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ABSTRACT 

Title of Thesis Work Motivation, Workaholism  and  Work Happiness 

Author   Miss NatchnanpornTipraksa 

Degree Master of Science (Human Resource and Organizational Development) 

Academic Year  2013 

 

 

This research was aimed at studying the casual relations among of three variables 

including work motivation, workaholism and happiness at work as well as to study the differences 

of these three variables among employees working in Thai organizations and employees working 

in foreign organizations operating in Thailand.  The samples of this research were 553 employees 

from three organizations including Thai organizations, Japanese organizations and British 

organizations.  Data was collected by using questionnaire. Obtained data was analyzed to reveal 

descriptive statistics of the sample group and inferential statistics of testing the differences or 

variances of happiness at work according to work motivation and workaholism.   

The results showed that: (1) Work motivation significantly influenced of employees, 

indicating, that employees with high level of work motivation had higher level of workaholism 

than did employees with lower level of work motivation. This result was found in overall 

employees and each organization, Thai organization, Japanese organization, and British 

organization; (2) Work motivation clearly influenced happiness at work of employees, i.e, 

employees with high level of work motivation had higher level of workaholism than had 

employees with lower level of workaholics. This was found in overall employees and each 

organization, Thai, Japanese, and British organizations; and (3) Forworkaholism and happiness at 



(6) 
 

work, it was found that workaholism had no influence on happiness at work.  However, when 

considering on each dimension of happiness, it was found that employees with high workaholism 

expressed more happiness at work on Happy Relax and Happy Work-Life. When analyzing data 

of each organization, it was found that employees in Thai organization who possessed high level 

of workaholism reported more happiness at work than these possessed low level of workaholism.  

However, this influence was not found in Japanese and British organizations.   

 



กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธเ์ร่ือง แรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขในการทาํงาน  สาํเร็จ

ลุล่วงไดเ้น่ืองมาจากผูเ้ขียนไดรั้บความช่วยเหลือในการใหข้อ้มลู คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ความคิดเห็น

และกาํลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลของทั้ง 3 องคก์รท่ีใหค้วาม

ช่วยเหลือในการการแจกแบบสอบถามในองคก์ร และทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงทาํใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จุฑามาศ แกว้พิจิตร  ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาและรองศาสตราจารย ์ดร.บงัอร โสฬส ซ่ึงเป็นประธานกรรมการวทิยานิพนธข์องผูเ้ขียน  ท่ี

ไดก้รุณาสละเวลาใหค้าํปรึกษา  ขอ้ช้ีแนะขอ้แนะนาํ  และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํ

วิทยานิพนธใ์นทุกขั้นตอน ตลอดจนใหก้าํลงัใจแก่ผูเ้ขียนในการทาํวิทยานิพนธเ์ล่มน้ีตลอดมา  และ

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต ท่ีไดก้รุณามาใหค้าํแนะนาํในการศึกษา

คร้ังน้ี รวมทั้งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวทิยานิพนธใ์หถ้กูตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ  คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดถ่้ายทอด

และสร้างความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขียน  และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์ก

ท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี  ขอขอบคุณ  

นายสคัคเมธ แสงทรงศิลป์ นายศรายทุธ ดว้งทอง นางสาวลดัดาวลัย ์ประสานกลุกิจ นางสาวดาวใจ 

ศรลมัพ ์และพ่ีๆ นอ้งๆ เพ่ือนๆ ทุกคนสาํหรับกาํลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด  และ

ซ่ึงขาดไม่ไดข้อขอบคุณนางสาวอญัมณี วฒันรัตน ์ซ่ึงเป็นเพ่ือนท่ีร่วมทาํวทิยานิพนธก์บัผูเ้ขียน ท่ี

ช่วยเหลือกนัมาตลอด และนางสาวมนสัชนก ทิพยรั์กษา นางสาวพิลาสลกัษณ์ ทิพยรั์กษา นางสาว

รัษฎาพร ทิพยรั์กษา ซ่ึงเป็นนอ้งสาวของผูเ้ขียนท่ีช่วยใหว้ทิยานิพนธเ์ล่มน้ีเสร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ทา้ยสุด  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ  และขอมอบความสาํเร็จทั้งหมดจากการทาํวทิยานิพนธ์

ฉบบัน้ีแด่   คุณชาญชิต  และคุณสุริพร  ทิพยรั์กษา  ผูซ่ึ้งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของผูเ้ขียนผูท่ี้ช่วย

ส่งเสริม สนบัสนุน กระตุน้เตือน และเป็นกาํลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงใจท่ีสาํคญัยิง่ของผูเ้ขียนตลอด

มาจนทาํใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบผลสาํเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 

 

ณฐัชนนัทพ์ร ทิพยรั์กษา 

สิงหาคม 2556 



 
 

 

สารบัญ 

หน้า 

 

 

บทคดัย่อ  (3) 

ABSTRACT  (5) 

กติตกิรรมประกาศ  (7) 

สารบัญ  (8) 

สารบัญตาราง  (9) 

สารบัญภาพ  (13) 
 

 

บทที ่ 1 บทนํา  1 

 1.1  ท่ีมาและความสาํคญั 1 

 1.2  คาํถามการวจิยั 10 

 1.3  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 10 

 1.4  ขอบเขตในการศึกษา 10 

 1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 11 

 1.6  คาํจาํกดัความในการวจิยั 11 

บทที ่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 12 

 2.1  ความสุขในการทาํงาน 12 

 2.2  แรงจงูใจในการทาํงาน 26 

 2.3  ความบา้งาน 37 

 2.4  กรอบแนวคิด 45 

 2.5  สมมติฐาน 46 

บทที ่ 3 ระเบยีบวธิวีจิยั 47 

 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 47 

 3.2  ตวัแปรท่ีศึกษา 48 
  



(9) 
 

 

 3.3  นิยามปฏิบติัการ 49 

 3. 4  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ  53 

 3.5  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 59 

 3.6  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 61 

 3.7  การวิเคราะห์ขอ้มลู 61 

บทที ่ 4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 62 

 4.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 62 

 4.2  ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปร แรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และ    

       ความสุขในการทาํงาน 

65 

61 

 4.3  ผลวเิคราะห์ความบา้งาน 67 

 4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 69 

 4.5  การเปรียบเทียบแรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขในการ   

       ทาํงาน ของพนกังานท่ีทาํงานในองคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยู ่ 

       ในประเทศไทย 

78 

 

74 

 4.6  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน 79 

 4.7  ผลการทดสอบอ่ืนๆ นอกเหนือสมมติฐาน 108 

บทที ่ 5  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 139 

 5.1  การสรุปและอภิปรายผล 140 

 5.2  การสรุปและอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 141 

 5.3  การสรุปและอภิปรายผลนอกเหนือสมมติฐาน 148 

 5.4  ขอ้เสนอแนะงานวิจยัช้ินต่อไป 152 

 5.5  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการประยกุตใ์ช ้ 152 

  

บรรณานุกรม  155 

ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ค 

166 

182 

188 

ประวตัผิู้เขยีน 209 



 
 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน้า 

  

1.1  การสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง  

จาํนวนผูมี้งานทาํ จาํแนกตามชัว่โมงทาํงานต่อสปัดาห์ 

 

2 

 2.1  10 อนัดบัปัจจยัท่ีส่งส่งต่อการทาํงานอยา่งมีความสุขและการทาํงานท่ีไม่

มีความสุข 

23 

 2.2  รูปแบบของความบา้งาน 42 

 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 48 

 3.2  ความหมายตวัแปร นิยามเชิงปฏิบติัการ 49 

 3.3  ตวัอยา่งแบบสอบถามพฤติกรรมการทาํงาน 54 

 3.4  จาํนวนขอ้คาํถามแรงจงูใจในการทาํงานตามองคป์ระกอบของทฤษฎี 55 

 3.5  ตวัอยา่งแบบสอบถามแรงจงูใจในการทาํงาน  55 

 3.6  จาํนวนขอ้คาํถามความบา้งานตามองคป์ระกอบของทฤษฎี 

3.7  ตวัอยา่งแบบสอบถามพฤติกรรมการทาํงาน 

3.8  จาํนวนขอ้คาํถามความสุขในการทาํงานตามองคป์ระกอบของทฤษฎี 

3.9  ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัรายดา้น เร่ือง

แรงจงูใจในการทาํงาน 

3.10  ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัรายดา้น เร่ืองความ    

         บา้งาน 

55 

56 

57 

59 

60 

 4.1  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแสดงเป็นจาํนวนและร้อยละ 63 

 4.2  ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามแรงจงูใจในการทาํงาน 66 

 4.3  จาํนวน ร้อยละ ของความบา้งาน 67 

 4.4  จาํนวน ร้อยละ ความบา้งานขององคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยู่

ในประเทศไทย 

68 

64 



(11) 
 

 

 4.5  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานตามระดบัแรงจงูใจใน

การทาํงาน  

78 

 4.6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความบา้งานตาม

ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานทั้งหมด 

 

71 

 4.7  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบั

แรงจงูใจในการทาํงาน 

 

73 

 4.8  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการ

ทาํงานโดยรวมตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานทั้งหมด 

 

75 

 4.9  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบั

ความบา้งาน 

 

76 

 4.10  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบแอล.เอส.ดี (LSD) ของความสุขในการ  

         ทาํงานรายดา้นตามระดบัความบา้งานของพนกังานทั้งหมด 

 

78 

 4.11  การเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน   

         และความสุขในการทาํงาน ของพนกังานไทยท่ีทาํงานในองคก์รไทย  

         และองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

79 

 

74 

 4.12  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานตามระดบัของ     

         แรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รไทย 

 

80 

 4.13  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความบา้งานตาม 

         ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รไทย 

 

81 

 4.14  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบั    

         ของแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รไทย 

 

84 

 4.15  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการ 

         ทาํงานตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รไทย 

85 

80 

 4.16  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบั  

         ของความบา้งานของพนกังานในองคก์รไทย 

 

88 

 4.17  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการ   

         ทาํงานในดา้นการงานดีตามระดบัความบา้งานของพนกังานในองคก์ร 

        ไทย 

 

 

89 

 4.18  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานตามระดบัของ   

         แรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 

 

90 



(12) 
 

 

 4.19  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความบา้งานตาม  

         ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานองคก์รญ่ีปุ่นจาํกดั 

 

91 

 4.20  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบั  

         ของแรงจงูใจในการทาํงาน องคก์รญ่ีปุ่น 

 

94 

 4.21  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการ  

         ทาํงานตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 

 

95 

 4.22  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบั 

        ของความบา้งานองคก์รญ่ีปุ่น 

 

97 

 4.23  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบแอลเอสดี (LSD) ของความสุขในการ    

         ทาํงานในดา้นการงานดีตามระดบัความบา้งานของพนกังานในองคก์ร  

        ไทย องคก์รญ่ีปุ่น 

 

 

98 

 4.24  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานตามระดบัของ 

         แรงจงูใจในการทาํงานขององคก์รองักฤษ 

 

100 

 4.25  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความบา้งานตาม 

         ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานองคก์รองักฤษ 

 

101 

 4.26  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบั 

        ของแรงจงูใจในการทาํงาน องคก์รองักฤษ 

 

103 

 4.27  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการ 

        ทาํงานตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานองคก์รองักฤษ 

 

104 

 4.28  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบั  

        ของความบา้งานองคก์รองักฤษ 

 

106 

 4.29  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการ  

         ทาํงานในดา้นการงานดีตามระดบัความบา้งานของพนกังาน องค ์   

         องักฤษ 

 

 

107 

 4.30  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความบา้งานของพนกังานท่ีมีเพศ 

         ต่างกนั 

 

108 

 4.31  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมีอาย ุ

          ต่างกนั 

 

109 

 4.32  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมี 

        สถานภาพการครองเรือนต่างกนั 

 

111 



(13) 
 

 

  

4.33  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมี 

         การศึกษาต่างกนั 

 

 

112 

 4.34  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมี 

         ระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัต่างกนั 

 

114 

 4.35  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความบา้งานของพนกังานท่ีมีเวลาท่ี 

        ใชไ้ปกบัการทาํงานต่างกนั 

 

116 

 4.36  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมี 

         ประสบการณ์ทาํงานต่างกนั 

 

117 

 4.37  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมี 

         รายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนต่างกนั 

 

119 

 4.38  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

        ท่ีมีเพศต่างกนั 

121 

 4.39  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของ 

         พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั 

 

122 

 4.40  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมี 

         สถานภาพการครองเรือนต่างกนั 

 

125 

 4.41  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของ 

         พนกังานท่ีมีการศึกษาต่างกนั 

 

127 

 4.42  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของ 

         พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัต่างกนั 

 

129 

 4.43  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

         ท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงานต่างกนั 

 

132 

 4.44  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของ 

         พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั 

 

133 

 4.45  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของ 

         พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนต่างกนั 

 

136 

 5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 141 

 5.2  สรุปความเก่ียวขอ้งกนัของแรงจงูใจในการทาํงานและความบา้งาน กบั 

       ความสุขในการทาํงาน 

 

144 



(14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.3  สรุปความเก่ียวขอ้งกนัของแรงจงูใจในการทาํงานกบัความบา้งาน และ  

       ความสุขในการทาํงานขององคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่น 

       ไทย 

 

 

 

146 

 5.4  สรุปความเก่ียวขอ้งกนัของความบา้งานกบัความสุขในการทาํงานของ  

       องคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 

147 

 5.5  สรุปขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีส่งผลและไม่ส่งผลต่อความบา้งาน 149 

 5.6  สรุปขอ้มลูส่วนตวัท่ีส่งผลและไม่ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน 151 

  



 
 

 

สารบัญภาพ 
 
 
 
 

ภาพที่ หน้า 

  

1.1 ลําดับการเข้ามาลงทุนทําธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ 

 

4 

 1.2  ผลการศึกษาลักษณะรางวัลในการจูงใจพนักงานในแต่ละประเทศ 7 

 1.3  ผลการศึกษาการเปล่ียนงานของพนักงานในแต่ละประเทศ 8 

 2.1  ปัจจัยความสุข 19 

 2.2  องค์ประกอบของสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ 

2.3  แนวความคิดการจูงใจเชิงระบบ 

2.4  แบบจําลองการจูงใจของทฤษฎีความต้องการ 

21 

30 

33 
 

 

 



 

 

 

บทท่ี1 

 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 

ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสภาพ

ความเป็นอยู่ของคนเรามากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตท่ีจะต้องดิ้นรนเพ่ือ

ความอยู่รอดของตนเองและผู้อ่ืน การทํางานจึงเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทําให้

บรรลุวัตถุประสงค์ (พวงเพชร วัชรอยู่, 2537: 1-114) งานจึงมีความหมายต่อชีวิตเทียบได้กับความ

ต้องการอาหารในแต่ละวัน ตราบใดท่ียังต้องการอาหารก็จําเป็นท่ีจะต้องทํางานเช่นเดียวกัน ซ่ึงถือ

ได้ว่างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมากกว่าเป็นการดําเนินชีวิตให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันตั้งแต่วัน

จันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ (คาเมรอน, 2531: 12) ดังจะเห็นได้ว่าในเวลา 24 ชั่วโมง ชีวิตของคนทํางาน 

ในแต่ละวันส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับงานและในท่ีทํางาน ประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือถ้าจะ

เปรียบเทียบกันแล้วเวลาในการทํางานนั้นเป็นคร่ึงหน่ึงของชีวิต (ปัทมา ศิริเวช  บุริ นทร์ สุรอรุ ณ

สัมฤทธิ์ และมธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2554:  5) ท่ีจะต้องอยู่กับการทํางาน กับเพ่ือนร่วมงาน 

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในท่ีทํางาน รวมถึงการพบปะบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมของท่ีทํางาน 

(ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, 2554: 10-11) บางคนทํางานจนเกิดความรู้สึกติดงาน ทําจนเกินชั่วโมงท่ี

กําหนดไว้หรือไม่ก็เอางานกลับไปทําต่อท่ีบ้าน โดยใช้เวลาในการทุ่มเทกับงานสูง จนบางครั้ง

หลงลืมไปว่าการทํางานเป็นเพียงบทบาทหน่ึงของชีวิตเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือคือการทําหน้าท่ีใน

บทบาทอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น บทบาทของพ่อ แม่ ลูก เพ่ือน ภรรยา หรือสามี คนท่ีให้ความสําคัญกับ

การทํางานมากกว่าบทบาทด้านอ่ืน ๆ จนชีวิตขาดความสมดุล จนไม่สามารถแยกเวลาส่วนตัวกับ

เวลาทํางานออกจากกันได้ เราเรียกคนเหล่านี้ว่า “คนบ้างาน” โรคบ้างาน เดิมทีจะพบมากในผู้ชาย

ญ่ีปุ่ นเท่านั้น ซ่ึงเรียกว่าโรค Workaholic หรือโรคติดงาน แต่ปัจจุบันได้พบในสังคมไทยแล้ว  

(องค์การบริหารส่วนตําบลยางหย่อง, 2551) อาการของ “คนบ้างาน” จะพบได้มากขึ้นตลอดเวลา มี

งานวิจัยของ Hewlett and Luce (2006) ท่ีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review ซ่ึงศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมการทํางานของคนกลุ่มนี้ และสิ่งท่ีพบมีความน่าสนใจ คือ 62 เปอร์เซ็นต์ เป็ นกลุ่มคนท่ีมี
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รายไดสู้ง” ท่ีทาํงานมากวา่ 50 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ และ ท่ีทาํงานมากกวา่ 60 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ มีราว 

35 เปอร์เซ็นต ์ส่วนท่ีทาํงานมากกวา่ 80 ชัว่โมงต่อสปัดาห์มี10 เปอร์เซ็นต ์บุคคลท่ีมีลกัษณะบา้งาน

ดงักล่าวนั้นไม่ไดท้าํงานเพราะถกูบงัคบัหรือจาํใจทาํ ตรงกนัขา้มพวกเขากลบัทาํงานดว้ยความเตม็

ใจ กระตือรือร้น และยงัรักในส่ิงท่ีทาํอีกดว้ย 66 เปอร์เซ็นตข์องผูบ้ริหารชาวอเมริกนัท่ีมีลกัษณะบา้

งาน พร้อมยงัพอใจในงานท่ีตนเองทาํอยูค่นเหล่าน้ีไม่ไดม้องวา่ตนเองเป็น “โรค” หรืออาการท่ีตอ้ง

ไดรั้บการรักษา แต่มองวา่ส่ิงท่ีตนเองทาํนั้นคือความมุ่งมัน่ เป็นความทา้ทาย และ เป็นความ

ภาคภมิูใจ จากรายงานฉบบัเดียวกนัสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหบุ้คคลกลุ่มน้ียงัคงรักและพอใจท่ีจะทาํงาน

หนกัอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา Hewlett and Luce (2006) ไดศึ้กษาไวแ้ละพิมพใ์นวารสารฉบบัเดิม 

บอกไวว้า่ สาเหตุประการแรกเน่ืองมาจากแรงกดดนัและการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนัทั้งใน

ระดบัองคก์รและระดบับุคคล ซ่ึงจะเห็นไดว้า่องคก์รส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเนน้ความมีประสิทธิภาพ 

(พสุ เดชะรินทร์, 2555)  

ตารางที่ 1.1 การสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงจาํนวนผูมี้งานทาํ 

จาํแนกตามชัว่โมงทาํงานต่อสปัดาห์ 

                                                                                                                                    หน่วย : ลา้นคน 

 

ช่ัวโมงทํางาน 

2555 2556 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ก.พ. 
ม.ีค. 

รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 

0 ชัว่โมง 

1-34 ชัว่โมง 

35 ชัว่โมงข้ึนไป 

38.06 

0.68 

5.44 

31.94 

38.19 

0.72 

5.49 

31.98 

38.14 

0.90 

5.47 

31.77 

38.81 

0.52 

5.17 

33.12 

38.75 

0.69 

5.37 

32.69 

21.22 

0.40 

2.89 

17.93 

17.53 

0.29 

2.48 

14.76 

หมายเหตุ: 1.ชัว่โมงทาํงานหมายถึง จาํนวนชัว่โมงทาํงานจริงทั้งหมดในระหว่าง 7 วนัก่อนวนัสัมภาษณ์ บุคคลท่ี

มีอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ จะรวมจาํนวนชัว่โมงทาํงานทุกอาชีพ 

                 2. 0 ชัว่โมง หมายถึง ผูที้่ปกติมีงานประจาํแต่ในสัปดาห์การสาํรวจไม่ไดท้าํงาน อาจเน่ืองมาจากหยดุ

พกัผอ่น ลาป่วย เป็นตน้ 

แหล่งที่มา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2555 

 

จากการสาํรวจการทาํงานของประชากรไทยเม่ือพิจารณาถึงชัว่โมงทาํงานของผูมี้งานทาํต่อ

สปัดาห์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 พบวา่ มีจาํนวนผูท่ี้ทาํงานตั้งแต่  35 ชัว่โมงข้ึนไปต่อสปัดาห์มี

จาํนวน 32.69 ลา้นคน หรือร้อยละ 84.4 ของผูท้าํงานทั้งหมดเป็นชายร้อยละ 84.5 และเป็นหญิงร้อย
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ละ 84.2 ผูท่ี้ทาํงาน 1 - 34 ชัว่โมงมีจาํนวน 5.37ลา้นคน หรือร้อยละ 13.8 เป็นชายร้อยละ 13.6 และ

หญิงร้อยละ 14.1ผูท่ี้ทาํงานตั้งแต่ 35 ชัว่โมงข้ึนไปต่อสปัดาห์ เพ่ิมข้ึน 7.1 แสนคน ส่วนผูท่ี้ทาํงาน

ตั้งแต่ 1 - 34 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ลดลง 1.2 แสนคน จะเห็นวา่จาํนวนผูท่ี้ทาํงานตั้งแต่  35 ชัว่โมงข้ึน

ไปต่อสปัดาห์ยงัคงเป็นสดัส่วนท่ีมากกวา่ (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ , 2555) ซ่ึงจะส่งผลใหโ้รคน้ีมี

แนวโนม้จะเพ่ิมมากข้ึน และอาจกลายเป็นภยัท่ีคุกคามสุขภาพได ้หากใชชี้วติในวยัทาํงานอยา่งไม่

ระมดัระวงั ซ่ึงโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคน้ีสามารถพบไดท้ั้งชายและหญิง โรคบา้งานจะพบไดม้าก 

โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีบุคลิกเป็นคนสมบูรณ์แบบ เจา้ระเบียบ ชอบแข่งขนั มีความทะเยอทะยาน

สูง เอาจริงเอาจงั ในทางจิตวทิยาเกิดจากพฤติกรรมของคนท่ีชอบทาํงานหนกั และมีความสุขจาก

การทาํงานซ่ึงจะสะทอ้นออกมาในรูปแบบของการเสพติดงาน มีจิตใจคิดวนเวยีนอยูก่บัการทาํงาน 

โรคบา้งานหากไม่ดแูลรักษาสุขภาพแลว้จะก่อใหเ้กิดโรคทางร่างกายตามมา เช่น เบาหวาน ความ

ดนั เกา๊ท ์ไตวาย อมัพาต ถุงลมโป่งพอง ซ่ึงโรคเหล่าน้ีเกิดจากพฤติกรรมการกิน ไม่มีเวลาออกกาํลงั

กาย เพราะมีภาระหนา้ท่ีตอ้งทาํงาน ยิง่ไปกวา่นั้นอาจจะมีอาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ ทั้งหญิง

และชาย โดยอาจเกิดข้ึนจาก ความเจบ็ปวดของเสน้ประสาท ทาํใหล้ดความรู้สึกลง หรือระบบ

ประสาทอตัโนมติัทาํงานผดิปกติ ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธใ์นครอบครัวอีกดว้ย (องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลยางหยอ่ง , 2551) ซ่ึงการท่ีบุคคลจะทาํงานและติดงานไดจ้นไดช่ื้อวา่เป็นคนบา้

งานนั้นมาจากหลายเหตุผลดว้ยกนั แต่มีเหตุผลหน่ึงท่ีนาํมาซ่ึงความบา้งานไดน้ั้นคือการสร้าง

แรงจงูใจในการทาํงาน แรงจงูใจทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน แรงจูงใจเป็นการกระตุน้ให้

บุคคลเกิดการกระทาํหรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยนาํเอาส่ิงเร้าท่ีบุคคลนั้นพึงพอใจมาเร้า

หรือหรือกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบัเพ่ือบรรลุเป้าหมายกช่็วยใหบุ้คคลนั้นเกิดความพึงพอใจเป็นการ

เพ่ิมพนูผลผลิตและสร้างผลงานขององคก์ร แรงจงูใจเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา สามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์องพนกังานได ้ขณะท่ีพนกังานมีอาการอ่อนเพลียอ่อน

ระโหยโรยแรงแสดงถึงวา่ทาํงานต่ออีกคงไม่ไหวแต่ถา้หวัหนา้งานไดน้าํส่ิงจงูใจท่ีเขาชอบมา จูงใจ

พนกังานเหล่านั้นกจ็ะทาํใหพ้วกเขามีพลงัในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนมากข้ึนทนัที โดยองคก์รกจ็ะได้

ผลงานจากพนกังานเพ่ิมข้ึนอีกทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดมี้การจา้งพนกังานเพ่ิมข้ึน การท่ีองคก์รใชห้ลกัการและ

เทคนิคการจงูใจในการบริหารงานท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของพนกังานสามารถช่วย

ใหพ้นกังานขยนัทาํงาน มีแรงกระตุน้ท่ีทาํใหมี้ความรู้สึกอยากจะทาํงานมากข้ึน และเพ่ิมพนูผลงาน

ในองคก์รไดม้ากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีหวัหนา้งานท่ีจะใชเ้ทคนิคการจงูใจพนกังานนั้นจาํเป็นตอ้งทราบก่อน

วา่งานหรือผลงานของพนกังานท่ีรับผดิชอบอยูใ่นระดบัใดโดยใชก้ารประเมินผลการปฏิบติังาน

ก่อนแลว้จึงสร้างแรงจงูใจภายหลงั ทั้งน้ีเพราะถา้การประเมินผลงานผดิพลาดหรือไม่เท่ียงธรรม 

การจงูใจยอ่มจะผดิพลาดและขาดประสิทธิภาพตามไปดว้ย (บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์, 2553: 191-192)  
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 นอกจากน้ีประเทศไทย ยงัมีบริษทัต่างชาติเขา้มาลงทุนทาํธุรกิจเป็นจาํนวนมาก และยงัได้

เป็นประเทศยอดนิยมอนัดบัท่ี 5 ของโลกท่ีมีบริษทัขา้มชาตินิยมเขา้มาลงทุน จากรายงานฉบบัล่าสุด

ของ ดิ อิโคโนมิสต ์คอร์เปอเรท เน็ตเวร์ิค (The Economist Corporate Network) เป็นการสาํรวจจาก

แนวโนม้ทางธุรกิจของเอเชียปี 2556 โดยผูบ้ริหารทัว่โลกกว่า 38.6% มีแผนท่ีจะเขา้มาลงทุนใน

ประเทศไทย (Economist Corporate Network, 2013) ดงัภาพท่ี 1.1  

 

 
ภาพที่ 1.1 ลาํดบัการเขา้มาลงทุนทาํธุรกิจของบริษทัขา้มชาติ 

แหล่งที่มา: Economist Corporate Network, 2013 

 

เม่ือมีบริษทั ขา้มชาติ เขา้มาลงทุนในประเทศไทยทาํใหเ้กิดความแตกต่าง ทางวฒันธรรมในการ

ทาํงานมากข้ึน ก่อใหเ้กิดผลดีคือสามารถนาํวฒันธรรมการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพของ บริษทัขา้ม

ชาติมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ ได้ ส่วนขอ้ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาคือเร่ืองของความแตกต่างทาง

วฒันธรรม บุคคลแต่ละเช้ือชาติจะมีวฒันธรรมเฉพาะของตนเอง ความแตกต่างทางวฒันธรรมมีผล

ต่อการทาํงานท่ีแตกต่างกนั เช่น จากงานวจิยัในกลุ่มนกัวทิยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาของ 

Wang (2012) พบวา่กลุ่มนกัวทิยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกามีการทาํงานแบบล่วงเวลา  (OT) 

เป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีนกัวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนส่วนใหญ่ มกัใชเ้วลาช่วงสุดสปัดาห์กบั

งานวจิยัของตนเอง ซ่ึงจากงานวจิยัจะเห็นถึงความแตกต่างของประเทศท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมการ

ทาํงานต่างกนั ดงันั้นในการท่ีมีบริษทัขา้มชาติท่ีมาทาํธุรกิจและเปิดบริษทัในประเทศ ผูบ้ริหาร
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องค์กรจึงควรให้ความสนใจในการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

การทํางานของแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน  

ในเร่ืองของค่านิยมท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานของคนไทยท่ีปรากฏในงานวิจัยของนัก

มานุษยวิทยา นักสังคมวิทยาทั้งในไทยและต่างประเทศ หรือกระทั่งในรายงานของสถาบัน IMD 

(International Institute for Management Development) ท่ีสนใจเร่ืองการจัดการอันดับความสามารถ

ในการแข่งขันโดยตรงได้ระบุว่า คนไทยไม่มีค่านิยมในการทํางานหนักและการให้ความสําคัญอย่าง

มากในเร่ืองงานหรือการทํางานเช่น การทุ่มเท เอาจริงเอาจัง ความขยันขันแข็ง หรือมีความสนุกกับ

การทํางาน เป็นต้น ในสังคมวัฒนธรรมไทย สิ่งท่ีปรากฏชัดเจนมัก จะเป็นในลักษณะของการมี

ค่านิยมรักสบาย รักสนุก บันเทิงเริงรมย์ ในการใช้เคร่ืองมือทดสอบทางจิตวิทยา CPI (California 

Psychological Inventory) พบว่าคนไทยมีนิสัยรักสนุก ชอบความสะดวกสบาย ชอบทํางานท่ีเห็น

ผลตอบแทนอย่างเด่นชัดและเป็นงานท่ีไม่น่าเบ่ือหรือว่าหนักจนเกินไป ทําให้เป็นเหตุผลในการ

ตัดสินใจทํางานหรือลาออกจากงานในแต่ละครั้ง ในอีกด้านหน่ึงของคนชาติอ่ืน ๆ ทั้งประเทศ

ตะวันตกและเอเชีย เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่ น เป็นต้น ซ่ึงค่อนข้างจะ

แตกต่างกับประเทศไทย อย่างกรณีประเทศญ่ีปุ่ น มีค่านิยมในการทํางานหนัก ทํางานเป็นทีม และมี

ความอดทนสูง ชาวญ่ีปุ่ นจะช่วยกันทํางานอย่างเต็มท่ีเพ่ือความก้าวหน้าและศักดิ์ศรีของครอบครัว 

และถือว่าบริษัทของตนเปรียบเสมือนครอบครัวท่ีสมาชิกรักใคร่ปรองดองช่วยเหลือคํ้าจุนซ่ึงกัน

และกัน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และพัชรินทร์ สิรสุนทร, 2545:  40-57) คนญ่ีปุ่ นเป็นท่ีรู้จักกันดีเป็น

ประเทศท่ีทํางานยาวนานติดต่อกันหลายชั่วโมงและเป็นประเทศท่ีการทํางานบนความกังวลทาง

เศรษฐกิจสูง บริษัทมีการเพิ่มการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างขนาด

กว้าง (เช่นการเลิกจ้าง) และการเพิ่มการจ้างงานเช่น การจ้างงานแบบนอกเวลา (part-time) การจ้าง

งานแบบสัญญาเช่า และการจ้างงานแบบชั่วคราว ในวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นสามารถทํางานพร้อมกันได้

หลาย ๆ งาน (Shimazu, Demerouti, Bakker, Shimada and Kawakami, 2011) คนญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่จะ

ทํางานกันเกือบตลอดปี  ให้ความสําคัญกับการทํางานหนักและเป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน เวลา

ทําการของคนญ่ีปุ่ นจะอยู่ท่ี 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น และแม้กระทั่งทํางานวันเสาร์ คนญ่ีปุ่ นจํานวน

ไม่น้อยจะได้หยุดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น และความตรงต่อเวลามีความสําคัญมากในวัฒนธรรม

ญ่ีปุ่ น ในการแต่งกายไปทํางานค่อนข้างเป็นทางการ เวลาประชุมคนญ่ีปุ่ นเช่ือว่าทุกคนท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องควรจะรับรู้ถึงความคืบหน้าต่างๆ ทั้งหมดและจะมีข้อคิดเห็นของผู้ทํางานทุกคน การ

ประชุมทุกครั้งจะต้องจบลงด้วยความเห็นพ้องต้องกันของผู้เข้าร่วมทุกคน (ทอมาลิน, 2551) เม่ือ

เปรียบเทียบคนไทยกับคนญ่ีปุ่ น คนญ่ีปุ่ นมีวินัยดีกว่า  คุ้นเคยกับความสัมพันธ์ในแนวตั้งมากกว่า 

และมีความเป็นปัจเจกชนน้อยกว่า หรือมีความผูกพันกับกลุ่มมากกว่า และมีระบบการปูนบําเหน็จ
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ตามความสามารถมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการจา้งและการส่งเสริมผูร่้วมงาน แต่ในขณะเดียวกนัก็

จาํเป็นตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกกนัวา่เป็นค่านิยมแบบเก่า เช่นการเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา การมีวนิยั ความ

สามคัคี และความร่วมมือประสานงานกนั (คนูิโอะ, 2531: 182-185) ส่วนคนองักฤษจะกลวัการเสีย

หนา้มาก การทาํงานของคนองักฤษนั้นจะเนน้ท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของแต่ละคน

ในบริบทของจุดมุ่งหมายเป็นทีม คนองักฤษจะมีจริยธรรมการทาํงานสูง มี  2 ลกัษณะเด่นท่ีสุดของ

การทาํงานคือการมีอารมณ์ขนัแฝงอยู ่การพดูเล่นแฝงตวัอยูใ่นทศันะคติการทาํงาน เอาจริงเอาจงัไม่

เคร่งเครียดกบังานจนเกินไป ถา้งานน่าสนใจก็จะเอาใจใส่จนเกือบถึงขนาดเป็นคน “บา้งาน” คน

องักฤษค่อนขา้งขยนัขนัแขง็และใชเ้วลาวา่งสนุกสนานบา้งเลก็นอ้ย คนองักฤษ มีการสร้างเป็นกฎ

การมีอารมณ์ขนั นิสยัเร่ืองของความอาย ความปิดกั้นทางสงัคม ความเป็นส่วนตวั ความอ่อนนอ้ม

ถ่อมตวั นิสยัชอบบ่น มารยาท แต่อาจไม่ทาํต่อไปถา้สภาพแวดลอ้มมีความกดดนัมากข้ึน และความ

ยติุธรรมไปยงัท่ีทาํงานดว้ยกนั ลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นอุปสรรคในการทาํงานใหบ้รรลุ

เป้าหมาย คนองักฤษตอ้งบ่นเวลาทาํงานเพ่ือจะไดไ้ม่ถกูกล่าวหาวา่เอาจริงเอาจงักบังานมากเกินไป 

ไอบ้า้งาน เลียขาเจา้นาย หลงตวัเอง การบ่นมีหลายประเภท เช่น บ่นเชา้วนัจนัทร์ บ่นเร่ืองเวลา

ประชุม และไดต้ั้งเป็นกฎการบ่น คนองักฤษท่ีทาํงานจะไปด่ืมหลงัเลิกงานกบัเพ่ือนร่วมงานทาํให้

เครียดนอ้ยกว่าคนท่ีไม่ด่ืม  เร่ืองการเขา้ประชุมคนองักฤษจะเขา้ร่วมประชุมนอ้ยท่ีสุด แต่จะมีคน

รับผดิชอบทั้งดา้นนโยบายและดา้นการปฏิบติัสาํหรับงานนั้น รวมอยูด่ว้ยคนองักฤษมกัเนน้เร่ือง

งานและความไม่เป็นทางการในการทาํงาน หวัหนา้จะใหล้กูนอ้งเรียกตวัเองดว้ยช่ือ  แต่ในเร่ืองของ

เวลาคนองักฤษมีความตรงต่อเวลามาก อาจฉุนเฉียวไดถ้า้ไปชา้เพียง 2-3 นาที เวลาทาํการของคน

องักฤษเร่ิมตั้งแต่ 8 โมงคร่ึง หรือ 9 โมง หรือบางที 10 โมง แต่จะกลบัชา้ไปดว้ยตามสดัส่วน แต่คน

องักฤษบางคนยดึหลกัไม่มาทาํงานสาย หลายคนมาทาํงานก่อนเวลา  5-10 นาที (ทอมาลิน,  2551) 

ญ่ีปุ่นเนน้ความสมัพนัธเ์ป็นแบบทางการ เคร่งครัดในเร่ืองของเวลาและมีความสาํรวมมาก ในท่ี

ทาํงานจะเงียบกวา่ในองักฤษ คนญ่ีปุ่นไม่เก่งเร่ืองภาษาต่างประเทศ ส่วนในองคก์รองักฤษจะมีการ

ตั้งเป็นกฎการมีอารมณ์ขนัในท่ีทาํงาน กฎแห่งการถ่อมตวั กฎการประวงิเวลาเพ่ือความสุภาพ และ

คนองักฤษ (ฟ็อกซ,์ 2553: 225-228) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ต่างเช้ือชาติ ต่างวฒันธรรมวถีิหรือรูปแบบการ

วางตวัในการทาํงานยอ่มต่างกนั การท่ีมีบริษทัขา้มชาติมาตั้งในประเทศไทยมากข้ึน กจ็ะทาํใหเ้กิด

เป็นวฒันธรรมการทาํงานใหม่ข้ึนมาซ่ึงคนไทยท่ีทาํงานในบริษทัขา้มชาติท่ีมาตั้งอยูใ่นประเทศไทย

นั้น อาจไดรั้บวฒันธรรมขา้มชาตินั้นมาดว้ยเช่นกนั การสร้างแรงจงูใจในการทาํงานกย็อ่มแตกต่าง

กนัไปตามทศันคติของคนในแต่ละวฒันธรรม ของแต่ละประเทศ ท่ีไดรั้บมา  แต่บางคร้ัง การให้

แรงจงูใจในการทาํงานอาจมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั แต่อาจจะแตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ยข้ึนอยูก่บั

วฒันธรรมประเทศนั้นๆ ซ่ึงจากภาพท่ี 1.2 จะเห็นได้วา่พนกังานในแต่ละประเทศมีความตอ้งการ
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สูงสุดคือ โบนสัทางการเงิน และในแต่ละ ประเทศแต่มีส่วนแตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ยข้ึนอยูก่บั

ทศันคติการทาํงานของคนในประเทศนั้น การจะทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้นจาํเป็น

จะตอ้งศึกษาการทาํงานของวฒันธรรมแต่ละวฒันธรรมเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมต่อองคก์ร 

พนกังานในองคก์รจะไดท้าํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพและมีความสุขในการทาํงาน  

 

 
 

ภาพที่ 1.2 ผลการศึกษาลกัษณะรางวลัในการจงูใจพนกังานในแต่ละประเทศ 

แหล่งที่มา : Ramsey, 2012: 17 

 

ตามทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) ท่ีไดก้ล่าวไว้

วา่ความตอ้งการของมนุษยทุ์กคนจะมีลาํดบัขั้นความตอ้งการอยู ่5 ขั้นดว้ยกนัคือ (1) ความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) (2) ความตอ้งการความปลอดภยั ( Safety Needs) (3) ความ

ตอ้งการทางสงัคม ( Social Needs) (4) ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ ( Esteen Needs) (5) ความ

ตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง ( Self-actualization Needs) (ร็อบบ้ินส์, 2548) จะเห็นไดว้า่ลาํดบัความ

ตอ้งการของ อบัราฮมั มาสโลว ์( Abraham Maslow) นั้นคนเราทุกคนยอ่มตอ้งการปัจจยัพ้ืนฐาน

เหล่าน้ี ถา้องคก์รสามารถใชห้ลกัการแรงจงูใจมอบในส่ิงท่ีพนกังานตอ้งการเพ่ือใหพ้นกังานบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามความตอ้งการท่ีตั้งไว ้แลกกบัผลงานท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร ทั้งพนกังานและองคก์รเองก็

ไดป้ระโยชนแ์ละเกิดความพึงพอใจกนัทั้ง 2 ฝ่าย ดงันั้นแรงจงูใจกเ็ป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีองคก์รไม่ควร

มองขา้ม  และ ควร ให้ความสนใจท่ีจะศึกษาหลกัวธีิการสร้างแรงจงูใจ ในการทาํงาน ใหเ้กิดแก่

พนกังานในองคก์ร 
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นอกจาก น้ีเม่ือพิจารณาขอ้มลูการพฒันาทางเศรษฐกิจ  และผลต่อสภาพจิตใจเก่ียวกบั

ความสุขของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกพบว่าขณะท่ีประเทศซีกโลกตะวนัตก เช่น อเมริกา 

ฝร่ังเศส หรือมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจของเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง  

มีอาํนาจใน การจบัจ่ายใชส้อยสูงข้ึนกวา่เดิมถึงสองเท่า  แต่คนในประเทศเหล่าน้ีไม่ไดมี้ความสุข

เพ่ิมมากข้ึนแต่อยา่งใด  เงินทองและความมัง่คัง่ไม่ไดช่้วยเพ่ิมความสุขใหก้บัพวกเขาได ้นอกจาก

พนกังานผูซ่ึ้งเป็นแรงในการขบัเคล่ือนองคก์รท่ีถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาองคก์รใหเ้ติบโต

อยา่งย ัง่ยนื หลายองคก์รไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของพนกังานและหาวธีิการท่ีจะทาํใหพ้นกังานเกิด

ความสุขในการทาํงาน (ประเวช ตนัติพิวฒันสกุล , 2554: 14) แต่บางคร้ังการทาํงานแบบรีบเร่งวนั

ละ 8 ชัว่โมงอาจจะทาํใหค้นงานเหน่ือยอ่อนเกินกวา่จะทาํงานใหส้าํเร็จลงได ้ถา้ไม่ไดรั้บการ

พกัผอ่นอยา่งเพียงพอ สุขภาพกจ็ะทรุดโทรมตามไปดว้ย (ทว ีนาํอกัษร, 2537) อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี

เป็นท่ีมาของการอยากเปล่ียนงาน ของพนกังาน เม่ือทาํงานไม่มีความสุขในการทาํงาน ขาดแรงจงูใจ

ในการทาํงานท่ีตรงกบัความตอ้งการแลว้จุดจบของการทาํงานคือการเปล่ียนงาน จากภาพท่ี  3.1 จะ

เห็นว่าแต่ละประเทศพนกังานมีการเปล่ียนเพ่ิมข้ึนทุกปี และประเทศท่ีมีการเปล่ียนงานมากท่ีสุดคือ

อเมริกา และประเทศอ่ืน ๆ กมี็อตัราการเปล่ียนงานสูงไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 
ภาพที่ 1.3 ผลการศึกษาการเปล่ียนงานของพนกังานในแต่ละประเทศ 

แหล่งที่มา : Ramsey, 2012: 17 

 

ในทิศทางแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 “สู่สงัคมแห่งความสุข 

อยา่งมีภมูคุิม้กนั” ก็ไดเ้นน้เร่ืองความสุขมากข้ึน โดยมีวิสยัทศัน์ว่า “สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมี

ความสุข ดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภมูคุิม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” (สาํนกังาน
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คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2553) ปัจจุบนัน้ี ไม่วา่จะเป็นองคก์รหรือ

หน่วยงานใด เร่ืองความสุขในการทาํงานถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

ภาครัฐไดส้ร้างเคร่ืองมือช้ีวดัความสุขในบริบทของสงัคมไทยนั้น ไดมี้ความพยามยามท่ีจะวดั

ความสุขในสงัคมไทยทั้งในรูปแบบอตัวสิยั โดยการสอบถามความรู้สึกของประชาชนวา่อยูเ่ยน็เป็น

สุขมากนอ้ยเพียงใด และการวดัความสุขในรูปแบบภาวะวิสยั โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด

ความอยูเ่ยน็เป็นสุข และการวดัปริมาณนั้นๆ (วชัรี พุ่มทอง และ ตฤตณยั นพคุณ,  2550) ซ่ึงทาํให้

เห็นไดว้า่ความสุขนั้นมีความสาํคญัต่อความเป็นอยูข่องคนเรามาก ในเร่ืองของการทาํงานก็

เช่นเดียวกนั การทาํงานหรือการกระทาํใด ๆ นั้นถา้ทาํโดยปราศจากความสุขแลว้ การทาํงานหรือ

การกระทาํเหล่านั้นกไ็ม่สามารถจะทาํไดย้าวนานและทาํใหมี้ประสิทธิภาพไดย้าก คนเราอยูไ่ดก้็

เพราะความสุขและกาํลงัใจ ทาํใหมี้แรงขบั แรงผลกัดนั ใหเ้กิดผลงานดี ๆ มีคุณภาพออกมา ดงันั้น

การเสริมสร้างความสุขในการทาํงานจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ เพราะนอกจากทาํใหชี้วติของเรามี

ความสุขแลว้ ยงัส่งผลต่อการปฏิบติังานใหอ้อกมามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพจนเป็นท่ีน่าพอใจ ทั้ง

แก่ตนเองและคนรอบขา้งและยงัทาํใหอ้งคก์รกา้วหนา้ไปอยา่งย ัง่ยนื องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดใน

การทาํงานคือ ความสุขในการทาํงานเพราะความสุขเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นท่ีสุดในชีวติและการ

ทาํงาน การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุขนั้น จะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงานและ

นาํมาสู่ความสาํเร็จในชีวติ ผูบ้ริหารองคก์รควรจะพฒันาใหอ้งคก์รมีบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 

พนกังาน สามารถ ทาํงานอยา่งมีความสุข ลดความเครียดในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือ

สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่องคก์รต่อไป (ศิริพร วษิณุมหิมาชยั, 2554: 111 )  

ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานของบุคคลจึงช่วยใหท้ราบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีสามารถ

สร้างแรง จงูใจ ในการทาํงาน ใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้น คล่องแคล่ววอ่งไวและมี

ประสิทธิภาพในการทาํงาน นอกจากนั้นยงัเป็นการวเิคราะห์งานท่ีจะช่วยใหก้ารทาํงานของบุคคล

ในองคก์รธุรกิจและอุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรืองข้ึนอีกมาก (บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์, 2553: 31) ในท่ีน้ีจึง

ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารนาํไปปรับใชใ้นองคก์ร ในการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความสุข

ในการทาํงาน เพราะองคก์รเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองท่ีคนส่วนใหญ่ใชชี้วติกวา่คร่ึงในท่ีทาํงาน

แลว้ องคก์รจึงเป็นสถานท่ีสร้างทั้งความสุข โอกาส และความสาํเร็จรวมถึงคุณภาพชีวติท่ีดีของทุก

คน (ชาญวทิย ์วสนัตธ์นารัตน,์ 2553)  

ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองแรงจงูในการทาํงาน ความบา้งานและ ความสุขในการ

ทาํงานเพ่ือดคูวามเก่ียวขอ้งกนัระหวา่ง 3 ตวัแปรน้ี ผา่นในบริบทขององคก์รท่ีแตกต่างกนัทาง

วฒันธรรมการทาํงานซ่ึงจะกล่าวไวใ้นเน้ือหาส่วนถดัไป 
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1.2  คําถามการวิจัย 

1) องค์กรใดใน 3 วัฒนธรรม ซ่ึงได้แก่ องค์กรไทย ญ่ีปุ่ น อังกฤษ ท่ีมีระดับความบ้างาน

มากท่ีสุด 

2) พนักงานท่ีมีความบ้างานมีแรงจูงใจในการทํางานหรือไม่ อย่างไร 

3) พนักงานท่ีมีความบ้างานมีความสุขในการทํางานหรือไม่ อย่างไร 

 

1.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความเก่ียวข้องของตัวแปรทั้ง 3 ตัว คือ แรงจูงใจในการทํางาน พฤติกรรมคน

บ้างานและความสุขในการทํางาน  

2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของตัวแปร ระหว่างแรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน และ 

ความสุขในการทํางานในการทํางานขององค์กรไทย และองค์กรต่างประเทศท่ีอยู่ในไทย 

 

1.4  ขอบเขตในการศึกษา 

1.4.1  ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอิทธิพล

ส่งผลต่อความสุขในทํางาน ได้แก่แรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน โดยใช้แนวคิดองค์การแห่ง

การเรียนรู้ ในการศึกษานี้ได้สนใจวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทต่างๆในประเทศไทยซ่ึง

ประกอบด้วย 3 องค์กร ซ่ึงประกอบด้วยวัฒนธรรมไทย ญ่ีปุ่ น อังกฤษ  

 

1.4.2  วิธีการวิจัย 

 

1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์และ

งานวิจัย ตลอดจนข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัจจัยและการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างานและความสุขในการทํางาน 

2) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของ

แบบสอบถาม (Questionaire) 
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัแรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขในการ

ทาํงานเพ่ือนาํเสนอขอ้สนเทศ ขอ้คน้พบ และหลกัเกณฑท่ี์จะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาองคก์ร 

2) เพ่ือเป็นขอ้มลูในการวางแผนการดาํเนินงานขององคก์ร และนาํไปสู่การสร้างแรงจงูใจ

ในการทาํงาน บรรยากาศการทาํงานท่ีก่อใหเ้กิดความสุข และเกิดประสิทธิภาพในการทาํงานมาก

ข้ึน 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ 

ประสิทธิผลบนพ้ืนฐานขององคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษาอยา่งเป็นระบบและมีระเบียบวธีิ 

 

1.6  คาํจาํกดัความในการวจิยั 

 

ความสุขในการทํางาน  หมายถึง   การทาํงานในสภาวะจิตใจท่ีปราศจากความทุกข ์ท่ี

อารมณ์มีความเบิกบานใจ สบายกาย สบายใจ รู้สึกสนุกและเพลิดเพลินขณะทาํงานทาํใหส้ามารถ

ทาํงานหนกัโดยไม่รู้สึกเหน่ือยหรือเบ่ือหน่ายในงาน 

แรงจูงใจในการทํางาน  หมายถึง  ส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีทาํใหบุ้คคลหน่ึงๆ เปล่ียนแปลง

พฤติกรรมหรือมีการกระทาํโดยมีแรงขบัและแรงผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะทาํงานมากข้ึน 

สามารถทาํงานไดเ้ป็นเวลานาน มีความมุ่งมัน่และมีความตั้งใจในการทาํงาน มีความพึงพอใจในการ

ทาํงาน 

ความบ้างาน  หมายถึง   บุคคลท่ีหลงใหลในการทาํงาน มีแรงกระตุน้ท่ีทาํใหส้ามารถ

ทาํงานไดต้ลอดเวลา ทาํงานไดเ้ป็นเวลานานอยา่งไม่หยดุหยอ่น ย ํ้าคิดย ํ้าทาํจดจ่ออยูก่บังาน ทาํงาน

จนไม่สามารถแยกเวลางานและเวลาส่วนตวัออกจากกนัได ้คิดวา่งานเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ จนอาจ

ขาดการพกัผอ่นท่ีเพียงพอ 



 

 

บทท่ี2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในบทน้ีเป็นการนาํเสนอการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวกบัตวัแปรท่ีศึกษาจาํนวน 3 ตวัแปร คือ

แรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขในการทาํงาน โดยจะแบ่งการนาํเสนอ ออกเป็น 4 

ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คือ ความสุขในการทาํงาน (ความหมาย แนวคิดทฤษฎี และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ส่วนท่ี 2 คือปัจจยัแรงจงูใจท่ีทาํใหเ้กิดความบา้งาน  และแรงจงูใจท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงาน  

ส่วนท่ี 3 คือ ความบา้งาน และความสุขในการทาํงาน ส่วนท่ี  4 คือ ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 3 ตวัแปร ส่วน 5 คือกรอบแนวคิด และสมมติฐานในการศึกษาวิจยั 

 

2.1  ความสุขในการทาํงาน 

ในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงความหมาย แนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการ

ทาํงาน ในรายละเอียดตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 

2.1.1 ความหมายของความสุข 

ความสุขคือการไดส้นองความตอ้งการ หรือความสมอยากสมปรารถนา (พระพรหมคุณา

ภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2554: 17) ความสุข (happiness) ในภาษาของชาวไอซแ์ลนด ์มาจากคาํวา่ happ 

มีความหมายวา่โชค หรือ โอกาส โดยมาจากรากศพัทเ์ดียวกบัคาํวา่ เกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

(haphazard) และเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ ซ่ึงคนท่ีมีความสุขจะมีอารมณ์ใน เชิงบวกและมองว่าชีวิต วา่มี

ความหมาย ความสุขเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยนาํพาไปสู่ความสาํเร็จในระดบัท่ีสูงข้ึน คนท่ีมีความสุข จะ

ประสบความสาํเร็จในหลาย ๆ ดา้นของชีวติ ไม่วา่จะเป็นชีวติสมรส มิตรภาพ รายได ้ผลการ

ปฏิบติังานหรือสุขภาพ และมีแนวโนม้ท่ีจะเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกวา่คนท่ีไม่มี

ความสุข ส่วนความพอใจนั้นยงัเก่ียวขอ้งกบัการสมัผสัถึงอารมณ์ในเชิงบวก ส่วนความหมายนั้นมา

จากจุดมุ่งหมายในชีวติท่ีจะไดรั้บในอนาคตอนัเน่ืองมาจากการกระทาํของอารมณ์ความรู้สึก ท่ีมี

บทบาท สาํคญัในชีวติมาก และไม่วา่จะทาํส่ิงใดกต็ามจะตอ้งประกอบไปดว้ยอารมณ์และความรู้สึก

ดว้ยกนัทั้งส้ิน  
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อารมณ์ ( emotion) เป็นส่ิงหน่ึงท่ี ส่งผลใหเ้กิดความเคล่ือนไหว ( motion) และเกิดแรง

กระตุน้เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์ดี ความรู้สึกรัก ความรู้สึกชอบ ฯลฯ หากขาดส่ิงเหล่าน้ีไปมนุษยก์็

ไม่ต่างไปจากหุ่นยนตท่ี์ไม่มีทั้งอารมณ์และความรู้สึก ไม่มีแมก้ระทัง่ความปรารถนาส่ิงใด ไม่สนใจ

การกระทาํและความคิดของตนเองวา่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบใดตามมา ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวั

หรือความรู้สึกของคนรอบขา้ง  (ริการ์ , 2551: 146) และอารมณ์ยงัเป็นรากฐานของแรงจงูใจซ่ึงมี

บทบาทสาํคญัในการแสวงหาความสุขใหแ้ก่ชีวติมนุษย ์โดยจะตอ้งเป็นอารมณ์ในเชิงบวกเท่านั้น 

เน่ืองจากความพอใจเป็นเง่ือนไขขั้นพ้ืนฐานของชีวติท่ีสมปรารถนา ไม่ใช่เป็นความหรูหราแต่เป็น

ความจาํเป็นทางดา้นจิตใจ หากไม่มีความพอใจและอารมณ์ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองนั้น จะไม่สามารถนาํพา

ชีวติไปสู่ความสุขได ้แต่การท่ีจะตอ้งโศกเศร้าเสียใจ หรือประสบความลม้เหลวกไ็ม่ไดห้มายความ

วา่ชีวติจะไม่มีความสุข แต่ความจริงแลว้การคาดหวงัวา่จะตอ้งมีความสุขอยา่งต่อเน่ืองนั้นจะ

นาํไปสู่ความผดิหวงัและรู้สึกไม่พอใจ เป็นผลใหเ้กิดอารมณ์ในเชิงลบตามมา ซ่ึงคนท่ีมีความสุขจะ

สมัผสักบัช่วงเวลาท่ีอารมณ์พุ่งข้ึนสูงสุดและด่ิงลงตํ่าสุด แต่มีสุขภาวะทางอารมณ์โดยรวมเป็นบวก

มากกวา่อารมณ์แง่ลบ ทั้งน้ีการนาํความสามารถของตนเองออกมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี และเขา้ใจโลกท่ี

อาศยัอยูอ่ยา่งเตม็เป่ียมกจ็ะก่อใหเ้กิดความพอใจและนาํไปสู่ความสุขท่ีแทจ้ริง เพราะไม่มีอะไรท่ี

ไดม้าโดยไม่ผา่นความเจบ็ปวด และเหน่ือยยาก ดงัเช่นการมีจุดมุ่งหมายในชีวติเพียงอยา่งเดียวกไ็ม่

สามารถท่ีจะทาํใหพ้บกบัความสุขได ้ (เบน -ชาฮาร์ , 2554: 58-62) ส่วน พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 (อา้งถึงในบุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์, 2554 : 21)ไดใ้หค้วามหมาย

ความสุขไวว้า่ ความสุข หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ อยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข หรือพบกบั

ความสุขสมหวงั การหมดไปซ่ึงความทุกข ์ประเวศ วะสี ( 2547 อา้งถึงใน พิชิต  พิทกัษเ์ทพสมบติั 

และคณะ, 2553: 13) ไดแ้บ่งความสุขออกเป็น 4 ดา้น คือ (1) ความสุขทางกาย รวมถึงสุขภาพ ความ

พอเพียงทางเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ (2) ความสุขทางจิตใจ รวมถึงการมีความเครียดนอ้ย ความมี

สติ และสุขภาพจิตท่ีดี (3) ความสุขทางสงัคม รวมถึงการอยูร่่วมกนัดว้ยดี ทั้งในครอบครัว ใน

ชุมชน และในสงัคม (4) ความสุขทางจิตวญิญาณ รวมถึง เมตตา สมัมาทิฏฐิ และ การเอาตวั เองเป็น

ศนูยก์ลางใหน้อ้ยลง ความสุขคือ ความเบิกบานอยา่งลึกซ้ึงซ่ึงเกิดจากจิตท่ีมีสุขสภาวะดียิง่ ท่ีไม่ใช่

แค่ความเพลิดเพลินความรู้สึกหรืออารมณ์ชัว่ครู่ชัว่ยาม แต่เป็นสภาวการณ์ดาํรงท่ีดีท่ีสุด และเป็น

ความสมปรารถนาในทุกเร่ืองทุกระดบัและย ัง่ยนื  (รีการ์ , 2551: 43-56) นอกจากน้ีความสุขยงัเป็น

ช่วงเวลาท่ีมีความรู้สึกเบิกบาน สนุกสนานต่ืนเตน้ หรือรู้สึกสงบ สดช่ืน ซ่ึงอาจเป็นการกระตุน้

ความรู้สึกในระดบัสูง ( High arousal feeling) และในระดบัตํ่า ( Low arousal feeling) การกระตุน้

ความรู้สึกในระดบัใดกต็ามทั้งในดา้นบวกและดา้นลบนั้นข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของแต่ละคน เช่น 

คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extrovert) อาจตอ้งการถกูกระตุน้ความรู้สึกในระดบัสูง ในขณะท่ี
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คนท่ีมีบุคลิกภาพแบบเกบ็ตวัไม่ค่อยชอบสมาคม (Introvert) อาจตอ้งการกระตุน้ความรู้สึกในระดบั

ตํ่าเท่านั้น (ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, 2554: 18-31) ความสุขข้ึนอยูก่บันามธรรมมากกวา่รูปธรรม ความสุข

เป็นเพียง "ความรู้สึกดี เพลิดเพลินกบัชีวติและตอ้งการความรู้สึกท่ีจะรักษาไว ้" ส่วนความทุกข์

ในทางตรงกนัขา้มคือ "ความรู้สึกท่ีไม่ดีและส่ิงท่ีตอ้งการแตกต่างกนั"  (Layard 2011, quoted in 

Lepenies, 2012: 18) ความสุขมาจากความรัก ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทร ความห่วงใยภายในบา้น 

ความสุขของครอบครัวคือ ความสาํเร็จของชีวติ และจะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีจะต่อเน่ืองไปยงั

กิจกรรมอ่ืน ๆ (สม สุจิรา, 2555: 218) จากงานวจิยัเร่ือง “ความหมายของความสุข” โดยคณะวิจยั

จากมหาวทิยาลยั Standford ในช่วงปี 2009 พบวา่ความหมายของความสุขนั้นเปล่ียนแปลงไปตาม

อายขุองคนเรา โดยคนท่ีมีอายนุอ้ยหรืออยูใ่นช่วงวยัหนุ่มสาวมีแนวโนม้ มีความสมัพนัธเ์ร่ือง

ความสุขกบัความต่ืนเตน้ ในขณะท่ีคนสูงอายมีุแนวโนม้ ความสมัพนัธ์ ความสุขกบัความรู้สึกสงบ 

ดงันั้นอะไรท่ีจะทาํใหเ้รามีความสุขอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีทาํใหค้นอ่ืนมีความสุขกไ็ด ้เพราะฉะนั้นในช่วง

หรือสถานการณ์ท่ี แตกต่างกนั คงไม่มีใครบนโลกใบน้ีจะมีความสุขได้  100 เปอร์เซ็นต ์ (Kamvar 

and Aaker, 2009) และความสุขเป็นสภาวะจิตใจท่ีมีความพึงพอใจและความสบายใจ จะมีอารมณ์

และความรู้สึกเชิงบวก เป็นสภาวะท่ีสมดุลกลมกลืนระหวา่ งร่างกายและจิตใจ เป็นความหวงัและ

ความสาํเร็จ และปราศจากการป่วย (Lu, 2001: 407-432) ลกัษณะพิเศษของความสุข เป็นอตัราส่วน

ความรู้สึกเชิงบวกต่อความรู้สึกเชิงลบ ในอารมณ์ ความรู้สึกและสภาพจิตใจเชิงบวก (Uchida , 2004 

quoted in Field and Buitendach, 2011: 2) ความสุขไม่ไดแ้ปลวา่ตอ้งซ้ือทรัพยสิ์น ตอ้งบริโภค ตอ้ง

สะสมความมัง่มี (ตนั ภาสกรนที, 2555: 14)  

ความหมายขา้งตน้ท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ “ความสุข” หมายถึง ช่วงเวลาท่ีมีการ

กระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึก สบายกาย สบายใจ ไร้ซ่ึงความทุกข ์มีความเป็นอยูท่ี่ดี และอารมณ์ยงัเป็น

รากฐานของแรงจงูใจท่ีมีบทบาทสาํคญัในการแสวงหาความสุข มีความสมปรารถนาในส่ิงท่ี

ตอ้งการ ประสบความสาํเร็จในชีวติ ไม่วา่จะเป็นชีวติสมรส มิตรภาพ รายได ้ผลการปฏิบติังานหรือ

สุขภาพ และการเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

 

2.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัความสุข 

ความสุขไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอาํนาจทางโลกหรือการประสบความสาํเร็จแต่อยูท่ี่คุณภาพของจิต

วิญญาณ (Atherton, Graham and Steedman, 2009: 165 ) คาํวา่  “ความสุข”  มีคาํอุปมาท่ี มากมาย ไม่

วา่จะเป็น คาํอุปมาดา้นอารมณ์ความรู้สึก คาํอุปมากาํหนดแนวคิดความสุข คาํอุปมาตามธรรมชาติ

ลกัษณะของความสุข ซ่ึงความสุขสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทางสรีรวทิยา และการตอบสนองท่ี

แสดงออก เช่นการยิม้ ทาํใหเ้รามี ความสุ ขทาํให้ เรารู้สึกพึงพอใจ  (Kovecses, 2008: 131-143) 
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ความคิดท่ีมีความสุขบางเร่ืองอาจถกูคน้พบไดจ้ากเหตุการณ์ท่ีตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้หรือ

เหตุการณ์ท่ีไม่เคยคาดหวงัมาก่อน (แมค็คอนเนลล,์ 2550: 183)  โมจิซุกิ (2553: 101) กล่าวเก่ียวกบั

ความสุขวา่ “คนท่ีมีความสุขจะหาหนทางเขา้ใกลส่ิ้งท่ีทาํใหต้นเองมีความสุข ขณะเดียวกนักจ็ะหลีก

หนีใหห่้างจากส่ิงท่ีทาํใหเ้ป็นทุกขไ์ปพร้อม ๆ กนั” ความสุขนั้นมีอยูใ่นตวัของคนเราทุกคนเป็น

ปกติ ไม่มีอะไรท่ีตอ้งทาํเพ่ือไดม้า มนัอยูก่บัตวัเราเสมอ และเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติท่ีแทจ้ริง 

(ราโอ, 2553: 104) 

กฤษณ์ รุยาพร (2551 :18) ไดถ้อดรหสัความสุขจากแนวคิดตะวนัผสมผสานกบัแนวคิด

พ้ืนฐานทางพุทธศาสนาออกมาเป็นกลยทุธ ์5 ประการ หรือ S-M-I-L คือ (1) S-Self-Awareness ช่ืน

ชมศกัยภาพของต่อมความสุข เป็นการช่ืนชมความสามารถของตวัเองท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน (2) M-

Manage Emotion มีอิสระในการบริหาความสุข เป็นการเพ่ิมอารมณ์ทางบวกเพ่ือรับมือกบั

ความเครียด (3) I-Innovate Inspiration สร้างสรรคว์ถีิแห่งความสุข เป็นการรู้จกัสร้างเสน้ทางเดิน

ไปสู่เป้าหมายเพ่ือสร้างวถีิแห่งความสุขใหเ้กิดข้ึนในใจอยา่งแทจ้ริง (4) L-Listen with Head and 

Heart ฟังเสียงความสุข เป็นการรู้จกัฟังเสียงความสุขดว้ยสมองและหวัใจเขา้ใจธรรมชาติของ

ความเครียดของคนท่ีอยูร่อบขา้ง (5) E-Enhance Social Happiness ต่อยอดความสุขสู่สงัคม รู้จกัเปิด

กวา้งและปล่อยวางเพ่ือยกระดบัต่อมความสุข 

และความสุขก็มีหลายรูปแบบหลายปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความสุข แนวคิดเก่ียวกบัความสุข

สามารถแบ่งแยกยอ่ยเป็นแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

2.1.2.1 มิติของความสุข  

พระไพศาล วสิาโล (2553: 12-15) ไดแ้บ่งมิติความสุขไว ้4 มิติดว้ยกนัดงัน้ี  คือ (1) 

สุขภาวะทางกาย ไดแ้ก่ การมีสุขภาพดี ปลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็ มีปัจจยั 4 เพียงพอกบัอตัภาพ 

บริโภคและใชส้อยอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมดาํเนินชีวติไปในทางท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ

ตนเอง (2) สุขภาวะทางสงัคม ไดแ้ก่ การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน มีสวสัดิภาพในชีวติ สิทธิ

เสรีภาพไดรั้บการคุม้ครอง  (3) สุขภาวะทางจิต ไดแ้ก่ การมีจิตท่ีสดช่ืน และสุขสงบ ไม่กลดักลุม้

กงัวล มีกาํลงัใจและความมัน่คงภายใน ปราศจากความทอ้แท ้หดหู่ เศร้าโศก หรือโกรธข้ึง  (4) สุข

ภาวะทางปัญญา ไดแ้ก่ การมีความรู้และความคิดท่ีถกูตอ้งดีงาม ช่วยใหด้าํเนินชีวติอยา่งมีความสุข 

รู้จกัคิดหรือพิจารณาดว้ยเหตุผล  

ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ ( 2555) ไดจ้ดัมิติความสุขเป็น 9 มิติขอ ง

HAPPINOMETER ซ่ึงมีตวัช้ีวดัทั้งหมดรวม 56 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี  คือ (1) Happy Body (สุขภาพดี) 

หมายถึง การท่ีบุคคลมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริ โภคท่ีดี/ เหมาะสม มี

ความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง  (2) Happy Relax (ผอ่นคลายดี) การท่ีบุคคลสามารถ
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บริหารเวลาในแต่ละวนัเพ่ือการพกัผอ่นไดอ้ยา่งมีคุณภาพ พอใจกบัการบริหารจดัการปัญหาของ

ตนเอง และทาํชีวติใหง่้าย สบายๆ (3) Happy Heart (นํ้าใจงาม) หมายถึง การท่ีบุคคลมีจิตสาธารณะ

มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชนใ์หก้บัส่วนรวม และมีเมตตากบัคนรอบขา้ง  (4) Happy Soul (จิต

วิญญาณดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ ตระหนกัถึงคุณธรรม และศีลธรรม รู้แพรู้้ชนะ รู้จกัให ้และ

มีความกตญั�ูรู้คุณ (5) Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกผกูพนั เช่ือใจ 

มัน่ใจ และอุ่นใจกบับุคคลในครอบครัวของตนเอง  (6) Happy Society (สงัคมดี ) หมายถึง การท่ี

บุคคลมีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อเพ่ือนบา้น ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนไม่เอาเปรียบผูค้นรอบขา้ง ไม่ทาํให้

สงัคมเส่ือมถอย (7) Happy Brain (ใฝ่รู้ดี ) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความต่ืนตวักระตือรือร้นในการ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพ่ือปรับตวัใหเ้ท่าทนัและตั้งรับการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และพอใจท่ีจะแสดง

ความทนัสมยัอยูเ่สมอ (8) Happy Money (การเงินดี) หมายถึง การท่ีบุคคลมีวนิยัในการใชจ่้ายเงิน มี

ความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน  (9) 

Work-Life (การงานดี ) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสบายใจในท่ีทาํงาน มีความรัก ความผกูพนั 

และความภาคภมิูใจในองคก์ร มีความมัน่ใจในอาชีพรายได ้และมีความพึงพอใจกบัความกา้วหนา้

ของตนเองในองคก์ร 

รหสัความสุขในแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั 5 ประเด็น คือ (1) การบริโภคเป็น

หนทางเดียวในการมีความสุข กล่าวคือมนุษยจ์ะมีความสุข มาจากการ บริโภคของตนเองเท่านั้น 

ในขณะท่ีการทาํงานเป็นเพียงหนทางในการไดเ้งินมาเพ่ือใชจ่้ายในการบริโภค มนุษยจึ์งควรทาํงาน

ใหน้อ้ยท่ีสุด และบริโภคใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้(2) มนุษยจ์ะคาํนึงถึงประโยชน์ของตนเอง

เท่านั้น กล่าวคือมนุษยจ์ะมีความพึงพอใจมากข้ึนกด็ว้ยการบริโภคของตนเองเท่านั้น โดยไม่ตอ้ง

สนใจความพึงพอใจหรือสวสัดิการของผูอ่ื้น (3) มนุษยจ์ะตอ้งเร่งการบริโภคของตนเพ่ือใหมี้

ความสุขมากข้ึน การเร่งการบริโภคจึงเป็นหนทางเดียวของการเพ่ิมความสุขอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

การบริโภคจึงแปรสภาพจากเคร่ืองมือมาเป็นเป้าหมายของการสร้างความสุขของมนุษย ์ (4) สงัคม

จะดีข้ึนจากการเร่งบริโภคของทุก  ๆคน เน่ืองจากการบริโภคไดก้ลายสภาพมาเป็นเป้าหมายการ

สร้างความสุขของแต่ละคน ดงันั้นการเร่งบริโภคโดยรวมของสงัคมจึงกลายเป็นเป้าหมายของสงัคม

ไปโดยอตัโนมติั (5) มนุษยจ์ะเนน้ความสุขในปัจจุบนัมากกวา่จะคาํนึงถึงอดีตและอนาคต โดยเฉาะ

ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการบริโภคในปัจจุบนัเท่านั้น ดงันั้นความเช่ือท่ีวา่ การบริโภคคือหนทาง

เดียวท่ีจะสร้างความสุขใหก้บัมนุษย ์จึงขยายไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา

รวมถึงประเทศไทย ดชันีความสุขโลกของมลูนิธิ NEF (New Economic Foundation) มี

องคป์ระกอบหลกัคือ ความพึงพอใจในการมีชีวติ ความคาดหวงัในชีวติ และการรักษาระบบนิเวศ

ตามแบบฉบบัเดิม ดงัน้ี ดชันีความสุขโลก = ความพึงพอใจในการมีชีวติ + ความคาดหวงัในชีวติ + 
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การรักษาระบบนิเวศตามแบบฉบบัเดิม โดยกาํหนดตวัเลขท่ีเป็นเหตุเป็นผลไวไ้ม่เกิน 83.5 เหตุผลท่ี

ไม่กาํหนด 100 เพราะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะมีความสุขสมบูรณ์ในทุกส่ิง (นภาภรณ์ พิพฒัน์ , 2550: 68-

70) 

2.1.2.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุข 

การกระทาํต่าง ๆ ของมนุษยถ์กูขบัเคล่ือนดว้ยความตอ้งการความ พึงพอใจซ่ึง อาจ

มาจากสญัชาตญาณ และแรงจงูใจหลกัในการคน้หาความหมายของชีวติ หากมีความตอ้งการจะ

ประสบความสาํเร็จและมีความสุขในชีวติกจ็าํเป็นตอ้งตอบสนองความตอ้งการดว้ยความ พึงพอใจ

และความหมายเพ่ือจะไดก่้อใหเ้กิดความสุข เพราะความสุขเป็นหน่วยวดัสูงสุดในชีวติมนุษยท่ี์ทุก

คนลว้นแลว้แต่มีความปรารถนาความสุขจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นตวักาํหนดการกระทาํต่าง ๆ

เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงคนท่ีมีรายไดสู้งค่อนขา้งจะพอใจกบัชีวติในระดบัหน่ึงแต่ไม่ไดมี้

ความสุขมากกวา่คนอ่ืนๆ กล่าวคือความมัง่คัง่ทางวตัถุไม่ไดมี้ความสมัพนัธก์บัความสุข ถึงแมว้า่จะ

บรรลุเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาและเกิดความรู้สึกพอใจ หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายบางอยา่งได้

และอาจนาํไปสู่ความทอ้แทส้ิ้นหวงั แต่ความรู้สึกเหล่าน้ีกม็กัจะอยูไ่ดไ้ม่นานเป็นเพียงแค่ความรู้สึก

แค่เพียงชัว่คราวข้ึนอยูก่บัวา่จะเลือกปฏิบติัอยา่งไรใหเ้กิดความสุขอยา่งต่อเน่ือง  ( เบน-ชาฮาร์ , 

2554) ผลงานล่าสุดของ Lyubomirski (2005 quoted in Lipovcan and Prizmic-Larsen, 2006: 189-

208) แสดงใหเ้ห็นวา่ความสุขไม่ใช่แค่เฉพาะกบัผลลพัธท่ี์ประสบความสาํเร็จ แต่เป็นสาเหตุของ

ความสาํเร็จ จึงควรไดรั้บการพิจารณาอยา่งจริงจงัในการวางแนวทางเพ่ือเพ่ิมความสุขและความพึง

พอใจในชีวิตของบุคคลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม ความสุขมีความสาํคญัอยา่งมาก รูปแบบ

ในการมีความสุขมีผลกระทบ ในเร่ืองของ ประสิทธิภาพในการทาํงานตํ่าช่วงวนัต่อวนั  การ

หมุนเวยีนของกิจกรรมสูงหรือ ปัจจุบนัมีการคน้พบความสุขทางดา้นจิตใจเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพขององคก์ร  (Warr, 2007: 19-24) การใหเ้วลากบัการทาํงาน ครอบครัว สุขภาพ และ

กบัตวัเองในการรู้จกัตวัเองและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เป็นการบริหารจดัการเวลา  ถา้ขาดบทบาทหน่ึง

ใดไปชีวติกจ็ะขาดดุลยภาพ  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความสุขเพ่ือใหชี้วติมีความสมดุลในการมุ่งหนา้สู่

ความสาํเร็จ (กฤษณ์ รุยาพร, 2551: 86) การทาํงานดว้ยความพอใจทาํดว้ยความสนุกสนาน จะทาํให้

มีความสุขในการทาํงาน แต่มีแค่เพียงความเบ่ือหน่ายเท่านั้นท่ีเป็นเหตุ ท่ีทาํใหพ้ลงังานในร่างกาย

ลดลง (คาร์เนกี, 2536: 24-26) ริชาร์ด อิสเตอร์ลิน (Richard Easterlin) นกัวจิยัแห่งมหาวทิยาลยัเซาท์

เทอร์น แคลิฟอร์เนีย (Southerrn California) ไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การมีรายไดม้ากข้ึน วตัถุปัจจยัมากข้ึน กบัความสุขของคนในสงัคม พบวา่ การท่ีคนมีวตัถุปัจจยั

เพ่ิมข้ึนหรือมีเศรษฐกิจเติบโตเฟ่ืองฟมูากข้ึน ไม่ไดท้าํใหค้นมีความสุขเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย (ณรงค ์

เพช็รประเสริฐ และ กนกพร นิตยนิ์ธิพฤทธ์ิ (2553: 7) ส่วนพสุ เดชะรินทร์ (2555) ไดจ้าํแนกปัจจยัท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัความสุขไว ้ 6 ปัจจยัดว้ยกนั ดงัน้ี  คือ ปัจจยัท่ี  1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกใน

ครอบครัว จากงานวจิยัต่างประเทศพบวา่คนเราจะมีความสุขเพิ่มข้ึนเม่ือแต่งงาน ซ่ึงเป็นจริงทั้งใน

ผูห้ญิงและผูช้าย จะมีความสุขท่ีสุดในปีท่ีแต่งงานหลงัจากแต่งงานหน่ึงปีความสุขจะลดลง แต่ยงัสูง

กว่าก่อนแต่ง ปัจจยัท่ี 2 คือเร่ืองงาน งานท่ีทาํแลว้รู้สึกวา่ตนเองมีประโยชนแ์ละมีคุณค่า ต่อสงัคม

หรือบุคคลอ่ืนจะทาํใหมี้ความสุขเพ่ิมมากข้ึนปัจจยัท่ี 3 คือสงัคมรอบ  ๆ ตวัและเพ่ือนร่วมงาน ถา้มี

ความรู้สึกวา่คนรอบ ๆ ตวัเป็นมิตรสามารถท่ีจะไวว้างใจได ้จะทาํใหมี้ความสุขเพิ่มข้ึน ปัจจยัท่ี 4 

คือเร่ืองสุขภาพ ปัจจยัท่ี 5 คือเร่ืองความอิสระส่วนตวั (Personal freedom) ปัจจยัท่ี 6 คือเร่ืองค่านิยม

ของแต่ละคน (Personal value) ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก เน่ืองจากความสุขของแต่ละคนยอ่มมา

จากตวัเราเอง  

Seligman (2002: 4) ผูจุ้ดประกายงานวจิยัเร่ืองความสุขในวงการจิตวทิยาตะวนัตก 

กล่าวว่า ความสุขของคนเรานั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม  ร้อยละ 50 ของความสุข

ถกูกาํหนดโดยปัจจยัทางพนัธุกรรม ร้อยละ 35-40 ถกูกาํหนดโดยวิธีคิดและกิจกรรมท่ีเลือกทาํ  ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัภายใน และร้อยละ 10-15 ถกูกาํหนดโดยสถานการณ์ชีวิต ปัจจยัภายในเป็นส่ิงท่ี

อยูภ่ายใตก้ารควบคุม เป็นความคิด การกระทาํ และรูปแบบชีวติท่ีเลือกโดยตั้งใจ การใหค้วาม

ช่วยเหลือผูอ่ื้น การมองโลกในแง่ดี การออกกาํลงักาย การฝึกอยูก่บัปัจจุบนัเพ่ือสมัผสั การมี

จุดหมายท่ีมีคุณค่าในชีวติ การมีวธีิแกปั้ญหาเชิงรุก การเผชิญหนา้กบัปัญหาในชีวติดว้ยความ

เขม้แขง็ ซ่ึงตามนิยามสุขภาพจิต ปัจจยัเหล่าน้ีจะหมายถึงสมรรถภาพของจิตใจ และคุณภาพของ

จิตใจ ปัจจยัเหล่าน้ีมีส่วนกาํหนดระดบัความสุขคนเราไดป้ระมาณร้อยละ  35-40 อาจจาํแนกง่าย ๆ 

ว่านอกเหนือจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน โดยปัจจยัภายนอกจะส่งผลกระทบต่อระดบั

ความสุขคนเราไดป้ระมาณร้อยละ 10-15 และปัจจยัภายในจะส่งผลระดบัความสุขคนเราได้

ประมาณร้อยละ 35-40 บางงานวจิยัพบวา่ความสุขสมัพนัธก์บั ความเช่ือทางศาสนา ประเทศท่ีมี

ความเช่ือสูงเก่ียวกบัศาสนามีความสุขมากวา่ประเทศท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาปานกลางท่ีมองวา่

ความสุขข้ึนอยูก่บัรายได ้(Gundlach and Opfinger, 2011: 5-7) 
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ภาพที่ 2.1 ปัจจยัความสุข 

แหล่งที่มา: ประเวช ตนัติพิวฒันสกุล, 2554: 25 

 

การมองเร่ืองความสุข จึงควรผสมผสานปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกควบคู่กนัไป เพ่ือ

สร้างความสุขทั้งทางกาย ทางใจ และทางสงัคม ใหเ้กิดข้ึนพร้อม ๆ กนั ยิง่คนเราพฒันาคุณภาพกาย 

ใจ และสงัคมมากข้ึนเท่าไหร่ ความสุขกจ็ะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางประณีตมากข้ึน 

เป็นไปเพ่ือผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึน ลองลดการมองอะไรจากมุมของตวัเองใหน้อ้ยลง  แลว้ความสุขจะไต่

ระดบัข้ึนโดยไม่รู้ตวั การสร้างความสุขโดยการพฒันาปัจจยัภายในจึงมีความสาํคญัมากกวา่การ

พฒันาปัจจยัภายนอก ยทุธศาสตร์การสร้างความสุขสาํหรับคนไทยเสนอวา่ควรพฒันาทางจิตใจ  ทั้ง

ในดา้นสมรรถภาพของจิตใ จ (ความสามารถในการสร้างสมัพนัธแ์ละจดัการปัญหาในชีวติ) และ

คุณภาพของจิตใจ พฒันาส่ิงแวดลอ้มและความเป็นชุมชน รณรงคส์ร้างค่านิยมและวถีิชีวติท่ีเอ้ือต่อ

การมีความสุข เพ่ิมการเขา้ถึงดา้นบริการสุขภาพจิต และสร้างความเท่าเทียมในสงัคม (ประเวช ตนั

ติพิวฒันสกุล, 2554: 23-24) ความรู้สึกดีจากการใหส้ามารถช่วยลดความกงัวลและทาํใหมี้ความสุข

ได ้(Anik, Aknin, Norton and Dunn, 2009: 7-8) และการไดมี้ส่วนร่วมในครอบครัว ทางการเมือง 

ทางสงัคม ในท่ีทาํงานการท่ีพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในภาระงานทาํใหพ้วกเขารู้สึก

พึงพอใจและมีความสุข (Barker and Martin, 2011: 9) 

2.1.2.3 การวดัความสุข 

Blanchflower and Oswald (2011  quoted in Ashkanasy, 2011: 23) ไดร้ายงานวา่

สถิติความสุขระดบัสากลและความตอ้งการวดัความสุขระดบัสากล ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนั โดย

กล่าวถึงการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการหาเงิน และการซ้ือความสุข จากสุภาษิตท่ีวา่ “เงินไม่สามารถซ้ือ

ความสุขได”้ การศึกษาพบวา่ความสุขระดบัชาติ ไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความสุขมวลรวมประชาชาติ (จีเอน็เอช) ใชค้วามสุขของประชาชนเป็นดชันีช้ีวดัการพฒันาและ



20 

ความกา้วหนา้ ซ่ึงต่างจากผลิตภณัฑม์วลประชาชาติ (จีเอน็พี) ท่ีใชก้ระแสเงินตราเป็นดชันีวดัความ

มัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ (รีการ์, 2551: 229)  

ในระดบับุคคลหรือระดบัปัจเจก  การวดัความสุขของแต่ละบุคคลมกัจะมุ่งเนน้

การวดัระดบัของสุขภาพหรือสุขภาวะในมิติต่างๆ ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  สงัคม  และปัญญา  โดย

เนน้การพฒันาเคร่ืองมือท่ีสามารถใชว้ดัระดบัสุขภาพในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคลได ้ และให้

ความสาํคญักบัปัจจยัแวดลอ้มภายนอกนอ้ยกวา่ระดบัสุขภาพภายใน เคร่ืองมือวดัระดบัคุณภาพชีวติ 

(Quality of Life) ท่ีพฒันาข้ึนในหลายประเทศ ไดแ้ก่ WHOQOL ท่ีพฒันาโดยองคก์ารอนามยัโลก 

Health Utility Index (HUI) ท่ีพฒันาโดยประเทศแคนาดา (อา้งถึงใน อภิญญา ตนัทววีงศ ์และคณะ , 

2548: 41)  Quality of Well-being (QWB)  ของสหรัฐอเมริกา( อา้งถึงใน อภิญญา ตนัทววีงศ ์และ

คณะ, 2548: 42) กล็ว้นแลว้แต่ใหค้วามสาํคญักบัมิติต่างๆของสุขภาพ (domailn) ส่วนใหญ่เป็น

ประเดน็ดา้นการทาํหนา้ท่ี สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ ความสมัพนัธท์างสงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองช้ีวดัคนไทยสุขภาพดี (Healthy Thai Indicators) ซ่ึงพฒันาโดยคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ใหค้วามสาํคญักบัมิติ พฤติกรรมสุขภาพ สติปัญญา ความเป็นอยูท่ี่ดีทาง

หนา้ท่ี  จิตใจ  สงัคม เศรษฐกิจ โดยแบ่งเคร่ืองช้ีวดัตามกลุ่มอาย ุเคร่ืองมือวดัความสุข 

HAPPYNOMETER (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) เคร่ืองมือวดัระดบัสุขภาวะองคร์วม

แนวพุทธ (Buddhistic Health) พฒันาโดยคณะพฒันางานสุขภาพองคร์วมแนวพุทธ โดยใช้

องคป์ระกอบท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (อา้งถึงใน อภิญญา ตนัทววีงศ ์และคณะ , 2548: 

43)ไดใ้หไ้ว ้ซ่ึงประกอบดว้ยสุขภาวะทางกายภาพ จิต สงัคม ปัญญา โดยท่ีเคร่ืองมือดงักล่าวจะ

พฒันาตวัช้ีวดัสุขภาพในมิติต่างๆ ทั้งท่ีสามารถวดัไดโ้ดยตรง  (objective) หรือท่ีตอ้งใชค้วามรู้สึก

ตดัสิน (subjective) โดยการวดัมิติของสุขภาพทางร่างกายจะสามารถวดัไดง่้ายกวา่มิติทางจิต สงัคม 

และปัญญา ซ่ึงความเช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ แสดงไดต้ามภาพท่ี 2.2  
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ภาพที่ 2.2  องคป์ระกอบของสุขภาวะองคร์วมแนวพุทธ 

แหล่งที่มา:  อภิญญา ตนัทววีงศ ์และคณะ, 2548 : 41-43  

 

ความสุขมีสูตรในการวดัดงัน้ี Happiness = P + (5xE) + (3xH) ซ่ึงตวั P ในสูตร

หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน ครอบคลุมถึงแนวโนม้ของชีวติ ความสามารถในการปรับตวั 

และความอดทน ส่วน E คือ ความเป็นอยู ่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ความมัน่คงทางการเงินและ

มิตรภาพ และตวั H คือ ความตอ้งการขั้นสูง ความเช่ือมัน่ในตนเอง การคาดหวงั ความทะเยอทะยาน

และการมีอารมณ์ขนั (นภาภรณ์ พิพฒัน์, 2550: 58-59) โดยคนส่วนใหญ่มกัจะยงัไม่รู้วา่ความสุขคือ

อะไร มกัจะคิดวา่คือการมีเงินมาก มีรถ มีบา้นหรู ๆ ดงันั้นในการวดัความสุขกเ็พ่ือวเิคราะห์

เปรียบเทียบและหาคาํตอบใหก้บัสงัคม นโยบาย จนถึงโมเดลการพฒันาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประเทศท่ี

มีความสุขมากท่ีสุดคือประเทศเดนมาร์ก รองลงมาคือ สวติเซอร์แลนด ์ออสเตรีย ไอซแ์ลนด ์

บาฮามาส ฟินแลนด ์สวเีดน ภฏูาน บรูไน แคนาดา ไอร์แลนด ์ลกัเซมเบิร์ก คอสตาริกา มอลตา้ 

เนเธอร์แลนด ์แอนติกาและบาร์บูดา มาเลเซีย นิวซีแลนด ์นอร์เวยแ์ละเชเชลส์ ส่วนประเทศท่ี

ประชาชนมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซิมบบัเว และบุรุนดี ส่วน

ประเทศไทยนั้นอยูใ่นลาํดบัท่ี 76 จาก 178 ประเทศ ในช่วงแรกๆการทาํตวัช้ีวดัความสุขเป็นท่ีนิยม

ทาํกนัในหมูน่กัจิตวทิยา โดยการเกบ็ขอ้มลูเก่ียวกบัความสุข หรือท่ีเรียกในภาษาวชิาการวา่ขอ้มลู

ความสุข ( Happiness Datal) ซ่ึงประเมินออกออกมาเป็นคะแนนจากการตั้งคาํถามสอบถามกลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีสาํรวจแลว้มีคะแนนใหก้บัคาํตอบ เช่น 1-7 คะแนน หรือ 1-5 คะแนน ซ่ึงสามารถนาํมาใช้

ศึกษาเปรียบเทียบระดบัของความสุขระหว่างช่วงเวลาหรือใชว้ิเคราะห์เปรียบเทียบในมิติท่ีลึกข้ึน 

อยา่งเช่น การนาํชุดขอ้มลูความสุขมาประเมินวดัร่วมกบัหลกัคิดทางเศรษฐศาสตร์ และใชว้ธีิการ

ทางสถิติเขา้ช่วยซ่ึงถือเป็นการผสมผสานวธีิการทางจิตวทิยาหรือสงัคมศาสตร์เขา้กบัเศรษฐศาสตร์ 

โดยมีเป้าหมายสุดทา้ยอยูท่ี่การอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งความสุขและปัจจยัต่างๆ ในการดาํเนิน

ชีวติ รวมทั้งปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม อาทิ เงิน ประวติัการทาํงาน เป็นตน้ นัน่คือส่วนหน่ึง

ท่ีเรียกวา่ เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยความสุข (นภาภรณ์ พิพฒัน,์ 2550: 62-66) 

แนวคิดเก่ียวกบัความสุขในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ มิติของความสุข ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความสุข และการวดัความสุข จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความสุขไดน้ั้น มีหลาย

องคป์ระกอบดว้ยกนั ซ่ึงสามารถนาํไปเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานในการสร้างเคร่ืองมือวดัความสุข

ในการทาํงาน ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัจะไดก้ล่าวถึงต่อไปในการสร้างเคร่ืองมือในบทท่ี 3 

 

2.1.3 ความสุขในการทํางาน 

จากท่ีไดก้ล่าวถึงความหมาย และแนวคิดของความสุข ในแต่ละดา้น มาแลว้ ความสุขใน

การทาํงานกเ็ป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงของความสุข ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ทศันคติท่ีมีผลต่องานและปัจจยับางประการท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อความสุขในท่ีทาํงาน 

บทบาทของงานหรือแรงงานท่ีก่อใหเ้กิดผลิตผลซ่ึงทาํใหชี้วติมีความสุข การทาํงานทาํให้ เกิดความ

พึงพอใจและรู้สึกเติมเตม็ได ้กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลผลิตโดยทัว่ไปหมายถึงการทาํอะไรสกัอยา่งท่ี

อาจจะมีส่วนช่วยก่อร่างสร้างโลก และส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวั (ทะไลลามะ, 2554; 194) ใน

ภาษาฮีบรูคาํวา่ “งาน” (Avoda) มาจากรากศพัทเ์ดียวกบัคาํวา่ “ทาส” (Eved) คนส่วนใหญ่ไม่

สามารถเลือกทางอ่ืนไดน้อกจากการทาํงานเพ่ือความอยูร่อด มีความตอ้งการความสุข ซ่ึงการทาํงาน

ท่ีจะก่อใหเ้กิดความพอใจไดน้ั้น จะตอ้งเลือกวา่จะยอมตกเป็นทาสของความมัง่คัง่ทางวตัถุหรือจะ

เป็นทาสของความสุข ตกเป็นทาสความคาดหวงัของคนอ่ืนหรือจะตกเป็นทาสความปรารถนาของ

ตวัเอง และนายจา้งท่ีดีกส็ามารถสร้างเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดความสุขในการทาํงานได ้เช่น การดึง

พรสวรรคแ์ละทกัษะในตวัของลกูจา้งออกมาใชแ้ละลกูจา้งควรไดท้าํงานตั้งแต่ตน้จนสาํเร็จโดยงาน

ท่ีทาํนั้นมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อผูอ่ื้นดว้ย ซ่ึงถา้นายจา้งสามารถทาํไดด้งัน้ีกมี็แนวโนม้ท่ีจะเพ่ิม

ความสุขใหก้บัลกูจา้งได ้และงานท่ีมีความทา้ทายและไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปนั้น จะช่วยใหค้นท่ี

ทาํงานรู้สึกจดจ่อกบังานมากข้ึน (เบน-ชาร์ฮาร์, 2554: 138)  

 ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลมีความสุขในการทาํงานอยา่งแทจ้ริงนั้นประกอบไปดว้ย (1) 

การทาํงานอยา่งมีส่วนร่วม มีการกาํหนดแผนทิศทาง ร่วมแกปั้ญหา และร่วมช่ืนชมความสาํเร็จของ
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องคก์รทาํใหพ้นกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร (2) การทาํงานอยา่งมีอิสระและความ

รับผดิชอบ ทาํใหพ้นกังานรู้หนา้ท่ีรับผดิชอบของตนเองชดัเจนวา่ตอ้งทาํอะไร (3) มีความพึงพอใจ

ในการทาํงาน การท่ีพนกังานมีโอกาสไดท้าํงานท่ีตนเองถนดัจะทาํใหพ้นกังานตั้งใจทาํงานและ

ทุ่มเทใหก้บังานสูง (4) ความกา้วหนา้ในชีวติการทาํงาน ทาํใหพ้นกังานรู้สึกมีความหวงัท่ีจะ

กา้วหนา้ในชีวติการทาํงาน (5) ความสาํเร็จของงาน ควรเป็นงานท่ีมีความทา้มากอยา่งสมเหตุสมผล

และเม่ือทาํแลว้พนกังานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของผลงานและความสาํเร็จดงักล่าว ทาํใหพ้นกังาน

เกิดความภาคภูมิใจ (6) ความมีมิตรภาพในชีวติการทาํงาน จากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานเป็น

ส่ิงท่ีสร้างความสุขในการทาํงานใหก้บัพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี (7) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ทาํ

ใหพ้นกังานรู้สึกปิติยนิดี ภาคภมิูใจในตนเอง ส่งผลทาํใหรู้้สึกสุขใจในการทาํงานและเป็นการสร้าง

แรงจงูใจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยผลงาน (วฒิุพงศ ์ถายะพิงค,์ 2549: 103-105) 

 

ตารางที่ 2.1 10 อนัดบัปัจจยัท่ีส่งส่งต่อการทาํงานอยา่งมีความสุขและการทาํงานท่ีไม่มีความสุข 

 

The top ten factors that make us happy at 

work 

The top ten factors that make us unhappy at 

work 

Friendly, supportive colleagues Lack of communication from the top 

Enjoyable work Uncompetitive salary 

Good boss or line manager No recognition for achievements 

Good work/life balance Poor boss/line manager 

Varied work Little personal development 

Belief that we’re doing something worthwhile Ideas being ignored 

Feeling that what we do makes a difference Lack of opportunity for good performers 

Being part of a successful team Lack of benefits 

Recognition for our achievements Work not enjoyable 

Competitive salary Not feeling that what I do makes a difference 

แหล่งที่มา : The Illumination Business, 2007: 4 

 

 จาก ตาราง ท่ี 1.2  น้ีเห็นชดัวา่ความสมัพนัธใ์นปัจจยัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น การไดรั้บการ

สนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน ความสนุกในการทาํงาน การบริหารจดัการของหวัหนา้งาน หรือการ     

เป็นเจา้นายท่ีดี สมดุลการทาํงาน-ชีวติท่ีดี การทาํงานท่ีแตกต่างกนั ความเช่ือในการทาํส่ิงท่ีคุม้ค่า 
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ความรู้สึกท่ีแตกต่าง การเป็นส่วนหน่ึงของทีมท่ีประสบความสาํเร็จ ไดรั้บการยอมรับสาํหรับ

ความสาํเร็จ และ เงินเดือนลว้นแต่มีผลต่อความสุขในการทาํงานทั้งส้ิน ส่วนเร่ืองการขาดการ

ส่ือสารจากดา้นบน ไม่มีความสามารถท่ีจะแข่งขนัเร่ืองเงินเดือน ไม่ไดรั้บการยอมรับในความสาํเร็จ 

ผูจ้ดัการหรือเจา้นายไม่ดี การพฒันาส่วนบุคคล ไอเดียท่ีถกูละเลย ขาดโอกาสท่ีจะสร้างผลงานท่ีดี 

ไม่มีผลประโยชน ์ทาํงานไม่สนุก ไม่รู้สึกวา่ส่ิงท่ีทาํใหค้วามแตกต่าง ส่งผลใหเ้กิดการไม่มีความสุข

ในการทาํงาน (The Illumination Business, 2007: 4) คนทัว่ไปมกัจะมองวา่งานของตนเองมีลกัษณะ

เป็นอาชีพ เป็นภาระหนา้ท่ี หรือส่ิงท่ีใจเรียกร้องซ่ึงภาระหนา้ท่ีมกัจะถกูมองวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือ

และซํ้าซากจาํเจ มกัจะใหค้วามสาํคญักบัผลตอบแทนทางการเงินมากกวา่ผลตอบแทนทางใจ เช่น

คาดหวงัท่ีจะไดเ้งินเดือนและการพกัผอ่นในวนัหยดุยาว ส่วนคนท่ีมองวา่งานท่ีทาํอยูคื่ออาชีพ ส่วน

ใหญ่แลว้จะถกูปลุกเร้าจากปัจจยัภายนอก เช่น ความกา้วหนา้และค่าตอบแทน สาํหรับคนท่ีพบวา่

งานของตนเองเป็นส่ิงท่ีใจเรียกร้อง จะมองวา่งานเป็นจุดมุ่งหมายสาํคญั เหตุผลท่ีทาํงานนั้นกเ็ป็น

เพราะอยากท่ีจะทาํ ถึงแมว้า่เงินค่าจา้งและความกา้วหนา้จะมีความสาํคญักต็าม เน่ืองจากคน

เหล่านั้นถกูปลุกเร้าจากปัจจยัภายในและสมัผสัไดจ้ากความตอ้งการของตนเอง นัน่เป็นเพราะ

เป้าหมายสอดคลอ้งกบัตวัตนท่ีแทจ้ริง จนเกิดเป็นความหลงใหลในส่ิงท่ีทาํและไดรั้บผลตามความ

ปรารถนาจากงานของตน นอกจากนั้นยงัมองงานของตนเองวา่เป็นส่ิงท่ีพิเศษมากกวา่เป็นเร่ืองท่ี

เบ่ือหน่ายจาํเจ  ดงันั้นไม่วา่งานท่ีทาํอยูจ่ะเป็นแบบใดกต็าม ลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อความสุข

ในการทาํงานดว้ยกนัทั้งส้ินบางคร้ังความพอใจในชีวติและในการทาํงานอาจข้ึนอยูก่บัมุมมองท่ีมี

ต่องานของตนเองมากกวา่รายไดห้รือช่ือเสียงเกียรติยศ คนท่ีมีความสุขมากส่วนใหญ่แลว้จะมี

ความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีแน่นแฟ้นและน่าพอใจหรือการใชเ้วลาท่ีเป่ียมไปดว้ยความหมายกบั

เพื่อนๆ ครอบครัวหรือคนรัก จนเกิดเป็นมิตรภาพท่ีแน่นแฟ้น ช่วยเพ่ิมความปีติยนิดีข้ึนเป็นทวีคูณ 

และลดความทุกขล์งไดร้ะดบัหน่ึง (เบน-ชาร์ฮาร์ , 2554: 43) ซ่ึงการทาํงานใหมี้ความสุขได้ นั้น

จะตอ้งมีความรักในงานก่อนในพระพุทธศาสนา ฉนัทะ คือความชอบหรือความรัก หมายถึงรักท่ีได้

ทาํ จึงทาํใหเ้ห็นคุณค่าของงานนั้นๆ (พระไพศาล วสิาโล, 2553: 145-146) ความสุขในท่ีทาํงานเป็น

องคป์ระกอบพ้ืนฐานของความพึงพอใจในชีวติของบุคคล เพราะการทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของความ

สมบูรณ์ของบุคคลหน่ึงท่ีบ่อยคร้ังจะมีบทบาทเป็นระดบัมืออาชีพวธีิท่ีจะทาํใหค้นรู้สึกมีมลูค่ามาก

ท่ีสุดและเกิดความนบัถือตนเอง การประสบความสุขในท่ีทาํงานไม่เพียงแต่ก่อใหเ้กิดผลส่วนบุคคล

ของพนกังาน แต่ยงัเป็นปัจจยัความสาํเร็จของธุรกิจ องคก์รธุรกิจมีความตระหนกัถึงความสมัพนัธ์

โดยตรงระหวา่งความสุขของพนกังาน การดแูลสุขภาพและการเพิ่มผลผลิตและผลลพัธท่ี์ดีข้ึน 

"ธุรกิจและทีมงานมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีความสาํเร็จและคิดว่าคนจะมีความสุขเป็นผลใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ แต่ไม่ไดเ้ป็นเช่นเดียวกบัความสุข จะไม่นาํไปสู่ความมุ่งมัน่ของธุรกิจในระยะยาวความ
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จงรักภกัดีหรือแรงจงูใจในขณะท่ีมีความสุขในท่ีทาํงานเป็นส่ิงสาํคญัในส่วนหน่ึงเพราะคนใชเ้วลา

ส่วนใหญ่ในการทาํงาน  (Scott, 2008) ความคิดท่ีถือไดว้า่เป็นเสรีภาพมากในสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานเช่นโอกาสท่ีจะ "เป็นเจา้นายตวัเอง" เป็นท่ีมาสาํคญัของความสุขในท่ีทาํงาน  (Benz and 

Frey, 2004: 95) ความสมัพนัธ์ระหว่าง งานกบัความเช่ียวชาญ หมายความวา่การทาํงานตอ้งดีและ

แสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีแทจ้ริงดาํรงอยูใ่นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงและการพฒันาเก่ียวขอ้ง

ความทา้ทาย (Ventegod, Andersen, Kandel and Merrick ,2008: 117) ความสุขในการทาํงานนาํไปสู่

ผลลพัธเ์ชิงบวกต่อองคก์ร และยงัมีความสมัพนัธร์ะหวา่งความสุขในการทาํงาน ความผกูพนัใน

องคก์ร และการมีส่วนร่วมในองคก์ร (Field and Buitendach, 2011: 1-10) 

 การศึกษา เก่ียวกบั ความสุขในการทาํงานทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่ ความสุขมีส่วนสาํคญั

อยา่งยิง่ในการทาํงาน การทาํงานท่ีปราศจากความสุขแลว้จะส่งผลต่อผูท้าํท่ีอาจจะแสดงออกมาใน

รูปของการเบ่ืองาน เปล่ียนงาน ไม่อยากทาํงาน แต่การจะมีความสุขในการทาํงานไดน้ั้น จะตอ้งมี

ความรู้สึกรักในงานท่ีทาํก่อน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะปรับเปล่ียนองคก์รใหเ้ป็น

องคก์รแห่งความสุขใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในงาน 

 

2.1.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัความสุขในการทํางาน 

จากการรวบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการทาํงานพบวา่ ความสุขในการทาํงาน

นั้นมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการศึกษาวจิยัสาํหรับองคก์ารต่าง ๆ เน่ืองจากทุกดา้นของความสุขมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัการทาํงาน ความสมัพนัธส่์วนบุคคลมีความแตกต่างระหวา่งความรู้สึกดี

กบัรู้สึกมีความสุขของพนกังาน ถา้ความสมัพนัธข์องการทาํงานเป็นส่ิงท่ีดี มีความสุขและมี

แรงจงูใจเป็นท่ียอมรับมากข้ึนในการใหง้านเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ ( The Illumination 

Business, 2007: 5) ความสุขเป็นผลมาจากการผสมผสานขององคป์ระกอบและความพึงพอใจท่ีมี

แง่มุมท่ีแตกต่างกนัของชีวิต (Depedri, 1999)โดยรวม  เพศชายและ เพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั

ในเร่ืองของความสุขแต่ในมิติยอ่ยเพศหญิงจะมีคะแนนความสุขมากกวา่เพศชาย (Lu, 2001) 

การศึกษาท่ีตํ่าทาํใหค้วามสุขลดลง คนท่ีมีอายหุนุ่มสาวมีความสุขมากกวา่คนท่ีมีอายมุาก  (Bohnke, 

2005: 14-20) การรู้คุณค่าในตนและสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั

ความสุขในการทาํงาน (กลัยารัตน ์อ๋องคณา, 2549) การรับรู้ในงาน ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ส่วนประกอบกบัชีวติการทาํงานเพ่ือปรับปรุงใหดี้ข้ึน พบวา่ค่าตอบแทนสาํคญันอ้ยกวา่ความพึง

พอใจในงาน ถา้สภาพสงัคม ท่ีการใหค้วามสาํคญักบังานตํ่าค่าตอบแท นจะครอบคลุมถึงความ

ตอ้งการพ้ืนฐาน และสภาพสงัคมท่ีตํ่ากวา่ ปกติ เงินเดือนและสถานภาพอาจมีความจาํเป็นกบัชีวติ

ส่วนตวั แต่ในขณะท่ีการทาํงาน  และค่าตอบแทนไม่ใช่เร่ืองสาํคญั เพราะไม่ไดใ้ชเ้งินนั้น  สถานะ
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ของเงินไม่ไดน้าํมาใชใ้นประสบการณ์การทาํงานจริงเหมือนกบัการใชชี้วติ ถา้เราพิจารณาชีวติการ

ทาํงานในเง่ือนไขการจดัลาํดบั ของความสาํคญั (Ventegod, Andersen, Kandel and Merrick, 2008: 

199-123) 

การศึกษาขอ้มลู ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการทาํงานพบว่ามีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัความสุขในการทาํงาน แต่ปัจจยัท่ีน่าสนใจคือแรงจงูใจในการทาํงาน ซ่ึงจะเห็น

ไดว้า่คนท่ีทาํงานจะมีความสุขไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บแรงจงูใจท่ีเหมาะสม ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดน้าํเร่ือง

แรงจงูใจในการทาํงานเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาความสุขในการทาํงานในวจิยั

คร้ังน้ี 

 

2.2  แรงจูงใจในการทาํงาน 

ในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจในการ

ทาํงานดงัน้ี 

2.2.1 ความหมายของแรงจูงใจ  

การจงูใจ หมายถึง การกระทาํบางอยา่งกบับุคคลท่ีไม่มีแรงกระตุน้หรือไม่มีแรงบนัดาลใจ

ใหก้ระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นลกัษณะของการทาํใหบุ้คคลมีแรงกระตุน้ใหท้าํงานจนจบ  แรงจงูใจมี

ทั้งระดบันอ้ยไปจนถึงการมีแรงจงูใจในระดบัมาก ซ่ึงในตวับุคคลไม่เพียงแต่จะมีความแตกต่างกนั

ของแรงจงูใจในเร่ืองของปริมาณเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการกาํหนดตนเองใหเ้กิดแรงจงูใจดว้ย  ซ่ึง

จะเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดเจตคติท่ีชดัเจนและการกาํหนดเป้าหมายของการกระทาํ  ดงันั้นปริมาณ

แรงจงูใจกบัการกาํหนดตนเองจึงมีผลกบัความคิด ความรู้สึกและการแสดงพฤติกรรม อนัเก่ียวขอ้ง

กบัการเกิดแรงจงูใจของบุคคล (Ryan and Deci, 2000 : 54)  เป็นพลงัท่ีริเร่ิมกาํกบัและคํ้าจุน

พฤติกรรมและการกระทาํส่วนบุคคล แรงจงูใจสามาร ถมีไดห้ลายรูปแบบ (สมยศ นาวกีาร, 2546: 

49) และเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดเป็นการกระทาํ แรงจงูใจจะแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล 

และเน่ืองจากแรงจงูใจคือปัจจยัภายใน แรงจงูใจ จึงไม่สามารถถกูสงัเกต วดั หรือวเิคราะห์ได้

โดยตรงองคป์ระกอบของการจงูใจจะเกิดผลในทางปฏิบติัไดข้ึ้นอยูก่บัส่วนประกอบ 3 ประการคือ 

(1) สภาพทางดา้นร่างกาย และจิตใจ (2) เป้าหมายของบุคคล (3) สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

(สุรเชษฐ ์ชิระมณี, 2534: 80) แรงจงูใจคือกระบวนการท่ีความพยายามของบุคคลไดรั้บการกระตุน้

ช้ีนาํ และการรักษาใหค้งอยู ่จนกระทัง่งานขององคก์รบรรลุเป้าหมาย ( ร็อบบ้ินส์ และเคาลเ์ตอร์ , 

2550: 209) การท่ีบุคคลไดรั้บแรงกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรม ในการกระทาํกิจกรรมต่างๆ อยา่งมี

พลงั มีคุณค่า มีทิศทางท่ีชดัเจน ซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเตม็ใจ ความพยายาม หรือพลงั
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ภายในตนเอง รวมทั้งการเพ่ิมพนูความสามารถท่ีจะทุ่มเทในการทาํงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ,  2541: 106) เป็น

แรงผลกัดนัภายในบุคคล อนัเกิดจากกลไกภายในร่างกายมีการกระตุน้ จนกลายเป็นเหตุจงูใจให้

บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีทิศทางมุ่งไปสู่เป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง (พิบลู ทีปะปาล, 

2550: 134) เป็นแรงจูงใจท่ีเป็นความอยาก การจูงใจในมนุษยน์ั้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีสลบัซบัซอ้น 

เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจสูง นัน่มิไดห้มายความวา่ระดบัขวญัหรือการจงูใจจะตอ้งสูงตามไปดว้ย

เสมอไป มนุษยจ์ะมีพฤติกรรมกต่็อเม่ือเขามีแรงขบัหรือแรงจงูใจหรือความอยากซ่ึงเป็นผลของ

ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน และความตอ้งการของบุคคลนั้นจะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ความตอ้งการ

หมายถึงการท่ีบุคคลหน่ึงเกิดภาวการณ์ขาดแคลนหรือขาดหายไปในระยะเวลาหน่ึง ดงันั้นความ

ตอ้งการจึงเป็นเหตุทาํใหบุ้คคลตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม อาจกล่าวไดว้า่จุดเนน้

หรือหลกัสาํคญัของเร่ืองการจงูใจนั้นอยูท่ี่ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการ หรือทาํ

ใหเ้กิดความพึงพอใจอนัเน่ืองมาจากความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว ส่ิงใดก็

ตามท่ีสามารถทาํใหเ้กิดความพึงพอใจข้ึนมาได ้อาจถือวา่เป็นส่ิงล่อใจหรือส่ิงจงูใจ ซ่ึงกลายมาเป็น

เป้าหมาย ท่ีบุคคลแสวงหาในองคก์ร ส่ิงจงูใจหรือเป้าหมายน้ีอาจเป็นส่ิงจงูใจหรือเป้าหมายทางบวก 

เช่นการยกยอ่งชมเชย การยอมรับ การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง การเพ่ิมเงินเดือน หรืออาจเป็น

ส่ิงจงูใจหรือเป้าหมายในทางลบ เช่น การดุ ด่าวา่กล่าวตกัเตือนสาํหรับการทาํงานท่ีไม่ดี หรือการ

ลงโทษอ่ืนๆเป็นตน้ สาํหรับการจงูใจในเป้าหมายทางลบน้ีมกัไม่เป็นส่ิงดึงดดูใจ ผูป้ฏิบติังานจึง

หลีกเล่ียง โดยไม่สร้างพฤติกรรมใดๆ ท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายทางลบน้ี (สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์

อรรถมานะ, 2545: 100-101) สภาวะท่ีบุคคลไดถ้กูกระตุน้ใหบุ้คคลกระทาํกิจกรรมใดๆ  หรือ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือใหบุ้คคลถึงจุดมุ่งหมายท่ีไดว้างไว ้ แรงจงูใจน้ีอาจ

เกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือส่ิงเร้าภายนอก และยงัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

ดงันั้นการท่ีบุคคลแสดงออกทางพฤติกรรมจึงเป็นการยากท่ีจะช้ีชดัลงไปวา่เกิดจากแรงจงูใจส่ิงใด

โดยเฉพาะพฤติกรรมบางอยา่งของบุคคลอาจเป็นผลมาจากการกระตุน้ หรือการจงูใจของส่ิงเร้า 

หรือความตอ้งการหลายๆ ชนิดพร้อมๆ กนั จึงอาจสรุปไดว้า่พฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นผลมาจาก

แรงจงูใจ 2 ประเภทคือ (1) แรงจงูใจภายใน (Motive Intrinsic) แรงจงูใจภายในเป็นส่ิงหน่ึงซ่ึงมีอยู่

ในตวับุคคลเกิดข้ึนมาเองจากความตอ้งการทางกายและเป็นผลกระทบมาจากส่ิงแวดลอ้มหรือสงัคม

ภายนอกแรงจงูใจแบบน้ีจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลซ่ึงเราอาจจะเรียก

อีกอยา่งวา่แรงจงูใจส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ ความทะเยอทะยาน ความอยากรู้อยากเห็น ความ

สนใจ  ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล เป็นตน้  (2) แรงจงูใจภายนอก (Motive Extrinsic) แรงจงูใจ

ภายนอกเกิดจากส่ิงเร้าภายนอกหรือส่ิงแวดลอ้มภายนอกเป็นตวัคอยกระตุน้ รวมทั้งการถกูหล่อ



28 

หลอมจากวฒันธรรม  ประเพณี ความเช่ือ และค่านิยมของสงัคมไดแ้ก่ อาํนาจ เกียรติยศ ความ

ตอ้งการความรัก ความตอ้งการนบัถือยกยอ่งจากสงัคม ความสาํเร็จ การแข่งขนั สภาพและ

บรรยากาศของการทาํงาน (วิเชียร วิทยอุดม, 2547) 

จากความหมายท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ อาจสรุปไดว้า่ “แรงจงูใจในการทาํงาน” หมายถึง ส่ิง

กระตุน้หรือส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํใหบุ้คคล ๆ หน่ึงท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นอยากทาํตามเพ่ือท่ีจะ

บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

2.2.2 แนวคดิและทฤษฎีแรงจูงใจ 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจและ ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีสนใจศึกษา 

2.2.2.1 ปัจจยัสาํคญัในการสร้างแรงจงูใจ 

  แรงจงูใจเกิดข้ึนจากปัจจยัหลายประการ ปัจจยับางอยา่งสามารถควบคุมได ้แต่

บางอยา่งกไ็ม่สามารถควบคุมได ้เช่น เร่ืองพนัธุกรรม หรือยนีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควบคุมพฤติกรรมหรือ

การมองโลก บางคนมีลกัษณะกระฉบักระเฉง ในขณะท่ีบางคนชอบเกบ็ตวั อยา่งไรกดี็  ยงัมีปัจจยั

อีก 13 ประการท่ีควบคุมไดแ้ละสามารถใชเ้พ่ือกระตุน้แรงจงูใจไดคื้อ  การออกกาํลงักาย การ

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การนอนหลบั การอดนอนเป็นส่ิงบัน่ทอนแรงจูงใจท่ีพบเห็นได้

บ่อยท่ีสุด แมว้่าจะเจอเร่ืองดี  ๆ อยูต่รงหนา้ แต่กจ็ะเห็นคุณค่าของส่ิงเหล่านั้นไดย้ากถา้ยงัรู้สึก

เหน่ือยลา้อยู ่การใหร้างวลั เราสามารถใหร้างวลัตวัเอง สร้างส่ิงท่ีมีคุณค่าข้ึนมาดว้ยตนเอง เช่น การ

ลาพกัร้อน การหางานท่ีมีผลตอบแทนดีกวา่ หรือคบเพ่ือนท่ีเป็นมิตรและไม่เอาเปรียบเรา เป็นตน้ 

ความทา้ทายทาํใหบ้างคนเกิดแรงจงูใจข้ึนมาได ้ในขณะท่ีบางคนกลบักลวัความทา้ทาย ดงันั้นควร

เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตวัเองจะดีท่ีสุด มิตรภาพ การทาํงานท่ีมีเพ่ือร่วมงานน่ารัก และมี

มิตรภาพอนัดีนั้นสามารถสร้างแรงจงูใจไดอ้ยา่งมาก ในขณะท่ีความขดัแยง้ทางบุคลิกกเ็ป็นปัจจยั

บัน่ทอนแรงจงูใจไดเ้ป็นอยา่งมากเช่นกนั ความอ่อนโยนเป็นส่ิงสาํคญัในการสมัพนัธภาพท่ีดี

ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน หลายคนพร้อมทาํทุกอยา่งเม่ือไดรั้บคาํขอร้องท่ีสุภาพและการแสดงออกท่ี

เหมาะสม คนส่วนมากตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ซ่ึงรวมไปถึงอนาคตอนัมัน่คงปลอดภยัดว้ย

เช่นกนั คนกลุ่มหน่ึงมีแรงจงูใจมากเม่ือมีอาํนาจ  สาํหรับผูท่ี้ชอบความเป็นอิสระและสามารถมี

กรรมสิทธ์ิในส่ิงต่าง ๆ มากกวา่เร่ืองอ่ืนใดควรลองพิจารณาทาํงานท่ีสามารถเป็นเจา้นายตวัเองได ้

หลายคนชอบใหท่ี้ทาํงานมีสีสนั เสียง และการจดัวางองคป์ระกอบท่ีลงตวั สภาพแวดลอ้มท่ีดีกเ็ป็น

ส่วนช่วยใหมี้แรงจงูใจในการทาํงานไดก้ารแสดงออกในทางสร้างสรรค ์อาจเป็นตวัช่วยผอ่นคลาย

จากการทาํงานได ้และการมีเป้าหมายการคน้หาเป้าหมายใหก้บัชีวติถือเป็นแรงจงูใจขั้นสูงสุด  ถา้มี
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เป้าหมายในเร่ืองใดกค็วรจะหางานท่ีส่งเสริมเป้าหมายนั้นใหไ้ด ้(เอปสไตน ์และโรเจอร์ , 2552: 21-

24) 

2.2.2.2 หลกัในการสร้างแรงจงูใจ 

การสร้างจงูใจตอ้งมีจุดมุ่งหมาย  มีความหวงั ตอ้งตั้งใจทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง และตอ้ง

ตั้งเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน หากปราศจากเป้าหมายแลว้กจ็ะไม่ก่อใหเ้กิดจุดประสงค ์ 

การจงูใจในระยะสั้นมีรากฐานมาจากการตดัสินใจท่ีผดิพลาดของการบริหารทัว่ไป เพราะการจงูใจ

ควรเป็นกระบวนการท่ีตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ไม่ใช่แค่คร้ังคราว อยา่งเช่น การ

ประเมินผลงานพนกังานแต่ละปีโดยพนกังานแต่ละคนจะเขา้พบปะพดูคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาและทาํ

การประเมินผลการทาํงานกนั  ซ่ึงแน่นอนวา่การกระทาํดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ีสร้างแรงจงูใจ 

หรืออาจเป็นการกระทาํท่ีไม่สร้างแรงจงูใจกไ็ด ้แต่หากไดก้ระทาํอยา่งถกูตอ้งแลว้วตัถุประสงคข์อง

การประเมินกจ็ะเป็นเร่ืองจงูใจ ดงันั้นผูน้าํและผูจ้ดัการควรสร้างสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดแรงจงูใจ 

เพ่ือกระตุน้หรือเพ่ิมพลงัใหพ้นกังาน การจงูใจตอ้งไดรั้บการยอมรับเพราะการยอมรับเป็นการ

สรรเสริญ ทาํใหเ้กิดแรงจงูใจ การมีส่วนร่วมในทีมกเ็ป็นตวัสร้างแรงจงูใจ ส่วนการเห็นตวัเอง

กา้วหนา้และประสบความสาํเร็จ กจ็ะมีแรงจงูใจเพ่ิมข้ึน  ผูบ้ริหารส่วนมากพบวา่งานเป็นตวัสร้าง

แรงจงูใจในตวัเอง งานเหล่านั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นงานหลกัเท่านั้น แต่เป็นลกัษณะอ่ืนๆของการ

ทาํงานดว้ย  เช่น ความรับผดิชอบ การทา้ทายและความรู้สึกท่ีจะทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหคุ้ม้ค่า ทุกคน

ต่างมีชนวนในการสร้างแรงจงูใจ ผูบ้ริหารท่ีสร้างแรงจงูใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะพยายามใชว้ธีิ

หลายวธีิเพ่ือจุดไฟใหค้นบางคนดว้ยวธีิการท่ีสร้างแรงจงูใจเพิ่มข้ึน ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง ช่วย

สร้างแรงจงูใจ และการมีส่วนร่วมในกลุ่มเป็นส่ิงท่ีสร้างแรงจงูใจใหก้บับุคคลไดม้าก เพราะ

ความรู้สึกวา่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มจะเหมือนกบัการไดรั้บการยอมรับ และความรู้สึกเช่นน้ีกจ็ะ

ทาํใหเ้กิดแรงจงูใจและความพยายามมากข้ึน ( เด็นน่ี , 2546) กาํลงัใจนั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถจะช่วย

กระตุน้ใหบุ้คคลเหล่านั้นสามารถท่ีจะลุกข้ึนมาต่อสูก้บัปัญหาและเผชิญหนา้กบัอุปสรรคไดอี้กคร้ัง

ดว้ยกาํลงัใจท่ีส่งมาจากคนรอบขา้ง ในฐานะหวัหนา้หรือผูบ้ริหาร จะตอ้งคอย ใหก้าํลงัใจ  เพ่ือเป็น

การแสดงใหพ้นกังานเห็นวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีความสาํคญั เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะทาํใหเ้กิดความ ศรัทธา

ในตวัหวัหนา้ต่อไป และในบางคร้ังอาจเพ่ิมมากข้ึน หรือพร้อมจะทาํทุกอยา่งตามคาํสัง่ของหวัหนา้

ดว้ยความเตม็ใจ การท่ีหวัหนา้แสดงความเฉยชาไม่สนใจต่อความทุกขสุ์ขของลกูนอ้งนั้น ลกูนอ้งท่ี

ไม่ไดรั้บความสนใจจากหวัหนา้  มกัจะเกิดความรู้สึกวา่ต นเองกาํลงัทาํงานท่ีไม่ค่อยมีความหมาย

หรือไม่สาํคญั ทั้งยงัรู้สึกหมดความภาคภมิูใจในตวัเอง และอาจหมดความสนใจท่ีจะทาํงานต่อไป 

แต่เม่ือใดกต็ามท่ีลกูนอ้งไดรั้บการเอาใจใส่และไดรั้บความสนใจจากหวัหนา้แลว้ จะ เกิดความ

กระตือรือร้นในการทาํงาน  และใหค้วามสาํคญักบังานท่ีทาํอยูอ่ยา่งมาก และมีความรู้สึกภาคภมิูใจ
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ท่ีได้ทํางานชิ้นนั้นๆ เพราะฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นกับลูกน้อง ในฐานะหัวหน้าจึง

ควรทําให้ลูกน้องเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองมากขึ้น เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ

เคารพในความสามารถของตนเอง อีกทั้งการแสดงความสนใจทั้งเร่ืองส่วนตัว ชีวิตการทํางานของ

ลูกน้องด้วยความจริงใจ และพยายามสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สร้างความเป็นกันเอง ปฏิบัติกัน

เหมือนเพ่ือน ไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้อง  และไม่คอยจับผิด  สิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดกําลังใจและความ

กระตือรือร้นท่ีจะทํางานและทําให้งานออกมามีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น (สมศักดิ์ เหลืองอัครเดช, 

2550: 151-155) การกําหนดเวลาการทํางานขึ้นมาใหม่ก็สามารถทําให้รู้สึกกระตือรือร้นท่ีจะทํางาน

มากขึ้น หรือการเปล่ียนเวลาการประชุมจากเดิม (บูเชอร์, 2551: 23) 

2.2.2.3 วิธีการสร้างแรงจูงใจ  

 เอปสไตน์ และโรเจอร์ (2552: 32) ได้คิดวิธีการสร้างแรงจูงใจ ไว้ 10 วิธีด้วยกัน

ดังนี้ (1) จัดการกับรางวัลและคําชม (2) ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผล (3) บริหารจัดการเพ่ือร่วมทีม

ได้อย่างมีประสิทธิผล (4) จัดการกับสภาพแวดล้อมรอบตัว (5) จับคู่ทักษะเข้ากับงานได้อย่างลงตัว 

(6) สร้างความท้าทาย (7) ฝึกฝนตนเอง (8) แก้ไขข้อขัดแย้ง (9) จัดสรรทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด 

10) เป็นแบบอย่างของผู้ท่ีมีแรงจูงใจ ดังภาพท่ี 2.3 จะเห็นว่าคุณลักษณะของบุคคล คุณลักษณะของ

งาน และคุณลักษณะทางสถานการณ์ของงานมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อแรงจูงในของ

พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               แรงจูงใจของพนักงาน 

ภาพที่ 2.3  แนวความคิดการจูงใจเชิงระบบ 

แหล่งที่มา: การบริหาร สมยศ นาวีการ, 2544: 366 

คุณลักษณะของบุคคล 

คุณลักษณะของงาน 

คุณลักษณะทาง 

สถาการณ์ของงาน 
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2.2.2.4 ทฤษฎีแรงจงูใจ 

ทฤษฎี แรงจงูใจของเฮอร์สเบิร์ก เฟรเดอริค ( Frederick Herzberg) เป็นทฤษฎี

แรงจงูใจท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย โดยมีหลายช่ือดว้ยกนัคือ ทฤษฎีสองปัจจยั (Two – 

Factor Theory) หรือทฤษฎี แรงจงูใจและธาํรงรักษา (Motivation – Maintenance Theory) หรือ

ทฤษฎีแรงจูงใจ – สุขอนามยั (Motivation – Hygiene Theory) ทฤษฎีน้ีไดพ้ฒันามาจากผลการวจิยั

ซ่ึงเฮอร์สเบิร์กและคณะไดท้าํการ ศึกษาวจิยัโดยการสมัภาษณ์เก่ียวกบัความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ

เก่ียวกบัการทาํงานของวศิวกรและนกับญัชี ประมาณ 200 กวา่คนในเมืองพิทสเบิร์กประเทศ

สหรัฐอเมริกา (บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์, 2553 : 197) และได้ทาํการศึกษา ถึงปัจจยัหรือองคป์ระกอบ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน โดยเฉพาะปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ (สร้อยตระกลู (ติวยา

นนท)์ อรรถมานะ , 2545 น.100-101) เป็นงานท่ีสร้างความทา้ทายและความรู้สึกทางความสาํเร็จ 

เฮอร์เบิร์กเรียก  ปัจจยัเหล่าน้ีวา่ ส่ิงท่ีพอใจหรือปัจจยัจงูใจ ( Motivation Factor) ปัจจยัเหล่าน้ีส่วน

ใหญ่จะเก่ียวพนักบัเน้ือหาของงาน และในสถานการณ์รู้สึกไม่ถกูจงูใจ เช่น สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานและการบงัคบับญัชา เฮอร์เบิร์กเรียกปัจจยัเหล่าน้ีวา่ส่ิงไม่พอใจ หรือปัจจยัอนามยั ( Hygiene 

Factor) ปัจจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเก่ียวพนักั บสภาพแวดลอ้มของงาน (สมยศ นาวกีาร, 2546: 310) 

และเฮอร์เบิร์กไดส้รุปวา่ความพอใจในการทาํงานกบัแรงจงูใจในการทาํงานนั้นแตกต่างกนั การท่ี

บุคคลมีความพอใจในงานนั้นไม่ไดห้มายความวา่เขาตอ้งมีแรงจงูใจในการทาํงานเสมอไป ความ

พอใจในการทาํงานจะมีผลใหบุ้คคลทาํงานโดยไม่คิดจะลาออกจากงานหรือนดัหยดุงาน แต่

แรงจงูใจในการทาํงานจะทาํใหบุ้คคลทาํงานดว้ยความมีประสิทธิภาพ (บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์, 2553: 

197) และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้นจะสมัพนัธก์บัลกัษณะในเน้ืองาน หรือปัจจยัจูง

ใจ ( Motivation Factor) ปัจจยัจูงใจน้ีคือความสาํเร็จ ( Achievement) การไดรั้บการยอมรับ 

(Recognition) ความกา้วหนา้  (Advancement) ตวังานเอง ( Work Itself) ความเป็นไปท่ีจะ

เจริญเติบโต ( Possibility of Growth) และความรับผดิชอบ ( Responsibility) ส่วนปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด

ความไม่พงึพอใจในงาน (Job dissatisfiers)  นั้นจะสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเน้ืองาน หรือ

ปัจจยัสุขอนามยั ( Hygiene facetors) หรือปัจจยัเพ่ือความคงอยู่  (Maintenance factors)  ปัจจยั

สุขอนามยัน้ีมีหลายประการคือ สถานภาพ (Status) สมัพนัธภาพกบัผูค้วบคุมบงัคบับญัชา (Relation 

with Supervisors) สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน (Peer Relation) สมัพนัธภาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(Relation with Subordinate) คุณภาพของการควบคุมบงัคบับญัชา ( Quality of Supervision) 

นโยบายและการบริหารงานของบริษทั ( Company Policy and Administration) ความมัน่คงในงาน 

(Job security) สถานภาพการทาํงาน (Working Condition) ค่าจา้ง (Pay) เม่ือเอาประเด็นปัจจยัจูงใจ

และปัจจยัสุขอนามยัมารวมกนัจึงเรียกว่าทฤษฎีสองปัจจยั เฮอรสเบิร์กเห็นว่าปัจจยัสุขอนามยันั้น
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เป็นสภาพแวดลอ้มอนัสาํคญัยิง่ของงานท่ีจะรักษาคนไวใ้นองคก์รในลกัษณะท่ีทาํใหเ้ขาพอใจท่ี

ทาํงานได ้กล่าวคือถา้ปัจจยัอนามยัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นเหตุทาํใหบุ้คคลเกิดความไม่พงึ

พอใจในงาน ถึงแมปั้จจยัสุขอนามยัจะไดรั้บการตอบสนองกจ็ะเป็นเพียงการช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ความไม่พงึพอใจในงานเท่านั้นและแมว้า่ผูบ้ริหารจะพยายามลดส่ิงท่ีทาํใหค้นไม่พอใจในการ

ทาํงานมาจนระดบัศนูย ์และพยายามตอ้งการตอบสนองความตอ้งการเก่ียวกบัปัจจยัสุขอนามยั

เพียงใด กเ็ป็นแต่เพียงการทาํใหไ้ม่เกิดความพึงพอใจข้ึนเท่านั้นแต่จะไม่สามารถนาํไปสู่ความพอใจ

ในงานหรือจงูใจใหค้นการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ความสามารถได ้นัน่คือปัจจยั

สุขอนามยัในตวัของมนัเอง ไม่สามารถจงูใจบุคคล มีแต่ปัจจยัจงูใจเท่านั้นท่ีจะจงูใจใหบุ้คคลทาํงาน

ได ้ดงันั้นถา้ยดึหลกัเฮอร์สเบิร์กแลว้ บุคคลจะตอ้งทาํงานท่ีมีลกัษณะทา้ทายจึงจะเป็นการจงูใจเขา

ใหท้าํงานอยา่งแทจ้ริง (สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ,2545: 100-101) เฮอร์สเบิร์กยนืยนัวา่

กระบวนการจูงใจประกอบดว้ยขั้นตอนสองขั้น ขั้นแรกผูบ้ริหารตอ้งมัน่ใจว่าปัจจยัอนามยัจะตอ้ง

ไม่ขาดแคลน เช่น เงินเดือน และความมัน่คงจะตอ้งดี สภาพแวดลอ้มในการทาํงานจะตอ้งปลอดภยั 

และการบงัคบับญัชาเชิงเทคนิคจะตอ้งถกูตอ้ง ขั้นท่ีสอง การใหโ้อกาสบุคคลท่ีจะไดรั้บปัจจยัจงูใจ 

เช่น ความสาํเร็จและการยกยอ่งบุคคลมีความพอใจและแรงจงูใจสูงข้ึน เฮอร์สเบิร์กยนืยนัวา่

ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามสนใจอยา่งเพียงพอกบัปัจจยัจงูใจ (สมยศ นาวกีาร, 2546: 312)ตาม

ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ อบัราฮมั มาสโลว ์( Abraham Maslow) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ความ

ตอ้งการของมนุษยทุ์กคนจะมีลาํดบัขั้นความตอ้งการอยู ่5 ขั้นดว้ยกนัคือ (1) ความตอ้งการทางดา้น

ร่างกาย (Physiological Needs) (2) ความตอ้งการความปลอดภยั ( Safety Needs) (3) ความตอ้งการ

ทางสงัคม ( Social Needs) (4) ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ ( Esteen Needs) (5) ความตอ้งการ

เป็นตวัของตวัเอง ( Self-actualization Needs) (ร็อบบ้ินส์ , 2548)  Maslow ยงัแบ่งทั้ง 5 อนัดบั

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นความตอ้งการลาํดบัตน้ ประกอบดว้ย ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

(Physiological Needs) และ ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการการ

ตอบสนองภายนอก เช่นการจดัสถานท่ีทาํงาน ชัว่โมงการทาํงานท่ีเหมาะสม การจ่ายค่าจา้ง 

สวสัดิการ ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน ส่วนความตอ้งการอีกกลุ่ม เป็นความตอ้งการลาํดบัท่ี

สูงกว่าประกอบดว้ย ความตอ้งการทางสงัคม ( Social Needs) ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ 

(Esteen Needs) และ ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง ( Self-actualization Needs) ซ่ึงเป็นความ

ตอ้งการการตอบสนองภายใน หรือทางจิตใจ เช่น หวัหนา้ใหค้วามสมัพนัธดี์กบัพนกังาน การจดัให้

พนกังานมีกลุ่มชมรมพบปะสงัสรรคก์นั การยกยอ่งใหเ้กียรติยศ ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ใหค้วามเป็น

อิสระในการตดัสินใจ หรือใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ใหโ้อกาสมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็น

ตน้ (ร็อบบ้ินส์ และเคาลเ์ตอร์, 2550: 211) 
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ความต้องการ

(ความขาดแคลน) 

การตอบสนองความพอใจ 

(การลดแรงขับและการตอบสนองความ

ต้องการเริ่มแรก) 

แรงขับ  

(ความเครียดหรือแรงขับ) 

ให้ตอบสนองความต้องการ 

การกระทํา 

(พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู

เป้ าหมาย) 

2.2.2.5 ทฤษฎีทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) 

เป็นทฤษฎีท่ีเน้นความเข้าใจปัจจัยท่ีอยู่ภายในบุคคล ท่ีเป็นสาเหตุให้พวกเขาปฏิบัติ 

ในแนวทางบางอย่าง ตัวอย่างเช่น พนักงานท่ีมีความต้องการความสําเร็จอย่างรุนแรง อาจถูกจูงใจ

ให้ทํางานหนักขึ้น เพ่ือทํางานท่ียุ่งยากให้สําเร็จตามเวลา พนักงานท่ีมีความต้องการความสมหวัง

ของชีวิตอย่างรุนแรง อาจถูกจูงใจให้ทํางานอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพ่ือสร้างผลงานท่ีมี

คุณภาพสูง (สมยศ นาวีการ, 2544: 363) ทฤษฎีความต้องการช่วยให้ผู้บริหารสามารถอธิบายและ

ทํานายความพอใจของพนักงานในการทํางาน ทําให้ทราบความความต้องการของพนักงานว่ามี

ลักษณะอย่างไร ปัจจัยอะไรเป็นส่งจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน และปัจจัยอะไรท่ีทําให้

เกิดความไม่พอใจในการทํางานงาน (พิบูล ทีปะปาล, 2550: 150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  แบบจําลองการจูงใจของทฤษฎีความต้องการ 

แหล่งที่มา: สมยศ นาวีการ, 2544: 363 

 

 ในการศึกษาเก่ียวกับแนวคิด หลักการสร้างแรงจูงใจ วิธีการสร้างแรงจูงใจ และทฤษฎี

แรงจูงใจนี้ทําให้ผู้วิจัยนําไปศึกษาต่อในขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวัดแรงจูงใจในการทํางานของ

พนักงานซ่ึงจะกล่าวไว้ในบทท่ี 3  
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2.2.3 แรงจูงใจในการทํางาน 

2.2.3.1 ความหมายและแนวคิดการทาํงาน 

การทาํงานเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อชีวติ ทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับนบัถือ ทาํใหไ้ด้

ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ บุคคลซ่ึงรักงานอยา่งแทจ้ริง จะเห็นว่างานสามารถใหค้วามพึงพอใจเป็น

ส่ิงท่ีควรทุ่มเทมากท่ีสุด และเป็นส่ิงท่ีรักมากท่ีสุดในโลก ในทา้ยท่ีสุดก็ใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า อี.

เอฟ ชูเมคเกอร์ นกัเศรษฐศาสตร์ช่ือดงัชาวองักฤษสนบัสนุนสมมติฐานท่ีวา่งานท่ีแทจ้ริงนั้นคือการ

ทาํงานท่ีมีความหมายและมีหลกัการท่ีมีความสาํคญั 2 ประการ คือ 1) รักงานท่ีทาํ และ 2) ทาํงานท่ี

รัก (คาเมรอน, 2531: 12) การทาํงานนบัเป็นผลดีต่อจิตวญิญาณ เพราะสามารถนาํมาซ่ึงรางวลัทั้งท่ี

เป็นตวัเงิน และรางวลัทางจิตใจ การทาํงานยงัเป็นผลดีต่อครอบครัว อาชีพ แมแ้ต่ประเทศชาติ

บา้นเมือง มีคนจาํนวนมากรักงานท่ีทาํ เพราะสนุกกบัการทาํส่ิงท่ีทาํ (พาเวอร์ส, 2537 : 148) การ

ทาํงานท่ีรักกคื็อการเปิดโอกาสใหท้าํในส่ิงท่ีอยากทาํตามความสามารถท่ีตอ้งการ ไดท้าํงานท่ี

เหมาะสมกบัตวัเอง ทาํใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีแต่ถา้มีความสุขกบังานท่ีทาํ ถา้รักงานท่ีทาํ กจ็ะเป็นไป

ไดม้ากกวา่ เม่ือนอกเวลาไปแลว้กย็งัคงมีความสุขอยูไ่ด ้ในทางตรงกนัขา้มถา้ทาํงานท่ี ไม่ชอบ กม็ี

แต่จะทาํใหห้งุดหงิด กลดักลุม้ อารมณ์เสีย และอูง้านได ้เกิดความรู้สึกวา่งานท่ีทาํลงไปได้

ผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่า ทาํใหแ้รงจงูใจท่ีมีหมดไปดว้ย (พาเวอร์ส, 2537 : 28)  Neff (1968 อา้งถึงใน 

บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์, 2553: 31) การทาํงาน คือ กิจกรรมท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือ คุม้ครองและรักษา

ชีวติ จะเห็นไดว้า่การทาํงาน  ไม่ไดห้มายความเพียงแค่การทาํอะไรกไ็ด ้แต่มีจุดมุ่งหมายอยูด่ว้ย 

ดงันั้นการทาํงานในท่ีน้ีหมายถึงการกระทาํท่ีมีจุดมุ่งหมายรวมอยู ่ส่วนในเร่ืองของความสาํคญัของ

การทาํงาน Steers & Porter (1975อา้งถึงใน บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ , 2553 : 32) ไดใ้หเ้หตุผลเก่ียวกบั

ความสาํคญัของการทาํงานไวว้า่ การทาํงานเป็นการแลกเปล่ียนหรือพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั และเป็น

การตอบแทนโดยตรงหรือโดยออ้ม ภายใน (ทางใจ) หรือภายนอก (วตัถุ) กไ็ด้  การทาํงานทาํให้

เกิดผลดา้นสงัคมแก่สงัคม ฉะนั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ “หนา้ท่ี” และ “จุดมุ่งหมาย ” เดียวกนัในการ

ทาํงานน้ีเอง ท่ีทาํใหเ้กิด การรวมกนัในสงัคม  การทาํงาน คือการกระทาํท่ีมีต่อกิจหรือภาระหนา้ท่ี

เม่ือกล่าวถึงการทาํงานท่ีเกิดจากแรงจงูใจจะโยงไปท่ีมาวา่ (1) อะไรเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการ

กระทาํของคนนั้น (2) ส่ิงใดนาํใหค้นแสดงการกระทาํนั้น ๆ (3) การกระทาํนั้น ๆ เกิดข้ึนหรือ

ดาํเนินไปอยา่งไร พบวา่แรงขบัคือส่ิงท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการกระทาํของคน การใชแ้รงจงูใจในการ

ทาํงาน คือ การกระทาํท่ีช่วยใหเ้กิดแรงจงูใจในการทาํงาน ความพอใจ และความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน

ใหดี้ท่ีสุดใหป้ระสบผลสาํเร็จ แรงจงูใจในการทาํงานเร่ิมมีความสาํคญัข้ึนมาเร่ือย ๆ เน่ืองมาจากใน

หน่วยงานต่าง ๆ นอกจากความตอ้งการทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรดา้นวตัถุแลว้ ทุก

องคก์รยงัตอ้งการทรัพยากรดา้นกาํลงัคน เพราะองคก์รตอ้งการชกัจงูใหบุ้คคลอยูก่บัองคก์ร
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ตลอดไปไม่ใช่แค่เพียงมาร่วมงานกนัเท่านั้น องคก์รยงัสามารถไวใ้จบุคคลนั้นได ้และตอ้งมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์จกัปรับเปล่ียนส่ิงใหม่ ๆ มีความคล่องแคล่ววอ่งไว  (พวงเพชร วชัรอยู่ , 

2537: 41) 

2.2.3.2 แรงจงูใจในการทาํงาน 

ความสาํคญัของการจงูใจในการทาํงานทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน  เป็น

การกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดการกระทาํหรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยนาํเอาส่ิงเร้าท่ีบุคคลนั้น

พึงพอใจมาเร้าหรือหรือกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบัเพ่ือบรรลุเป้าหมายกช่็วยใหบุ้คคลนั้นเกิดความพึง

พอใจเป็นการเพ่ิมพนูผลผลิตและผลงานขององคก์ร การจงูใจเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา 

สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์องพนกังานได ้การจู งใจเป็นการเพ่ิมจาํนวน

พนกังาน ขณะท่ีพนกังานมีอาการอ่อนเพลียอ่อนระโหยโรยแรงแสดงวา่ถา้ทาํต่ออีกคงไม่ไหวแต่ถา้

หวัหนา้งานไดน้าํส่ิงจงูใจท่ีเขาชอบมาเร้าใจพนกังานเหล่านั้นกจ็ะทาํใหพ้วกเขามีพลงัในการ

ปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนมากข้ึนทนัที องคก์รกจ็ะไดผ้ลงานจากพนกังานเพ่ิมข้ึนอีกทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดมี้การจา้ง

พนกังานเพ่ิมข้ึน (บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์, 2553: 191-192) ในการจูงใจผูอ่ื้นนั้นเป็นภารกิจท่ีสาํคญั

ท่ีสุดในการบริหารเป็นการรวบรวมความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการยกตวัอยา่ง 

ความสามารถในการร้องขอ ความสามารถในการใหก้าํลงัใจ ความสามารถในการพฒันาและการรับ

ผลตอบรับ  ความสามารถในการเก่ียวพนั  ความสามารถในการเป็นตวัของตวัเอง ความสามารถใน

การพฒันาและการฝึกอบรมความสามารถในการแจง้ข่าว  ความสามารถในการสรุปงาน และ

ความสามารถในการใหร้างวลัตอบแทนท่ียติุธรรม (เด็นน่ี, 2546: 7-8) รากฐานของแรงจงูใจทั้งหมด

มาจากความคาดหวงั ความคาดหวงัจึงเป็นบรรทดัฐานของมนุษยเ์พ่ือใหเ้กิดแรงจงูใจ  ซ่ึงเป็น

เหตุผลซ่ึงกนัและกนั คลา้ยนํ้ ามนัท่ีใชข้บัเคล่ือนยนต ์ถา้ปราศจากความหวงัแลว้จะไม่ทาํใหมี้

แรงจงูใจไดเ้ลย (เด็นน่ี, 2546: 14-15)  

สาํหรับการศึกษาเก่ียวกบัแรงจงูใจในการทาํงานทาํใหส้ามารถสรุป ไดว้า่ การทาํงานใดๆ 

นอกจากความสุขในการทาํงานท่ี มีสาํคญัมากในการทาํงานแลว้ แรงจงูใจกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี

ความสาํคญัในการทาํงาน เพราะแรงจงูใจในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้นเราอยากทาํงานเพ่ือให้

ไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ หรือตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
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2.2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้องแรงจูงใจในการทํางานกบัความสุขในการทํางาน 

จากการรวบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจในการทาํงานกบัความสุขในการทาํงาน 

พบวา่ การจงูใจพนกังานเป็นหวัขอ้สาํคญัเป็นศนูยก์ลางบทบาทของการบริหารจดัการ ทั้งเชิงปฏิบติั 

และเชิงทฤษฎี ผูจ้ดัการเลง็เห็นวา่แรงจงูใจเป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดข้องระดบัผลงานท่ีสมดุล ในขณะท่ี

ผูว้จิยัองคก์รพบวา่เป็นรากฐานของการสร้างการพฒันาเพ่ือการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งแรงจงูใจมากมายท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนดา้นการบริหารจดัการ ภาวะผูน้าํ การสร้างทีม การ

บริหารจดัการผลงาน จริยธรรมธุรกิจ การตดัสินใจ และการเปล่ียนแปลงองคก์ร  (Steers, Mowday 

and Shapiro, 2004: 383) จากงานวจิยัพบวา่ แรงจงูใจในการทาํงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั

ความสุขในการทาํงาน (ลกัษมี สุดดี, 2550) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ บุคลิกภาพ และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสุขในการทาํงาน (นิสารัตย ์ไวยเจริญ,  2553) การสร้าง

พลงัอาํนาจในงาน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการทาํงาน (จงจิต 

เลิศวบิลูยม์งคล, 2547) นโยบายการบริหารจดัการขององคก์าร ดา้นค่าจา้งผลประโยชนต์อบแทน 

ดา้นสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมภายในองคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน และดา้นสมดุลคุณภาพชีวติการทาํงาน มีระดบัความสุขในการ

ทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ปิยวรรณ มาศผล, 2554) บุคลากรเชิงสร้างสรรคมี์

ความสุขจากการไดท้าํงานท่ีตนเองรัก  งานมีความอิสระและมีเอกลกัษณ์ของงาน  กฎระเบียบและ

เวลางานท่ียดืหยุน่ การไดล้าพกัผอ่นติดต่อกนั การไดรั้บคาํชมเชยและการยอมรับ  มีความสมัพนัธ์

อนัดีกบัหวัหนา้งาน  เป็นส่ิงสาํคญัมากต่อความสุขในการทาํงาน  ในขณะท่ีการจ่ายค่าตอบแทน  

ความมัน่คงในงาน ความสมดุลในชีวติการทาํงาน และปริมาณงาน ยงัมีในระดบัท่ีค่อนขา้งนอ้ยเม่ือ

เปรียบเทียบกบัปัจจยัอ่ืน (สิรินทร แซ่ฉัว่, 2553) และบางงานวจิยัพบวา่การท่ีรายไดเ้พิ่มข้ึนไม่ไดท้าํ

ใหค้วามสุขเพ่ิมข้ึน (Easterlin, 1995: 35 )การใหแ้รงจงูใจในการทาํงานและลกัษณะงานท่ีมีชีวติชีวา

มีอิทธิพลส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจในงานบนความสุข และส่งผลใหเ้กิดความสมัพนัธอ์ยา่งชดัเจน

ระหวา่งความเป็นอยูท่ี่ดี และค่าตอบแทนการศึกษาเร่ืองการทาํงานและความพึงพอใจในงานจึง

กลายเป็นส่ิงท่ีสาํคญั (Depedri, 1999) 

จากการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ ทาํใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้มีแรงจงูใจในการทาํงาน สามารถทาํงานได้

มากกวา่ผูท่ี้ไม่มีแรงจงูใจในการทาํงาน ในส่วนของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของแรงจงูใจในการทาํงาน

กบัความสุขในการทาํงานนั้น แสดงใหเ้ห็นวา่แรงจงูใจในการทาํงานนั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํงานดงัไดก้ล่าวในขา้งตน้นั้น  ดงันั้นทาํใหส้ามารถคาดไดว้า่ พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจมากมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย  (สมมติฐาน

ท่ี 1) 
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2.3  ความบ้างาน 

เร่ืองความบา้งานในประเทศไทยยงัไม่ค่อยมีผูท่ี้สนใจศึกษากนัมากนกั แต่จะพบมากใน

งานวจิยัต่างประเทศ ซ่ึงในส่วนน้ีจะเก่ียวกบัความหมาย และแนวคิดของความบา้งาน  

 

2.3.1 ความหมายความบ้างาน 

ความบา้งานในความหมายของคนทัว่ๆ ไปคือการทาํงานติดต่อกนัเป็นเวลาหลายชัว่โมง 

(Horton, 2011) ความบา้งานสามารถกาํหนดไดส้องลกัษณะคือการทาํงานท่ีมากเกินไปและการ

ทาํงานดว้ยแรงจงูใจ (Broeck, 2011: 600–621) ผูท่ี้มีนิสยัชอบทาํงานมากกวา่ภาระหนา้ท่ีท่ีกาํหนด

ไว ้เป็นผลเน่ืองมาจากทศันะคติท่ีมีต่องาน เป็นเหตุใหค้นบา้งานทุ่มเทกาํลงัและเวลาใหก้บังานจึง

พบวา่คนบา้งานจะคิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลาไม่วา่เวลาใด  (มาชโลวทิซ์ , 2526)  คนบา้งานเป็น

บุคคลซ่ึงทาํงานอยา่ง นอ้ย 50 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  (Mosier, 1983 quoted in Brady, Vodanovich and 

Rotunda, 2008: 241-263) คนบา้งานมีแนวความคิดทศันคติท่ีดีต่อการทาํงาน และไม่เพียงแค่จาํนวน

ชัว่โมงท่ีใชใ้นการทาํงาน คนบา้งานยงัอุทิศเวลาและความคิดใหแ้ก่การทาํงาน (Machlowitz, 1980 

quoted in Vodanovich and Rotunda, 2008: 241-263) การเสพติดการทาํงานคือแรงจงูใจท่ีเกิดจาก

แรงขบัหรือแรงกระตุน้จากปัจจยัภายในท่ีไม่สามารถตา้นทานไดม้ากกวา่ปัจจยัภายนอก เช่นปัญหา

ทางการเงิน การมีชีวติแต่งงานท่ีไม่ดี วฒันธรรมองคก์รและความกดดนัท่ีเกิดจากการทาํงาน ความ

ปรารถนาท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพ และการเสพติดงานยงัเป็นอาการย ํ้าทาํ หรือการท่ีไม่สามารถ

ควบคุมตวัเองในการทาํงานได ้ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ แต่กไ็ม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะ

ความบา้งานเป็นการเสพติดการทาํงานท่ีเป็นธรรมชาติ บางคนมองการบา้งานในแง่บวก ขณะท่ีบาง

คนมองในแง่ลบ ความบา้งานเป็นการปรารถนาท่ีจะทาํงานหนกัและทาํงานเป็นเวลานาน นิสยัการ

ทาํงานท่ีมกัจะเกินกวา่ขอ้กาํหนดของการทาํงาน ( Horton, 2011) คนบา้งาน ท่ีทาํงาน อยา่งไม่หยดุ

หยอ่นเป็นคนบา้งานท่ีมีการคิดเร่ิมตน้การทาํงานสูงและการทาํงานใหส้าํเร็จมีสูงคนบา้งานเหล่าน้ี

อาจจะเป็นมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบั คนทัว่ไป คนบา้งานจะอุทิศเวลาใหง้านเน่ืองจากแรงขบัในการ

ทาํงาน และทาํอยา่งไม่หยดุหยอ่น จะย ํ้าทาํอยา่งต่อเน่ือง มีความมุ่งมัน่ในการเร่ิมตน้ทาํงานสูง แต่

ความสาํเร็จในการทาํงานตํ่า (Robinson, 2000 quoted in Patel, 2011: 6) ความแตกต่างทางความคิด

ระหวา่งการทาํงานหนกักบัความบา้งาน คนบา้งานคือบุคคลท่ีใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัการงาน 

(Brady, Vodanovich and Rotunda, 2008) นกัวจิยัไดย้นืยนัขอ้เท็จจริงวา่การติดงานเป็นรากฐานของ

การทาํงานหนกั การหลงใหลในงานไม่ใช่ส่ิงท่ีผดิ ถา้เป็นส่ิงท่ีไดรั้บมากกวา่ความตอ้งการทาํใน

ช่วงเวลาสั้นๆ หรือรู้สึกภมิูใจในความสาํเร็จในอาชีพ คนบา้งานดาํเนินชีวติแตกต่างจาก ส่ิงเหล่าน้ี 



38 

พวกเขารู้สึกเหมือนขาดการควบคุม ความบ้างานส่วนมากจะสัมพันธ์กับจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ี

เพิ่มขึ้น ความบ้างานคล้ายๆกับการเสพติด มีความผิดปกติมีอาการยํ้าคิดยํ้าทํา ทํางานท่ีหนักมากกว่า

หรือจํานวนชั่วโมงท่ีมากกว่า การยํ้าคิดยังครอบคลุมถึงเวลาทั้งหมดท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคในการ

ดําเนินชีวิตแบบสังคมสุขภาพดี หรือวิธีดําเนินชีวิตแบบสุขภาพดีทั่วไป (Butucescu and Uscatesc, 

2013: 17-32) ในขณะท่ีความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการมี

สุขภาพดีและความเป็นอยู่ดี ความทุ่มเทในงานมีความสัมพันธ์กันในเร่ืองของสุขภาพและความ

เป็นอยู่ท่ีดี แรงกระตุ้นท่ีมากเกินไปในการทํางานอาจจะเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นอันตรายของการบ้า

งาน ผลด้านลบต่อสุขภาพและผลต่อการดําเนินชีวิตในขณะท่ีความสนุกสนานเป็นปัจจัยท่ีทําให้

เกิดผลด้านบวก (Horton, 2011) 

จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายของความบ้างานสามารถสรุปได้ว่า ความบ้างาน หมายถึง

บุคคลซ่ึงมีความผูกพันกับงานมาก คิดถึงแต่เร่ืองงานอยู่ตลอดเวลา ทํางานหนักอย่างไม่หยุดหย่อน 

ยํ้าคิดยํ้าทํา มีความหลงใหลในการทํางาน ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการทํางาน ไม่สามารถแยกเวลา

ส่วนตัวกับเวลางานออกจากกันได้ 

 

2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความบ้างาน 

บุคคลท่ีติดงาน มีความรู้สึกท่ีไม่สามารถควบคุมความต้องการ หรือไม่สามารถหยุดทํางาน

ได้ อันเน่ืองมาจากความรู้สึกต้องการหลีกหนี ความต้องการหลีกเล่ียงปัญหา จึงเลือกท่ีจะทํางาน

อย่างหนัก กระทั่งสภาพร่างกายและจิตใจทรุดโทรม เน่ืองจากกลัวว่าจะไม่มีอะไรทํา ( Klaft  & 

Kleiner,  1988 อ้างถึงใน พิสิทธิ์ ธงพุดซา, 2548) บางคนกล่าวว่าการบ้างานเป็นวิธีการในการ

หลีกเล่ียงความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อครอบครัวและเพ่ือน ในขณะท่ียังเรียกร้องรายได้จาก

นายจ้างและเพ่ือนร่วมงาน (Shimazu, Demerouti, Bakker, Shimada  and  Kawakami, 2011: 399-

409) นักวิชาการบางคนแย้งว่าการบ้างาน อีกมิติหน่ึงคือ ความสนุกในการทํางาน เช่นคนทํางาน

หนักมากท่ีมีความสนุกกับการทํางานคล้ายกับว่ามีความผูกพันในการทํางาน ดังนั้น แนวความคิด

ของการบ้างานมีเพียงสองส่วนคือการทํางานมากเกินไปและอาการยํ้าทํา เม่ือเทียบกับคนไม่บ้างาน

โดยทั่วไปก็มักจะมีสุขภาพไม่ค่อยดีเน่ืองจากความเครียดในงานและความเหน่ือยหน่ายส่งผล

กระทบทางลบและระดับความเป็นอยู่ท่ีดีลดลงในแง่ของงานและความพึงพอใจในชีวิต สําหรับ

ระหว่าง คนบ้างานและ คนไม่บ้างานไม่พบความแตกต่างในแง่ของสุขภาพจิตและส่งผลกระทบใน

เชิงบวกทฤษฎีท่ีสร้างแรงจูงใจ ระดับบุคคลแรงจูงใจ สูงหรือต่ํา ของความเป็นอยู่ท่ีดีและ

ประสิทธิภาพการทํางานตามมุมมองนี้ คนบ้างานจะมีประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ท่ีดีและ

การทํางานได้อย่างดีท่ีสุดท่ีพวกเขาเป็นพนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง แรงจูงใจของคนบ้างาน พบว่า
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สงัคมสภาพแวดลอ้มของคนบา้งาน อาจส่งเสริมใหเ้กิดการบา้งานและโดยเฉพาะอยา่งยิง่

องคป์ระกอบของอาการย ํ้าทาํไดก้ล่าววา่คนบา้งานเก่ียวพนักบัการทาํงานอยา่งหนกั คนบา้งาน

ไดรั้บการกระตุน้จากการช่ืนชมผูบ้งัคบับญัชา (Broeck, 2011: 600–621) คนบา้งานอยา่งมีความสุข 

มีขอบเขตในการทาํงานและการอุทิศใหก้บังาน หน่ึงใน 2 รูปแบบน้ีคือ คนบา้งานแบบไม่มี

ความสุข ส่วนมากจะเอาตวัไปพวัพนักบังาน และอุทิศตวัใหก้บังานซ่ึงอาจจะมีรูปแบบชีวติท่ีสมดุล

มากกวา่ อาจจะเกิดจากการไดรั้บความกดดนัจากผูบ้ริหารใหมี้การดาํเนินชีวติแบบสมดุลแต่

ค่อนขา้งจะเนน้เร่ืองงาน  Friedman and Lobel (2003) คนบา้งานจะจดัการเวลาไดดี้ในกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานแมจ้ะทาํงานเพ่ิมข้ึนถึง 50 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ (Broeck, 2011: 600–621) แต่ก็

มีการถกเถียงกนัมีผูท่ี้ใหค้วามเห็นวา่ความบา้งานมีแนวโนม้ท่ีจะทาํใหเ้กิดสุขภาพไม่ดีในดา้นของ

การเสพติด ความบา้งานนาํไปสู่การไม่มีความสุข เกิดอาการย ํ้าคิด ขาดผลสาํเร็จในงานและเช่ืองโยง

กบัคนทาํงานอ่ืนๆไดย้าก (Butucescu and Uscatesc, 2013: 17-32) คนบา้งานเป็นบุคคลท่ีมีแนวโนม้

ท่ีจะทาํงานมากเกินไปซ่ึงเป็นพฤติกรรมเด่นของคนบา้งาน คนบา้งานมีความเส่ียงท่ีจะเหน่ือยหน่าย

สูงข้ึน  

ผูท่ี้กระตือรือร้นในการทาํงานจะทาํงานเป็นเวลานานทุกสปัดาห์เพราะ รู้สึกสนุกกบัการ

ทาํงาน มีความตอ้งการทาํงานท่ีไม่รู้จกัพอ ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีดเูหมือนจะไม่มีความคิดเชิงลบทาง

จิตใจหรือทางกายภาพ และผลกระทบดา้นสุขภาพ แต่บางทีอาจจะเป็นอารมณ์การต่อสูก้บั

ความสมัพนัธท่ี์ขดักบัทางสงัคมท่ีทวคีวามรุนแรงนอกท่ีทาํงาน ในทางตรงกนัขา้ม คนบา้งานท่ีไม่

กระตือรือร้น คือบรรดาผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากในการทาํงานและการขาดความสนุกในการ

ทาํงานในขณะท่ี บุคคลเหล่าน้ี ยงัรู้สึกวา่ยงัมีแรงขบัในการทาํงาน ยกตวัอยา่งเช่นคนบา้งานท่ีไม่

กระตือรือร้นจะเป็นคนท่ีทาํงานเป็นเวลานานหลายชัว่โมงทุกสปัดาห์เพราะรู้สึกถกูบงัคบัใหท้าํ

เช่นนั้นและเพราะไม่สนุกในการทาํงาน ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีอาจแสดงความเครียดมากข้ึนทั้งร่างกาย

และจิตใจกวา่ผูท่ี้กระตือรือร้นในการทาํงานและยงัมีแนวโนม้ความสมัพนัธท์างสงัคมกบัครอบครัว

และเพ่ือนอยา่งไม่น่าพอใจ คนบา้งานเป็นบุคคลท่ีทาํงานมากกวา่ท่ีตั้งใจจะทาํแมต้ระหนกัดีว่ากาํลงั

ทาํงานมากเกินไปก็ไม่สามารถทาํใหร่้างกายและจิตใจงดเวน้จากการทาํงานมากเกินไปได ้ดงันั้นคน

บา้งานประเภทน้ีเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดอ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่ไม่สามารถท่ีจะเอาชนะการเสพ

ติดได ้คนบา้งานประเภทสมบูรณ์แบบมีความคลา้ยคลึงกบัคนบา้งานท่ีตอ้งการการบงัคบัในการท่ี

พวกเขายงัแสดงใหเ้ห็นถึงความผดิปกติของบุคลิกภาพท่ีถกูบงัคบั แต่คนบา้งานประเภทสมบูรณ์

แบบมีความพิถีพถินัมาก บุคคลเหล่าน้ีพบวา่ยากมากท่ีจะทาํงานร่วมกนักบัสมาชิกในทีมและถกู

บงัคบัในรายละเอียดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ พฤติกรรมดงักล่าวสามารถนาํไปสู่ความขดัแยง้กบัเพ่ือนร่วมงาน

และการทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพในเวลาทาํงาน ในท่ีสุด คนบา้งานท่ีมุ่งความสาํเร็จเป็นคนท่ีมี
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บุคลิกในการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ตอ้งการประสบความสาํเร็จในอาชีพการงานและเอกลกัษณ์ท่ีมีความ

รุนแรง บุคคลเหล่าน้ีถกูผลกัดนัใหท้าํงานมากเกินไป ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่บุคคลเหล่าน้ีจะไม่เพียงแต่

ร่างกายและจิตใจหมดแรง แต่อาจจะยงัทาํลายความสมัพนัธข์องพวกเขากบัเพ่ือนร่วมงานและ

ครอบครัวเน่ืองจากลกัษณะการแข่งขนัของพวกเขาไม่รู้จกัพอ  (Patel, 2011 : 6-31) จากการศึกษา

ของ Bakker, Schaufeli, Leiter, and Taris (2008 quoted in Butucescu and Uscatesc, 2013: 17-32) 

พบวา่พนกังานจะมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานอยา่งหนกัมาก มีทั้งความสุขและการย ํ้าคิดใน

ภาระงานและอาจจะมีลกัษณะคลา้ยๆกบัคนบา้งาน การท่ีพนกังานมีความกระตือรือร้นในการงาน

อยา่งหนกัเป็นเพราะเป็นส่ิงท่ีพวกเขาชอบ หรืออาจจะเน่ืองจากปัจจยัภายนอก เช่น รางวลัตอบแทน

ทางการเงิน ทศันคติในเร่ืองของอาชีพ หรือไม่กเ็พราะพวกเขามีแรงกระตุน้จากภายใน แนวคิดของ 

Aziz  and Tronzo (2011: 269–286) คนบา้งานจะใชเ้วลาการจดัการเก่ียวกบัความคิดและความ

ผกูพนัในงาน แต่พวกเขาไม่รู้สึกสนุกกบัการทาํงาน ดว้ยเหตุนั้นยงันาํมาซ่ึงปัญหาความสมัพนัธก์บั

ครอบครัว เพ่ือน และการประสานงานกบัผูร่้วมงาน เพราะชีวติการทาํงานไม่มีความสมดุล พวกเขา

ไม่สามารถใชป้ระสบการณ์ในการจดัการความเครียด และปัญหาสุขภาพได ้คนบา้งานเป็นประเภท

สมบูรณ์แบบ และเป็นตวัแทนของการทาํงานท่ีหนกั ถึงแมพ้วกเขาจะเนน้ไปทางประสิทธิผลกต็าม 

ความบา้งานยงับ่งบอกไดถึ้งลกัษณะของบุคคลท่ีเสพติดการทาํงาน สาม ารถชกันาํไปสู่ความเบ่ือ

หน่าย ความเหน่ือยลา้ ความเครียด และทางกายภาพหรือปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพจิต  

2.3.2.1 ลกัษณะของคนบา้งาน 

คนบา้งาน มกัจะอุทิศเวลาและความคิดส่วนใหญ่ใหก้บัการทาํงาน ส่ิงท่ีกาํหนด ว่า

คนบา้งานแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ คือทศันคติท่ีมีต่อการทาํงาน เพราะการทาํงานไม่เพียงแค่จาํนวน

ชัว่โมงท่ีทาํงาน คนบา้งานไม่สามารถตดัขาดจากการทาํงานได ้เม่ือไม่ไดท้าํงานจะคิดถึงแต่เร่ืองท่ี

เก่ียวกบังาน และบ่อยคร้ังท่ีคิดถึงแต่เร่ืองงานอยูเ่สมอ ส่งผลใหเ้กิดความกงัวลใจ และมกัจะทาํงาน

หนกัและย ํ้าคิดอยูก่บัการทาํงาน  คนบา้งานส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ

ทาํงานหนกัมากเกินไป จะใชเ้วลาทั้งหมดอยูก่บังาน มีการรับรู้ถึงความเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงาน

แต่กท็าํงานอยา่งไม่ลดละ ( Horton, 2011 : 1-14) อาการย ํ้าทาํ คือ การทาํงานอยา่งไม่หยดุหยอ่น  

อาการย ํ้าทาํอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความกดดนัภายในจิตใจ ( Broeck, 2011 : 600–621) คนบา้งานไม่

สามารถแยกระหวา่งการทาํงานและชีวติส่วนตวัออกจากกนัไดซ่ึ้งอาจจะเก่ียวพนัถึงสุขภาพได้  

(Butucescu and Uscatesc, 2013: 17-32)  Robinson (2000  quoted in Patel, 2011: 6) เสนอแนะการ

จาํแนกประเภทของคนบา้งาน ซ่ึงรวมถึง คนบา้งานแบบไม่หยดุหยอ่น  คนบา้งานแบบโรคบูลิเมีย 

(ภาวะท่ีร่างกายมีความรู้สึกผดิปกติ คือ เห็นอาหารแลว้เกิดความอยากบริโภค และบริโภคไดใ้น
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ปริมาณมากกว่าปกติ โดยไม่สามารถควบคุมตนเองได้) คนบ้างานแบบขาดความสนใจ และ คนบ้า

งานแบบสนุกสนาน  

2.3.2.2 ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความบ้างาน 

แนวคิดของ Shimazu, Demerouti, Bakker, Shimada and Kawakami (2011: 399-

409) วัฒนธรรมองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ทัศนคติแบบนี้ทําให้เกิดเป็นพฤติกรรมคนบ้างาน

เพราะ ด้วยลักษณะบุคลิกภาพของตัวบุคคลนั้น สังคมหรือวัฒนธรรมท่ีเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการ

บ้างาน พฤติกรรมคนบ้างานเป็นตัวเสริมให้เกิดการทําซํ้าๆ ซ่ึงเป็นลักษณะบุคลิกภาพของคน Type 

A ความ ตึงเครียด สภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขันในการทํางาน และบทบาทวัฒนธรรมท่ีกระตุ้นให้

เกิดการบ้างาน  ลักษณะนิสัยความเป็นอยู่ท่ีหลากหลาย เป็นลักษณะบุคลิกของแต่ละคนท่ีแสดง

ออกมา เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมอย่างชัดเจนในองค์กรหรือวัฒนธรรม คนบ้างานท่ีมีสุขภาพท่ีดี 

เพราะมีแรงขับเชิงบวกท่ีมาจากความรักในงาน (Butucescu and Uscatesc, 2013: 17-32) 

2.3.2.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากความบ้างาน 

แนวคิดของ Horton  (2011) ความบ้างานมีความสัมพันธ์กับสุขภาพกายท่ีไม่ดี 

ความบ้างานและการมีแรงจูงใจในการทํางานสูงเกินไปทําให้เกิดความทุกข์และการขัดแย้งใน

ครอบครัว แรงกระตุ้นท่ีมากเกินไปในการทํางานมีความสัมพันธ์กับการสุขภาพท่ีไม่ดีและความ

เป็นอยู่ดี การทํางานท่ีหนักและยํ้าคิดอยู่กับการทํางาน เป็นการท่ีสูญเสียบทบาทสําคัญในชีวิตได้ 

ความบ้างานสัมพันธ์กับการทําหน้าท่ีครอบครัวท่ีไม่ดี ความพอใจในครอบครัวลดลง ความพอใจ

ในความสัมพันธ์ลดลง และเกิดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับการทํางานได้ ซ่ึงมี 2 แบบด้วยกัน

คือ (1) การการทํางานรบกวนชีวิตครอบครัว และ(2) ชีวิตครอบครัวรบกวนการทํางาน 

2.3.2.4 รูปแบบความบ้างาน 

คนบ้างานท่ีไม่มีความกระตือรือร้นมีความทุ่มเทในงานและมีแรงขับในการทํางาน

สูง แต่จะมีความสนุกในการทํางานต่ํา ส่วนคนบ้างานท่ีมีความกระตือรือร้นจะสังเกตเห็นว่าทั้ง

ความทุ่มเทในงาน แรงขับในการทํางาน และความสนุกในการทํางานสูงทั้งหมด ส่วนคนท่ีไม่บ้า

งานท่ีมีความกระตือรือร้นจะมีความทุ่มเทในงานสูง แรงขับในการทํางานต่ําในขณะท่ีมีความสนุก

ในการทํางานสูง ส่วนคนไม่บ้างานท่ีไม่มีความผูกพันในงาน มีความทุ่มเทในงาน มีแรงขับในการ

ทํางาน และมีความสนุกในการทํางานต่ําทั้งหมด คนท่ีไม่บ้างานท่ีมีความผ่อนคลาย มีความทุ่มเทใน

งานและแรงขับในการทํางานต่ํา ในขณะท่ีความสนุกในการทํางานสูง ส่วนคนบ้างานท่ีไม่ลุ่มหลง 

มีความทุ่มเทในงาน และความสนุกในการทํางานต่ํา ในขณะท่ีแรงขับในการทํางานสูง ความบ้างาน

มีการเก่ียวพันกับการทําการทํางานสูง มีแรงขับสูง และความสนุกในการทํางานต่ํา ถ้าแรงขับมาก

ความเป็นอยู่ท่ีดีต่ํา ถ้าความสนุกในการทํางานสูงความเป็นอยู่ท่ีดีก็สูง แรงขับท่ีมากเกินไปอาจมี
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ผลกระทบในทางลบต่อความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคลเพราะถา้มีแรงขบัมากเกินไปจะมีการเสพติดงาน

มาก การทาํงานมากเกินไปจะเกิดความเสียหายในส่วนอ่ืน ๆ ในชีวติรวมทั้งสุขภาพและครอบครัว 

คนท่ีมีความผอ่นคลายในการทาํงานและเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบการทาํงานท่ีมีทั้งความโดดเด่นดว้ยความ

สนุกในทาํงานสูงและแรงขบัในการทาํงานตํ่า สุขภาพและความเป็นอยูดี่สูงข้ึน เพราะ คนบา้งานท่ี

ไม่กระตือรือร้นและไม่สนใจการทาํงานอยูใ่นระดบัความเป็นอยูท่ี่ไม่ดีและการผอ่นคลายในการ

ทาํงานผูท่ี้ช่ืนชอบในการทาํงานคนบา้งานท่ีกระตือรือร้นและแรงงานท่ีไม่ผกูพนัในงาน  จะ

คาดการณ์ของการเป็นอยูท่ี่ดีสูงสุด (Horton, 2011) ดงัตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที่ 2.2  รูปแบบของความบา้งาน 

 

 
Worker Type 

Work 

Involvement 
Drive 

Work 

Enjoyment 

Workaholic Unenthusiastic 

Workaholics 

High High Low 

 Enthusiastic 

workaholics 

High High High 

Non Workaholic Work enthusiasts High Low High 

 Unengaged workers Low Low Low 

 Relaxed workers Low Low High 

 Disenchanted workers Low High Low 

แหล่งที่มา : Horton, 2011 

 

รูปแบบพฤติกรรมคนบา้งานของ  มาชโลวทิซ ์( 2526) มี 6 รูปแบบ คือ 1) เป็นผูมี้

ความรู้อนัแรงกลา้ กระตือรือร้นชอบแข่งขนั และมีแรงกระตุน้อยูเ่สมอ 2) เขม้งวดกบัตวัเองอยู่

เสมอ 3) ไม่แน่ใจในตวัเอง 4) สามารถทาํงานไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี 5) จะใชเ้วลาอยา่งเตม็ท่ีกบัการ

ทาํงาน  6) ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหวา่งธุรกิจกบัความสุข ความพอใจ ออกจากกนัได้  

แนวคิดของ สเปนซ ์และร็อบบินส์ ( 2004 อา้งถึงใน พิสิทธ์ิ ธงพุดซา, 2548) มาศึกษาและเสนอวา่

พฤติกรรมคนบา้งานมีลกัษณะพฤติกรรม  7 ลกัษณ์  คือ 1) มีความผกูพนักบังานสูง  2) ประเมินผล

ของงานจากเวลาท่ีใหก้บังาน 3) เคร่งเครียดกบังาน 4) เนน้ความสมบูรณ์  5) ไม่สามาร ถปล่อยวาง

จากงานไดง่้ายๆ หรือไม่สามารถมอบความรับผดิชอบใหค้นอ่ืน 6) ความบ่อยในการทาํงานล่วงเวลา 
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ในการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัแนวคิดความบา้งาน ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปลกัษณะ

พฤติกรรม และรูปแบบเด่น ๆ ของคนบา้งานไดว้า่ คนบา้งานมีลกัษณะท่ีติดงานแยกเวลางานและ

เวลาส่วนตวัออกจากกนัไม่ได ้คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา เป็นคนกระตือรือร้น ชอบทาํงานหนกั 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ ทุ่มเทกบังานสูง ลกัษณะดงักล่าวสามารถนาํมาเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานในการสร้าง

เคร่ืองมือวคัวามบา้งาน ซ่ึงจะกล่าวไวใ้นบทท่ี 3  

 

2.3.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้องของความบ้างาน กบัแรงจูงใจในการทํางาน และความบ้างานกบั

ความสุขในการทํางาน 

ผูน้าํทางธุรกิจส่วนใหญ่เช่ือวา่พวกเขาตอ้งเป็นตน้แบบ ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยพวก

เขาเลือกท่ีจะทาํใหพ้นกังานเห็นเป็นแบบอยา่ง ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีบา้งาน และเป็นท่ีทราบกนั

ดีวา่การทาํงาน 15 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงค่อนขา้งจะดูขดักบัคาํพดูท่ีคนส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็น "คนบา้งานท่ี

มีความสุข" อนัเป็นส่ิงท่ีจะสนบัสนุนความเช่ือทั้งเป้าหมายขององคก์รและส่ิงท่ีพวกเขาจะไดรั้บใน

ชีวติส่วนตวั โดยคนบา้งานท่ีมีความสุขจะทาํหนา้ท่ีเป็นเสมือนกบัตน้แบบท่ีไม่ใช่การรักษาสมดุล

ในความรู้สึกท่ีเป็นปกติ แต่จะค่อนไปทางความจริง เสียมากกวา่ คนบา้งานท่ีมีความสุขหากทาํการ

ตรวจสอบจะทราบว่าใกลเ้คียงกบัค่านิยมหลกัท่ีว่าดว้ยงานและชีวิตส่วนตวั โดยมุ่งไปท่ีการกระทาํ

ท่ีจะสอดคลอ้งกบัค่านิยม และพวกเขากท็ราบกนัดีวา่ ส่ิงนั้น คือ "แก่นแทท่ี้สาํคญั อนัเป็น

ประโยชนท่ี์แสดงใหเ้ห็นค่านิยมในการปฏิบติังานแบบวนัต่อวนั ซ่ึงพวกเขากต็ระหนกักนัดีวา่ไม่มี

ทางท่ีพนกังานทุกคนจะมีค่านิยมส่วนตวัท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์รไปทั้งหมด แต่นั้นกเ็หมือนเป็นทาง

ติดอาวธุทาง ปัญญา ท่ีจะทาํใหพ้นกังานเกิดความไวว้างใจ ซ่ึงถือเป็นจาํเป็นต่อการสนบัสนุน

พนกังานใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสอดคลอ้งทางการปฏิบติัและค่านิยมของ

เจา้ของกิจการ ดงันั้น พนกังานท่ีจะรุ่งโรจนก์ต่็อเม่ือผูบ้ริหารระดบัสูงช่วยปรับมุมมองใหพ้วกเขา 

ซ่ึงไม่เพียงแค่งานในหนา้ท่ีเท่านั้น แต่หมายถึงมุมมองทั้งหมดในการดาํเนินชีวติดว้ย ไม่วา่จะเป็น 

มุมมองทางบา้น มุมมองต่อชุมชน มุมมองต่อการแสวงหาทางวตัถุ มุมมองดา้นอารมณ์ และมุมมอง

ของความเป็นอยูท่ี่ดีทางดา้นจิตใจ โดยผลจากความสุขท่ีไดรั้บ จะกลายเป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะ

สามารถขบัเคล่ือนเร่ืองท่ียากลาํบากใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็น

ประสิทธิภาพท่ียอดเยีย่มอีกดว้ย  ดงันั้น งานวจิยัช้ินน้ีไดแ้สดงวา่ผูบ้ริหาร ไม่วา่ผูบ้ริหารจะเป็น

ประเภทบา้งานอยา่งมีความสุขหรือไม่กต็าม แต่การท่ีจะไดป้ระโยชนใ์นการนาํพาองคก์ร คือ การ

ทาํใหพ้นกังานไดมี้อิสระท่ีจะเลือกในการอุทิศตน ทั้งการทาํงานและรูปแบบในการใชชี้วติท่ี

สอดคลอ้งอยา่งลึกซ้ึงกบัค่านิยมขององคก์รท่ีตั้งข้ึนมา (Friedman and Lobel, 2003 : 87-98) 

พนกังานท่ีทาํงานมากกวา่ชัว่โมงทาํงานหรือใชว้นัในการทาํงานท่ีมากกวา่ พวกเขาจะรู้สึกพึงพอใจ
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ต่อเหตุผลภายนอก เช่น ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจตวัอ่ืนๆ มีผลมากกว่าปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีจะ

นาํไปสู่ความรู้สึกท่ีอยากทาํงานมากกวา่ปกติ ยกตวัอยา่งเช่น พนกังานกวา่ 53% เป็นพนกังานท่ี

ตอบวา่ เห็นดว้ย และค่อนขา้งเห็นดว้ยกบัการทาํงานท่ีมากกวา่ความตอ้งการ ซ่ึงสาเหตุจะเกิดจาก

การท่ีนายจา้งคาดหวงัใหพ้วกเขาทาํงานนานข้ึน ส่งผลใหพ้นกังานรู้สึกวา่พวกเขาทาํงานหนกัใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ี มีเพียงแค่ 28% เท่านั้น ท่ีตอบวา่ ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่ หากกล่าววา่พวกเขาทาํงานหนกัข้ึนเพราะนายจา้งคาดหวงัวา่พนกังานจะมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานท่ีสูงข้ึนหากทาํงานหนกั แต่อยา่งไรกต็าม ปัจจยัส่วนบุคคลหรือเหตุผลทางการเงินท่ีส่งผล

ต่อการทาํงานมากข้ึน เช่น เพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือ เพ่ือซ้ือในส่ิงท่ีตอ้งการ จะ

ไม่ไดถ้กูรวมอยูใ่นสาเหตุท่ีทาํใหพ้วกเขาทาํงานหนกัข้ึนกต็าม  (Galinsky, Kim, & Bond, 2001: 5-

11) ในการทาํงานของชัว่โมงการทาํงานพบวา่ชัว่โมงการทาํงานมีผลกระทบต่อความสุขในการ

ทาํงานค่อนขา้งนอ้ย ( Knabe and Ratzel, 2009 : 1-9) จากงานวจิยัของ  Broeck and others (2011: 

611) พบวา่ แรงจงูใจมีผลทางบวกต่อความบา้งาน และ  Burke (2000) พบวา่ ความบา้งานกบั

ความสุขมีความสมัพนัธก์นั  Beek, Hu, Schaufeli, Taris and Schreurs (2012: 30-55) พบวา่ระดบั

ความบา้งานสูงมีความสมัพนัธท์างความคิดและเก่ียวกบัความผกูพนัในงานสูง เป็นความสมัพนัธท่ี์

อยูภ่ายใน ส่วนความเหน่ือยหน่ายในงานสูงส่วนใหญ่มีความสมัพนัธท่ี์อยูภ่ายในตํ่า ส่วน  Burke 

(2000: 11–16) พบวา่ ความบา้งานกบัความสุขมีความสมัพนัธก์นั  Burke, Matthiesen and Pallesen 

(2006: 1223-1233)ไดศึ้กษาต่อในงานวจิยัเร่ือง  Personality correlates of workaholism พบวา่ 

องคป์ระกอบของความบา้งานทั้ง 3 องคป์ระกอบคือ ความมุ่งมัน่ในงาน ความรู้สึกมีแรงขบัในการ

ทาํงาน และความสนุกในการทาํงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสุขในการทาํงาน 

 

จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัความบา้งานกบัแรงจงูใจในการทาํงานและกบัความสุขในการ

ทาํงานนั้น แสดงใหเ้ห็นวา่ความบา้งานมีความเก่ียวขอ้งกนักบัแรงจงูใจในการทาํงาน และกบั

ความสุขในการทาํงาน ดงัไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้นั้น ดงันั้นทาํใหส้ามารถคาดไดว้า่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจมากมีความบา้งานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย (สมมติฐานท่ี 2) และ

พนกังานท่ีมีความบา้งานมากมีความสุขในการทาํงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีความบา้งานมาก 

(สมมติฐานท่ี 3) 
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2.3.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้องระหว่างแรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน และความสุขในการ

ทํางาน กบัวฒันธรรมการทํางาน 

  ความแตกต่างทางวฒันธรรมมีผลต่อการทาํงานท่ีแตกต่างกนัเช่นในประเทศ

สหรัฐอเมริกา การทาํงานแบบคา้งคืน ถกูพบเป็นจาํนวนมากจากกลุ่มนกัวทิยาศาสตร์ ในขณะท่ี

นกัวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศจีน มกัใชเ้วลาช่วงสุดสปัดาห์กบังานวจิยัของพวกเขาเอง 

(Wang, 2012) ส่วนชัว่โมงการทาํงานกบัความสมัพนัธร์ะหวา่ความสุขในครอบครัว ผูห้ญิงชาว

ออสเตเรียมีความสุขถา้สามีของเธอทาํงานเตม็เวลามากข้ึน แต่สาํหรับผูช้ายนั้นชัว่โมงการทาํงาน

ของผูห้ญิงไม่มีความสาํคญักบัความสุขของผูช้าย แต่สาํหรับผูห้ญิงชาวเนเธอร์แลนดจ์ะตรงกนัขา้ม 

ส่วนผูห้ญิงชาวดกัซช์ัว่โมงการทาํงานท่ีเพ่ิมข้ึนของสามีนั้นไม่มีผลต่อความสุขแต่ผูช้ายกลบัมี

ความสุขถา้ภรรยาทาํงานนอกเวลา จะเปรียบเทียบไดว้า่การมีชัว่โมงการทาํงานมากข้ึนเป็นผลต่อ

รายไดข้องครอบครัว แต่สาํหรับผูช้ายแลว้ชัว่โมงการทาํงานของคู่ของเขาไม่มีผลกระทบต่อความ

พึงพอใจของชีวติของเขา  (Pouwels, 2011) และจากงานวจิยัเร่ือง Work to Live or Live to Work? 

Unemployment, Happiness, and Culture. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for 

the Study of Labor ของ Krause (2011: 1-11) พบวา่วฒันธรรมมีผลต่อความสุข  

 

2.4  กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรที่ศึกษาวิจัย 

1. องคก์รไทย 

2. องคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

     - องคก์รญ่ีปุ่ น 

     - องคก์รองักฤษ 

 

แรงจูงใจในการทาํงาน  

1. ปัจจยัอนามยั (hygiene 

factors) 

2. ปัจจยัแรงจูงใจ 

(Motivation factor ) 

 

 

 

 

ความบ้างาน 

1. คิดถึงแต่เร่ืองงาน

ตลอดเวลา 

2. เคร่งเครียดกบังาน 

3.กระตือรือร้นชอบ

แข่งขนั 

4.เนน้ความสมบูรณ์ 

5.ย ํ้าคิด ย ํ้าทาํ 

 

 

 

 

ความสุขในการทาํงาน  

1.สุขภาพดี (Happy Body)    

2. ผ่อนคลายดี (Happy Relax)     

3. นํ้าใจดี(Happy Heart)    

4. จิตวญิญาณดี (Happy Soul)     

5. ครอบครัวดี (Happy Family) 

6. สังคมดี (Happy Society)   

7. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)   

8. การเงินดี (Happy Money) 

9. การงานดี (Happy Work Life) 
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2.5  สมมติฐาน    

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสามารถกําหนดสมมติฐานได้ดังนี้ 
1. พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานมาก  มีความบ้างานมากกว่าพนักงานท่ีมีแรงจูงใจใน

การทํางานน้อย  

2. พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานมาก  มีความสุขในการทํางานมากพนักงานท่ีมี

แรงจูงใจในการทํางานน้อย  

3. พนักงานท่ีมีความบ้างานมาก  มีความสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานท่ีมีความบ้า

งานน้อย 

4. พนักงานไทยท่ีทํางานในองค์กรไทยและองค์กรต่างประเทศท่ีอยู่ในประเทศไทยมี

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน และความสุขในการทํางานต่างกัน 



 

 

บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบวิจยัท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ใชว้ธีิเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจในการทาํงาน 

ความบา้งาน และความสุขในการทาํงาน ในองคก์รไทย และองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นไทย อีกทั้ง

ยงัศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มลูทุติยภมิูเพ่ิมเติม เช่น หนงัสือ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในบทน้ีไดจ้ดัแบ่ง

ระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

(2) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ 

(3) กรอบแนว คิดและสมมติฐานการวจิยั 

(4) นิยามเชิงปฏิบติัการ 

(5) การตรวจสอบคุณภาพมาตรวดั 

(6) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

(7) การวเิคราะห์ขอ้มลูการวจิยัเชิงปริมาณ 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานในองคก์รไทย และองคก์รต่างประเทศท่ีอยู่

ในไทย  เพ่ือนาํไปวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความสุขในการทาํงาน ซ่ึงจาํนวนประชากรทั้งหมด 

3,889 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดจ้ากการใชต้าราง

ขนาดตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (สุจิตรา บุณยรัตพนัธุ์ , 2534: 176-177 )โดยองคก์รท่ีผูว้ิจยั

ทาํการศึกษาและเกบ็ขอ้มลูดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

บริษัท ประชากร 
กลุ่มตวัอย่าง 

จากการคาํนวณ แจกไป ได้คนื ร้อยละ 

องคก์รไทย 215 คน 140 คน 220 ชุด 111 ชุด 50.46 

องคก์รญ่ีปุ่น 3241 คน 341 คน 300 ชุด 185 ชุด 61.67 

องคก์รองักฤษ 259 คน 155 คน 260 ชุด 259 ชุด 99.62 

รวม 3,715 คน 759 คน 780 ชุด 554 ชุด 71.03 

 

ตารางท่ี 3.1  แสดงจาํนวนประชากรขององคก์รท่ีทาํการศึกษา จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน

แบบสอบถามท่ีส่งเขา้องคก์ร และ จาํนวนแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนจากองคก์ร องคก์รไทย

แบบสอบถามท่ีเกบ็ไดจ้ากองคก์รคิดเป็นร้อยละ 50.46 ส่วนองคก์รญ่ีปุ่น แบบสอบถามท่ีเกบ็ไดจ้าก

องคก์รคิดเป็นร้อยละ 61.67 และ องคก์รองักฤษ  แบบสอบถามท่ีเกบ็ไดจ้ากองคก์รคิดเป็นร้อยละ  

99.62 จากแบบสอบถามทั้งหมดท่ีแจกไป 780 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมา 554 ชุด คิดเป็นร้อยละ 71.03 

 

3. 2  ตวัแปรที่ศึกษา 

 3.2.1  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

  ความสุขในการทาํงาน (Happiness at Work by Happinometer) ตามแนวคิดของ ศิรินนัท ์

กิตติสุขสถิต (2555) มี 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   

   1) สุขภาพดี (Happy Body)   

   2) ผอ่นคลายดี (Happy Relax)   

   3) นํ้ าใจดี (Happy Heart)   

   4) จิตวิญญาณดี (Happy Soul)   

   5) ครอบครัวดี (Happy Family)  

6) สงัคมดี (Happy Society)  

7) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 

8) การเงินดี (Happy Money)  

9) การงานดี (Happy Work-Life)  
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3.2.2  ตวัแปรต้น (Independent Variables) 

 3.2.2.1  แรงจงูใจในการทาํงาน ตามแนวคิดของทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์สเบิร์ก 

เฟรเดอริค (Frederick Herzberg) ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงัน้ี 

  1) ปัจจยัอนามยั (hygiene factors) 

2) ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation factor )  

3.2.2.2 ความบา้งาน จากการประมวลเอกสารไดแ้บ่งองคป์ระกอบของความบา้

งานไดด้งัน้ี 

  1) คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา 

2) เคร่งเครียดกบังาน 

3) กระตือรือร้นชอบแข่งขนั 

4) เนน้ความสมบูรณ์ 

5) ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ 

 

3.2.3.  ตวัแปรแทรกซ้อน  

 3.2.3.1  ขอ้มลูส่วนบุคคล (เพศ ช่วงอาย ุสถานภาพครองเรือน วฒิุการศึกษา ระดับ

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั และเวลาท่ีใหไ้ปกบัการทาํงาน (ชัว่โมงต่อสปัดาห์) ประสบการณ์ทาํงาน 

รายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทั และลกัษณะองคก์ร) 

 3.2.3.2  ความแตกต่างระหวา่งองคก์ร (องคก์รไทย องคก์รญ่ีปุ่น องคก์รองักฤษ) 

 

3.3  นิยามปฏบิตักิาร 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถกาํหนดนิยามปฏิบติัการได้

ดงัต่อไปน้ี  
 

ตารางที่ 3.2  ความหมายตวัแปร นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 

ตวัแปร นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

ความสุขในการทํางาน ความสุขในการทาํงานหมายถึง ประสบการณ์ความรู้สึกของ

คนทาํงานท่ีตอ้งการใหต้นเป็นท่ียกยอ่งและยอมรับจากคนทัว่ไปการ

ไดท้าํงานในท่ีทาํงานท่ีมัน่คง มีความกา้วหนา้ เขา้ถึงโอกาสในการ 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

 พฒันาอยา่งทัว่ถึง การมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเมตตาและกรุณา มี 

เพ่ือนร่วมงานท่ีจริงใจ ไดรั้บสวสัดิการท่ีพอเพียง และการไดรั้บความ 

ปลอดภยัจากการทาํงาน ซ่ึงถา้คนทาํงานไดรั้บส่ิงต่าง ๆเหล่าน้ีอยา่ง

ต่อเน่ือง คนทาํงานกจ็ะมีความสุขในการทาํงาน (ศิรินนัท ์กิตติสุข

สถิต) 

1) ดา้นสุขภาพดี (happy body) หมายถึง การท่ีบุคคลมีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีดี/เหมาะสม มี

ความ พึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 

2) ผอ่นคลายดี ( happy relax) การท่ีบุคคลสามารถบริหารเวลา

ในแต่ละวนัเพ่ือการพกัผอ่นไดอ้ยา่งมีคุณภาพ พอใจกบัการบริหาร

จดัการปัญหาของตนเอง และทาํชีวติใหง่้าย สบายๆ  

3) นํ้ าใจงาม ( happy heart) หมายถึง  การท่ีบุคคลมีจิต

สาธารณะมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชนใ์หก้บัส่วนรวม และมี

เมตตากบัคนรอบขา้ง  

4) จิตวิญญาณดี ( happy soul) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ 

ตระหนกัถึงคุณธรรม และศีลธรรม รู้แพรู้้ชนะ รู้จกัให ้และมีความ

กตญั�ูรู้คุณ  

5)ครอบครัวดี ( happy family) หมายถึง การท่ีบุคคลมี

ความรู้สึกผกูพนั เช่ือใจ มัน่ใจ และอุ่นใจกบับุคคลในครอบครัวของ

ตนเอง   

6) สงัคมดี (happy society) หมายถึง การท่ีบุคคลมี

ความสมัพนัธท่ี์ดีต่อเพ่ือนบา้น ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนไม่เอาเปรียบ

ผูค้นรอบขา้ง ไม่ทาํใหส้งัคมเส่ือมถอย  

7) ใฝ่รู้ดี ( happy brain) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความต่ืนตวั

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพ่ือปรับตวัใหเ้ท่าทนัและตั้งรับ

การเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และพอใจท่ีจะแสดงความทนัสมยัอยู่

เสมอ 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

 8) การเงินดี (happy money) หมายถึง การท่ีบุคคลมีวนิยัในการ

ใชจ่้ายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบการ 

รับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน 

9) การงานดี (work-life) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสบายใจ

ในท่ีทาํงาน มีความรัก ความผกูพนั และความภาคภมิูใจในองคก์ร มี

ความมัน่ใจในอาชีพรายได ้และมีความพึงพอใจกบัความกา้วหนา้ของ

ตนเองในองคก์ร 

แรงจูงใจในการทํางาน แรงจงูใจในการทาํงาน หมายถึง ส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ท่ีตรง

ตามความตอ้งการของบุคคลทาํใหบุ้คคลนั้นเกิดแรงขบั มีกาํลงัใจ ท่ีจะ

ทาํงาน โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย ในการศึกษาน้ีผูว้จิยัไดน้าํแนวคิด

ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ เฮอร์สเบิร์ก เฟรเดอริค (Frederick Herzberg) มีอยู ่

2 ปัจจยัคือ 

1) ปัจจยัอนามยั (Hygiene factors) หมายถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด

ความไม่พงึพอใจในงาน ( job dissatisfiers) ถา้ไม่ไดรั้บปัจจยัเหล่าน้ี

แลว้เกิดความรู้สึกไม่อยากทาํงาน ซ่ึงมีตวัช้ีวดัดงัน้ี 

                   (1) สมัพนัธภาพ กบัผูค้วบคุมบงัคบับญัชา (relation with 

supervisors) หมายถึง การไดรั้บคาํชม การไดรั้บความเอาใจใส่ความ

เป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา  

                   (2) สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน (peer relation) หมายถึง

การทาํงานงานร่วมกบัผูร่้วมงานดว้ยความสบายใจ เป็นท่ียอมรับนบั

ถือของเพ่ือนร่วมงาน 

                   (3) นโยบายและการบริหารงานของบริษทั ( company 

policy and administration) หมายถึง การท่ีบริษทัมีนโยบายชดัเจนใน

การปฏิบติังาน นโยบายของบริษทัสามารถทาํใหผ้ลงานของพนกังาน

ดีข้ึน 

                   (4) ความมัน่คงในงาน ( job security) หมายถึง การมี

ช่ือเสียงมีความมัน่คงทางธุรกิจของบริษทั 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

                    (5) ค่าจา้ง (pay) หมายถึงค่าตอบแทนหรือค่าจา้งท่ีไดจ้าก

บริษทัเหมาะสมตรงตามความรู้และความสามารถ 

2) แรงจงูใจภายใน ( Motivation factors) หมายถึงปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน เม่ือไดรั้บปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ ทาํใหมี้

ความรู้สึกอยากทาํงานมากข้ึน ปัจจยัน้ีจะสมัพนัธก์บัลกัษณะของตวั

เน้ืองาน ซ่ึงมีตวัช้ีวดัดงัน้ี 

       (1) ความสาํเร็จ (achievement) หมายถึง การตั้งใจทาํงาน 

เสร็จส้ินดวัยดีตามเวลาท่ีกาํหนด บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

       (2) การไดรั้บการยอมรับ (recognition) หมายถึงการได ้

เป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน และบุคคลทัว่ไปใน

ตาํแหน่งงานท่ีทาํ 

       (3) ความกา้วหนา้ (advancement) หมายถึง โอกาสในการ 

เติบโต การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งในสายงานท่ีทาํ 

       (4) ตวัเน้ืองานเอง (work itself) หมายถึง ตวังานหรือ 

ลกัษณะงานท่ีมีความน่าสนใจ ทา้ทายเป็นงานท่ีทาํใหเ้กิดความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ไม่น่าเบ่ือ 

       (5) ความรับผดิชอบ (responsibility) หมายถึง การไดมี้ 

ส่วนร่วมในการรับผดิชอบ ตดัสินใจในทาํงานนั้น  ๆ

ความบ้างาน ความบา้งาน หมายถึง  

1) คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา  หมายถึง ในขณะท่ีไม่ได้

ทาํงานกคิ็ดถึงเร่ืองงาน ไม่วา่จะเท่ียวพกัผอ่น ทาํกิจวตัรส่วนตวั  

2) เคร่งเครียดกบังาน หมายถึง ทุกเทกบังาน จริงจงักบังานมาก

จนเกินไป ทาํใหเ้กิดความวติกกงัวล ไม่สามารถปล่อยวางจากงานได ้

3) กระตือรือร้นชอบแข่งขนั  หมายถึง มีลกัษณะเอาตวัเองไป

พวัพนักบังานและรู้สึกสนุกกบังานสูง และชอบการแข่งขนั 

4) เนน้ความสมบูรณ์ หมายถึง การทาํงานทุกอยา่ง  ผลงานตอ้ง

ออกมาดีมีประสิทธิภาพสูง ผดิพลาดไม่ได ้เช่ือมัน่ในความสมารถ 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

 ตวัเอง มีมาตรฐานการทาํงานสูง ตอ้งการความสมบูรณ์แบบ และ 

ความสาํเร็จตลอดเวลา 

5) ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ หมายถึง การทาํงานทุกอยา่งดว้ยความละเอียดถ่ี

ถว้น ตรวจสอบทุกรายละเอียด คาํนึงถึงเร่ืองงาน หรือวางแผนเก่ียวกบั

งานตลอดเวลา มีพฤติกรรม  ย ํ้าคิด คืออยูต่ลอดเวลาคิดวนเวยีนในเร่ือง

เดิมๆ ไม่สามารถหยดุคิดได ้และพฤติกรรมย ํ้าทาํ คือมีการผลกัดนัให้

เกิดพฤติกรรมซํ้าๆ   
 

 

3. 4  การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชิงปริมาณ 

3.4.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้

งาน และความสุขในการทาํงาน 

3.4.2  นาํแนวคิดทฤษฎีท่ีไดจ้ากการประมวลเอกสารของแรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้

งาน และความสุขในการทาํงาน ท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดไปสร้างเป็นขอ้คาํถามแลว้นาํใหอ้าจารยท่ี์

ปรึกษาและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตรวจแกไ้ขขอ้ความขอ้ความ ภาษา และสาํนวนใหถ้กูตอ้งชดัเจน 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือและลกัษณะแบบสอบถาม มีดงัน้ี 

3.4.2.1  การสร้างเคร่ืองมือ 

1) ผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้ เอกสาร วารสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  

2) ผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือเอง และปรับปรุงมาจากของผูว้จิยัท่านอ่ืนท่ีเคยทาํไว้

แลว้ ในการสร้างแบบสอบถามชุดขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรดงัน้ี 

(1) แบบสอบถามชุดท่ีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการทาํงาน ผูว้จิยัใชแ้นวคิด 

ของเฮิร์กเบิร์กและปรับปรุงขอ้คาํถามมาจากของ ลกัษมี สุดดี  (2550)   

(2) แบบสอบถามชุดท่ีเก่ียวกบัความบา้งานผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเองและ 

ปรับปรุงขอ้คาํถามบางขอ้มาจากของ พิสิทธ์ิ ธงพุดซา  (2548)  

(3) แบบสอบถามชุดท่ีเก่ียวกบัความสุขในการทาํงาน ผูว้จิยัไดน้าํมาจาก  

ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต  (2555) 
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ตารางที่ 3.3   ตัวแปรและเคร่ืองมือของแบบสอบถาม 

 

ช่ือตัวแปร ช่ือเคร่ืองมือในแบบสอบถาม 

          ลักษณะปัจเจกบุคคล 

          แรงจูงใจในการทํางาน 

          ความบ้างาน 

          ความสุขในการทํางาน   

    แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

    แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

    แบบสอบถามลักษณะพฤติกรรมการทํางาน 

    แบบสอบถามความสุขในชีวิตทั่วไป 

 

รายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและเกณฑ์การใช้แต่ละ

แบบสอบถาม มีดังนี้ 

3.4.2.2  ลักษณะแบบสอบถาม 

(1) แบบสอบถามข้อมูลด้านปัจเจกบุคคล 

ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ เช่น เพศ ช่วงอายุ สถานภาพครองเรือน วุฒิการศึกษา 

ระดับตําแหน่งงานในปัจจุบัน  และเวลาท่ีให้ไปกับการทํางาน (ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ประสบการณ์

ทํางาน รายได้เฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษัท แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม รวมข้อคําถามทั้งหมด 9 ข้อ เป็นข้อคําถามท่ีจะมีลักษณะเป็นคําถามชนิดเลือกตอบ 

(Check List) ให้ทําเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   เก่ียวกับประวัติส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 1 ของแบบสอบถาม  

1. เพศ 

    ชาย    หญิง  

ส่วนข้อคําถามข้อ 5 เป็นข้อคําถามท่ีให้เติมคําตอบ ท่ีเก่ียวกับตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน 

ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 5 ของแบบสอบถาม  

5. ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน _______________  

(2) แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน มีข้อคําถามทั้งหมด 

จํานวน 25 ข้อ เป็นแบบสอบถามมุ่งสอบถามลักษณะแรงจูงใจในการทํางาน แบ่งจํานวน 

ข้อตามองค์ประกอบของทฤษฎี ดังนี้ 
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ตารางที ่3.4  จาํนวนขอ้คาํถามแรงจงูใจในการทาํงานตามองคป์ระกอบของทฤษฎี 
 

องค์ประกอบ จาํนวนข้อคาํถาม 

1. สมัพนัธภาพกบัผูค้วบคุมบงัคบับญัชา (relation with supervisors) 3 ขอ้ (ขอ้1,2,3,) 

2. สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน (peer relation) 3 ขอ้ (ขอ้4,5,6) 

3. นโยบายและการบริหารงานของบริษทั (company policy and    

    administration) 

2 ขอ้ (ขอ้7,8) 

4. ความมัน่คงในงาน (job security) 2 ขอ้ (ขอ้9,10) 

5. ค่าจา้ง (pay) 2 ขอ้ (ขอ้11,12) 

6. ความสาํเร็จ (achievement) 2 ขอ้ (ขอ้13,14) 

7. การไดรั้บการยอมรับ (recognition) 2 ขอ้ (ขอ้15,16) 

8. ความกา้วหนา้ (advancement) 3 ขอ้ (ขอ้17,18,19) 

9. ตวัเน้ืองานเอง (work itself) 5 ขอ้ (ขอ้20,21,22,23,24) 

10. ความรับผดิชอบ (responsibility) 1 ขอ้ (ขอ้ 25) 
 

ตารางที่ 3.5  ตวัอยา่งแบบสอบถามแรงจงูใจในการทาํงาน 
 

ประเด็นคาํถาม ระดับความคดิเห็น 

แรงจูงใจการทํางาน 5 4 3 2 1 

1. ท่านไดรั้บความเอาใจใส่และความเป็นกนัเองจาก

ผูบ้งัคบับญัชาท่านไดรั้บความเอาใจใส่และความเป็น

กนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา 

     

 

(3) แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัความบา้งาน มีขอ้คาํถามทั้งหมด 

จาํนวน 28 ขอ้ มี เป็นแบบสอบถามมุ่งสอบถามลกัษณะพฤติกรรมการทาํงาน แบ่งจาํนวนขอ้ตาม

องคป์ระกอบของทฤษฎี ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.6  จาํนวนขอ้คาํถามความบา้งานตามองคป์ระกอบของทฤษฎี 
 

องค์ประกอบ จาํนวนข้อคาํถาม 

1. คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา 13 ขอ้ (ขอ้4,5,6,7,8,10,11,12,16,20,21,22,26) 

2. เคร่งเครียดกบังาน 4 ขอ้ (ขอ้ 1,25,27,28) 

3. กระตือรือร้นชอบแข่งขนั 5 ขอ้ (ขอ้ 13,14,15,23,24) 
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ จาํนวนข้อคาํถาม 

4. เนน้ความสมบูรณ์ 3 ขอ้ (ขอ้ 3,18,19) 

5. ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ  3 ขอ้(ขอ้ 2,9,17) 

 

ตารางที่ 3.7 ตวัอยา่งแบบสอบถามพฤติกรรมการทาํงาน 
 

ประเด็นคาํถาม ระดับความคดิเห็น 

พฤตกิรรมการทํางาน 5 4 3 2 1 

1. ท่านรู้สึกอยากไปทาํงานทุกวนั      

 

ลกัษณะของแบบสอบถามแรงจงูใจในการทาํงาน และความบา้งาน เป็นขอ้คาํถาม 

เก่ียวกบัความคิดของพนกังานท่ีทาํงานในองคก์รดงักล่าว มากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีแต่ละขอ้คาํถามมี

การกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ จาก 1-5 คะแนน ตามวธีิของลิคเคอร์ท ( Likert Scale)  (บุญ

ธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,  2551: 348) ดงัน้ี 

5   คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด  

4   คะแนน หมายถึง ค่อนขา้งมาก  

3   คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

2   คะแนน หมายถึง ค่อนขา้งนอ้ย  

1   คะแนน หมายถึง นอ้ยท่ีสุดหรือไม่จริงเลย  

การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย กาํหนดไว ้5 ระดบั มากท่ีสุด , ค่อนขา้งมาก , ปาน

กลาง, ค่อนขา้งนอ้ย, และนอ้ยท่ีสุดหรือไม่จริงเลย โดยการแบ่งช่วงระดบัใชว้ธีิการหาความกวา้ง

ของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  

อนัตรภาคชั้น                               0.8 

4.21 – 5.00   หมายถึง   มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20   หมายถึง   ค่อนขา้งมาก 

2.61 – 3.40   หมายถึง   ปานกลาง 

1.81 – 2.60   หมายถึง   ค่อนขา้งนอ้ย 

1.00 – 1.80   หมายถึง   นอ้ยท่ีสุดหรือไม่จริงเลย 
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(4) ลกัษณะของแบบสอบถามความสุขในการทาํงาน 

 เป็นการประเมินประสบการณ์ดา้นอารมณ์ และระดบัความช่ืนชอบชีวติโดยรวมของ

ตนเอง ทั้งทางบวกและลบ เป็นเคร่ืองมือวดัความสุขระดบับุคคล มุ่งไปท่ีคนทาํงาน แบบสอบถามน้ี

เป็นการวดัระดบัความสุขโดยประเมิน จากองคป์ระกอบคุณภาพชีวติและความสุข 9 มิติ 56 ตวัช้ีวดั 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการแปลผลขอ้มลูอตัโนมติั เม่ือกรอกรหสัหมายเลขดว้ยตวัเลขทุกขอ้ใน 

sheet questionnaire แลว้โปรแกรมจะคาํนวณ ค่าเฉล่ียรวมคุณภาพชีวิตแต่ละมิติ ค่าเฉล่ียรวมระดบั

ความสุขทุกมิติรายบุคคลในองคก์ร โดยเป็นแบบสอบถามท่ีพฒันาจากแบบวดัความสุขดว้ยตนเอง 

หรือ Happinometer ซ่ึงเป็นการพฒันาจากงานวจิยัของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 

มหาวทิยาลยัมหิดล (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 2554) มีองคป์ระกอบและแบ่งขอ้คาํถามตามมิติ ดงัน้ี  

 

ตารางที ่3.8  จาํนวนขอ้คาํถามความสุขในการทาํงานตามองคป์ระกอบของทฤษฎี 

 

องค์ประกอบ จาํนวนข้อคาํถาม 

1. Happy Body     สุขภาพดี      6 ขอ้ (ขอ้ท่ี 1-6) 

2. Happy Relax     ผอ่นคลายดี 5 ขอ้ (ขอ้ท่ี 7-11) 

3. Happy Heart     นํ้ าใจดี 9 ขอ้ (ขอ้ท่ี 12-20) 

4. Happy Soul       มีคุณธรรมดี 5 ขอ้ (ขอ้ท่ี 21-25) 

5. Happy Family   ครอบครัวดี 3 ขอ้ (ขอ้ท่ี 26-28) 

6. Happy Society   สงัคมดี 6 ขอ้ (ขอ้ท่ี 29-34 

7. Happy Brain     ใฝ่รู้ดี         3 ขอ้ (ขอ้ท่ี 35-37) 

8. Happy Money    การเงินดี 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 38-41) 

9. Happy Work Life  การงานดี 16 ขอ้ (ขอ้ท่ี 42-56) 

 

ยกตวัอยา่งแบบสอบถาม 

1.1 ปัจจุบนั ท่านมีนํ้ าหนกั                             กิโลกรัม 

   

ตั้งแต่ขอ้ 2-56 เป็นคาํถามใหเ้ลือกตอบ  

2. โดยปกติท่านกินอาหารเชา้ โดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั 

 ไม่กิน                        กินแต่ไม่บ่อย (1-2 วนั)                 กินเป็นบางคร้ัง (3-4 วนั)                                                                   

กินเป็นประจาํ (5-6วัน)       กินทุกวนั 
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3.4.2.3  การแปลความหมายคะแนน 

แบบสอบถามความสุขในชีวติทัว่ไป มีการแปลคะแนนโดยใชโ้ปรแกรมวดัความสุข

สาํเร็จรูปเอก็ซเ์ซล ( Happinometer Excel Programme: HEP) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

ตลอดจนคาํนวณค่าคะแนนเฉล่ียความสุขท่ีแสดงผลค่าคะแนนเฉล่ียความสุขในทุกตวัช้ีวดั ทุกมิติ

และค่าเฉล่ียรวมของแบบสอบถามชุดน้ี โดยมีการรายงานค่าเฉล่ียในรูปแบบทุกมิติเป็นรายบุคคล 

และภาพรวมขององคก์าร ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความสุขตนเอง และความสุขรวมของบุคคลใน

องคก์ร 

0.00 – 24.99 ความหมาย ไม่มคีวามสุขอย่างยิง่: Very Unhappy 

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ คนทาํงานในองคก์รของท่านอยูใ่น

ระดบั“ไม่มคีวามสุขเลย” ผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

อยา่งเร่งด่วน 

25.00 – 49.99 ความหมาย ไม่มคีวามสุข: Unhappy 

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ คนทาํงานในองคก์รของท่านอยูใ่น

ระดบั“ไม่มคีวามสุข” ผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

อยา่งจริงจงั 

50.00 – 74.99 ความหมาย มคีวามสุข: Happy 

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ คนทาํงานในองคก์รของท่านอยูใ่น

ระดบั“มีความสุข” ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนใหมี้ความสุข

ยิง่ข้ึนไป 

75.00 – 100.0 ความหมาย มคีวามสุขอย่างยิง่: Very Happy 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ คนทาํงานในองคก์รของท่านอยูใ่น

ระดบั “มีความสุขมาก” ผูบ้ริหารควรสนบัสนุน และยก

ยอ่งเป็นแบบอยา่ง 

 

3.4.3  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมี 

ผลต่อการสร้างแรงจงูใจ การทาํงานท่ีมีความสมัพนัธก์บัความบา้งาน และ ความสุขในการทาํงาน 
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3.5  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

 

3.5.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) ทั้งหมด  3 แบบวดั คือ 

ปรับปรุงแบบวดั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเดิมท่ีมีผูว้จิยัอยูก่่อนแลว้ ปรับขอ้คาํถามในเร่ืองของภาษาเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบับริบทของการวจิยัคร้ังน้ี และสร้างขอ้คาํถามข้ึนมาใหม่ จาํนวน 2 แบบวดั ไดแ้ก่  

แบบสอบถามเร่ืองแรงจงูใจในการทาํงาน และแบบสอบถามเร่ืองความบา้งาน ส่วนแบบสอบถาม

ความสุขโดยทัว่ไป ในท่ีน้ี คือความสุขในการทาํงาน ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํมาจากแบบวดัความสุข

รายบุคคล หรือ Happinometer ซ่ึงเป็นการพฒันาจากงานวจิยัของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 

มหาวทิยาลยัมหิดล (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 255 5) ต่อมานาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละอาจารยก์รรมการสอบวทิยานิพนธ์  เพ่ือตรวจความถกูตอ้งและความ

ครอบคลุมถึงเน้ือหา (Contents Validity) ตรงตามทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีเก่ียวกบัตวัแปร มาปรับปรุง

แกไ้ขขอ้คาํถามเพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง จากนั้น ดาํเนินการปรับแกแ้บบสอบถามตาม

คาํแนะนาํและ นาํแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใชก้บัองคก์รท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน  

3.5.2 นาํขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมมาไดม้าวเิคราะห์เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

ใชโ้ปรแกรม Spss for Windows จากนั้นนาํขอ้มลูท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค ( Cronbach’s alpha coefficient) พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัของเร่ืองแรงจงูใจในการทาํงาน มีค่าอยูใ่นเกณฑสู์งคือ 0.884 เม่ือวิเคราะห์

รายดา้นพบวา่มีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑสู์งทุกดา้น นัน่คือ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.874 ถึง 0.891 ส่วน

เร่ืองความบา้งานมีค่าอยูใ่นเกณฑสู์งคือ  0.922 เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบว่ามี ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่น

เกณฑสู์งทุกดา้น นัน่คือ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.917 ถึง 0.924 (ดงัปรากฏรายละเอียดในตาราง 3.2 และ 

3.3) นัน่แสดงวา่ขอ้คาํถามทุกดา้นมีคุณภาพค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
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ตารางที ่3.9  ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัรายดา้น เร่ืองแรงจงูใจในการ

ทาํงาน 
 

ตวับ่งชี้แรงจูงใจในการทํางาน ความเช่ือมัน่ 

สมัพนัธภาพกบัผูค้วบคุมบงัคบับญัชา (relation with supervisors) 3 ขอ้ (ขอ้ 

1,2,3,) 

0.884 

สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน (peer relation) 3 ขอ้ (ขอ้ 4,5,6) 0.877 

ความมัน่คงในงาน (job security) 2 ขอ้ (ขอ้ 9,10) 0.878 

ค่าจา้ง (pay) 2 ขอ้ (ขอ้ 11,12) 0.886 

ความสาํเร็จ (achievement) 2 ขอ้ (ขอ้ 13,14) 0.88 

การไดรั้บการยอมรับ (recognition) 2 ขอ้ (ขอ้ 15,16) 0.88 

ความกา้วหนา้ (advancement) 3 ขอ้ (ขอ้ 17,18,19) 0.876 

ตวัเน้ืองานเอง (work itself) 5 ขอ้ (ขอ้ 20,21,22,23,24) 0.878 

ความรับผดิชอบ (responsibility) 1 ขอ้ (ขอ้ 25) 0.876 

 

ตารางที ่3.10  ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัรายดา้น เร่ืองความบา้งาน 
 

ตวับ่งชี้ความบ้างาน ความเช่ือมัน่ 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา13 ขอ้ (ขอ้4,5,6,7,8,10,11,12,16,20,21,22,26) 0.919 

เคร่งเครียดกบังาน 4 ขอ้ (ขอ้ 1,25,27,28) 0.919 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั 5 ขอ้ (ขอ้ 13,14,15,23,24) 0.921 

เนน้ความสมบูรณ์ 3 ขอ้ (ขอ้ 3,18,19) 0.922 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ 3 ขอ้ (ขอ้ 2,9,17) 0.920 

 

เม่ือพิจารณาค่าท่ีไดมี้ขอ้คาํถามบางขอ้ท่ีตอ้งปรับและตดัออกเน่ืองจากมีค่าตํ่ากวา่เกณฑท่ี์

ยอมรับได ้เม่ือปรับและตดัขอ้คาํถามเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงนาํแบบสอบถามชุดน้ีไปใชใ้นการเกบ็

ขอ้มลูจริงในการวจิยัคร้ังน้ี  

แบบสอบถามชุดท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการทาํงาน ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํมา

จาก  ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต (2553) ซ่ึงไดว้ิเคราะห์ความเท่ียงตรงและเป็นท่ียอมรับและใชโ้ดยทัว่ไป

แลว้ จึงมิตอ้งทาํการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงอีก ซ่ึงในแบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการทาํงาน

น้ี ไดมี้ 56 ขอ้คาํถาม และ แบ่งออกเป็น 9 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
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3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1) ประสานงานกบัฝ่ายบุคคลขององคก์รนั้น ๆ เพ่ือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถาม 

2) ทาํหนงัสือขอจากทางคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร สถาบนับณัฑิตพฒันา

บริหารศาสตร์ ส่งหนงัสือไปถึงผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ขององคก์รทั้ง 3 องคก์ร 

 3) ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง โดยผา่นทางเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคลของทั้ง 3 องคก์ร 

รวมทั้งหมด 780 ชุด ไดก้ลบัคืนมาเป็นจาํนวน 554 ชุด คิดเป็นร้อยละ 71.03และท่ีใชว้ิเคราะห์ได้

จริงจากแบบสอบถามท่ีเกบ็ได ้553 ชุด ใชไ้ดจ้ริงคิดเป็นร้อยละ 99.82 

4) นาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ  

 

3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล  

 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มลูหาผลทางสถิติดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี  

3.7.1 วเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์รูปแบบแรงจงูใจใน

การทาํงาน ความบา้งาน โดยแจกแจงรายละเอียดของตวัแปรท่ีศึกษาโดยใชส้ถิติพรรณนา คือ

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

3.7.2 วเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรท่ีศึกษาในดา้นแรงจใูจในการทาํงานและความบา้

งาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติอา้งอิงทดสอบ ไดแ้ก่ T-Test, One way Anova  

 



 

 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง “แรงจงูใจในการทาํงาน  ความบา้งาน และความสุขในการทาํงาน ” เป็นการ

วจิยัเชิงปริมาณ ทาํการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพนกังานในองคก์ร 3 องคก์รคือ  องคก์ร

ไทย และองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นไทย(องคก์รญ่ีปุ่น และองคก์รองักฤษ) ทาํการเกบ็ขอ้มลูโดยใช้

แบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 553 คน จากจาํนวนแบบสอบถามท่ีแจกไป  750 ฉบบั 

คิดเป็นร้อยละ 73.73 (ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูในคร้ังน้ี 553 คน) ในบทน้ีจะไดน้าํเสนอผลการ

วเิคราะห์ลกัษณะเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน รวมทั้งผล

การวิเคราะห์ขอ้มลูนอกเหนือสมมติฐานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.1  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 ตวัอยา่งทั้งหมดท่ีเกบ็ไดจ้าํนวน  553 คน พบวา่เป็นเพศหญิง 310 คน คิดเป็นร้อยละ  56.1

เป็นเพศชาย 243 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 อายสุ่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ 21-30 ปี จาํนวน 276 คน 

คิดเป็นร้อยละ 49.9 รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ 31-40 ปี จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนทีอ่ยู่

ในช่วงอาย ุ 41-50 ปี มี  35 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และอาย ุ 50ปีข้ึนไปมี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

สถานภาพการครองเรือนของพนกังานในองคก์รส่วนใหญ่แต่งงานแลว้อยูเ่ป็นครอบครัว จาํนาน 

228 คนคิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาเป็นโสด จาํนวน 273 คนคิดเป็นร้อยละ 49.4 ท่ีเป็นหมา้ยมี

จาํนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 5.8 และแต่งงานแลว้แยกกนัอยูมี่  20 คนคิดเป็นร้อยละ 3.6 การศึกษา

ของพนกังานส่วนใหญ่จะตํ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุดจาํนวน 358 คนคิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมา

คือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 182 คนคิดเป็นร้อยละ  32.9 ส่วนปริญญาโทมี 11 คนคิดเป็น

ร้อยละ 2.0 และปริญญาเอก 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.4 ระดบัตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีเขา้เกบ็ขอ้มลู

ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส จาํนวน 418 คนคิดเป็นร้อยละ  75.6 
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รองลงมาเป็นระดบัหวัหนา้-ผูช่้วยผูจ้ดัการจาํนวน 119 คนคิดเป็นร้อยละ 21.5 และตั้งแต่ระดบั

ผูจ้ดัการข้ึนไป จาํนวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 2.9  

 เวลาท่ีพนกังานใชใ้นการทาํงานชัว่โมงต่อสปัดาห์ส่วนใหญ่ 48 ชัว่โมงข้ึนไป จาํนวน 406 

คนคิดเป็นร้อยละ 73.4 และนอ้ยกว่า  48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ จาํนวน 147 คนคิดเป็นร้อยละ 26.6 

ประสบการณ์การทาํงานของพนกังานในองคก์รส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-5 ปี จาํนวน 194 คน

คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมาคือช่วงระหวา่ง 5-10 ปี จาํนวน 146 คนคิดเป็นร้อยละ 26.4 และอยู่

ในช่วงระหวา่ง 10ปีข้ึนไปจาํนวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 19.5 ส่วนนอ้ยกวา่ 1 ปี มีนอ้ยท่ีสุดจาํนวน 

105 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนเร่ืองรายไดห้รือเงินเดือนท่ีพนกังานไดรั้บส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วง

10,000-20,000 บาท จาํนวน 273 คนคิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือ 20,000-30,000 บาท จาํนวน  

109 คนคิดเป็นร้อยละ 19.7 นอ้ยกว่า 10,000 บาท มีจาํนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 16.5 ส่วน 40,000-

50,000 บาท มีจาํนวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 และ50,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 

1.6 (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1) 

 

ตารางที่ 4.1  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแสดงเป็นจาํนวนและร้อยละ  

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน (n=111) ร้อยละ 

เพศ   

หญิง 310 56.1 

ชาย 243 43.9 

  รวม  553 100.0 

อาย ุ   

21-30 ปี 276 49.9 

31-40 ปี 283 43.0 

41-50 ปี 35 6.3 

50 ปีข้ึนไป 4 0.7 

  รวม 

สถานภาพการครองเรือน 

553 100.0 

โสด 273 49.4 

หยา่/หมา้ย 32 5.8 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่ 20 3.6 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน (n=111) ร้อยละ 

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็นครอบครัว 228 41.2 

รวม 553 100.0 

การศึกษา   

ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 358 64.7 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 182 32.9 

ปริญญาโท 11 2.0 

ปริญญาเอก 2 0.4 

รวม 553 100.0 

ระดับตาํแหน่งงานในปัจจุบัน   

ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 418 75.6 

ระดบัหวัหนา้งาน-ผูช่้วยผูจ้ดัการ 119 21.5 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 16 2.9 

รวม 553 100.0 

เวลาที่ให้ไปกบัการทํางาน (ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)   

นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 147 26.6 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป 406 73.4 

รวม 553 100.0 

ประสบการณ์การทํางาน   

นอ้ยกว่า 1 ปี 105 19.0 

1-5 ปี 194 35.1 

5-10 ปี 146 26.4 

10 ปีข้ึนไป 108 19.5 

รวม 553 100.0 

รายได้เฉลีย่รวมต่อเดือนจากบริษัท เช่น เงินเดือน 

ค่าคอมมชิช่ัน ค่าล่วงเวลา 

  

นอ้ยกว่า 10,000 บาท 91 16.5 

10,000-20,000 บาท 273 49.4 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน (n=111) ร้อยละ 

20,001 – 30,000 บาท 109 19.7 

30,001 - 40,000 บาท 54 9.8 

40,001 - 50,000 บาท 17 3.1 

50,000 บาท ข้ึนไป 9 1.6 

รวม 553 100.0 

 

 โดยสรุปคือ พนกังานในองคก์รทั้ง  3 องคก์รส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 

21-30 ปี และเป็นโสด การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี ระดบัตาํแหน่งงานใน

ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัพนกังาน – พนกังานอาวโุส เวลาท่ีพนกังานส่วนใหญ่ใชใ้นการทาํงาน 

(นบัตั้งแต่เชา้จนกระทัง่เลิกงาน รวมทั้งเวลาท่ีคิด หรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน แมไ้ม่ใช่

เวลาทาํงาน : ชัว่โมงต่อสปัดาห์) ส่วนใหญ่ตั้งแต่ 48 ชัว่โมงข้ึนไป ประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 1-5 ปี

รายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทั เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 

10,000 – 20,000 บาท 

 

4.2  ค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรแรงจูงใจในการทาํงาน ความบ้างาน และความสุขในกา ร

ทาํงาน 

ในการศึกษาตวัแปรแรงจงูใจในการทาํงานไดแ้บ่งออกเป็น 2 องคป์ระกอบหลกั คือ ปัจจยั

อนามยั (hygiene factors) และปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation factor) ซ่ึงมีไดมี้ขอ้คาํถามทั้งหมด 25 ขอ้ 

และไดน้าํมาวเิคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานทั้ง 3 องคก์ร ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบั

แรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานทั้ง 3 องคก์ร พบวา่ แรงจงูใจในการทาํงานรวมมีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.75 (  = 3.75, SD = .53) โดยแรงจงูใจในการทาํงานดา้นปัจจยัอนามยั (hygiene factors ) มี

ค่าความคิดเห็นเฉล่ีย (  = 4.06, SD = .64) ปัจจยัแรงจูงใจ ( Motivation factor) มีค่าความคิดเห็น

เฉล่ีย (  = 3.51, SD = .52) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2) 

จากการทบทวนเอกสารไดแ้บ่งความบา้งานออกเป็น 9 องคป์ระกอบ แต่เม่ือทาํการ

วิเคราะห์แยกองคป์ระกอบเพ่ือดูการเกาะกลุ่มของตวัแปร ก็พบจากองคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบ

สามารถรวมกนัไดอี้ก เพราะบางองคป์ระกอบจดักลุ่มไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัจึง รวมใหม่ไดเ้ป็น 5 

องคป์ระกอบ และมีขอ้คาํถามทั้งหมด 28 ขอ้ ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความบา้งานของ
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พนกังานทั้งหมด พบวา่ ความบา้งานรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.36 (  = 3.36, SD = .52) จะเห็นไดว้่า

พนกังานในองคก์รทั้ง 3 องค์กรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองเนน้ความสมบูรณ์ มีค่าความคิดเห็นเฉล่ีย

สูงสุด (  = 3.97, SD = .57) รองลงมาเป็นเร่ืองเคร่งเครียดกบังาน (  = 3.75, SD = .65) และเร่ืองท่ี

พนกังานทั้ง 3 องคก์รใหค่้าความคิดเห็นตํ่าสุดคือ เร่ืองคิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา (  = 3.01, SD = 

.66)  

 ความสุขในการทาํงานซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 9 ดา้น ดว้ยกนัมีโดยขอ้คาํถามทั้งหมด 56 ขอ้ ผล

การวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขในการทาํงานของพนกังานทั้ง 3 องคก์ร พบวา่ ความสุข

ในการทาํงานรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 57.91 (  = 57.91, SD = 9.07) จะเห็นไดว้า่พนกังานในองคก์ร

ทั้ง 3 องคก์รมีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดคือเร่ืองนํ้ าใจดี (  = 66.44, SD = 13.05) รองลงมาคือเร่ือง

มีคุณธรรม (  = 66.11, SD = .14.74) และเร่ืองท่ีพนกังานทั้ง 3 องคก์รใหค่้าความคิดเห็นตํ่าสุดคือ 

เร่ืองผอ่นคลายดี (  = 47.87, SD = 13.39) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2) 

 

ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามแรงจงูใจในการทาํงาน 

 

ตวัแปร  SD 

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัแรงจูงใจ   

ปัจจยัอนามยั (hygiene factors ) 4.06 .64 

ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation factor) 3.51 .52 

รวม 3.75 .53 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัความบ้างาน   

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา 3.01 .66 

เคร่งเครียดกบังาน 3.75 .65 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั 3.53 .65 

เนน้ความสมบูรณ์ 3.97 .57 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ 3.52 .60 

รวม 3.36 .52 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัความสุขในการทํางาน   

สุขภาพดี 55.88 15.65 

ผอ่นคลายดี 47.87 13.39 

นํ้ าใจดี 66.44 13.05 

จิตวิญญาณดี 66.11 14.74 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ตวัแปร  SD 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัความสุขในการทํางาน   

ครอบครัวดี 54.88 18.42 

สงัคมดี 54.22 12.00 

ใฝ่รู้ดี 58.08 14.82 

การเงินดี 50.73 16.74 

การงานดี 58.47 12.55 

รวม 57.91 9.07 

 

4.3  ผลการวเิคราะห์ความบ้างาน 

ผลการวเิคราะห์คะแนนความบา้งานของพนกังานทั้ง 3 องคก์ร จากคะแนนเตม็ 140 

คะแนน พนกังานทาํไดสู้งสุด 130 คะแนน และตํ่าสุด 52 คะแนน ผูว้จิยัไดม้าจดัระดบัความบา้งาน

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพนกังานท่ีมีระดบัความบา้งานนอ้ย (กลุ่มคะแนนตํ่ากว่า Percentiles ท่ี 33) 

กลุ่มพนกังานท่ี มีระดบัความ บา้งาน ปานกลาง  (กลุ่มคะแนน Percentiles ท่ี 34-65) และกลุ่ม

พนกังานท่ี มีระดบัความ บา้งานมาก (กลุ่มคะแนนสูงกว่า Percentiles ท่ี 66) พบวา่พนกังานทั้ง 3 

องคก์ร จากพนกังานทั้งหมด 553 คน ส่วนใหญ่เป็นพนกังาน ท่ีมีความบา้งาน อยูใ่น ระดบั นอ้ย 

จาํนวนมากท่ีสุด 192 คนคิดเป็นร้อยละ 34.7  รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีความบา้งานในระดบัปาน

กลาง จาํนวน 186 คนคิดเป็นร้อยละ 33.6 และพนกังานท่ี มีความบา้งาน ระดบัมาก มีจาํนวนนอ้ย

ท่ีสุด 175 คนคิดเป็นร้อยละ 31.6 (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางที ่4.3  จาํนวน ร้อยละ ของระดบัความบา้งาน 

 

ระดบัความบ้างาน จาํนวน (n=553) ร้อยละ 

มาก 175 31.6 

ปานกลาง 186 33.6 

นอ้ย 192 34.7 

รวม 553 100.0 
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4.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัความบ้างานของพนักงานในองค์กรไทย 

ผลการวิเคราะห์คะแนนระดบัความบา้งานของพนกังาน ในองคก์รไทย  พบวา่พนกังาน ใน

องคก์รไทย ส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีระดบัความบา้งานปานกลาง จาํนวนมากท่ีสุด 44 คนคิดเป็น

ร้อยละ 39.6 รองลงมาเป็นพนกังานท่ี มีระดบัความ บา้งานนอ้ย จาํนวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5 

และพนกังานท่ีมีระดบัความบา้งานมาก จาํนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 28.8 (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4) 

 

4.3.2 ผลวเิคราะห์ระดบัความบ้างานของพนักงาน ในองค์กรญี่ปุ่น 

ผลการวิเคราะห์คะแนนระดบัความบา้งานของพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น พบวา่พนกังาน ใน

องคก์รญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีระดบัความบา้งานนอ้ย จาํนวนมากท่ีสุด 86 คนคิดเป็นร้อย

ละ 46.7 รองลงมาเป็นพนกังานท่ี มีระดบัความ บา้งาน ปานกลาง 62 คนคิดเป็นร้อยละ 33.7 และ

พนกังานท่ีมีระดบัความบา้งานมาก จาํนวนมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด 36 คนคิดเป็นร้อยละ 19.6 (ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4.4) 

 

4.3.3 ผลวเิคราะห์ระดบัความบ้างานของพนักงานในองค์กรองักฤษ 

ผลการวิเคราะห์คะแนนระดบัความบา้งานของพนกังานในองคก์รองักฤษ  พบวา่พนกังาน

องคก์รองักฤษ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีระดบัความบา้งานมาก  จาํนวนมาก ท่ีสุด 107 คนคิดเป็น

ร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีระดบัความบา้งานปานกลาง 80 คนคิดเป็นร้อยละ 31.0 และ

พนกังานท่ีมีระดบัความบา้งานนอ้ย จาํนวนนอ้ยท่ีสุด 71 คนคิดเป็นร้อยละ 27.5 (ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 4.4) 

 

ตารางที่ 4.4  จาํนวน ร้อยละ ความบา้งานขององคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศ

ไทย 

 

ความบ้างาน 
องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่น องค์กรองักฤษ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

มาก 32 28.8 36 19.6 107 41.5 

ปานกลาง 44 39.6 62 33.7 80 31.0 

นอ้ย 35 31.5 86 46.7 71 27.5 

รวม 111 100 184 100 258 100 
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4.4  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

4.4.1 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบ้างานตามระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานทั้งหมด ตามระดบัแรงจงูใจ

ในการทาํงานต่างกนั สามกลุ่ม คือ กลุ่มพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานตํ่า (กลุ่มคะแนนตํ่ากว่า  

Percentile ท่ี 34) กลุ่มพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลาง (กลุ่มคะแนน Percentile ท่ี 34-

65) และกลุ่มพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานสูง (กลุ่มคะแนนสูงกว่า Percentile ท่ี 65) โดยใช้

การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One-Way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่ 

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัต่างกนัมีความบา้งานต่างกนัอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(F=74.03, p<.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติเชฟเฟ่ ( Scheffe´) 

พบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ

ในการทาํงานปานกลางและแรงจงูใจ ในการทาํงาน นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 102.31 > 94.71, 

85.88 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 6) เม่ือวเิคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของความบา้งาน พบผลท่ี

สอดคลอ้งกนัวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานใน ดา้นคิดถึงแต่เร่ืองงาน

ตลอดเวลา ดา้นเคร่งเครียดกบังาน ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนั ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ และดา้นย ํ้า

คิดย ํ้าทาํ มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F=35.47, 136.53, 

27.95, 48.93, 35.25 ตามลาํดบั p < .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 5) เม่ือทาํการวเิคราะห์ความแตกต่าง

เป็นรายคู่แบบเชฟเฟ่(Scheffe’) ของพนกังานท่ีมีความบา้งานในองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่พนกังานท่ี

มีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้นคิดถึงเร่ืองงานตลอดเวลามากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงาน ปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 42.40 > 39.68, 35.23 ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4.6) ดา้นเคร่งเครียดกบังานพบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้

งานดา้นเคร่งเครียดกบังานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ ในการทาํงาน ปานกลางและนอ้ยอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ ( 16.92 > 14.97, 13.21ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 6) ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนั 

พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนัมากกวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ ในการทาํงาน ปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 18.92 > 17.58, 

16.48 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 6) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงาน

มากท่ีมีความบา้งานดา้นเนน้ความสมบูรณ์ มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจู งใจในการทาํงาน ปานกลาง

และนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 12.76 > 11.90, 11.11 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 6) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ 

พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ มากกวา่พนกังานท่ีมี



70 

 

แรงจงูใจในการทาํงานปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (11.32  > 10.57, 9.80 ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.6)  

ผลท่ีพบทั้งหมดน้ีจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวา่ “พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงาน

มากมีความบา้งานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย”  

 

ตารางที่ 4.5 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงาน  

 

ความบ้างาน ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F P 

คิดถึงแต่เร่ืองงาน

ตลอดเวลา 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

35.28 

39.68 

42.40 

8.17 

7.61 

8.61 

35.465** .000 

เคร่งเครียดกบั

งาน 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

13.21 

14.97 

16.92 

2.23 

2.03 

2.14 

136.531** .000 

กระตือรือร้นชอบ

แข่งขนั 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

16.48 

17.58 

18.92 

2.96 

2.98 

3.36 

27.946** .000 

เนน้ความ

สมบูรณ์ 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

11.11 

11.90 

12.76 

1.64 

1.48 

1.63 

48.929** .000 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

9.78 

10.57 

11.31 

1.69 

1.69 

1.73 

35.246** .000 

รวม น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

85.88 

94.71 

102.31 

12.73 

12.17 

13.64 

74.025** .000 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



71 

 

ตารางที่ 4.6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความบา้งานตามระดบัแรงจงูใจ

ในการทาํงานของพนกังานทั้งหมด 

 

ความบ้างาน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

โดยรวม     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

85.88 

94.71 

102.31 

- 

 

 

8.828* 

- 

 

16.425* 

7.597* 

- 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35.23 

39.68 

42.40 

- 4.405* 

- 

7.124* 

2.719* 

- 

เคร่งเครียดกบังาน     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

13.21 

14.97 

16.92 

- 

 

1.762* 

- 

3.709* 

1.947* 

- 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

16.48 

17.58 

18.92 

- 1.105* 

- 

2.437* 

1.332* 

- 

เนน้ความสมบูรณ์     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

11.11 

11.90 

12.76 

- .782* 

- 

1.649* 

.867* 

- 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

9.80 

10.57 

11.32 

- .774* 1.506* 

.732* 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.4.2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานงานของพนกังานทั้งหมด ตาม

ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานต่างกนั สามกลุ่ม โดยใช ้ One-Way ANOVA พบวา่ พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานในระดบัต่างกนัมีความสุขในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(F=21.09, p<.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติเชฟเฟ่ ( Scheffe´) 

พบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 61.10 > 57.61, 55.14 ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4. 8) เม่ือวเิคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของความบา้งาน พบผลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ 

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานในดา้นผอ่นคลายดี ดา้นนํ้ าใจดี  

ดา้นครอบครัวดี ดา้นสงัคมดี และดา้นการงานดี มากกวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 11.23, 14.42, 4.30, 8.87, 27.97 ตามลาํดบั, p < .01ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.7) แต่ในดา้นสุขภาพดี ดา้นจิตวญิญาณดี ดา้นใฝ่รู้ดี และดา้นการเงินดี ( F=1.57, 1.36, 2.04,1.84 

ตามลาํดบั , p>.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 7) ไม่พบความแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ระหวา่ง

ความสุขในการทาํงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน (ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 7) เม่ือทาํการวิเคราะห์

ความแตกต่างเป็นรายคู่แบบเชฟเฟ่  (Scheff’) ของพนกังานท่ีมีความสุขในการทาํงานใน

องคป์ระกอบยอ่ย พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงาน ดา้นผอ่น

คลายดีมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 50.25 > 49.24, 

44.16 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8) ดา้นนํ้ าใจดี พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุข

ในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 70.59 > 

65.18, 63.75 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 8) ดา้นครอบครัวดี พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงาน

มากท่ีมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (57.11 > 55.82, 51.72 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 8) ดา้นสงัคมดี พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจใน

การทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงาน มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจปานกลางและนอ้ยอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ ( 56.78 > 54.43, 51.54 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 8) ดา้นใฝ่รู้ดี พบวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงาน มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจปานกลางและ

นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (59.75  > 57.94, 56.61 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8)  

ผลท่ีพบทั้งหมดน้ีจึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา่ “พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงาน

มากมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย” 
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ตารางที่ 4.7  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบัแรงจงูใจในการ

ทาํงาน 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F p 

สุขภาพดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

55.01 

55.13 

57.59 

15.19 

16.38 

15.26 

1.569 .209 

   

ผอ่นคลายดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

44.16 

49.24 

50.23 

13.22 

13.26 

12.94 

11.229** .000 

   

นํ้ าใจดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

63.75 

65.18 

70.59 

11.55 

13.63 

12.93 

14.415** .000 

   

จิตวิญญาณดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

64.76 

66.28 

67.32 

13.12 

16.42 

13.88 

1.361 .257 

   

ครอบครัวดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

51.72 

55.82 

57.11 

17.56 

18.61 

18.76 

4.298* .014 

   

สงัคมดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

51.54 

54.43 

56.78 

10.74 

11.35 

13.34 

8.869** .000 

   

ใฝ่รู้ดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

56.61 

57.94 

59.75 

14.26 

15.05 

15.06 

2.035 .132 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน N  SD F p 

การเงินดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

48.81 

51.51 

51.87 

16.57 

17.06 

16.49 

1.839 .160 

   

การงานดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

53.97 

58.24 

63.39 

12.31 

10.84 

12.77 

27.969** .000 

 

รวม น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

184 

192 

177 

55.14 

57.61 

61.10 

7.71 

9.51 

8.94 

21.087** .000 

   

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

        * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.8  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการทาํงานโดยรวม

ตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานทั้งหมด 

 

ความสุขในการทํางาน ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

โดยรวม     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

55.14 

57.61 

61.10 

- 2.478* 

- 

5.967* 

3.489* 

- 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

ความสุขในการทํางาน ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

ผอ่นคลายดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

44.16 

49.24 

50.25 

- 5.087* 

- 

6.068* 

.981 

- 

นํ้ าใจดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

63.75 

65.18 

70.59 

- 1.423 

- 

6.837* 

5.414* 

- 

ครอบครัวดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

51.72 

55.82 

57.11 

- 4.095* 

- 

5.388* 

1.293 

- 

สงัคมดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

51.54 

54.43 

56.78 

- 2.882* 

- 

5.235* 

2.352 

- 

ใฝ่รู้ดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

56.61 

57.94 

59.75 

- 1.330 

- 

3.133* 

1.802 

- 

การงานดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

53.97 

58.24 

63.39 

- 4.276* 

- 

9.423* 

5.147* 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.4.3 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับความบ้างาน 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของในการทาํงานงานของพนกังาน ตามระดบัความบา้

งานต่างกนั โดยใช ้One-Way ANOVA ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูไม่พบวา่ พนกังานท่ีมีความบา้งานใน

ระดบัต่างกนัมีความสุขในการทาํงานต่างกนัถึงระดบัท่ีเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F=1.77, p>.05 ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4. 9) ผลท่ีพบจึงไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 ท่ีวา่ “พนกังานท่ีมีความบา้งาน มาก มี

ความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีความบา้งานนอ้ย” อยา่งไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละ

องคป์ระกอบของความสุขในการทาํงาน พบวา่ พนกังานท่ีมีความบา้งาน มากมีความสุขในการ

ทาํงานในดา้นการงานดีมากกวา่พนกังานท่ีมีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F=3.21, p<.

05ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 9) แต่ดา้นสุขภาพดี ดา้นผอ่นคลายดี ดา้นนํ้ าใจดี จิตวญิญาณดี ดา้น

ครอบครัวดี ดา้นสงัคมดี ดา้นใฝ่รู้ดี ดา้นการเงินดี ไม่พบความแตกต่างท่ีเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F= 

0.48, 2.04, 1.11, 1.10, 1.19, 1.94, 1.94, 0.19, 0.41ตามลาํดบั , p>.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 9) 

ระหวา่งความสุขในการทาํงานกบัความบา้งาน (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8) เม่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างดว้ยสถิติแอลเอสดี ( LSD) รายดา้น พบวา่ ดา้นผอ่นคลายดีพนกังานท่ีมี ความบา้งานปาน

กลางมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 49.24 

> 44.16 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 10) ดา้นการงานดีพนกังานท่ีมีความบา้งาน มากมีความสุขในการ

ทาํงานมากกวา่พนกังานท่ี มีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 63.39 > 53.97 ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.10) 

 

ตารางที่ 4.9  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบัความบา้งาน 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัความบ้างาน N  SD F P 

 สุขภาพดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

192 

186 

175 

56.66 

55.09 

55.86 

14.34 

15.93 

16.72 

.476 

 

.621 

ผอ่นคลายดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

46.64 

49.38 

47.60 

13.93 

13.03 

13.07  

2.039 .131 

นํ้ าใจดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

65.93 

67.59 

65.76 

11.48 

12.11 

15.42 

1.109 .331 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ความบ้างาน N  SD F P 

จิตวิญญาณดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

66.71 

66.78 

64.74 

13.49 

13.56 

17.06 

1.103 .333 

ครอบครัวดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

53.21 

55.73 

55.76 

17.41 

19.62 

18.17 

1.188 .306 

สงัคมดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

52.86 

54.73 

55.17 

11.11 

11.81 

13.04 

1.943 .144 

ใฝ่รู้ดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

58.55 

57.62 

58.05 

15.36 

14.66 

14.46 

.187 .829 

การเงินดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

51.82 

50.77 

49.49 

17.03 

15.39 

17.49 

.891 .411 

การงานดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

56.62 

59.54 

59.34 

12.24 

11.48 

13.76 

3.213* .041 

รวม น้อย  

ปานกลาง  

มาก 

192 

186 

175 

56.98 

58.72 

58.06 

8.85 

8.49 

9.85 

1.770 .171 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4.10  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบแอล.เอส.ดี (LSD) ของความสุขในการทาํงานราย

ดา้นตามระดบัความบา้งานของพนกังานทั้งหมด 

 

ความสุขในการทํางาน ค่าเฉลีย่  

     

ระดบัความบ้างาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

ผอ่นคลายดี      

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

44.16 

49.24 

50.25 

- 2.741* 

- 

.959 

1.781 

- 

การงานดี        

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

53.97 

58.24 

63.39 

- 2.926* 

- 

2.717* 

.209 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.5  การเปรียบเทยีบแรงจูงใจในการทาํงาน ความบ้างาน และความสุขในการทาํงาน ของ

พนักงานทีท่าํงานในองค์กรไทยและองค์กรต่างประเทศทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่ พนกังานในองคก์ร องักฤษ มีค่าเฉล่ียแรงจงูใจในการทาํงาน

งานมากท่ีสุด (  = 96.25, SD = 12.71) รองลงมาคือ พนกังานในองคก์ร ญ่ีปุ่น (  = 92.79, SD = 

12.85) และพนกังานในองคก์รท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงานนอ้ยท่ีสุดคือพนกังานในองคก์รไทย (  = 

89.79, SD = 13.81) ส่วน ความบา้งาน  พนกังานในองคก์ร องักฤษพบวา่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 

97.31, SD = .13.93) รองลงมาคือ พนกังานในองคก์ร ไทย (  = 94.32, SD = 12.88) และ ) และ

พนกังานในองคก์รท่ีมีความบา้งานนอ้ยท่ีสุดคือพนกังานในองคก์ร ญ่ีปุ่น (  = 89.78, SD = 14.95) 

ในเร่ืองของความสุขในการทาํงาน พนกังานในองคก์รองักฤษ พบวา่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 57.78, 

SD = .9.94) รองลงมาคือ พนกังานในองคก์ร ไทย (  = 57.11, SD = 8.25) และนอ้ยท่ีสุดคือ 

พนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น (  = 89.78, SD = 14.95) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11)  
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ตารางที่ 4.11  การเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุข

ในการทาํงาน ของพนกังานไทยท่ีทาํงานในองคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย  

 

องค์กร แรงจูงในการทํางาน ความบ้างาน ความสุขในการทํางาน 

 N  SD  SD  SD 

ไทย 111 89.79 13.81 94.32 12.88 57.11 8.25 

ญ่ีปุ่น 184 92.79 12.85 89.78 14.95 58.58 8.23 

องักฤษ 258 96.25 12.71 97.31 13.93 57.78 9.94 

 

4.6  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

4.6.1 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบ้างานตามระกบัแรงจูงใจในการทํางาน

ของพนักงานในองค์กรไทย 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังาน ในองคก์รไทย  โดยใชก้าร

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One-Way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่ 

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัต่างกนัมีความบา้งานต่างกนัอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(F=10.04, p<.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 12) เม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของความบา้งาน 

พบผลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานในดา้นคิดถึงแต่เร่ือง

งานตลอดเวลา ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนั ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ (F=4.12, 5.18, 

5.08, 4.53 ตามลาํดบั p< .05) และ ดา้นเคร่งเครียดกบังาน( F=22.92 p < .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.12) มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงใจในการทาํงานนอ้ย 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติเชฟเฟ่ ( Scheffe´) พบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจใน

การทาํงานมากมีความบา้งานโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือ

ไดท้างสถิติ (101.35 > 86.64 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13) เม่ือทาํการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่

แบบเชฟเฟ่ (Scheffe’) ของพนกังานท่ีมีความบา้งานในองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานดา้นคิดถึงเร่ืองงานตลอดเวลามากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (41.50 > 36.44 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 13) ดา้นเคร่งเครียดกบั
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งานพบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานดา้นเคร่งเครียดกบังานมากกวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (16.89 > 13.64 ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.13) และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลาง มีแรงจงูในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (15.65 > 13.64 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 13) ดา้น

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้น

กระตือรือร้นชอบแข่งขนัมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ ในการทาํงาน นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(19.12 > 17.07 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการ

ทาํงานมากมีความบา้งานดา้นเนน้ความสมบูรณ์ มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ ในการทาํงาน นอ้ย

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (12.77 > 11.58 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ พบวา่พนกังานท่ี

มีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจนอ้ยอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (11.08  > 9.91 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13)  

 

ตารางที่ 4.12  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานตามระดบัของแรงจงูใจในการ

ทาํงานของพนกังานในองคก์รไทย 

 

ความบ้างาน  ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F P 

คิดถึงแต่เร่ืองงาน

ตลอดเวลา 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

36.44 

40.20 

41.50 

8.16 

6.91 

8.82 

4.118* .019 

เคร่งเครียดกบังาน นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

13.64 

15.65 

16.88 

2.28 

1.64 

2.12 

22.919** .000 

กระตือรือร้นชอบ

แข่งขนั 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

17.07 

17.83 

19.12 

2.39 

2.68 

2.76 

5.179* .007 

เนน้ความสมบูรณ์ นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

11.58 

12.03 

12.77 

1.51 

1.54 

1.47 

5.083* .008 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 

 

ความบ้างาน  ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F P 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

9.91 

10.43 

11.08 

1.50 

1.68 

1.54 

4.530* .013 

รวม น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

88.64 

96.13 

101.35 

11.63 

11.25 

13.42 

10.047** .000 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.13  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความบา้งานตามระดบั

แรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รไทย 

 

ความบ้างาน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

โดยรวม     

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

88.64 

96.12 

101.35 

- 3.756 

- 

5.056* 

1.300 

- 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา     

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

36.44 

40.20 

41.50 

- 3.756 

- 

5.056* 

1.300 

- 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 

 

ความบ้างาน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

เคร่งเครียดกบังาน     

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

13.64 

15.65 

16.89 

- 2.006* 

- 

3.240* 

1.235 

- 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั     

นอ้ย 

ปานกลาง 

  มาก 

17.07 

17.83 

19.12 

- .758 

- 

2.048* 

1.290 

- 

เนน้ความสมบูรณ์     

นอ้ย 

ปานกลาง 

  มาก 

11.58 

12.03 

12.77 

- .447 

- 

1.191* 

.744 

- 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ     

นอ้ย 

ปานกลาง 

  มาก 

9.91 

10.43 

11.08 

- .514 

- 

1.166* 

.651 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.6.2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระกบัแรงจูงใจในการ

ทํางานของพนักงานในองค์กรไทย 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานงานของพนกังานในองคก์รไทย 

ตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงานต่างกนั โดยใช ้ One-Way ANOVA พบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ

ในการทาํงานในระดบัต่างกนัมีความสุขในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(F=23.99, p<.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติเชฟเฟ่ (Scheffe´) 

พบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 62.31 > 51.72 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 15) และ
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พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางมีความสุขในการทาํงานโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 59.81 > 51.72 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 15) และ

เม่ือวเิคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของความสุขในการทาํงาน พบผลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ พนกังาน

ท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานในดา้นผอ่นคลายดี ดา้นนํ้ าใจดี  ดา้นใฝ่รู้ดี 

และดา้นจิตวญิญาณดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นการเงินดี ดา้นการงานดี  มากกวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ

ในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 7.29, 12.82, 6.94, 18.36 ตามลาํดบั , p < .01และ 

(F=3.45, 6.85, 4.27 ตามลาํดบั, p<.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14) แต่ในดา้นสุขภาพดี และดา้นสงัคม

ดี ไม่พบความแตกต่างท่ีเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 2.31, 1.32 ตามลาํดบั , p > .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.14) เม่ือทาํการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่แบบเชฟเฟ่ ของพนกังานท่ีมีความสุขในการ

ทาํงานในองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงาน

ดา้นผอ่นคลายดีมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ ในการทาํงาน นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 53.27 > 

43.56 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15) และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางมีแรงจใูจในการ

ทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 53.38 > 43.56 ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.15) ดา้นนํ้ าใจดีพบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความสุขในการ

ทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (71.69 > 61.11 ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 4.15) และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางมีแรงจใูจในการทาํงานมากกวา่พนกังาน

ท่ีมีแรงจงูใจนอ้ย อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (70.07 > 61.11 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15) ดา้นจิตวิญญาณ

ดี พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางท่ีมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ี

มีแรงจงูใจนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 69.75 > 62.92 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 15) ดา้นครอบครัวดี

พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 60.25 > 47.59 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 15) และพนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานปานกลางมีแรงจใูจในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงาน

นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (59.58 > 47.59 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15) ดา้นใฝ่รู้ดี พบวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจนอ้ยอยา่งเช่ือถือ

ไดท้างสถิติ (66.03 > 54.82 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15) และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปาน

กลางมีแรงจใูจในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจนอ้ย อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 63.13 > 

54.82 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 15) ดา้นการเงินดี พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางมี

แรงจูงใจในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (51.41 > 44.31 ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.15) ดา้นการงานดี พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความสุขใน

การทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 63.78 > 47.15 
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ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 15) และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางมี ความสุข ในการ

ทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 57.08 > 47.15 ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.15) 

 

ตารางที่ 4.14  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบัของแรงจงูใจ

ในการทาํงานพนกังานในองคก์รไทย 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F P 

สุขภาพดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

52.69 

58.50 

58.65 

13.17 

14.94 

14.46 

2.305 .105 

ผอ่นคลายดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

43.56 

53.38 

53.27 

14.28 

11.46 

14.00 

7.291** .001 

นํ้ าใจดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

61.11 

70.07 

71.69 

8.44 

10.29 

11.47 

12.823** .000 

จิตวิญญาณดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

62.92 

69.75 

66.92 

10.93 

11.76 

14.15 

3.453* .035 

ครอบครัวดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

47.59 

59.58 

60.26 

51.20 

53.44 

55.61 

6.851* .002 

สงัคมดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

51.20 

53.43 

55.61 

12.77 

8.90 

11.42 

1.316 .273 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F P 

ใฝ่รู้ดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

54.82 

63.12 

66.03 

11.02 

14.11 

16.15 

6.944** .001 

การเงินดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

44.31 

51.40 

54.57 

15.24 

15.92 

14.74 

4.274* .016 

การงานดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

47.15 

57.08 

63.78 

12.55 

9.69 

12.54 

18.361** .000 

รวม น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

45 

40 

26 

51.72 

59.81 

62.31 

6.74 

6.46 

7.91 

23.981** .000 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.15  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการทาํงานตาม

ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รไทย 

 

ความสุขในการทํางาน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

โดยรวม     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

51.72 

59.81 

62.31 

- 8.091* 

- 

10.592* 

2.500 

- 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

ผอ่นคลายดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

43.56 

53.38 

53.27 

- 9.819* 

- 

9.714* 

.106 

- 

นํ้ าใจดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

61.11 

70.07 

71.69 

- 

 

8.957* 

- 

10.577* 

1.620 

- 

จิตวิญญาณดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

62.92 

69.75 

66.92 

- 6.833* 

- 

4.006 

2.827 

- 

ครอบครัวดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

47.59 

59.58 

60.25 

- 11.991* 

- 

12.663* 

.673 

ใฝ่รู้ดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

54.82 

63.13 

66.03 

- 8.310* 

- 

11.211* 

2.901 

- 

การเงินดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

44.31 

51.41 

54.57 

- 7.101 

- 

10.262* 

3.161 

- 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

ความสุขในการทํางาน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

การงานดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

47.15 

57.08 

63.78 

- 9.935* 

- 

16.633* 

6.698 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.6.3 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับความบ้างาน

ของพนักงานในองค์กรไทย 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานงานของพนกังาน องคก์รไทย  

ตามระดบัความบา้งานต่างกนั โดยใช ้One-Way ANOVA ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่ พนกังานท่ีมี

ความบา้งานในระดบัต่างกนัมีความสุขในการทาํงานต่างกนัอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F=3.17, p<.05 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติแอลเอสดี (LSD) พบวา่พนกังานท่ี

บา้งานมากมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ี มีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(59.01 > 54.34 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17) เม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของความสุขในการ

ทาํงาน พบวา่ พนกังานท่ีมีความบา้งานมากมีความสุขในการทาํงานในดา้นนํ้ าใจดี และดา้นการงาน

ดี มากกวา่พนกังานท่ีมีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F=3.93, 3.68 ตามลาํดบั, p<.05 ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.16) แต่ดา้นสุขภาพดี ดา้นผอ่นคลายดี จิตวญิญาณดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นสงัคม

ดี ดา้นใฝ่รู้ดี ดา้นการเงินดี ไม่พบความแตกต่างท่ีเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F= 0.26, 0.30, 3.45, 0.33, 

0.56, 1.26, 0.00 ตามลาํดบั, p>.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติ

เชฟเฟ่ (Scheffe’) รายดา้น พบวา่ ดา้นนํ้ าใจดีพนกังานท่ีมีความบา้งานมีความสุขในการทาํงาน มาก

มากกวา่พนกังานท่ีมีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 67.74 > 62.86 ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.17) ดา้นการงานดีพนกังานท่ีมีความบา้งานมากมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีความ

บา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (57.86 > 49.81 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที่ 4.16  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบัของความบา้

งานของพนกังานในองคก์รไทย 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัความบ้างาน N  SD F P 

สุขภาพดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

55.00 

57.30 

55.93 

11.50 

17.16 

12.98 

.255 .775 

ผอ่นคลายดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

48.00 

50.45 

49.38 

14.56 

13.59 

14.18 

.297 .744 

นํ้ าใจดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

62.86 

67.74 

69.88 

9.29 

9.65 

12.99 

3.933* .022 

จิตวิญญาณดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

64.43 

64.91 

70.31 

9.91 

11.46 

14.97 

2.447 .091 

ครอบครัวดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

52.86 

55.49 

56.25 

16.54 

18.23 

19.63 

.334 .717 

สงัคมดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

51.43 

53.50 

54.17 

11.83 

10.86 

11.20 

.555 .576 

ใฝ่รู้ดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

57.86 

62.88 

59.90 

14.71 

13.74 

14.11 

1.259 .288 

การเงินดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

49.46 

49.15 

49.22 

16.28 

14.55 

17.44 

.004 .996 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ความบ้างาน N  SD F P 

การงานดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

49.81 

56.10 

57.86 

12.30 

11.04 

15.90 

3.684* .028 

รวม น้อย  

ปานกลาง  

มาก 

35 

44 

32 

54.34 

57.94 

59.01 

7.43 

7.74 

9.20 

3.165* .046 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.17  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการทาํงานในดา้น

การงานดีตามระดบัความบา้งานของพนกังานในองคก์รไทย  

 

ความสุขในการทํางาน 
ค่าเฉลีย่  

     

ระดับความบ้างาน 

น้อย ปานกลาง  มาก 

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

62.86 

67.74 

69.88 

- 4.882 

- 

7.021* 

2.139 

- 

การงานดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

49.81 

56.10 

57.86 

- 6.289 

- 

8.054* 

1.766 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.6.4 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบ้างานตามระกบัแรงจูงใจในการทํางาน

ของพนักงานในองค์กรญี่ปุ่น 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังาน ในองคก์รญ่ีปุ่น โดยใชก้าร

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One-Way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่ 

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัต่างกนัมีความบา้งานโดยรวมต่างกนัอยา่งเช่ือถือได้
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ทางสถิติ (F=27.294, p<.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 18) เม่ือทาํการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่

แบบเชฟเฟ่( Scheffe’) ของพนกังานท่ีมีความบา้งานโดยรวม พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการ

ทาํงานมากท่ีมีความบา้งานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางและนอ้ยอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ ( 99.89 > 89.80, 82.21 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 19)  เม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละ

องคป์ระกอบของความบา้งาน พบผลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมี

ความบา้งานในดา้นคิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา ดา้นเคร่งเครียดกบังาน ดา้นกระตือรือร้นชอบ

แข่งขนั ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ และดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F=17.59, 39.07, 7.15, 15.17, 11.21 ตามลาํดบั, p< .01) ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 4.18) เม่ือทาํการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่แบบเชฟเฟ่(Scheffe’) ของพนกังานท่ีมีความบา้

งานในองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้นคิดถึง

เร่ืองงานตลอดเวลามากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือได้

ทางสถิติ (41.42 > 36.77, 32.85 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19) ดา้นเคร่งเครียดกบังานพบวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้นเคร่งเครียดกบังานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ

ปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 16.30 > 14.43, 12.56 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 19) ดา้น

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้น

กระตือรือร้นชอบแข่งขนัมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(18.30 > 16.93, 16.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ

ในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้นเนน้ความสมบูรณ์ มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจปานกลาง

และนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 12.58 > 11.57, 11.00 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 19) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ 

พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ มากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (11.28  > 10.10, 9.79 ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.18)  
 

ตารางที่ 4.18  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานตามระดบัของแรงจงูใจในการ

ทาํงานของพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 
 

ความบ้างาน  ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F P 

คิดถึงแต่เร่ืองงาน

ตลอดเวลา 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

32.85 

36.77 

41.42 

7.87 

6.74 

9.27 

17.587** .000 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

ความบ้างาน  ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F P 

เคร่งเครียดกบังาน นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

12.56 

14.43 

16.30 

2.40 

2.10 

2.50 

39.071** .000 

กระตือรือร้นชอบ

แข่งขนั 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

16.01 

16.93 

18.30 

3.28 

3.18 

3.57 

7.151** .001 

เนน้ความสมบูรณ์ นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

11.00 

11.57 

12.58 

1.68 

1.50 

1.56 

15.174** .000 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

9.79 

10.10 

11.28 

1.94 

1.63 

1.76 

11.211** .000 

รวม น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

82.21 

89.80 

99.89 

12.71 

11.49 

15.40 

27.294** .000 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความบา้งานตามระดบั

แรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 
 

ความบ้างาน ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

โดยรวม     

นอ้ย  82.21 - 7.589* 17.676* 

ปานกลาง 

          มาก 

89.80 

99.89 

 - 10.087* 

- 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 

ความบ้างาน ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

32.85 

36.77 

41.42 

- 3.922* 

- 

8.570* 

4.648* 

- 

เคร่งเครียดกบังาน     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

12.56 

14.43 

16.30 

- 1.870* 

- 

3.739* 

1.870* 

- 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

16.01 

16.93 

18.30 

- .919 

- 

2.288* 

1.369 

เนน้ความสมบูรณ์     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

11.00 

11.57 

12.58 

- .567 

- 

1.585* 

1.018* 

- 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

9.79 

10.10 

11.28 

- .311 

- 

1.494* 

1.183* 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.6.5 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระกบัแรงจูงใจในการ

ทํางานของพนักงานในองค์กรญี่ปุ่น 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานงานของพนกังาน ในองคก์ร

ญ่ีปุ่น ตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงานต่างกนั โดยใช ้ One-Way ANOVA พบวา่ พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานในระดบัต่างกนัมีความสุขในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งเช่ือถือได้

ทางสถิติ (F=8.621, p<.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติเชฟเฟ่  

(Scheffe´) พบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานโดยรวมมากกวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (62.34 > 56.66 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 21) 

และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานโดยรวมมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการปานกลางอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 62.34 > 57.53 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 20) เม่ือ

วเิคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของความสุขในการทาํงาน พบผลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานในดา้นนํ้ าใจดี ดา้นการงานดี และดา้นสงัคมดี 

มากกวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 6.79, 17.56 

ตามลาํดบั, p< .01 และ F =  3.50, p < .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 20) แต่ในดา้นสุขภาพดี ดา้นผอ่น

คลายดี ดา้นจิตวญิญาณดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นใฝ่รู้ดี และดา้นการเงินดี ไม่พบความแตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ( F= 0.46, 2.34, 0.95, 0.85, 0.817, 0.05 ตามลาํดบั , p>.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.20) ระหวา่งความสุขในการทาํงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน เม่ือทาํการวเิคราะห์ความแตกต่าง

เป็นรายคู่แบบเชฟเฟ่(Scheffe’) ของพนกังานท่ีมีความสุขในการทาํงานในองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงานดา้นนํ้ าใจดีมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 71.33 > 64.36 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 21) ดา้นสงัคมดีพบวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ ใน

การทาํงาน นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 56.45 > 50.94 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 21) ดา้นการงานดี 

พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 67.79 > 61.36, 56.93 ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4.21)  
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ตารางที่ 4.20 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบัของแรงจงูใจใน

การทาํงานของพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F p 

สุขภาพดี นอ้ย 71 58.66 15.19 .460 .632 

 ปานกลาง 60 56.25 15.88   

 มาก 53 57.08 12.34   

ผอ่นคลายดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

44.72 

46.00 

49.53 

12.04 

13.21 

12.18 

2.335 .100 

นํ้ าใจดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

64.36 

66.48 

71.33 

10.34 

11.27 

9.88 

6.793** .001 

จิตวิญญาณดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

65.49 

67.75 

68.58 

13.04 

14.54 

11.24 

.952 .388 

ครอบครัวดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

50.47 

51.39 

54.40 

17.07 

16.89 

17.19 

.848 .430 

สงัคมดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

50.94 

52.85 

56.45 

10.71 

11.42 

12.62 

3.501* .032 

ใฝ่รู้ดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

54.11 

53.89 

56.92 

13.94 

13.24 

14.96 

.817 .443 

การเงินดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

54.75 

55.63 

55.31 

17.31 

16.18 

15.76 

.047 .954 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 

ความสุขในการทํางาน ระดบัแรงจูงใจในการทํางาน N  SD F p 

การงานดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

56.93 

61.36 

67.79 

10.78 

9.62 

9.70 

17.558** .000 

รวม น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

71 

60 

53 

56.66 

57.53 

62.34 

6.67 

9.95 

6.74 

8.612** .000 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

      * นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการทาํงานตาม

ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 

 

ความสุขในการทํางาน ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

โดยรวม     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

56.66 

57.53 

62.34 

- .873 

- 

5.681* 

4.808* 

- 

นํ้ าใจดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

64.36 

66.48 

71.33 

- 2.123 

- 

6.973* 

4.850 

- 

สงัคมดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

50.94 

52.85 

56.45 

- 1.908 

- 

5.507* 

3.599 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 

ความสุขในการทํางาน ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

การงานดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

56.93 

61.36 

67.79 

- 4.435* 

- 

10.868* 

6.433* 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

4.6.6 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับความบ้างาน

ของพนักงานในองค์กรญี่ปุ่น 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานงานของพนกังาน องคก์รญ่ีปุ่น 

ตามระดบัความบา้งานต่างกนั โดยใช ้One-Way ANOVA ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูไม่พบวา่ พนกังาน

ท่ีมีความบา้งานในระดบัต่างกนัมีความสุขในการทาํงานต่างกนัถึงระดบัท่ีเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(F=1.53, p>.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 22) อยา่งไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของ

ความสุขในการทาํงาน พบวา่ พนกังานท่ีมีความบา้งานมากมีความสุขในการทาํงานในดา้นการงาน

ดีมากกวา่พนกังานท่ีมีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F=3.73, p<.05ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.22) แต่ดา้นสุขภาพดี ดา้นผอ่นคลายดี ดา้นนํ้ าใจดี จิตวญิญาณดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นสงัคมดี ดา้น

ใฝ่รู้ดี ดา้นการเงินดี ไม่พบความแตกต่างท่ีเช่ือถือไดท้างสถิติ (F= 1.66, 0.71, 0.61, 0.35, 0.01, 0.75, 

0.53, 0.13 ตามลาํดบั, p>.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22) ระหวา่งความสุขในการทาํงานกบัความบา้

งาน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติแอลเอสดี (LSD) รายดา้น พบวา่ ดา้นการงานดีพนกังาน

ท่ีมีความบา้งานมากมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีท่ีมีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือได้

ทางสถิติ ( 49.22 > 49.46 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 23) และพนกังานท่ีมี ความ บา้งาน ปานกลาง มี

ความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีความบา้งานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (49.15 > 49.46 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที่ 4.22 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบัของความบา้

งานพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัความบ้างาน N  SD F P 

สุขภาพดี นอ้ย 86 

 

58.78 

 

15.81 

 

1.655 .194 

 ปานกลาง  

มาก 

62 

36 

54.68 

58.89 

13.39 

14.63 

  

ผอ่นคลายดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

47.21 

46.85 

44.31 

12.73 

12.15 

12.94 

.709 .494 

นํ้ าใจดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

66.25 

67.29 

68.60 

10.90 

11.01 

10.58 

.614 .542 

จิตวิญญาณดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

66.74 

66.69 

68.75 

13.76 

12.28 

12.95 

.346 .708 

ครอบครัวดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

51.74 

52.15 

51.85 

16.52 

18.10 

16.80 

.010 .990 

สงัคมดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

52.18 

53.43 

54.98 

11.10 

10.87 

14.18 

.753 .472 

ใฝ่รู้ดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

55.72 

53.36 

55.34 

14.53 

13.19 

14.25 

.533 .588 

การเงินดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

55.31 

55.75 

53.99 

17.69 

14.64 

16.58 

.132 .876 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัความบ้างาน N  SD F P 

การงานดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

59.23 

63.00 

64.35 

10.87 

10.75 

10.83 

3.725* .026 

รวม น้อย  

ปานกลาง  

มาก 

86 

62 

36 

57.52 

59.12 

60.17 

9.33 

6.73 

8.23 

1.534 .219 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบแอลเอสดี (LSD) ของความสุขในการทาํงานในดา้น

การงานดีตามระดบัความบา้งานของพนกังานในองคก์รญ่ีปุ่น 

 

ความสุขในการทํางาน ค่าเฉลีย่  

     

ระดับความบ้างาน 

น้อย ปานกลาง  มาก 

การงานดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

49.46 

49.15 

49.22 

- 3.766* 

- 

5.112* 

1.346 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.6.7 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบ้างานตามระกบัแรงจูงใจในการทํางาน

ของพนักงานในองค์กรองักฤษ  

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังาน ในองคก์รองักฤษ  โดยใช้

การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One-Way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่ 

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัต่างกนัมีความบา้งานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งเช่ือถือ

ไดท้างสถิติ (F=33.04, p<.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยสถิติ

เชฟเฟ่ ( Scheffe´) พบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานโดยรวมมากกวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 103.87 > 97.29, 
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87.88 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 25) เม่ือวเิคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของความบา้งาน พบผลท่ี

สอดคลอ้งกนัวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานในดา้นคิดถึงแต่เร่ืองงาน

ตลอดเวลา ดา้นเคร่งเครียดกบังาน ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนั ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ ดา้นย ํ้าคิด

ย ํ้าทาํมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ  (F=11.89, 76.83, 

14.48, 29.47, 19.86 ตามลาํดบั p< .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่

ดว้ยสถิติเชฟเฟ่ (Scheffe´) แยกแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยของความบา้งานพบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ

ในการทาํงานมากมีความบา้งานดา้นคิดถึงเร่ืองงานตลอดเวลามากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจ ในการ

ทาํงาน นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 43.17 > 37.04 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 25) และพนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานปานกลางมีความบา้งานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 41.36 > 37.04 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 25) ดา้นเคร่งเครียดกบังานพบวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งาน มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงาน

นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (17.27 > 13.60 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25) และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจใน

การทาํงานปานกลางมีความบา้งานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงาน นอ้ยอยา่งเช่ือถือได้

ทางสถิติ (15.03 > 13.60 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25) ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนั พบวา่พนกังานท่ี

มีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนัมากกวา่พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 19.19 > 17.90, 16.57 ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.25) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากท่ีมีความบา้งานดา้นเนน้

ความสมบูรณ์ มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจปานกลางและนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 19.19 > 

17.90, 16.57 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 25) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงาน

มากท่ีมีความบา้งานดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือได้

ทางสถิติ ( 11.38  > 9.74 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 25) และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปาน

กลางมีความบา้งานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 10.95  

> 9.74 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25)  
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ตารางที่ 4.24  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานตามระดบัของแรงจงูใจในการ

ทาํงานของพนกังานในองคก์รองักฤษ 

ความบ้างาน  ระดบัแรงจูงใจใน

การทํางาน 

N  SD F P 

คิดถึงแต่เร่ืองงาน

ตลอดเวลา 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

37.04 

41.36 

43.17 

7.97 

7.94 

8.18 

11.887** .000 

เคร่งเครียดกบังาน นอ้ย 68 13.60 1.84 76.829** .000 

 ปานกลาง 

มาก 

92 

98 

15.03 

17.27 

2.05 

1.86 

  

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

16.57 

17.90 

19.19 

2.90 

2.92 

3.38 

14.479** .000 

เนน้ความสมบูรณ์ นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

16.57 

17.90 

19.19 

1.64 

1.42 

1.71 

29.474** .000 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

9.74 

10.95 

11.38 

1.54 

1.66 

1.78 

19.864** .000 

รวม น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

87.88 

97.29 

103.87 

12.70 

12.15 

12.57 

33.044** .000 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความบา้งานตามระดบัแรงจงูใจ

ในการทาํงานของพนกังานองคก์รองักฤษ 

 

ความบ้างาน ค่าเฉลีย่  

     

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง  มาก 

โดยรวม 

 

 

    

นอ้ย  

ปานกลาง  

             มาก 

87.88 

97.29 

103.87 

- 9.411* 

- 

15.985* 

6.574* 

- 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

37.04 

41.36 

43.17 

- 4.315* 

- 

6.129* 

1.815 

- 

เคร่งเครียดกบังาน     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

13.60 

15.03 

17.27 

- 1.430* 

- 

3.662* 

2.233* 

- 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

16.57 

17.90 

19.19 

- 1.328* 

- 

2.620* 

1.292* 

- 

เนน้ความสมบูรณ์     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

16.57 

17.90 

19.19 

- 1.128* 

- 

1.931* 

.803* 

- 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

9.74 

10.95 

11.38 

- 1.210* 1.642* 

.432 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.6.8 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระกบัแรงจูงใจในการ

ทํางานของพนักงานในองค์กรองักฤษ 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานงานของพนกังาน ในองคก์ร

องักฤษ ตามระดบัแรงจงูใจในการทาํงานต่างกนั โดยใช ้ One-Way ANOVA พบวา่ พนกังานท่ีมี

แรงจงูใจในการทาํงานในระดบัต่างกนัมีความสุขในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(F=4.69, p<.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 26) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยสถิติเชฟเฟ่ 

(Scheffe´) พบวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานโดยรวมมากกวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (103.87 > 87.88 ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 4.27) เม่ือวเิคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบของความสุขในการทาํงาน พบผลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ 

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความสุขในการทาํงานในดา้นผอ่นคลายดี ดา้นนํ้ าใจดี  

ดา้นสงัคมดี  และดา้นการงานดี มากกวา่ พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (F = 4.51, 6.56, 3.18, 4.53 ตามลาํดบั , p < .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 26) แต่ในดา้นสุขภาพดี 

ดา้นจิตวญิญาณดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นใฝ่รู้ดี และดา้นการเงินดี ไม่พบความแตกต่างท่ีเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (F=2.45, 0.73, 0.21,0.38 ตามลาํดบั, p>.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.26) ระหวา่งความสุขในการ

ทาํงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน เม่ือทาํการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่แบบเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ของพนกังานท่ีมีความสุขในการทาํงานในองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการ

ทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงานผอ่นคลายดีมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจนอ้ยในการทาํงาน

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (49.80 > 43.97 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27) และพนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการ

ทาํงานปานกลางมีความสุขในการทาํงานมากวา่แรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(49.57 > 43.97 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27) ดา้นนํ้ าใจดีพบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมาก

มีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานปานกลางอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (69.90 > 62.20 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 27) ดา้นสงัคมดี พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการ

ทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่งเช่ือถือ

ไดท้างสถิติ (57.27 > 52.40 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27) ดา้นการงานดี พบวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจใน

การทาํงานมากท่ีมีความสุขในการทาํงาน มากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ยอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (60.90 > 55.39 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27)  
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ตารางที่ 4.26 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบัของแรงจงูใจใน

การทาํงาน องคก์รองักฤษ 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

N  SD F P 

สุขภาพดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

52.72 

52.93 

57.59 

15.87 

17.12 

16.93 

2.450 .088 

ผอ่นคลายดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

43.97 

49.57 

49.80 

13.86 

13.60 

13.08 

4.508* .012 

นํ้ าใจดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

64.87 

62.20 

69.90 

14.14 

15.55 

14.70 

6.558* .002 

จิตวิญญาณดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

65.26 

63.80 

66.73 

15.72 

18.90 

15.13 

.730 .483 

ครอบครัวดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

55.76 

57.07 

57.74 

18.11 

19.30 

14.26 

.211 .810 

สงัคมดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

52.40 

55.90 

57.27 

9.31 

12.15 

14.26 

3.184* .043 

ใฝ่รู้ดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

60.42 

58.33 

59.61 

15.80 

15.92 

14.48 

.380 .685 

การเงินดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

45.59 

48.90 

49.30 

14.93 

17.73 

17.00 

1.115 .330 
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

N  SD F P 

การงานดี นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

55.39 

56.71 

60.90 

12.12 

11.70 

13.71 

4.533* .012 

รวม นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

68 

92 

98 

55.81 

56.72 

60.11 

8.67 

10.24 

10.11 

4.693* .010 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการทาํงานตาม

ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานองคก์รองักฤษ 

 

ความสุขในการทํางาน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

โดยรวม     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

87.88 

97.29 

103.87 

- .903 

- 

4.303* 

3.400 

- 

ผอ่นคลายดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

43.97 

49.57 

49.80 

- 5.594* 

- 

5.825* 

.231 

นํ้ าใจดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

64.87 

62.20 

69.90 

- 2.671 

- 

5.029 

7.700* 

- 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน 
ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

สงัคมดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

52.40 

55.89 

57.27 

- 3.486 

- 

4.868* 

1.382 

- 

การงานดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

55.39 

56.71 

60.90 

- 1.325 

- 

5.516* 

2.190 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.6.9 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับความบ้างาน

ของพนักงานในองค์กรองักฤษ 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานงานของพนกังาน ในองคก์ร

องักฤษ ตามระดบัความบา้งานต่างกนั โดยใช ้ One-Way ANOVA ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูไม่พบวา่ 

พนกังานท่ีมีความบา้งานในระดบัต่างกนัมีความสุขในการทาํงานต่างกนัถึงระดบัท่ีเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (F=0.72, p>.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28) อยา่งไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละองคป์ระกอบ

ของความสุขในการทาํงาน พบวา่ พนกังานท่ีมี ระดบัความบา้งาน แตกต่างกนั มีความสุขในการ

ทาํงานในดา้นผอ่นคลายดี และจิตวญิญาณดี มีความแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F=3.06, 4.29 

ตามลาํดบั,  p<.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28) แต่ดา้นสุขภาพดี ดา้นนํ้ าใจดี ดา้นครอบครัวดี ดา้น

สงัคมดี ดา้นใฝ่รู้ดี ดา้นการเงินดี และดา้นการงานดี ไม่พบความแตกต่างท่ีเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F= 

0.44, 2.06, 0.61, 0.49, 1.85, 0.7, 0.45 ตามลาํดบั, p>.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29) ระหวา่งความสุข

ในการทาํงานกบัความบา้งาน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยสถิติเชฟเฟ่ ( Scheffe’) รายดา้น 

พบวา่ ดา้นผอ่นคลายดีพนกังานท่ีมีความบา้งานปานกลางมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังาน

ท่ีมีความ บา้งาน นอ้ยอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( 50.75 > 45.28 ดงัแสดงในตารางท่ี 4. 29) ดา้นจิต

วญิญาณดีพนกังานท่ีมีความบา้งานปานกลางมีความสุขในการทาํงานมากกวา่พนกังานท่ีมีความบา้

งานมากอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (67.88 > 61.73 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที่ 4.28 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานตามระดบัของความบา้

งานของพนกังานในองคก์รองักฤษ 

 

ความสุขในการทํางาน ความบ้างาน N  SD F P 

สุขภาพดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

54.91 

54.19 

54.81 

13.55 

17.09 

10.62 

.044 .957 

ผอ่นคลายดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

45.28 

50.75 

48.18 

15.04 

13.24 

12.70 

3.063* .048 

นํ้ าใจดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

67.06 

67.74 

63.58 

12.93 

14.11 

17.07 

2.062 .129 

จิตวิญญาณดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

67.78 

67.88 

61.73 

14.67 

15.48 

18.25 

4.291* .015 

ครอบครัวดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

55.16 

58.65 

56.93 

18.86 

21.19 

18.15 

.610 .544 

สงัคมดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

54.40 

56.42 

55.53 

10.75 

12.87 

13.25 

.490 .613 

ใฝ่รู้ดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

62.32 

58.02 

58.41 

16.05 

15.37 

14.64 

1.853 .159 

การเงินดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

48.77 

47.81 

48.05 

16.76 

15.63 

17.70 

.065 .937 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ระดบัความบ้างาน N  SD F P 

การงานดี นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

56.82 

58.77 

58.10 

12.65 

11.67 

13.70 

.449 .639 

รวม น้อย  

ปานกลาง  

มาก 

71 

80 

107 

57.63 

58.82 

57.07 

8.77 

10.03 

10.61 

.718 .489 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบเชฟเฟ่ (Scheffe´) ของความสุขในการทาํงานในดา้น

การงานดีตามระดบัความบา้งานของพนกังานในองคก์รองักฤษ 

 

ความสุขในการทํางาน ค่าเฉลีย่ 

 

ระดบัความบ้างาน 

น้อย ปานกลาง มาก 

ผอ่นคลายดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

45.28 

50.75 

48.18 

- 5.468* 

- 

2.896 

2.572 

- 

จิตวิญญาณดี     

นอ้ย  

ปานกลาง  

มาก 

67.78 

67.88 

61.73 

- .093 

- 

6.052 

6.146* 

- 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.7  ผลการทดสอบอื่นๆ นอกเหนือสมมตฐิาน 

4.7.1 ผลการวเิคราะห์ความบ้างานของพนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานชายและหญิงดว้ยสถิติอิสระ (independent t-test) 

โดยรวมพบวา่พนกังานชายและหญิงมีคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -

1.615, p>.05) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้นคิดถึงแต่เร่ือง

งานคะแนนความบา้งานของพนกังานชายและหญิงไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = -1.582, 

p>.05) ดา้นเคร่งเครียดกบังานคะแนนความบา้งานของพนกังานชายและหญิงแตกต่างอยา่งเช่ือถือ

ไดท้างสถิติ (t = -2.325, p<.05) ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนัคะแนนความบา้งานของพนกังานชาย

และหญิงไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = -0.158, p>.05) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์คะแนน

ความบา้งานของพนกังานชายและหญิงไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = 0.685, p>.05) ดา้น

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํคะแนนความบา้งานของพนกังานชายและหญิงแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = -

2.430, p<.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.30) 

ตารางที่ 4.30 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความบา้งานของพนกังานท่ีมีเพศต่างกนั 

 

ความบ้างาน  เพศ n  SD t p 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา หญิง 310 38.57 8.59 -1.582 .114 

 ชาย 243 39.74 8.63   

เคร่งเครียดกบังาน หญิง 310 14.78 2.53 -2.325* .020 

 ชาย 243 15.30 2.67   

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั หญิง 310 17.62 3.32 -.158 .874 

 ชาย 243 17.67 3.16   

เนน้ความสมบูรณ์ หญิง 310 11.96 1.62 .685 .494 

 ชาย 243 11.86 1.83   

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ หญิง  310 10.39 1.88 -2.430* .015 

 ชาย 243 10.76 1.70   

รวม หญิง 310 93.33 14.13 -1.615 .107 

 ชาย 243 95.32 14.77   

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.7.2 ผลการวเิคราะห์ความบ้างานของพนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั โดยรวมพบวา่อายท่ีุแตกต่าง

กนัของพนกังานมีคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.791, p>.05) และ

เม่ือแยกวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้นคิดถึงแต่เร่ือง งาน ดา้นเคร่งเครียด

กบังาน ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนั ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าอายท่ีุแตกต่างกนัของ

พนกังานมีคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.632, 0.685, 1.193, 1.139, 

0352 ตามลาํดบั, p>.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.31) 

 

ตารางที่ 4.31 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั 

 

ความบ้างาน อายุ N  SD F p 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

39.45 

38.90 

37.94 

35.50 

8.35 

8.89 

8.30 

13.77 

.632 .594 

เคร่งเครียดกบังาน 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

15.16 

14.83 

15.03 

15.25 

2.55 

2.64 

2.39 

5.25 

.685 .562 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

17.88 

17.42 

17.42 

16.25 

3.19 

3.36 

2.69 

4.50 

1.193 .312 

เนน้ความสมบูรณ์ 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

12.00 

11.79 

12.17 

11.25 

1.73 

1.72 

1.48 

2.23 

1.139 .333 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) 

 

ความบ้างาน อายุ N  SD F p 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

10.53 

10.60 

10.46 

9.75 

1.85 

1.81 

1.37 

2.75 

.352 .788 

รวม 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีขึน้ไป  

276 

238 

35 

4 

95.02 

93.53 

93.03 

88.00 

14.17 

14.67 

13.47 

27.51 

.791 .499 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.3 ผลการวเิคราะห์ความบ้างานของพนักงานที่มสีถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนั 

โดยรวมพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัของพนกังานมีคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (F = 0.791, p>.05) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานท่ีมีสถานภาพการครอง

เรือนแตกต่างกนัออกเป็นรายดา้น ดา้นคิดถึงแต่เร่ืองงาน ดา้นเคร่งเครียดกบังาน ดา้นกระตือรือร้น

ชอบแข่งขนั ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าอายท่ีุแตกต่างกนัของพนกังานมีคะแนนความบา้

งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.632, 0.685, 1.193, 1.139, 0352 ตามลาํดบั, p>.05) ก็

พบวา่พนกังานมีคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (p>.05) (ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 4.32) 

 

ตารางที่ 4.32 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมีสถานภาพการครอง

เรือนต่างกนั 

 

ความบ้างาน สถานภาพการครองเรือน N  SD F p 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา โสด 

 

273 

 

39.20 8.80 .798 .495 

 หยา่/หมา้ย 

 

32 

 

40.41 

 

9.21 

 

  

 แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

 

20 

 

40.90 

 

7.71 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 

 

ความบ้างาน สถานภาพการครองเรือน N  SD F p 

 แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

228 38.61 8.39   

เคร่งเครียดกบังาน โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

14.84 

14.63 

15.95 

15.19 

2.57 

2.38 

2.14 

2.69 

1.862 .135 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

17.85 

17.00 

18.55 

17.41 

3.17 

2.90 

3.50 

3.33 

1.700 .166 

เนน้ความสมบูรณ์ โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

11.76 

11.88 

11.95 

12.10 

1.68 

1.54 

1.60 

1.77 

1.667 .173 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

10.54 

10.72 

10.85 

10.51 

1.79 

2.03 

1.93 

1.79 

.311 .818 

รวม โสด 273 94.18 14.45 .573 .633 

 หยา่/หมา้ย 32 94.62 15.08   

 แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่ 20 98.20 12.56   
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 

 

ความบ้างาน สถานภาพการครองเรือน N  SD F p 

 แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

228 93.81 14.53   

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.4 ผลการวเิคราะห์ความบ้างานของพนักงานที่มกีารศึกษาแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัโดยรวมพบวา่พนกังาน

ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 3.084, p<.05) 

และเม่ือแยกวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้นคิดถึงแต่เร่ืองงานพนกังานท่ีมี

การศึกษาแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 2.123, p>.05) 

ดา้นเคร่งเครียดกบังานพนกังานท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือ

ไดท้างสถิติ ( F = 4.586, p<.05) ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนัพนกังานท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั

คะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 1.217, p>.05) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์

พนกังานท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 3.939, 

p>.05) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํพนกังานท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.437, p>.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.33) 

 

 ตารางที่ 4.33 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมีการศึกษาต่างกนั 

 

ความบ้างาน  การศึกษา N  SD F p 

คิดถึงแต่เร่ืองงาน

ตลอดเวลา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

39.68 

37.82 

39.90 

44.00 

8.80 

8.15 

8.90 

5.66 

2.123 

 

.096 

เคร่งเครียดกบังาน ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 358 15.30 2.67 4.586* .004 

 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 182 14.53 2.37   
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 

 

ความบ้างาน  การศึกษา N  SD F p 

 ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

11 

2 

13.64 

15.00 

2.77 

1.41 

  

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

17.72 

17.45 

17.73 

21.50 

3.67 

3.02 

2.87 

.71 

1.217 .303 

เนน้ความสมบูรณ์ ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

12.09 

11.58 

11.45 

12.50 

1.73 

1.61 

2.34 

.71 

3.959* .008 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

10.64 

10.31 

11.27 

12.00 

1.84 

1.67 

2.33 

.00 

2.437 .064 

รวม ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

95.42 

91.70 

94.00 

105.00 

14.96 

13.07 

15.16 

2.83 

3.084* .027 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7. 5 ผลการวเิคราะห์ความบ้างานของพนักงานที่มรีะดับตาํแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่าง

กนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัแตกต่างกนั

โดยรวมพบวา่พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัแตกต่างกนัมีคะแนนความบา้งานไม่

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 0.222, p>.05) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังาน

ออกเป็นรายดา้น ดา้นคิดถึงแต่เร่ืองพนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัแตกต่างกนัคะแนน

ความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 0.336, p>.05) ดา้นเคร่งเครียดกบังานพนกังาน
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ท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (F = 0.712, p>.05) ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนัพนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนั

แตกต่างกนัคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 1.292, p>.05) ดา้นเนน้

ความสมบูรณ์พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่าง

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.475, p>.05) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํพนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานใน

ปัจจุบนัแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 3.031, p<.05) (ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.34) 

 

 ตารางที่ 4.34 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงาน

ในปัจจุบนัต่างกนั 

 

ความบ้างาน ระดับตาํแหน่งงานใน

 

N  SD F p 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา ระดบัพนกังาน-พนกังาน

อาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

38.92 

39.63 

39.50 

8.67 

8.75 

6.19 

.336 

 

.715 

เคร่งเครียดกบังาน ระดบัพนกังาน-พนกังาน

อาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

14.95 

15.14 

15.63 

2.69 

2.41 

1.63 

.712 .491 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั ระดบัพนกังาน-พนกังาน

อาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

17.73 

17.24 

18.19 

3.28 

3.15 

3.08 

1.292 .276 

เนน้ความสมบูรณ์ ระดบัพนกังาน-พนกังาน

อาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

11.95 

11.81 

11.91 

1.72 

1.71 

1.53 

.475 .622 
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ) 

 

ความบ้างาน ระดับตาํแหน่งงานใน

 

N  SD F p 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ ระดบัพนกังาน-พนกังาน

อาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

10.44 

10.88 

10.88 

1.86 

1.62 

1.54 

3.031* .049 

รวม ระดบัพนกังาน-พนกังาน

อาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

94.00 

94.71 

95.88 

14.66 

14.29 

9.19 

.222 .801 

หมายเหตุ:  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.6 ผลการวเิคราะห์ความบ้างานของพนักงานที่ม ีเวลาที่ใช้ไปกบัการทํางาน (นบัตั้งแต่

เช้าจนกระทั่งเลกิงาน รวมทั้งเวลาที่คดิ หรือทํากจิกรรมอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบังาน แม้ไม่ใช่เวลาทํางาน 

: ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) แตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงานแตกต่างกนั ดว้ย

สถิติอิสระ (independent t-test)โดยรวมพบวา่พนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงานแตกต่างกนั มี

คะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -3.362, p<.01) และเม่ือแยกวิเคราะห์ความ

บา้งานของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้นคิดถึงแต่เร่ืองงานพนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงาน

แตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -3.322, p<.01) ดา้นเคร่งเครียด

กบังานพนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -2.586, p<.05) 

ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนัพนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (t = -1.461, p>.05) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์พนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงานแตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -2.324, p<.05) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํพนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงาน

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -2.289, p<.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.35) 
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 ตารางที่ 4.35 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความบา้งานของพนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการ

ทาํงานต่างกนั 

 

ความบ้างาน เวลาที่ใช้ไปกบัการทํางาน n  SD T p 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์  

147 37.08 8.58 -3.322** .001 

 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึน

ไป 

406 39.81 8.53   

เคร่งเครียดกบังาน นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์  

147 14.57 2.69 -2.586* .010 

 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึน

ไป 

406 15.18 2.55   

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์  

147 17.29 3.46 -1.461 .128 

 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึน

ไป 

406 17.77 3.16   

เนน้ความสมบูรณ์ นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์  

147 11.63 1.74 -2.324* .021 

 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึน

ไป 

406 12.01 1.70   

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์  

147 10.26 1.81 -2.289* .022 

 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึน

ไป 

406 10.66 1.80   

รวม นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์  

147 90.80 14.91 -3.362** .001 

 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึน

ไป 

406 95.43 14.09   

หมายเหตุ:  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.7.7 ผลการวเิคราะห์ความบ้างานของพนักงานที่มปีระสบการณ์ทํางานแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัโดยรวม

พบวา่พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือได้

ทางสถิติ (F = 1.775, p>.05) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้น

คิดถึงแต่เร่ืองพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.607, p>.05) ดา้นเคร่งเครียดกบังานพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน

แตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 5.109, p<.05) ดา้น

กระตือรือร้นชอบแข่งขนัพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่าง

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.575, p<.05) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน

แตกต่างกนัคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 1.472, p>.05) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้า

ทาํพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (F = 3.454, p>.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.36) 

 

 ตารางที่ 4.36 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมีประสบการณ์

ทาํงานต่างกนั 

 

ความบ้างาน ประสบการณ์ทํางาน n  SD F p 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

40.00 

39.06 

38.94 

38.44 

8.71 

8.07 

8.89 

9.13 

.607 .611 

เคร่งเครียดกบังาน นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

15.76 

15.12 

14.67 

14.55 

2.35 

2.57 

2.57 

2.80 

5.109* .002 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

18.31 

17.69 

17.49 

17.12 

3.15 

3.05 

3.47 

3.31 

2.575* .053 
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ) 

 

ความบ้างาน ประสบการณ์ทํางาน n  SD F p 

เนน้ความสมบูรณ์ นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

12.09 

12.02 

11.68 

11.87 

1.69 

1.74 

1.72 

1.68 

1.472 .221 

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

10.61 

10.46 

10.67 

10.48 

1.82 

1.73 

1.95 

1.73 

.454 .715 

รวม นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

96.77 

94.35 

93.45 

92.46 

14.45 

13.37 

15.09 

15.20 

1.775 .151 

หมายเหตุ  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.8 ผลการวเิคราะห์ความบ้างานของพนักงานที่มรีายได้เฉลีย่รวมต่อเดือนจากบริษัท 

แตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนแตกต่างกนัโดยรวม

พบวา่พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนแตกต่างกนัมีคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือได้

ทางสถิติ (F = 4.732, p<.01) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้น

คิดถึงแต่เร่ืองพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 3.796, p<.05) ดา้นเคร่งเครียดกบังานพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือน

แตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 5.252, p<.01) ดา้น

กระตือรือร้นชอบแข่งขนัพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนแตกต่างกนัคะแนนความบา้งาน

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 3.069, p<.05) ดา้นเนน้ความสมบูรณ์พนกังานท่ีมี

ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 2.305, 

p<.05) ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัคะแนนความบา้งานไม่แตกต่าง

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 1.098, p>.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.37) 
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 ตารางที่ 4.37 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อ

เดือนต่างกนั 

 

ความบ้างาน รายได้เฉลีย่รวมต่อเดือน n  SD F p 

คิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

41.18 

39.54 

36.99 

36.59 

40.41 

42.00 

8.12 

8.47 

8.77 

8.81 

8.70 

7.89 

3.796* .002 

เคร่งเครียดกบังาน นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

16.01 

15.04 

14.33 

14.33 

15.24 

15.67 

2.31 

2.51 

2.83 

2.82 

2.31 

1.32 

5.252** .000 

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

18.14 

17.92 

16.81 

16.89 

17.59 

18.67 

3.22 

3.15 

3.44 

3.06 

3.55 

2.69 

3.069* .010 

เนน้ความสมบูรณ์ นอ้ยกว่า 10,000 บาท 91 12.08 1.90 2.305* .043 

 10,000-20,000 บาท 273 12.08 1.65   

 20,001-30,000 บาท 109 11.66 1.70   

 30,001-40,000 บาท 54 11.39 1.66   
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ตารางที่ 4.37 (ต่อ) 
 

ความบ้างาน รายได้เฉลีย่รวมต่อเดือน n  SD F p 

 40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

17 

9 

11.71 

11.67 

1.83 

1.41 

  

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

10.73 

10.54 

10.45 

10.41 

10.24 

11.67 

1.79 

1.82 

2.00 

1.46 

1.48 

1.41 

1.098 .360 

รวม น้อยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

98.13 

95.14 

90.24 

89.61 

95.18 

99.67 

14.38 

13.76 

15.17 

14.20 

15.53 

10.16 

4.732** .000 

หมายเหตุ  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

4.7.9 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความบา้งานของพนกังานชายและหญิงดว้ยสถิติอิสระ (independent t-test)

โดยรวมพบวา่พนกังานชายและหญิงมีคะแนนความสุขในการาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (t = -0.809, p>.05) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานออกเป็นรายดา้น 

ดา้นสุขภาพดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังานชายและหญิงแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (t = 2.939, p<.05) ดา้นผอ่นคลายดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังานชายและหญิง

ไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = -0.694, p>.05) ดา้นนํ้ าใจดีคะแนนความสุขในการทาํงาน

ของพนกังานชายและหญิงไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -1.336, p>.05) ดา้นจิตวญิญาณดี

คะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังานชายและหญิงไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = -

1.201, p>.05) ดา้นครอบครัวดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังานชายและหญิงไม่แตกต่าง

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -1.049, p>.05) ดา้นสงัคมดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังาน
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ชายและหญิงไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = -1.006, p>.05) ดา้นใฝ่รู้ดีคะแนนความสุขใน

การทาํงานของพนกังานชายและหญิงไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = -0.456, p>.05) ดา้น

การเงินดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังานชายและหญิงไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (t = -0.626, p>.05) ดา้นการงานดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังานชายและหญิงไม่

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (t = -0.86, p>.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.38) 
 

ตารางที่ 4.38 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีเพศต่างกนั 
 

ความสุขในการทํางาน เพศ n  SD t p 

สุขภาพดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

57.60 

53.68 

15.21 

15.06 

2.939* .003 

ผอ่นคลายดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

47.52 

48.31 

13.66 

13.05 

-.694 .488 

นํ้ าใจดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

65.78 

67.27 

13.25 

12.78 

-1.336 .182 

จิตวิญญาณดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

65.44 

66.96 

14.96 

14.43 

-1.201 .230 

ครอบครัวดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

54.14 

55.80 

18.73 

18.02 

-1.049 .295 

สงัคมดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

53.77 

54.80 

11.83 

12.23 

-1.006 .315 

ใฝ่รู้ดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

57.82 

58.40 

14.46 

15.30 

-.456 .648 

การเงินดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

50.34 

51.23 

16.96 

16.48 

-.626 .532 

การงานดี 
หญิง 

ชาย 

310 

243 

58.43 

58.52 

12.20 

13.01 

-.086 .932 

รวม หญิง 

ชาย 

310 

243 

57.63 

58.52 

9.19 

8.93 

-.809 .419 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.7.10 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัโดยรวมพบวา่

พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 

0.932, p>.05) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้น

สุขภาพดีพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (F = 0.121, p<.05) ดา้นผอ่นคลายดีพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างมีคะแนนความสุขในการทาํงาน

แตกต่างกนัอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 4.851, p<.05) ดา้นนํ้ าใจดีพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมี

คะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.909, p>.05) ดา้นจิต

วญิญาณดีพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือได้

ทางสถิติ ( F = 0.247, p>.05) ดา้นครอบครัวดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีอายุ

ของพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(F = 0.476, p>.05) ดา้นสงัคมดีพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 0.172, p>.05) ดา้นใฝ่รู้ดีพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนน

ความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 1.998, p>.05) ดา้นการเงินดี

พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F 

= 0.592, p>.05) ดา้นการงานดีพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 0.465, p>.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.39) 

 

ตารางที่ 4.39 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีอายุ

ต่างกนั 

 

ความสุขในการทํางาน อายุ n  SD F p 

สุขภาพดี 20-30 

 

276 

 

56.01 

 

15.69 

 

.121 .948 

 31-40 238 

 

55.53 15.97   

 41-50 

 

35 

 

57.00 

 

13.68 

 

  

 50 ปีข้ึนไป  4 57.50 14.43   

ผอ่นคลายดี 20-30 276 49.00 13.98 4.851* .002 

 31-40 238 45.69 12.39   

 41-50 35 53.29 13.34   

 50 ปีข้ึนไป 4 51.25 7.50   
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ตารางที่ 4.39 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน อายุ n  SD F p 

นํ้าใจดี 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

67.22 

65.38 

67.38 

66.67 

13.78 

12.45 

11.46 

6.00 

.909 .436 

 

 

จิตวิญญาณดี 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

65.59 

66.53 

67.14 

67.50 

14.88 

14.81 

13.68 

13.23 

.247 .864 

 

 

ครอบครัวดี 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

55.56 

53.82 

56.43 

56.25 

18.76 

18.29 

17.75 

7.98 

.476 .699 

 

 

สงัคมดี 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

54.32 

54.17 

54.29 

50.00 

11.77 

12.27 

12.72 

7.61 

.172 .915 

 

 

ใฝ่รู้ดี 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

59.60 

56.65 

56.19 

54.17 

14.40 

15.47 

12.68 

15.96 

1.998 .113 

 

 

การเงินดี 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

50.29 

50.74 

54.29 

50.00 

17.30 

16.71 

12.57 

10.20 

.592 .620 
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ตารางที่ 4.39 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน อายุ n  SD F p 

การงานดี 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีข้ึนไป  

276 

238 

35 

4 

58.43 

58.37 

58.59 

65.83 

9.17 

9.15 

8.04 

3.36 

.465 .707 

 

 

รวม 20-30 

31-40 

41-50 

50 ปีขึน้ไป  

276 

238 

35 

4 

58.31 

57.22 

59.16 

60.00 

9.17 

9.15 

8.04 

3.36 

.932 4.25 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.11 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานที่มสีถานภาพการครองเรือน

แตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนต่างกนั

โดยรวมพบวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงาน

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 3.357, p<.05) และเม่ือแยกวิเคราะห์ความสุขในการทาํงาน

ของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้นสุขภาพดีพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนัมี

คะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 2.903, p<.05) ดา้นผอ่นคลายดี

พนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนัคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 1.016, p>.05) ดา้นนํ้ าใจดีพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนั

มีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 3.863, p>.05) ดา้นจิตวญิญาณ

ดีพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างกนัมี

คะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.628, p<.05) ดา้นครอบครัวดี

พนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 3.182, p<.05) ดา้นสงัคมดีพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนั

มีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 2.666, p<.05) ดา้นใฝ่รู้ดี

พนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 1.388, p>.05) ดา้นการเงินดีพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่าง
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กนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.958, p<.05) ดา้นการงาน

ดีพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 1.910, p>.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.40) 

 

ตารางที่ 4.40 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความบา้งานของพนกังานท่ีมีสถานภาพการครอง

เรือนต่างกนั 

 

ความสุขในการทํางาน สถานภาพการครองเรือน n  SD F p 

สุขภาพดี โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

55.60 

48.59 

56.50 

57.18 

15.93 

15.41 

15.81 

15.11 

2.903* .034 

ผอ่นคลายดี โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

48.52 

45.00 

45.00 

47.74 

14.06 

14.31 

11.47 

12.55 

1.016 .385 

นํ้ าใจดี 

 

 

 

โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

66.98 

60.93 

60.14 

67.11 

13.19 

15.78 

15.95 

11.91 

3.863* .009 

จิตวิญญาณดี โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

65.75 

62.50 

60.00 

67.59 

14.60 

17.51 

18.57 

13.95 

2.628* .050 
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน สถานภาพการครองเรือน n  SD F p 

ครอบครัวดี โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

53.32 

49.21 

55.41 

57.46 

18.51 

18.74 

23.30 

17.53 

3.182* .024 

สงัคมดี โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

52.93 

53.78 

53.13 

55.92 

11.99 

10.86 

9.25 

12.24 

2.666* .047 

ใฝ่รู้ดี โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

59.19 

54.43 

56.67 

57.38 

14.79 

11.97 

16.80 

15.00 

1.388 .246 

การเงินดี โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

51.65 

47.85 

40.83 

50.90 

16.32 

17.86 

15.13 

16.99 

2.958* .032 

การงานดี โสด 

หยา่/หมา้ย 

แต่งงานแลว้แยกกนัอยู ่

แต่งงานแลว้อยูเ่ป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

57.55 

58.70 

55.00 

59.83 

12.82 

11.09 

14.53 

12.15 

1.910 .127 
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน สถานภาพการครองเรือน n  SD F p 

รวม โสด 

หย่า/หม้าย 

แต่งงานแล้วแยกกนัอยู ่

แต่งงานแล้วอยู่เป็น

ครอบครัว 

273 

32 

20 

228 

57.52 

55.17 

54.43 

59.05 

9.49 

9.38 

9.67 

8.30 

3.357* .019 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.12 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทํางานพนักงานที่มกีารศึกษาแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนต่างกนั

โดยรวมพบวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.553, p>.05) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังาน

ออกเป็นรายดา้น พบวา่มีแค่ดา้นการงานดีพนกังานท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขใน

การทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.541, p<.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.41) 

 

 ตารางที่ 4.41 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมี

การศึกษาต่างกนั 

 

ความสุขในการทํางาน  การศึกษา n  SD F p 

สุขภาพดี ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

55.44 

57.31 

45.45 

60.00 

15.70 

15.49 

13.68 

14.14 

2.292 .077 

ผอ่นคลายดี ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

47.58 

48.46 

45.00 

60.00 

13.64 

13.01 

12.04 

0.00 

.888 .447 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4.41 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน  การศึกษา n  SD F p 

นํ้าใจดี 

 

 

 

ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

66.02 

67.34 

64.39 

69.45 

13.53 

12.12 

13.14 

7.86 

.533 .660 

จิตวิญญาณดี ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

65.66 

66.85 

67.73 

70.00 

15.80 

12.53 

13.85 

14.14 

.351 .789 

ครอบครัวดี ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

54.96 

54.67 

49.24 

87.50 

18.27 

18.49 

18.80 

17.68 

2.463 .062 

สงัคมดี ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

54.59 

53.64 

51.52 

56.25 

12.33 

11.20 

14.70 

14.74 

.454 .715 

ใฝ่รู้ดี ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

57.38 

59.02 

63.64 

66.67 

15.11 

14.28 

13.58 

11.79 

1.252 .290 

การเงินดี ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

49.96 

51.68 

60.80 

26.88 

17.01 

16.32 

12.53 

13..26 

1.818 .143 
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ตารางที่ 4.41 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน  การศึกษา n  SD F p 

การงานดี ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

58.99 

56.95 

64.55 

70.00 

13.24 

10.79 

12.76 

14.14 

2.541* .056 

รวม ตํา่กว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

358 

182 

11 

2 

57.95 

57.70 

58.72 

65.69 

9.37 

8.58 

7.89 

5.47 

.553 .646 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.13 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานที่มรีะดับตาํแหน่งงานใน

ปัจจุบันแตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีสถานภาพการครองเรือนต่างกนั

โดยรวมพบวา่พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการ

ทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 5.891, p<.05) และเม่ือแยกวิเคราะห์ความสุขในการ

ทาํงานของพนกังานออกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการเงินดีพนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานใน

ปัจจุบนัแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 6.735, 

p<.01) ดา้นการงานดีพนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนัแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขใน

การทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 13.957, p<.01) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.42) 

 

ตารางที่ 4.42 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีระดบั

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนัต่างกนั 

 

ความสุขในการทํางาน ระดับตาํแหน่งงานในปัจจุบัน n  SD F p 

สุขภาพดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

 

418 

 

55.83 

 

15.83 

 

.010 .990 

 ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

 

119 

 

56.05 

 

14.64   

 

 

 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 16 55.94 18.99   
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ตารางที่ 4.42 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ระดับตาํแหน่งงานในปัจจุบัน n  SD F p 

ผอ่นคลายดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

47.33 

49.03 

53.13 

13.98 

11.39 

9.46 

2.026 .133 

นํ้ าใจดี 

 

 

ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

66.01 

67.00 

68.92 

13.69 

10.75 

11.30 

.988 .373 

จิตวิญญาณดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

65.80 

66.76 

69.38 

14.97 

13.83 

15.48 

.602 .548 

ครอบครัวดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

54.86 

53.99 

61.46 

18.90 

16.41 

19.69 

1.159 .315 

สงัคมดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

54.11 

54.80 

52.86 

12.28 

10.99 

12.52 

.257 .774 

ใฝ่รู้ดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

58.19 

56.86 

64.06 

14.66 

15.40 

13.85 

1.721 .180 

หมายเหตุ ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4.42 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ระดับตาํแหน่งงานในปัจจุบัน N  SD F p 

การเงินดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

49.26 

55.36 

54.69 

17.14 

14.90 

12.60 

6.735** .001 

การเงินดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

49.26 

55.36 

54.69 

17.14 

14.90 

12.60 

6.735** .001 

การงานดี ระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

ระดบัหวัหนา้ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

418 

119 

16 

56.91 

63.07 

64.90 

12.68 

10.99 

9.80 

13.957** .000 

รวม ระดับพนักงาน-พนักงานอาวุโส 

ระดับหัวหน้าผู้ช่วยผู้จดัการ 

ตั้งแต่ระดบัผู้จดัการขึน้ไป 

418 

119 

16 

57.18 

59.94 

61.79 

9.55 

6.86 

7.87 

5.891* .003 

หมายเหตุ ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.14 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานที่มี  เวลาที่ใช้ไปกบัการทํางาน 

(นับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเลกิงาน รวมทั้งเวลาที่คดิ หรือทํากจิกรรมอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบังาน แม้ไม่ใช่

เวลาทํางาน : ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) แตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงานแตกต่าง

กนั ดว้ยสถิติอิสระ ( independent t-test)โดยรวมพบวา่พนกังานท่ีมีเวลาท่ีใชไ้ปกบัการทาํงาน

แตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( t = -1.010, p>.05) 

และเม่ือแยกวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานออกเป็นรายดา้น พบวา่พนกังานท่ีมีเวลา

ท่ีใชไ้ปกบัการทาํงานแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้าง

สถิติ (p>.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.43) 
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 ตารางที่ 4.43 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีเวลาท่ีใช้

ไปกบัการทาํงานต่างกนั 

 

ความสุขในการทํางาน เวลาที่ใช้ไปกบัการทํางาน n  SD t p 

สุขภาพดี นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

56.49 

55.66 

15.96 

15.55 

.552 .581 

ผอ่นคลายดี นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

49.18 

47.39 

13.59 

13.30 

1.394 .164 

นํ้ าใจดี 

 

นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

65.34 

66.83 

13.29 

12.96 

-1.184 .237 

จิตวิญญาณดี นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

65.21 

66.43 

14.29 

14.90 

.-861 .390 

ครอบครัวดี นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

56.29 

54.35 

17.52 

18.74 

1.094 .274 

สงัคมดี นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

53.29 

54.56 

11.21 

12.27 

-1.100 .272 

ใฝ่รู้ดี นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

56.92 

58.50 

15.00 

14.76 

-1.109 .268 

การเงินดี นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

50.51 

50.81 

18.16 

16.22 

-.186 .852 

การงานดี นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ข้ึนไป  

147 

406 

57.99 

58.64 

12.46 

12.59 

-.540 .589 

รวม น้อยกว่า 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ขึน้ไป  

147 

406 

57.26 

58.14 

9.85 

8.78 

-1.010 .313 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4.7.15 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานที่มปีระสบการณ์ทํางาน

แตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั

โดยรวมพบวา่พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการาํงานไม่

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 1.719, p>.05) และเม่ือแยกวิเคราะห์ความสุขในการทาํงาน

ของพนกังานออกเป็นรายดา้น ดา้นสุขภาพดีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีคะแนน

ความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.167, p>.05) ดา้นผอ่นคลายดี

พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 2.290, p>.05) ดา้นนํ้ าใจดีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมี

คะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 1.592, p>.05) ดา้นจิต

วญิญาณดีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่าง

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 1.592, p>.05) ดา้นครอบครัวดีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน

แตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 1.121, p>.05) 

ดา้นสงัคมดีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 1.705, p>.05) ดา้นใฝ่รู้ดีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน

แตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 3.016, p<.05) 

ดา้นการเงินดีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่

แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 0.559, p>.05) ดา้นการงานดีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน

แตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.631, p<.05) (ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.44) 

 

ตารางที่ 4.44 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมี

ประสบการณ์ทาํงานต่างกนั 

 

ความสุขในการทํางาน ประสบการณ์ทํางาน n  SD F p 

สุขภาพดี นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

55.99 

55.85 

56.45 

55.05 

14.42 

17.28 

15.04 

14.65 

.167 .919 
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ตารางที่ 4.44 (ต่อ) 
 

      

ความสุขในการทํางาน ประสบการณ์ทํางาน n  SD F p 

ผอ่นคลายดี นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

50.57 

48.04 

46.23 

47.13 

13.47 

14.64 

11.33 

13.28 

2.290 .077 

นํ้ าใจดี 

 

นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

68.73 

65.33 

66.57 

66.00 

13.84 

14.18 

11.95  

11.35 

1.592 .190 

จิตวิญญาณดี นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

57.38 

55.24 

53.42 

53.70 

18.96 

18.85 

18.01 

17.63 

.532 .661 

ครอบครัวดี นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

56.55 

53.65 

54.00 

53.28 

12.94 

12.08 

12.38 

10.13 

1.121 .340 

สงัคมดี นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

61.51 

57.60 

58.11 

55.56 

14.63 

14.66 

15.16 

14.41 

1.705 .165 

ใฝ่รู้ดี นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

50.12 

49.76 

51.67 

51.79 

16.47 

16.97 

16.43 

17.11 

3.016* .030 

การเงินดี นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

50.12 

49.76 

51.67 

51.79 

16.47 

16.97 

16.43 

17.11 

.559 .642 
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ตารางที่ 4.44 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน ประสบการณ์ทํางาน n  SD F p 

การงานดี นอ้ยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

105 

194 

146 

108 

59.35 

56.65 

58.66 

60.63 

12.70 

12.94 

11.89 

12.27 

2.631* .049 

รวม น้อยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีขึน้ไป 

105 

194 

146 

108 

59.53 

57.14 

57.52 

58.23 

9.22 

9.60 

8.80 

8.18 

1.719 .162 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.7.16 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานที่มรีายได้เฉลีย่รวมต่อเดือน

จากบริษัท แตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทั 

แตกต่างกนัโดยรวมพบวา่พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการาํงานแตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.8885, p<.05) และเม่ือแยกวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของพนกังาน

ออกเป็นรายดา้น ดา้นสุขภาพดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีอายขุองพนกังานท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทัแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 0.842, p>.05) ดา้นผอ่นคลายดีคะแนนความสุขในการทาํงานของพนกังาน

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทัไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 0.978, p>.05) ดา้น

นํ้ าใจดีพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่าง

อยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 3.755, p<.05) ดา้นจิตวิญญาณดีพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือน

จากบริษทัแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ ( F = 2.847, 

p<.05) ดา้นครอบครัวดีพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทัมีคะแนนความสุขในการ

ทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.456, p<.05) ดา้นสงัคมดีพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวม

ต่อเดือนจากบริษทัแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

(F = 1.772, p>.05) ดา้นใฝ่รู้ดีพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทัแตกต่างกนัมีคะแนน

ความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 2.160, p<.05) ดา้นการเงินดีพนกังานท่ี
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มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทัแตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่ง

เช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 5.588, p<.01) ดา้นการงานดีพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษทั 

แตกต่างกนัมีคะแนนความสุขในการทาํงานแตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ (F = 5.588, p<.01) (ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.45) 

 

 ตารางที่ 4.45 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทาํงานของพนกังานท่ีมีรายได้

เฉล่ียรวมต่อเดือนต่างกนั 

 

ความสุขในการทํางาน รายได้เฉลีย่รวมต่อ

 

n  SD F p 

สุขภาพดี นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

56.96 

54.96 

57.30 

57.40 

53.53 

50.56 

13.89 

16.81 

14.38 

15.53 

14.77 

12.61 

.842 .520 

ผอ่นคลายดี นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

49.67 

47.69 

47.80 

46.02 

50.29 

42.22 

14.28 

14.10 

12.74 

10.25 

10.68 

9.39 

.978 .431 

นํ้ าใจดี 

 

นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

70.70 

64.42 

68.20 

66.05 

65.69 

66.98 

13.95 

13.84 

10.71 

9.78 

11.45 

14.79 

3.755* .002 
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ตารางที่ 4.45 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน รายได้เฉลีย่รวมต่อ

 

n  SD F p 

จิตวิญญาณดี นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

70.03 

64.13 

68.07 

66.67 

63.82 

63.89 

15.04 

15.76 

12.83 

11.03 

11.11 

15.16 

2.847* .015 

ครอบครัวดี นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

57.23 

56.10 

50.38 

55.40 

54.90 

44.44 

20.15 

18.38 

18.30 

15.96 

11.81 

19.09 

2.456* .032 

สงัคมดี นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

57.23 

54.00 

53.06 

53.78 

50.25 

54.63 

13.91 

11.68 

12.22 

8.84 

9.14 

16.33 

1.772 .117 

ใฝ่รู้ดี นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

62.36 

57.78 

56.04 

57.72 

54.90 

56.48 

15.68 

14.69 

14.74 

14.28 

9.80 

17.67 

2.160* .057 
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ตารางที่ 4.45 (ต่อ) 

 

ความสุขในการทํางาน รายได้เฉลีย่รวมต่อ

 

n  SD F p 

การเงินดี นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

48.01 

48.30 

53.78 

58.22 

56.99 

58.33 

17.70 

16.58 

16.27 

14.05 

14.64 

14.66 

5.588** .000 

การงานดี นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

59.87 

55.83 

61.35 

62.01 

61.57 

62.34 

14.00 

12.41 

10.90 

11.68 

11.70 

12.32 

5.198** .000 

รวม น้อยกว่า 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทขึน้ไป 

91 

273 

109 

54 

17 

9 

60.22 

56.55 

58.54 

59.46 

58.40 

57.83 

10.13 

9.07 

8.99 

6.52 

6.42 

11.36 

2.885* .014 

หมายเหตุ ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



 

 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง  แรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขในการทาํงาน เป็น

การศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีตวัแปรตาม คือ ความสุขในการทาํงานซ่ึงมีองคป์ระกอบคือ สุขภาพ

ดี(Happy Body) ผอ่นคลายดี ( Happy Relax) นํ้าใจดี ( Happy Heart) จิตวิญญาณดี ( Happy Soul) 

ครอบครัวดี ( Happy Family) สงัคมดี ( Happy Society) ใฝ่รู้ดี ( Happy Brain) การเงินดี ( Happy 

Money) การงานดี (Happy Work Life) ตวัแปรอิสระคือ  แรงจงูใจในการทาํงาน และความบา้งาน  

และงานวิจยัใจน้ียงัศึกษาถึงความแตกต่างในการทาํงานขององคก์รไทย และองคก์รต่างประเทศท่ี

อยูใ่นไทย 

วธีิการศึกษาวจิยัใชว้ธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต่างๆ โดยการศึกษา แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํไปใชใ้นการสร้างกรอบแนวคิด สร้างเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู และการอภิปรายผลการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานใน

องคก์ร 3 องคก์ร คือองคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย จาํนวนทั้งหมด  553 

คน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและปรับปรุงเป็นบางส่วน 

ซ่ึงประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจรายการ  (Check 

List) จาํนวน 9 ขอ้ และ แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขใน

การทาํงาน  โดยใชม้าตรวดัแบบ  Likert’s Scale การวิเคราะห์ขอ้มลู ความสุขในการทาํงานดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูป HAPPINOMETER โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  ไดแ้ก่  สถิติเชิงพรรณนา  คือ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์องคป์ระกอบ  และสถิติวิเคราะห์  คือ การ

ทดสอบ  Independent Samples t-test, One-Way ANOVA ในบทน้ีจะไดส้รุปและอภิปรายผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีรายงานในบทท่ี 4 รวมทั้งแจกแจงขอ้เสนอแนะเพ่ือการประยกุตใ์ช้  และเพ่ือการ

วจิยัต่อยอดต่อไป  

 



140 

 

5.1 การสรุปและอภปิรายผล 

5.1.1 สรุปและอภิปรายผลตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานในองคก์ร 3 องคก์ร

จาํนวน 553 คน ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 

21-30 ปี และมีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 31-40 ปี ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่สถานภาพโสด มี

ระดบัการศึกษาตํ่าปริญญาตรี ตาํแหน่งในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นระดบัพนกังาน-พนกังานอาวโุส 

เวลาท่ีพนกังานส่วนใหญ่ใชใ้นการทาํงาน (นบัตั้งแต่เชา้จนกระทัง่เลิกงาน รวมทั้งเวลาท่ีคิด หรือทาํ

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน แมไ้ม่ใช่เวลาทาํงาน : ชัว่โมงต่อสปัดาห์) ส่วนใหญ่ตั้งแต่ 48 

ชัว่โมงข้ึนไป มีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 1-5 ปีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือน ท่ีได้จากบริษทั เช่น 

เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 10,000 – 20,000 บาท 

 

5.1.2 สรุปและอภิปรายผลตวัแปร 

5.1.2.1 แรงจงูใจในการทาํงาน  

  การศึกษาในคร้ังน้ี จากทฤษฎีสองปัจจยั (Two – Factor Theory) ของเฮอร์สเบิร์ก 

เฟรเดอริค (Frederick Herzberg) ผูว้จิยัไดน้าํมาศึกษาแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานท่ีทาํงาน

ในองคก์รไทย และพนกังานท่ีทาํงานในองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นไทย โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีให้

เลือกระดบัคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน จาํนวน 25 ขอ้พบวา่ พนกังานทั้ง 3 องคก์ร มีคะแนนแรงจงูใจ

ในการทาํงานดา้นปัจจยัอนามยั (hygiene factors ) ซ่ึงไดแ้ก่ สมัพนัธภาพกบัผูค้วบคุมบงัคบับญัชา 

สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน นโยบายและการบริหารงานของบริษทั ความมัน่คงในงาน ค่าจา้ง มี

คะแนนแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานทั้ง 3 องคก์รพนกังานใหค้ะแนนสูงกวา่แรงจงูใจในการ

ทาํงานดา้นปัจจยัแรงจงูใจ ( Motivation factor)ซ่ึงไดแ้ก่ ความสาํเร็จ การไดรั้บการยอมรับ 

ความกา้วหนา้ ตวัเน้ืองานเอง ความรับผดิชอบ ดงันั้นในการท่ีจะสร้างใหพ้นกังานมีแรงจงูใจในการ

ทาํงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหสู้งข้ึนนั้น ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

ของแรงจงูใจในการทาํงานดา้นปัจจยัอนามยั (hygiene factors ) เพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของพนกังาน 

5.1.2.2 ความบา้งาน 

  จาการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเก่ียวกบัความบา้งานทาํใหผู้ว้จิยั

สามารถสรุปความบา้งานออกมาได ้ 5 ขอ้ไดแ้ก่ คิดถึงแต่  เร่ืองงานตลอดเวลา เคร่งเครียดกบังาน

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั เนน้ความสมบูรณ์ ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ จากผลการวเิคราะห์ของพนกังานในองคก์ร
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ทั้ง 3 องคก์รดว้ยแบบสอบถามท่ีมีใหเ้ลือกระดบัคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน จาํนวน 28 ขอ้พบวา่ 

พนกังานทั้ง 3 องคก์ร มีคะแนนความบา้งานส่วนใหญ่ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ รองลงมาคือดา้น

เคร่งเครียดกบังาน ดา้นกระตือรือร้น ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีพนกังานทั้ง 3 องคก์รให้

คะแนนนอ้ยท่าสุดคือดา้นคิดถึงเร่ืองงานตลอดเวลา ซ่ึงจะพบวา่พนกังานในองคก์รใหค้วามสาํคญั

กบัเร่ืองการเนน้ความสมบูรณ์ ของงาน  แต่กไ็ม่ไดคิ้ดถึงเร่ืองงานตลอดเวลา แสดงใหเ้ห็นวา่

พนกังานในองคก์รไม่ไดมี้ความบา้งานมากจนเกินไปถึงขั้นคิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา 

 

5.1.2.3 ความสุขในการทาํงาน 

  จากการศึกษาเร่ืองความสุขในการทาํงานแลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขทั้งในเร่ืองงานและในชีวติทัว่ๆไป จาํนวน 56 ขอ้ พบวา่

ความสุขของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีพนกังานมีความสุข

มากท่ีสุดคือนํ้ าใจดี (Happy Heart) กบัจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ส่วนดา้นท่ีพนกังานทั้ง 3 องคก์ร

มีความสุขนอ้ยท่ีสุดคือดา้น ผอ่นคลายดี ( Happy Relax) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในการใหค้ะแนนจากการ

ตอบแบบสอบถามพบวา่พนกังานส่วนใหญ่ทั้ง 3 องคก์ร จะมีความสุขโดยเนน้ไปท่ีเร่ืองของจิตใจ

การมีนํ้ าใจช่วยเหลือสงัคมทาํใหพ้นกังานมีความสุข ส่วนดา้นท่ีพนกังานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี

ความสุขคือดา้นการผอ่นคลายร่างกายจากการทาํงานองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้

ความสาํคญัในเร่ืองความสุขของพนกังานโดยเฉพาะเร่ืองการทาํใหพ้นกังานรู้สึกผอ่นคลาย 

 

5.2 การสรุปและอภปิรายผลการทดสอบสมมตฐิาน 

การวเิคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 4 ปรากฏวา่พบผล

สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1และ 2 สมมติฐานท่ี 4 พบผลสนบัสนุนสมมติฐานส่วนหน่ึง และไม่พบผล

สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 (ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1) โดยมีรายละเอียดดงัท่ีจะไดอ้ภิปรายต่อไป 

 

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมตฐิานการวจิยั ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานมากมีความบา้งานมากกวา่

พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย  

สนบัสนุนสมมติฐาน 
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2  

พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานมากมีความสุขในการทํางาน

มากกว่า พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานน้อย  

สนับสนุนสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 3 

พนักงานท่ีมีความบ้างานมากมีความสุขในการทํางานมากกว่า

พนักงานท่ีมีความบ้างานน้อย 

ไม่สนับสนุนสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 4 

พนักงานไทยท่ีทํางานในองค์กรไทยและองค์กรต่างประเทศท่ีอยู่

ในประเทศไทยมีแรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน และความสุข

ในการทํางานต่างกัน 

สนับสนุนสมมติฐาน 

เพียงบางส่วน 

 

5.2.1 ความบ้างานกับแรงจูงใจในการทํางาน 

สมมติฐานท่ี 1: พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานมากมีความบ้างานมากกว่าพนักงานท่ีมี

แรงจูงใจในการทํางานน้อย 

ผลการศึกษา พบว่า สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 คือ พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานมาก มีความบ้า

งานมากกว่ากลุ่มน้อยอย่างชัดเจนโดยรวมและแยกองค์ประกอบรายด้าน เพราะเหตุนี้ ผลการศึกษา

อธิบายได้ว่า แรงจูใจในการทํางานส่งเสริมให้เกิดความบ้างาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Broeck 

and others (2011: 611) ท่ีพบว่า แรงจูงใจมีผลทางบวกต่อความบ้างาน  แรงจูงใจในการทํางานยัง

เป็นรากฐานท่ีก่อให้เกิดความบ้างาน Beek, Hu, Schaufeli, Taris and Schreurs (2012: 30-55) พบว่า

ระดับความบ้างานสูงมีความสัมพันธ์ทางความคิดและเก่ียวกับความผูกพันในงานสูง เป็น

ความสัมพันธ์ท่ีขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ส่วนความเหน่ือยหน่ายในงานสูงส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ท่ี

ขึ้นอยู่กับปัจจัยอยู่ภายในต่ํา 

5.2.2 ความสุขในการทํางานกับแรงจูงในในการทํางาน  

สมมติฐานท่ี 2 : พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานมากมีความสุขในการทํางานมาก

พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานน้อย 

ผลการศึกษา พบว่า พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานมาก มีความสุขในการทํางาน

มากกว่ากลุ่มน้อยอย่างชัดเจนโดยรวมและรายด้าน พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานมากมี



143 

 

ความสุข ดา้นผอ่นคลายดี ดา้นนํ้ าใจดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นจิตวิญญาณดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นใฝ่รู้

ดี และดา้นการงานดีมากกวา่พนกังานท่ีมีแรงจงูใจในการทาํงานนอ้ย แต่พบวา่มีบางดา้นท่ีไม่พบ

ความแตกต่างระหวา่งความสุขในการทาํงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ดา้นสุขภาพดี ดา้นจิต

วญิญาณดี ดา้นสงัคมดี ดา้นการเงินดี (ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2)  

ผลการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่แรงจงูใจในการทาํงานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความสุข

ในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลกัษมี สุดดี (2550) พบวา่แรงจงูใจในการทาํงานมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการทาํงาน และงานวจิยัของ นิสารัตน ์ไวยเจริญ(2554) พบวา่

ปัจจยัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสามารถทาํนายความสุขในการทาํงานได ้ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ

จงจิต เลิศวบิลูยม์งคล (2547) พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงาน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการทาํงาน และ สิรินทร แซ่ฉัว่ (2553) พบวา่สภาพแวดลอ้ม

ในงาน ซ่ึงปัจจยัภายในองคก์ารทุกดา้นมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสุขในการทาํงาน บุคลากรมี

ความสุขจากการไดท้าํงานท่ีตนเองรัก งานมีความอิสระและมีเอกลกัษณ์ของงาน กฎระเบียบและ

เวลางานท่ียดืหยุน่ การไดล้าพกัผอ่นติดต่อกนั การไดรั้บคาํชมเชยและการยอมรับ มีความสมัพนัธ์

อนัดีกบัหวัหนา้งาน เป็นส่ิงสาํคญัมากต่อความสุขในการทาํงาน  การรับรู้ในงาน ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัส่วนประกอบกบัชีวติการทาํงานเพ่ือปรับปรุงใหดี้ข้ึน เป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกใจท่ีค่าตอบแทน

สาํคญันอ้ยกวา่ความพึงพอใจในงาน ถา้สภาพสงัคมการใหค้วามสาํคญักบังานตํ่า  เม่ือค่าตอบแทน

ครอบคลุมถึงความตอ้งการพ้ืนฐาน และสภาพสงัคมท่ีตํ่ากวา่ธรรมชาติ เงินเดือนและสถานภาพอาจ

มีความจาํเป็นกบัชีวติส่วนตวั แต่ในขณะท่ีงาน การทาํงานค่าตอบแทนไม่ใช่เร่ืองสาํคญั เพราะคุณ

ไม่ไดใ้ชเ้งินนั้น ในชาวตะวนัตกส่วนใหญ่ การศึกษา สถานะ เงิน ไม่ไดน้าํมาใชใ้นประสบการณ์

จริงในการทาํงานเหมือนกบัการใชชี้วติ ถา้เราพิจารณาชีวติการทาํงานในเง่ือนไขการจดัลาํดบั

ความสาํคญั  (Ventegodt, Andersen, Kande, and Merrick, 2008: 117-125) 

การศึกษาแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานจะเห็นไดว้า่การท่ีพนกังานมีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง มีคุณธรรมศีลธรรม เป็นคนกระตือรือร้นชอบเรียนรู้ และเป็นคนท่ีมีวินยัในการใชเ้งิน ไม่

ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน  แต่พนกังานท่ีบริหารเวลาในแต่ละวนัเพ่ือการผอ่นคลาย มีนํ้ าใจ

สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อผูอ่ื้น และพนกังานท่ีมีความ

สบายใจในท่ีทาํงานมีความรักความผกูพนัและความภาคภมิูใจในองคก์รมีความมัน่ใจในอาชีพ

รายได ้และมีความพึงพอใจกบัความกา้วหนา้ของตนเองในองคก์ร แรงจงูใจในการทาํงานส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงาน 
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5.2.3 ความสุขในการทํางานกบัความบ้างาน 

สมมตฐิานที ่3 : พนกังานท่ีบา้งานมีความสุขในการทาํงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีไม่บา้งาน 

พบวา่พนกังานท่ีมีความบา้งาน ไม่ส่งเสริมใหเ้กิด ความสุขในการทาํงานโดยรวม แต่เม่ือวเิคราะห์

รายดา้นพบวา่ พนกังานท่ีมีความบา้งาน มีความสุขดา้นนํ้ าใจดี และดา้นการงานดี มากกวา่พนกังาน

ท่ีไม่บา้งาน (ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2) ดั้งนั้นผลการศึกษาทาํใหเ้ห็นไดว้า่ความบา้งานไม่ส่งเสริมให้

เกิดความสุขในดา้นอ่ืนๆ ของชีวติแต่ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในดา้นการงานดี จะเห็นไดว้า่พนกังาน

ท่ีมีความสบายใจในท่ีทาํงานมีความรักความผกูพนัและความภาคภมิูใจในองคก์รมีความมัน่ใจใน

อาชีพรายได ้และมีความพึงพอใจกบัความกา้วหนา้ของตนเองในองคก์ร มีความสุขในการทาํงานซ่ึง

ในงานวจิยัของ Friedman and Lobel (2003: 87-97) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคนบา้งานอยา่งมีความสุขใน

ผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่พนกังานใหพ้นกังานเกิดความสมดุลของชีวติ แสดงให้

เห็นวา่เม่ือผูบ้ริหารไดม้อบความเจริญกา้วหนา้ ไม่ใช่แค่เร่ืองงานแต่สนใจถึงเร่ืองการดาํรงชีวติ ทั้ง

ท่ีบา้นและท่ีทาํงาน ดแูลดา้นสงัคม ติดตามทั้งดา้นร่างกายและอารมณ์ความรู้สึก จิตวญิญาณ ความ

เป็นอยูท่ี่ดี ทาํใหพ้นกังานมีความสุขและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพ่ือใหง้านออกมาประสบผลสาํเร็จ 

และ Burke (2000: 11–16) พบวา่ ความบา้งานกบัความสุขมีความสมัพนัธก์นั  Burke, Matthiesen 

and Pallesen (2006: 1223-1233)ไดศึ้กษาต่อในงานวจิยัเร่ือง Personality correlates of workaholism 

พบวา่ องคป์ระกอบของความบา้งานทั้ง 3 องคป์ระกอบคือ ความมุ่งมัน่ในงาน ความรู้สึกมีแรงขบั

ในการทาํงาน และความสนุกในการทาํงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสุขในการทาํงาน 

การศึกษาความบา้งานของพนกังานจะเห็นไดว้า่การท่ีพนกังานมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  มี

ความผอ่นคลายดี  มีคุณธรรมศีลธรรม มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อผูอ่ื้น เป็นคน

กระตือรือร้นชอบเรียนรู้ และเป็นคนท่ีมีวนิยัในการใชเ้งิน ไม่ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน แต่

พนกังานท่ีบริหารเวลาในแต่ละวนัเพ่ือการผอ่นคลาย และพนกังานท่ีมีความสบายใจในท่ีทาํงานมี

ความรักความผกูพนัและความภาคภมิูใจในองคก์รมีความมัน่ใจในอาชีพรายได ้และมีความพึง

พอใจกบัความกา้วหนา้ของตนเองในองคก์ร ความบา้งานส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน 

 

ตารางที่ 5.2 สรุปความเก่ียวขอ้งกนัของความสุขในการทาํงานกบั แรงจงูใจในการทาํงานและความ

บา้งาน  

 

องค์ประกอบ แรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน 

ความสุขในการทํางาน   

สุขภาพดี   
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) 

องค์ประกอบ แรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน 

ผอ่นคลายดี    

นํ้าใจดี    

จิตวิญญาณดี    

ครอบครัวดี    

สงัคมดี   

ใฝ่รู้ดี   

การเงินดี   

การงานดี   

โดยรวม   

หมายเหตุ :   หมายถึง “แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

 ”หมายถึง “ไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

 

5.2.4  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน ความสุขในการทํางาน ขององค์กร

ไทยและองค์กรต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย 

สมมตฐิานที ่4 : พนกังานไทยท่ีทาํงานในองคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่น

ประเทศไทยมีแรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขในการทาํงานต่างกนั 

ผลการศึกษาทาํใหท้ราบวา่แรงจงูใจในการทาํงานส่งผลต่อความบา้งานในทุกๆ ดา้นของ

ทั้ง 3 องคก์ร และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งแรงจงูใจในการทาํงานกบัความสุขในการทาํงานโดยรวม

ทั้ง 3 องคก์ร พบวา่แรงจงูใจในการทาํงานส่ง เสริมใหเ้กิด ความสุขในการทาํงาน แต่เม่ือแยก

องคป์ระกอบรายดา้นพบวา่ ดา้นสุขภาพดี แรงจงูใจในการทาํงานไม่ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการ

ทาํงานของทั้ง 3 องคก์ร ทาํใหท้ราบไดว้า่พนกังานท่ีมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่ส่ งเสริมใหเ้กิด

ความสุขในการทาํงาน ดา้นผอ่นคลายดี การท่ีพนกังานบริหารเวลาในแต่ละวนัเพ่ือการผอ่นคลาย 

ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานของพนกังานองคก์รไทยและองคก์รองักฤษ แต่ไม่ส่งเสริมให้

เกิดความสุขในการทาํงานขององคก์รญ่ีปุ่น ดา้นนํ้ าใจดี พนกังานท่ีมีนํ้ าใจสร้างประโยชนแ์ก่

ส่วนรวม และดา้นการงานดี พนกังานท่ีบริหารเวลาในแต่ละวนัเพ่ือการผอ่นคลาย และพนกังานท่ีมี

ความสบายใจในท่ีทาํงานมีความรักความผกูพนัและความภาคภมิูใจในองคก์รมีความมัน่ใจในอาชีพ

รายได ้และมีความพึงพอใจกบัความกา้วหนา้ของตนเองในองคก์รพบวา่ แรงจงูใจในการทาํงาน

ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานทั้ง 3 องคก์ร ดา้นจิตวญิญาณดี พนกังานท่ีมีคุณธรรมศีลธรรม 

และดา้นครอบครัวดี พนกังานท่ีมีครอบครัวท่ีอบอุ่น แรงจงูใจในการทาํงานส่งเสริมใหเ้กิดความสุข
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ในการทาํงานในองคก์รไทยแต่ไม่ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานในองคก์รญ่ีปุ่นและองคก์ร

องักฤษ ดา้นสงัคมดี พนกังานท่ีมีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อผูอ่ื้นพบวา่แรงจงูใจในการทาํงานส่ง เสริมให้

เกิดความสุขในการทาํงานในองคก์รองักฤษ และองคก์รญ่ีปุ่น แต่ไม่ส่ง เสริมใหเ้กิด ในองคก์รไทย 

ดา้นใฝ่รู้ดี พนกังานท่ีเป็นคนกระตือรือร้นชอบเรียนรู้ และดา้นการเงินดี พนกังานท่ีเป็นคนท่ีมีวนิยั

ในการใชเ้งินพบวา่แรงจงูใจในการทาํงานส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานในองคก์รไทย แต่

ไม่พบวา่ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานในองคก์รญ่ีปุ่น และองคก์รองักฤษ  ส่วนเร่ืองความ

บา้งานโดยรวมจะเห็นไดว้า่องคก์รไทยความบา้งานส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงาน แต่องคก์ร

ญ่ีปุ่นและองคก์รองักฤษกลบัไม่พบความแตกต่าง แต่เม่ือวเิคราะห์รายดา้นในแต่ละองคก์รพบวา่

องคก์รไทยความบา้งานท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานมีดา้นนํ้ าใจดี ดา้นจิตวญิญาณดี ดา้น

ครอบครัวดี ดา้นใฝ่รู้ดี ดา้นการเงินดี และดา้นการงานดี ส่วนองคก์รญ่ีปุ่นความบา้นงานท่ี ส่งเสริม

ใหเ้กิดความสุขพบแค่ดา้นการงานดีดา้นเดียว เม่ือมาดใูนองคก์รองักฤษมี 2 ดา้นท่ีความบา้งาน

ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานคือ ดา้นผอ่นคลายดีและดา้นจิตวญิญาณดี แสดงใหเ้ห็นวา่

ความบา้งานกบัความสุขในการทาํงานในแต่ละ องคก์รมีความแตกต่างกนัรายดา้น ซ่ึงแต่ละองคก์ร

แต่ละวฒันธรรมกมี็ความแตกต่างกนัในการทาํงานดงังานวจิยัชัว่โมงการ ทาํงานข้ึนอยูก่บั

วฒันธรรมขององคก์รนั้น  การ ทาํงานกบัความสมัพนัธร์ะหวา่ความสุขในครอบครัว ผูห้ญิงชาว  

ออสเตรเลียมีความสุขถา้สามีของเธอทาํงานเตม็เวลามากข้ึน แต่สาํหรับผูช้ายนั้นชัว่โมงการทาํงาน

ของผูห้ญิงไม่มีความสาํคญักบัความสุขของผูช้าย แต่สาํหรับผูห้ญิงชาวเนเธอร์แลนดจ์ะตรงกนัขา้ม 

ส่วนผูห้ญิงชาวดกัซช์ัว่โมงการทาํงานท่ีเพ่ิมข้ึนของสามีนั้นไม่มีผลต่อความสุขแต่ผูช้ายกลบัมี

ความสุขถา้ภรรยาทาํงานนอกเวลา จะเปรียบเทียบไดว้า่การมีชัว่โมงการทาํงานมากข้ึนเป็นผลต่อ

รายไดข้องครอบครัว แต่สาํหรับผูช้ายแลว้ชัว่โมงการทาํงานของคู่ของเขาไม่มีผลกระทบต่อความ

พึงพอใจของชีวติของเขา ( Pouwels, 2011) ส่วนการศึกษา เร่ือง  Work to Live or Live to Work? 

Unemployment, Happiness, and Culture. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for 

the Study of Labor ของ Krause (2011: 1-11) พบวา่วฒันธรรมมีผลต่อความสุข  
 

ตารางที่ 5.3 สรุปความเก่ียวขอ้งกนัของความสุขในการทาํงานกบัแรงจงูใจในการทาํงานและความ

บา้งาน ขององคก์รไทยและองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นไทย 
 

องค์ประกอบ 
แรงจูงใจในการทํางาน 

องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่น องค์กรองักฤษ 

ความบ้างาน    

คิดถึงเร่ืองงานตลอดเวลา    
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
แรงจูงใจในการทํางาน 

องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่น องค์กรองักฤษ 

เคร่งเครียดกบังาน    
กระตือรือร้นชอบแข่งขนั    
เนน้ความสมบูรณ์    
ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ    
โดยรวม    
ความสุขในการทํางาน    

สุขภาพดี    
ผอ่นคลายดี    
นํ้าใจดี    
จิตวิญญาณดี    
ครอบครัวดี    
สงัคมดี    
ใฝ่รู้ดี    
การเงินดี    
การงานดี    
โดยรวม    

หมายเหตุ :   หมายถึง “แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

 ”หมายถึง “ไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

 

ตารางที่ 5.4 สรุปความเก่ียวขอ้งกนัของความบา้งานกบัความสุขในการทาํงานขององคก์รไทยและ

องคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 

องค์ประกอบ 
ความบ้างาน 

องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่น องค์กรองักฤษ 

ความสุขในการทํางาน    

สุขภาพดี    

ผอ่นคลายดี    
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 
ความบ้างาน 

องค์กรไทย องค์กรญี่ปุ่น องค์กรองักฤษ 

นํ้าใจดี    

จิตวิญญาณดี    

ครอบครัวดี    
สงัคมดี    
ใฝ่รู้ดี    
การเงินดี    
การงานดี    
โดยรวม    

หมายเหตุ :   หมายถึง “แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

 ”หมายถึง “ไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

 

5.3  การสรุปและอภปิรายผลนอกเหนือสมมตฐิาน 

ในท่ีน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยแยกวิเคราะห์ตามกลุ่มปัจจยัส่วนบุคคล พบผลเด่นชดัท่ี

น่าสนใจดงัน้ี  

5.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลกบัความบ้างาน 

ผลการศึกษาขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานท่ีพบวา่ ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานโดยรวม

ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาพบวา่ระดบัปริญญาเอก ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานสูงกวา่ระดบัอ่ืนๆ เวลาท่ี

ใชใ้นการทาํงานพบวา่พนกังานท่ีทาํงานตั้งแต่ 48 ชัว่โมงข้ึนไป ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานสูงกวา่

เวลาท่ีนอ้ยกว่า 48 ชัว่โมง และรายไดพ้บวา่ พนกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาทส่งเสริมใหเ้กิด

ความบา้งานสูงกวา่ระดบัอ่ืนๆ แต่เม่ือแยกองคป์ระกอบรายดา้นของความบา้งานพบวา่ เพศ 

ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงานก็ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งาน ส่วนอายแุละสถานภาพการครอง

เรือนทั้งโดยรวมและแยกองคป์ระกอบไม่พบว่า ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งาน ในการศึกษาแยก

องคป์ระกอบความบา้งานรายดา้นพบวา่ (1) เพศชายส่งเสริมใหเ้กิดความบา้งานสูงกวา่เพศหญิงใน

ดา้นเคร่งเครียดกบังาน ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ (2) การศึกษาพบวา่ การศึกษา ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งาน

ดา้นเคร่งเครียดกบังาน พนกังานท่ีระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีส่งเสริมใหเ้กิดความบา้งานสูงกวา่ระดบั

อ่ืนๆ ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ พนกังานท่ีระดบัปริญญาโท ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานสูงกวา่ระดบั
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อ่ืนๆ (3) ตาํแหน่งงาน พบวา่ดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํ พนกังานท่ีเป็นระดบัหวัหนา้หรือผูจ้ดัการข้ึนไป

ส่งเสริมใหเ้กิดความบา้งานสูงกวา่ตาํแหน่งอ่ืนๆ (4) เวลาท่ีใชใ้นการทาํงานพบวา่ พนกังานท่ีทาํงาน

เวลาตั้งแต่ 48 ชัว่โมงข้ึนไป ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานในดา้นคิดถึงแต่เร่ืองงานตลอดเวลา ดา้น

เคร่งเครียดกบังาน ดา้นเนน้ความสมบูรณ์ และดา้นย ํ้าคิดยาํทาํสูงกวา่เวลาท่ีใชใ้นการทาํงานท่ีนอ้ย

กวา่ 48 ชัว่โมง ส่วนดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนัไม่พบวา่ส่งเสริมใหเ้กิดความบา้งาน (5)ประสบ - 

การณ์ทาํงานพบวา่ดา้นท่ีส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานมี 2 ดา้นคือดา้นเคร่งเครียดกบังาน และดา้น

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั และพบวา่พนกังานท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 1 ปีส่งเสริมใหเ้กิดความบา้

งานสูงกวา่ระดบัอ่ืนๆ (6) รายได ้พบวา่รายได้ ส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานดา้นคิดถึงเร่ืองงาน

ตลอดเวลา และดา้นเคร่งเครียดกบังาน พนกังานท่ีมีรายดา้น 50,000 บาทข้ึนไปส่งเสริมใหเ้กิดความ

บา้งานสูงกวา่รายไดร้ะดบัอ่ืนๆ ดา้นกระตือรือร้นชอบแข่งขนัและดา้นย ํ้าคิดย ํ้าทาํพบวา่ พนกังานท่ี

มีรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาทส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานสูงกวา่รายไดร้ะดบัอ่ืนๆ ดา้นเนน้ความ

สมบูรณ์ พนกังานท่ีมีรายได ้ 10,000 -20,000 บาทส่งเสริมใหเ้กิด ความบา้งานสูงกวา่รายไดร้ะดบั

อ่ืนๆ 

 

ตารางที ่5.5 สรุปขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีมีความแตกต่างและไม่แตกอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

ต่อความบา้งาน 

 

องค์ประกอบ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ การศึกษา ตําแหน่ง เวลาทาํงาน ประสบการณ์ รายได้ 

ความบ้างาน       

คิดถงึเร่ืองงานตลอดเวลา       

เคร่งเครียดกบังาน       

กระตือรือร้นชอบแข่งขนั       

แตกต่างเนน้ความสมบูรณ์       

ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ       

โดยรวม       

หมายเหตุ :   หมายถึง “แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 

 ”หมายถึง “ไม่แตกต่างอยา่งเช่ือถือไดท้างสถิติ 
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5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลกบัความสุขในการทํางาน 

ผลการศึกษาขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานท่ีพบวา่ ส่งเสริมใหเ้กิด ความสุขในการทาํงาน

โดยรวมไดแ้ก่ สถานภาพการครองเรือน  โดยพนกังานท่ีแต่งงานแลว้อยูเ่ป็นครอบครัวส่งเสริมให้

เกิดความสุขในการทาํงานสูงกวา่สถานภาพอ่ืนๆ ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั ระดบัพนกังานและ

พนกังานอาวุโสมีระดบัสูงกว่าระดบัอ่ืนๆ และรายได ้พนกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  10,000 บาท

ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานสูงกวา่ระดบัอ่ืนๆ ส่วนขอ้มลูส่วนบุคคลพบวา่ ไม่ส่งเสริมให้

เกิดความสุขในการทาํงานทั้งโดยรวมและรายดา้นคือ  เร่ือง การศึกษา เวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน 

ประสบการณ์ ทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกลัยารัตน ์อ๋องคณา  (2549) พบวา่ การศึกษามี

ความสมัพนัธท์างบวกในระดบัตํ่ากบัความสุขในการทาํงาน การศึกษาและประสบการณ์ทาํงานไม่

มีความสมัพนัธต่์อความสุขในการทาํงาน แต่พบผลการศึกษาขดัแยง้บางส่วนท่ีวา่อายแุละ

สถานภาพสมรสไม่มีความสมัพนัธก์บัความสุขในการทาํงาน และเม่ือแยกองคป์ระกอบความสุขใน

การทาํงานรายดา้นตามขอ้มลูส่วนบุคคลพบวา่ (1) เพศ พบวา่ดา้นสุขภาพดี เพศหญิงส่งเสริมใหเ้กิด

ความสุขในการทาํงานมากกวา่เพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Lu (2001: 407-432) ท่ีพบวา่ เพศชายและ

เพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความสุขแต่ในมิติยอ่ยเพศหญิงจะมีคะแนนความสุข

มากกวา่เพศชาย ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่พบ วา่ส่งเสริมใหเ้กิด ความ สุขในการทาํงาน (2) อาย ุพบวา่

พนกังานท่ีมีอาย ุ41-50 ปีส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานมากกวา่อายชุ่วงอ่ืนๆ (3) สถานภาพ

การครองเรือนพบวา่ ดา้นสุขภาพดี ดา้นนํ้ าใจดี ดา้นจิตวญิญาณดี  ดา้นครอบรัวดี และดา้นสงัคมดี 

พบวา่พนกังานท่ีแต่งงานแลว้อยูเ่ป็นครอบครัว ส่งเสริมใหเ้กิด ความสุขสูงกวา่สถานภาพอ่ืนๆ  ซ่ึง

แตกต่างจาก Bohnke (2005: 4) ท่ีพบว่าการศึกษาท่ีตํ่าทาํใหค้วามสุขลดลง คนท่ีมีอายหุนุ่มสาวมี

ความสุขมากกวา่คนท่ีมีอายมุาก รายไดพ้บวา่ ดา้นนํ้ าใจดี และดา้นจิตวญิญาณดีพนกังานท่ีมีรายได้  

20,001-30,000 บาท ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานสูงกวา่ระดบัรายไดอ่ื้นๆ ดา้นครอบครัวดี 

พนกังานท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท ส่งเสริมใหเ้กิดความสุขในการทาํงานสูงกวา่รายไดร้ะดบั

อ่ืนๆ ดา้นใฝ่รู้ดี พนกังานท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,001 – 20,000 บาทส่งเสริมใหเ้กิด ความสุขในการ

ทาํงานสูงกวา่รายไดร้ะดบัอ่ืนๆ  ดา้นการเงินดี และดา้นการงานดี พนกังานท่ีมีรายได ้สูงกวา่ 50,000 

บาท ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานสูงกวา่รายไดร้ะดบัอ่ืนๆ บางงานวจิยัพบวา่การท่ีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

ไม่ไดท้าํใหค้วามสุขเพ่ิมข้ึน  (Easterlin, 1995: 35-47) ซ่ึงแตกต่างจากงานวจิยัของสิรินทร แซ่ฉัว่ 

(2553) ท่ีพบวา่รายไดมี้ผลต่อความสุขในการทาํงานนอ้ย เพศชายและหญิง พบวา่ไม่ส่งเสริมใหเ้กิด

ความสุขโดยรวมแต่ในมิติยอ่ยเพศหญิงจะมีคะแนนความสุขมากกวา่เพศชาย ( Lu, 2001: 407-432) 

ชัว่โมงการทาํงานมีผลกระทบต่อความสุขในการทาํงานค่อนขา้งนอ้ย (Knabe and Ratzel, 2009)  
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แรงจูงใจในการ

ทํางาน 

ความบ้างาน 

ตารางที่ 5.6 สรุปข้อมูลส่วนตัวท่ีมีความแตกต่างและไม่แตกอย่างเช่ือถือได้ทางสถิติต่อความสุขใน

การทํางาน 

องค์ประกอบ 

   ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
สถานภาพ

ครองเรือน 

การศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบ

การณ์ 
รายได้ 

ความสุขในการ

 

       

สุขภาพดี        

ผ่อนคลายดี        

น ํ้า ใ จ ด ี        

จิตวิญญาณดี        

ครอบครัวดี        

สังคมดี        

ใ ฝ่ รู ้ ดี        

การเงินดี        

การงานดี        

โดยรวม        

หมายเหตุ :   หมายถึง “แตกต่างอย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ 

 ”หมายถึง “ไม่แตกต่างอย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ 

 

 ในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน และความสุขในการทํางานนี้ ผู้วิจัย

จึงสรุปได้ว่าแรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อความบ้างานและความสุขในการทํางาน และความบ้า

งานส่งผลต่อความสุขในการทํางานในด้านการงานดี จึงสรุปออกมาเป็นแผนภาพความเก่ียวข้องกัน

ได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

            วัฒนธรรมการทํางานที่ต่างกัน 

 

    ภาพที่ 5.1 ความเก่ียวข้องกันของแรงจูงใจในการทํางาน ความบ้างาน และความสุขในการทํางาน 

 

ความสุขในการทํางาน 
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5.4  ข้อเสนอแนะงานวจิยัช้ินต่อไป 

ผลการศึกษาท่ีพบ ทาํใหส้ามารถเสนอแนะแนวทางหรือเร่ืองท่ีควรทาํวจิยัต่อไป ดงัน้ี 

5.4.1 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาในองคก์รท่ีแตกต่างกนั 3 องคก์ร คือองคก์รไทย องคก์ร

ญ่ีปุ่น และองคก์รองักฤษ ซ่ึงสามารถนาํไปศึกษาต่อยอดไดใ้นองคก์รอ่ืนๆ เช่นองคก์รอเมริกา 

องคก์รเยอรมนั เป็นตน้ 

5.4.2 องคก์รท่ีทาํการศึกษาทั้ง 3 องคก์รลว้นแต่เป็นองคก์รเอกชน ควรไปศึกษาในการ

องคก์รภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ รวมทั้งกลุ่มหน่วยงานอิสระอ่ืนๆ 

5.4.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัทัว่ไป ในงานวจิยัคร้ัง

ต่อไปสามารถนาํไปศึกษาต่อในระดบัผูบ้ริหารเพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํโดยตรงเพ่ือ  ใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน 

5.4.5 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งองคก์รท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถศึกษาในภมิูภาคอ่ืนๆ ไดเ้พ่ือดคูวามแตกต่างระหวา่งภมิูภาค 

5.5  ข้อเสนอแนะเพือ่การประยุกต์ใช้ 

การศึกษาแรงจงูใจในการทาํงาน ความบา้งาน และความสุขในการทาํงานขององคก์รไทย 

และองคก์รต่างประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย ทาํใหผู้ว้จิยัไดท้ราบและเขา้ใจถึงความเก่ียวขอ้งกนัของ

ตวัแปร 3 ตวัน้ี อีกทั้งยงัพบแนวทางใหม่ๆ ท่ีผูว้จิยัสามารถต่อยอด และนาํเป็นขอ้เสนอแนะต่อ

องคก์รดงักล่าวไดอี้กดว้ยในการประยกุตใ์ชมี้ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ประการแรก  เร่ืองแรงจงูในในการทาํงานกบัความบา้งาน  

การศึกษาวจิยัพบวา่แรงจงูใจในการทาํงานส่งผลโดยตรงต่อความบา้งานโดยตรง ดงันั้น 

ผูบ้ริหารองคก์รหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรหนัมา ส่งเสริม แรงจงูใจในการทาํงาน ใหเ้กิดแรงขบัใน

พนกังาน เพราะแรงจงูใจในการทาํงานสามารถเป็นแรงกระตุน้ใหพ้นกังานมีความรู้สึกอยากทาํงาน

มากข้ึน  จากทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์เบิร์กไดแ้บ่ง แรงจงูใจออกเป็น 2 ปัจจยัคือ  

1) ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ไดแ้ก่ ความสาํเร็จ การไดรั้บการยอมรับ ความกา้วหนา้ 

ตวัเน้ืองาน ความเป็นไปท่ีจะเจริญเติบโต และความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรท่ีจะ

สนบัสนุนใหพ้นกังานเลง็เห็นถึงความสาํคญัของงานตนเอง  พนกังานคนไหนมีความสามารถก็
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สนบัสนุนเตม็ท่ี มอบอาํนาจความรับผดิชอบ ใหก้ารยอมรับ มีการติดประกาศช่ืนชมเม่ือพนกังาน

ทาํผลงานดี มีการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง ตามความเหมาะสมและความสามารถของพนกังาน  

2) ปัจจยัสุขอนามยั (hygiene factors) สมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูน่อก เหนืองานไดแ้ก่ 

สถานภาพสมัพนัธภาพกบัผูค้วบคุมบงัคบับญัชา สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน สมัพนัธภาพกบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คุณภาพของการควบคุมบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหารงานของบริษทั ความ

มัน่คงในงาน สถานภาพการทาํงาน และค่าจา้ง ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียว ขอ้ง ควรส่งเสริมใหเ้กิด

วฒันธรรมความสมัพนัธใ์นทาํงานท่ีดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือระหวา่

พนกังานดว้ยกนัเอง โดยอาจจะจดักิจกรรมใหไ้ดท้าํร่วมกนัเพ่ือสานความสมัพนัธ ์การวางนโยบาย

และการบริหารงานของบริษทักค็วรท่ีจะสอดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํใหพ้นกังานรู้สึก

เกิดความมัน่คงในงานมีค่าจา้งและเงินเดือนท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบังาน หรือการใหโ้บนสัแก่

พนกังานท่ีมีผลงานดีติดต่อกนั เม่ือพนกังานเกิดแรงจงูใจ ทาํใหมี้เป้าหมายในการทาํงานและมี

ความรู้สึกอยากทาํงานมากข้ึนเพ่ือใหเ้ป้าหมายนั้นมีความสาํเร็จโดยเร็ว  

ประการท่ีสองเร่ืองแรงจงูใจกบัความสุขในการทาํงาน 

บางคร้ังการทาํงานท่ีมากและหนกัจนเกินไปอาจก่อผลเสียต่อตวัพนกังานเองได ้เช่นบาง

คนอาจจะเกิดภาวะเครียด แยกเวลาส่วนตวักบัเวลางานออกจากกนัไม่ได ้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ควรท่ีจะทาํองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข เม่ือพนกังานมีความสุขการทาํงานกจ็ะออกมามี

คุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการทาํใหพ้นกังานมีความสุขในการทาํงานจึงถือวา่เป็นเร่ือง

สาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนใหเ้กิดความสุขในการทาํงานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

1) ดา้นสุขภาพดี ( Happy Body) ส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง องคก์ร

สามารถตั้งเป็นสปอร์ตคลบั หรือจดัทาํสถานท่ีสาํหรับออกกาํลงักายของพนกังาน  

2) ผอ่นคลายดี ( Happy Relax) องคก์รสามารถจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารเวลา

ในแต่ละวนัเพ่ือการพกัผอ่นไดอ้ยา่งมีคุณภาพ พอใจกบัการบริหารจดัการปัญหาของตนเอง และทาํ

ชีวติใหง่้าย สบายๆ ใหแ้ก่พนกังาน 

3) นํ้าใจงาม ( Happy Heart) ส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการสร้าง

ประโยชนใ์หก้บัส่วนรวม และมีเมตตากบัคนรอบขา้ง  

4) จิตวิญญาณดี ( Happy Soul) ส่งเสริมใหพ้นกังาน มีคุณธรรม และศีลธรรม รู้แพรู้้ชนะ 

รู้จกัให ้และมีความกตญั�ูรู้คุณ อาจจะมีการจดัอบรมเก่ียวกบัธรรมมะ หรือจดัทาํบุญเล้ียงพระปีละ

คร้ัง  

5) ครอบครัวดี (Happy Family) สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรักและผกูพนักบัครอบครัว  
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6) สงัคมดี( Happy Society) สามารถตั้งเป็นนโยบายองคก์รใหพ้นกังานมีส่วนร่วมทาํ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมในทุกๆปี  

7) ใฝ่รู้ดี ( Happy Brain) ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความต่ืนตวักระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ๆ เพ่ือปรับตวัใหเ้ท่าทนัและตั้งรับการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และพอใจท่ีจะแสดงความ

ทนัสมยัอยูเ่สมอ อาจจะสร้างเป็นหอ้งสมุดแห่งการเรียนรู้ใหแ้ก่พนกังาน  

8) การเงินดี ( Happy Money) จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองมีวนิยัในการใชจ่้ายเงิน มี

ความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือนให้

พนกังาน อาจจะจดัตั้งกองทุนสาํหรับใหพ้นกังานออมเงินหรือกูเ้งินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย  

9) การงานดี (Work-Life) มุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีความสบายใจในท่ีทาํงาน มีความรัก ความ

ผกูพนั และความภาคภมิูใจในองคก์ร มีความมัน่ใจในอาชีพรายได ้และมีความพึงพอใจกบั

ความกา้วหนา้ของตนเองในองคก์ร  ดงันั้นเม่ือผูบ้ริหารเลง็เห็นความสาํคญัของแรงจงูใจในการ

ทาํงานและความสุขในการทาํงานของพนกังานแลว้ พนกังานมีความสุขในการทาํงาน มีแรงใจจงู

ในการทาํงานสามารถผลิตผลงานออกมามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใหแ้ก่องคก์ร 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

 

 

 



แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

 

คาํชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมทาํงานและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการ

วจิยัในการทาํวทิยานิพนธร์ะดบัปริญญาโท คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์  ขอ้มลูท่ีไดจ้ะนาํไปวเิคราะห์และนาํเสนอผลในภาพรวม ไม่มีการเสนอผลหรือ

แสดงผลรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบหรือรายบุคคลใดๆ โดยผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาและการพฒันาบุคลากรใหต้รงตามเป้าหมายต่อไป 

 ในท่ีน้ีจึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามชุดน้ีตามความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือให้

การ ศึกษาถกูตอ้งเช่ือถือไดแ้ละสามารถใชป้ระโยชนไ์ดสู้งสุด 

แบบสอบถามชุดนี ้มทีั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนท่ี  1:  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ 

ส่วนท่ี  2:  พฤติกรรมการทาํงาน 

ส่วนท่ี  3:  แรงจงูใจในการทาํงาน 

ส่วนท่ี  4:  ความสุขในชีวิตทัว่ไป 

 การตอบส่วนท่ี 2 ถึง 3  

5 หมายถึง ขอ้ความในขอ้นั้นเป็นจริงหรือตรงกบัลกัษณะของท่านมากทีสุ่ด                                             

4 หมายถึง ขอ้ความในขอ้นั้นเป็นจริงหรือตรงกบัลกัษณะของท่านค่อนข้างมาก                                       

3 หมายถึง ขอ้ความในขอ้นั้นเป็นจริงหรือตรงกบัลกัษณะของท่านปานกลางหรือเป็นบางส่วน                      

2 หมายถึง ขอ้ความในขอ้นั้นเป็นจริงหรือตรงกบัลกัษณะของท่านเป็นส่วนน้อย                                           

1 หมายถึง ขอ้ความในขอ้นั้นเป็นจริงหรือตรงกบัลกัษณะของท่านน้อยทีสุ่ดหรือไม่จริงเลย  

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี ท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าใหค้วามร่วมมือใน

การศึกษาคร้ังน้ี และหากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถสอบถามผูว้จิยัไดโ้ดยตรงหรือทาง

อีเมลต์ามขา้งล่างน้ี 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

       นางสาวณฐัชนนัทพ์ร ทิพยรั์กษา   

  นักศึกษาคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

     สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์

      

ป.ล.ผูป้ระสานงาน : ณฐัชนนัทพ์ร ทพิยร์กัษา                                                         

เบอรโ์ทรศพัท ์: 089-467-5105 

อเีมล:์ one_eon@hotmail.com 
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คําช้ีแจง

1.เพศ:                     หญิง               ชาย      2.อายุ:                21-30 ปี            31-40  ปี         

  กรุณาระบุข้อมูลทั่วไปของท่าน โดยทําเคร่ืองหมายถูก (    ) ลงในช่อง  ท่ีอยู่ข้างหน้า

ลักษณะท่ีตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน (กรุณาตอบทุกข้อ) ดังต่อไปนี้   

41-50ปี            50 ปี ขึ้น ไ ป 

3.สถานภาพการครองเรือน 

โสด        หย่า/หม้าย   

แต่งงานแล้วแยกกันอยู่                แต่งงานแล้วอยู่เป็นครอบครัว  

4.วุฒิการศึกษา:      ต่ํากว่าปริญญาตรี                    ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 

    ปริญญาโท                              ปริญญาเอก  

5.ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน_____________________________________________ 

6.ระดับตําแหน่งงานในปัจจุบัน  

ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส           ระดับหัวหน้างาน – ผู้ช่วยผู้จัดการ  

ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป   

7..เวลาท่ีใช้ไปกับการทํางาน (นับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเลิกงาน รวมทั้งเวลาท่ีคิด หรือทํา

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน แม้ไม่ใช่เวลาทํางาน : ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป 

8.ประสบการณ์ทํางาน:                  น้อยกว่า 1 ปี                     1-5  ปี      

       5-10 ปี            10 ปี ขึ้น ไ ป 

9.รายได้เฉล่ียรวมต่อเดือนจากบริษัท เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา 

น้อยกว่า 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท     30,001- 40,000 บาท 

40,001 - 50,000 บาท   50,000 บาท ขึ้นไป 

ส่วนท่ี 1:  แบบสอบถามข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบ
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คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้มุ่งสอบถามลักษณะการทํางานของท่าน โปรดอ่านข้อความและตอบ  
โดยทําเคร่ืองหมาย    ในช่องเลข 5, 4, 3, 2, 1 เพียงช่องเดียวที่เป็ นจริงหรือตรงกับลักษณะของท่าน 
มากที่สุด (5), ค่อนข้างมาก (4), ปานกลาง (3), ค่อนข้างน้อย (2), และน้อยที่สุดหรือไม่จริงเลย (1)  
 

ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

พฤติกรรมการทํางาน 5 4 3 2 1 

1. ท่านรู้สึกอยากไปทํางานทุกวัน       

2. ท่านคิดว่างานของท่านสําคัญต่อท่าน      

3. ท่านทํางานอย่างตั้งใจเต็มท่ี      

4. ไม่ว่าท่านจะทําอะไร หรือไปท่ีไหนท่านจะคิดถึงเร่ืองงานอยู่

ตลอดเวลา 

     

5. ขณะท่ีท่านไปเท่ียวพักผ่อนท่านก็คิดถึงเร่ืองงานไปด้วย      

6. ขณะท่ีท่านว่างจากการทํากิจกรรมใด ๆ ท่านก็คิดถึงแต่เร่ือง

งานเสมอ 

     

7. ก่อนหลับตานอนท่านมักจะคิดถึงเร่ืองงานก่อนนอนเสมอ      

8. ท่านมักจะตั้งคําถามซํ้าๆ จนกว่าจะได้คําตอบ ท่ีทําให้ท่านรู้สึก
มั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุม 

     

9. ท่านมักจะคิดเร่ืองงาน ซํ้าไป ซํ้ามา      

10. ขณะท่ีท่านไปเท่ียวพักผ่อน ท่านก็เอางานไปทําด้วย      

11. ท่านสามารถทํางานท่ีไหนก็ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่เพียงแค่ท่ี

ทํางาน 

     

12. ท่านไม่สามารถแยกเวลาส่วนตัวกับเวลางานออกจากกันได้      

13. ท่านมักกระตุ้นตัวเอง และพบว่าตัวเองมีพละกําลังและความ

อดทนสูง 

     

14. ท่านกลัวความล้มเหลว      

15. ท่านเป็นคนกระตือรือร้นชอบแข่งขันและชอบเอาชนะ      

16. ท่านรู้สึกกระตือรือร้น อยากปฏิบัติงานอยู่เสมอ      

17. มาตรฐานของท่านสูง ดังนั้นท่านจะโกรธมาก ถ้าใครไม่สามารถ

ทําได้ตามท่ีท่านต้องการ 

     

ส่วนท่ี 2:  แบบสอบถามพฤติกรรมการทํางาน 
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ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

พฤติกรรมการทํางาน 5 4 3 2 1 

18. ท่านมักจะทํางานด้วยตัวเองมากกว่าขอความช่วยเหลือจากคน

อ่ืน ๆ 

     

19. ท่านมักตรวจงานซํ้า ๆ เพ่ือความมั่นใจว่างานถูกต้องแล้ว      

20. ท่านมักเลิกงานเป็นคนสุดท้ายเสมอ      

21. ท่านมักจะทํางานล่วงเวลาท่ีองค์กรกําหนดไว้เสมอ      

22. ท่านมักมาทํางานนอกเวลา แม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ล่วงเวลา 

     

23. ท่านมักตําหนิตัวเองเสมอเม่ือท่านทําผิดพลาด      

24. ท่านจริงจังกับงานมาก และหงุดหงิดเม่ือผลออกมาไม่ได้ตามท่ี

ต ั้ง ใจ  

     

25. ท่านรู้สึกสนุกกับงานท่ีท่านทํา โดยไม่รู้สึกเบ่ือ      

26. เม่ือไม่ได้ทํางานท่านรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป      

27. ท่านจะเข้มงวดกับตัวเองเสมอเพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ท่ีสุด      

28. ท่านรู้สึกมีความสุขขณะได้ทํางาน      

 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้มุ่งสอบถามลักษณะแรงจูงใจในการทํางานของท่าน โปรดอ่านข้อความและ
ตอบ 
โดยทําเคร่ืองหมาย    ในช่องเลข 5, 4, 3, 2, 1 เพียงช่องเดียวที่เป็ นจริงหรือตรงกับลักษณะของท่าน 
มากที่สุด (5), ค่อนข้างมาก (4), ปานกลาง (3), ค่อนข้างน้อย (2), และน้อยที่สุดหรือไม่จริงเลย (1)  
 

ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

แรงจูงใจในการทํางาน 5 4 3 2 1 

1. ท่านได้รับความเอาใจใส่และความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา      

2. เม่ือท่านสามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้ประสบความสําเร็จ 
ท่านได้รับคําชมเชยจากผู้บังคับบัญชา 

     

3. ท่านเคยได้รับการยกย่องหรือกล่าวขวัญถึงผลการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานในการประชุมของหน่วยงาน 

     

ส่วนที่ 3:  แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน 
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ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

แรงจูงใจในการทํางาน 5 4 3 2 1 

4. ท่านสามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานได้ด้วยความสบายใจ      

5. ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน      

6. หน่วยงานของท่านมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน      

7. หน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม      

8. นโยบายของบริษัทมีผลให้การทํางานของท่านดีขึ้น      

9. บริษัทท่ีท่านทําอยู่ในขณะนี้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง      

10. งานท่ีท่านทําอยู่ให้ความมั่นคงต่ออนาคตของท่านและ

ครอบครัว 

     

11. ค่าจ้างท่ีได้รับจากการทํางานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

ของท่าน 

     

12. ค่าตอบแทนพิเศษท่ีได้เช่น เบี้ยเส่ียงภัย โอที โบนัส มีผลให้การ
ทํางานของท่านดีขึ้น 

     

13. ท่านมักทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลา      

14. เม่ือได้รับมอบหมายงานให้ทํา ท่านตั้งใจทําให้เสร็จด้วยดีอย่าง

เต็มท่ีและรวดเร็ว 

     

15. บริษัทท่ีท่านทํางานอยู่เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วไป      

16. ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร      

17. งานท่ีท่านทําอยู่มีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนตําแหน่งสูงขึ้น      

18. ท่านรู้สึกพอใจในความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงานใน

ขณะนี้ 

     

19. ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกับองค์การ      

20. งานท่ีท่านปฏิบัติเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถ      

21. งานท่ีท่านปฏิบัติเป็นงานท่ีทําให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      

22. งานท่ีท่านปฏิบัติเป็นงานท่ีมีความหลากหลายไม่ส่งผลให้เกิด

ความซํ้าซากจําเจ 

     

23. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานของท่าน มีผลทําให้การ

ปฏิบัติงานของท่านดีขึ้น 
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ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น 

แรงจูงใจในการทํางาน 5 4 3 2 1 

24. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเหมาะสมทําให้ท่านมีความสุขใน

การทํางาน 

     

25. ท่านทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ีด้วยความตั้งใจ      

  
 

คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามวัดระดับความสุข 9 ด้าน มุ่งวัดความสุขท่ีเก่ียวข้องกับ

ท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามจริงและทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีเป็นคําตอบหรือตรงกับระดับ

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว ซ่ึงในแต่ละช่องมีความหมายดังนี้  

1.3 BMI                **สูตรคํานวน BMI = นํ้าหนัก (กิโลกรั ม) / ส่ วนสู ง (เมตร) 2** 

4.1 Happy Body: สุขภาพดี  

1.1 ปัจจุบัน ท่านมีนํ้าหนัก                            กิโลกรัม    1.2 ส่วนสูงของท่าน                            ซม.   

1.4 เส้นรอบเอวของท่าน                 นิ้ว    หรือเท่ากับ                ซม.   

2. โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน 

           ไม่กิน                                         กินแต่ไม่บ่อย (1-2 วัน               กินเป็นบางครั้ง (3-4 วัน)                                                        

ก           เป็ นประจ ํา (5-6 วัน)                กินทุกวัน 

3. ปัจจุบันท่านออกกําลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน 

           ไม่ได้ออกกําลังกาย                          น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์              3 วันต่อสัปดาห์ 

           มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์                  ทุกวัน 

4. ปัจจุบันท่านสูบบุหร่ี/ใบจาก หรือไม่ 

            สูบประจํา                      สูบบ่อยครั้ง                        สูบนานๆครั้ง                    

           ไม่สูบแต่เคยสูบ             ไม่เคยสูบเลย 

ส่วนที่ 4:  แบบสอบถามความสุขในชีวิตท่ัวไป 
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5. ปัจจุบันท่านดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวท์ สาโท หรือสุราพื้นบ้าน หรือไม่ 

            ดื่มเกือบทุกวัน/เกือบทุกสัปดาห์                 ดื่มเกือบทุกเดือน                ด่ืมปี ละ 1-2 คร้ัง 

            ไม่ด่ืม แต่เคยด่ืม                                         ไม่เคยด่ืมเลย 

6. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพของท่านอย่างไรบ้าง 

           ไม่พอใจเลย/พอใจ                       พอใจน้อย                            พอใจปานกลาง   

            พอใจมาก                                    พอใจมากท่ีสุด 

             ไม่พอ                น้อย                    ปานกลาง                       มาก                      มากท่ีสุด 

8. โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาห์ท่านทํากิจกรรมเพื่อเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟัง

เพลง ช็อปป้ิง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) 

4.2 Happy Relax: ผ่อนคลายดี 

7. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ 

             ไม่ได้ทํา                           ทํา 1-2 วัน /สัปดาห์                       ทํา 3-4 /สัปดาห์  

             ทํา 5-6 สัปดาห์                ทําทุกวัน 

9. โดยทั่วไปท่านมีความเครียดบ้างหรือไม่ (เครียดจากการทํางาน/ เร่ืองครอบครัว/ เร่ืองอื่นๆ) 

บ้างหรือไม่ 

            เครียดมากท่ีสุด                 เครี ยดมาก                      เครียดปานกลาง   

            เครี ยดน้อย                       ไม่เครียดเลย 

1. โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็ นไปตามที่ท่านคาดหวัง หรือไม่ 

             ไม่สามารถไปตามท่ีคาดหวังเลย                 เป็นไปตามท่ีคาดหวังน้อย  

             เป็นไปตามท่ีคาดหวังมาก                            เป็นไปตามท่ีคาดหวังปานกลาง  

             เป็นไปตามท่ีคาดหวังมากท่ีสุด 
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2. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้หรือไม่ 

             ไม่สามารถจัดการได้เลย                จัดการได้น้อยมาก             จัดการได้ปานกลาง  

            จัดการได้มาก                             จัดการได้มากท่ีสุด 

 
4.3 

12. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึก

Happy Heart: น้ําใจดี 

             ไม่รู้สึกเลย/น้อยท่ีสุด                     น้อย                               ปานกลาง   

เอื้ออาทร/ห่วงใยคนรอบข้าง 

              มาก                                              มากท่ีสุด 

13. โดยรวมแล้ว ท่าน

             ไม่เคย/แทบจะไม่เคยช่วย                           นานๆครั้ง                        ช่วยบ้างบางครั้ง  

ให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง 

              ช่วยแทบทุกครั้ง                                        ช่วยทุกครั้ง 

14. โดยรวมแล้วท่านให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม

             ไม่ให้/ให้น้อยท่ีสุด                                     น้อย                                ปานกลาง  

 หรือไม่ 

               มาก                                                          มากท่ีสุด 

15. โดยรวมแล้วท่านให้ความสัมพันธ์ในที่ทํางานของท่านเป็ นเหมือนพี่เหมือนน้อง

             ไม่เหมือน/เหมือนน้อยท่ีสุด                        น้อย                               ปานกลาง  

 หรือไม่ 

              มาก                                                           มากท่ีสุด 

16. โดยรวมแล้วท่าน

             ไม่ส่ือสาร/เหมือนน้อยท่ีสุด                       น้อย                                 ปานกลาง  

ส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์การ 

             มาก                                                            มากท่ีสุด 

17. โดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทํางานระหว่างกัน

           ไม่มี/น้อยท่ีสุด                    น้อย                 ปานกลาง                          มาก              มากท่ีสุด 

 หรือไม่ 
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18. โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดี

           ไม่เต็มใจ/เต็มใจน้อยท่ีสุด                   น้อย                              ปานกลาง                

             มาก                                                  มากท่ีสุด 

19. โดยรวมแล้วท่าน

 ในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือไม่ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

                  ไม่ท ํา/ทําน้อยท่ีสุด             น้อย                              ปานกลาง   

 เช่น การปลูกป่ า การบริจาคส่ิงของ 

หรือไม่ 

            มาก                                     มากท่ีสุด 

20. โดยรวมแล้วท่านได้ทํากิจกรรมที่สามารถทําได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม

             ไม่ท ํา/ทําน้อยท่ีสุด                                     น้อย                                   ปานกลาง  

 เช่น การคัด

แยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็ นต้น 

             มาก                                                             มากท่ีสุด 

4.4 

21. โดยรวมแล้วท่าน

Happy Soul: จิตวิญญาณดี 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน

             ไม่ท ํา/ทําน้อยท่ีสุด                                       น้อย                                ปานกลาง  

 หรือไม่ 

              มาก                                                              มากท่ีสุด 

22. โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 

             ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยท่ีสุด                        น้อย                                   ปานกลาง  

หรือไม่ 

              มาก                                                          มากท่ีสุด 

23. โดยรวมแล้ว ท่าน

             ไม่ยกโทษ/ให้อภัยน้อยท่ีสุด                      น้อย                                  ปานกลาง  

ยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สํานึกผิด 

             มาก                                                            มากท่ีสุด 

24. โดยรวมแล้ว ท่าน

            ไม่ยอมรับ/ขอโทษน้อยท่ีสุด                      น้อย                                  ปานกลาง  

ยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทําหรือมีส่วนรับผิดชอบ 

             มาก                                                           มากท่ีสุด 
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25. โดยรวมแล้ว ท่าน

            ไม่ตอบแทน/ตอบแทนนอ้ยท่ีสุด                  นอ้ย                               ปานกลาง  

ตอบแทนผู้มพีระคุณ หรือช่วยเหลอืท่าน 

             มาก                                                             มากท่ีสุด 

 4.5 Happy Family: ครอบครัวดี 

26. ท่านมเีวลาอยู่กบัครอบครัว

             ไม่เพียงพอ                       นอ้ย                     ปานกลาง                    มาก           มากท่ีสุด 

27. ท่าน

 เพยีงพอหรือไม่ 

ทาํกจิกรรม

             ไม่ทาํ/ทาํนอ้ยท่ีสุด             นอ้ย            ปานกลาง             มาก                       มากท่ีสุด 

28. ท่าน

 (เช่น ออกกาํลงักายในสวนสาธารณะ ไปทําบุญ ไปซ้ือของ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น) 

ร่วมกนักบัคนในครอบครัว 

              ไม่มี/มีนอ้ยท่ีสุด             นอ้ย                    ปานกลาง                มาก                 มากท่ีสุด 

มคีวามสุขกบัครอบครัวของท่าน 

4.6 Happy Society: สังคมด ี

29. โดยรวมแล้วเพือ่นบ้านมคีวามสัมพนัธ์ที่ดีกบัท่าน

            ไม่มี/มีนอ้ยท่ีสุด                 นอ้ย             ปานกลาง            มาก                   มากท่ีสุด 

30. โดยรวมแล้วท่าน

 หรือไม่ 

ปฏิบัตติามกฎระเบียบ/ข้อบังคบัของสังคม 

             ไม่ปฏิบติั/ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด            นอ้ย             ปานกลาง           มาก           มากท่ีสุด 

31. โดยรวมแล้วท่านรู้สึก 

หรือไม่ 

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

              ไม่รู้สึก/รู้สึกนอ้ยทีสุ่ด                  นอ้ย              ปานกลาง            มาก            มากท่ีสุด 

32. โดยรวมแล้ว เมือ่ท่านมปัีญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลอืจากคนในชุมชน หรือไม่ 

 หรือไม่ 

              นอ้ยท่ีสุด             นอ้ย                     ปานกลาง                      มาก                   มากท่ีสุด 
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33. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวนันี ้มคีวามสงบสุข

             นอ้ยท่ีสุด             นอ้ย                  ปานกลาง                        มาก                      มากท่ีสุด 

34. โดยรวมแล้วทุกวนันีท่้าน

 หรือไม่ 

ใช้ชีวติในสังคมอย่างมคีวามสุข

             ไม่มี/มีนอ้ยท่ีสุด              นอ้ย                    ปานกลาง             มาก                     มากท่ีสุด 

 

 หรือไม่ 

4.7 Happy Brain: ใฝ่รู้ด ี

35.  โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

             ไม่สนใจ/สนใจนอ้ยท่ีสุด             นอ้ย             ปานกลาง            มาก           มากท่ีสุด 

36. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจทีจ่ะ

 เพิม่เตมิจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือไม่ 

พฒันาตนเอง

             ไม่สนใจ/สนใจนอ้ยท่ีสุด              นอ้ย             ปานกลาง            มาก               มากท่ีสุด 

37. ท่าน

เพือ่ความก้าวหน้าในชีวติ หรือไม่ 

มโีอกาส

             ไม่มโีอกาส/มีโอกาสนอ้ยท่ีสุด                 มีโอกาสนอ้ย                    มีโอกาสปานกลาง 

ที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพือ่พฒันาทักษะและความสามารถของ

ตนเองหรือไม่ 

             มีโอกาสมาก                                             มีโอกาสมากท่ีสุด 

4.8 Happy Money: สุขภาพเงนิดี 

38. ท่านรู้สึกว่า การผ่อนชําระหนีสิ้นต่างๆ

             เป็นภาระหนกัท่ีสุด                    เป็นภาระหนกัมาก                         เป็นภาระปานกลาง 

 โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่ 

             เป็นภาระนอ้ย                            ไม่เป็นภาระ/ไม่ไดผ้อ่นชาํระ/ไม่ไดเ้ป็นหน้ีสิน 

39. ท่านผ่อนชําระหนีต้ามกาํหนดเวลา

             ไม่ตรงเวลาทุกคร้ัง                     ไม่ตรงเวลาบ่อยคร้ัง                       ตรงเวลาบา้งบางคร้ัง 

ทุกคร้ังหรือไม่ 

             ตรงเวลาเกือบทุกคร้ัง                  ตรงเวลาทุกคร้ัง/ไม่ไดผ้อ่นชาํระ/ไม่มหีน้ีสิน 
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40. โดยรวมแล้ว ท่านมเีงินเกบ็ออม

            ไม่มี/ มีนอ้ยท่ีสุด                มี เก็บออมเพียงเลก็นอ้ย               มี เกบ็ออมปานกลาง 

ในแต่ละเดือน หรือไม่ 

             มี เกบ็ออมมาก                           มี เกบ็ออมมากท่ีสุด 

41. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร

           รายจ่ายเกินกวา่รายไดม้าก                   รายจ่ายเกินกวา่รายไดเ้ลก็นอ้ย  

 เมือ่เปรียบเทียบกบั

รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน 

           รายไดพ้อๆกบัรายจ่าย                          รายจ่ายนอ้ยกวา่รายได ้     

           รายจ่ายนอ้ยกวา่รายไดม้าก 

4.9 Happy Work Life: การงานด ี 

42. ท่านมคีวามสุข

            ไม่มี/มีนอ้ยท่ีสุด              นอ้ย                 ปานกลาง                 มาก                  มากท่ีสุด 

43. ท่าน

ต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่ 

ได้รับการดูแล

            ไม่ไดรั้บ/ไดรั้บนอ้ยท่ีสุด               นอ้ย             ปานกลาง           มาก               มากท่ีสุด 

44. ท่าน

เกีย่วกบัสุขภาพที่ดีจากองค์การ หรือไม่ 

พงึพอใจรับสวสัดกิาร

           ไม่พอใจเลยพอใจนอ้ยท่ีสุด                      พอใจนอ้ย                         พอใจปานกลาง  

ที่องค์การจดัให้หรือไม่ 

           พอใจมาก                                                   พอใจมากท่ีสุด 

 45. ท่านได้รับการปฏิบัตอิย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคบัขององค์การของท่านหรือไม่ 

           ไม่ไดเ้ลย/ไดรั้บนอ้ยท่ีสุด                         ไดรั้บเลก็นอ้ย                     ไดรั้บพอสมควร 

           ไดรั้บมาก                                                   ไดรั้บมากท่ีสุด 

46. ท่านได้รับการพจิารณาเลือ่นขั้น / เลื่อนตาํแหน่ง/ ปรับขึน้เงินค่าจ้างประจาํปี

              ไม่เหมาะสม/เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด         นอ้ย           ปานกลาง           มาก           มากท่ีสุด 

 ที่ผ่านมาด้วย

ความเหมาะสม 
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47. อาชีพของท่านในขณะนีม้คีวามมั่นคง 

              ไม่มัน่คง/มัน่คงนอ้ยท่ีสุด  มัน่คงนอ้ย      มัน่คงปานกลาง     

หรือไม่ 

    มัน่คงมาก                              มัน่คงมากท่ีสุด 

48. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยง

              ไม่คุม้ค่า/คุม้ค่านอ้ยท่ีสุด               คุม้ค่านอ้ย                       คุม้ค่าปานกลาง     

ที่อาจเกิดจากการทํางาน (การถูกฟ้องร้อง/การได้รับ

อนัตรายจากการทํางาน ฯลฯ) 

              คุม้ค่ามาก                             คุม้ค่ามากท่ีสุด 

49. ขณะที่ทํางานอยู่ในองค์การนี ้หากท่านมโีอกาสได้ศึกษาต่อและเมือ่สําเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะ

              ลาออกแน่นอน                          อาจจะลาออก               น่าจะลาออก       

ทํางานต่อหรือว่าลาออก 

              ไม่ลาออก                          ไม่ลาออกแน่นอน 

50. ถ้าท่านมโีอกาสเปลีย่นสถานที่ทํางาน หรือองค์การอืน่เรียกไปทํางาน ท่านพร้อมที่จะไป

              ไปแน่นอน/ไปทนัที              คิดวา่จะไป              ไม่แน่ใจ   

 หรือไม่ 

    ไม่ไป                                         ไปแน่นอน 

51. โดยรวมแล้วท่านสามารถแสดงความคดิเหน็และมส่ีวนร่วมในข้อเสนอแนะ

            ไม่มส่ีวนร่วม/มีนอ้ยท่ีสุด               มีส่วนร่วมบา้งเลก็นอ้ย                  มีส่วนร่วมปานกลาง 

กบันายจ้าง หรือ

หัวหน้างาน หรือไม่ 

             มีส่วนร่วมมาก                              มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

52. ความถูกต้อง

                    ไม่ถกูตอ้งทุกคร้ัง                   ไม่ถกูตอ้งบ่อยคร้ัง                       ถกูตอ้งบา้งบางคร้ัง 

ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์การของท่านเป็นอย่างไร 

                    ถกูตอ้งเกือบทุกคร้ัง                ถกูตอ้งทุกคร้ัง 

53. ความตรงเวลา

                    ไม่ตรงเวลาทุกคร้ัง                     ไม่ตรงเวลาบ่อยคร้ัง                    ตรงเวลาบา้งบางคร้ัง 

ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์การของท่านเป็นอย่างไร 

                     ตรงเวลาเกือบทุกคร้ัง                 ตรงเวลาทุกคร้ัง 
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54. โดยรวมแล้วท่านทํางานอย่าง 

           ไม่มี/นอ้ยท่ีสุด                    นอ้ย                   ปานกลาง                   มาก                    มากท่ีสุด 

55. ท่าน

“มคีวามสุข” 

ภาคภูมใิจ

             ไม่ภาคภูมิใจ/ภูมิใจนอ้ยท่ีสุด            นอ้ย        ปานกลาง           มาก           มากท่ีสุด 

56. ท่านรู้สึก

ที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์การ/ได้ทํางานในองค์การนี ้หรือไม่ 

เป็นเจ้าของร่วมขององค์การ

             ไม่รู้สึก/รู้สึกนอ้ยทีสุ่ด                นอ้ย            ปานกลาง            มาก           มากท่ีสุด 

57. คะแนนเตม็ 100 คะแนนท่านให้คะแนนความสุขของตวัท่านเอง __________________คะแนน 

*** ขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับการให้ข้อมูล ซ่ึงแบบสอบถามน้ีจะใช้ในงานวิจัยผลรวมเท่านั้น *** 

*** ไม่มีรายงานรายบุคคลและขอโปรดส่งคนืผู้แจกแบบสอบถามโดยด่วน  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ท่านทํางานในปัจจุบัน หรือไม่ 
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เอกสารประกอบ 

ตารางค่าดัชนีมวลกายBMI 

 

 

  

 

 

 

 

การคํานวณ BMI  

สูตร BMI = นํ้าหนัก (กิโลกรัม) / ส่ วนสูง (เมตร)² 

ตัวอย่าง

1) ทําส่วนสูง จาก เซนติเมตร เป็น เมตรก่อน  คือ 1.50 เมตร 

 กรณีท่ีผู้หญิงส่วนสูง 150 เซนติเมตร   นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม ค่า BMI เป็นเท่าไร 

2) จากนั้น นําค่านํ้าหนักตั้ง หารด้วยส่วนสูง x ส่วนสูง 

คือ       50      =          50 

     1.50 x 1.50           2.25 

เฉพาะฉะนั้น BMI=  22.2   (ได้ค่า BMI มาตรฐาน)  

ถือว่า ผู้หญิงคนนี้มีนํ้าหนักตามดัชนีมวลกายในเกณฑ์ปกติ 

เร่ืองขนาดเส้นรอบเอว 

*** ในกรณีเป็นผู้ชายไม่ควรเกิน 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) และ เส้นรอบเอวในผู้หญิงไม่ควรเกิน             

32 นิ้ว(80 เซนติเมตร) หากเกินค่าท่ีกล่าวไว้ท่านมีภาวะอ้วนลงพุง ***  

เพ่ิมเติม   เว็บไซต์การคํานวณ BMI อัตโนมัติ : http://203.157.240.12/bp/bmi.php 

http://203.157.240.12/bp/bmi.php�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

การทดสอบเคร่ืองมอืวจิัย 
 

 

 

 



การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

ผลการทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 

ตารางที่ 1.1 ผลการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการทํางาน 
 

พฤติกรรมการทํางาน Corrected 

Item-Total 

Correlatio

n 

Cronbac

h's Alpha 

if Item 

Deleted 

1. ท่านรู้สึกอยากไปทํางานทุกวัน  .227 .923 

2. ท่านคิดว่างานของท่านสําคัญต่อท่าน .294 .923 

3. ท่านทํางานอย่างตั้งใจเต็มท่ี .320 .922 

4. ไม่ว่าท่านจะทําอะไร หรือไปท่ีไหนท่านจะคิดถึงเร่ืองงานอยู่

ตลอดเวลา 

.548 .920 

5. ขณะท่ีท่านไปเท่ียวพักผ่อนท่านก็คิดถึงเร่ืองงานไปด้วย .611 .918 

6. ขณะท่ีท่านว่างจากการทํากิจกรรมใด ๆ ท่านก็คิดถึงแต่เร่ือง

งานเสมอ 

.622 .918 

7. ก่อนหลับตานอนท่านมักจะคิดถึงเร่ืองงานก่อนนอนเสมอ .724 .917 

8. ท่านมักจะตั้งคําถามซํ ้าๆ จนกว่าจะได้คําตอบท่ีทําให้ท่านรู้สึก
มั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุม 

.645 .918 

9. ท่านมักจะคิดเร่ืองงาน ซํ ้าไป ซํ ้ามา .629 .918 

10. ขณะท่ีท่านไปเท่ียวพักผ่อน ท่านก็เอางานไปทําด้วย .647 .918 

11. ท่านสามารถทํางานท่ีไหนก็ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่เพียงแค่ท่ี

ทํางาน 

.629 .918 

12. ท่านไม่สามารถแยกเวลาส่วนตัวกับเวลางานออกจากกันได้ .526 .920 
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ตารางที่ 1.1(ต่อ)   

พฤติกรรมการทํางาน Corrected 

Item-Total 

Correlatio

n 

Cronbac

h's Alpha 

if Item 

Deleted 

13. ท่านมักกระตุ้นตัวเอง และพบว่าตัวเองมีพละกําลังและความ

อดทนสูง 

.610 .919 

14. ท่านกลัวความล้มเหลว .388 .922 

15. ท่านเป็นคนกระตือรือร้นชอบแข่งขันและชอบเอาชนะ .566 .919 

16. ท่านรู้สึกกระตือรือร้น อยากปฏิบัติงานอยู่เสมอ .737 .917 

17. มาตรฐานของท่านสูง ดังนั้นท่านจะโกรธมาก ถ้าใครไม่สามารถ

ทําได้ตามท่ีท่านต้องการ 

.419 .922 

18. ท่านมักจะทํางานด้วยตัวเองมากกว่าขอความช่วยเหลือจากคน

อ่ืน ๆ 

.428 .921 

19. ท่านมักตรวจงานซํ ้า ๆ เพ่ือความมั่นใจว่างานถูกต้องแล้ว .331 .922 

20. ท่านมักเลิกงานเป็นคนสุดท้ายเสมอ .600 .919 

21. ท่านมักจะทํางานล่วงเวลาท่ีองค์กรกําหนดไว้เสมอ .628 .918 

22. ท่านมักมาทํางานนอกเวลา แม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ล่วงเวลา 

.488 .920 

23. ท่านมักตําหนิตัวเองเสมอเม่ือท่านทําผิดพลาด .301 .923 

24. ท่านจริงจังกับงานมาก และหงุดหงิดเม่ือผลออกมาไม่ได้ตามท่ี

ตั้งใจ 

.524 .920 

25. ท่านรู้สึกสนุกกับงานท่ีท่านทํา โดยไม่รู้สึกเบ่ือ .467 .921 

26. เม่ือไม่ได้ทํางานท่านรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป .681 .917 

27. ท่านจะเข้มงวดกับตัวเองเสมอเพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ท่ีสุด .719 .917 
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ตารางที่ 1.1(ต่อ)   

พฤติกรรมการทํางาน Corrected 

Item-Total 

Correlatio

n 

Cronbac

h's Alpha 

if Item 

Deleted 

28. ท่านรู้สึกมีความสุขขณะได้ทํางาน .389 .922 

 

ตารางที่ 1.2 ผลการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเร่ืองแรงจูงใจในการทํางาน 

แรงจูงใจการทํางาน 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

1. ท่านได้รับความเอาใจใส่และความเป็นกันเองจาก

ผู้บังคับบัญชา 

.029 .891 

2. เม่ือท่านสามารถทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้ประสบ
ความสําเร็จ ท่านได้รับคําชมเชยจากผู้บังคับบัญชา 

.364 .882 

3. ท่านเคยได้รับการยกย่องหรือกล่าวขวัญถึงผลการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานในการประชุมของหน่วยงาน 

.483 .879 

4. ท่านสามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานได้ด้วยความสบาย

ใจ 

.559 .877 

5. ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน .499 .879 

6. หน่วยงานของท่านมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน .611 .875 

7. หน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่าง

เหมาะสม 

.472 .879 

8. นโยบายของบริษัทมีผลให้การทํางานของท่านดีขึ ้น .041 .891 

9. บริษัทท่ีท่านทําอยู่ในขณะนี ้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง .406 .881 
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ)   

แรงจูงใจการทํางาน 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

10. งานท่ีท่านทําอยู่ให้ความมั่นคงต่ออนาคตของท่านและ

ครอบครัว 

.623 .875 

11. ค่าจ้างท่ีได้รับจากการทํางานเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถของท่าน 

.220 .885 

12. ค่าตอบแทนพิเศษท่ีได้เช่น เบี ้ยเส่ียงภัย โอทีโบนัส มีผลให้การ
ทํางานของท่านดีขึ ้น 

.195 .886 

13. ท่านมักทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลา .575 .877 

14. เม่ือได้รับมอบหมายงานให้ทํา ท่านตั้งใจทําให้เสร็จด้วยดี

อย่างเต็มท่ีและรวดเร็ว 

.527 .878 

15. บริษัทท่ีท่านทํางานอยู่เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วไป .275 .884 

16. ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร .589 .877 

17. งานท่ีท่านทําอยู่มีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนตําแหน่งสูงขึ ้น .623 .875 

18. ท่านรู้สึกพอใจในความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงานใน

ข ณ ะ นี ้ 

.608 .875 

19. ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกับองค์การ .524 .878 

20. งานท่ีท่านปฏิบัติเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถ .630 .875 

21. งานท่ีท่านปฏิบัติเป็นงานท่ีทําให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ .646 .875 

22. งานท่ีท่านปฏิบัติเป็นงานท่ีมีความหลากหลายไม่ส่งผลให้เกิด

ความซํ ้าซากจําเจ 

.396 .881 

 

 

  



187 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.2 (ต่อ)   

แรงจูงใจการทํางาน 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

23. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานของท่าน มีผลทําให้

การปฏิบัติงานของท่านดีขึ ้น 

.431 .880 

23. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานของท่าน มีผลทําให้

การปฏิบัติงานของท่านดีขึ ้น 

.431 .880 

24. สภาพแวดล้อมในหน่วยงานเหมาะสมทําให้ท่านมีความสุขใน

การทํางาน 

.526 .878 

25. ท่านทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ีด้วยความตั้งใจ .619 .876 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางประมวลเอกสารและงานวจิัยต่างประเทศ 

 

 

 



 

  

ตารางประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องของต่างประเทศ 

Number Author Year OBJ. Sample Methodology Result 

1 Akihito Shimazu, 

EvangeliaDemerouti, 

Arnold B. Bakker, 

Kyoko Shimada, Norito 

Kawakami 

2001 Workaholism 

and well-

being among 

Japanese 

dual-earner 

couples:A 

spillover-

crossover 

perspective 

 

994 couplesof Japanese dual-earner. A questionnaire Results showed that workaholics were 

more likely to experience work-to-family 

conflict and psychological distress 

compared to relaxed workers for both 

genders. Results also showed that 

husbands of workaholic women were 

more likely to experience family-to-work 

conflict, whereas wives of workaholic 

men were not. 

2 Shahnaz Aziz and Casie 

L. Tronzo 

2011 Exploring the 

Re 

lationshipBet

wee n 

Workaholism 

Facets and 

Personality 

Traits: A Re 

202 of American workers in various 

occupational settings. 

A questionnaire Results showed that personality factors 

explained a significant amount of the 

variance for each workaholism facet, 

above and beyond personal 

demographics. Conscientiousness and 

agreeableness were positively related to 

work involvement, while 

conscientiousness and openness to 



 

  

Number Author Year OBJ. Sample Methodology Result 

plication in 

American 

Workers 

 

experience were positively related to 

work drive. A greeableness, 

conscientiousness, and openness to 

experience were positively related to 

work enjoyment, while neuroticism was 

negatively related to work enjoyment. By 

identifying personality factors related to 

workaholism, employers can better 

predict workaholic tendencies during 

recruitment and selection. 

3 Avani Patel 2011 A Meta-

Analysis of 

Workaholism 

 

 Internet search 

using the 

PsycINFO 

database 

(American 

Psychological 

Association, 

1887-2009). 

The study of workaholism is still in its 

infancyand will require significant 

collaboration amongst researchers and 

modifications of current definitions in 

order to achieve a coherent description of 

the construct. Currently the WART and 

the WorkBat are two reliable measures of 

workaholism, but they cannot be 

practically used in research until an 

agreed-upon definition of workaholism is 
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attained. 

4 Tanya Elizabeth Horton 2011 Workaholism 

and 

Employee 

Well-Being 

 

136 employees throughout New 

Zealand 

 

A questionnaire The main finding of this study was that 

there were few differences between 

workaholics and non-workaholics in 

relation to family - work conflict, family 

satisfaction, positive psychological well-

being, negative psychological well-being, 

anxiety/depression, social dysfunction 

and physical health symptoms. The only 

difference between the workaholics and 

non-workaholics was that enthusiastic 

workaholics reported significantly higher 

levels of work - family conflict compared 

to relaxed workers. Another important 

finding of this study was that different 

types of workaholics reported 

significantly different levels of 

psychological well-being. Unenthusiastic 

workaholics reported significantly lower 

levels of positive 
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psychological well-being, and 

significantly higher levels of negative 

psychological well-being compared to 

the enthusiastic workaholics. 

5 Anja Van den 

Broeck*Bert Schreurs 

Hans De Witte Maarten 

VansteenkisteFilipGerme

ysWilmarSchaufeli 

2011 Understandin

g 

Workaholics’ 

Motivations:

A Self-

Determinatio

n Perspective 

 

370 of Belgian white-collar workers A questionnaire Autonomous motivation associated 

positively with excessive work, which 

then related positively to vigor. 

Controlled motivation correlated 

positively with compulsive work, which 

therefore related positively with 

exhaustion. 

6 AndreeaButucescu, 

Lavinia C. Uscatescu 

2013 What does the 

Romanian 

workaholic 

look like? A 

first glimpse 

into the links 

between 

workaholism 

1.34 volunteers of DUWAS, 2. 137 

participants 

A questionnaire Preliminary results show a suitable 

validation and a real potential for the use 

of DUWAS in future studies, in 

Romania. Moreover, the study also 

brings forth interesting findings related to 

the link between demographic and socio-

economic employee characteristics and a 

predisposition to workaholism. 
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and employee 

characteristics

; a validation 

attempt of 

DUWAS 

scale 

 

7 Becca R. Brady, Stephen 

J. Vodanovich, and 

Robert Rotunda 

2008 The Impact of 

Workaholism 

on Work-

Family 

Conflict, Job 

Satisfaction, 

and 

Perception of 

Leisure 

Activities 

129 of university employees, 103 of 

Human Resource Management Society 

A questionnaire The results, using two different measures 

of workaholism (Workaholism Battery, 

Work Addiction Risk Test), indicated 

that greater scores on the Workaholic 

Risk Test were significantly related to 

greater work-family conflict and less 

gratification with leisure (or nonwork) 

time. In terms of the Workaholism 

Battery, high Drive scores were also 

found to relate to more work-family 

conflict. 

8 Stewart D. Friedman and 

Sharon Lobel 

2003 The Happy 

Workaholic: 

  Employees flourish when senior leaders 

help them focus on what matters most 
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A role model 

for employees 

not only at work but in all aspects of their 

lives—at home, in their communities, 

and in their pursuit of physical, 

emotional, and spiritual well-being. The 

happy result: committed people driving 

hard to achieve superior performance. 

9 Wilmar B. Schaufeli, 

Akihito Shimazu and 

Toon W. Taris 

 

2009 Being Driven 

to Work 

Excessively 

Hard: The 

Evaluation of 

a Two-Factor 

Measure of 

Workaholism 

in The 

Netherlands 

and Japan 

 

7,594 of employees from The 

Netherlands, 3,311 of employees from 

Japan 

A questionnaire Results show that both scales (five items 

each) are internally consistent and that 

the hypothesized two-factor structure fits 

to the data of both countries. 

Furthermore, convergent validity was 

shown with measures of excess working 

time and discriminant validity was shown 

with measures of burnout and work 

engagement. Workaholics who work 

excessively hard and compulsively have 

a high relative risk on burnout and a low 

relative risk on work engagement. It is 

concluded that the two- dimensional 
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measure dubbed the Dutch Workaholism 

Scale (DUWaS) is useful tool in future 

(cross-cultural) research on workaholism. 

10 Raphael Snir, 

ItzhakHarpaz 

2006 The 

workaholism 

phenomenon: 

across-

national 

perspective 

450 from Belgium, 973 from Isarael, 

3,226 from Japan, 996 from The 

Netherlands and 1,000 from USA 

A questionnaire The Japanese worked more hours per 

week than all other nationalities. The 

following findings have remained stable 

across nations: respondents with a high 

level of work centrality worked more 

hours per week than did those with a low 

level of work centrality. Men worked 

more hours per week than women. 

Married women worked fewer hours per 

week than unmarried women, while 

married men worked more hours per 

week than unmarried men. Private-sector 

employees worked more hours per week 

than public-sector employees. 

11 SørenVentegodt, 

NielsJørgen Andersen, 

2008 Quality of 

working life 

  Work should be a direct manifestation of 

life. Life is a simple and clear expression 

195 



 

  

Number Author Year OBJ. Sample Methodology Result 

IsackKandeland Joav 

Merrick 

research: 

I.Quality of 

life, 

happiness and 

meaning of 

life 

 

of what you do. Our love of life is 

revealed in what we do. The fine art of 

working and the secret of working are to 

be found in the intimacy of the 

intersection between our lives and the 

world around us. The secret of the 

extraordinary working life is the 

blossoming of all our human talents. 

Most interestingly, it seems that we all 

have great gifts to give to the world, but 

only after many years of dedicated 

practice will these gifts reveal themselves 

fully. 

12 Andreas Knabe, Steffen 

Rätzel 

2009 Income, 

happiness, 

and the 

disutility of 

labor 

 

17,000 of Germany working age 

cohabiting couples and married people 

between ages 18 and 65 

A questionnaire Our results suggest that the impact of 

working hours on happiness is rather 

small and exhibits an inverse U-shape. 

We do not find evidence that leaving 

working hours out of the analysis leads to 

an underestimation of the income effect. 

13 International 2011 Neal M.   They cite studies showing that money 
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Happiness:A Multilevel 

Perspective 

 

Ashkanasy can and does buy happiness, thus 

disputing the adage that “money does not 

buy happiness,” but they also 

acknowledge the paradoxical finding that 

national happiness does not seem to 

increase with economic growth. 

14 Chris Barker, Brian 

Martin 

2011 Participation: 

The 

Happiness 

Connection 

 

  Research suggests that greater 

participation should increase happiness, 

most directly via the channels of  

personal relationships and helping others. 

Thereis some empirical research 

suggesting that participation contributes 

to happiness.It is useful to consider the 

connections between the three 

areas.Inparticular, examination of 

participation-happiness  connections 

within familie sand workplace scan 

provide some insights for promoting as 

tronger connection at The level of 

politics. 
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15 Sara Depedri 1999 The pursuit of 

happiness: 

when work 

makes the 

difference 

 

31,000 in European An interview In conclusion, the paper has contributed 

in ameliorating the theoretical 

understanding of satisfaction with life 

and with the job. In particular, through 

empirical analyses and multinomial 

models, the paper demonstrates that the 

contents of the movie and economic 

theory are complementary—rather than 

alternative—explanations of the 

achievement of happiness. In particular, 

the wage may influence satisfaction with 

life unto when people have achieved a 

minimum threshold of income. This is 

mainly due to the necessity to cater for 

basic needs and in general to increase the 

perception of security and decrease risk. 

People are satisfied with their lives when 

they assume that a long-run perspective 

and certainly work is a determinant for 

ensuring income and stability. 
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Furthermore, when instability is 

overcome and an adequate income is 

achieved, people judge their jobs and 

their lives on different parameters. 

Relationships and immaterial (or 

intrinsic) aspects acquire relevance and 

happiness is defined on perceptions and 

needs that differ from aspects that are 

purely economic. 

16 Richard A. Easterlin 1995 Will raising 

the incomes 

of all increase 

the happiness 

of all? 

 

  Today, as in the past, within a country at 

a given time those with higher incomes 

are, on average happier. However, raising 

the incomes of all does not increase the 

happiness of all. This is because the 

material norms on which judgments of 

well-being are based increase the same 

proportion as the actual income of the 

society. These conclusions are suggested 

data on reported happiness, material 

norms, and income collected in surveys 
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in a number of countries over the past 

half century. 

17 Matthias Benz and Bruno 

S. Frey 

2004 Being 

independent 

raises 

happiness at 

work 

 

16,000 individuals in 23 countries. based on the 

International 

Social Survey 

Program 1997 

The results indicate that differences in 

material outcomes, like higher pay or a 

lower number of working hours, as well 

as potential differences in personality 

cannot account for the observed job 

satisfaction differences. Rather, the 

higher job satisfaction among the self-

employed can be directly attributed to the 

greater in- dependence and autonomy 

they enjoy. “Being your own boss” 

seems to provide non-pecuniary benefits 

from work that point to the existence of 

“procedural utility”: autonomy is valued 

beyond outcomes as a good decision-

making procedure. Implications of the 

results for economic theory and 

economic policy are discussed. 

18 Glen A. Nix, Richard M. 1999 Revitalization 193 undergraduates at a private A questionnaire Results are discussed in terms of the 
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Ryan, John B. Manly, 

and Edward L. Deci 

 

through Self-

Regulation: 

The Effects of 

Autonomous 

and 

Controlled 

Motivation on 

Happiness 

and Vitality 

 

university of Experiment 1,64 

undergraduates were recruited as in 

importance of differentiating positive 

outcomes in terms of their underlying 

motives and of giving increased attention 

to understanding restorative 

environments 

19 LalinAnik, Lara B. 

Aknin, Michael I. Norton 

and Elizabeth W. Dunn 

2009 Feeling Good 

about 

Giving:The 

Benefits (and 

Costs) of 

Self-

Interested 

Charitable 

Behavior 

 

  Happier people give more, that giving 

indeed causes increased happiness, and 

that these two relationships may operate 

in a circular fashion. Second, we consider 

whether advertising these benefits of 

charitable giving asking people to give in 

order to be happy – may have the 

perverse consequence of decreasing 

charitable giving, crowding out intrinsic 

motivations to give by corrupting a 
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purely social act with economic 

considerations. 

20 Philipp Lepenies 2012 Happiness 

and 

Inequality 

Insights into a 

Difficult 

Relationship 

and Possible 

Political 

Implications 

  Some empirical research shows that the 

prevalent levels of inequality infuence 

happiness in society, the main argument 

in favor of tackling inequality for the 

sake of happiness is normative. In this 

interpretation, happiness is closely 

related to John Stuart Mill’s neo-

Aristotelian idea of “self-fulfllment” and 

less so to the neo- Benthamite notion of 

“hedonic pleasure”. In the wake of an 

ever greater emphasis on analyzing 

people’s “subjective well-being” within 

national statistics, this has political 

implications as it calls for the importance 

of allowing free and broad discussions on 

the “fairness” of the prevailing political 

systems as an important prerequisite to 

promote happiness – and combat 
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inequality. 

21 Luo Lu 2010 Understandin

g happiness: 

A look into 

the Chinese 

folk 

psychology 

 

42 undergraduate students age 19 to 25 open-ended 

question 

 

(1) Happiness can be defined in terms of 

(a) a mental state of satisfaction and 

contentment; (b) positive 

feelings/emotions; (c) a harmonious 

homeostasis; (d) achievement and hope; 

and (e) freedom from ill-being. (2) 

Happiness is a harmonious state of 

existence, under the following 

conditions: (a) the individual is satisfied 

or content; (b) the individual is the agent 

of his own happiness; (c)  spiritual 

enrichment is emphasized more than 

material satisfaction; and (d) the 

individual maintains a positive outlook 

for the future. (3) The relationship 

between happiness and unhappiness is 

dialectical. These two distinct entities are 

locked in a never-ending relationship of 

interdependence: each depends on the 
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other for contrast and meaning. 

Moreover, this relationship between the 

two opposites is also dynamic and 

constantly changing. (4) Happiness can 

be achieved, provided that one has the 

following abilities: (a) the wisdom of 

discovery; (b) the wisdom of 

contentment and gratitude; (c) the 

wisdom of giving; and (d) the wisdom of 

self-cultivation. 

22 Lyndsay K. Field, 

Johanna H. Buitendach 

2011 Happiness, 

work 

engagement 

and 

organizational 

commitment 

of support 

staff at a 

tertiary 

education 

123 support staff members from a 

tertiary education institution in South 

Africa 

A questionnaire They found a significant positive 

relationship between work engagement 

and happiness. Finally, the results 

showed that happiness and work 

engagement have predictive value for 

affective organizational commitment. 
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institution in 

South Africa 

 

23 Babette Josephine 

Pouwels 

2011 Work, family, 

and happiness 

Essays on 

interdependen

cies within 

families,life 

events, and 

time 

allocation 

decisions 

 

2,681 couples with complete 

information on all relevant variables. 

A questionnaire Data of 2,681 married couples from wave 

2004 of the German Socio Economic 

Panel show that spouses are indeed 

equally happy and that there is a strong 

accumulation of (un)happiness within 

households. The probability that one 

spouse is unhappy is almost seven times 

higher if the other spouse is also 

unhappy. Our hypotheses can only partly 

explain the observed (un)happiness 

homogamy. After controlling for shared 

restrictions, spouse selection, and mutual 

influence, happiness homogamy remains 

persistent 

24 Erich Gundlach and 

Mathias Opfnger 

2011 Religiosity as 

a Determinant 

of Happiness 

 A questionnaire We find a U‐shaped relation between 

happiness and religiosity in cross country 

panel data  after controlling for income 
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levels. At a given level of income, the 

same level of happiness can be reached 

with high and low levels of religiosity, 

but not with intermediate levels. A rise in 

income causes an increase in happiness 

along with a decline of religiosity. Our 

interpretation of the empirical results is 

that the indifference curves for religiosity 

and other commodities of the utility 

function are hump‐shaped. 

25 Peter Warr 2007 Work, 

Happiness, 

and 

Unhappiness 

 

  Stress, unhappiness and psychological 

distress in the workplace have been 

associated with lost productivity, 

decreased work performance, increased 

risk of accidents, relationship conflicts at 

work, increased absenteeism, increased 

presenteeism, sick leave, short term or 

long term disability, burnout, increased 

job turnover rates, various health 

conditions, and increased disability and 
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health care costs. 

26 Richard M. Ryan and 

Edward L. Deci 

 

2000 Intrinsic and 

Extrinsic 

Motivations: 

Classic 

Definitions 

and New 

Directions 

  We have briefly presented self-

determination theory in order to make the 

critical distinction between behaviors that 

are volitional and accompanied by the 

experience of freedom and autonomy—

those that emanate from one’s sense of 

self—and those that are accompanied by 

the experience of pressure and control 

and are not representative of one’s self. 

Intrinsically motivated behaviors, which 

are performed out of interest and satisfy 

the innate psychological needs for 

competence and autonomy are the 

prototype of self-determined behavior. 

Extrinsically motivated behaviors—those 

that are executed because they are 

instrumental to some separable 

consequence can vary in the extent to 

which they represent self-determination. 

207 



 

  

Number Author Year OBJ. Sample Methodology Result 

Internalization and integration are the 

processes through which extrinsically 

motivated behaviors become more self-

determined. 
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