010 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงการศึกษาของ Korff 
et al. (2017) ที่ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อทัศนคติใน
การท างานของพนักงานในธุรกิจประเทศเยอรมันและออสเตรียที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันและพอใจ
ในการท างาน โดยผลการศึกษาพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลทางอ้อมต่อความรู้สึกพอใจใน
งานและความผูกพันในงานของพนักงาน 

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน
แยกรายกระบวนการ พบว่า การสรรหาและคัดเลือก และการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
กับความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถอธิบายได้ว่า                
กรมหม่อนไหมประกอบไปด้วยบุคลากรหลัก 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า ซึ่งนับเป็นก าลังคนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมหม่อนไหมให้
เป็นไปตามพันธกิจ และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ โดยบุคลากรทั้ง 3 ประเภทนี้ จะมีความ
เคลื่อนไหว หรือมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของจ านวนอยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ 
เช่น การโอน-ย้าย การลาออก และอ่ืนๆ จึงส่งผลให้องค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรอยู่เป็นประจ า เพ่ือหาก าลังคนเข้ามาทดแทนก าลังคนที่สูญเสียไป ทั้งนี้เนื่องจากการ
สรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการที่กรมหม่อนไหมใช้ในการดึงดูดคนที่มีคุณสมบัติ และมีศักยภาพ
ตรงตามที่องค์กรต้องการทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเข้ามาสมัครงานกับกรมหม่อนไหมให้มาก
ที่สุด เพ่ือที่กรมจะได้ท าการคัดเลือกคนที่เหมาะสมมากท่ีสุดเข้ามาท างาน โดยการสรรหาและคัดเลือก
นี้นับเป็นกระบวนการที่ส่งผลดีต่อทั้งบุคลากรเดิมและกรมหม่อนไหมเอง กล่าวคือการที่กรมหม่อน
ไหมจะตัดสินใจด าเนินการสรรหาและคัดเลือกได้ในแต่ละครั้งนั้น แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นหน่วยงาน
ภายในมีความต้องการรับบุคลากรเพ่ิม เพ่ือมาทดแทนกับบุคลากรที่สูญเสียไป ซึ่งส่งผลดีต่อบุคลากร
เดิมที่คงอยู่สามารถท างานของตนที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น จากการที่ก่อนหน้านั้นอาจจะ
ต้องแบกรับภาระในการท างานทดแทนก าลังคนที่ขาดหายไป เพ่ือให้เกิดผลงานในปริมาณเท่าเดิม 
ไม่ได้มีเพ่ิมเติมหรือโดดเด่นมากเท่าใดนัก เมื่อมีคนมาเพ่ิมขึ้น งานที่มีอยู่ก็อาจจะเบาลง น ามาซึ่ง
ความรู้สึกมีความสุขในการท างานมากขึ้น  

นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบอีกว่า ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมไม่
เพียงเกิดขึ้นจากผลที่ได้จากกระบวนการนี้เท่านั้น แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรได้คือวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สรรหาและคัดเลือกในแต่ละต าแหน่งงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการที่
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องค์กรให้ความส าคัญในการจัดหาคนให้ตรงกับความต้องการของส่วนงานอย่างแท้จริง และยังสะท้อน
ให้เห็นถึงการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้กับบุคลากรทุกคนไม่ว่าจากทั้ง
ภายใน หรือภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียมได้ในระดับหนึ่ง หากกรมหม่อนไหมสามารถหาแนวทางใน
การด าเนินงานที่ดีและเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่เปิดรับได้มากเท่าไหร่ ยิ่งท าให้บุคลากรมีความรู้สึก
ในทางบวกต่อกรมหม่อนไหมและงานที่ท าอยู่มากขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Salom, Lachman & Lachman (2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความสุขในแต่ละวันกับการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งพบว่าการสรรหาและคัดเลือกส่งผล
ต่อความสุขในแต่ละวันของคนท างาน และการศึกษาของ Ang et al. (2015) ได้ท าการศึกษาถึงการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของพนักงานบริษัท Man-Shed ประเทศ
ออสเตรเลีย พบว่าบริษัทสามารถรักษาบุคลากรได้ผ่านการสนับสนุนให้บุคลากรมีความอยู่ดีมีสุขด้วย
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างการสรรหาและคัดเลือก นอกจากนี้ Chambel et al. 
(2016) ได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความรู้สึกผูกพันในงาน
ส าหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสรรหาและคัดเลือก
นั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สึกผูกพันในงานของบุคลากร และ Ijigu (2015) ที่ได้ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการ กับความพึงพอใจในงานของ
พนักงานธนาคารในประเทศเอธิโอเปีย พบว่าการสรรหาและคัดเลือกนับเป็นหนึ่งในสี่กระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรได้ 

นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความสุข
ในการท างานของบุคลากรกรมหม่อนไหมเช่นเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                  
แต่ส่งผลต่อความสุขในการท างานมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เป็นกระบวนการที่ท าให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผ่านการ
วางแผน ติดตาม การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการให้รางวัล ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างใกล้ชิด ท าให้บุคลากรทุกประเภท 
และทุกระดับให้ความส าคัญและใส่ใจกับกระบวนการดังกล่าวค่อนข้างมาก รวมถึงการที่บุคลากรส่วน
ใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินตลอดจนแนวทางในการด าเนินการในขั้นตอน
ต่างๆ อยู่แล้วตามประเภทของบุคลากรของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการ
ด าเนินงานตามระบบของนักทรัพยากรบุคคลของกรมหม่อนไหม ท าให้บุคลากรสามารถรับรู้ได้ถึง
ข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นได้ จึงท าให้สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ทัน เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของบุคลากรและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้ค่อนข้างมาก ความสุขในการท างานจึงเกิดขึ้นมาได้จากการที่บุคลากรได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ผ่านการวางแผนหรือก าหนดเป้าหมายของผลงานและ
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พฤติกรรมที่ควรจะเป็นในแต่ละรอบการประเมิน ไปจนถึงขั้นของการประเมินผล ตามที่ Keegan, 
Ringhofer & Huemann (2017) ศึกษาว่าการที่องค์กรจัดหากิจกรรมหรือมอบหมายการท างานที่ให้
บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท าให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกมีความสุขในการท างานได้จากการได้รับการยอมรับ และ Albrecht et al. (2015) ได้
อธิบายไว้ว่า หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือนักทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน มี
ความจ าเป็นที่จะต้องช่วยสนับสนุนให้บุคลากรประสบความส าเร็จในการท างาน พร้อมทั้งมีหน้าที่ใน
การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงทั้งพฤติกรรมการท างานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดีขึ้น 
โดยอาศัยการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นนี้มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hassan et al (2013) ที่ท าการศึกษาผลกระทบของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของบุคลากรธนาคารของรัฐในประเทศ
ปากีสถาน โดยพบว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กับความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาของ Ijigu (2015) ได้
ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการกับความ
พึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารในประเทศเอธิโอเปีย โดยผลการศึกษาพบว่าการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในสี่กระบวนการที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความรู้สึกพึงพอใจในงานของ
พนักงาน  

จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรได้ในหลายรูปแบบ ประเด็นหนึ่งที่ส าคัญได้แก่ ความสุขในการท างาน 
แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กับความสุขใน
การท างานโดยตรงนั้นยังมีจ านวนน้อย ดังนั้นแนวคิดความสุขในการท างานจึงสามารถสะท้อนออกมา
ได้ในรูปแบบของอารมณ์ และความรู้สึกในเชิงบวก ที่เกิดขึ้นจากการประเมินของแต่ละบุคคลต่อ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ตนประสบมาในการท างาน เช่น ในรูปแบบของความพึงพอใจในงาน 
ความผูกพันต่อองค์กร ทัศนคติที่ดีในการท างาน เป็นต้น  
  



 167 

5.3  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้ 
 1. ด้านความสุขในการท างาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคลากรกรมหม่อนไหมสามารถ
สร้างความสุขในการท างานให้เกิดขึ้นกับตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามแม้สิ่งที่บุคลากรสามารถที่จะสร้าง
ขึ้นมาเองได้นั้นมันก็สามารถที่จะถูกบั่นทอนให้ลดลงได้จากหลายปัจจัย หากไม่ได้รับการสนับสนุน
หรือกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตัวแปรที่ส าคัญอย่างยิ่ง อย่างผู้บริหารขององค์กรในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับสูงสุด ไปจนถึงระดับหัวหน้างาน ซึ่งนับเป็นกลไกส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการท างานของ
บุคลากรในทุกระดับอย่างมาก บุคลากรจะมีความสุขในการท างานหรือไม่ ส่วนหนึ่งนั้นได้รับอิทธิพล
จากบุคลากรกลุ่มนี้ ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารในทุกระดับควรให้ความสนใจเพ่ิมมากขึ้นคือการพัฒนาให้
องค์กรมีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท างาน บุคลากรมีความสุขในการท างาน ซึ่งผู้บริหาร
สามารถท าได้โดยการท าตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคตให้มากขึ้น 
ทั้งในรูปแบของการสื่อสารจากบนลงล่าง (top-down) หรือการสื่อสารจากล่างขึ้นบน (bottom-up) 
รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งการให้อ านาจแก่
บุคลากรภายใต้บังคับบัญชาสามารถที่จะท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอิสระในการท างาน 
ได้อย่างมีความสุขภายใต้ขอบเขตของงานตามที่ผู้บริหารและบุคลากรเห็นร่วมกัน  

 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากผลการศึกษาในด้านของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ                  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมหม่อนไหมสามารถสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของกรมหม่อนไหมยังอยู่ในระดับที่ดี แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

2.1 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นได้ว่า การสรรหาและ
คัดเลือกขององค์กรเป็นไปในแนวทางที่ดีอยู่แล้ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรใน
ด้านการของจัดหาคนเข้ามาท างานให้เพียงพอกับภาระงานที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน แต่ประเด็นที่
องค์กรควรให้ความส าคัญมากขึ้นคือในเรื่องของการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกต้องให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ในแต่ละต าแหน่งงานให้มากข้ึน เพ่ือประโยชน์ขององค์กร
ในการได้คนที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และมีความสามารถตรงตามที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง 

2.2 กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ส าคัญส าหรับการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความสุขในการท างานมากขึ้น จากการได้รับโอกาสในการเข้ารับฝึกอบรมในโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ตรงกับงานที่ตนปฏิบัติอยู่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่ปัญหาที่เกิดขึ้ นนั้นพบว่า
องค์กรไม่สามารถที่จะจัดส่งบุคลากรออกไปอบรมภายนอกได้มากนัก เนื่องจากปัจจัยส าคัญหลาย
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ประการ เช่น งบประมาณท่ีถูกก าหนดขึ้นในแต่ละปีไม่เพียงพอ ดังนั้นทั้งผู้บริหาร นักทรัพยากรบุคคล 
และบุคลากรในทุกระดับ ทุกสายงาน ควรร่วมมือกันในการก าหนด และบอกถึงความต้องการซึ่งกัน
และกัน และน าไปวางแผนถึงการด าเนินการในด้านนี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันระหว่างความ
ต้องการของทั้ง 3 ฝ่ายให้มากขึ้นในแต่ละรอบปีงบประมาณ ทั้งในด้านของการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความจ าเป็นในแต่ละรอบปี เพ่ือการจัดโครงการที่ตรงกับความ
ต้องการให้มากท่ีสุด 

2.3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละรอบการประเมินนั้น จากผลการศึกษาแสดงให้
เห็นได้ว่าองค์กรมีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการก าหนดตัวชี้วัดใน
การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน รวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หลังจากการประเมินผล
การปฏิบัติในแต่ละรอบการประเมิน ซึ่งทั้ง 2 กระบวนการนี้ถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่าง
มากส าหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับบุคคลให้ดีขึ้น และยังเป็นกระบวนการที่สามารถส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ทั้งในด้านของอารมณ์และความรู้สึก ตลอดจนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารในทุกระดับควรมีการสื่อสารระหว่างตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี เพ่ือ
ร่วมกันก าหนดและจัดท าตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน รวมถึงการแจ้งผลการประเมินในรอบ
การประเมินแต่ละรอบให้กับบุคลากรได้รับรู้ และบอกถึงสาเหตุ ตลอดจนแนวทางเพ่ือบุคลากรจะได้น า
ค าแนะน าที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป  

2.4 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส าหรับองค์กรภาครัฐ เช่นกรมหม่อนไหมนี้ โครงสร้าง
ของค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่บุคลากรพึงจะได้รับนั้นจะถูกก าหนดบนพ้ืนฐาน
ของกฎหมายซึ่งมีความเหมาะสมอยู่แล้วในเบื้องต้น แต่ผู้บริหารสามารถที่จะช่วยเพ่ิมเติมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีความสุขในการท างานได้มากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย จากการได้รับค่าตอบแทนที่มีความ
ยุติธรรมเป็นไปตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ร้านค้า ระบบ
รักษาความปลอดภัย ให้มากขึ้นได้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหาร 
 3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน เป็นการบริหารจัดการที่
สามารถส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรได้ เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
ระบบการบริหารจัดการที่มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนให้คนในองค์กรสามารถท างานได้ตาม
เป้าหมายที่องค์กรต้องการผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ดังนั้นองค์กรจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องค้นหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นทั้งในด้านของการบริหาร
จัดการในภาพรวมให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานขององค์ กรและบุคลากร 
โดยเฉพาะในด้านของการบริหารจัดการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้บริหาร และนักทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรในการพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บริหารนับเป็นตัวแปร
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หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร รวมถึงนักทรัพยากรมนุษย์ 
นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างความต้องการของ
ผู้บริหารลงมาสู่บุคลากรในทุกระดับ ซ่ึงจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร มีบทบาทส าคัญต่อการช่วยสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขในการท างานได้ โดยการ
ส่งมอบการบริการให้กับบุคลากรในองค์กรผ่านการด าเนินงานในกระบวนการต่างๆ ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งงานประจ า และงานเชิงรุก เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของทั้งบุคลากรและ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
กระบวนการ โดยไม่ท าให้เกิดการเสียผลประโยชน์ของทั้งองค์กรและบุคลากร จะส่งผลให้บุคลากรใน
องค์กรเกิดความไว้วางใจ และเชื่อถือต่อการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่
การท างานที่คล่องตัว และตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้ต่อเนื่องและรวดเร็วตรงกับ
ความต้องการ ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการท างานได้มากขึ้น 

5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 

เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับความสุขในการท างาน จากผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ความสุขในการท างานในองค์กรต่างประเภทกัน เพ่ือให้ทราบได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรประเภทต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
หรือไม่ อย่างไร 

2. นอกจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 4 กระบวนการ ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา ได้แก่                
การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและ              
สิทธิประโยชน์ อาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กระบวนการอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการท างาน
ในรูปแบบขององค์กรที่หลากหลาย อีกทั้งเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของทั้งองค์กรและบุคลากร ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา 

3. ควรมีการศึกษาในปัจจัยอ่ืนๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือศึกษาดูว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากร 

4. ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานอื่นๆ เพ่ิมเติม 
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