
ก 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบคุคล กบัความสขุในการท างาน 
กรณีศึกษา อาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 
 
 
 

 
 
 

 
สภุทัรา  เผอืกโสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา 2556 

ลิขสิทธข์องมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 



ข 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบคุคล กบัความสขุในการท างาน 
กรณีศึกษา อาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสภุทัรา  เผอืกโสภา 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปีการศึกษา 2556 

ลิขสิทธข์องมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 



ค 

หวัข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจยัส่วน
      บุคคลกบัความสุขในการท างาน  
      กรณศีกึษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ช่ือผูศึ้กษา     นางสาวสุภทัรา เผอืกโสภา 

ปริญญา     บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา     การจดัการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา     ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณิ ีเพชรสว่าง   

ปีการศึกษา     2556 
 

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยอนุมตัใิห้นับการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรบรหิารรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ 

     
 …………………………ผูอ้ านวยการหลกัสตูร 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ) 
     
 …………………………ผูอ้ านวยการสาขา 
 (รองศาสตราจารยท์องทพิภา วริยิะพนัธุ)์ 
 
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
     
 …………………………ประธานกรรมการ 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ) 
     
 …………………………กรรมการ 
 (อาจารยว์นิิจฉยั รงัสธินานนท)์ 
     
 …………………………อาจารยท์ีป่รกึษา 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณิ ีเพชรสว่าง) 
 

 



ง 

หวัข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วน 
                                                 บุคคลกบัความสุขในการท างาน  
      กรณศีกึษาอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ 
      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ช่ือผูศึ้กษา     นางสาวสุภทัรา เผอืกโสภา 

ปริญญา     บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวิชา     การจดัการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา     ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณิ ีเพชรสว่าง 

ปีการศึกษา     2556 
 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกับ
ความสุขในการท างาน กรณศีกึษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
        กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย จ านวน 278 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถามปจัจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามปจัจยัดา้น
คุณลักษณะงาน ตามแนวความคิดของแฮกแมนและโอลด์แฮม โดยน าแบบสอบถามจาก
งานวจิยัของรวงอรุณ โชตนิอก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (2550) มาเป็นต้นฉบบัส าหรบั
การพฒันาแบบสอบถาม และแบบสอบถามความสุขในการท างาน โดยใชแ้บบสอบถามส ารวจ
ความสุขดว้ยตนเอง HAPPINOMETER ความสุขวดัเองกไ็ด ้โดยศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และคณะ 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล มาเป็นตน้ฉบบัในการศกึษาครัง้นี้ 
         สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
สอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
         จากการศกึษา พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีส่่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มี
ช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาปรญิญาโท มรีะดบัรายไดต่้อ
เดอืนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท สถานภาพโสด ไมม่บีุตร ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที ่ม ี
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ลกัษณะงานอยูใ่นฝา่ยบรหิาร สถานภาพการจา้งงานเป็นบุคลากรประจ า และมรีะยะเวลาในการ
ท างานระหว่าง 1 - 5 ปี  
 

เมื่อพจิารณาคุณลกัษณะงาน พบว่า คุณลกัษณะงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่โดย
รวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณลกัษณะงานทีอ่ยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
ได้แก่ ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจใน
งาน และด้านผลสะท้อนจากงาน คุณลักษณะงานที่อยู่ในระดับเฉยๆ ไดแก่ ด้านความ
หลากหลายของทกัษะ 
        เมื่อพิจารณาความสุขในการท างาน พบว่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความสุขในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมคีวามสุข เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มี
ความสุขในการท างานรายดา้นอยู่ในระดบัมคีวามสุข ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) ดา้น
ผ่อนคลาย (Happy Relax) ดา้นน ้าใจด ี(Happy Heart) ดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) ดา้น
ครอบครวัด ี(Happy Family) ดา้นสงัคมด ี(Happy Society) ดา้นใฝ่รู ้ (Happy Brain) ดา้น
สุขภาพเงนิด ี(Happy Money) และดา้นการงานด ี(Happy work-life) 
         ผลการทดสอบสมมตฐิาน สรปุไดว้่า 
         1. ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบัรายไดต่้อเดอืน 
สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร ลกัษณะงาน สถานภาพการจา้งงาน และ ระยะเวลาในการ
ท างาน มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนั ยกเว้น จ านวนบุตรที่ม ีมี
ความสุขในการท างานโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
         2. คุณลกัษณะงาน ได้แก่ ด้านความหลากหลายของทกัษะ ความเด่นชดัของงาน 
ความส าคญัของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และผลสะท้อนจากงานในงาน มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการท างาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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Abstract 

 
        This study was aimed to study the relationship between personal factors and 
happiness at work--a case study of faculty members and staffs of the University of the 
Thai Chamber of Commerce. 
        The sample consisted of 278 faculty members and staffs of the University of the 
Thai Chamber of Commerce. The tools used in this research included a questionnaire 
of personal factors, a questionnaire of job characteristic factors based on the concept of 
Hackman and Oldham, with the questionnaire from a research of Ruang-arun Chotnok, 
Srinakharinwirot University (2550), as the original for developing the research's 
questionnaire, and a questionnaire of happiness at work, which had the self-survey-of-
happiness questionnaire "HAPPINOMETER" (happiness measured yourself) by Sirinan 
Kittisuksathit et al., the Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 
as the original in this study. 
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 The statistics used in the data analysis are Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, t-test, One-way ANOVA and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient. 

         According to the study, it is found that the majority of the faculty members and 
staffs are female rather than male, in the range of age 35 - 44 years, in the education 
level of Master's degree, with an income level between 10,001 - 20,000 baht, have a 
single status, with no children, mostly staff members, work in the administration section, 
with an employment status of permanent personnel and have a working period between 
1 - 5 years. 

         Considering the job characteristics, it is found that those of the faculty members 
and staffs are overall in the level of agree. When considering aspect by aspect, it is 
found that the job characteristics in the level of agree are the importance of work, the 
obviousness of work, the freedom in making decisions on the job and the reflection from 
the work, while the job characteristic in the level of dormant is the variety of skills. 

         Considering the happiness at work, it is found that the faculty members and staff 
overall have happiness at work in the level of happy. When considering aspect by 
aspect, it is found that the aspects in which the faculty members and staffs have 
happiness at work are healthiness (happy body), relaxation (happy relax), generosity 
(happy heart), good spirits (happy soul), good families (happy family), good society 
(happy society), curiosity (happy brain), financial healthiness (happy money) and good 
work-life (happy work-life). 

         The hypothesis test results can be concluded that: 

 1. the different personal factors, which are sex, age, educational level, monthly 
income level, marital status, type of personnel, job characteristics, employment status 
and working period, affect in different overall happiness at work and different incomes, 
except the number of children not affecting the overall happiness at work, with statistical 
significance of 0.05. 



ซ 

 2. the job characteristics, which are the variety of skills, the obviousness of 
work, the importance of work, the freedom in making decisions on the job and the 
reflection from the work, have a positive relationship with happiness at work, with 
statistical significance of 0.05. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ภาวณิี เพชรสว่าง อาจารยท์ี่ปรกึษาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ และอาจารยว์นิิจฉยั ทีร่บัเป็นประธานและกรรมการการศกึษาคน้คว้าดว้ย

ตนเอง ทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาแนะน า ตรวจตราและแกไ้ขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุาเป็นอยา่งยิง่ จงึกราบขอบพระคุณทุกท่านมา 

ณ ทีน่ี้ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรนิันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ หวัหน้าโครงการ 

HAPPINOMETER สถาบบันวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์

ใช้แบบสอบถามในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและให้ความช่วยเหลอืตลอดการศกึษาค้นคว้า 

ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุาเป็นอยา่งยิง่ จงึกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ทีน่ี้ 

ขอขอบคุณอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยทุกท่านทีก่รุณาสละเวลา

ในการตอบแบบสอบถามในการการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองครัง้นี้ 

สุดทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม ่ของผูว้จิยัทีค่อยเป็นก าลงัใจให้

การสนับสนุนแก่ผูว้จิยัเสมอมา รวมถงึเพื่อนนกัศกึษาปรญิญาทุกท่านที่ใหค้วามช่วยเหลอืและ

เป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา            
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  
        สงัคมไทยในปจัจุบนัเป็นสงัคมที่มกีารแข่งขนัสูง อันเน่ืองมาจากการพฒันาและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลย ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของมนุษยท์ุกคนอย่างยากที่จะหลกีเหลี่ยงได้ โดยเฉพาะ
สงัคมเมอืงนัน้ การด าเนินชวีติของทุกคนเป็นไปอย่างเร่งรบี มกีารแข่งขนั และต่อสูด้ิ้นรน เพื่อ
ความอยู่รอดของตนเอง ส่งผลให้คนเกดิความเครยีดกบัเหตุการณ์ต่างๆ จนท าให้ความสุขใน
การด าเนินชวีติและการท างานลดลง  
         การท างานในองค์กรใดๆ ก็ตาม สิ่งที่เป็นปจัจยัส าคัญในการด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จได้นัน้ต้องอาศัยบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นผู้คิด ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากบุคลากรเป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่มคีุณค่าและมเีกยีรตภิูม ิได้แก่ ความรู ้ความสามารถ 
ความคดิต่างๆ ที่มใีนตวัของมนุษย์ แมว้่าปจัจุบนัจะมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างมาก
และมกีารน าเทคโนโลยมีาใช้แทนการท างานของบุคลากรมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้
ความส าเรจ็ สิง่ที่ส าคญัคอืบุคลากร เหล่านี้จะน าพาความส าเรจ็มาให้กบัองค์กร รวมถงึการ
พฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื เมื่อบุคลากรมคีวามสุขดว้ยคุณภาพชวีติทีด่ ี ย่อมสามารถท างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถปรบัตวัสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง ดงันัน้การดูแล คน หรอื 
บุคลากร จงึเป็นหวัใจส าคญัในการสรา้งเสถยีรภาพ และความยัง่ยนืขององคก์ร 
         ปจัจบุนักระแสการสรา้งการท างานอย่างมคีวามสุขในประเทศไทยไดเ้ริม่แพร่หลายมาก
ยิง่ขึ้น เพื่อสร้างผลผลิตหรอืผลประกอบการที่ย ัง่ยนื การสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่
บุคลากร รูส้กึว่าท างานแลว้มคีวามสุข มคีวามมัน่คงในอาชพีทีต่นท า รูส้กึว่าตนเป็นทรพัยากรที่
มคีุณค่าส าคญัต่อองคก์ร มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน ไม่มคีวามขดัแยง้ในองคก์รและมี
สภาพแวดลอ้มทีท่ างานทีด่ ีมคีวามสุขในการท างานจะช่วยผลกัดนัใหม้ปีระสทิธภิาพการท างาน
ใหส้งูขึน้ ลดปญัหาการขาดงาน ลดอตัราการเขา้-ออกของบุคลากร 
         องค์กรหลายองค์กรให้ความส าคัญกับการมุ่งท าให้บุคลากรมสีร้างความสุขในการ
ท างาน ทัง้ภาครฐัและเอกชนได้น ากรอบแนวความคดิดงักล่าวมาส่งเสรมิความสุขในที่ท างาน
มากขึน้ เหน็ไดจ้ากที่ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัความก้าวหน้าของมนุษย์ เรยีกว่า ความสุข 8 ประการ ซึง่ได้
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น ามาพฒันาเป็น องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยการใหค้วามส าคญักบัคน จาก
แนวคดิในการสรา้งองคก์รแห่งความสุข ท าใหเ้กดิความสุข 8 ประการหรอื Happy 8 และเพื่อให ้
HAPPINOMETER เป็นเครื่องมอืในการวดั ตดิตาม และประเมนิผลความสุขคนท างาน หน่วยงาน
หรอืองค์กร HAPPINOMETER จงึจดัมติิทัง้หมดให้สอดคล้องกบั “ความสุข 8 ประการ” ซึ่ง
ประกอบดว้ย ความสุข 8 มติ ิไดแ้ก่ สุขภาพด ี(Happy Body) ผ่อนคลาย (Happy Relax) น ้าใจด ี
(Happy Heart) จติวญิญาณด ี(Happy Soul) ครอบครวัด ี(Happy Family) สงัคมด ี(Happy 
Society) ใฝ่รู ้(Happy Brain) สุขภาพเงนิด ี(Happy Money) และ HAPPINOMETER ไดเ้พิม่อกี 
1 มติ ิเป็น ความสุข 9 มติ ิโดยมติทิี ่9 คอื การงานด ี(Happy work-life)  
        มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เป็นมหาวทิยาลยัเอกชน ตัง้อยู่ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตดนิ
แดง กรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอนทัง้ในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทัง้หลักสูตร
นานาชาต ิมบีทบาทหน้าทีใ่นการจดัการศกึษาเพื่อผลติบุคลากรในสาขาวชิาชพีดา้นต่างๆ ใหม้ี
คุณภาพ โดยมวีสิยัทศัน์เป็นสถาบนัการศึกษาชัน้น าด้านธุรกิจในเอเชยีและด้วยปรชัญาที่ว่า
คุณธรรมพฒันาบณัฑติ คุณภาพวชิาชพีพฒันาสงัคม 

         ดงันัน้ผู้ศึกษาจงึสนใจน ากรอบแนวคดิความสุข 9 มติิ มาใช้เป็นวดัความสุขในการ
ท างานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการค้าไทย โดยใช ้HAPPINOMETER เป็น
เครือ่งมอืในการวดั ตดิตาม และประเมนิผลความสุขคนท างาน และดว้ยมหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทยเป็นกรณีศึกษาที่ดีและลกัษณะการปฏิบตัิงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวทิยา
หอการคา้ไทยทีต่อ้งพบเจอกบัคนจ านวนมากและหลากหลาย ดงันัน้การทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าที่
มคีวามสุขในการท างาน ย่อมน าไปสู่ประสทิธภิาพในการท างาน การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนและ
ผู้ร่วมงานมคีวามสุข จากการศึกษาในการวจิยัครัง้นี้ เพื่อให้ทราบถงึการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลกับความสุขในการท างาน กรณีศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
         1.  เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นความสุขในการท างาน 
         2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัความสุขในการท างานของ
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื อาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีมหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทยทีม่สีถานภาพการจา้งงานเป็นอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีป่ระจ าและตามสญัญาจา้ง 

2.   การวจิยัน้ีศกึษาความสุขในการท างาน โดยใช ้HAPPINOMETER เป็นเครื่องมอืใน
การวดั ติดตาม และประเมนิผลความสุขคนท างาน ประกอบด้วย ความสุข 9 มติิ สุขภาพด ี
(Happy Body) ผ่อนคลาย (Happy Relax) น ้าใจด ี(Happy Heart) จติวญิญาณด ี(Happy Soul) 
ครอบครวัด ี(Happy Family) สงัคมด ี(Happy Society) ใฝ่รู ้(Happy Brain) สุขภาพเงนิด ี
(Happy Money) และการงานด ี(Happy work-life)  
 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
  
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 

1.1 ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
1.1.1  เพศ  

1.1.1.1  ชาย 
 1.1.1.2  หญงิ 

 1.1.2  อาย ุ  
  1.1.2.1  18 - 24 ปี 
  1.1.2.2  25 - 34 ปี 
  1.1.2.3  35 - 44 ปี 
  1.1.2.4  45 - 54 ปี 
  1.1.2.5  55 - 60 ปี 
  1.1.2.6  61 ปีขึน้ไป 

1.1.3  ระดบัการศกึษา 
  1.1.3.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
  1.1.3.2  ปรญิญาตร ี
  1.1.3.3  ปรญิญาโท 
  1.1.3.4  ปรญิญาเอก 
  1.1.3.5  อื่นๆ ระบุ………………….. 
 1.1.4  ระดบัรายไดต่้อเดอืน  
  1.1.4.1  น้อยกว่า 10,000 บาท  
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  1.1.4.2  10,001 - 20,000 บาท  
  1.1.4.3  20,001 - 30,000 บาท  
  1.1.4.4  30,001 - 40,000 บาท  
  1.1.4.5  40,001 - 50,000 บาท  
  1.1.4.6  50,001 - 60,000 บาท 
  1.1.4.7  60,001 - 70,000 บาท 
  1.1.4.8  70,001 - 80,000 บาท 
  1.1.4.9  80,001 - 90,000 บาท 
  1.1.4.10  90,001 - 100,000 บาท 
  1.1.4.11  100,000 บาทขึน้ไป 
 1.1.5  สถานภาพสมรส 
  1.1.5.1  โสด 

  1.1.5.2  แต่งงานและอยูร่ว่มกนั  
  1.1.5.3  แต่งงานแต่ไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนั 
  1.1.5.4  อยูด่ว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน 
  1.1.5.5  หมา้ย 
  1.1.5.6  หยา่/แยกทาง/เลกิกนั 
 1.1.6  จ านวนบุตรทีม่ ี
  1.1.6.1  ไมม่ ี
  1.1.6.2  ม ี จ านวน 1 คน 
  1.1.6.3  ม ี จ านวน 2 คน 
  1.1.6.4  ม ี จ านวน 3 - 4 คน 
  1.1.6.5  ม ี จ านวน 5 คน ขึน้ไป 
 1.1.7  ประเภทบุคลากร 
  1.1.7.1  อาจารย ์
  1.1.7.2  เจา้หน้าที ่
 1.1.8 ลกัษณะงาน 
  1.1.8.1  ส านกัอ านวยการ 
  1.1.8.2  ส านกับรหิารทรพัยากรมนุษย ์
  1.1.8.3  งานตรวจสอบภายใน 
  1.1.8.4  ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1.1.8.5  ฝา่ยสื่อสารองคก์ร 
  1.1.8.6  ฝา่ยวางแผนและพฒันา 
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  1.1.8.7  ฝา่ยวจิยั 
  1.1.8.8  ฝา่ยบรหิาร 
  1.1.8.9  ฝา่ยวชิาการ 
  1.1.8.10  ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษา 
  1.1.8.11 บณัฑติวทิยาลยั 
  1.1.8.12  คณะบรหิารธุรกจิ 
  1.1.8.13  คณะบญัช ี
  1.1.8.14  คณะเศรษฐศาสตร ์
  1.1.8.15  คณะมนุษยศาสตร ์
  1.1.8.16  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  1.1.8.17  คณะนิเทศศาสตร ์
  1.1.8.18  คณะวศิวกรรมศาสตร ์
  1.1.8.19  คณะนิตศิาสตร ์
  1.1.8.20  International College 
 1.1.9  สถานภาพการจา้งงาน 
  1.1.9.1  บุคลากรประจ า  
  1.1.9.1  ตามสญัญาจา้ง  
 1.1.10 ระยะเวลาในการท างาน 
  1.1.10.1  ไมถ่งึปี 
  1.1.10.2  ระหว่าง 1 - 5 ปี 
  1.1.10.3  ระหว่าง 6 - 10 ปี 
  1.1.10.4  ระหว่าง 11 - 15 ปี 
  1.1.10.5  ระหว่าง 16 - 20 ปี 
  1.1.10.6  ระหว่าง 21 - 25 ปี 
  1.1.10.7  ระหว่าง 26 - 30 ปี 
  1.1.10.8  ตัง้แต่ 31 ปี ขึน้ไป 

 1.2  ปจัจยัคุณลกัษณะของงาน 
 1.2.1  ความหลากหลายของทกัษะ 
 1.2.2  ความเด่นชดัของงาน 
 1.2.3  ความส าคญัของงาน 
 1.2.4  ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 
 1.2.5  ผลสะทอ้นจากงาน 
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     2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
         2.1 ความสุขในการท างาน โดยใช้ HAPPINOMETER เป็นเครื่องมอืในการวดั 
ตดิตาม และประเมนิผลความสุขคนท างาน ประกอบดว้ย ความสุข 9 มติ ิไดแ้ก่ 
 2.1.1  สุขภาพด ี(Happy Body) 
 2.1.2  ผ่อนคลาย (Happy Relax) 
 2.1.3  น ้าใจด ี(Happy Heart) 
 2.1.4  จติวญิญาณด ี(Happy Soul)   
 2.1.5  ครอบครวัด ี(Happy Family) 
 2.1.6  สงัคมด ี(Happy Society) 
 2.1.7  ใฝรู่ ้(Happy Brain) 
 2.1.8  สุขภาพเงนิด ี(Happy Money) 
 2.1.9  การงานด ี(Happy work-life)  
 
ค านิยามศพัท ์
 
         ความสขุ หมายถงึ ประสบการณ์ และความรูส้กึ ทีบุ่คคลสามารถบรหิารจดัการไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอตามความปรารถนาในภาพรวม จนเกดิไดจ้รงิ และท าใหบุ้คคลนัน้เกดิความยนิดแีละ
อิม่เอมใจทัง้นี้ ตอ้งไมท่ าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น (ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และคณะ, 2555) 
         ความสุขในการท างาน หมายถงึ ความสุขเมื่อท างานไดผ้ลด ีมโีอกาสกา้วหน้า มเีพื่อน
รว่มงาน มกีารสงัสรรค ์และมกีารยกย่องนับถอืในหมู่คนท างานโดยมี HAPPINOMETER 9 มติ ิ
เป็นเครือ่งมอืวดัระดบัความสุข ดงันี้ 
         1. สุขภาพด ี(Happy Body) หมายถงึ การทีบุ่คคลมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง สม
ส่วน มพีฤตกิรรมการบรโภคทีด่/ีเหมาะสม มคีวามพงึพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 
         2.  ผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถบรหิารเวลาในแต่ละ
วนัเพื่อการพกัผ่อนไดอ้ย่างมคีุณภาพ พอใจกบัการบรหิารจดัการปญัหาของตนเอง และท าชวีติ
ใหง้า่ย สบายๆ 
         3.  น ้าใจด ี (Happy Heart) หมายถงึ การทีบุ่คคลมจีติสาธารณะ มสี่วนร่วมในการ
สรา้งประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม และมเีมตตากบัคนรอบขา้ง 
         4.  จติวญิญาณด ี(Happy Soul) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามตระหนักถงึคุณธรรม 
และศลีธรรม รูแ้พรู้ช้นะ รูจ้กัให ้และมคีวามกตญัญรููคุ้ณ 
         5. ครอบครวัด ี(Happy Family) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามรูส้กึผูกพนั เชื่อใจ 
มัน่ใจ และอุ่นใจกบับุคคลในครอบครวัของตนเอง 
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         6.  สงัคมด ี(Happy Society) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามสมัพนัธท์ี่ดต่ีอเพื่อน
บา้น ไมท่ าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น ไมเ่อาเปรยีบผูค้นรอบขา้ง ไมท่ าใหส้งัคมเสื่อมถอย 
         7.  ใฝ่รู ้(Happy Brain) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามตื่นตวั กระตอืรอืรน้ในการ
เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ เพื่อปรบัตวัใหเ้ท่าทนัและตัง้รบัการเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา และพอใจทีจ่ะ
แสดงความทนัสมยัอยูเ่สมอ  
         8.  สุขภาพเงนิด ี(Happy Money) หมายถงึ การทีบุ่คคลมวีนิัยในการใชจ้่ายเงนิมี
ความสามารถและพงึพอใจในการบรหิารจดัการระบบการรบั จา่ย และออมเงนิในแต่ละเดอืน 
         9.  การงานด ี(Happy work-life) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามสบายใจในทีท่ างาน 
มคีวามรกั ความผกูพนั และความภาคภูมใิจในองคก์ร มคีวามมัน่ใจในอาชพีรายได้ และมคีวาม
พงึพอใจกบัความกา้วหน้าของตนเองในองคก์ร 
 
         ปัจจยัด้านคณุลกัษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถงึ กลุ่มของคุณสมบตัิ
งานในมติต่ิางๆ โดยมติงิานทีส่ าคญัๆ มจี านวน 5 มติ ิคอื ความหลากหลายของทกัษะ ความ
เด่นชดัของงาน ความส าคญัของงาน ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน และผลสะทอ้นจากงาน 
ซึง่จะวดัเป็นระดบัความมากน้อยของมติต่ิางๆ ตามแนวความคดิของ แฮกแมนและโอลดแ์ฮม 
(Hackman and Oldham, 1980) ดงันี้ 
         1.  ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่
ผู้ปฏิบัติงานได้ท ากิจกรรมที่แตกต่างกัน และจ าเ ป็นต้องใช้ทักษะ ความช านาญ และ
ความสามารถหลายๆ อยา่งในอนัทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นผล 
         2.   ความมเีอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึ่ง
ผู้ปฏิบตัิงานแต่ละคนสามารถปฏิบตัิงานนัน้ๆ ตัง้แต่ต้นจนกระทัง่เสร็จสิ้นกระบวนการและ
บงัเกดิผลงานใหเ้หน็ชดัเจน 
         3.   ความส าคญัของงาน (Task Significance) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่ผล
ของงานมผีลกระทบต่อชวีติ ความเป็นอยู่ของบุคคลอื่น ซึง่อาจจะเป็นบุคคลในองคก์ารหรอืนอก
องคก์ารกไ็ด ้
         4.   ความมอีสิระในการปฏบิตังิาน (Autonomy) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึ่ง
เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานมอีสิระทีจ่ะใชว้จิารณญาณ ก าหนดตารางการท างาน และกระบวนการ
ท างานดว้ยตนเอง 
         5.  ผลป้อนกลบัของงาน (Feedback) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึ่งสามารถ
แสดงใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบถงึผลสะทอ้น หรอืผลลพัธท์ีช่ดัเจนโดยตรงจากงานทีไ่ดป้ฏบิตัิไปแลว้
ว่ามปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
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         อาจารย์ของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ปฏิบตัิการสอน
ภายในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
        เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย หมายถงึ ผู้ทีท่ าหน้าทีป่ฏบิตัิงานภายใน
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั      
     
        1.   เป็นขอ้มลูในการเสนอแนะต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยซึง่สามารถน าผล
การศกึษา ไปเป็นแนวทางในการทีจ่ะเสรมิสรา้งนโยบายหรอืกลยุทธต่์างๆ ในการสรา้งความสุข
ในการท างานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีแ่ละน ามาซึง่ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน 
         2.   เพื่อให้ผู้สนใจทัว่ไป สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างหรอืข้อมูลค้นคว้าต่อไป 
เกีย่วกบัการสรา้งความสุขในการท างานใหก้บับุคลากร 
  
กรอบแนวความคิด 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัเรื่อง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกับ
ความสุขในการท างาน กรณศีกึษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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    ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)           ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวความคดิ 
 

ลกัษณะข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศกึษา 
4. ระดบัรายไดต่้อเดอืน 
5. สถานภาพสมรส 
6. จ านวนบุตรทีม่ ี
7. ประเภทบุคลากร 
8. ลกัษณะงาน 
9. สถานภาพการจา้งงาน 
10. ระยะเวลาในการท างาน 

 

 
ความสขุในการท างาน 

   1. สขุภาพด ี       2. ผ่อนคลาย 
   3. น ้าใจด ี       4. จติวญิญาณด ี
   5. ครอบครวัด ี     6. สงัคมด ี
   7. ใฝรู่ ้               8. สุขภาพเงนิด ี
   9. การงานด ี     

ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และคณะ 
(2555) 

 
คณุลกัษณะงาน 

     1. ความหลากหลายของทกัษะ 
     2. ความเด่นชดัของงาน 
     3. ความส าคญัของงาน 
     4. ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 
     5. ผลสะทอ้นจากงาน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัความสุขในการ
ท างาน กรณีศึกษา อาจารย์และเจา้หน้าที่มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้
ท าการศกึษาแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ ตลอดจนผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ความหมายของความสุขในการท างาน 
2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความสุขในการท างาน 
3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัคุณลกัษณะงาน  
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสุขในการท างาน  
5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะงาน 

 
ความหมายของความสขุในการท างาน 
 
         ลวิโบเมอรส์กี (Lyubomirsky, 2001) กล่าวว่า ความสุขในการท างานเกดิขึ้นได้จาก
ปจัจยัที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ทัง้ทางด้านปจัจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจน
แนวคิดเชิงบวก และแนวคิดเชิงจรยิธรรม อีกทัง้ยงัอธิบายว่าความสุขให้ผลลัพธ์ที่ดีหลาย
ประการ เช่น สุขภาพด ีมคีวามอ่อนเยาว ์มอีารมณ์ด ีเกดิการตดัสนิใจทีด่ ีและสงัคมเขม้แขง็ 
         เคอร์รี่ (Currie, 2003) กล่าวว่า ความสุขในการท างานของพนักงาน หมายถึง การที่
พนกังานมสีุขภาพดทีัง้รา่งกายและจติใจ กล่าวคอื พนักงานควรท างานอย่างไม่เครยีดจนเกนิไป 
มสีภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยั 
         มาเนียน (Manion, 2003) กล่าวว่า ความสุขเป็นพลงัของอารมณ์ในทางบวก ความรูส้กึ
สดชื่น มชีวีติชวีา ประสบการณ์ความสุข ความสนุกสนานในการท างาน เป็นส่วนส าคญัในการ
ท างาน ผลทีต่ามมาของความสุขในการท างาน คอื ผลงานบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้เกดิการ
คงอยูใ่นงาน มคีวามตัง้ใจปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพต่อไป 
         วาร์ร (Warr, 2007) กล่าว ความสุขในการท างานว่า เป็นความรู้สกึที่เกิดขึน้ภายใน
จติใจของบุคคลทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการท างานหรอืประสบการณ์ของบุคคลใน
การท างาน เป็นพื้นฐานของการมชีวีติทีด่ ีมคีวามส าคญัมากส าหรบัทุกคนทัง้ในการท างานและ
ชวีติส่วนตวั ทุกคนเสาะแสวงหาและปรารถนาทีจ่ะมคีวามสุข สามารถพฒันาใหเ้กดิความสุขใน
การท างานได ้
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จงจติ เลศิวบิลูยม์งคล (2546) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถงึ บุคคลทีไ่ดก้ระท าในสิง่
ที่ตนรกัและพงึพอใจชอบและศรทัธาในงานที่ท า พงึพอใจในประสบการณ์ชวีติที่ตนเองได้ร ับ 
ตลอดจนประสบการณ์เหล่านัน้ ให้ผลต่อความรูส้กึทางบวกมากกว่าอารมณ์ความรูส้กึทางลบ 
ท าใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีาม บนพืน้ฐานเชงิเหตุผลและศลีธรรม 
        พรรณิภา สืบสุข (2548) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลได้
กระท าในสิง่ทีต่นเองรกั รูส้กึสนุกสนานและศรทัธาในงานทีท่ า มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั เกดิการสรา้งสรรคใ์นทางบวก 

         ประทุมทพิย ์เกตุแก้ว (2551) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถงึ ผลของการที่
บุคคลรบัรูพ้ฤตกิรรมการท างานของตนเอง ผูร้่วมงาน และสมัพนัธภาพระหว่างกนั ท า ใหแ้สดง
อารมณ์ที่มต่ีองานในทางบวก รบัรู้ได้ถึงการให้ความร่วมมอืและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างผูร้ว่มงาน ท าใหเ้กดิมติรภาพและความปรารถนาดต่ีอกนั มคีวามรกั ชอบ ผูกผนัในงาน
ทีต่นท า กระตอืรอืรน้และยนิดทีีไ่ดก้ระท าในงานทีต่นเองรกั ยนิดกีบัความส าเรจ็ทีไ่ดม้าจากงาน
ทีท่า้ทาย มคีุณค่า และน่าภาคภมูใิจทีจ่ะพยายามท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ ไดร้บัการยอมรบั
นับถอืและความคาดหวงัที่ดจีากผูร้่วมงาน ท าใหเ้กดิความพยายามและความรบัผดิชอบในการ
ท างานมากยิง่ขึน้ 

         ชนิกร น้อยค ายาง และ ปภาดา น้อยค ายาง (2555)  กล่าวว่า ความสุขในการท างาน 
หมายถงึ ความรูส้กึทางบวกทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคลทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการ
ท างาน โดยทีบุ่คคลนัน้เกดิความรูส้กึเพลดิเพลนิ สนุกสนาน กระตอืรอืรน้ในงานทีท่ า มคีวามพงึ
พอใจและความภาคภูมิใจในงาน ได้ท างานกับเพื่อนร่วมงานที่ดี รบัรู้ว่างานที่ตนท านัน้มี
ความส าคญั มคีนเหน็คุณค่าของงานทีท่ า และมคีววามสุขในทีท่ างาน 

         จากความหมายขา้งต้น ผู้วจิยัขอสรุปความหมายของความสุขในการท างาน หมายถงึ 
ความรูส้กึของบุคคลทีม่คีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีต่นท าในทางบวก รวมถงึค่าตอบแทน
ที่ได้รบัจากการท างาน ได้รบัการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างผู้ร่วมงาน การยอมรบันับถอืที่ดี
จากคนทัว่ไปมสีภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยั มคีวามก้าวหน้าในงานที่ท า ท าให้เกิด
ความภาคภมูใิจและมคีวามสุขในการท างาน 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความสขุในการท างาน 
 
        มาเนียน (Manion, 2003: 652-659) ความสุขในการท างาน (Joy at Work) หมายถงึ 
ผลที่เกิดจากการเรยีนรู้จากการกระท า การสร้างสรรค์ของตนเอง การแสดงออกโดยการยิ้ม 
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หวัเราะ มคีวามปลาบปลืม้ น าไปสู่การปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นอารมณ์ในทางบวกที่
เกดิจากพฤตกิรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน เช่น การให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืซึ่งกนั
และกนั การมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการท างานเพิม่มากขึน้ การร่วมกนัแสดงความคดิด้วยเหตุ
และผล มกีารตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และผลจากการประสบความส าเรจ็ในการ
ท างาน ท าใหแ้สดงอารมณ์ในทางบวก อยา่งเช่น ความสุขสนุกสนาน ท าใหส้ถานทีท่ างานเป็นที่
น่ารื่นรมย์และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี บุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสุข 
สนุกสนาน ท าให้เกิดสมัพนัธภาพที่ดใีนที่ท างาน มคีวามรู้สกึที่ดต่ีองานที่ได้รบัมอบหมาย มี
ความผูกพนัในงาน และท าใหค้งอยู่ในองค์การต่อไป ซึ่งมุ่งอธบิายด้วยปจัจยัหรอืองคป์ระกอบ
ของความสุข 4 ดา้น ดงันี้ 
         1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connection) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ท าให้เกิด
ความสมัพนัธ์ของบุคลากรในสถานที่ท างาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกนัท างาน เกิดสงัคมการ
ท างานขึน้ เกดิสมัพนัธภาพทีด่กีบับุคลากรทีต่นปฏบิตังิาน ใหค้วามร่วมมอื ช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนั การสนทนาพดูคุยอยา่งเป็นมติร ใหก้ารช่วยเหลอืและไดร้บัการช่วยเหลอืจากผูร้่วมงาน เกดิ
มติรภาพระหว่างปฏิบตัิงานกับบุคลากรต่างๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรบัรู้ว่าได้อยู่
ท่ามกลางเพื่อนรว่มงานทีม่คีวามรกัและความปรารถนาดต่ีอกนั 
         2.   ความรกัในงาน (Love of the Work) หมายถงึ การรบัรูถ้งึความรูส้กึรกัและ
ผกูพนัอยา่งแน่นเหนี่ยวกบังาน รบัรูว้่าตนมพีนัธกจิในการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ มคีวามยนิดใีนสิง่
ที่เป็นองค์ประกอบของงาน กระตอืรอืรน้ ตื่นเต้น ดใีจ เพลดิเพลนิในการที่จะปฏบิตังิาน และ
ปรารถนาที่จะปฏบิตัิงานด้วยความเต็มใจ รู้สกึเป็นสุขเมื่อได้ปฏบิตัิงาน มคีวามภูมใิจที่ตนมี
หน้าทีร่บัผดิชอบในงาน 
         3.  ความส าเรจ็ในงาน (Work Achievement) หมายถงึ การรบัรูว้่าตนปฏบิตังิานได้
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวโ้ดยไดร้บัความส าเรจ็ในการท างาน ไดร้บัมอบหมายใหท้ างานที่
ทา้ทายให้ส าเรจ็ มอีสิระในการท างาน เกดิผลลพัธ์การท างานไปในทางบวก ท าใหรู้ส้กึมคีุณค่า
ในชวีติ เกดิความภาคภูมใิจในการพฒันาและเปลี่ยนแปลงสิง่ต่างๆ เพื่อปฏบิตังิานให้ส าเรจ็มี
ความกา้วหน้า และท าใหอ้งคก์ารเกดิการพฒันา 
         4.  การเป็นที่ยอมรบั (Recognition) หมายถงึ การรบัรูว้่าตนเองไดร้บัการยอมรบั
และความเชื่อถอืจากผูร้่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน ได้รบัความคาดหวงัที่ดใีนการ
ปฏบิตังิานและความไวว้างใจจากผูร้ว่มงาน รว่มแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูร้่วมงาน ตลอดจน
ไดใ้ชค้วามรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
        จากองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบดงักล่าว ความสุขในการท างานจงึมสี่วนช่วยให้
ผูบ้รหิารสามารถน าไปพจิารณาในการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการบรหิารงานที่ส่งเสรมิให้บุคลากร
เกดิความรูส้กึอยากท างาน จดัสภาพแวดลอ้มใหจ้งูใจอยากที่จะท างาน ซึ่งมผีลใหบุ้คลากรเกดิ
ความยนิดใีนงานทีท่ า มสี่วนรว่มในงาน และเกดิความสุขในงานตามมา 
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        ดายเนอร ์(Diener, 2003) กล่าวว่า ปจัจยัและองคป์ระกอบของความสุข ประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบ คอื 
         1.  ความพอใจในชวีติ (Life Satisfaction) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามพอใจในสิง่
ทีต่นเป็นและกระท าอยู่ มคีวามสมหวงักบัเป้าหมายในชวีติทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
โดยไมค่ดิจะเปลีย่นแปลง 

 2.  ความพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถงึ การทีบุ่คคลไดก้ระท าในสิง่ที่
ตนเองรกัและชอบ มคีวามพอใจกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน มคีวามสุขเมื่อไดท้ างานและ
งานนัน้ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
         3.  อารมณ์ทางบวก (Positive Affect) หมายถงึ การทีบุ่คคลมอีารมณ์ ความรูส้กึ
เป็นสุขและสนุกสนานกบัการท างาน ศรทัธาในสิง่ทีต่นกระท า รบัรูถ้งึความดแีละคุณประโยชน์
ของงานทีท่ า 
         4.  อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) หมายถงึ อารมณ์ความรูส้กึทีเ่ป็นทุกขก์บัสิง่
ไม่ดทีีเ่กดิขึน้ในการท างาน เช่น คบัขอ้งใจ เบื่อหน่าย เศรา้หมองความไม่สบายใจจากการ
กระท าทีเ่กดิขึน้ อยากปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ 
 
        เกวนิและเมสนั (Gavin & Mason, 2004) กล่าวว่า ความสุขว่าเป็นผลจากความรูส้กึ
ภายในของแต่ละคน เป็นผลให้เกิดความรู้สึกทางบวก เช่น ชื่นชอบ พึงพอใจ ความสุข
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื 
         1.  ความมอีสิระ คอื บุคคลมคีวามสามารถทีค่ดิและเลอืกในสิง่ทีต่้องการ มอี านาจ
เสรภีาพในการตดัสนิใจ ท าใหต้นมคีวามพงึพอใจในชวีติ สามารถควบคุมและก าหนดการกระท า
ของตนใหต้อบสนองความสุขของตน 
         2.  ความรู ้เป็นส่วนส าคญัในการตดัสนิใจในสิง่ที่ต้องการได้ถูกต้อง รูว้่าควรใช้
ความรูอ้ย่างไร เกดิความคดิเชงิสรา้งสรรค ์และใช้ความรูใ้หเ้กดิประโยชน์ มกีารตดิต่อสมัพนัธ์
กบับุคคลอื่น โดยไดร้บัการยอมรบัและความไวว้างใจจากบุคคลรอบขา้ง 
         3.  ความสามารถเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนไดโ้ดยการ
จัดอบรมต่างๆ ให้เกิดความรู้ความช านาญ ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่
กวา้งขวางขึน้ 
 
        ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และคณะ (2555) กล่าวถงึ HAPPINOMETER เป็นเครื่องมอืวดัระดบั
ความสุขของคนท างานที่สนับสนุนแนวคดิองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ หรอื Happy 8 
ประกอบดว้ยมติคิวามสุข 9 มติ ิดงันี้ 
         1.  สุขภาพด ี(Happy Body) หมายถงึ การทีบุ่คคลมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง สม
ส่วน มพีฤตกิรรมการบรโิภคทีด่/ีเหมาะสม มคีวามพงึพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 
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         2.  ผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถบรหิารเวลาในแต่ละ
วนัเพื่อการพกัผ่อนไดอ้ย่างมคีุณภาพ พอใจกบัการบรหิารจดัการปญัหาของตนเอง และท าชวีติ
ใหง้า่ย สบายๆ 
         3.  น ้าใจด ี (Happy Heart) หมายถงึ การทีบุ่คคลมจีติสาธารณะ มสี่วนร่วมในการ
สรา้งประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม และมเีมตตากบัคนรอบขา้ง 
         4.  จติวญิญาณด ี(Happy Soul) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามตระหนักถงึคุณธรรม 
และศลีธรรม รูแ้พรู้ช้นะ รูจ้กัให ้และมคีวามกตญัญรููคุ้ณ 
         5.  ครอบครวัด ี(Happy Family) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามรูส้กึผูกพนั เชื่อใจ 
มัน่ใจ และอุ่นใจกบับุคคลในครอบครวัของตนเอง 
         6.  สงัคมด ี(Happy Society) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อนบา้น 
ไมท่ าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น ไมเ่อาเปรยีบผูค้นรอบขา้ง ไมท่ าใหส้งัคมเสื่อมถอย 
         7.  ใฝ่รู ้(Happy Brain) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามตื่นตวั กระตอืรอืรน้ในการ
เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ เพื่อปรบัตวัใหเ้ท่าทนัและตัง้รบัการเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา และพอใจทีจ่ะ
แสดงความทนัสมยัอยูเ่สมอ  
         8.  สุขภาพเงนิด ี(Happy Money) หมายถงึ การทีบุ่คคลมวีนิัยในการใชจ้่ายเงนิ มี
ความสามารถและพงึพอใจในการบรหิารจดัการระบบการรบั จา่ย และออมเงนิในแต่ละเดอืน 
         9.  การงานด ี(Happy work-life) หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามสบายใจในทีท่ างาน 
มคีวามรกั ความผกูพนั และความภาคภูมใิจในองคก์ร มคีวามมัน่ใจในอาชพีรายได้ และมคีวาม
พงึพอใจกบัความกา้วหน้าของตนเองในองคก์ร 
  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคณุลกัษณะงาน  
 
         ทฤษฎีว่าด้วยคณุลกัษณะงาน (Job Characteristic Model) 
         แฮคแมนและโอลดแ์ฮม (Hackman and Oldham, 1980) ทฤษฎวี่าดว้ยคุณลกัษณะของ
งาน เป็นแนวคดิในการออกแบบงานใหม่ โดยเชื่อว่ามติขิองงาน จะมผีลกระทบต่อสภาวะของ
จติใจของบุคคลและส่งผลต่อผลลพัธใ์นเรือ่งผลงาน ซึง่ประกอบดว้ย มติ ิ5 ดา้น คอื 
         1.  ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่
ผูป้ฏบิตังิานไดท้ ากจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั และจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะ ความช านาญ และความสามารถ
หลายๆ อยา่งในอนัทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้ป็นผล 
         2.  ความมเีอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่
ผู้ปฏิบตัิงานแต่ละคนสามารถปฏิบตัิงานนัน้ๆ ตัง้แต่ต้นจนกระทัง่เสร็จสิ้นกระบวนการและ
บงัเกดิผลงานใหเ้หน็ชดัเจน 
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         3.  ความส าคญัของงาน (Task Significance) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่ผล
ของงานมผีลกระทบต่อชวีติ ความเป็นอยูข่องบุคคลอื่น ซึง่อาจจะเป็นบุคคลในองคก์ารหรอืนอก
องคก์ารกไ็ด ้
         4.  ความมอีสิระในการปฏบิตังิาน (Autonomy) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึง่
เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานมอีสิระทีจ่ะใชว้จิารณญาณ ก าหนดตารางการท างาน และกระบวนการ
ท างานดว้ยตนเอง 
         5. ผลป้อนกลบัของงาน (Feedback) หมายถงึ คุณลกัษณะของงานซึ่งสามารถ
แสดงใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบถงึผลสะทอ้น หรอืผลลพัธท์ีช่ดัเจนโดยตรงจากงานทีไ่ดป้ฏบิตัไิปแลว้
ว่ามปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
  
        อทิธพิลจากคุณลกัษณะของงาน จะส่งผลไปยงัภาวะทางจติใจ 3 ประการ คอื 
         1.  ประสบการณ์รบัรูว้่างานนัน้มคีวามหมาย (Experienced Meaningfulness of 
Work) บุคคลจะต้องรบัรูว้่างานของตนเป็นสิง่ที่มคี่า และมคีวามส าคญัตามค่านิยมของแต่ละ
บุคคล 
         2.  ประสบการณ์รบัผดิชอบต่อผลลพัธข์องงาน (Experienced Responsibility for 
Work Outcomes) บุคคลจะต้องเชื่อว่าตนเองเป็นผู้ที่มคีวามรบัผดิชอบกบัผลที่เกิดขึ้น และ
ความพยายามของเขาจะส่งผลกบัผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ 
         3.  การรูผ้ลการกระท า (Knowledge of Result) บุคคลจะต้องสามารถทีจ่ะตคีวาม
ผลการปฏบิตังิานของตนว่าเป็นทีพ่งึพอใจหรอืไม่ 
        เมื่อใดทีภ่าวะทางจติใจ (Psychological States) ทัง้ 3 นี้ เกดิขึน้กบับุคคล จะก่อใหเ้กดิผล 
ดงันี้ 
         1.  แรงจงูใจภายในในการท างานสงู 
         2.  การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
         3.  ความพงึพอใจในงานสงู 
         4.  การขาดงานและการออกจากงานต ่า 
        โดยสรปุแลว้อทิธพิลจากคุณลกัษณะของงาน จะส่งผลไปยงัภาวะทางจติใจทัง้สามและ
ภาวะทางจติใจน้ีจะส่งผลต่อความพงึพอใจและแรงจงูใจในงาน  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการท างาน  
 
         งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสุขในการท างานของบุคลากรต่างๆ มดีงันี้ 
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         จงจติ เลศิวบิูลยม์งคล (2547) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล การได้รบั
การเสรมิสร้างพลงัอ านาจในงานแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์กบัความสุขในการท างานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัส่วนบุคคล การไดร้บัการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจในงาน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์กบัความสุขใน
การท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาล
ประจ าการระดบัปฏบิตั ิจ านวน 375 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
เกบ็ขอ้มลูประกอบดว้ย แบบสอบถาม การไดร้บัการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจในงาน แบบสอบถาม
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และแบบสอบถามความสุขในการท างาน ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา และหาความเทีย่งไดเ้ท่ากบั .92 .91 และ .89 ตามล าดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่งนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิก์ารจรณ์ และค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
         ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยรัฐ อยู่ในระดับสูง 2. ปจัจยัส่วนบุคคล ด้านอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรฐั อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถิตทิี่ระดบั .05 สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างาน แต่ระดบั 
การศึกษาไม่มคีวามสมัพนัธ์กับความสุขในการท างาน 3. การเสรมิสร้างพลงัอ านาจในงาน 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรฐั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 (r = .514 และ .570
ตามล าดบั) 
         พรรณิภา สบืสุข (2548) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูล้กัษณะงาน ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรฐั กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลประจ าการ จ านวน 333 คน พบว่า 
ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการอยู่ในระดบัสูง การรบัรูล้กัษณะงานและภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงของหวัหน้าหอผู้ป่วย มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานของ
พยาบาลประจ าการ (r = .64 และ r = .48 ตามล าดบั) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย
พยาบาลมกีารรบัรูล้กัษณะงานทุกด้าน ได้แก่ ด้านความหลากหลายของงาน ด้านเอกลกัษณ์
ของงาน ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความมอีสิระในงาน และดา้นผลป้อนกลบัของงาน อยู่ใน
ระดบัสงู (มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02, 4.09, 4.34, 3.70 และ 3.75 ตามล าดบั) 
         กัลยารตัน์ อ๋องคณา (2549) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล การรบัรู้
คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพยาบาล
ประจ าการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วน
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บุคคล การรบัรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการท างานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลประจ าการ 
ระดบัปฏบิตักิาร จ านวน 405 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บ
ขอ้มลูวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถามการรบัรูคุ้ณค่าในตน แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มในงาน 
และแบบสอบถามความสุขในการท างาน ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและมคี่า
ความเทีย่งเท่ากบั .86 .93 และ .95 ตามล าดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
         ผลการวจิยัพบว่า 1. ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัสูง ( x = 4.00) 2. ปจัจยัส่วนบุคคล ด้านระดบัการศกึษามี
ความสมัพนัธท์างบวกในระดบัต ่ากบัความสุขในการท างาน ของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาล
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 (r = .29) ส่วน อาย ุ
สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างาน 3. 
การรบัรูคุ้ณค่าในตน และสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั
ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r = .64 และ r = .60 ตามล าดบั) 
         ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว (2551) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้คุณลกัษณะงาน 
ความสามารถในการเผชญิและฟนัฝ่าอุปสรรคกบัความสุขในการท างานของพยาบาลงานผ่าตดั 
กรณีศกึษาโรงพยาบาลรฐัแห่งหนึ่ง กลุ่มตวัอย่าง 162 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามสุขในการ
ท างานอยูใ่นระดบัสงู ซึง่มคี่าเฉลีย่ 4.14 โดยดา้นความส าเรจ็ในงาน (หนทางจากความส าเรจ็ใน
งาน) มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื 4.20 ขณะทีป่จัจยัส่วนบุคคล ในเรื่องของอายุ อายุงาน และระดบังาน
ไมม่ผีลต่อความสุขในการท างาน แต่สถานภาพสมรสมผีลต่อความสุขในการท างาน 
         อภชิาต ภู่พานิช (2551) ศึกษาการใช้ดชันีระดบัความสุขในการท างานของบุคลากร 
ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาทศันะต่อความสุขใน
การท างานและระดับความสุขในการท างานของบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 142 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ แบบสอบถาม 
วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การก าหนด
เกณฑร์ะดบัความสุขในการท างาน 3 ระดบั และทดสอบสมมตุฐิานดว้ยสถติ ิt-test และ F-test ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
         ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมทีศันะต่อความสุขและระดบัความสุขในการท างานใน
ระดบัปานกลาง โดยพบว่า ทศันะความสุขในการท างานทีม่คี่ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคมภายในหน่วยงาน มคี่าเฉลีย่ 2.94 และด้านทีม่คี่าน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสวสัดกิารที่
มหาวิทยาลยัจดัให้ มคี่าเฉลี่ย 2.67 และระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรสงักัด
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ส านักงานอธกิารบดนีัน้ พบว่ารอ้ยละ 93.0 อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมารอ้ยละ 5.6 อยู่ใน
ระดบัมาก 
         ชุตกิาญจน์ เปาทุย (2553) ศกึษาระดบัความสุขในการท างานของพยาบาล กรณีศกึษา
พยาบาล โรงพยาบาลศริริาช การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความสุขในการท างาน
ของพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความสุขในการท างานของพยาบาล 
โรงพยาบาลศริริาช ศกึษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของพยาบาลโรงพยาบาลศริริาช  
ท าการศกึษาโดยการส่งแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง เป็นพยาบาลทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลศริิ
ราช จ านวน 400 ฉบบั ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชค้่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าครอนบาค 
ดา้นการรบัรูต่้อการบรหิารงานดา้นทรพัยากรบุคคล มคี่าเท่ากบั 0.871 และดา้นความสุขในการ
ท างานของพยาบาล มคี่าเท่ากบั 0.805  
         ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 83.8 เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 37.3 มอีายุระหว่าง 31 
- 40 ปี รอ้ยละ 54.8 มสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด และรอ้ยละ 88.3 มวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีระดบัความสุขในการท างานของพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มคี่า
คะแนนเฉลีย่ ( x = 3.70) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นความสุขทางจติใจ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 
( x = 3.88) รองลงมา คอื ดา้นความสุขทางกาย และดา้นความสุขทางสงัคม มคี่าเฉลีย่ ( x = 
3.66 และ x = 3.57) การรบัรูต่้อการบรหิารงานดา้นทรพัยากรบุคคลของพยาบาล โรงพยาบาลศริิ
ราช โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย ( x = 3.31) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมในหน่วยงาน มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.56) รองลงมา คอื ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในงาน มคี่าเฉลี่ย ( x = 3.51) ส าหรบัด้านที่มคี่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลาง ได้แก่ ด้านนโยบายและการบรหิารงาน มคี่าเฉลี่ย ( x = 3.34) ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม
และสภาพการท างาน ด้านรายได้ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร มคี่าเฉลี่ย ( x = 3.14, 2.98) 
ตามล าดบั 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะงาน 
 
         รวงอรณุ โชตนิอก (2550) คุณลกัษณะของงานและความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงาน บรษิทั คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา
คุณลกัษณะของงานและความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั คอนโทรล ดาต้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยศกึษาถงึคุณลกัษณะของงานแต่ละมติิ ตามแนวคดิของแฮกแมนและ
โอลดแ์ฮม จ านวน 5 ดา้น ได้แก่ ดา้นความหลากหลายของทกัษะ ความเด่นชดัของงาน 
ความส าคญัของงาน ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน และผลสะทอ้นจากงาน ศกึษาถงึระดบั
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน รวมทัง้ศกึษาเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของงานแต่
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ละด้านกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัพนักงานทัว่ไปถงึระดบัผูบ้รหิาร ซึง่มกีลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 181 คน 
ค่าสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ส าหรบัประชากรสองกลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดยีว และการหาค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
         ผลการวจิยั พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 
26 - 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี ต าแหน่ง
เป็นพนกังานทัว่ไป และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท เมื่อพจิารณาคุณลกัษณะ
ของงานพบว่า คุณลกัษณะของงานโดยรวมของพนักงานอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า คุณลกัษณะของงานที่อยู่ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ความเด่นชดัของงาน
ความส าคญัของงาน ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน และผลสะทอ้นจากงาน คุณลกัษณะ
ของงานทีอ่ยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ด้านความหลากหลายของทกัษะ เมื่อพจิารณาความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน พบว่า พนักงานมรีะดบัความพงึพอใจการท างานโดยรวม
อยูใ่นระดบัพงึพอใจ 
 
         ผลการทดสอบสมมตฐิาน สรปุไดว้่า 
        1.  เพศ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทาง 
สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศหญงิมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากกว่าเพศชาย 
         2.  คุณลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของทกัษะ ความเด่นชดัของงาน 
ความส าคญัของงาน และความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานของพนักงานในระดบัปานกลาง โดยมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั 0.01 และด้านผลสะท้อนจากงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนักงานในระดบัต ่า โดยมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 
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ตารางท่ี 2.1  ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ 
(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาในรายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

Lyubomirsky Why are some people  
happier than other? (2001) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน  สุขภาพด ีสงัคมเขม้แขง็ 

ความสุขใหผ้ลลพัธท์ีด่หีลายประการ เช่น 
สุขภาพด ีสงัคมเขม้แขง็ 

Currie Managing employee well-being. (2003) ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน  สุขภาพดรี่างกายและ
จติใจ  

การท างานอย่างไมเ่ครยีดจนเกนิไป มี
สภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยั 

Manion 
 

Joy at Work Creating a positive 
workplace.(2003) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างานเป็นส่วนส าคญัในการ
ท างาน 

ผลทีต่ามมาของความสุขในการท างาน คอื 
ผลงานบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้
 

Warr Searching for Happiness at work. The 
Psychologist. (2007) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน เกดิขึน้ภายในจติใจ 

ความสุขในการท างานเกดิขึน้ภายในจติใจมี
ความส าคญัมากส าหรบัทุกคนทัง้ในการท างาน
และชวีติส่วนตวั 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ 
(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาในรายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

จงจติ เลศิวบิลูย์
มงคล 

ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล การ
ได้ร ับการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์กับความสุขในการ
ท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐั (2542) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน ดา้นการงานด ี

ความสุขท าใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีาม 
บนพืน้ฐานเชงิเหตุผลและศลีธรรม 

พรรณิภา สบืสุข ศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่ างการรับรู้
ลกัษณะงาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหวัหน้าหอผู้ป่วย กับความสุขในการ
ท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัรฐั (2548) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน ดา้นการงานด ี

การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนเองรกั รู้สึก
สนุกสนานและศรทัธาในงานที่ท า มคีวามพึง
พอใจในการปฏบิตัิงาน ประสบการณ์ที่ได้รบั 
เกดิการสรา้งสรรคใ์นทางบวก 

ประทุมทพิย ์เกตุ
แกว้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้คุณลกัษณะ
งานความสามารถในการเผชญิและฟนัฝ่า
อุปสรรคกับความสุขในการท างานของ
พยาบาลงานผ่าตดักรณีศกึษาโรงพยาบาล
รฐัแห่งหนึ่ง(2551) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน ดา้นการงานด ี

ความสุขในการท างาน หมายถงึ ผลของการที่
บุคคลรบัรูพ้ฤตกิรรมการท างานของตนเอง ท า
ใหแ้สดงอารมณ์ทีม่ต่ีองานในทางบวก 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ 
(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาในรายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

ชนิกร น้อยค ายาง 
และ ปภาดา น้อย
ค ายาง 

ปจัจยัทีส่่งผลต่อดชันีความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในส านกัหอสมดุกลาง
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (2555) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน ดา้นการงานด ี

ความสุขในการท างาน ความรูส้กึทางบวกที่
เกดิขึน้ภายในตวับุคคล ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการท างาน 

Manion Joy at Work Creating a positive 
workplace. (2003) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน ดา้นการงานด ี
 

ปจัจยัและองคป์ระกอบของความสุข ไดแ้ก่ 
การตดิต่อสมัพนัธ ์ความรกัในงาน 
ความส าเรจ็ในงาน การเป็นทีย่อมรบั 

Diener Recent Finding on subject well-Being. 
(2003) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน ดา้นการงานด ี

ปจัจยัและองคป์ระกอบของความสุข ไดแ้ก่ 
ความพอใจในชวีติ ความพอใจในงาน อารมณ์
ทางบวก อารมณ์ทางลบ 

Gavin & Mason The virtuous organization : The value 
of happiness in the workplace. (2003) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน ดา้นใฝรู่ ้ดา้นการงานด ี

ปจัจยัและองคป์ระกอบของความสุข ไดแ้ก่  
ความมอีสิระ ความรู ้ความสามารถเป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎี (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ 
(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาในรายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

ศรินินัท ์กติตสิุข
สถติ และคณะ 

การวดัความสุขดว้ยตนเอง
HAPPINOMETER (2555) 

ตวัแปรตาม คอื ความสุขในการ
ท างาน องคป์ระกอบของ
HAPPINOMETER มติคิวามสุข 
9 มติ ิสุขภาพด ีผ่อนคลาย น ้าใจ
ด ีจติวญิญาณด ีครอบครวัด ี
สงัคมด ีใฝรู่ ้สุขภาพเงนิด ีการ
งานด ี

HAPPINOMETER เป็นเครื่องมอืวดัระดบั
ความสุขของคนท างาน ประกอบดว้ยมติิ
ความสุข 9 มติ ิ

Hackman & G.R. 
Oldham 

ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของงาน 
(Job Characteristics) (1980) 

ตวัแปรตน้ คอื คุณลกัษณะของ
งาน 
จ านวน 5 มติ ิ 
- ความหลากหลายของทกัษะ  
- ความเด่นชดัของงาน  
- ความส าคญัของงาน  
- ความมอีสิระในการตดัสนิใจใน
งาน  
- ผลสะทอ้นจากงาน 

มติขิองงาน จะมผีลกระทบต่อสภาวะของจติใจ
ของบุคคลและส่งผลต่อผลลพัธใ์นเรือ่งผลงาน 
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ตารางท่ี 2.2  ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

จงจติ   
เลศิวบิลูยม์งคล 

ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล  
การไดร้บัการเสรมิ 
สรา้งพลงัอ านาจในงาน 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์กบั
ความสุขในการท างานของ 
พยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
ของรฐั (2542) 

เพื่อศกึษาระดบัความสุขใน
การท างานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐั  
และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล 
การไดร้บัการเสรมิสรา้งพลงั
อ านาจในงาน แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์กบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาล
ประจ าการ โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐั 

พยาบาล
ประจ าการ 
โรงพยาบาล 
มหาวทิยาลยั
ของรฐั 

สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู 
คอื  
ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
ค่าสมัประสทิธิ ์
การจรณ์ และ 
ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบ
เพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า  
1. ความสุขในการท างานของ
พยาบาลประจ าการโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัรฐัอยูใ่นระดบัสงู  
2. ปจัจยัส่วนบุคคล ดา้นอายมุี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสุข
ในการท างานของพยาบาล
ประจ าการ โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัรฐั สถานภาพสมรส 
มคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการ
ท างาน แต่ระดบัการศกึษาไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัความสุขในการ
ท างาน  
 24 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

     3. การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจใน
งาน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัควาสุข
ในการท างานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัรฐั 

พรรณิภา สบืสุข ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรูล้กัษณะ
งาน ภาวะผูน้ าการเปลีย่น 
แปลงของหวัหน้าหอผูป้ว่ย 
กบัความสุขในการท างาน
ของพยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
รฐั (2548) 

เพื่อศกึษาความสุขในการ
ท างานของพยาบาล
ประจ าการ โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐั 
และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรูล้กัษณะงาน
และภาวะผูน้ าการ 
 

พยาบาล
ประจ าการ
โรงพยาบาล 
มหาวทิยาลยัรฐั 

วเิคราะหข์อ้มลู
โดยการแจกแจง
ความถี ่ 
ค่าเฉลีย่  
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
และค่า 

ผลการวจิยัพบว่า ความสุขในการ
ท างานของพยาบาลประจ าการอยู่
ในระดบัสงู การรบัรูล้กัษณะงาน
และภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง
ของหวัหน้าหอผูป้ว่ย มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสุข
ในการท างานของพยาบาล 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

  เปลีย่นแปลงของหวัหน้า 
หอผูป้ว่ย กบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาล 
ประจ าการโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัรฐั 

 สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบ
เพยีรส์นั 

ประจ าการ โดยพยาบาลมกีารรบัรู้
ลกัษณะงานทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความหลาก หลายของงาน ดา้น 
เอกลกัษณ์ของงาน ดา้นความ 
ส าคญัของงาน ดา้นความมอีสิระ
ในงาน และดา้นผลป้อนกลบัของ
งาน อยูใ่นระดบัสูง 

กลัยารตัน์  
อ๋องคณา 

ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล 
การรบัรูคุ้ณค่าในตน  
สภาพแวดลอ้มในงาน กบั
ความสุขในการท างาของ 
พยาบาลประจ าการ 

ศกึษาระดบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาล
เอกชน เขต
กรงุเทพมหานคร 

พยาบาล
ประจ าการ ระดบั
ปฏบิตักิาร 

สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู 
คอื รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ 
 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ 

ผลการวจิยัพบว่า  
1. ความสุขในการท างานของ
พยาบาลประจ าการ โรงพยาบาล
เอกชน เขตกรงุเทพมหานครอยูใ่น
ระดบัสงู 
2. ปจัจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบั  
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั  (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

 โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรงุเทพมหานคร (2549) 

และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล 
การรบัรูคุ้ณค่าในตน
สภาพแวดลอ้มในงาน กบั
ความสุขในการท างานของ
พยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรงุเทพมหานคร 

 ค่าสหสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั 

การศกึษา มคีวามสมัพนัธท์างบวก
ในระดบัต ่ากบัความสุขในการ
ท างาน ของพยาบาประจ าการ
โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรงุเทพมหานคร ส่วน อายุ 
สถานภาพสมรส ประสบการณ์ใน 
การท างาน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
ความสุขในการท างาน 
3. การรบัรูคุ้ณค่าในตนและ
สภาพแวดลอ้มในงาน มี
ความสมัพนัธท์างบวกในระดบั
ปานกลางกบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาลประจ าการ 
โรงพยาบาลเอกชน  
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

ประทุมทพิย ์
เกตุแกว้ 

ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรู้
คุณลกัษณะงาน ความ 
สามารถในการเผชญิและ
ฟนัฝา่อุปสรรคกบัความสุข
ในการท างานของพยาบาล
งานผ่าตดั กรณศีกึษา 
โรงพยาบาลรฐัแห่งหนึ่ง 
(2551) 

1. เพื่อศกึษาการรบัรู้
คุณลกัษณะงานของ
พยาบาล งานการพยาบาล
ผ่าตดัโรงพยาบาลรฐัแห่ง
หนึ่ง 
2. เพื่อศกึษาความสามารถ
ในการเผชญิและฝา่ฟนั 
อุปสรรคของพยาบาล งาน
การพยาบาลผ่าตดั
โรงพยาบาลรฐัแห่งหนึ่ง 
3. เพื่อศกึษาความสุขในการ

ท างานของพยาบาล งาน

การพยาบาลผ่าตดั 

พยาบาลงาน
ผ่าตดั 
กรณศีกึษา
โรงพยา 
บาลรฐัแห่งหนึ่ง  
 

สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู 
คอื ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน  
ค่าสมัประสทิธิ ์
การจรณ์ และค่า

สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธแ์บบ

เพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
ความสุขในการท างานอยูใ่น
ระดบัสงู ซึง่มคี่าเฉลีย่ 4.14 โดย
ดา้นความส าเรจ็ในงาน มคี่าเฉลีย่
สงูสุด คอื 4.20 ขณะทีป่จัจยัส่วน
บุคคล ในเรือ่งของอาย ุอายุงาน 
และระดบังานไม่มผีลต่อความสุข
ในการท างาน แต่สถานภาพสมรส
มผีลต่อความสุขในการท างาน 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

  โรงพยาบาลรฐัแห่งหนึ่ง 
4. เพื่อศกึษาสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรูคุ้ณลกัษณะ
งานกบัความสามารถในการ
เผชญิและฝา่ฟนัอุปสรรค
ของพยาบาลงานการ
พยาบาลผ่าตดัโรงพยาบาล
รฐัแห่งหนึ่ง 

   

  5. เพื่อศกึษาสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรูคุ้ณลกัษณะ
งานกบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาลงานการ
พยาบาลผ่าตดัโรงพยาบาล
รฐัแห่งหนึ่ง 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั  (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

  6. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างความสามารถในการ
เผชญิและฝา่ฟนัอุปสรรคกบั
ความสุขในการท างานของ
พยาบาล งานการพยาบาล
ผ่าตดัโรงพยาบาลรฐัแห่ง
หนึ่งเพื่อศกึษาทศันะต่อ
ความสุขในการท างานและ
ระดบัความสุขในการท างาน
ของบุคลากรสงักดัส านกังาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

อภชิาต ภู่พานิช ศกึษาการใชด้ชันีระดบั
ความสุขในการท างานของ
บุคลากรส านกังาน
อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
(2551) 

เพื่อศกึษาทศันะต่อความ 
สุขในการท างานและระดบั
ความสุขในการท างานของ
บุคลากรสงักดัส านกังาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

บุคลากรสงักดั 
ส านกังาน
อธกิารบด ี
มหาวทิยา 
ลยัธรรมศาสตร ์

วเิคราะหข์อ้มลู
โดยการหา ค่า
รอ้ยละ  
ค่ามชัฌมิเลข
คณติ  
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
ทดสอบ
สมมตุฐิานดว้ย
สถติ ิt-test และ 
F-test ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทาง
สถติทิี ่.05 

ผลการวจิยัพบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งมทีศันะต่อความสุข
และระดบัความสุขในการท างานใน
ระดบัปานกลาง โดยพบว่า ทศันะ
ต่อความสุขในการท างานทีม่คี่า
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคมภายในหน่วยงาน มี
ค่าเฉลีย่ 2.94 และดา้นทีม่คี่าน้อย
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดกิารที่
มหาวทิยาลยัจดัให ้มคี่าเฉลีย่ 
2.67 และระดบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากร สงักดั
ส านกังานอธกิาร 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

     พบว่ารอ้ยละ 93.0 อยูใ่นระดบั
ปานกลางรองลงมารอ้ยละ 5.6 อยู่
ในระดบัมาก 
 

ชุตกิาญจน์  
เปาทุย  
 

ศกึษาระดบัความสุขใน
การท างานของพยาบาล 
กรณศีกึษา พยาบาล 
โรงพยาบาลศริริาช (2553) 

เพื่อศกึษาระดบัความสุขใน
การท างานของพยาบาล 
โรงพยาบาลศริริาชเพื่อ
ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อ 

พยาบาลที่
ปฏบิตังิานใน
โรงพยาบาลศริิ
ราช 

สถติทิีใ่ชก้าร
วเิคราะหข์อ้มลู
ไดแ้ก่  
 

ผลการศกึษาพบว่า 
ผูใ้หข้อ้มลูเป็นเพศหญงิ มอีายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี  
มสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด มวีุฒิ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั  (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

  ความสุขในการท างานของ
พยาบาล โรงพยาบาลศริิ
ราช  
ศกึษาแนวทางในการพฒันา
คุณภาพชวีติของพยาบาล
โรงพยาบาลศริริาช 

 1. การแจกแจง
ความถีแ่ละค่า
รอ้ยละ   
2. การหาค่าส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน  
3. วเิคราะห์
ความแปรปรวน
ทางเดยีว ที่
ระดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 
 

ระดบัความสุขในการท างานของ
พยาบาล โรงพยาบาลศริริาช 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู พบว่า ดา้น
ความสุขทางจติใจ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 
รองลงมา คอื ดา้นความสุขทาง
กาย และดา้นความสุขทางสงัคมม ี
การรบัรูต่้อการบรหิารงานดา้น
ทรพัยากรบุคคลของพยาบาล 
โรงพยาบาลศริริาช โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาราย
ดา้น พบว่า ดา้นความสมัพนัธท์าง
สงัคมในหน่วยงาน มคี่าเฉลีย่
สงูสุด 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

    4. สถติิ
สหสมัพนัธข์อง
เพยีรส์นั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 

รองลงมา คอื ดา้นโอกาส
ความกา้วหน้าในงาน ส าหรบัดา้น
ทีม่คี่าคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการ
บรหิารงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม
และสภาพการท างาน ดา้นรายได้
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

รวงอรณุ โชติ
นอก  
 

คุณลกัษณะของงานและ
ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 
บรษิทั คอนโทรล ดาต้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั
(2550) 

เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของ
งานและความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของพนกังาน
บรษิทั คอนโทรล ดาตา้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

พนกังาน ถงึ
ระดบัผูบ้รหิาร 
บรษิทั 
คอนโทรล ดาตา้ 
(ประเทศไทย)  
จ านวน 181 คน 

สถติทิีใ่ชก้าร
วเิคราะหข์อ้มลู
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่า
เบีย่งเบน 
 

ผลการวจิยัพบว่า  
พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญงิ มชี่วงอายุ
ระหว่าง 26 - 30 ปี สถานภาพโสด 
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ประสบการณ์การท างาน 1 - 3 ปี 
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ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

 
ช่ือผูแ้ต่ง 

 
ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ 
 (ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

 
วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 
ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี 
จะศึกษาในรายงาน 

  เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ
คุณลกัษณะของงานแต่ละ
ดา้นกบัความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของพนกังาน 

 มาตรฐาน การ 
เปรยีบเทยีบค่า 
เฉลีย่ส าหรบั
ประชากรสอง
กลุ่มทีเ่ป็นอสิระ
ต่อกนั การ
วเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบ
ทางเดยีว และ
การหาค่าสมัประ
สทิธส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั 

ต าแหน่งเป็นพนกังานทัว่ไป และมี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 
20,000 บาท คุณลกัษณะของงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย ราย
ดา้น พบว่า คุณลกัษณะของงานที่
อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย ไดแ้ก่ ความ
เด่นชดัของงานความส าคญัของ
งาน ความมอีสิระในการตดัสนิใจ
ในงาน และผลสะทอ้นจากงาน 
คุณลกัษณะของงานทีอ่ยูใ่นระดบั
ไมแ่น่ใจ ไดแ้ก่ ดา้นความ
หลากหลายของทกัษะ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
         การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กบัความสุขในการ
ท างาน กรณีศกึษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
วจิยัตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
         3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
         3.2  ตวัแปรทีใ่นการศกึษา 
         3.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
         3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
         3.5  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (Population and Sample) 
 
         ประชากรในการศึกษา 
         ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
รวมจ านวนประชากรทัง้หมด 982 คน (ที่มา: ส านักบรหิารทรพัยากรมนุษย์มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย ขอ้มลู ณ วนัที ่27 กนัยายน 2556) 
 
         กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
         กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทย มจี านวนประชากรทัง้หมด 982 คน เนื่องจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน การก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan (1970) การค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่าง ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคลื่อน ±5% ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 278 คน เป็นการเลอืกตวัอย่างส าเรจ็รปูของประชากร (Krejcie and Morgan, 
1970: 607-610) ตามตารางต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 3.1  ตารางขนาดของการเลอืกตวัอยา่งของ Krejcie and Mogan (1970) 
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ตวัแปรท่ีในการศึกษา 
 
ตารางท่ี 3.1  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงลกัษณะ 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

เพศ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. เพศชาย 
2. เพศหญงิ 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

อายุ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. 18 - 24 ปี 
2. 25 - 34 ปี 
3. 35 - 44 ปี 
4. 45 - 54 ปี 
5. 55 - 60 ปี 
6. 61 ปีขึน้ไป 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

ระดบัการศกึษา เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
2. ปรญิญาตร ี
3. ปรญิญาโท 
4. ปรญิญาเอก 
5. อื่นๆ ระบุ…………….. 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

ระดบัรายไดต่้อเดอืน เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. น้อยกว่า 10,000 บาท 
2. 10,001 - 20,000 บาท 
3. 20,001 - 30,000 บาท 
4. 30,001 - 40,000 บาท 
5. 40,001 - 50,000 บาท 
6. 50,001 - 60,000 บาท 
7. 60,001 - 70,000 บาท 
8. 70,001 - 80,000 บาท 
9. 80,001 - 90,000 บาท 
10. 90,001 - 100,000 บาท 
11. 100,000 บาทขึน้ไป 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงลกัษณะ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

สถานภาพสมรส เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. โสด 
2. แต่งงานและอยู่รว่มกนั 
3. แต่งงานแต่ไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนั 
4. อยูด่ว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน 
5. หมา้ย 
6. หยา่/แยกทาง/เลกิกนั 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

จ านวนบุตรทีม่ ี เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่ ี
2. ม ีจ านวน 1 คน 
3. ม ีจ านวน 2 คน 
4. ม ีจ านวน 3-4 คน 
5. ม ีจ านวน 5 คน ขึน้ไป 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

ประเภทบุคลากร เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. อาจารย ์
2. เจา้หน้าที ่

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

ลกัษณะงาน เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ส านกัอ านวยการ 
2. ส านกับรหิารทรพัยากร
มนุษย ์
3. งานตรวจสอบภายใน 
4. ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ฝา่ยสื่อสารองคก์ร 
6. ฝา่ยวางแผนและพฒันา 
7. ฝา่ยวจิยั 
8. ฝา่ยบรหิาร 
9. ฝา่ยวชิาการ 
10. ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษา 
11. บณัฑติวทิยาลยั 
12. คณะบรหิารธุรกจิ 
13. คณะบญัช ี
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงลกัษณะ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

   14. คณะเศรษฐศาสตร ์
15. คณะมนุษยศาสตร ์
16. คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
17. คณะนิเทศศาสตร ์
18. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
19. คณะนิตศิาสตร ์
20. International College 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

สถานภาพการจา้งงาน เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. บุคลากรประจ า 
2. ตามสญัญาจา้ง 

ตวัแปรตน้ 
ประชากรศาสตร ์

ระยะเวลาในการท างาน เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมถ่งึปี 
2. ระหว่าง 1-5 ปี 
3. ระหว่าง 6-10 ปี 
4. ระหว่าง 11-15 ปี 
5. ระหว่าง 16-20 ปี 
6. ระหว่าง 21-25 ปี 
7. ระหว่าง 26-30 ปี 
8. ตัง้แต่ 31 ปี ขึน้ไป 
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ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

1. งานในความรบัผดิ 
ชอบของท่านประกอบ 
ดว้ยงานหลายอย่างและ
มคีวามทา้ทาย 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

2. งานทีท่่านปฏบิตั ิตอ้ง
ใชท้กัษะความช านาญ
หลายดา้น 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

3. งานทีท่่านปฏบิตัแิต่
ละอยา่งมคีวามซ ้าซอ้น
กนั 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
 

มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

4. ปรมิาณงานทีท่่าน
ไดร้บัมอบหมายมมีาก
เกนิไป 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

5. งานทีท่่านปฏบิตัอิยู่
ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะ
ใหม่ๆ  ซึง่ตอ้งไดร้บัการ
อบรมอยูเ่สมอ 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

6. งานทีท่่านปฏบิตั ิเป็น
งานทีต่อ้งท าตัง้แต่ตน้จน
เสรจ็สิน้กระบวนการ 
และเกดิผลงานอย่าง
เด่นชดั 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

7. งานทีท่่านปฏบิตัมิี
ข ัน้ตอนการท างานที่
ชดัเจน 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

8. ท่านสามารถทราบถงึ
ปญัหา และจดุประสาน 
งานไดเ้ป็นอย่างด ีใน
กรณทีีง่านมปีญัหา 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

9. การมอบหมายงาน
ของผูบ้งัคบับญัชามขีอบ 
เขตของงานทีช่ดัเจน 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

10. งานทีท่่านปฏบิตัิ
สามารถประเมนิผลงาน 
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

11. งานทีท่่านรบัผดิชอบ
มคีวามส าคญัต่อมหาวทิ 
ยาลยั 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

12. งานทีท่่านรบัผดิชอบ
มีความส าคัญ ต่อการ
ท างานของบุคคลอื่น 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

13. งานของท่านสามารถ
ท ารายได ้และผลประ 
โยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลยั 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 3.ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

14.งานของท่านมผีล 
กระทบต่อบุคคลจ านวน
มาก 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

15. งานทีท่ าอยูเ่ป็นงาน
เฉพาะทีผู่อ้ ื่นไมส่ามารถ
ท าแทนได ้

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

16. ท่านมโีอกาสในการ
ใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์น
การท างาน ไดอ้ยา่งเตม็ 
ที ่

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

17. ท่านมโีอกาสทีจ่ะใช้
วจิารณญานก าหนด
ตารางการท างานและ
กระบวนการท างานดว้ย
ตนเอง 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

18. ท่านไมม่สีทิธิท์ีจ่ะ
เลอืกว่างานใดควรท า
ก่อนและงานใดควรท าที่
หลงั 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

19. ท่านมอีสิระในการ
แสดงความคดิเหน็เพื่อ
ปรบัปรงุหรอืพฒันางาน
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

20. ท่านมอีสิระในการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบังานและ
แกป้ญัหาในงานทีท่่าน
ไดร้บัมอบหมาย 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

21. ท่านสามารถทราบ
ไดเ้องว่าผลงานทีท่่านท า
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมี
ประสทิธผิลหรอืไม่ 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

22. ลกัษณะงานทีท่่าน
ท าสามารถวดัผลสะทอ้น
ของการปฏบิตังิานได้
อยา่งชดัเจนและเป็น
รปูธรรม 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

23. งานของท่านไม่
สามารถวดัผลสะทอ้น
กลบัไดเ้นื่องจากตอ้งรอ
ใหง้านแลว้เสรจ็จาก
บุคคลอื่นก่อน 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

24. งานของท่านจะไดร้บั
การสะทอ้นกลบัจาก
เพื่อนรว่มงานและ
หวัหน้างานอย่าง
สม ่าเสมอ 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ตวัแปรตน้ 
ลกัษณะงาน 

25. ท่านไมม่โีอกาสรูไ้ด้
เลยว่างานทีท่่านปฏบิตัมิี
ขอ้บกพรอ่งหรอืมี
ผลลพัทด์หีรอืไมอ่ยา่งไร 

มาตรวดัแบบ 
Likert – Scale 

 
มาตรวดัระดบั
ความเหน็ดว้ย 

 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
1. ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. เฉยๆ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 
ดดัแปลงจาก: รวงอรุณ โชตินอก. 2550. คุณลกัษณะของงานและความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั สารนิพนธ ์บธ.ม (การ
จดัการ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
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ตารางท่ี 3.3  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพด ี 

ปจัจบุนั ท่านมนี ้าหนกักี่
กโิลกรมั รอบเอวกีน่ิ้ว
ส่วนสงูกีเ่ซนตเิมตร 

เขยีนตอบเป็น
ตวัเลขทีเ่ป็น
จ านวนจรงิ 

 
- 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพด ี

โดยปกตทิ่านกนิอาหาร
เชา้ โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ
กีว่นั 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมก่นิ 
2. กนิแต่ไมบ่่อย(1 - 2 วนั) 
3. กนิเป็นบางครัง้(3 - 4 วนั) 
4. กนิเป็นประจ า(5 - 6 วนั) 
5. กนิทุกวนั 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพด ี

ปจัจบุนัท่านออกก าลงั
กายโดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ
กีว่นั 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมไ่ดอ้อกก าลงักาย 
2. น้อยกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์
3. จ านวน 3 วนัต่อสปัดาห ์
4. มากกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์
5. ทุกวนั 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพด ี

ปจัจบุนัท่านสบูบุหรี/่ใบ
จาก/ยาเสน้ หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. สบูเป็นประจ า 
2. สบูบ่อยครัง้ 
3. สบูนานๆ ครัง้ 
4. ไมส่บูแต่เคยสบู 
5. ไมเ่คยสบูเลย 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพด ี

ปจัจบุนัท่านดื่มเครือ่งดื่ม
ทีม่แีอลกอฮอล ์เช่น 
เหลา้ เบยีร ์ไวน์ สาโท 
หรอืสุราพืน้บา้นหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ดื่มเกอืบทุกวนั/เกอืบทุก
สปัดาห ์
2. ดื่มเกอืบทุกเดอืน 
3. ดื่มปีละ 1 - 2 ครัง้ 
4. ไมด่ื่มแต่เคยดื่ม 
5. ไมเ่คยดื่มเลย 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพด ี

โดยรวมแลว้ท่านพงึ
พอใจกบัสุขภาพกาย
ของท่านหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมพ่อใจเลย/พอใจน้อยทีสุ่ด 
2. พอใจน้อย 
3. พอใจปานกลาง 
4. พอใจมาก 
5. พอใจมากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
ผ่อนคลาย 

โดยรวมแลว้ท่านรูส้กึ
ว่าไดร้บัการพกัผ่อน
เพยีงพอหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมพ่อ 
2. น้อย 
3. ปานกลาง 
4. มาก 
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
ผ่อนคลาย 

โดยรวมแลว้ใน 1 
สปัดาห ์ท่านท า
กจิกรรมเพื่อเป็นการ
พกัผ่อนหยอ่นใจ (อ่าน
หนงัสอื ดหูนงั ฟงั
เพลง ชอ็ปป้ิง เล่น
เกมส ์ปลกูตน้ไม ้ฯลฯ) 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมไ่ดท้ า 
2. ท า 1-2 วนั/สปัดาห ์
3. ท า 3-4 วนั/สปัดาห ์
4. ท า 5-6 วนั/สปัดาห ์
5. ท าทุกวนั 

ตวัแปรตาม 
ผ่อนคลาย 

โดยรวมแลว้ท่านมี
ความเครยีด (เครยีด
จากการท างาน/ เรือ่ง
ครอบครวั/เรือ่งอื่นๆ) 
บา้งหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 
 
 

1. เครยีดมากทีสุ่ด  
2. เครยีดมาก  
3. เครยีดปานกลาง 
 4. เครยีดน้อย  
5. ไมเ่ครยีดเลย 

ตวัแปรตาม 
ผ่อนคลาย 

โดยรวมแลว้ท่านคดิว่า
ชวีติของท่านเป็นไป
ตามทีท่่านคาดหวงั 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดหวงัเลย  
2. เป็นไปตามทีค่าดหวงัเลก็น้อย  
3. เป็นไปตามทีค่าดหวงัปาน
กลาง 
4. เป็นไปตามทีค่าดหวงัมาก 
5. เป็นไปตามทีค่าดหวงัมาก
ทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
ผ่อนคลาย 

เมือ่ประสบปญัหาใน
ชวีติ โดยทัว่ไปท่าน
สามารถจดัการกบั
ปญัหา ไดห้รอืไม่ 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมส่ามารถจดัการไดเ้ลย 
2. จดัการไดน้้อยมาก  
3. จดัการไดป้านกลาง  
4. จดัการไดม้าก  
5. จดัการไดม้ากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้ ท่านรูส้กึ
เอือ้อาทร/ ห่วงใยต่อ
คนรอบขา้งหรอืไม่ 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมรู่ส้กึเลย/น้อยทีสุ่ด 
2. น้อย 
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้ ท่านให้
การช่วยเหลอืแก่คน
รอบขา้งหรอืไม่ 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมเ่คย/ แทบจะไมเ่คยช่วย  
2. นานๆ ครัง้  
3. ช่วยบา้งบางครัง้  
4. ช่วยแทบทุกครัง้  
5. ช่วยทุกครัง้ 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้ท่านให้
ความส าคญักบัการ
ท างานเป็นทมี หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมใ่ห/้ ใหน้้อยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้
ความสมัพนัธใ์นที่
ท างานของท่านเหมอืน
พีเ่หมอืนน้อง หรอืไม่ 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมเ่หมอืน/ เหมอืนน้อยทีสุ่ด  
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้ท่านสื่อสาร
พดูคุยกบัเพื่อนรว่มงาน
ในองคก์ร หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมส่ื่อสารเลย/ สื่อสารน้อย
ทีสุ่ด  
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้ในองคก์ร
ของท่านมกีารถ่ายทอด
แลกเปลีย่นแบบอย่าง
การท างานระหว่างกนั 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้ท่านเตม็ใจ
และยนิด ีในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมเ่ตม็ใจ/เตม็ใจน้อยทีสุ่ด  
2. น้อย  
3. ปานกลาง 
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้ท่านเขา้รว่ม
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสงัคม เช่น การปลกู
ปา่ การบรจิาคสิง่ของ 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมเ่ขา้รว่ม/ เขา้รว่มน้อย
ทีสุ่ด  
2. น้อย   
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
น ้าใจด ี

โดยรวมแลว้ท่านไดท้ า
กจิกรรมทีส่ามารถท าได้
ดว้ยตนเองและมี
ประโยชน์ต่อสงัคม เช่น 
การคดัแยกขยะ การลด
ใชถุ้งพลาสตกิ เป็นตน้ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด  
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3  ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
จติวญิญาณด ี

โดยรวมแลว้ท่านท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรม/
ศาสนา/การใหท้าน 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด  
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
จติวญิญาณด ี

โดยรวมแลว้ ท่านปฏบิตัิ
กจิตามศาสนาเพื่อให้
จติใจสงบหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมป่ฏบิตั/ิ ปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด  
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
จติวญิญาณด ี

โดยรวมแลว้ ท่านยก
โทษและใหอ้ภยัอย่าง
จรงิใจต่อผูท้ีส่ านึกผดิ    
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมย่กโทษ/  ใหอ้ภยัน้อย
ทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
จติวญิญาณด ี

โดยรวมแลว้ ท่านยอมรบั
และขอโทษในความผดิที่
ท าหรอืมสี่วนรบัผดิชอบ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมย่อมรบั/ ขอโทษน้อย
ทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
จติวญิญาณด ี

โดยรวมแลว้ ท่านตอบ
แทนผูม้พีระคุณ หรอื
ช่วยเหลอืท่าน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมต่อบแทน/ ตอบแทน
น้อยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
ครอบครวัด ี
 

ท่านมเีวลาอยูก่บั
ครอบครวัเพยีงพอ
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมเ่พยีงพอ 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
ครอบครวัด ี
 

ท่านท ากจิกรรม (ออก
ก าลงักาย ท าบุญ ซือ้ของ 
ออกก าลงักายในสวน
ธารณะ ไปท าบุญ ซือ้
ของ ปลกูตน้ไม ้ฯ) 
รว่มกนักบัคนใน
ครอบครวั 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
ครอบครวัด ี
 

โดยรวมแลว้ท่านมี
ความสุขกบัครอบครวั
ของท่าน หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
สงัคมด ี

โดยรวมแลว้ เพื่อนบา้น 
มคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอ
ท่านหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
สงัคมด ี

โดยรวมแลว้ท่านปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบ/
ขอ้บงัคบัของสงัคม 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมป่ฏบิตั/ิ ปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
สงัคมด ี

โดยรวมแลว้ท่านรูส้กึ 
ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมรู่ส้กึ/ รูส้กึน้อยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
สงัคมด ี

โดยรวมแลว้ เมือ่ท่านมี
ปญัหา ท่านสามารถขอ
ความช่วยเหลอืจากคน
ในชุมชน หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมไ่ด/้ ไดน้้อยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
สงัคมด ี

โดยรวมแลว้ ท่านรูส้กึว่า 
สงัคมไทยทุกวนัน้ี มี
ความสงบสุข หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
สงัคมด ี

โดยรวมแลว้ทุกวนัน้ีท่าน
ใชช้วีติในสงัคมอยา่งมี
ความสุข หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
ใฝรู่ด้ ี

โดยรวมแลว้ท่านสนใจใน
การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  
เพิม่เตมิจากแหล่งความรู้
ต่างๆ หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมส่นใจ/ สนใจน้อยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
ใฝรู่ด้ ี

โดยรวมแลว้ ท่านสนใจที่
จะพฒันาตนเอง เพื่อ
ความกา้วหน้าในชวีติ 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมส่นใจ/ สนใจน้อยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 
 

ตวัแปรตาม 
ใฝรู่ด้ ี

ท่านมโีอกาสทีจ่ะไดร้บั
การอบรม/ ศกึษาต่อ/ ดู
งาน เพื่อพฒันาทกัษะ
และความสามารถของ
ตนเอง หรอืไม ่

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่โีอกาส/ มโีอกาสน้อย
ทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพเงนิด ี

ท่านรูส้กึว่า การผ่อน
ช าระหน้ีสนิต่างๆ 
โดยรวมของท่านใน
ปจัจบุนัเป็นภาระ หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. เป็นภาระหนกัทีสุ่ด 
2. เป็นภาระหนกัมาก 
3. เป็นภาระปานกลาง 
4. เป็นภาระน้อย 
5. ไมเ่ป็นภาระ/ ไมไ่ดผ้่อน
ช าระ/ ไม่มหีนี้สนิ 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพเงนิด ี

ท่านผ่อนช าระหนี้ตาม
ก าหนดเวลาทุกครัง้
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมต่รงเวลาทุกครัง้ 
2. ไมต่รงเวลาบ่อยครัง้ 
3. ตรงเวลาบา้งบางครัง้ 
4. ตรงเวลาเกอืบทุกครัง้ 
5. ตรงเวลาทุกครัง้/ ไมไ่ด้
ผ่อนช าระ/ ไม่มหีนี้สนิ 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพเงนิด ี

โดยรวมแลว้ ท่านมเีงนิ
เกบ็ออมในแต่ละเดอืน 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด 
2. ม/ี เกบ็ออมเพยีงเลก็น้อย 
3. ม/ี เกบ็ออมปานกลาง 
4. ม/ี เกบ็ออมมาก 
5. ม/ี เกบ็ออมมากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
สุขภาพเงนิด ี

โดยรวมแลว้ 
ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บั
ทัง้หมดในแต่ละเดอืน
เป็นอยา่งไร เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัรายจา่ย
ทัง้หมดในแต่ละเดอืน 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. รายจ่ายเกนิกว่ารายไดม้าก 
2. รายจ่ายเกนิกว่าเลก็น้อย 
3. รายไดพ้อๆ กบัรายจ่าย 
4. รายจ่ายน้อยกว่ารายได ้
5. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้
มาก 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ท่านมคีวามสุขต่อ
สภาพแวดลอ้มโดยรวม
ขององคก์ร หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ท่านไดร้บัการดแูล
เกีย่วกบัสุขภาพทีด่จีาก
องคก์ร หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมไ่ดร้บั/ ไดร้บัน้อยทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ท่านพงึพอใจกบั
สวสัดกิารทีอ่งคก์รจดัให้
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมพ่อใจเลย/ พอใจน้อย
ทีสุ่ด 
2. พอใจน้อย 
3. พอใจปานกลาง 
4. พอใจมาก 
5. พอใจมากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ท่านไดร้บั การปฏบิตัิ
อยา่งถูกตอ้งตาม
กฎหมายแรงงาน/ พรบ.
ขา้ราชการ 2551 จาก
องคก์รของท่าน หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.ไมไ่ดเ้ลย/ ไดร้บัน้อยทีสุ่ด 
2. ไดร้บัเลก็น้อย 
3. ไดร้บัพอสมควร 
4. ไดร้บัมาก 
5. ไดร้บัมากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ท่านไดร้บัการพจิารณา
เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง/ 
ปรบัขึน้เงนิค่าจา้ง
ประจ าปี ทีผ่่านมาดว้ย
ความเหมาะสมหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1.ไมเ่หมาะสม/ เหมาะสมน้อย
ทีสุ่ด 
2. น้อย  
3. ปานกลาง  
4. มาก  
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

อาชพีของท่านในขณะนี้
มคีวามมัน่คง หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่ัน่คง/มัน่คงน้อยทีสุ่ด 
2. มัน่คงน้อย 
3. มัน่คงปานกลาง 
4. มัน่คงมาก 
5. มัน่คงมากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บั
คุม้ค่ากบัความเสีย่งที่
อาจเกดิจากการท างาน 
(การถูกฟ้องรอ้ง/ การ
ไดร้บัอนัตรายจากการ
ท างาน ฯลฯ) 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมคุ่ม้ค่า/ คุม้ค่าน้อยทีสุ่ด 
2. คุม้ค่าน้อย 
3. คุม้ค่าปานกลาง 
4.คุม้ค่ามาก 
5. คุม้ค่ามากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ขณะทีท่ างานอยูใ่น
องคก์รน้ี หากท่านมี
โอกาสไดศ้กึษาต่อและ
เมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้ 
ท่านจะท างานต่อหรอืว่า
ลาออก 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ลาออกแน่นอน 
2. อาจจะลาออก 
3. น่าจะลาออก 
4. ไมล่าออก 
5. ไมล่าออกแน่นอน 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ถา้ท่านมโีอกาสเปลีย่น
สถานทีท่ างาน หรอื
องคก์รอื่นชวน/ ตอิต่อไป
ท างาน ท่านพรอ้มทีจ่ะ
ไป หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไปแน่นอน/ ไปทนัท ี
2. คดิว่าจะไป 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. ไมไ่ป 
5. ไมไ่ปแน่นอน 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

โดยรวมแลว้ท่าน
สามารถแสดงความ
คดิเหน็และมสี่วนรว่มใน
ขอ้เสนอแนะกบันายจา้ง 
หรอืหวัหน้างาน หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่สี่วนรว่ม/ มน้ีอยทีสุ่ด 
2. มสี่วนรว่มบา้งเลก็น้อย 
3. มสี่วนรว่มปานกลาง 
4. มสี่วนรว่มมาก 
5. มสี่วนรว่มมากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ความถูกตอ้ง ของการ
จา่ยค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา 
ฯลฯ ทีท่่านไดร้บัจาก
องคก์รของท่านเป็นอยา่
งงไร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมถู่กตอ้งทุกครัง้ 
2. ไมถู่กตอ้งบ่อยครัง้ 
3. ถูกตอ้งบา้งเป็นบางครัง้ 
4. ถูกตอ้งเกอืบทุกครัง้ 
5. ถูกตอ้งทุกครัง้ 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ความตรงเวลา ของการ
จา่ยค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา 
ฯลฯ ทีท่่านไดร้บัจาก
องคก์รของท่านเป็น
อยา่งไร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมต่รงเวลาทุกครัง้ 
2. ไมต่รงเวลาบ่อยครัง้ 
3. ตรงเวลาบา้งเป็นบางครัง้ 
4. ตรงเวลาเกอืบทุกครัง้ 
5. ตรงเวลาทุกครัง้ 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

โดยรวมแลว้ท่านท างาน
อยา่งม ี“ความสุข” 
หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด 
2. น้อย 
3. ปานกลาง 
4. มาก 
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ท่านภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็น
พนกังาน/ บุคลากรของ
องคก์ร/ ไดท้ างานใน
องคก์รน้ี หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมภ่าคภูมใิจ/ ภมูใิจน้อย
ทีสุ่ด 
 2. น้อย 
3. ปานกลาง 
4. มาก 
5. มากทีสุ่ด 

ตวัแปรตาม 
การงานด ี

ท่านรูส้กึเป็นเจา้ของรว่ม
องคก์รทีท่่านท างานใน
ปจัจบุนั หรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. ไมรู่ส้กึ/ รูส้กึน้อยทีสุ่ด 
2. น้อย 
3. ปานกลาง 
4. มาก 
5. มากทีสุ่ด 

ดดัแปลงจาก : ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และคณะ.  2555.  แบบส ารวจความสุขดว้ยตนเอง
Happinometer ความสุขวดัเองกไ็ด.้  สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
         เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
         ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถามเกี่ยวกบั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัรายไดต่้อเดอืน สถานภาพสมรส จ านวน
บุตรทีม่ ีประเภทบุคลากร ลกัษณะงาน สถานภาพการจา้งงาน ระยะเวลาในการท างาน ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 
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         ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ที่มต่ีอปจัจยัด้านคุณลกัษณะงาน ประกอบด้วย
คุณลกัษณะของงานแต่ละมติติามแนวความคดิของแฮกแมนและโอลด์แฮม (Hackman and 
Oldham) ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามจากงานวจิยัของรวงอรุณ โชตนิอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) มาเป็นต้นฉบบัส าหรบัการพัฒนาแบบสอบถามใน
การศกึษาครัง้นี้ ซึง่มจี านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 25 ขอ้ ม ี5 ดา้น ดงันี้ 
         1.  ดา้นความหลากหลายของทกัษะ    จ านวน 5 ขอ้  (ขอ้ 1 - 5) 
         2.  ดา้นความเด่นชดัของงาน      จ านวน 5 ขอ้  (ขอ้ 6 - 10) 
         3.  ดา้นความส าคญัของงาน      จ านวน 5 ขอ้  (ขอ้ 11 - 15) 
         4.  ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน   จ านวน 5 ขอ้ (ขอ้ 16 - 20) 
         5.  ดา้นผลสะทอ้นจากงาน      จ านวน 5 ขอ้  (ขอ้ 21 - 25) 
         ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตรวดัการประเมนิค่าแบบลเิคริต์สเกล 
(Likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ซึง่ขอ้ความมลีกัษณะเชงิบวกและเชงิลบ ดงันี้  
 
ตารางท่ี 3.4  เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถาม 
 
ระดบัความคิดเหน็ ค่าคะแนนข้อความเชิงบวก ค่าคะแนนข้อความเชิงบวก 

เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
เหน็ดว้ย 
เฉยๆ 
ไมเ่หน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 
        ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความสุขในการท างาน ผู้วจิยัได้สรา้งแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามส ารวจความสุขดว้ยตนเอง HAPPINOMETER ความสุขวดัเองกไ็ด ้ของศรินิันท ์
กติตสิุขสถติ และคณะ (2555) หวัหน้าโครงการ HAPPINOMETER ความสุขวดัเองกไ็ด ้สถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดลมาเป็นแนวทางในการศึกษาครัง้นี้ ซึ่งมจี านวนข้อ
ค าถามทัง้หมด 56 ขอ้ ม ี9 ดา้น ดงันี้ 
         1.  สุขภาพด ี(Happy Body)  จ านวน 6 ขอ้   (ขอ้ 1 - 6) 

2.  ผ่อนคลาย (Happy Relax)   จ านวน 5 ขอ้ (ขอ้ 7 - 11) 
         3.  น ้าใจด ี(Happy Heart)   จ านวน 9 ขอ้ (ขอ้ 12 - 20) 
         4.  จติวญิญาณด ี(Happy Soul)   จ านวน 5 ขอ้ (ขอ้ 21 - 25) 
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         5.  ครอบครวัด ี(Happy Family)  จ านวน 3 ขอ้ (ขอ้ 26 - 28) 
         6.  สงัคมด ี(Happy Society)  จ านวน 6 ขอ้ (ขอ้ 29 - 34) 
         7.  ใฝรู่ ้(Happy Brain)   จ านวน 3 ขอ้ (ขอ้ 35 - 37) 
         8.  สุขภาพเงนิด ี(Happy Money)  จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ 38 - 41) 
         9.  การงานด ี(Happy work-life)   จ านวน 15 ขอ้ (ขอ้ 42 - 56) 
  

แนวทางในการพฒันาแบบสอบถามให้มีคณุภาพ 
 

         1.  ศกึษาขอ้มลูจากต ารา และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะของงานและความสุข
ในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
         2.  สรา้งแบบสอบถามทัง้หมด 3 ส่วน ดงันี้ 
          ส่วนที ่1 ขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคล 
          ส่วนที ่2 คุณลกัษณะของงาน 
          ส่วนที ่3 แบบสอบถามความสุขในการท างาน 
         3.  น าแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิม่เตมิ เพื่อปรบัปรงุใหม้คีวามชดัเจน และถูกตอ้งก่อนน าไปใช ้
         4.  น าแบบสอบถามที่ได้ปรบัปรุงแล้วไปท าการลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน และน าผลทีไ่ด้ไปวเิคราะห ์โดยการหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั (Cronbachs’ alpha coefficient) ทีร่ะดบันัยส าคญั 
0.07 ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง 0<α<1 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2555) ค่าทีใ่กลเ้คยีง 1 มาก แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู ปรากฎว่าค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามคุณลกัษณะของงานโดยมคี่าความเชื่อมัน่ต ่าสุดเท่ากบั 0.864 ค่าความ
เชื่อมัน่สูงสุดเท่ากบั 0.885 และค่าความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.875 ส่วนค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามความสุขในการท างานโดยมคี่าความเชื่อมัน่ต ่าสุดเท่ากบั 0.885 ค่าความเชื่อมัน่
สงูสุดเท่ากบั 0.894 และค่าความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.890  
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เลขทีแ่บบสอบถาม................... 
แบบสอบถาม 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กบัความสุขในการท างาน 
กรณศีกึษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
ค าช้ีแจง 
        1.  แบบสอบถามนี้ ประกอบดว้ยเนื้อหา 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
        1.1 ส่วนที ่1 ขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคล 
        1.2 ส่วนที ่2 คุณลกัษณะของงาน 
        1.3 ส่วนที ่3 แบบสอบถามความสุขในการท างาน 
        2.  โปรดอ่านค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วนโดยละเอยีด และกรุณาตอบ
แบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ 
        3.  ขอ้มลูนี้จะเป็นประโยชน์ในการศกึษา โดยขอ้มลูจะถูกเกบ็เป็นความลบั และจะไมม่ผีล
เกีย่วกบัการท างานของท่าน 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล 

        ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หน้าขอ้ความหรอืเตมิขอ้ความให้
สมบรูณ์ 
1.  เพศ         
  □  1.  ชาย    □  2.  หญงิ 
2.  อาย ุ  
  □  1.  18 - 24 ปี   □  2.  25 - 34 ปี   
  □  3.  35 - 44 ปี   □  4.  45 - 54 ปี   
  □  5.  55 - 60 ปี   □  6.  61 ปีขึน้ไป 
3.  ระดบัการศกึษา 
  □  1.  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  □  2.  ปรญิญาตร ี  
  □  3.  ปรญิญาโท   □  4.  ปรญิญาเอก  
  □  5.  อื่นๆ ระบุ………….. 
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4.  ระดบัรายไดต่้อเดอืน 
  □  1.  น้อยกว่า 10,000 บาท  □  2.  10,001 - 20,000 บาท 
  □  3.  20,001 - 30,000 บาท   □  4.  30,001 - 40,000 บาท  

 □  5.  40,001 - 50,000 บาท   □  6.  50,001 - 60,000 บาท 
 □  7.  60,001 - 70,000 บาท  □  8.  70,001 - 80,000 บาท 
 □  9.  80,001 - 90,000 บาท  □  10.  90,001 - 100,000 บาท 
 □ 11.  100,000 บาทขึน้ไป 

5.  สถานภาพสมรส 
  □  1.  โสด    □  2. แต่งงานและอยูร่ว่มกนั  
  □  3.  แต่งงานแต่ไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนั □  4.  อยูด่ว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน 
  □  5.  หมา้ย    □  6.  หยา่/แยกทาง/เลกิกนั 
6.  จ านวนบุตรทีม่ ี
  □  1.  ไมม่ ี   □  2.  ม ีจ านวน 1 คน   
  □  3.  ม ีจ านวน 2 คน   □  4.  ม ีจ านวน 3 - 4 คน 
  □  5.  ม ีจ านวน 5 คน ขึน้ไป 
7.  ประเภทบุคลากร 
  □  1.  อาจารย ์  □  2.  เจา้หน้าที ่
8.  งานของท่านอยูใ่นหน่วยงานใด 
  □ 1. ส านกัอ านวยการ   □ 2. ส านกับรหิารทรพัยากรมนุษย ์
  □ 3. งานตรวจสอบภายใน  □ 4. ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  □ 5. ฝา่ยสื่อสารองคก์ร  □ 6. ฝา่ยวางแผนและพฒันา 
  □ 7. ฝา่ยวจิยั    □ 8. ฝา่ยบรหิาร 
  □ 9. ฝา่ยวชิาการ   □ 10. ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษา 
  □ 11. บณัฑติวทิยาลยั   □ 12. คณะบรหิารธุรกจิ 
  □ 13. คณะบญัช ี   □ 14. คณะเศรษฐศาสตร ์
  □ 15. คณะมนุษยศาสตร ์  □ 16. คณะวทิยาศาสตรแ์ละ 
        เทคโนโลย ี
  □ 17. คณะนิเทศศาสตร ์  □ 18. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
  □ 19. คณะนิตศิาสตร ์   □ 20. International College 
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9. สถานภาพการจา้งงาน 
  □ 1. บุคลากรประจ า   □ 2. ตามสญัญาจา้ง  
10. ระยะเวลาทีท่่านท างานในองคก์รปจัจบุนั รวมทัง้หมด 
  □ 1. ไมถ่งึปี    □ 2. ระหว่าง 1-5 ปี  
  □ 3. ระหว่าง 6-10 ปี   □ 4. ระหว่าง 11-15 ปี   
  □ 5. ระหว่าง 16-20 ปี   □ 6. ระหว่าง 21-25 ปี 
  □ 7. ระหว่าง 26-30 ปี   □ 8. ตัง้แต่ 31 ปี ขึน้ไป 
 
ส่วนท่ี 2 ค าถามด้านคณุลกัษณะงาน 
ค าชีแ้จง : โปรดพจิารณาว่าลกัษณะงานของท่านตรงกบัขอ้ความแต่ละขอ้มากน้อยเพยีงใด 
โดยท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง 
 

คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
1 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เหน็
ด้วย 

5 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านความหลากหลายของทกัษะ 
1. งานในความรบัผดิชอบของท่าน ประกอบดว้ย
งานหลายอย่างและมคีวามทา้ทาย 

          

2. งานทีท่่านปฏบิตั ิตอ้งใชท้กัษะความช านาญ
หลายดา้น 

          

3. งานทีท่่านปฏบิตัแิต่ละอย่างมคีวามซ ้าซอ้นกนั           
4. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมมีากเกนิไป           
5. งานทีท่่านปฏบิตัอิยู่ตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะ
ใหม่ๆ ซึง่ตอ้งไดร้บัการอบรมอยูเ่สมอ 

          

ด้านความเด่นชดัของงาน 
6. งานทีท่่านปฏบิตั ิเป็นงานทีต่อ้งท าตัง้แต่ตน้จน
เสรจ็สิน้กระบวนการ และเกดิผลงานอย่างเด่นชดั 

          

7. งานทีท่่านปฏบิตัมิขี ัน้ตอนการท างานทีช่ดัเจน           
8. ท่านสามารถทราบถงึปญัหา และจุดประสานงาน
ไดเ้ป็นอย่างด ีในกรณีทีง่านมปีญัหา 

          

9. การมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญั ชามขีอบเขต
ของงานทีช่ดัเ 
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คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
1 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เหน็
ด้วย 

5 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านความส าคญัของงาน 
10. งานทีท่่านปฏบิตัสิามารถประเมนิ ผลงานได้
อย่างชดัเจน           

11. งานทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามส าคญัต่อ
มหาวทิยาลยั 

          

12. งานทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามส าคญัต่อการ
ท างานของบุคคลอื่น 

          

13. งานของท่านสามารถท ารายได ้และผล 
ประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลยั 

          

14. งานของท่านมผีลกระทบต่อบุคคลจ านวนมาก           
15. งานทีท่ าอยู่เป็นงานเฉพาะทีผู่อ้ ื่นไม่สามารถท า
แทนได ้

          

ด้านความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน 
16. ท่านมโีอกาสในการใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์น
การท างาน ไดอ้ย่างเตม็ที ่           
17. ท่านมโีอกาสทีจ่ะใชว้จิารณญานก าหนดตาราง
การท างานและกระบวนการท างานดว้ยตนเอง           
18. ท่านไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเลอืกว่างานใดควรท าก่อน
และงานใดควรท าทีห่ลงั           
19. ท่านมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็เพื่อ
ปรบัปรุงหรอืพฒันางานไดอ้ย่างเตม็ที ่           
20. ท่านมอีสิระในการตดัสนิใจเกีย่วกบังานและ
แกป้ญัหาในงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย           
21. ทา่นสามารถทราบไดเ้องว่าผลงานทีท่า่นท า
บรรลวุตัถุประสงคแ์ละมปีระสทิธผิลหรอืไม่      
22. ลกัษณะงานทีท่่านท าสามารถวดัผลสะทอ้นของ
การปฏบิตังิานไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม      
23. งานของท่านไม่สามารถวดัผลสะทอ้นกลบัได้
เน่ืองจากตอ้งรอใหง้านแลว้เสรจ็จากบุคคลอื่นก่อน      
24. งานของท่านจะไดร้บัการสะทอ้นกลบัจากเพื่อน
ร่วมงานและหวัหน้างานอย่างสม ่าเสมอ      
25. ท่านไมม่โีอกาสรูไ้ดเ้ลยว่างานทีท่่านปฏบิตัมิี
ขอ้บกพร่องหรอืมผีลลพัธด์หีรอืไม่อย่างไร      
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความสขุในการท างาน 
ค าชีแ้จง : กรณุาท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง □  หน้าขอ้ความหรอืเตมิขอ้ความใหส้มบรูณ์ 
 

สขุภาพดี (Happy Body) 
1. ปจัจบุนั ท่านมนี ้าหนกั …………… กโิลกรมั     รอบเอว ………………. นิ้ว 
   ส่วนสงู …………………….. เซนตเิมตร      
2. โดยปกตทิ่านกนิอาหารเชา้ โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะกีว่นั 
 □  1. ไมก่นิ     □  2. กนิแต่ไมบ่่อย (1 - 2 วนั)  
 □  3. กนิเป็นบางครัง้ (3 - 4 วนั)   □  4. กนิเป็นประจ า (5 - 6 วนั) 
 □  5. กนิทุกวนั 
3. ปจัจบุนัท่านออกก าลงักายโดยเฉลีย่สปัดาหล์ะกีว่นั 
 □  1. ไมไ่ดอ้อกก าลงักาย   □  2. น้อยกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์
 □  3. จ านวน 3 วนัต่อสปัดาห ์   □  4. มากกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์
 □  5. ทุกวนั 
4. ปจัจบุนัท่านสบูบุหรี/่ ใบจาก/ ยาเสน้ หรอืไม ่
 □  1. สบูเป็นประจ า  □  2. สบูบ่อยครัง้   
 □  3. สบูนานๆ ครัง้  □  4. ไมส่บูแต่เคยสบู  □  5. ไมเ่คยสบูเลย 
5. ปจัจบุนัท่านดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์เช่น เหลา้ เบยีร ์ไวน์ สาโท หรอืสุราพืน้บา้น หรอืไม ่
 □  1. ดื่มเกอืบทุกวนั/ เกอืบทุกสปัดาห ์  □  2. ดื่มเกอืบทุกเดอืน 
 □  3. ดื่มปีละ 1 - 2 ครัง้    □  4. ไมด่ื่มแต่เคยดื่ม  
 □ 5. ไมเ่คยดื่มเลย 
6. โดยรวมแลว้ท่านพงึพอใจกบัสุขภาพกายของท่านหรอืไม่ 
 □  1. ไมพ่อใจเลย/ พอใจน้อยทีสุ่ด  □  2. พอใจน้อย 
 □  3. พอใจปานกลาง    □  4. พอใจมาก   
 □  5. พอใจมากทีสุ่ด 
 

ผอ่นคลาย (Happy Relax) 
7. โดยรวมแลว้ท่านรูส้กึว่าไดร้บัการพกัผ่อนเพยีงพอหรอืไม่ 
 □  1. ไมพ่อ  □  2. น้อย    
 □  3. ปานกลาง  □  4. มาก   □  5. มากทีสุ่ด 
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8. โดยรวมแลว้ใน 1 สปัดาหท์่านท ากจิกรรมเพื่อเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสอื ดูหนัง 
ฟงัเพลง ชอ็ปป้ิง เล่นเกมส ์ปลกูตน้ไม ้ฯลฯ) หรอืไม ่
 □  1. ไมไ่ดท้ า   □  2. ท า 1 - 2 วนั/สปัดาห ์  
 □  3. ท า 3 - 4 วนั/สปัดาห ์ □  4. ท า 5 - 6 วนั/สปัดาห ์ □  5. ท าทุกวนั 
9. โดยรวมแล้วท่านมคีวามเครยีด (เครยีดจากการท างาน/ เรื่องครอบครวั/เรื่องอื่น ๆ) บ้าง
หรอืไม ่
 □  1. เครยีดมากทีสุ่ด  □  2. เครยีดมาก  □  3. เครยีดปานกลาง 
 □  4. เครยีดน้อย   □  5. ไมเ่ครยีดเลย 
10. โดยรวมแลว้ท่านคดิว่าชวีติของท่านเป็นไปตามทีท่่านคาดหวงั หรอืไม่ 
 □  1. ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดหวงัเลย   □  2. เป็นไปตามทีค่าดหวงัเลก็น้อย  
 □  3. เป็นไปตามทีค่าดหวงัปานกลาง  □  4.เป็นไปตามทีค่าดหวงัมาก 
 □  5. เป็นไปตามทีค่าดหวงัมากทีสุ่ด 
11. เมือ่ประสบปญัหาในชวีติ โดยทัว่ไปท่านสามารถจดัการกบัปญัหา ไดห้รอืไม ่
 □  1. ไมส่ามารถจดัการไดเ้ลย   □  2. จดัการไดน้้อยมาก   
 □  3. จดัการไดป้านกลาง    □  4. จดัการไดม้าก    
 □ 5. จดัการไดม้ากทีสุ่ด 
 

น ้าใจดี (Happy Heart) 
12. โดยรวมแลว้ ท่านรูส้กึเอือ้อาทร/ ห่วงใยต่อคนรอบขา้งหรอืไม่ 
 □  1. ไมรู่ส้กึเลย/ น้อยทีสุ่ด □  2. น้อย  □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
13. โดยรวมแลว้ ท่านใหก้ารช่วยเหลอืแก่คนรอบขา้งหรอืไม่ 
 □  1. ไมเ่คย/ แทบจะไมเ่คยช่วย  □  2. นานๆ ครัง้  
 □  3. ช่วยบา้งบางครัง้    □  4. ช่วยแทบทุกครัง้  
 □  5. ช่วยทุกครัง้ 
14. โดยรวมแลว้ท่านใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็นทมี หรอืไม ่
 □  1. ไมใ่ห/้ ใหน้้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
15. โดยรวมแลว้ความสมัพนัธใ์นทีท่ างานของท่านเหมอืนพีเ่หมอืนน้อง หรอืไม่ 
 □  1. ไมเ่หมอืน/ เหมอืนน้อยทีสุ่ด  □  2. น้อย  
 □  3. ปานกลาง    □  4. มาก  
 □  5. มากทีสุ่ด 
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16. โดยรวมแลว้ท่านสื่อสารพดูคุยกบัเพื่อนรว่มงานในองคก์ร หรอืไม่ 
 □  1. ไมส่ื่อสารเลย/ สื่อสารน้อยทีสุ่ด   □  2. น้อย  
 □  3. ปานกลาง     □  4. มาก  
 □  5. มากทีสุ่ด 
17. โดยรวมแลว้ในองคก์รของท่านมกีารถ่ายทอดแลกเปลีย่นแบบอย่างการท างานระหว่างกนั 
หรอืไม ่
 □  1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด   □  2. น้อย  □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
18. โดยรวมแลว้ท่านเตม็ใจและยนิด ีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรอืไม่ 
 □  1. ไมเ่ตม็ใจ/เตม็ใจน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง 
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
19. โดยรวมแล้วท่านเขา้ร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การปลูกป่า การบรจิาค
สิง่ของ หรอืไม ่
 □  1. ไมเ่ขา้รว่ม/ เขา้รว่มน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   
 □  3. ปานกลาง    □  4. มาก  
 □  5. มากทีสุ่ด 
20. โดยรวมแล้วท่านได้ท ากจิกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมปีระโยชน์ต่อสงัคม เช่น 
การคดัแยกขยะ การลดใชถุ้งพลาสตกิ เป็นตน้ 
 □  1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 

 
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

21. โดยรวมแลว้ท่านท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม/ศาสนา/การใหท้าน หรอืไม ่
 □  1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
22. โดยรวมแลว้ ท่านปฏบิตักิจิตามศาสนาเพื่อใหจ้ติใจสงบ หรอืไม่ 
 □  1. ไมป่ฏบิตั/ิ ปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด   □  2. น้อย     
 □  3. ปานกลาง     □  4. มาก    
 □  5. มากทีสุ่ด 
23. โดยรวมแลว้ ท่านยกโทษและใหอ้ภยัอยา่งจรงิใจต่อผูท้ีส่ านึกผดิ 
 □  1. ไมย่กโทษ/ ใหอ้ภยัน้อยทีสุ่ด  □  2. น้อย  
 □  3. ปานกลาง     □  4. มาก  
 □  5. มากทีสุ่ด 
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24. โดยรวมแลว้ ท่านยอมรบัและขอโทษในความผดิทีท่ าหรอืมสี่วนรบัผดิชอบ 
 □  1. ไมย่อมรบั/ ขอโทษน้อยทีสุ่ด  □  2. น้อย  
 □  3. ปานกลาง     □  4. มาก  
 □  5. มากทีสุ่ด 
25. โดยรวมแลว้ ท่านตอบแทนผูม้พีระคุณ หรอืช่วยเหลอืท่าน 
 □  1. ไมต่อบแทน/ ตอบแทนน้อยทีสุ่ด  □  2. น้อย  
 □  3. ปานกลาง     □  4. มาก  
 □  5. มากทีสุ่ด 
 

ครอบครวัดี (Happy Family) 
26. ท่านมเีวลาอยูก่บัครอบครวัเพยีงพอหรอืไม่ 
 □  1. ไมเ่พยีงพอ  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
27. ท่านท ากจิกรรม (ออกก าลงักาย ท าบุญ ซือ้ของ ออกก าลงักายในสวนธารณะ ไปท าบุญ ซือ้
ของ ปลกูตน้ไม ้ฯ) รว่มกนักบัคนในครอบครวั 
 □  1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
28. โดยรวมแลว้ท่านมคีวามสุขกบัครอบครวัของท่าน หรอืไม ่
 □  1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 

 
สงัคมดี (Happy Society) 

29. โดยรวมแลว้ เพื่อนบา้น มคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอท่านหรอืไม่ 
 □  1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
30. โดยรวมแลว้ท่านปฏบิตัติามกฎระเบยีบ/ ขอ้บงัคบัของสงัคม หรอืไม่ 
 □  1. ไมป่ฏบิตั/ิ ปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด  □  2. น้อย  
 □  3. ปานกลาง    □  4. มาก  
 □  5. มากทีสุ่ด 
31. โดยรวมแลว้ท่านรูส้กึ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ หรอืไม่ 
 □  1. ไมรู่ส้กึ/ รูส้กึน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
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32. โดยรวมแลว้ เมือ่ท่านมปีญัหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลอืจากคนในชุมชน หรอืไม ่
 □  1. ไมไ่ด/้ ไดน้้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
33. โดยรวมแลว้ ท่านรูส้กึว่า สงัคมไทยทุกวนัน้ี มคีวามสงบสุข หรอืไม ่
 □  1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
34. โดยรวมแลว้ทุกวนัน้ีท่านใชช้วีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข หรอืไม่ 
 □  1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
 

ใฝ่รู้ (Happy Brain) 
35. โดยรวมแลว้ท่านสนใจในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพิม่เตมิจากแหล่งความรูต่้างๆ หรอืไม่ 
 □  1. ไมส่นใจ/ สนใจน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
36. โดยรวมแลว้ ท่านสนใจทีจ่ะพฒันาตนเอง เพื่อความกา้วหน้าในชวีติ หรอืไม่ 
 □  1. ไมส่นใจ/ สนใจน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย    
 □  3. ปานกลาง   □  4. มาก     
 □  5. มากทีสุ่ด 
37. ท่านมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการอบรม/ ศกึษาต่อ/ ดูงาน เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของ
ตนเอง หรอืไม ่
 □  1. ไมม่โีอกาส/ มโีอกาสน้อยทีสุ่ด  □  2. น้อย    
 □  3. ปานกลาง     □  4. มาก    
 □  5. มากทีสุ่ด 
 

สขุภาพเงินดี (Happy Money) 
38. ท่านรูส้กึว่า การผ่อนช าระหน้ีสนิต่างๆ โดยรวมของท่านในปจัจบุนัเป็นภาระ หรอืไม ่
 □  1. เป็นภาระหนกัทีสุ่ด   □  2. เป็นภาระหนกัมาก  
 □  3. เป็นภาระปานกลาง   □ 4. เป็นภาระน้อย   
 □  5. ไมเ่ป็นภาระ/ ไมไ่ดผ้่อนช าระ/ ไมม่หีนี้สนิ 
39. ท่านผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครัง้หรอืไม่ 
 □  1. ไมต่รงเวลาทุกครัง้   □  2. ไมต่รงเวลาบ่อยครัง้  
 □  3. ตรงเวลาบา้งบางครัง้   □  4. ตรงเวลาเกอืบทุกครัง้  
 □  5. ตรงเวลาทุกครัง้/ ไมไ่ดผ้่อนช าระ/ ไมม่หีนี้สนิ 
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40. โดยรวมแลว้ ท่านมเีงนิเกบ็ออมในแต่ละเดอืน หรอืไม่ 
 □  1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด    □  2. ม/ี เกบ็ออมเพยีงเลก็น้อย  
 □  3. ม/ี เกบ็ออมปานกลาง   □  4. ม/ี เกบ็ออมมาก   
 □  5. ม/ี เกบ็ออมมากทีสุ่ด 
41. โดยรวมแลว้ ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บัทัง้หมดในแต่ละเดอืนเป็นอย่างไร เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
รายจา่ยทัง้หมดในแต่ละเดอืน 
 □  1. รายจา่ยเกนิกว่ารายไดม้าก  □  2. รายจา่ยเกนิกว่าเลก็น้อย 
 □  3. รายไดพ้อๆ กบัรายจา่ย   □  4. รายจา่ยน้อยกว่ารายได ้
 □  5. รายจา่ยน้อยกว่ารายไดม้าก 
 

การงานดี (Happy work-life) 
42. ท่านมคีวามสุขต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมขององคก์ร หรอืไม่ 
 □  1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก    □  5. มากทีสุ่ด 
43. ท่านไดร้บัการดแูลเกีย่วกบัสุขภาพทีด่จีากองคก์ร หรอืไม่ 
 □  1. ไมไ่ดร้บั/ ไดร้บัน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง  
 □  4. มาก     □  5. มากทีสุ่ด 
44. ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารทีอ่งคก์รจดัใหห้รอืไม ่
 □  1. ไมพ่อใจเลย/ พอใจน้อยทีสุ่ด  □  2. พอใจน้อย 
 □  3. พอใจปานกลาง    □  4. พอใจมาก 
 □  5. พอใจมากทีสุ่ด 
45. ท่านไดร้บั การปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน/ พรบ.ขา้ราชการ 2551 จากองคก์ร
ของท่าน หรอืไม ่
 □  1. ไมไ่ดเ้ลย/ ไดร้บัน้อยทีสุ่ด   □  2. ไดร้บัเลก็น้อย   
 □  3. ไดร้บัพอสมควร    □  4. ไดร้บัมาก  
 □  5. ไดร้บัมากทีสุ่ด 
46. ท่านไดร้บัการพจิารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง/ ปรบัขึน้เงนิค่าจา้งประจ าปี ทีผ่่านมาดว้ย
ความเหมาะสมหรอืไม ่
 □  1.ไมเ่หมาะสม/ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด  □  2. น้อย  
 □  3. ปานกลาง     □  4. มาก  
 □  5. มากทีสุ่ด 
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47. อาชพีของท่านในขณะน้ีมคีวามมัน่คง หรอืไม่ 
 □  1. ไมม่ัน่คง/มัน่คงน้อยทีสุ่ด   □  2. มัน่คงน้อย   
 □  3. มัน่คงปานกลาง    □  4. มัน่คงมาก   
 □  5. มัน่คงมากทีสุ่ด 
48. ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บัคุม้ค่ากบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการท างาน (การถูกฟ้องรอ้ง/ การ
ไดร้บัอนัตรายจากการท างาน ฯลฯ) 
 □  1. ไมคุ่ม้ค่า/ คุม้ค่าน้อยทีสุ่ด   □  2. คุม้ค่าน้อย  
 □  3. คุม้ค่าปานกลาง    □  4.คุม้ค่ามาก  
 □  5. คุม้ค่ามากทีสุ่ด 
49. ขณะทีท่ างานอยูใ่นองคก์รน้ี หากท่านมโีอกาสไดศ้กึษาต่อและเมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้ ท่าน
จะท างานต่อหรอืว่าลาออก 
 □  1. ลาออกแน่นอน  □  2. อาจจะลาออก  □  3. น่าจะลาออก 
 □  4. ไมล่าออก   □  5. ไมล่าออกแน่นอน 
50. ถา้ท่านมโีอกาสเปลีย่นสถานทีท่ างาน หรอืองคก์รอื่นชวน/ ตอิต่อไปท างาน ท่านพรอ้มทีจ่ะ
ไป หรอืไม ่
 □  1. ไปแน่นอน/ ไปทนัท ี □  2. คดิว่าจะไป  □  3. ไมแ่น่ใจ 
 □  4. ไมไ่ป   □  5. ไมไ่ปแน่นอน 
51. โดยรวมแลว้ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในขอ้เสนอแนะกบันายจา้ง หรอื
หวัหน้างาน หรอืไม่ 
 □  1. ไมม่สี่วนรว่ม/ มน้ีอยทีสุ่ด   □  2. มสี่วนรว่มบา้งเลก็น้อย  
 □  3. มสี่วนรว่มปานกลาง   □  4. มสี่วนรว่มมาก  
 □  5. มสี่วนรว่มมากทีสุ่ด 
52. ความถูกต้อง ของการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รบัจากองค์กรของท่านเป็น
อยา่งไร 
 □  1. ไมถู่กตอ้งทุกครัง้    □  2. ไมถู่กตอ้งบ่อยครัง้  
 □  3. ถูกตอ้งบา้งเป็นบางครัง้   □  4. ถูกตอ้งเกอืบทุกครัง้ 
 □  5. ถูกตอ้งทุกครัง้ 
53. ความตรงเวลา ของการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านไดร้บัจากองคก์รของท่านเป็น
อยา่งไร 
 □  1. ไมต่รงเวลาทุกครัง้   □  2. ไมต่รงเวลาบ่อยครัง้  
 □  3. ตรงเวลาบา้งเป็นบางครัง้   □  4. ตรงเวลาเกอืบทุกครัง้ 
 □  5. ตรงเวลาทุกครัง้ 
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54. โดยรวมแลว้ท่านท างานอยา่งม ี“ความสุข” หรอืไม ่
 □  1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง 
 □  4. มาก   □  5. มากทีสุ่ด 
55. ท่านภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นพนกังาน/ บุคลากรขององคก์ร/ ไดท้ างานในองคก์รน้ี หรอืไม่ 
 □  1. ไมภ่าคภมูใิจ/ ภมูใิจน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย 
 □  3. ปานกลาง    □  4. มาก 
 □  5. มากทีสุ่ด 
56. ท่านรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มองคก์รทีท่่านท างานในปจัจบุนั หรอืไม ่
 □  1. ไมรู่ส้กึ/ รูส้กึน้อยทีสุ่ด □  2. น้อย   □  3. ปานกลาง 
 □  4. มาก   □  5. มากทีสุ่ด 

 
ขอขอบพระคณุในการให้ความร่วมมือช่วยตอบแบบสอบถาม 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีส่ าคญั 2 แหล่ง
ดงันี้ 
 1. แหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู บทความ งานวจิยั
ในอดตีทีเ่กี่ยวขอ้ง สิง่พมิพ ์วารสาร หนังสอื เอกสารทางวชิาการ และขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อ
ทางอนิเตอรเ์น็ต  
 2. แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มลู โดยการใชว้ธิกีารแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) แก่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 278 ชุด ภายในมหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 
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ตารางท่ี  3.5 ตารางสรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู 
 

วนั - เวลา สถานท่ี จ านวน
แบบสอบถาม 

27 พฤศจกิายน 2556 : 10.00 น. ส านกัอ านวยการ 8 
27 พฤศจกิายน 2556 : 11.00 น. ส านกับรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 3 
27 พฤศจกิายน 2556 : 13.00 น. ส านกังานตรวจสอบภายใน 3 
27 พฤศจกิายน 2556 : 14.00 น. ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 22 
28 พฤศจกิายน 2556 : 09.30 น. ฝา่ยสื่อสารองคก์ร 5 
28 พฤศจกิายน 2556 : 10.30 น. ฝา่ยวางแผนและพฒันา 5 
28 พฤศจกิายน 2556 : 13.00 น. ฝา่ยวจิยั 11 
29 พฤศจกิายน 2556 : 10.00 น. ฝา่ยบรหิาร 28 
2 ธนัวาคม 2556       : 10.00 น. ฝา่ยวชิาการ 11 
2 ธนัวาคม 2556       : 13.00 น. ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษา 11 
2 ธนัวาคม 2556       : 11.00 น. บณัฑติวทิยาลยั 3 
3 ธนัวาคม 2556       : 10.00 น. คณะบรหิารธุรกจิ 30 
4 ธนัวาคม  2556      : 10.00 น. คณะบญัช ี 17 
4ธนัวาคม 2556        : 13.00 น. คณะเศรษฐศาสตร ์ 11 
5 ธนัวาคม 2556       : 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร ์ 39 
6 ธนัวาคม 2556       : 10.00 น. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 31 
9 ธนัวาคม 2556       : 09.30 น. คณะนิเทศศาสตร ์ 17 
9 ธนัวาคม 2556       : 10.30 น. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 14 
9 ธนัวาคม 2556       : 13.00 น. คณะนิตศิาสตร ์ 6 
9 ธนัวาคม 2556       : 14.00 น. International College 3 
 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวจิยัครัง้นี้ ใช้วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลา
เดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยน าแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่างตอบ จ านวน 
278 ชุด โดยมวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
 1. เตรยีมแบบสอบถามเพื่อการรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่
ทีป่ฏบิตังิานภายในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 2. เตรยีมความพรอ้มส าหรบัผู้แจกแบบสอบถาม ให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัแบบสอบถาม เพื่อใหส้ามารถอธบิาย ชีแ้จงและตอบขอ้สงสยัของผูต้อบแบบสอบถาม 
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 3. ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ไม่จ ากดัเพศ อายุ จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีแ่จกแบบสอบถามจ านวน 278 ชุด 
 
ขัน้ตอนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 

ขัน้ท่ี 1 ผู้วิจยัได้เลือกวิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ซึง่เป็น
การก าหนดโควตา้ของกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนของประชากร ดงัตารางที ่3.6 
 
ตารางท่ี 3.6 แสดงจ านวนประชากรและและกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วน 
 

ประชากร จ านวน
ประชากร 

เปอรเ์ซน็ตต่์อ
ประชากร 

จ านวน
แบบสอบถาม 

1. ส านกัอ านวยการ 29   3% 8 
2. ส านกับรหิารทรพัยากรมนุษย์ 11   1% 3 
3. ส านกังานตรวจสอบภายใน 4   1% 3 
4. ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 76   8% 22 
5. ฝา่ยสื่อสารองคก์ร 22 2% 5 
6. ฝา่ยวางแผนและพฒันา 18 2% 5 
7. ฝา่ยวจิยั 40 4% 11 
8. ฝา่ยบรหิาร 101 10% 28 
9. ฝา่ยวชิาการ   44 4% 11 
10. ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษา  36 4% 11 
11. บณัฑติวทิยาลยั  12 1% 3 
12. คณะบรหิารธุรกจิ 107 11% 30 
13. คณะบญัช ี 55   6% 17 
14. คณะเศรษฐศาสตร ์ 43 4% 11 
15. คณะมนุษยศาสตร ์ 141 14% 39 
16. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 100   11% 31 
17. คณะนิเทศศาสตร ์ 58 6% 17 
18. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 45   5% 14 
19. คณะนิตศิาสตร ์  25 2% 6 
20. International College  15 1% 3 

รวม 982 100% 278 
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 ขัน้ท่ี 2 ผู้วิจยัได้เลือกวิธีการเลือกตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย และท า
การแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งทีก่ าหนดไวจ้นไดจ้ านวนตวัอยา่งครบ รวม 278 คน 
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบ 
ดงันี้ 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย  
  ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คอื การหาค่าความถี ่
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
  ส่วนที่ 2 วเิคราะห์คุณลกัษณะของงาน สถติทิี่ใช้ คอื การหาค่าเฉลี่ย (Mean 
หรอื x ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) 
  ส่วนที่ 3 ความสุขในการท างาน สถิตทิี่ใช้ คอื สถติทิี่ใช้ คอื การหาค่าเฉลี่ย 
(Mean หรอื x ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) 
 2. ในการทดสอบสมมตฐิาน จะทดสอบโดยใช้การทดสอบค่าสถิตต่ิางๆ ดงัแสดงใน
ตารางที ่3.7 

 
ตารางท่ี 3.7 แสดงค่าสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
 

สมมติฐานการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขใน
การท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.1 เพศชายและเพศหญงิ มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

t-test 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.2 อายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

One-Way ANOVA 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.3 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

One-Way ANOVA 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.4 ระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

One-Way ANOVA 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงค่าสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั (ต่อ)  
 

สมมติฐานการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
สมมตฐิานการวจิยัที ่1.5 สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุข
ในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

One-Way ANOVA 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.6 จ านวนบุตรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขใน
การท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

One-Way ANOVA 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.7 ประเภทบุคลากรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุข
ในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

t-test 
 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.8 ลกัษณะงานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขใน
การท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

One-Way ANOVA 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.9 สถานภาพการจา้งานทีแ่ตกต่างกนั มี
ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

t-test 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.10 ระยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนั มี
ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

One-Way ANOVA 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 คณุลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัความสุขในการท างาน 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

สมมตฐิานการวจิยัที่ 2.1 ความหลากหลายของทกัษะมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความสุขในการท างาน  

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ความเด่นชัดของงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความสุขในการท างาน  

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

สมมตฐิานการวจิยัที ่2.3 ความส าคญัของงานมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความสุขในการท างาน 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

สมมติฐานการวิจยัที่ 2.4 ความมีอิสระในการตัดสินใจในงานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการท างาน  

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 ผลสะท้อนจากงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความสุขในการท างาน 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กบัความสุขในการท างาน กรณีศกึษา 

อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มจี านวนประชากรทัง้หมด 982 คน (ที่มา: 
ส านักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ขอ้มลู ณ วนัที ่27 กนัยายน 2556) 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวน 278 ชุด และได้รบั
แบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลบัคนืมาจ านวน 214 ชุด คดิเป็นร้อยละ 77% ของจ านวน
แบบสอบถามทัง้หมด  
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 N  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 x   แทน  ค่าคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
 S.D.  แทน  ค่าเบีย่งเบนมาตรมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน  ค่าทีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 
 r   แทน   ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
 Sig.  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ 
 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
  1.1 การวเิคราะห์ข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส จ านวนบุตรที่มี ประเภทบุคลากร
ลกัษณะงาน สถานภาพการจา้งงาน ระยะเวลาในการท างาน 
  1.2 การวเิคราะหค์ุณลกัษณะของงาน 
  1.3 การวเิคราะหค์วามสุขในการท างาน 
 ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน 
 
 

 

http://department.utcc.ac.th/HR/
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ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา 
 

1.1 การวิเคราะหข้์อมลูปัจจยัส่วนบคุคล 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ชาย 80 37.38 
     หญงิ 134 62.62 

รวม 214 100 
 

จากตารางที ่4.1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
62.62 และเพศชาย จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.38 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลู จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

     18 - 24 ปี  4 1.87 

     25 - 34 ปี  56 26.17 

     35 - 44 ปี 82 38.32 

     45 - 54 ปี  47 21.96 
     55 - 60 ปี  22 10.28 

     61 ปีขึน้ไป 3 1.40 

รวม 214 100 

 
 จากตารางที ่4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 35 - 44 ปี จ านวน 82 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.32 รองลงมา อายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.17
อายุระหว่าง 45 - 54 ปี จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.96 อายุระหว่าง 55 - 60 ปี จ านวน 
22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.28 อายุระหว่าง 18 - 24 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.87 และ
อายรุะหว่าง 61 ปีขึน้ไป จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.40 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 21 9.81 
     ปรญิญาตร ี 76 35.51 

     ปรญิญาโท  88 41.12 
     ปรญิญาเอก  29 13.55 

     อื่นๆ ระบุ………….. 0 0.00 

รวม 214 100 

 
 จากตารางที ่4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 
88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.12 รองลงมา จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 76 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 35.51 จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.55 และจบ
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.81 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลู จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดอืน 
 

ระดบัรายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

     น้อยกว่า 10,000 บาท  6 2.80 

     10,001 - 20,000 บาท 51 23.83 
     20,001 - 30,000 บาท  50 23.36 

     30,001 - 40,000 บาท 41 19.16 
     40,001 - 50,000 บาท   19 8.88 

     50,001 - 60,000 บาท 12 5.61 
     60,001 - 70,000 บาท  9 4.21 

     70,001 - 80,000 บาท 14 6.54 
     80,001 - 90,000 บาท 4 1.87 

     90,001 - 100,000 บาท 5 2.34 

     100,000 บาทขึน้ไป 3 1.40 

รวม 214 100 
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 จากตารางที ่4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001 - 
20,000 บาท จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.83 รองลงมา มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.36 ระดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 
30,001 - 40,000 บาท จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.16 ระดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 
40,001 - 50,000 บาท จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.88 ระดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 
70,001 - 80,000 บาท จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.54 ระดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 
50,001 - 60,000 บาท จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.61 ระดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 
60,001 -70,000 บาท จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.21 ระดบัรายไดต่้อเดอืนน้อยกว่า 10,000 
บาท จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.80 ระดบัรายไดต่้อเดอืนระหว่าง 90,001 - 100,000 บาท 
จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.34 ระดบัรายไดต่้อเดอืนระหว่าง 80,001 - 90,000 บาท จ านวน 
4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.87 และระดบัรายไดต่้อเดอืน 100,000 บาทขึน้ไป จ านวน 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.40 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลู จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

     โสด   109 50.93 

     แต่งงานและอยูร่ว่มกนั 83 38.79 
     แต่งงานแต่ไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนั  5 2.34 

     อยูด่ว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน  3 1.40 
     หมา้ย 4 1.87 

     หยา่/แยกทาง/เลกิกนั 10 4.67 

รวม 214 100 

 
 จากตารางที ่45 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 109 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50.93 รองลงมา แต่งงานและอยู่ร่วมกนั จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.79 หย่า/แยก
ทาง/เลกิกนั จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.67 แต่งงานแต่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัจ านวน 5 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.34 หมา้ย จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.87 และอยู่ดว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน 
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.40 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลู จ าแนกตามจ านวนบุตรทีม่ ี
 

จ านวนบตุรท่ีมี จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ไมม่ ี  129 60.28 
     ม ีจ านวน 1 คน 45 21.03 

     ม ีจ านวน 2 คน  36 16.82 
     ม ีจ านวน 3 - 4 คน 4 1.87 

     ม ีจ านวน 5 คนขึน้ไป 0 0.00 

รวม 214 100 

 
 จากตารางที ่4.6 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มบีุตร จ านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
60.28 รองลงมา มจี านวนบุตร 1 คน จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.03 จ านวนบุตร 2 คน 
จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.82 และมจี านวนบุตรระหว่าง 3 - 4 คน จ านวน 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.87 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลู จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภทบคุลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

     อาจารย ์ 91 42.52 

     เจา้หน้าที ่ 123 57.48 

รวม 214 100 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที่ จ านวน 123 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 57.48 และอาจารย ์จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.52 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลู จ าแนกตามลกัษณะงาน 
 

ลกัษณะงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ส านกัอ านวยการ  8 3.74 
     ส านกับรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 3 1.40 

     งานตรวจสอบภายใน  3 1.40 
     ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 22 10.28 

     ฝา่ยสื่อสารองคก์ร   5 2.34 
     ฝา่ยวางแผนและพฒันา 5 2.34 

     ฝา่ยวจิยั  11 5.14 
     ฝา่ยบรหิาร 28 13.08 

     ฝา่ยวชิาการ  11 5.14 
     ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษา 11 5.14 

     บณัฑติวทิยาลยั  3 1.40 
     คณะบรหิารธุรกจิ 14 6.56 

     คณะบญัช ี 8 3.74 
     คณะเศรษฐศาสตร ์ 8 3.74 

     คณะมนุษยศาสตร ์ 23 10.75 
     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 24 11.21 

     คณะนิเทศศาสตร ์ 12 5.61 
     คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 10 4.67 

     คณะนิตศิาสตร ์ 2 0.93 

     International College 3 1.40 

รวม 214 100 

 
 จากตารางที ่4.8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มลีกัษณะงานเป็นฝ่ายบรหิาร จ านวน 28 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.08 รองลงมา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจ านวน 24 คน คดิเป็น
ร้อยละ 11.21 คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 10.75 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.28 คณะบรหิารธุรกจิ จ านวน 14 คน คดิเป็น          
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รอ้ยละ 6.56 คณะนิเทศศาสตร ์จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.61 ฝ่ายวจิยั ฝ่ายวชิาการ และ
ฝ่ายกจิกรรมนักศึกษา มจี านวนเท่ากนัคอื 11 คน คดิเป็นร้อยละ 5.14 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.67 ส านักอ านวยการ คณะบญัช ี และคณะเศรษฐศาสตร ์มี
จ านวนเท่ากันคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.74 ส านักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ งานตรวจสอบ
ภายใน บณัฑติวทิยาลยั และ International College มจี านวนเท่ากนัคอื 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
1.40 และคณะนิตศิาสตร ์จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.93 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลู จ าแนกตามสถานภาพการจา้งงาน 
 

สถานภาพการจ้างงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

     บุคลากรประจ า   175 81.78 

     ตามสญัญาจา้ง  39 18.22 

รวม 214 100 
  
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพการจ้างงานเป็นบุคลากร
ประจ า จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.78 และตามสญัญาจา้ง จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.22 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจ านวนและรอ้ยละของขอ้มลู จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 
 

ระยะเวลาในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ไมถ่งึปี   19 8.88 
     ระหว่าง 1 - 5 ปี 52 24.30 

     ระหว่าง 6 - 10 ปี 30 14.02 
     ระหว่าง 11 - 15 ปี  29 13.55 

     ระหว่าง 16 - 20 ปี  26 12.15 
     ระหว่าง 21 - 25 ปี 26 12.15 

     ระหว่าง 26 - 30 ปี  16 7.48 

     ตัง้แต่ 31 ปี ขึน้ไป 16 7.48 

รวม 214 100 
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 จากตารางที ่4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 1 - 5 
ปี จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 รองลงมา มรีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 6 - 10 ปี 
จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.02 ระยะเวลาในการท างานระหว่าง 11 - 15 ปี จ านวน 29 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.55 ระยะเวลาในการท างานระหว่าง 16 - 20 ปี และระยะเวลาในการท างาน
ระหว่าง 21 - 25 ปี มจี านวนเท่ากนัคอื 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.15 ระยะเวลาในการท างานไม่
ถงึปี จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.88 ระยะเวลาในการท างานระหว่าง 26 - 30 ปี และ ตัง้แต่ 
31 ปี ขึน้ไป มจี านวนเท่ากนัคอื 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.48 ตามล าดบั 
 

1.2 การวิเคราะหข้์อมลูคณุลกัษณะของงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

คุณลกัษณะของงานแต่ละมติิ ตามแนวความคดิของแฮกแมน และโอลด์แฮม (Hackman and 
Oldham) จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้นความเด่นชดัของงาน 
ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน และดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
ผู้วิจยัได้ท าการวเิคราะห์และน าเสนอโดยรวมรายด้านและรายข้อ  โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน ในรปูแบบตารางประกอบค าอธบิาย ปรากฏตามตาราง ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะงาน 
 

คณุลกัษณะงาน x   S.D 

ดา้นความส าคญัของงาน 3.84 0.62 
ดา้นความเด่นชดัของงาน 3.76 0.64 
ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 3.70 0.70 

ดา้นผลสะทอ้นของงาน 3.58 0.54 

ดา้นความหลากหลายของทกัษะ 3.39 0.38 

คณุลกัษณะของงานโดยรวม 3.65 0.44 

 
 จากตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นคุณลกัษณะงานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย โดยรวมและรายด้าน พบว่า คุณลกัษณะงานของอาจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีโ่ดยรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 
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 และเมื่อวเิคราะห์ข้อมูลของคุณลกัษณะงานของอาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่ มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย เป็นรายด้าน พบว่า คุณลกัษณะงานด้านความส าคญัของงาน มคี่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากบั 3.84 รองลงมา ดา้นดา้นความเด่นชดัของงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 ดา้นความมอีสิระ
ในการตดัสนิใจในงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 ด้านผลสะทอ้นของงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 
และดา้นความหลากหลายของทกัษะ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงผลคุณลกัษณะงาน จ านวน 5 ดา้น ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้น 
ความหลากหลายของทกัษะ 
 

คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
 
 

 
 

S.D 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านความหลากหลาย
ของทกัษะ 
1. งานในความรบัผดิชอบ
ของท่าน ประกอบดว้ยงาน
หลายอยา่งและมคีวามทา้
ทาย 

 
1  

(0.47) 

 
8 

(3.74) 

 
31 

(14.49) 

 
132 

(61.68) 

 
42 

(19.63) 

 
3.96 

 
0.73 

2. งานทีท่่านปฏบิตั ิตอ้งใช้
ทกัษะความช านาญหลาย
ดา้น 

1 
(0.47) 

3 
(1.40) 

27 
(12.62) 

124 
(57.94) 

59 
(27.57) 

4.11 0.70 

3. งานทีท่่านปฏบิตัแิต่ละ
อยา่งมคีวามซ ้าซอ้นกนั 

27 
(12.62) 

95 
(44.39) 

54 
(25.23) 

30 
(14.02) 

8 
(3.74) 

2.52 1.01 

4. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บั
มอบหมายมมีากเกนิไป 

22 
(10.28) 

80 
(37.38) 

92 
(42.99) 

19 
(8.88) 

1 
(0.47) 

2.52 0.81 

  
 

x
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ตารางท่ี 4.12  แสดงผลคุณลกัษณะงาน จ านวน 5 ดา้น ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้น 
ความหลากหลายของทกัษะ (ต่อ) 

 

คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
 
 

 
 

S.D 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5. งานทีท่่านปฏบิตัอิยูต่อ้ง
ใชค้วามรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ  
ซึง่ตอ้งไดร้บัการอบรมอยู่
เสมอ 

2 
(0.93) 

12 
(5.61) 

39 
(18.22) 

122 
(57.01) 

39 
(18.22) 

3.86 
 

0.81 
 

ด้านความหลากหลาย
ของทกัษะรวม 

     3.39 0.38 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าคุณลกัษณะงานของอาจารย์และเจา้หน้าที่ มหาวทิยาลยั

หอการค้าไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะของงานด้านความหลากหลายของทกัษะ โดยรวม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 
 และเมื่อวเิคราะห์รายข้อ ระดบัคุณลกัษณะงานด้านความหลากหลายของทกัษะ ของ
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า งานที่ท่านปฏบิตัติ้องใช้ทกัษะความ
ช านาญหลายด้าน มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.11 รองลงมา งานในความรบัผดิชอบของท่าน
ประกอบดว้ยงานหลายอยา่งและมคีวามทา้ทาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 งานทีท่่านปฏบิตัอิยู่ต้อง
ใชค้วามรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ  ซึง่ตอ้งไดร้บัการอบรมอยูเ่สมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และงานทีท่่าน
ปฏบิตัแิต่ละอย่างมคีวามซ ้าซอ้นกนัและปรมิาณงานที่ท่านไดร้บัมอบหมายมมีากเกนิไป โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 2.52 ตามล าดบั 
 
 
 

x
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ตารางท่ี 4.13  แสดงผลคุณลกัษณะงาน จ านวน 5 ดา้น ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นความเด่นชดัของงาน 

 

คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
 
 

 
 

S.D 
ไม

่ เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ไม
่ เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านความเด่นชดัของงาน 
1. งานทีท่า่นปฏบิตั ิเป็นงานที่
ตอ้งท าตัง้แต่ตน้จนเสรจ็สิน้
กระบวนการ และเกดิผลงาน
อยา่งเด่นชดั 

 
2 

(0.93) 

 
6 

(2.80) 

 
25 

(11.68) 

 
121 

(56.54) 

 
60 

(28.04) 

 
4.08 

 
0.77 

2. งานทีท่า่นปฏบิตัมิขี ัน้ตอน
การท างานทีช่ดัเจน 

5  
(2.34) 

14 
(6.54) 

33 
(15.42) 

131  
(61.21) 

31  
(14.49) 

3.79 0.85 

3. ทา่นสามารถทราบถงึ
ปญัหา และจุดประสานงานได้
เป็นอยา่งด ีในกรณีทีง่านมี
ปญัหา 

5 
(2.34) 

17 
(7.94) 

27 
(12.62) 

147 
(68.69) 

18 
(8.41) 

3.73 0.82 

4. การมอบหมายงานของ
ผูบ้งัคบับญัชามขีอบเขตของ
งานทีช่ดัเจน 

10  
(4.67) 

21 
(9.81) 

51 
(23.83) 

109 
(50.93) 

23 
(10.75) 

3.53 0.97 

5. งานทีท่า่นปฏบิตัสิามารถ
ประเมนิผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

9 
(4.21) 

12 
(5.6) 

48 
(22.43) 

118 
(55.14) 

27 
(12.62) 

3.66 0.92 

ด้านความเด่นชดัของงาน
รวม 

     3.76 0.64 

 

x
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จากตารางที ่ 4.13 พบว่า ค่าคุณลกัษณะงานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นความเด่นชดัของงาน โดยรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.76 
 และเมือ่วเิคราะหร์ายขอ้ ระดบัคุณลกัษณะงานดา้นความดา้นความเด่นชดัของงาน ของ
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า งานที่ท่านปฏบิตัเิป็นงานที่ต้องท า
ตัง้แต่ต้นจนเสรจ็สิน้กระบวนการและเกดิผลงานอย่างเด่นชดั โดยมคี่าเฉลีย่สูงสุด เท่ากบั 4.08 
รองลงมา งานที่ท่านปฏบิตัมิขี ัน้ตอนการท างานที่ชดัเจน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 ท่านสามารถ
ทราบถงึปญัหาและจุดประสานงานได้เป็นอย่างดใีนกรณีที่งานมปีญัหา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 
งานที่ท่านปฏิบัติสามารถประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และการ
มอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชามขีอบเขตของงานทีช่ดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลคุณลกัษณะงาน จ านวน 5 ดา้น ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยั  

 หอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นความดา้นความส าคญัของงาน 
 

คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็  
 

 
 

S.D 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านความส าคญัของงาน 
1. งานทีท่่านรบัผดิชอบมี
ความส าคญัต่อมหาวทิยาลยั 

1  
(0.47) 

2 
(0.93) 

21  
(9.81) 

104 
(48.60) 

86  
(40.19) 

4.27 
 

0.71 
 

2. งานทีท่่านรบัผดิชอบมี
ความส าคญัต่อการท างาน
ของบุคคลอื่น 

1  
(0.47) 

3 
(1.40) 

35  
(16.36) 

118 
(55.14) 

57 
(26.64) 

4.06 
 

0.73 
 

3. งานของท่านสามารถท า
รายได ้และผลประโยชน์
ใหก้บัมหาวทิยาลยั 

5 
(2.34) 

12 
(5.61) 

37 
(17.29) 

100 
(46.73) 

60 
(28.04) 

3.93 0.94 

 
 

x
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ตารางท่ี 4.14 แสดงผลคุณลกัษณะงาน จ านวน 5 ดา้น ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยั  
 หอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นความดา้นความส าคญัของงาน 

(ต่อ) 
 

คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็  
 

 
 

S.D 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

4. งานของท่านมผีลกระทบ
ต่อบุคคลจ านวนมาก 

3  
(1.40) 

14 
(6.54) 

54 
(25.23) 

93 
(43.46) 

50  
(23.36) 

3.81 0.92 

5. งานทีท่ าอยูเ่ป็นงาน
เฉพาะทีผู่อ้ ื่นไมส่ามารถท า
แทนได ้

16  
(7.48) 

54 
(25.23) 

58 
(27.10) 

60 
(28.04) 

26 
(12.15) 

3.12 1.14 

ด้านความส าคญัของงาน
รวม 

     3.84 0.62 

 
 จากตารางที ่ 4.14 พบว่า ค่าคุณลกัษณะงานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานด้านความด้านความส าคญัของงาน โดยรวม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 
 และเมื่อวเิคราะหร์ายขอ้ ระดบัคุณลกัษณะงานดา้นความดา้นความส าคญัของงาน ของ
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า งานทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามส าคญัต่อ
มหาวทิยาลยั มคี่าเฉลีย่สงสุดเท่ากบั 4.27 รองลงมา งานทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามส าคญัต่อการ
ท างานของบุคคลอื่น มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 งานของท่านสามารถท ารายได้และผลประโยชน์
ให้กบัมหาวทิยาลยั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 งานของท่านมผีลกระทบต่อบุคคลจ านวนมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 งานที่ท าอยู่เป็นงานเฉพาะทีผู่้อื่นไม่สามารถท าแทนได้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.12 ตามล าดบั 
 

x
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ตารางท่ี 4.15  แสดงผลคุณลกัษณะงาน จ านวน 5 ดา้น ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจใน
งาน 

 

คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
 
 

 
 

S.D 
ไม่

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านความมีอิสระในการ
ตดัสินใจในงาน 
1. ท่านมโีอกาสในการใชค้วาม 
คดิสรา้งสรรคใ์นการท างาน ได้
อยา่งเตม็ที ่

 
8  

(3.74) 

 
7 

(3.27) 

 
38 

(17.76) 

 
116 

(54.21) 

 
45 

(21.03) 

 
3.86 

 
0.92 

2. ท่านมโีอกาสทีจ่ะใช้
วจิารณญานก าหนดตารางการ
ท างานและกระบวนการท างาน
ดว้ยตนเอง 

7 
(3.27) 

12 
(5.61) 

32  
(14.95) 

117  
(54.67) 

46  
(21.50) 

3.86 
 

0.93 
 

3. ท่านไม่มสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกว่า
งานใดควรท าก่อนและงานใด
ควรท าทีห่ลงั 

16  
(7.48) 

50  
(23.36) 

41 
(19.16) 

75 
(35.05) 

32 
(14.95) 

3.27 1.19 

4. ท่านมอีสิระในการแสดง
ความคดิเหน็เพื่อปรบัปรงุหรอื
พฒันางานไดอ้ย่างเตม็ที่ 

8 
(3.74) 

9 
(4.21) 

43 
(20.09) 

125 
(58.41) 

29 
(13.55) 

3.74 
 

0.88 
 

5. ท่านมอีสิระในการตดัสนิใจ
เกีย่วกบังานและแกป้ญัหาใน
งานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย 

7  
(3.27) 

18  
(8.41) 

32 
(14.95) 

119 
(55.61) 

38 
(17.76) 

3.76 
 

0.95 
 

ดา้นความมอีสิระในการ
ตดัสนิใจในงานรวม 

     3.70 0.70 

x
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 จากตารางที ่ 4.15 พบว่า ค่าคุณลกัษณะงานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นความด้านความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 
โดยรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 
 และเมื่อวเิคราะห์รายข้อ ระดบัคุณลกัษณะงานด้านความด้านความมอีิสระในการ
ตดัสนิใจในงาน ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า ท่านมโีอกาสใน
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานได้อย่างเต็มที่และท่านมโีอกาสที่จะใช้วิจารณญาน
ก าหนดตารางการท างานและกระบวนการท างานด้วยตนเอง มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากนัคอื 3.86 
รองลงมา ท่านมอีสิระในการตดัสนิใจเกี่ยวกบังานและแก้ปญัหาในงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 ท่านมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็เพื่อปรบัปรุงหรอืพฒันางานไดอ้ย่าง
เตม็ที ่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 และท่านไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเลอืกว่างานใดควรท าก่อนและงานใดควรท า
ทีห่ลงั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลคุณลกัษณะงาน จ านวน 5 ดา้น ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
 

คณุลกัษณะของงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
 
 

 
 

S.D 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านผลสะท้อนจากงาน 
1. ท่านสามารถทราบไดเ้อง
ว่าผลงานทีท่่านท าบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละมี
ประสทิธผิลหรอืไม่ 

 
4  

(1.87) 

 
12  

(5.61) 

 
25  

(11.68) 

 
134 

(62.62) 

 
39 

(18.22) 

 
3.90 

 

 
0.83 

 

2. ลกัษณะงานทีท่่านท า
สามารถวดัผลสะทอ้นของการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างชดัเจนและ
เป็นรปูธรรม 

3 
(1.40) 

10 
(4.67) 

41 
(19.16) 

128 
(59.81) 

32 
(14.95) 

3.82 
 

0.79 
 

 
 

x
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลคุณลกัษณะงาน จ านวน 5 ดา้น ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นผลสะทอ้นจากงาน (ต่อ) 

 

คณุลกัษณะของงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
 
 

 
 

S.D 
ไม่

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

เฉ
ยๆ

 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

3. งานของท่านไมส่ามารถ
วดัผลสะทอ้นกลบัได้
เนื่องจากตอ้งรอใหง้านแลว้
เสรจ็จากบุคคลอื่นก่อน 

3 
(1.40) 

51 
(23.83) 

70  
(32.71) 

66 
(30.84) 

24 
(11.21) 

3.27 
 

0.99 
 

4. งานของท่านจะไดร้บัการ
สะทอ้นกลบัจากเพื่อน
รว่มงานและหวัหน้างานอย่าง
สม ่าเสมอ 

6 
(2.80) 

22  
(10.28) 

81 
(37.85) 

92 
(42.99) 

13 
(6.07) 

3.39 
 

0.86 
 

5. ท่านไม่มโีอกาสรูไ้ดเ้ลยว่า
งานทีท่่านปฏบิตัมิี
ขอ้บกพรอ่งหรอืมผีลลพัธด์ี
หรอืไมอ่ยา่งไร 

8 
(3.74) 

30 
(14.02) 

48 
(22.43) 

97  
(45.33) 

31 
(14.49) 

3.53 
 

1.02 
 

ด้านผลสะท้อนจากงาน
รวม 

     3.58 0.54 

 
 จากตารางที ่ 4.16 พบว่า ค่าคุณลกัษณะงานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะงานดา้นความดา้นผลสะทอ้นจากงาน โดยรวม มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.58 
 และเมื่อวเิคราะห์รายขอ้ ระดบัคุณลกัษณะงานด้านความด้านด้านผลสะท้อนจากงาน 
ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า ท่านสามารถทราบไดเ้องว่าผลงาน
ที่ท่านท าบรรลุวตัถุประสงค์และมปีระสทิธผิลหรอืไม่ มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 3.90 รองลงมา 
ลกัษณะงานที่ท่านท าสามารถวดัผลสะทอ้นของการปฏบิตังิานได้อย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ท่านไม่มโีอกาสรูไ้ดเ้ลยว่างานทีท่่านปฏบิตัมิขีอ้บกพร่องหรอืมผีลลพัธด์ี

x
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หรอืไม่อย่างไร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 งานของท่านจะไดร้บัการสะทอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงาน
และหวัหน้างานอย่างสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 และงานของท่านไม่สามารถวดัผล
สะท้อนกลบัได้เนื่องจากต้องรอให้งานแล้วเสร็จจากบุคคลอื่นก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 
ตามล าดบั 
 

1.3  การวิเคราะหค์วามสขุในการท างาน 
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความสุขในการท างาน 
 

 
จากตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความสุขในการท างาน 

พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามสุขในการท างานโดยรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 63.13  
 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสุขในการท างานดา้นจติวญิญาณด ี(Happy 
Soul) มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 70.40 รองลงมา ดา้นน ้าใจด ี(Happy Heart) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
68.22 และ ดา้นใฝ่รู ้(Happy Brain) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 67.72 ตามล าดบั ในขณะทีด่า้นสุขภาพด ี
(Happy Body) ดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) ดา้นการงานด ี(Happy work-life) ดา้นสุขภาพ
เงนิด ี(Happy Money) ดา้นสงัคมด ี(Happy Society) และดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 64.51, 63.47, 63.46, 59.55, 56.44 และ 56.44 ตามล าดบั 
 

ตวัแปร x  S.D 

ความสุขในการท างานรวม 63.13 8.68 

1. จติวญิญาณด ี 70.40 13.58 

2. น ้าใจด ี 68.22 11.40 

3. ใฝรู่ ้ 67.72 16.43 
4. สุขภาพด ี 64.51 14.05 
5. ครอบครวัด ี 63.47 21.37 
6. การงานด ี 63.46 12.75 
7. สุขภาพเงนิด ี 59.55 19.45 
8. สงัคมด ี 56.44 13.32 

9. ผ่อนคลาย 52.27 15.23 
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ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนั 

 สมมตฐิานการวจิยัที ่1.1 เพศชายและเพศหญงิ มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถติทิขีองความสุขใน

การท างานโดยรวมและรายดา้น ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ 
 

ความสุขในการ
ท างาน 

เพศ n x
 

S.D 
t-test for Equality of Means 

t df 
Sig.  

(2-tailed) 

โดยรวม 
ชาย 80 61.07 8.24 -2.73 212.00 0.01 
หญงิ 134 64.36 8.73 -2.77 173.87 0.01 

สขุภาพด ี
ชาย 80 59.50 16.39 -4.18 212.00 0.00 
หญงิ 134 67.50 11.52 -3.84 125.91 0.00 

ผ่อนคลาย 
ชาย 80 50.56 14.47 -1.27 212.00 0.21 
หญงิ 134 53.28 15.62 -1.29 176.41 0.20 

น ้าใจด ี
ชาย 80 67.08 10.89 -1.13 212.00 0.26 
หญงิ 134 68.91 11.68 -1.15 175.62 0.25 

จติวญิญาณด ี

ชาย 80 67.81 14.47 -2.17 212.00 0.03 
หญงิ 134 71.94 12.83 -2.10 150.83 0.04 
ชาย 80 60.21 21.42 -1.74 212.00 0.08 
หญงิ 134 65.42 21.18 -1.73 164.78 0.09 
ชาย 80 54.84 13.46 -1.36 212.00 0.17 
หญงิ 134 57.40 13.19 -1.35 163.59 0.18 

ใฝรู่ ้
ชาย 80 68.23 17.94 0.35 212.00 0.73 
หญงิ 134 67.41 15.51 0.34 147.78 0.74 

สขุภาพเงนิด ี
ชาย 80 56.33 18.96 -1.88 212.00 0.06 
หญงิ 134 61.47 19.56 -1.90 170.41 0.06 

การงานด ี
ชาย 80 61.73 13.39 -1.54 212.00 0.13 
หญงิ 134 64.49 12.29 -1.50 155.14 0.13 
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 จากตารางที ่4.18 เป็นการทดสอบค่าสถติทิขีองความสุขในการท างานโดยรวมและราย
ดา้นระหว่างเพศชายและเพศหญงิ พบว่า เพศชายและเพศหญงิมคีวามสุขในการท างานโดยรวม
แตกต่างกนั  
 และเมือ่พจิารณาความสุขในการท างานรายดา้น พบว่า เพศชายและเพศหญงิมคีวามสุข
ในการท างานไม่แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านผ่อนคลาย ด้านน ้าใจด ีด้านครอบครวัด ีด้านสงัคมด ี
ดา้นใฝรู่ ้ดา้นสุขภาพเงนิด ีและ ดา้นการงานด ียกเวน้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพด ีและ ดา้นจติ
วญิญาณด ีทีเ่พศชายและเพศหญงิมคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
 ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที่ 1.1 บางส่วน สรุปได้ว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
ที่มเีพศแตกต่างกัน มคีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกัน และรายด้านส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกนั ยกเว้น ด้านสุขภาพด ีและ ด้านจติวญิญาณดี ที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มเีพศ
แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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สมมตฐิานการวจิยัที ่1.2 อายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.19   แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น  

จ าแนกตามอายุ 
  

ความสุขในการ
ท างาน 

18-24 ปี 
(n=4) 

25-34 ปี 
(n=56) 

35-44 ปี 
(n=82) 

45-54 ปี 
(n=47) 

55-60 ปี 
(n=22) 

61 ปีขึน้ไป 
(n=3) F Sig. 

 x  S.D x   S.D x   S.D x   S.D x   S.D x   S.D 

โดยรวม 62.39 5.38 59.98 7.43 62.55 8.17 65.2 8.59 67.33 10.44 75.61 9.55 4.76 0.00 

สขุภาพด ี 71.25 11.09 63.04 11.02 64.21 14.98 63.62 16.41 68.64 12.65 75.00 5.00 1.07 0.38 

ผ่อนคลาย 56.25 11.09 50.18 12.32 50.37 14.92 55.00 15.14 55.23 21.24 73.33 7.64 2.20 0.06 

น ้าใจด ี 75.00 12.63 67.21 11.22 66.84 11.39 71.10 11.42 67.55 10.55 75.93 15.30 1.52 0.19 

จติวญิญาณด ี 62.50 5.00 69.82 13.55 69.70 13.91 70.32 13.20 75.00 14.06 78.33 12.58 1.05 0.39 

ครอบครวัด ี 52.08 14.23 53.27 21.06 64.74 20.34 70.21 19.64 71.97 22.05 66.67 16.67 4.89 0.00 

สงัคมด ี 57.29 5.24 52.68 11.50 55.95 15.63 59.04 11.70 60.23 10.10 70.83 8.33 2.41 0.04 

ใฝรู่ ้ 58.33 6.80 67.41 14.24 68.90 16.31 66.67 18.47 67.42 19.91 72.22 4.81 0.43 0.83 

สขุภาพเงนิด ี 46.88 8.07 55.36 17.53 58.77 19.64 60.90 19.87 70.74 19.61 72.92 21.95 2.78 0.02 

การงานด ี 62.92 11.66 58.60 11.27 63.05 12.33 66.21 12.31 69.24 14.13 80.56 15.03 4.39 0.00 
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 จากตารางที ่4.19 เป็นการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มอีายุแตกต่าง
กนั คอื อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีม่อีายุระหว่าง 18 - 24 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 - 
60 ปี และ 61 ปีขึน้ไป พบว่า ความสุขในการท างานโดยรวม มคี่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 และเมื่อพจิารณาความสุขในการท างานรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี่า Sig. มากกว่า
ระดบันยัส าคญั 0.05 ยกเวน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครอบครวัด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 ดา้นสงัคมด ี
มคี่า Sig. เท่ากบั 0.04 ดา้นสุขภาพเงนิด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.02 และ ดา้นการงานด ีมคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความสุขในการท างาน ด้านครอบครวัดี ด้านสงัคมดี ด้านสุขภาพเงินดี และ ด้านการงานด ี
ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มอีายุแตกต่างกนัเป็นรายคู่เพิ่มเติม โดยวิธ ีScheffe ดงั
แสดงผลในตาราง ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.20  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นครอบครวัดรีะหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ 
ทีม่อีายแุตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 
 

ความสุขในการ
ท างาน 

อาย ุ n x
 

อาย ุ
18-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-60 ปี 61 ปีขึน้ไป 

ครอบครวัด ี

18 - 24 ปี 4 52.08             
25 - 34 ปี 56 53.27             
35 - 44 ปี 82 64.74             
45 - 54 ปี 47 70.21   16.94         
55 - 60 ปี 22 71.97   18.70         
61 ปีขึน้ไป 3 66.67             

 
 จากตาารางที ่4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานดา้นครอบครวัด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ทีม่อีายุ
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีม่อีายุระหว่าง 45 - 54 ปี และ 55 - 60 ปี มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละ
เจา้หน้าที ่ทีม่อีายรุะหว่าง 25 - 34 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ตารางท่ี 4.21  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นการงานดรีะหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ 
ทีม่อีายแุตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 
 

ความสุขในการ
ท างาน 

อาย ุ n x
 

อาย ุ
18-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-60 ปี 61 ปีขึน้ไป 

การงานด ี

18 - 24 ปี 4 62.92             
25 - 34 ปี 56 58.60             
35 - 44 ปี 82 63.05             
45 - 54 ปี 47 66.21   

 
        

55 - 60 ปี 22 69.24   10.64         
61 ปีขึน้ไป 3 80.56             

 
 จากตาารางที ่4.21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานดา้นการงานด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ทีม่อีายุ
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่อีายุระหว่าง 55 - 60 ปี มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างานมากกว่าอาจารย์และเจา้หน้าที ่ทีม่อีายุ
ระหว่าง 25 - 34 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที่ 1.2 บางส่วน สรุปได้ว่า อาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่ ที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวม
แตกต่างกนั และรายดา้นส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นครอบครวัด ีด้านสงัคมด ีดา้นสุขภาพเงนิด ีและ ดา้นการงานด ีที่อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มี
อายแุตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 
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 สมมตฐิานการวจิยัที่ 1.3 ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.22  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่

ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ความสุขใน
การท างาน 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 
(n=21) 

ปริญญาตรี 
 

(n=76) 

ปริญญาโท 
 

(n=88) 

ปริญญาเอก 
 

(n=29) F Sig. 

 x  S.D  x  S.D x   S.D x   S.D 

โดยรวม 58.33 7.93 61.76 8.34 65.12 8.92 64.15 7.66 4.69 0.00 

สขุภาพด ี 63.57 15.50 63.62 14.06 65.28 13.65 65.17 14.73 0.24 0.87 

ผ่อนคลาย 43.10 12.79 52.43 14.41 53.86 16.24 53.62 14.07 3.03 0.03 

น ้าใจด ี 64.95 11.70 68.31 12.68 69.26 10.56 67.24 10.08 0.89 0.45 
จติวญิญาณด ี 69.05 13.66 68.09 13.66 71.65 13.51 73.62 13.09 1.61 0.19 
ครอบครวัด ี 57.14 23.17 62.17 21.06 64.96 21.78 66.95 19.35 1.11 0.35 

สงัคมด ี 51.59 12.46 55.76 13.62 58.10 13.09 56.75 13.47 1.46 0.23 

ใฝรู่ ้ 64.29 16.06 64.91 14.10 69.03 18.74 73.56 13.19 2.51 0.06 

สขุภาพเงนิด ี 47.62 22.23 52.71 18.21 66.97 17.03 63.58 17.68 12.08 0.00 

การงานด ี 58.73 18.64 62.30 10.96 65.74 12.76 62.99 11.13 2.16 0.09 

 
 จากตารางที่ 4.22 เป็นการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายด้านของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มี
ระดบัการศกีษาแตกต่างกนั คอื ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก 
พบว่าความสุขในการท างานโดยรวม มคี่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 
 และเมื่อพจิารณาความสุขในการท างานรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี่า Sig. มากกว่า
ระดบันัยส าคญั 0.05 ยกเวน้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผ่อนคลาย มคี่า Sig. เท่ากบั 0.03 และ ดา้น
สุขภาพเงนิด ี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จงึท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านผ่อนคลาย และ ด้านสุขภาพเงนิด ีระหว่าง
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัเป็นรายคู่เพิม่เตมิ โดยวธิ ีScheffe ดงัแสดงผล
ในตาราง ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.23  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นผ่อน 
คลายระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
โดยวธิ ีScheffe 
 

ความสุขใน
การท างาน 

ระดบัการศึกษา n x
 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ผ่อนคลาย 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 21 43.10         

ปรญิญาตร ี 76 52.43         

ปรญิญาโท 88 53.86 10.77       

ปรญิญาเอก 29 53.62         

 
 จากตาารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการ
ท างาน ดา้นผ่อนคลาย ระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท มคี่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน
มากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  

 
ตารางท่ี 4.24  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้น

สุขภาพเงนิดรีะหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัเป็น
รายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

 

ความสุขใน
การท างาน 

ระดบัการศึกษา n x
 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

สขุภาพเงนิด ี

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 21 47.62         

ปรญิญาตร ี 76 52.71     14.26   

ปรญิญาโท 88 66.97 19.36       

ปรญิญาเอก 29 63.58 15.96       
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 จากตาารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการ
ท างาน ดา้นสุขภาพเงนิด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัเป็นราย
คู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน
มากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท และ อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มี
ระดบัการศกึษาปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก มคี่าเฉลี่ยความสุขในการท างานมากกว่าอาจารย์
และเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่1.3 บางส่วน สรุปได้ว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั และรายด้านส่วน
ใหญ่ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นผ่อนคลาย และ ดา้นสุขภาพเงนิด ี ทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าที่มี
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 
 

สมมติฐานการวจิยัที่ 1.4 ระดบัรายได้ที่แตกต่างกัน มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตาม
ระดบัรายไดต่้อเดอืน 

 

ความสุขในการ
ท างาน 

น้อยกวา่ 10,000 
บาท (n=6) 

10,001 - 20,000 บาท 
(n=51) 

20,001 - 30,000 บาท 
(n=50) 

30,001 - 40,000 
บาท (n=41) 

40,001 - 50,000 
บาท (n=19) F Sig. 

x   S.D x   S.D x   S.D  x  S.D x   S.D 

โดยรวม 52.58 7.12 59.71 7.59 63.62 7.22 62.02 8.41 65.74 8.77 4.15 0.00 

สขุภาพด ี 64.17 12.81 60.88 13.85 67.20 13.18 62.56 13.92 63.16 14.83 1.32 0.22 

ผ่อนคลาย 35.00 12.25 49.31 12.85 52.80 12.82 50.24 16.47 54.47 14.80 2.33 0.01 

น ้าใจด ี 73.15 10.64 65.90 12.75 67.56 10.79 71.07 10.97 66.23 10.03 0.88 0.55 

จติวญิญาณด ี 69.17 6.65 69.41 13.66 68.10 13.40 72.32 15.66 71.05 11.97 1.02 0.43 

ครอบครวัด ี 54.17 18.82 53.76 20.02 62.67 22.35 66.06 21.76 72.81 21.49 2.25 0.02 

สงัคมด ี 48.61 13.61 51.06 13.41 59.50 12.96 54.57 13.75 60.31 13.13 2.88 0.00 

ใฝรู่ ้ 65.28 20.01 63.89 15.43 68.67 15.39 69.11 17.60 73.25 15.85 0.79 0.64 

สขุภาพเงนิด ี 36.46 20.70 52.70 16.36 58.38 17.93 55.64 21.60 68.42 17.11 4.73 0.00 

การงานด ี 39.72 17.56 61.50 9.10 64.40 10.99 59.35 14.04 66.84 10.21 5.32 0.00 
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ตารางท่ี 25 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตาม
ระดบัรายไดต่้อเดอืน (ต่อ) 
 

ความสุขในการ
ท างาน 

50,001 – 60,000 
บาท(n=12) 

60,001 – 70,000 
บาท(n=9) 

70,001 – 80,000 
บาท(n=14) 

80,001 – 90,000 
บาท(n=4) 

90,001 – 100,000 
บาท(n=5) 

100,000 บาทขึน้ไป 
(n=3) F Sig. 

x   S.D x   S.D  x  S.D  x  S.D  x  S.D  x  S.D 

โดยรวม 66.06 6.67 65.76 8.77 67.05 11.10 70.00 7.07 74.55 10.59 66.97 7.39 4.15 0.00 

สขุภาพด ี 65.83 14.59 67.78 11.49 66.43 18.23 73.75 6.29 77.00 14.40 60.00 10.00 1.32 0.22 

ผ่อนคลาย 57.50 16.03 50.00 14.79 59.29 17.63 65.00 17.80 65.00 26.22 56.67 7.64 2.33 0.01 

น ้าใจด ี 68.75 11.12 72.22 11.28 68.06 12.27 65.28 10.27 72.78 9.90 65.74 15.30 0.88 0.55 

จติวญิญาณด ี 73.33 14.97 72.22 14.17 66.79 12.34 72.50 6.45 85.00 9.35 70.00 8.66 1.02 0.43 

ครอบครวัด ี 71.53 16.46 67.59 15.28 70.24 19.81 77.08 20.83 66.67 25.69 66.67 8.33 2.25 0.02 

สงัคมด ี 52.08 11.58 62.04 9.19 60.12 10.81 66.67 7.61 66.67 2.95 66.67 14.43 2.88 0.00 

ใฝรู่ ้ 65.28 16.22 66.67 17.68 69.05 15.48 75.00 6.80 71.67 18.26 58.33 38.19 0.79 0.64 

สขุภาพเงนิด ี 66.15 12.63 73.61 12.01 69.20 20.87 73.44 17.95 83.75 8.39 66.67 13.01 4.73 0.00 

การงานด ี 69.58 8.47 63.15 13.47 70.48 13.15 70.42 13.15 77.33 12.73 74.44 14.37 5.32 0.00 
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จากตารางที่ 4.25 เป็นการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายด้านของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มี
ระดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั คอื น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001 - 20,000 บาท 20,001 - 
30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท 50,001 - 60,000 บาท 60,001 - 
70,000 บาท 70,001 - 80,000 บาท 80,001 - 90,000 บาท 90,001 - 100,000 บาท และ 
100,000 บาทขึน้ไป พบว่า ความสุขในการท างานโดยรวม มคี่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 และเมื่อพจิารณาความสุขในการท างานรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี่า Sig. น้อยกว่า
ระดบันยัส าคญั 0.05 ยกเวน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.22 ดา้นน ้าใจด ีมี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.55 ดา้นจติวญิญาณด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.43 และ ดา้นใฝ่รู ้มคี่า Sig. เท่ากบั 
0.64 ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขใน
การท างาน ดา้นผ่อนคลาย ด้านครอบครวัด ีดา้นสงัคมด ีดา้นสุขภาพเงนิด ีและ ดา้นการงานด ี
ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกันเป็นรายคู่เพิ่มเติม โดยวิธ ี
Scheffe ดงัแสดงผลในตาราง ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.26  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นสุขภาพเงนิดรีะหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัรายไดต่้อ
เดอืนแตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

ความสุขใน
การท างาน 

ระดบัรายได้ต่อเดือน 
 
 

n x  
 

ระดบัรายได้ต่อเดือน 

น้อยกวา่ 
10,000 
บาท 

10,001  
-20,000 
บาท 

20,001 
-30,000 
บาท 

30,001 
-40,000 
บาท 

40,001 
-50,000 
บาท 

50,001 
-60,000 
บาท 

60,001 
-70,000 
บาท 

70,001 
-80,000 
บาท 

80,001 
-90,000 
บาท 

90,001- 
100,000 
บาท 

100,000 
บาทขึน้
ไป 

สขุภาพ 
เงนิด ี

น้อยกว่า 10,000 บาท 6 36.46                       

10,001 - 20,000 บาท 51 52.70                       

20,001 - 30,000 บาท 50 58.38                       

30,001 - 40,000 บาท 41 55.64                       

40,001 - 50,000 บาท 19 68.42                       

50,001 - 60,000 บาท 12 66.15                       

60,001 - 70,000 บาท 9 73.61                       

  

70,001 - 80,000 บาท 14 69.20                       

80,001 - 90,000 บาท 4 73.44                       

90,001 - 100,000บาท 5 83.75 47.29                     

100,000 บาทขึน้ไป 3 66.67                       
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 จากตาารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการ
ท างาน ด้านสุขภาพเงนิด ีระหว่างอาจารย์และเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั
เป็นรายคู่พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 90,001 - 100,000 
บาท มคี่าเฉลี่ยความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืน 
น้อยกว่า 10,000 บาท อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ตารางท่ี 4.27  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นการงานดรีะหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัรายไดต่้อ
เดอืนแตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

ความสุขใน
การท างาน 

ระดบัรายได้ต่อเดือน 
 
 

n x  
 

ระดบัรายได้ต่อเดือน 

น้อยกวา่ 
10,000 
บาท 

10,001  
-20,000 
บาท 

20,001 
-30,000 
บาท 

30,001 
-40,000 
บาท 

40,001  
-50,000 
บาท 

50,001 
-60,000 
บาท 

60,001  
-70,000 
บาท 

70,001 
-80,000 
บาท 

80,001 
-90,000 
บาท 

90,001- 
100,000 
บาท 

100,000 
บาทขึน้
ไป 

 
 

การงานด ี

น้อยกว่า 10,000 บาท 6 39.72 
 

                    

10,001 - 20,000 บาท 51 61.50 21.78                     

20,001 - 30,000 บาท 50 64.40 24.68                     

30,001 - 40,000 บาท 41 59.35                       

40,001 - 50,000 บาท 19 66.84 27.12                     

50,001 - 60,000 บาท 12 69.58 29.86                     

60,001 - 70,000 บาท 9 63.15                       

  

70,001 - 80,000 บาท 14 70.48 30.75                     

80,001 - 90,000 บาท 4 70.42                       
90,001 - 100,000 บาท 5 77.33 37.61                     
100,000 บาทขึน้ไป 3 74.44                       
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จากตาารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการ
ท างาน ดา้นการงานด ีระหว่างอาจารย์และเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัเป็น
รายคู่พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 
20,001 -30,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท 50,001 - 60,000 บาท 70,001 - 80,000 บาท 
และ 90,001 -100,000 บาท มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่ ี
ระดบัรายไดต่้อเดอืน น้อยกว่า 10,000 บาท อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่1.4 บางส่วน สรุปได้ว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ 
ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและรายได้แตกต่างกนั  
ยกเว้น ด้านสุขภาพด ีดา้นน ้าใจด ีด้านจติวญิญาณด ีและ ด้านใฝ่รู ้ทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าที่มี
ระดบัรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ 
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สมมตฐิานการวจิยัที ่1.5 สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.28  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตาม

สถานภาพสมรส 

ความสุขในการ
ท างาน 

โสด 
 
 

(n=109) 

แต่งงานและอยู่
รว่มกนั 

 
(n=83) 

แต่งงานแต่ไม่ได้
อยู่ด้วยกนั 

(n=5) 

อยู่ด้วยกนัโดย
ไม่แต่งงาน 

(n=3) 

หม้าย 
 
 

(n=4) 

หย่า/แยกทาง/
เลิกกนั 

 
(n=10) 

F Sig. 

 x  S.D x   S.D x   S.D  x  S.D x   S.D  x  S.D 

โดยรวม 61.76 8.07 65.76 9.01 61.09 5.83 50.91 11.16 59.77 4.70 62.32 8.15 3.66 0.00 

สขุภาพด ี 63.85 13.97 67.05 14.03 59.00 9.62 55.00 18.03 58.75 14.93 58.50 13.55 1.54 0.18 

ผ่อนคลาย 52.43 13.17 54.52 17.14 43.00 17.54 35.00 5.00 50.00 20.41 42.50 12.08 2.43 0.04 

น ้าใจด ี 67.51 10.72 69.38 11.74 68.89 5.69 52.78 22.05 63.19 4.17 72.78 13.53 1.87 0.10 

จติวญิญาณด ี 69.91 13.51 71.14 13.49 72.00 11.51 68.33 12.58 63.75 15.48 72.00 17.67 0.32 0.90 

ครอบครวัด ี 56.19 20.33 74.60 19.12 63.33 9.50 52.78 20.97 43.75 4.17 61.67 19.33 9.44 0.00 

สงัคมด ี 55.12 12.56 58.89 13.51 57.50 12.29 30.56 26.79 59.38 11.47 56.67 8.38 3.25 0.01 

ใฝรู่ ้ 68.58 15.41 66.77 17.73 61.67 15.14 52.78 24.06 75.00 6.80 70.83 16.78 0.98 0.43 

สขุภาพเงนิด ี 59.92 17.08 61.45 21.65 57.50 22.27 37.50 12.50 48.44 23.03 51.88 20.84 1.54 0.18 

การงานด ี 60.90 12.34 67.03 12.88 61.33 17.50 58.89 7.88 63.33 4.91 64.17 11.95 2.36 0.04 
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จากตารางที่ 4.28 เป็นการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายด้านของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั คอื โสด แต่งงานและอยู่ร่วมกนั แต่งงานแต่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั อยู่
ดว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน หมา้ย และ หย่า/แยกทาง/เลกิกนั พบว่า ความสุขในการท างานโดยรวม
มคี่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05  
 และเมื่อพจิารณาความสุขในการท างานรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี่า Sig. มากกว่า
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ยกเว้น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผ่อนคลาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.04 ด้าน
ครอบครวัด ี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 ดา้นสงัคมด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 และ ดา้นการงานด ี มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.04 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นผ่อนคลาย ดา้นครอบครวัด ีดา้นสงัคมด ีและ ดา้นการงานด ี
ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน เป็นรายคู่เพิ่มเติม โดยวิธ ี
Scheffe ดงัแสดงผลในตาราง ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นครอบครวัดรีะหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่สีถานภาพสมรส
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

ความสุขในการ
ท างาน 

สถานภาพสมรส n x
 

สถานภาพสมรส 

โสด 
แต่งงาน
และอยู่
รว่มกนั 

แต่งงานแต่
ไม่ได้อยู่
ด้วยกนั 

อยู่ด้วยกนั
โดยไม่
แต่งงาน 

หม้าย 
หย่า/แยก
ทาง/เลิกกนั 

ครอบครวัด ี

โสด 109 56.19             

แต่งงานและอยู่ร่วมกนั 83 74.60 18.41           

แต่งงานแต่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั 5 63.33             

อยู่ดว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน 3 52.78             

หมา้ย 4 43.75             
หย่า/แยกทาง/เลกิกนั 10 61.67             

 
 จากตาารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ด้านครอบครวัด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มสีถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกนั มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน มากกว่า
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่สีถานภาพโสด อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ตารางท่ี 4.30  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นสงัคมดรีะหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่สีถานภาพสมรส
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

ความสุขในการ
ท างาน 

สถานภาพสมรส n x
 

สถานภาพสมรส 

โสด 
แต่งงาน
และอยู่
รว่มกนั 

แต่งงานแต่
ไม่ได้อยู่
ด้วยกนั 

อยู่
ด้วยกนั
โดยไม่
แต่งงาน 

หม้าย 
หย่า/แยก
ทาง/เลิกกนั 

สงัคมด ี

โสด 109 55.12             

แต่งงานและอยู่ร่วมกนั 83 58.89       28.33     

แต่งงานแต่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั 5 57.50             

อยู่ดว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน 3 30.56             

หมา้ย 4 59.38             

หย่า/แยกทาง/เลกิกนั 10 56.67             

 
 จากตาารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านสงัคมด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มสีถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกนั มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน มากกว่า
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่สีถานภาพอยูด่ว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่1.5 บางส่วน สรุปได้ว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั และรายดา้นส่วน
ใหญ่ไม่แตกต่างกนั ยกเว้น ดา้นผ่อนคลาย ดา้นครอบครวัด ี ด้านสงัคมด ีด้านการงานดี ที่
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิ
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สมมตฐิานการวจิยัที ่1.6 จ านวนบุตรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 4.31 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น  
จ าแนกตามจ านวนบุตรทีม่ ี
 

ความสุขใน 
การท างาน 

ไม่มี 
 

(n=129) 

มี จ านวน 1 คน 
(n=45) 

มี จ านวน 2 คน 
(n=36) 

มี จ านวน 3-4 คน 
(n=4) 

มี จ านวน 5 คน
ขึน้ไป 
(n=0) F Sig. 

 x  S.D x   S.D  x  S.D x   S.D  x  S.D 

โดยรวม 61.96 8.22 65.13 8.71 64.24 8.83 68.52 16.32 0.00 0.00 2.34 0.07 

สขุภาพด ี 63.68 13.73 66.00 14.91 65.28 14.34 67.50 15.55 0.00 0.00 0.41 0.75 

ผ่อนคลาย 52.48 13.52 52.56 15.69 50.00 19.64 62.50 18.48 0.00 0.00 0.88 0.45 

น ้าใจด ี 67.64 10.55 68.95 13.07 69.14 12.08 70.83 15.13 0.00 0.00 0.32 0.81 

จติวญิญาณด ี 69.96 13.25 70.89 13.66 71.11 15.50 72.50 6.45 0.00 0.00 0.13 0.94 

ครอบครวัด ี 57.43 19.80 74.07 20.27 71.06 20.65 70.83 25.91 0.00 0.00 9.91 0.00 

สงัคมด ี 55.59 13.57 61.20 12.49 53.01 12.26 61.46 12.44 0.00 0.00 3.17 0.03 

ใฝรู่ ้ 68.60 16.09 67.22 17.44 65.05 16.65 68.75 17.18 0.00 0.00 0.46 0.71 

สขุภาพเงนิด ี 60.03 17.48 59.58 18.49 56.25 25.44 73.44 29.48 0.00 0.00 1.05 0.37 

การงานด ี 61.10 12.68 65.67 11.15 68.52 12.06 69.17 22.30 0.00 0.00 4.27 0.01 
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จากตารางที่ 4.31 เป็นการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายด้านของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มี
จ านวนบุตรแตกต่างกนั คอื ไม่ม ี ม ีจ านวน 1 คน ม ีจ านวน 2 คน ม ีจ านวน 3 - 4 คน ม ี
จ านวน 5 คนขึน้ไป พบว่า ความสุขในการท างานโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.07 ซึง่มากกว่า
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 และเมื่อพจิารณาความสุขในการท างานรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี่า Sig. มากกว่า
ระดบันยัส าคญั 0.05 ยกเวน้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครอบครวัด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 ดา้นสงัคมด ี
มคี่า Sig. เท่ากบั 0.03 และ ด้านการงานด ี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 
0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นครอบครวัด ีดา้น
สงัคมด ีและ ด้านการงานด ีระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มจี านวนบุตรต่างกนัเป็นรายคู่
เพิม่เตมิ โดยวธิ ีScheffe ดงัแสดงผลในตาราง ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.32  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นครอบครวัด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ 
 ทีม่จี านวนบุตรแตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 
 

ความสุขในการ
ท างาน 

จ านวนบุตรท่ีมี n x
 

จ านวนบุตรท่ีมี 

ไม่มี 
มี จ านวน 1 

คน 
มี จ านวน 2 

คน 
มี จ านวน 3-

4 คน 
มีจ านวน 5 คน

ขึน้ไป 

ครอบครวัด ี

ไม่ม ี 129 57.43           

ม ีจ านวน 1 คน 45 74.07 16.65         

ม ีจ านวน 2 คน 36 71.06 13.64         

ม ีจ านวน 3-4 คน 4 70.83           

มจี านวน 5 คนขึน้ไป 0 0.00           

  
 จากตาารางที ่4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ด้านครอบครวัด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มี
จ านวนบุตรแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่จี านวนบุตร 1 คน และ ม ีจ านวน 2 คน มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างานมากกว่า
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีไ่มม่บีุตร อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ตารางท่ี 4.33  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นการงานด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่จี านวนบุตร
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 
 

ความสุขในการ
ท างาน 

จ านวนบุตรท่ีมี n x
 

จ านวนบุตรท่ีมี 

ไม่มี 
มี จ านวน 1 

คน 
มี จ านวน 2 

คน 
มี จ านวน 3-4 

คน 
มีจ านวน 5 คน

ขึน้ไป 

การงานด ี

ไม่ม ี 129 61.10           

ม ีจ านวน 1 คน 45 65.67           

ม ีจ านวน 2 คน 36 68.52 7.42         

ม ีจ านวน 3-4 คน 4 69.17           

มจี านวน 5 คนขึน้ไป 0 0.00           

 
 จากตาารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านการงานด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มี
จ านวนบุตรแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่จี านวนบุตร 2 คน มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ี่ไม่
มบีุตร อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 1.6 บางส่วน สรุปได้ว่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีจ านวนบุตรแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั และรายดา้นส่วนใหญ่ไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นครอบครวัด ีดา้นสงัคมด ีและ ดา้นการงานดี ทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าที่ทีม่จี านวน
บุตรแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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สมมตฐิานการวจิยัที ่1.7 ประเภทบุคลากรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.34  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถติทิขีองความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามประเภท

บุคลากร 

ความสุขใน 
การท างาน 

ประเภทบุคลากร n x
 

S.D 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

โดยรวม 
อาจารย ์ 91 65.93 8.32 4.22 212.00 0.00 
เจา้หน้าที ่ 123 61.06 8.38 4.23 194.88 0.00 

สขุภาพด ี
อาจารย ์ 91 65.00 14.59 0.44 212.00 0.66 
เจา้หน้าที ่ 123 64.15 13.70 0.43 187.00 0.66 

ผ่อนคลาย 
อาจารย ์ 91 54.84 15.73 2.14 212.00 0.03 
เจา้หน้าที ่ 123 50.37 14.61 2.12 185.76 0.04 

น ้าใจด ี
อาจารย ์ 91 69.11 10.13 0.98 212.00 0.33 
เจา้หน้าที ่ 123 67.57 12.26 1.00 209.34 0.32 

จติวญิญาณด ี
อาจารย ์ 91 72.58 13.19 2.04 212.00 0.04 
เจา้หน้าที ่ 123 68.78 13.69 2.05 197.87 0.04 

ครอบครวัด ี
อาจารย ์ 91 67.77 20.23 2.56 212.00 0.01 
เจา้หน้าที ่ 123 60.30 21.71 2.59 201.04 0.01 

สงัคมด ี
อาจารย ์ 91 58.38 12.45 1.84 212.00 0.07 
เจา้หน้าที ่ 123 55.01 13.81 1.87 203.85 0.06 119 
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ตารางท่ี 4.34  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถติทิขีองความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามประเภท
บุคลากร (ต่อ) 

ความสุขใน 
การท างาน 

ประเภทบุคลากร n x
 

S.D 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

ใฝรู่ ้
อาจารย ์ 91 70.51 16.86 2.16 212.00 0.03 
เจา้หน้าที ่ 123 65.65 15.85 2.14 187.09 0.03 

สขุภาพเงนิด ี
อาจารย ์ 91 67.99 17.18 5.88 212.00 0.00 
เจา้หน้าที ่ 123 53.30 18.72 5.95 202.40 0.00 

การงานด ี
อาจารย ์ 91 67.01 11.62 3.61 212.00 0.00 

เจา้หน้าที ่ 123 60.83 12.95 3.67 204.20 0.00 
 
 จากตารางที ่ 4.34 เป็นการทดสอบค่าสถติทิขีองความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่พบว่า อาจารยแ์ละ
เจา้หน้าที ่มคีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั  
 และเมือ่พจิารณาความสุขในการท างานรายดา้น พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผ่อนคลาย ดา้นจติ
วญิญาณด ีดา้นครอบครวัดดีา้นใฝ่รู ้ดา้นสุขภาพเงนิด ีและ ดา้นการงานด ียกเวน้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพด ีดา้นน ้าใจด ีและ ดา้นสงัคมด ีทีอ่าจารย์
และเจา้หน้าที ่มคีวามสุขในการท างานไมแ่ตกต่างกนั 

 ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่1.7 บางส่วน สรุปไดว้่า อาจารย์และเจา้หน้าทีม่คีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั และรายดา้น
ส่วนใหญ่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นสุขภาพด ีดา้นน ้าใจด ีและ ดา้นสงัคมด ีทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามสุขในการท างานไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ
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สมมตฐิานการวจิยัที ่1.8 ลกัษณะงานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.35  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น  

จ าแนกตามลกัษณะงาน 
 

ความสุขใน 
การท างาน 

ส านักอ านวยการ 
 

(n=8) 

ส านักบริหาร
ทรพัยากรมนุษย ์

(n=3) 

งานตรวจสอบ
ภายใน 

 
(n=3) 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(n=22) 

ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
 

(n=5) F Sig. 

 x  S.D  x  S.D x   S.D  x  S.D x   S.D 

โดยรวม 61.65 7.97 55.91 15.51 60.45 10.03 60.48 6.46 60.55 8.73 2.64 0.00 

สขุภาพด ี 63.75 9.16 56.67 11.55 75.00 13.23 63.86 15.58 71.00 7.42 0.82 0.68 

ผ่อนคลาย 51.25 5.82 33.33 25.17 48.33 14.43 48.18 12.11 54.00 15.57 1.29 0.19 

น ้าใจด ี 63.19 10.68 56.48 27.82 66.67 15.47 66.41 11.84 61.67 12.33 1.78 0.03 

จติวญิญาณด ี 61.88 11.00 83.33 15.28 70.00 17.32 64.32 13.91 67.00 9.08 1.50 0.09 

ครอบครวัด ี 62.50 21.36 58.33 22.05 63.89 17.35 59.47 23.75 48.33 10.87 1.41 0.13 

สงัคมด ี 58.85 9.30 41.67 36.08 62.50 11.02 55.49 13.45 43.33 12.36 1.75 0.03 

ใฝรู่ ้ 66.67 21.82 52.78 24.06 58.33 0.00 64.77 14.30 56.67 29.70 1.34 0.16 
สขุภาพเงนิด ี 62.50 14.94 29.17 25.26 37.50 12.50 53.69 15.63 58.75 12.96 5.82 0.00 
การงานด ี 63.13 9.40 66.67 17.56 57.78 5.36 61.74 8.92 67.00 11.51 1.89 0.02 121 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น  
จ าแนกตามลกัษณะงาน (ต่อ) 

 

ความสุขในการ
ท างาน 

ฝ่ายวางแผนและ
พฒันา 
(n=5) 

ฝ่ายวิจยั 
 

(n=11) 

ฝ่ายบริหาร 
 

(n=28) 

ฝ่ายวิชาการ 
 

(n=11) 

ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา 
(n=11) F Sig. 

 x  S.D  x  S.D x   S.D x   S.D x   S.D 

โดยรวม 65.09 5.33 65.50 7.27 58.73 9.40 63.97 10.27 59.92 6.46 2.64 0.00 

สขุภาพด ี 75.00 16.96 64.09 8.89 60.71 17.68 66.36 11.20 60.00 10.95 0.82 0.68 

ผ่อนคลาย 58.00 13.04 52.73 16.64 49.11 16.05 60.45 20.06 49.09 13.38 1.29 0.19 

น ้าใจด ี 76.67 8.24 70.96 7.89 68.75 12.60 61.36 8.74 74.75 11.48 1.78 0.03 

จติวญิญาณด ี 71.00 17.82 75.45 9.07 68.04 14.29 72.27 16.49 71.36 11.64 1.50 0.09 

ครอบครวัด ี 60.00 22.36 59.09 15.57 55.95 20.52 66.67 27.89 50.00 26.61 1.41 0.13 

สงัคมด ี 65.83 14.25 62.50 11.33 53.57 14.29 54.92 14.77 51.52 8.79 1.75 0.03 

ใฝรู่ ้ 71.67 20.07 79.55 13.62 64.88 15.11 65.91 15.12 69.70 12.51 1.34 0.16 

สขุภาพเงนิด ี 63.75 15.56 73.30 7.95 44.42 17.87 60.80 19.58 44.32 15.42 5.82 0.00 

การงานด ี 55.00 5.89 61.21 14.95 57.38 17.07 66.67 15.88 58.33 10.78 1.89 0.02 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น  
จ าแนกตามลกัษณะงาน (ต่อ) 

 

ความสุขในการ
ท างาน 

บณัฑิตวิทยาลยั 
(n=11) 

คณะบริหารธรุกิจ 
(n=14) 

คณะบญัชี 
 

(n=8) 

คณะ
เศรษฐศาสตร ์

(n=8) 

คณะมนุษยศาสตร ์
(n=23) F Sig. 

 x  S.D  x  S.D  x  S.D x   S.D x   S.D 

โดยรวม 62.27 11.02 68.05 9.01 64.94 4.36 64.89 5.29 63.52 7.95 2.64 0.00 

สขุภาพด ี 60.00 13.23 65.36 15.00 73.13 7.99 65.00 11.95 62.39 15.29 0.82 0.68 

ผ่อนคลาย 46.67 17.56 54.29 19.00 50.63 16.35 56.25 12.75 50.00 13.90 1.29 0.19 

น ้าใจด ี 71.30 10.52 71.83 10.21 68.75 13.09 67.01 8.19 67.39 9.85 1.78 0.03 

จติวญิญาณด ี 61.67 2.89 74.64 10.09 73.13 18.89 66.88 8.84 72.83 13.30 1.50 0.09 

ครอบครวัด ี 75.00 8.33 70.24 20.34 62.50 22.71 68.75 18.77 66.30 18.71 1.41 0.13 

สงัคมด ี 63.89 10.49 59.82 13.44 56.77 12.97 59.38 9.38 55.25 9.91 1.75 0.03 

ใฝรู่ ้ 58.33 8.33 78.57 13.36 71.88 16.63 64.58 7.39 65.58 14.93 1.34 0.16 

สขุภาพเงนิด ี 43.75 16.54 68.75 21.93 73.44 12.39 72.66 12.91 61.96 19.67 5.82 0.00 

การงานด ี 65.56 24.17 69.64 11.82 62.08 9.95 65.21 6.87 65.72 11.18 1.89 0.02 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น  
จ าแนกตามลกัษณะงาน (ต่อ) 

 

ความสุขในการ
ท างาน 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

(n=24) 

คณะ 
นิเทศศาสตร ์

 
 

(n=12) 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์

 
(n=10) 

คณะนิติศาสตร ์
 
 

(n=2) 

International 
College 

 
 

(n=3) 

F Sig. 

 x  S.D  x  S.D x   S.D  x  S.D  x  S.D 

โดยรวม 70.11 8.94 63.37 5.54 56.77 8.42 59.55 7.07 70.76 5.01 2.64 0.00 

สขุภาพด ี 66.88 13.82 65.42 19.00 60.50 11.41 65.00 0.00 70.00 10.00 0.82 0.68 

ผ่อนคลาย 61.04 15.67 53.75 13.16 46.00 8.10 55.00 28.28 55.00 8.66 1.29 0.19 

น ้าใจด ี 71.64 9.90 65.74 8.65 61.39 12.18 70.83 9.82 83.33 5.56 1.78 0.03 

จติวญิญาณด ี 72.92 14.44 73.75 14.00 62.00 8.56 75.00 7.07 86.67 12.58 1.50 0.09 

ครอบครวัด ี 75.35 20.19 70.14 22.60 62.50 16.78 45.83 5.89 72.22 20.97 1.41 0.13 

สงัคมด ี 63.89 12.98 51.39 12.48 51.67 13.49 47.92 8.84 59.72 2.41 1.75 0.03 

ใฝรู่ ้ 71.18 21.84 70.14 14.85 61.67 10.54 70.83 29.46 63.89 4.81 1.34 0.16 

สขุภาพเงนิด ี 75.52 12.35 61.98 15.18 46.88 15.10 62.50 0.00 68.75 12.50 5.82 0.00 

การงานด ี 72.15 12.28 63.47 7.67 57.17 9.81 51.67 4.71 69.44 4.19 1.89 0.02 
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จากตารางที่ 4.35 เป็นการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายด้านของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่  ที่มี
ลกัษณะงานแตกต่างกนั คอื ส านักอ านวยการ ส านักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ งานตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายวางแผนและพฒันา ฝ่ายวจิยั ฝ่าย
บรหิาร ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษา บณัฑติวทิยาลยั คณะบรหิารธุรกจิ คณะบญัช ีคณะเศรษฐศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะนิเทศศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์
คณะนิติศาสตร ์และ International College พบว่า ความสุขในการท างานโดยรวม มคี่า Sig 
เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05  
 และเมื่อพจิารณาความสุขในการท างานรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี่า Sig. มากกว่า
ระดบันยัส าคญั 0.05 ยกเวน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้าใจด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.03 ดา้นสงัคมด ีมคี่า 
Sig. เท่ากบั 0.03 ด้านสุขภาพเงนิด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 และ ด้านการงานดี มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.02 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความสุขในการท างาน ดา้นน ้าใจด ีด้านสงัคมด ีดา้นสุขภาพเงนิด ีและ ด้านการงานด ีระหว่าง
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีลกัษณะงานแตกต่างกนัเป็นรายคู่เพิม่เติม โดยวธิี Scheffe ดงั
แสดงผลในตาราง ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.36  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้าน

สุขภาพเงนิดรีะหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่ลีกัษณะงานแตกต่างกนัเป็นราย
คู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

ความสุข 
ในการท างาน 

ลกัษณะงาน n  x  

ลกัษณะงาน 

ฝ่ายบริหาร 

สขุภาพเงนิด ี คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 24 75.52 31.10 

 
 จากตาารางที่ 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการ
ท างาน ดา้นสุขภาพเงนิด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มลีกัษณะงานแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีค่ณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน
มากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิาร อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่1.8 บางส่วน สรุปได้ว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
ทีม่ลีกัษณะงานแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกัน และรายดา้นส่วนใหญ่
ไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นน ้าใจด ีดา้นสงัคมด ีดา้นสุขภาพเงนิด ีและ ดา้นการงานด ีทีอ่าจารย์
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และเจา้หน้าที่มลีกัษณะงานแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ
 

สมมติฐานการวจิยัที่ 1.9 สถานภาพการจ้างานที่แตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.37  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถติทิขีองความสุขใน
การท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามสถานภาพการจา้งาน 
 

ความสุขใน
การท างาน 

สถานภาพการ
จ้างงาน 

n x
 

S.D 
t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

โดยรวม 
บุคลากรประจ า 175 63.97 8.66 3.07 212.00 0.00 

ตามสญัญาจา้ง 39 59.35 7.78 3.29 60.90 0.00 

สขุภาพด ี
บุคลากรประจ า 175 65.14 14.15 1.40 212.00 0.16 

ตามสญัญาจา้ง 39 61.67 13.44 1.45 58.30 0.15 

ผ่อนคลาย 
บุคลากรประจ า 175 53.14 15.79 1.79 212.00 0.07 

ตามสญัญาจา้ง 39 48.33 11.77 2.16 72.04 0.03 

น ้าใจด ี
บุคลากรประจ า 175 68.27 11.46 0.12 212.00 0.90 

ตามสญัญาจา้ง 39 68.02 11.27 0.12 56.87 0.90 

จติวญิญาณด ี
บุคลากรประจ า 175 70.57 13.75 0.40 212.00 0.69 

ตามสญัญาจา้ง 39 69.62 12.95 0.41 58.69 0.68 

ครอบครวัด ี
บุคลากรประจ า 175 66.19 21.49 4.08 212.00 0.00 

ตามสญัญาจา้ง 39 51.28 16.06 4.90 71.90 0.00 

สงัคมด ี
บุคลากรประจ า 175 57.43 13.65 2.31 212.00 0.02 

ตามสญัญาจา้ง 39 52.03 10.81 2.68 67.94 0.01 

ใฝรู่ ้
บุคลากรประจ า 175 67.90 16.86 0.35 212.00 0.73 

ตามสญัญาจา้ง 39 66.88 14.50 0.39 63.11 0.70 

สขุภาพเงนิด ี
บุคลากรประจ า 175 60.86 20.08 2.10 212.00 0.04 

ตามสญัญาจา้ง 39 53.69 15.22 2.50 70.85 0.01 

การงานด ี
บุคลากรประจ า 175 64.64 12.08 2.92 212.00 0.00 

ตามสญัญาจา้ง 39 58.16 14.42 2.61 50.53 0.01 
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 จากตารางที ่4.37 เป็นการทดสอบค่าสถติทิขีองความสุขในการท างานโดยรวมและราย
ด้านระหว่างบุคลากรประจ าและตามสญัญาจ้าง พบว่า บุคลากรประจ าและตามสญัญาจ้าง มี
ความสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั  
 และเมื่อพจิารณาความสุขในการท างานรายดา้น พบว่า บุคลากรประจ าและตามสญัญา
จา้ง มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั ได้แก่ ด้านผ่อนคลาย ด้านครอบครวัด ีด้านสงัคมดี
สุขภาพเงนิด ีและ ดา้นการงานด ียกเวน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพด ีดา้นน ้าใจด ีดา้นจติวญิญาณด ี
และ ดา้นใฝรู่ ้ทีบุ่คลากรประจ าและตามสญัญามคีวามสุขในการท างานไมแ่ตกต่างกนั 
 ดงันัน้จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที่ 1.9 บางส่วน สรุปได้ว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
ทีม่สีถานภาพการจา้งงานแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั และรายดา้น
ส่วนใหญ่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นสุขภาพด ีดา้นน ้าใจด ีดา้นจติวญิญาณด ีและดา้นใฝ่รู ้ทีอ่าจารย์
และเจ้าหน้าที่ มสีถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน มคีวามสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1.10 ระยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.38  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่

ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 

ความสุขในการ
ท างาน 

ไม่ถึงปี 
 

(n=19) 

ระหว่าง 1-5 ปี 
 

(n=52) 

ระหว่าง 6-10 
ปี 

(n=30) 

ระหว่าง 11-15 
ปี 

(n=29) F Sig. 

 x  S.D x   S.D x   S.D x   S.D 

โดยรวม 59.45 6.45 59.80 8.39 62.36 7.34 63.89 6.88 4.09 0.00 

สขุภาพด ี 62.89 12.17 62.31 12.97 61.17 14.48 66.38 14.81 1.55 0.15 

ผ่อนคลาย 48.95 14.00 50.10 12.43 51.67 17.09 49.48 11.37 1.73 0.10 

น ้าใจด ี 68.71 11.96 66.08 11.30 65.93 11.04 71.36 10.99 1.06 0.39 

จติวญิญาณด ี 68.42 11.91 69.04 13.76 72.67 13.44 69.31 14.31 0.69 0.68 

ครอบครวัด ี 45.18 14.78 59.13 22.16 59.72 19.58 68.10 20.05 4.46 0.00 

สงัคมด ี 51.32 11.03 53.45 13.95 54.58 15.14 55.75 15.24 2.12 0.04 

ใฝรู่ ้ 66.23 12.87 65.54 13.91 71.39 20.38 68.97 15.73 0.82 0.57 

สขุภาพเงนิด ี 49.67 13.58 55.53 18.18 59.38 22.61 61.42 15.59 2.70 0.01 

การงานด ี 60.61 10.37 58.01 13.01 63.39 11.94 63.62 8.29 4.03 0.00 
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ตารางท่ี 4.38  แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลีย่
ความสุขในการท างานโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 
(ต่อ) 

 

ความสุขในการ
ท างาน 

ระหว่าง 16-20 
ปี 

(n=26) 

ระหว่าง 21-25 
ปี 

(n=26) 

ระหว่าง 26-30 
ปี 

(n=16) 

ตัง้แต่ 31 ปีขึน้
ไป 

(n=16) F Sig. 

 x  S.D  x  S.D  x  S.D  x  S.D 

โดยรวม 63.60 9.37 66.01 8.06 66.34 9.14 69.74 10.90 4.09 0.00 

สขุภาพด ี 64.81 15.78 63.65 16.03 70.00 11.55 71.88 11.09 1.55 0.15 

ผ่อนคลาย 50.19 17.12 57.50 14.37 56.88 17.78 59.69 19.87 1.73 0.10 

น ้าใจด ี 67.74 12.57 71.37 9.45 69.10 12.62 68.06 11.96 1.06 0.39 

จติวญิญาณด ี 68.65 14.87 70.58 11.43 72.50 14.26 75.31 15.00 0.69 0.68 

ครอบครวัด ี 66.03 21.98 71.47 17.35 69.79 20.61 74.48 21.83 4.46 0.00 

สงัคมด ี 61.70 11.61 58.65 10.27 59.64 11.25 61.72 11.81 2.12 0.04 

ใฝรู่ ้ 68.91 17.73 64.42 13.24 72.92 19.84 65.63 19.92 0.82 0.57 

สขุภาพเงนิด ี 60.82 16.54 58.89 22.72 66.02 21.65 73.83 18.71 2.70 0.01 

การงานด ี 63.46 13.96 68.97 11.61 65.31 14.21 73.54 13.05 4.03 0.00 

 
 จากตารางที่ 4.38 เป็นการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานโดยรวมและรายด้านของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มี
ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั คอื ไม่ถงึปี ระหว่าง 1 - 5 ปี ระหว่าง 6 - 10 ปี ระหว่าง 11 
- 15 ปี ระหว่าง 16 - 20 ปี ระหว่าง 21 - 25 ปี ระหว่าง 26 - 30 ปี และ ตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป 
พบว่าความสุขในการท างานโดยรวม มคี่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05  
 และเมื่อพจิารณาความสุขในการท างานรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ มคี่า Sig. มากกว่า
ระดบันยัส าคญั 0.05 ยกเวน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครอบครวัด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.00 ดา้นสงัคมด ี
มคี่า Sig. เท่ากบั 0.04 ดา้นสุขภาพเงนิด ีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.01 และ ดา้นการงานด ีมคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความสุขในการท างาน ด้านครอบครวัดี ด้านสงัคมดี ด้านสุขภาพเงนิด ีและ ด้านการงานดี 
ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มรีะยะเวลาในการท างานต่างกนัเป็นรายคู่เพิม่เติม โดยวิธ ี
Scheffe ดงัแสดงผลในตาราง ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.39  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นครอบครวัด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาใน
การท างานแตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe  

 

ความสุขใน
การท างาน 

ระยะเวลาในการ
ท างาน 

n 
 

ระยะเวลาในการท างาน 

ไม่ถึงปี 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 
ตัง้แต่ 31 ปี 

ขึน้ไป 

ครอบครวัด ี

ไม่ถงึปี 19 45.18                 

ระหว่าง 1-5 ปี 52 59.13                 

ระหว่าง 6-10 ปี 30 59.72                 

ระหว่าง 11-15 ปี 29 68.10 22.93               

ระหว่าง 16-20 ปี 26 66.03                 

ระหว่าง 21-25 ปี 26 71.47 26.30               

ระหว่าง 26-30 ปี 16 69.79                 

ตัง้แต่ 31 ปี ขึน้ไป 16 74.48 29.30               

 
 จากตาารางที ่39 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านครอบครวัด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มี
ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัเป็นรายคู่พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 11 - 15 ปี 21 - 25 ปี และ ตัง้แต่ 31 ปีขึน้
ไป มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาในการท างานไมถ่งึปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ตารางท่ี 4.40  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นการงานด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาในการ
ท างานแตกต่างกนัเป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe  

 

ความสุขในการ
ท างาน 

ระยะเวลาในการ
ท างาน 

n   

ระยะเวลาในการท างาน 

ไม่ถึงปี 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี  21-25 ปี 26-30 ปี 
ตัง้แต่ 31 
ปี ขึน้ไป 

การงานด ี

ไม่ถงึปี 19 60.61                 

ระหว่าง 1-5 ปี 52 58.01                 

ระหว่าง 6-10 ปี 30 63.39                 

ระหว่าง 11-15 ปี 29 63.62                 

ระหว่าง 16-20 ปี 26 63.46                 

ระหว่าง 21-25 ปี 26 68.97                 

ระหว่าง 26-30 ปี 16 65.31                 

ตัง้แต่ 31 ปี ขึน้ไป 16 73.54   15.53             

 
 จากตาารางที่ 440 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านการงานด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มี
ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัเป็นรายคู่พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาในการท างาน ตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน
มากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 1 - 5 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ดงันัน้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่1.10 บางส่วน สรุปไดว้่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
ที่มรีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั และราย
ดา้นส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นครอบครวัด ีดา้นสงัคมด ีดา้นสุขภาพเงนิด ีและ ดา้น
การงานด ีทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 คุณลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการท างาน  
 

สมมตฐิานการวจิยัที ่2.1  
 ความหลากหลายของทกัษะมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการท างาน  
สมมตฐิานการวจิยัที ่2.2 
  ความเด่นชดัของงานมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการท างาน  
สมมตฐิานการวจิยัที ่2.3  
 ความส าคญัของงานมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการท างาน 
สมมตฐิานการวจิยัที ่2.4  
 ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงานมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการท างาน  
สมมตฐิานการวจิยัที ่2.5  
 ผลสะทอ้นจากงานมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการท างาน 
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ตารางท่ี 4.41  แสดงค่าสมัปะสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะงานกบัความสุขในการท างาน 
 

ความสุขในการ
ท างาน 

คณุลกัษณะงาน 

ความหลากหลายของ
ทกัษะ 

ความเด่นชดัของงาน ความส าคญัของงาน 
ความมีอิสระในการ
ตดัสินใจในงาน 

ผลสะท้อนจากงาน 

r sig. r² r sig. r²  r sig.  r² r sig.  r² r sig. r²  

โดยรวม .287 .000 .082 .365 .000 .134 .232 .001 .054 .456 .000 .208 .443 .000 .196 

สขุภาพด ี .100 .146 .010 .100 .145 .010 .027 .697 .001 .109 .113 .012 .122 .075 .015 

ผ่อนคลาย .145 .034 .021 .264 .000 .070 .102 .137 .010 .436 .000 .190 .329 .000 .108 

น ้าใจด ี .287 .000 .083 .244 .000 .059 .246 .000 .061 .260 .000 .068 .328 .000 .107 

จติวญิญาณด ี .180 .008 .032 .094 .172 .009 .112 .104 .012 .085 .215 .007 .187 .006 .035 

ครอบครวัด ี .102 .138 .010 .152 .026 .023 .077 .264 .006 .170 .013 .029 .244 .000 .059 

สงัคมด ี .202 .003 .041 .232 .001 .054 .170 .013 .029 .306 .000 .094 .302 .000 .091 

ใฝรู่ ้ .288 .000 .083 .169 .013 .029 .171 .012 .029 .253 .000 .064 .302 .000 .091 

สขุภาพเงนิด ี .045 .508 .002 .126 .065 .016 .033 .632 .001 .248 .000 .061 .192 .005 .037 

การงานด ี .192 .005 .037 .363 .000 .132 .203 .003 .041 .404 .000 .163 .323 .000 .104 
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จากตารางที ่4.41 แสดงผลการทดสอบเพื่อหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของ
งาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้นความเด่นชดัของงาน ดา้นความส าคญัของงาน ดา้น
มอีสิระในการตดัสนิใจในงาน และ ด้านผลสะท้อนจากงาน กบัความสุขในการท างานโดยรวม
และรายด้าน โดยใช้การวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบว่า  
 
 ด้านความหลากหลายของทกัษะ 
 ความสุขในการท างานโดยรวม พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่าระดบั
นัยส าคญั 0.05 จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างาน
โดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
(r เท่ากบั .287, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .082) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น ไดผ้ลการทดสอบ ดงันี้ 
 ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .146 ซึง่
มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสุขภาพด ี(Happy 
Body) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
 ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .034 
ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy 
Relax) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
(r เท่ากบั .145, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .021) 
 ความสุขในการท างานดา้นน ้าใจด ี (Happy Heart) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านน ้าใจด ี (Happy 
Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
(r เท่ากบั .287, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .083) 
 ความสุขในการท างานดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .008 
ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านจติวญิญาณด ี
(Happy Soul) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ 
(r เท่ากบั .180, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .032) 
 ความสุขในการท างานดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .138 
ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านครอบครวัด ี
(Happy Family) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
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 ความสุขในการท างานดา้นสงัคมด ี(Happy Society) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .003 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสงัคมด ี(Happy 
Society) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
(r เท่ากบั .202, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .041) 
 ความสุขในการท างานดา้นใฝ่รู ้(Happy Brain) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่น้อย
กว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านใฝ่รู ้(Happy Brain) มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
(r เท่ากบั .288, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .083) 
 ความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 
.508 ซึง่มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงนิด ี
(Happy Money) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
 ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy work-life) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .005 
ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy 
work-life) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ  
(r เท่ากบั .192, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .037) 
 
 ด้านความเด่นชดัของงาน 
 ความสุขในการท างานโดยรวม พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่าระดบั
นัยส าคญั 0.05 จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างาน
โดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน 
(r เท่ากบั .365, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .134) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น ไดผ้ลการทดสอบ ดงันี้ 
 ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .145 ซึง่
มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสุขภาพด ี(Happy 
Body) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน 
 ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy 
Relax) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน 
(r เท่ากบั .264, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .070) 
 ความสุขในการท างานดา้นน ้าใจด ี (Happy Heart) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านน ้าใจด ี (Happy 
Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน 
(r เท่ากบั .244, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .059) 
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 ความสุขในการท างานดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .172 
ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านจติวญิญาณด ี
(Happy Soul) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน 
 ความสุขในการท างานดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .026 
ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านครอบครวัด ี
(Happy Family) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน  
(r เท่ากบั .152, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .023) 
 ความสุขในการท างานดา้นสงัคมด ี(Happy Society) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .001 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสงัคมด ี(Happy 
Society) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน 
(r เท่ากบั .232, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .054) 
 ความสุขในการท างานดา้นใฝ่รู ้(Happy Brain) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .013 ซึง่น้อย
กว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านใฝ่รู ้(Happy Brain) มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน 
(r เท่ากบั .169, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .029) 
 ความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 
.065 ซึง่มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงนิด ี
(Happy Money) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของงาน ด้านความเด่นชัดของงาน 
 ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy work-life) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy 
work-life) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความเด่นชดัของงาน  
(r เท่ากบั .363, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .132) 
 
 ด้านความส าคญัของงาน 
 ความสุขในการท างานโดยรวม พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .001 ซึ่งน้อยกว่าระดบั
นัยส าคญั 0.05 จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างาน
โดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความส าคญัของงาน 
(r เท่ากบั .232, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .054) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น ไดผ้ลการทดสอบ ดงันี้ 
 ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .697 ซึง่
มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสุขภาพด ี(Happy 
Body) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความส าคญัของงาน 
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 ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .137 
ซึง่มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy 
Relax) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความส าคญัของงาน 
 ความสุขในการท างานดา้นน ้าใจด ี (Happy Heart) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านน ้าใจด ี (Happy 
Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความส าคญัของงาน 
(r เท่ากบั .246, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .061) 
 ความสุขในการท างานดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .104 
ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านจติวญิญาณด ี
(Happy Soul) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความส าคญัของงาน 
 ความสุขในการท างานดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .264 
ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านครอบครวัด ี
(Happy Family) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของงาน ด้านความส าคัญของงาน
 ความสุขในการท างานดา้นสงัคมด ี(Happy Society) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .013 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสงัคมด ี(Happy 
Society) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความส าคญัของงาน 
(r เท่ากบั .170, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .029) 
 ความสุขในการท างานดา้นใฝ่รู ้(Happy Brain) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .012 ซึง่น้อย
กว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านใฝ่รู ้(Happy Brain) มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความส าคญัของงาน 
(r เท่ากบั .171, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .029) 
 ความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 
.632 ซึง่มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงนิด ี
(Happy Money) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของงาน ด้านความส าคัญของงาน
 ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy work-life) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .003 
ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy 
work-life) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความส าคญัของงาน 
(r เท่ากบั .203, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .041) 
 
 ด้านความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน 
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 ความสุขในการท างานโดยรวม พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่าระดบั
นัยส าคญั 0.05 จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างาน
โดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 
(r เท่ากบั .456, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .208) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น ไดผ้ลการทดสอบ ดงันี้ 
 ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .113 ซึง่
มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสุขภาพด ี(Happy 
Body) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 
 ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy 
Relax) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน
(r เท่ากบั .436, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .190) 
 ความสุขในการท างานดา้นน ้าใจด ี (Happy Heart) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านน ้าใจด ี (Happy 
Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 
(r เท่ากบั .260, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .068) 
 ความสุขในการท างานดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .215 
ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านจติวญิญาณด ี
(Happy Soul) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะของงาน ด้านความมอีสิระในการตดัสนิใจใน
งาน 
 ความสุขในการท างานดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .013 
ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านครอบครวัด ี
(Happy Family) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ด้านความมอีิสระในการ
ตดัสนิใจในงาน (r เท่ากบั .170, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .029) 
 ความสุขในการท างานดา้นสงัคมด ี(Happy Society) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสงัคมด ี(Happy 
Society) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ด้านความมอีสิระในการตดัสนิใจใน
งาน(r เท่ากบั .306, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .094) 
 ความสุขในการท างานดา้นใฝ่รู ้(Happy Brain) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่น้อย
กว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านใฝ่รู ้(Happy Brain) มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน 
(r เท่ากบั .253, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .064) 
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 ความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 
.000 ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงนิด ี
(Happy Money) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ด้านความมอีิสระในการ
ตดัสนิใจในงาน (r เท่ากบั .248, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .061) 
 ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy work-life) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy 
work-life) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ด้านความมอีสิระในการตดัสนิใจใน
งาน (r เท่ากบั .404, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .163) 
 
 ด้านผลสะท้อนจากงาน 
 ความสุขในการท างานโดยรวม พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่าระดบั
นัยส าคญั 0.05 จงึสนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างาน
โดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน  
(r เท่ากบั .443, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .196) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น ไดผ้ลการทดสอบ ดงันี้ 
 ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .075 ซึง่
มากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสุขภาพด ี(Happy 
Body) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
 ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy 
Relax) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะท้อนจากงาน 
(r เท่ากบั .329, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .108) 
 ความสุขในการท างานดา้นน ้าใจด ี (Happy Heart) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านน ้าใจด ี (Happy 
Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
(r เท่ากบั .328, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .107) 
 ความสุขในการท างานดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .006 
ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านจติวญิญาณด ี
(Happy Soul) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน  
(r เท่ากบั .187, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .035) 
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 ความสุขในการท างานดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านครอบครวัด ี
(Happy Family) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
(r เท่ากบั .244, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .059) 
 ความสุขในการท างานดา้นสงัคมด ี(Happy Society) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านสงัคมด ี(Happy 
Society) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
(r เท่ากบั .302, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .091) 
 ความสุขในการท างานดา้นใฝ่รู ้(Happy Brain) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่น้อย
กว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานด้านใฝ่รู ้(Happy Brain) มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
(r เท่ากบั .302, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .091) 
 ความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 
.005 ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงนิด ี
(Happy Money) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน  
(r เท่ากบั .192, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .037) 
 ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy work-life) พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปว่า ความสุขในการท างานดา้นการงานด ี(Happy 
work-life) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
(r เท่ากบั .323, Sig < 0.05, r² เท่ากบั .104) 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กบัความสุขในการท างาน กรณีศกึษา 
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นความสุขในการท างาน 
2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกับความสุขในการท างานของ

อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
รวมจ านวนประชากรทัง้หมด 982 คน ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถาม
จากจ านวน 278 ชุด และไดร้บัแบบสอบถามทีต่อบสมบรูณ์กลบัคนืมาจ านวนทัง้สิน้ 214 ชุด คดิ
เป็นรอ้ยละ 77% 
 จากนัน้ผู้วจิยัน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รบัคืนมา ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป ใช้ค่าสถติใินการวเิคราะห์ และทดสอบเพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ค่า
รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
สรปุผลการวิจยั 
 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กบัความสุขใน
การท างาน กรณีศกึษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการค้าไทย สามารถสรุปผลได้
ดงันี้ 
 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
 1.1  ผลการวิเคราะหข้์อมูลลกัษณะปัจจยัส่วนบคุคล 
 เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.62 
และเพศชาย จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.38 ตามล าดบั 
 อาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 35 - 44 ปี จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
38.32 รองลงมา อายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.17อายุระหว่าง 45 -
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54 ปี จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.96 อายุระหว่าง 55 - 60 ปี จ านวน 22 คน คดิเป็น         
รอ้ยละ 10.28 อายรุะหว่าง 18 - 24 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.87 และอายุระหว่าง 61 ปี
ขึน้ไป จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.40 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 88 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.12 รองลงมา จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 35.51 จบการศึกษาระดบัปรญิญาเอก จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.55 และจบ
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.81 ตามล าดบั   
 ระดับรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
10,001 - 20,000 บาท จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.83 รองลงมา มรีะดบัรายไดต่้อเดอืน
ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.36 ระดบัรายไดต่้อเดอืน
ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.16 ระดบัรายได้ต่อเดอืน
ระหว่าง 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.88 ระดบัรายได้ต่อเดอืน
ระหว่าง 70,001 - 80,000 บาท จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.54 ระดบัรายได้ต่อเดอืน
ระหว่าง 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.61 ระดบัรายได้ต่อเดอืน
ระหว่าง 60,001 -70,000 บาท จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.21 ระดบัรายไดต่้อเดอืนน้อยกว่า 
10,000 บาท จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 2.80 ระดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 90,001 - 
100,000 บาท จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.34 ระดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 80,001 - 
90,000 บาท จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.87 และระดบัรายไดต่้อเดอืน 100,000 บาทขึน้ไป 
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.40 ตามล าดบั  
 สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 109 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50.93 รองลงมา แต่งงานและอยู่ร่วมกนั จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.79 หย่า/แยก
ทาง/เลกิกนั จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.67 แต่งงานแต่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัจ านวน 5 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.34 หมา้ย จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.87 และอยู่ดว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน 
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.40 ตามล าดบั 
 จ านวนบุตรท่ีมี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มบีุตร จ านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
60.28 รองลงมา มจี านวนบุตร 1 คน จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.03 จ านวนบุตร 2 คน 
จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.82 และมจี านวนบุตรระหว่าง 3 - 4 คน จ านวน 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.87 ตามล าดบั 
 ประเภทบุคลากร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที่ จ านวน 123 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 57.48 และอาจารย ์จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.52 ตามล าดบั 
 ลกัษณะงาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มลีกัษณะงานเป็นฝ่ายบรหิาร จ านวน 28 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.08 รองลงมา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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11.21 คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.28 คณะบรหิารธุรกจิ จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.56 
คณะนิเทศศาสตร ์จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.61 ฝ่ายวจิยั ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายกจิกรรม
นกัศกึษา มจี านวนเท่ากนัคอื 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.14 คณะวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 10 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.67 ส านักอ านวยการ คณะบญัช ีและคณะเศรษฐศาสตร ์มจี านวนเท่ากนัคอื 8 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.74 ส านักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ งานตรวจสอบภายใน บณัฑติวทิยาลยั 
และ International College มจี านวนเท่ากนัคอื 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.40 และคณะนิตศิาสตร ์
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.93 ตามล าดบั 
 สถานภาพการจ้างงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพการจ้างงานเป็น
บุคลากรประจ า จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.78 และตามสญัญาจา้ง จ านวน 39 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 18.22 ตามล าดบั 
 ระยะเวลาในการท างาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 
1 - 5 ปี จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 รองลงมา มรีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 6 - 
10 ปี จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.02 ระยะเวลาในการท างานระหว่าง 11 - 15 ปี จ านวน 
29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.55 ระยะเวลาในการท างานระหว่าง 16 - 20 ปี และระยะเวลาในการ
ท างานระหว่าง 21 - 25 ปี มจี านวนเท่ากนัคอื 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.15 ระยะเวลาในการ
ท างานไม่ถงึปี จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.88 ระยะเวลาในการท างานระหว่าง 26 - 30 ปี 
และ ตัง้แต่ 31 ปี ขึน้ไป มจี านวนเท่ากนัคอื 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.48 ตามล าดบั 
 
 1.2  ผลการวิเคราะหข้์อมลูด้านคณุลกัษณะงาน  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลด้านคุณลักษณะงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย โดยรวมและรายด้าน พบว่า คุณลกัษณะงานของอาจารย์และ
เจา้หน้าทีโ่ดยรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 
 และเมื่อวเิคราะห์ข้อมูลของคุณลกัษณะงานของอาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่ มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย เป็นรายด้าน พบว่า คุณลกัษณะงานอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความส าคญัของงาน มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.84 รองลงมา ด้านความเด่นชดัของงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 ด้านความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 ด้านผล
สะท้อนจากงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 ส่วนคุณลกัษณะงานในระดบัเฉยๆ ไดแก่ ด้านความ
หลากหลายของทกัษะ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ตามล าดบั และเมือ่วเิคราะหร์ายขอ้ พบว่า 
 ด้านความหลากหลายของทกัษะ เมื่อวเิคราะหร์ายขอ้ พบว่า มรีะดบัเหน็ดว้ย 3 
ขอ้ ได้แก่ งานที่ท่านปฏบิตัิต้องใช้ทกัษะความช านาญหลายด้าน โดยมคี่าเฉลี่ยสงสุดเท่ากบั 
4.11 รองลงมา งานในรบัผดิชอบของท่านประกอบด้วยงานหลายอย่างและมคีวามท้าทาย มี
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ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 งานทีท่่านปฏบิตัอิยู่ต้องใชค้วามรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ ซึง่ต้องไดร้บัการอบรม
อยูเ่สมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ตามล าดบั ส่วนระดบัไม่เหน็ดว้ย ไดแ้ก่ งานทีท่่านปฏบิตัแิต่ละ
อย่างมคีวามซ ้าซ้อนกันและปรมิาณงานที่ท่านได้รบัมอบหมายมมีากเกินไป โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากนัคอื 2.52  
 ด้านความเด่นชดัของงาน เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า ทุกข้อมรีะดบัเห็นด้วย 
ไดแ้ก่ งานทีท่่านปฏบิตัเิป็นงานทีต่้องท าตัง้แต่ต้นจนเสรจ็สิน้กระบวนการและเกดิผลงานอย่าง
เด่นชดั โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.08 รองลงมา งานที่ท่านปฏบิตัิมขี ัน้ตอนการท างานที่
ชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 ท่านสามารถทราบถงึปญัหาและจุดประสานงานไดเ้ป็นอย่างดใีน
กรณีที่งานมปีญัหา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 งานที่ท่านปฏบิตัิสามารถประเมนิผลงานได้อย่าง
ชดัเจน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 และการมอบหมายงานของผู้บงัคบับญัชามขีอบเขตของงานที่
ชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 ตามล าดบั 
 ด้านความส าคญัของงาน เมื่อวเิคราะห์รายขอ้ พบว่า มรีะดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ 
จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ งานทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามส าคญัต่อมหาวทิยาลยั มคี่าเฉลีย่สงสุดเท่ากบั 
4.27 รองลงมา มรีะดบัเหน็ดว้ย จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ งานทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามส าคญัต่อการ
ท างานของบุคคลอื่น มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 งานของท่านสามารถท ารายได้และผลประโยชน์
ให้กบัมหาวทิยาลยั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 งานของท่านมผีลกระทบต่อบุคคลจ านวนมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 ตามล าดบั และระดบัเฉยๆ ได้แก่ งานที่ท าอยู่เป็นงานเฉพาะที่ผู้อื่นไม่
สามารถท าแทนได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12  
 ด้านความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน เมื่อวเิคราะหร์ายขอ้ พบว่า มรีะดบัเหน็
ดว้ย จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านมโีอกาสในการใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการท างานไดอ้ย่างเตม็ที่
และท่านมโีอกาสที่จะใช้วิจารณญานก าหนดตารางการท างานและกระบวนการท างานด้วย
ตนเอง มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากนัคอื 3.86 รองลงมา ท่านมอีสิระในการตดัสนิใจเกี่ยวกบังานและ
แก้ปญัหาในงานที่ท่านได้รบัมอบหมาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 ท่านมอีิสระในการแสดงความ
คดิเหน็เพื่อปรบัปรุงหรอืพฒันางานไดอ้ย่างเตม็ที่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ตามล าดบั และระดบั
เฉยๆ ได้แก่ ท่านไม่มสีทิธิท์ี่จะเลอืกว่างานใดควรท าก่อนและงานใดควรท าที่หลงั มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.27  
 ด้านผลสะท้อนจากงาน เมื่อวเิคราะห์รายข้อ พบว่า มรีะดบัเห็นด้วย จ านวน 3 
ข้อ ได้แก่ ท่านสามารถทราบได้เองว่าผลงานที่ท่านท าบรรลุวตัถุประสงค์และมปีระสทิธิผล
หรอืไม่ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 3.90 รองลงมา ลกัษณะงานทีท่่านท าสามารถวดัผลสะทอ้นของ
การปฏบิตังิานไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ท่านไม่มโีอกาสรูไ้ดเ้ลย
ว่างานที่ท่านปฏิบตัิมีข้อบกพร่องหรอืมีผลลัพธ์ดีหรอืไม่อย่างไร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
ตามล าดบั และระดบัเฉยๆ จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ งานของท่านจะไดร้บัการสะทอ้นกลบัจากเพื่อน
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ร่วมงานและหวัหน้างานอย่างสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 และงานของท่านไม่สามารถ
วดัผลสะทอ้นกลบัไดเ้นื่องจากต้องรอใหง้านแลว้เสรจ็จากบุคคลอื่นก่อน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 
ตามล าดบั 
 1.3  ผลการวิเคราะหข้์อมูลความสุขในการท างาน 
 จากการวเิคราะหค์วามสุขในการท างาน พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมคีวามสุข โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 63.13 (ศรินิันท์ กติตสิุขสถติ และ
คณะ, 2555) ระดบัความสุขจากการวดัโดยเครื่องมอื HAPPINOMETER มสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 8.68 ซึง่เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามสุขในการ
ท างานทีอ่ยู่ในระดบัมคีวามสุข ไดแ้ก่ ดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 
70.40 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.58 รองลงมา ดา้นน ้าใจด ี(Happy Heart) มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 68.22 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.40 และ ดา้นใฝ่รู ้(Happy Brain) มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 67.72 มสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 16.43 ตามล าดบั ในขณะที่ด้านสุขภาพด ี
(Happy Body) ด้านครอบครวัด ี(Happy Family) ด้านการงานด ี(Happy work-life) ด้าน
สุขภาพเงนิด ี(Happy Money) ด้านสงัคมด ี(Happy Society) และด้านผ่อนคลาย (Happy 
Relax) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 64.51, 63.47, 63.46, 59.55, 56.44 และ 56.44 ตามล าดบั มสี่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 14.05, 21.37, 12.75, 19.45, 13.32, และ 15.23 ตามล าดบั 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนั 
 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.1 เพศชายและเพศหญงิ มคีวามสุขในการท างานโดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศชายและเพศหญิงมคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยที่เพศหญงิมคีวามสุขในการ
ท างานเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ตัง้ไว้ ส าหรบัผลการทดสอบ
สมมตฐิานเป็นรายดา้น พบว่า เพศชายและเพศหญงิมคีวามสุขในการท างานรายดา้นส่วนใหญ่
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) และ ดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) ที่
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานโดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสุขในการท างานโดยรวม  
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
 ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นรายดา้น พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมคีวามสุขใน
การท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) ดา้น
สงัคมด ี(Happy Society) ด้านสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) และ ด้านการงานด ี(Happy 
work-life) ที่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และจากการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นครอบครวัด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่ ี
อายแุตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีม่อีายุระหว่าง 45 - 54 ปี และ 55 - 60 
ปี มคี่าเฉลี่ยความสุขในการท างานด้านครอบครวัดีมากกว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มอีายุ
ระหว่าง 25 - 34 ปี และอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่อีายุระหว่าง 55 - 60 ปี มคี่าเฉลีย่ความสุขใน
การท างานดา้นการงานดมีากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่อีายุระหว่าง 25 - 34 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ 
 ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามสุขในการท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเว้น 2 ดา้น ได้แก่ ดา้นผ่อนคลาย (Happy 
Relax) และ ดา้นสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านผ่อนคลาย
ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานด้านผ่อนคลาย
มากกว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มรีะดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและ ด้านสุขภาพเงนิด ี
พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมคี่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน
ด้านสุขภาพเงนิดมีากกว่าอาจารย์และเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท และ อาจารย์
และเจา้หน้าที ่ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน
ดา้นสุขภาพเงนิดมีากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05     
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 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.4 ระดบัรายได้ที่แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ระดบัรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่าง มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเป็นรายด้าน พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่าง มคีวามสุขในการท างานรายดา้นส่วนใหญ่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผ่อนคลาย (Happy 
Relax) ด้านครอบครวัด ี(Happy Family) ดา้นสงัคมด ี(Happy Society) ด้านสุขภาพเงนิด ี
(Happy Money) และ ดา้นการงานด ี(Happy work-life) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้น
สุขภาพเงนิด ีระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกันเป็นรายคู่ 
พบว่า ด้านสุขภาพเงนิด ีอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนระหว่าง 90,001 - 
100,000 บาท มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงนิดมีากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
ทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืน น้อยกว่า 10,000 บาท และ ดา้นการงานด ีอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มี
ระดบัรายได้ต่อเดอืนแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 20,001 - 
30,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท 50,001 - 60,000 บาท 70,001 - 80,000 บาท และ 
90,001 - 100,000 บาท มคี่าเฉลี่ยความสุขในการท างานดา้นการงานดมีากกว่าอาจารยแ์ละ
เจ้าหน้าที่ ที่มรีะดบัรายได้ต่อเดอืน น้อยกว่า 10,000 บาท อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  
 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.5 สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ 
 ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นรายดา้น พบว่า สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามสุขในการท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเว้น ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) ดา้น
ครอบครวัด ี(Happy Family) ดา้นสงัคมด ี(Happy Society) และ ดา้นการงานด ี(Happy work-
life) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านครอบครัวดี ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่สีถานภาพแต่งงานและ
อยู่ร่วมกนั มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน มากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่ ีสถานภาพโสด 
และดา้นสงัคมด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า 
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อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มสีถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกนั มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน 
มากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ที่มีสถานภาพอยู่ด้วยกนัโดยไม่แต่งงาน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.6 จ านวนบุตรที่แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า จ านวนบุตรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานการ
วจิยัทีต่ ัง้ไว ้
 ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นรายด้าน พบว่า จ านวนบุตรที่แตกต่างกนั มี
ความสุขในการท างานรายด้านไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ด้านครอบครวัด ี(Happy Family) ดา้น
สงัคมด ี(Happy Society) และ ด้านการงานดี (Happy work-life) ที่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการ
ท างาน ด้านครอบครวัด ีระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มจี านวนบุตรแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่จี านวนบุตร 1 คน และ ม ีจ านวน 2 คน มคี่าเฉลีย่ความสุขใน
การท างานมากกว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ไม่มบีุตร และด้านการงานด ีระหว่างอาจารยแ์ละ
เจา้หน้าที ่ทีม่จี านวนบุตรแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่จี านวนบุตร 2 
คน มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ี่ไม่มบีุตร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.7 ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประเภทบุคลากรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดยทีอ่าจารยม์คีวามสุขใน
การท างานเฉลี่ยสูงกว่าเจา้หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ตัง้ไว้ ส าหรบัผลการ
ทดสอบสมมตฐิานเป็นรายด้าน พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มคีวามสุขในการท างานแตกต่าง
กนั ได้แก่ ด้านผ่อนคลาย ด้านจติวญิญาณด ีด้านครอบครวัดดี้านใฝ่รู ้ด้านสุขภาพเงนิด ีและ 
ดา้นการงานด ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
   
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.8 ลกัษณะงานที่แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะงานที่แตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
การวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ 
 ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นรายด้าน พบว่า ลกัษณะงานที่แตกต่างกนั มี
ความสุขในการท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นน ้าใจด ี(Happy Heart) ดา้นสงัคมด ี
(Happy Society) ดา้นสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) และ ดา้นการงานด ี(Happy work-life) ที่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นสุขภาพเงนิด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่ลีกัษณะงาน
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่
ความสุขในการท างานมากกว่าอาจารย์และเจา้หน้าที่ฝ่ายบรหิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.9 สถานภาพการจ้างานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขในการ
ท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า สถานภาพการจา้งงานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขใน
การท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยบุคลากรประจ ามี
ความสุขในการท างานเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรตามสญัญาจา้ง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั
ทีต่ ัง้ไว ้ 
 ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรประจ าและบุคลากร
ตามสญัญาจ้างมคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั ได้แก่ ด้านครอบครวัด ีด้านสงัคมด ีด้าน
สุขภาพเงนิด ีและ ดา้นการงานด ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1.10 ระยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุขใน
การท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ระยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสุข
ในการท างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ 
 ส าหรบัผลการทดสอบสมมติฐานเป็นรายด้าน พบว่า ระยะเวลาในการท างานที่
แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานรายด้านไม่แตกต่างกนั ยกเว้น ด้านครอบครวัด ี(Happy 
Family) ดา้นสงัคมด ี(Happy Society) ดา้นสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) และ ดา้นการงานด ี
(Happy work-life) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และจากการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างานดา้นครอบครวัด ีระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่
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ทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัเป็นรายคู่พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ ทีม่รีะยะเวลาใน
การท างานระหว่าง 11 - 15 ปี 21 - 25 ปี และ ตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ความสุขในการ
ท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ที่มีระยะเวลาในการท างานไม่ถงึปี และ ดา้นการงานด ี
ระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารย์
และเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาในการท างาน ตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน
มากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 1 - 5 ปี อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  
 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 คณุลกัษณะงานมีความสมัพนัธก์บัความสขุในการท างาน  
 โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได ้5 สมมตฐิาน ดงันี้ 
  
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2.1 ความหลากหลายของทักษะมีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างาน  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ดา้นความหลากหลายของทกัษะ พบว่า ความสุขในการ
ท างานโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงานด้านความหลากหลายของทกัษะ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างานของอาจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามหลากหลายของทกัษะเพิม่ขึน้ 
และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับคุณลกัษณะงานด้าน
ความหลากหลายของทกัษะ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ดา้นความหลากหลายของทกัษะ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขใน
การท างานด้านผ่อนคลายของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิม่ขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่คีวามหลากหลายของทกัษะเพิม่ขึน้ 
 ด้านน ้าใจดี (Happy Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงานดา้น
ความหลากหลายของทกัษะ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานดา้นน ้าใจดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าที่มี
ความหลากหลายของทกัษะเพิม่ขึน้ 
 ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณงาน
ดา้นความหลากหลายของทกัษะ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขใน
การท างานดา้นจติวญิญาณดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีม่คีวามหลากหลายของทกัษะเพิม่ขึน้ 
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 ด้านครอบครวัดี (Happy Family) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานดา้น
ความหลากหลายของทกัษะ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ด้านสงัคมดี (Happy Society) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ดา้นความหลากหลายของทกัษะ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขใน
การท างานด้านสังคมดีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่คีวามหลากหลายของทกัษะเพิม่ขึน้ 
 ด้านใฝ่รู้ (Happy Brain) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงานด้าน
ความหลากหลายของทกัษะ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานด้านใฝ่รู้ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิม่ขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มี
ความหลากหลายของทกัษะเพิม่ขึน้ 
 ด้านสขุภาพเงินดี (Happy Money) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานดา้น
ความหลากหลายของทกัษะ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านการงานดี (Happy work-life) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะ
งานด้านความหลากหลายของทกัษะ กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างานด้านการงานดขีอง
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่เพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าที่มคีวามหลากหลายของ
ทกัษะเพิม่ขึน้ 
  

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2.2 ความเด่นชดัของงานมคีวามสมัพนัธ์กบัความสุขใน
การท างาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความเด่นชดัของงาน พบว่า ความสุขในการท างาน
โดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงานดา้นความเด่นชดัของงาน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถา้ความสุขในการท างานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมี
แนวโน้มท าให้อาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่มคีวามเด่นชดัของงานเพิม่ขึน้ และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า 
 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับคุณลกัษณะงานด้าน
ความเด่นชดัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ดา้นความเด่นชดัของงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานด้านผ่อนคลายของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่คีวามเด่นชดัของงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านน ้าใจดี (Happy Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงานดา้น
ความเด่นชดัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างาน
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ดา้นน ้าใจดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่เพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าให้อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มคีวาม
เด่นชดัของงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานดา้น
ความเด่นชดัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านครอบครวัดี (Happy Family) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะ
งานดา้นความเด่นชดัของงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขใน
การท างานด้านครอบครวัดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่เพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าให้อาจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีม่คีวามเด่นชดัของงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านสงัคมดี (Happy Society) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ดา้นความเด่นชดัของงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานดา้นสงัคมดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่ ี
ความเด่นชดัของงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านใฝ่รู้ (Happy Brain) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงานด้าน
ความเด่นชดัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างาน
ด้านใฝ่รู้ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มคีวาม
เด่นชดัของงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านสขุภาพเงินดี (Happy Money) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานดา้น
ความเด่นชดัของงาน  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านการงานดี (Happy work-life) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะ
งานดา้นความเด่นชดัของงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขใน
การท างานด้านการงานดขีองอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่คีวามเด่นชดัของงานเพิม่ขึน้ 

 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2.3 ความส าคญัของงานมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการ
ท างาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความส าคัญของงาน พบว่า ความสุขในการท างาน
โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงานด้านความส าคญัของงาน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถา้ความสุขในการท างานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมี
แนวโน้มท าให้อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ให้ความส าคญัของงานเพิม่ขึน้ และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า 
 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับคุณลกัษณะงานด้าน
ความส าคญัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานด้าน
ความส าคญัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านน ้าใจดี (Happy Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงานดา้น
ความส าคญัของงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างาน
ด้านน ้ าใจดีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้
ความส าคญัของงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานดา้น
ความส าคญัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านครอบครวัดี (Happy Family) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานดา้น
ความส าคญัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านสงัคมดี (Happy Society) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ดา้นความส าคญัของงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานด้านสงัคมดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าให้อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่
ใหค้วามส าคญัของงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านใฝ่รู้ (Happy Brain) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงานด้าน
ความส าคญัของงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างาน
ด้านใฝ่รู้ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มท าให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้
ความส าคญัของงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านสขุภาพเงินดี (Happy Money) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานดา้น
ความส าคญัของงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ด้านการงานดี (Happy work-life) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะ
งานด้านความส าคญัของงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขใน
การท างานด้านการงานดขีองอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีใ่หค้วามส าคญัของงานเพิม่ขึน้ 
 
 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2.4 ความมีอิสระในการตดัสินใจในงานมคีวามสมัพนัธ์
กบัความสุขในการท างาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความมอีิสระในการตดัสนิใจในงาน พบว่า ความสุขใน
การท างานโดยรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงานดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจ
ในงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างานของอาจารย์
และเจา้หน้าที่เพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าให้อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มคีวามอสิระในการตดัสนิใจใน
งาน เพิม่ขึน้ และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับคุณลกัษณะงานด้าน
ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณงาน
ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้า
ความสุขในการท างานด้านผ่อนคลายของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามอสิระในการตดัสนิใจในงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านน ้าใจดี (Happy Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงานดา้น
ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุข
ในการท างานด้านน ้าใจดีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิม่ขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่คีวามอสิระในการตดัสนิใจในงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานดา้น
ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านครอบครวัดี (Happy Family) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะ
งานดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้า
ความสุขในการท างานด้านครอบครวัดขีองอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิม่ขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามอสิระในการตดัสนิใจในงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านสงัคมดี (Happy Society) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ด้านความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้า
ความสุขในการท างานดา้นสงัคมดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารย์
และเจา้หน้าทีม่คีวามอสิระในการตดัสนิใจในงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านใฝ่รู้ (Happy Brain) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงานด้าน
ความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุข
ในการท างานด้านใฝ่รู้ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่คีวามอสิระในการตดัสนิใจในงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะ
งานดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้า
ความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงนิดขีองอาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่เพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าให้
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามอสิระในการตดัสนิใจในงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านการงานดี (Happy work-life) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะ
งานดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้า
ความสุขในการท างานด้านการงานดีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มท าให้
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามอสิระในการตดัสนิใจในงานเพิม่ขึน้ 
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 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2.5 ผลสะท้อนจากงานมคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการ
ท างาน  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ผลสะทอ้นจากงาน พบว่า ความสุขในการท างานโดยรวม
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงานดา้นผลสะทอ้นจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้ม
ท าใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่ผีลสะทอ้นจากงานเพิม่ขึน้ และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงานด้านผล
สะทอ้นจากงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ดา้นผลสะท้อนจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานด้านผ่อนคลายของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่ผีลสะทอ้นจากงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านน ้าใจดี (Happy Heart) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงานดา้น
ผลสะทอ้นจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างาน
ด้านน ้าใจดขีองอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิม่ขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มผีล
สะทอ้นจากงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ด้านผลสะท้อนจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานด้านจติวญิญาณดีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่ผีลสะทอ้นจากงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านครอบครวัดี (Happy Family) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะ
งานดา้นผลสะทอ้นจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานด้านครอบครวัดีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมีแนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่ผีลสะทอ้นจากงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านสงัคมดี (Happy Society) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะงาน
ด้านผลสะท้อนจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการ
ท างานดา้นสงัคมดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่ ี
ผลสะทอ้นจากงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านใฝ่รู้ (Happy Brain) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะของงาน ดา้น
ผลสะทอ้นจากงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขในการท างาน
ดา้นใฝรู่ข้องอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่ผีลสะทอ้น
จากงานเพิม่ขึน้ 
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 ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณลกัษณะ
ของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขใน
การท างานดา้นสุขภาพเงนิดขีองอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่เพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มท าใหอ้าจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีม่ผีลสะทอ้นจากงานเพิม่ขึน้ 
 ด้านการงานดี (Happy work-life) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะ
ของงาน ดา้นผลสะทอ้นจากงาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ถ้าความสุขใน
การท างานด้านการงานดขีองอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จะมแีนวโน้มท าให้อาจารย์และ
เจา้หน้าทีม่ผีลสะทอ้นจากงานเพิม่ขึน้ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 
ส่วนท่ี 1 อภิปรายผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
 จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กับความสุขในการท างาน
กรณีศกึษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  มปีระเดน็ที่น ามาอภปิราย ดงันี้
 1.1 จากผลการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีส่่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มชี่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญา
ปรญิญาโท มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด ไม่
มบีุตร ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที่ มลีกัษณะงานอยู่ในฝ่ายบรหิาร สถานภาพการจา้งงานเป็น
บุคลากรประจ า และมรีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 1 - 5 ปี  
 1.2 ผลจากการศกึษาเกี่ยวกบัคุณลกัษณะงาน พบว่า คุณลกัษณะของงานโดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ด้วย โดยด้านที่เป็นจุดเด่นของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย คอื ด้านความส าคญั
ของงาน มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 3.84 รองลงมา ด้านความเด่นชดัของงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.76 ดา้นความมอีสิระในการตดัสนิใจในงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 ดา้นผลสะทอ้นจากงาน มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 และดา้นความหลากหลายของทกัษะ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ตามล าดบั 
เนื่องจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่รู้สึกว่างานที่ตนเองปฏิบัติมีความส าคัญ ซึ่งผลของงานมี
ผลกระทบต่อบุคคลอื่นอาจจะเป็นบุคคลในองค์การหรอืนอกองคก์าร โดยงานที่ตนเองปฏบิตัมิี
ขอบเขตของงานที่ชดัเจน ท าให้ไม่สบัสนในการปฏบิตัหิน้าที่และมขีัน้ตอนการท างานที่ชดัเจน 
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีส่ามารถทราบถงึปญัหาและจุดประสานงานไดเ้ป็นอย่างดใีนกรณีที่งานมี
ปญัหา อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่อีสิระในการตดัสนิใจในงานของตนเองและสามารถรูถ้งึผลสะทอ้น
ของงานที่ตนเองได้ปฏิบัติเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่วน
คุณลกัษณะดา้นความหลากหลายของทกัษะ ซึง่มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดเท่ากบั 3.39 นัน้หมายความ
ว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามไมแ่น่ใจว่างานที่ตนเองปฏบิตัอิยูม่คีวามหลากหลายหรอืไม่ 
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 1.3 จากการศกึษาความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอย่าง มคี่าเฉลี่ยความสุขในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมคีวามสุข โดยมคี่าฉลี่ยเท่ากบั 63.13 (ศรินิันท ์กติตสิุขสถติ และ
คณะ, 2555) ระดบัความสุขจากการวดัโดยเครือ่งมอื HAPPINOMETER และเมื่อพจิารณาในแต่
ละดา้น พบว่า ความสุขในการท างาน ดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 
70.40 รองลงมา ดา้นน ้าใจด ี(Happy Heart) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 68.22 และ ด้านใฝ่รู ้ (Happy 
Brain) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 67.72 ตามล าดบั ในขณะที่ด้านสุขภาพด ี(Happy Body) ด้าน
ครอบครวัด ี(Happy Family) ด้านการงานด ี(Happy work-life) ด้านสุขภาพเงนิด ี(Happy 
Money) ดา้นสงัคมด ี(Happy Society) และดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
64.51, 63.47, 63.46, 59.55, 56.44 และ 56.44 ตามล าดบั โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 ดา้นจติวญิญาณด ี(Happy Soul) พบว่า มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 70.40 ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจาก การทีบุ่คคลมคีวามตระหนักถงึคุณธรรม มคีวามซื่อสตัย์ มศีลีธรรมในการด าเนิน
ชวีติ มคีวามศรทัธาต่อศาสนา รูจ้กัให ้ และมคีวามกตญัญูรูคุ้ณ เป็นคุณธรรมเบือ้งต้นพืน้ฐาน
ของการอยูร่ว่มกนัของมนุษยใ์นสงัคม ในการท างานเป็นทมี 
 ดา้นน ้าใจด ี(Happy Heart) พบว่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 68.22 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
ลกัษณะการท างานปจัจบุนัขององคก์ารทีม่กีารใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็นทมีมากขึน้ และ
ต้องมกีารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างานระหว่างกนั เพราะในองค์การสิง่ที่จ าเป็น
ที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กบัคนอื่นได้ต้องมนี ้าใจคดิถึงคนอื่น มนี ้าใจเอื้ออาทรต่อกนัและกนั 
ดงันัน้อาจเป็นสาเหตุทีท่ าใหก้ารร่วมแรงร่วมใจ ความเอื้ออาทรในการท างานต่อกนัของอาจารย์
และเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ได ้
 ดา้นใฝ่รู ้(Happy Brain) พบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 67.72 ทัง้นี้เนื่องจากลกัษณะของ
งานที่กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลยั ที่ต้องมีความรู้ในงาน มีความ
รบัผดิชอบ มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง มรีะเบยีบวนิัย ตรงต่อเวลา ต้องเป็นครทูีพ่รอ้มจะ
สอนให้ความรูก้บัคนอื่น และการที่เป็นอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัทีจ่ะต้องมกีารศกึษา
หาความรู้พฒันาตวัเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมอือาชพีเพื่อให้เกิดความ
มัน่คงกา้วหน้าในการท างาน 
 ดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) พบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 64.51 คอืการที่อาจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีม่สีุขภาพร่างกายแขง็แรง สมส่วน มพีฤตกิรรมการบรโิภคทีด่ ี เหมาะสม มคีวามพงึ
พอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง มาจากการทีรู่จ้กัใชช้วีติ ซึง่ส่งผลต่อสุขภาพทัง้ร่างกายและ
จติใจ (Curri, 2003) 
 ดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) พบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 63.47 ทัง้นี้เนื่องจากการ
ทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีรอบครวัทีอ่บอุ่นและมัน่คงใหค้วามส าคญักบัครอบครวัเป็นก าลงัใจที่
ดใีนการท างาน เพราะครอบครวัเป็นเหมอืนภมูคิุม้กนั เป็นก าลงัใจ ในการทีเ่ราจะสามารถเผชญิ
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กบัอนาคตหรอือุปสรรคในชวีติได้ ท าให้เรามุ่งมัน่ในการท าให้ชวีิตเราดขีึ้น ฉะนัน้ครอบครวั
เขม้แขง็ สงัคมกย็อ่มมัน่คงเสมอ 
 ดา้นการงานด ี(Happy work-life) พบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 63.46 ทัง้นี้เนื่องจากการ
ทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามสบายใจในทีท่ างาน มคีวามรกั ความผูกพนั และความภาคภูมใิจ
ในองคก์ร มคีวามมัน่ใจในอาชพีรายได ้และมคีวามพงึพอใจกบัความ 
กา้วหน้าของตนเองในองคก์ร 
 ด้านสุขภาพเงนิด ี(Happy Money) พบว่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 59.55 ทัง้นี้การที่
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่วีนิัยในการใชจ้่ายเงนิ มคีวามสามารถและพงึพอใจในการบรหิารจดัการ
ระบบการรบัรายจา่ย และออมเงนิในแต่ละเดอืน  
 ดา้นสงัคมด ี(Happy Society) พบว่า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 56.44 ทัง้นี้สะทอ้นถงึการที่
บุคคลมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพื่อนบา้น ไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น ไม่เอาเปรยีบผูค้นรอบขา้ง ไม่ท า
ใหส้งัคมเสื่อมถอย การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสงัคม มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
และการใชช้วีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) พบว่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 52.27 ซึ่งเป็นขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าทีสุ่ด แสดงให้เหน็ว่าการทีอ่าจารยแ์ละเจา้หน้าทีไ่ม่สามารถบรหิารเวลาในแต่ละวนั
เพื่อการพกัผ่อนไดอ้ย่างมคีุณภาพ เมื่อชวีติในการท างานเกดิความเครยีไม่สามารถหาวธิผี่อน
คลายในการท างานที่เหมาะสม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึท าใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามสุขใน
การท างานด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด แสดงให้เห็นว่าอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยปรบัปรุงให้มีสถานที่ผ่อนคลายหรือพักผ่ อนหย่อนใจที่
เหมาะสม ควรจดัศูนยใ์หค้วามรูแ้ละแนะน าใหข้อ้มลูข่าวสาร สาระน่ารูเ้กี่ยวกบัสุขภาพหรอือื่นๆ 
ทีม่ปีระโยชน์ เพื่อความผ่อนคลายเพิม่เตมิ ขณะเดยีวกนัการใชช้วีติส่วนตวักต็้องรูจ้กัผ่อนคลาย
เหมอืนกนั นัน่คอืสมดุลชวีติ  
 
ส่วนท่ี 2 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนั 
 1.1 จากการทดสอบค่าสถติทิ ี(t-test) เพื่อดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ความสุขใน
การท างานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย แตกต่างต่างกนัไปตามเพศ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคอื เพศชายและเพศหญิงมลีกัษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง เนื่องมาจากความแตกต่างทางทศันคติ ความคดิ ความเชื่อ ความ
คาดหวงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสุขในการท างาน 
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 1.2 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพื่อดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่า ความสุขในการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย แตกต่างกนัไปตามอายุ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของชุติกาญจณ์ เปาทุย (2553) พบว่า ความสุขในการท างานของพยาบาล 
โรงพยาบาล ศริริาช แตกต่างกนัไปตามอาย ุ
 1.3 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพื่อดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่า ความสุขในการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย แตกต่างกันไปตามระดบัการศึกษา อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของชุติกาญจณ์ เปาทุย (2553) พบว่า ความสุขในการท างานของ
พยาบาล โรงพยาบาลศริริาช แตกต่างกนัไปตามระดบัการศกึษา 
 1.4 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพื่อดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่า ความสุขในการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย แตกต่างต่างกนัไปตามระดบัรายไดต่้อเดอืน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของชุติกาญจณ์ เปาทุย (2553) พบว่า ความสุขในการท างานของ
พยาบาล โรงพยาบาลศริริาช แตกต่างกนัไปตามรายได ้
 1.5 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพื่อดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่า ความสุขในการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย แตกต่างกันไปตามสถานภาพสมรส อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของชุติกาญจณ์ เปาทุย (2553) พบว่า ความสุขในการท างานของ
พยาบาล โรงพยาบาลศิรริาช แตกต่างกันไปตามสถานภาพ และประทุมทพิย์ (2551) พบว่า 
พยาบาลทีส่มรสแตกต่างกนัมคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั โดยพยาบาลงานการพยาบาล
ผ่าตดั ทีส่มรส/หมา้ย/หยา่รา้ง มคีวามสุขในการท างานสงูกว่าพยาบาลทีเ่ป็นโสด 
 1.6 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่า ความสุขในการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ไม่แตกต่างกนัไปตามจ านวนบุตรที่ม ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 โดย
พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ทีม่จี านวนบุตร 1 คน และ ม ีจ านวน 2 คน มคี่าเฉลีย่ความสุขใน
การท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ี่ไม่มบีุตร กล่าวคอื จ านวนบุตรทีเ่หมาะสมมผีลท าให้
คนท างานมคีวามสุข  
 1.7 จากการทดสอบค่าสถติทิ ี(t-test) เพื่อดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ความสุขใน
การท างานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย แตกต่างกนัไปตามประเภท
บุคลากร อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 1.8 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพื่อดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่า ความสุขในการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
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หอการคา้ไทย แตกต่างกนัไปตามลกัษณะงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัการศึกษาของพรรณิภา สืบสุข (2548) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง การที่
บุคคลไดก้ระท าในสิง่ที่ตนเองรกั รูส้กึสนุกสนานและศรทัธาในงานที่ท า มคีวามพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั เกดิการสรา้งสรรคใ์นทางบวก 
 1.9 จากการทดสอบค่าสถติทิ ี(t-test) เพื่อดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ความสุขใน
การท างานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย แตกต่างกนัไปตามสถานภาพ
การจา้งงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของศรินิันท์ กติตสิุข
สถติ และคณะ (2555) ดา้นการงานด ี(Happy work-life) โดยการทีบุ่คคลมคีวามสบายใจในที่
ท างาน มคีวามรกั ความผกูพนั และความภาคภมูใิจในองคก์ร มคีวามมัน่ใจในอาชพีรายได้ และ
มคีวามพงึพอใจกบัความกา้วหน้าของตนเองในองคก์ร 
 1.10 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพื่อดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่า ความสุขในการท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย แตกต่างกนัไปตามระยะเวลาในการท างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของชุติกาญจณ์ เปาทุย (2553) พบว่า ความสุขในการท างานของ
พยาบาล โรงพยาบาลศริริาช แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ท างาน 
 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 คณุลกัษณะงานมีความสมัพนัธก์บัความสขุในการท างาน  
 ผลการวจิยัคุณลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างาน พบว่า 
ทุกดา้นของคุณลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการท างาน เรยีงจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านความส าคัญของงาน ด้านความเด่นชัดของงาน ด้านความมีอิสระในการ
ตดัสนิใจในงาน ด้านผลสะท้อนของงาน และความหลากหลายของทกัษะ หมายความว่า หาก
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีุณลกัษณะงานดา้นเหล่านี้มากขึน้ อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่แีนวโน้มทีจ่ะ
มคีวามสุขในการท างานเพิม่มากขึ้น ซึ่งผลการวิจยันี้สอดคล้องกบัการศึกษาของ  Manion 
(2003) ไดท้ าการศกึษาความสุขในการท างาน โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน เป็นบุคลากร
ทางสุขภาพ โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบถอดเทปถงึประสบการณ์ความสุขในการท างาน พบว่า 
การรบัรูล้กัษณะงานเป็นปจัจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความสุขในการท างาน และการศกึษาของ พรรณิ
ภา สบืสุข (2548) พบว่า การรบัรูล้กัษณะงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการท างาน 
และการศกึษาของ Hackman and Oldham (1980) กล่าวว่า รปูแบบการจดัการลกัษณะงานทีด่ ี
จะส่งผลไปยงัภาวะทางจติใจและภาวะทางจติใจนี้จะท าให้มแีรงจูงใจในการท างาน ส่งผลให้มี
ความสุขในการท างาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 ผู้วิจยัมขี้อเสนอแนะ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบงาน และก่อให้เกิด
ความสุขในการท างาน มดีงันี้ 
 ปัจจยัส่วนบคุคล 
 จากผลการวเิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลกบัความสุขในการท างาน พบว่า อาจารยแ์ละ
เจา้หน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มชี่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี มรีะดบั
การศกึษาในระดบัปรญิญาปรญิญาโท มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท มี
สถานภาพโสด ไมม่บุีตร ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที ่มลีกัษณะงานเป็นฝ่ายบรหิาร มสีถานภาพการ
จา้งงานเป็นบุคลากรประจ า และมรีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 1-5 ปี ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรค านึงถึงลักษณะปจัจัยส่วนบุคคลของอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
เนื่องจากการศึกษา พบว่า เพศหญิงมีความสุขในการท างานมากกว่าเพศชาย อาจารย์มี
ความสุขในการท างานมากเจ้าหน้าที่ ผู้บรหิารควรพจิารณาถึงสาเหตุหรอืปจัจยัอะไรที่ท าให้
อาจารยร์ูส้กึว่ามคีวามสุขในการท างานมากกว่าเจา้หน้าที่ 
 คณุลกัษณะงาน 
 คุณลกัษณะงานของด้านที่เป็นจุดเด่นของมหาวทิยาลยั คอื ด้านด้านความส าคญั
ของ และดา้นความเด่นชดัของงานงาน แสดงว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่รูส้กึว่างานที่ปฏบิตัแิละ
รบัผดิชอบมคีวามส าคญั ผูอ้ื่นไม่สามารถท าแทนได ้ซึง่ผลของงานมผีลกระทบต่อบุคคลอื่นอาจ
เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย รองลงมาเป็นด้านความเด่นชัดของงาน นัน่
หมายความว่า มหาวิทยาลยัมขี ัน้ตอนการท างานที่ชดัเจน มกีารมอบหมายงานโดยก าหนด
ขอบเขตของงานที่ชดัเจน งานที่ปฏบิตัิสามารถประเมนิผลงานได้อย่างชดัเจน อาจารย์และ
เจา้หน้าที่มอีสิระในการแสดงความคดิเหน็และมอีสิระในการตดัสนิใจในงานที่ได้รบัมอบหมาย
เพื่อปรบัปรุงและพฒันางานได้อย่างเต็มที่ แต่ด้านที่มหาวทิยาลยัควรปรบัปรุง คอืด้านความ
หลากหลายของทกัษะ เนื่องจากอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามไมแ่น่ใจว่างานทีต่นเองปฏบิตัอิยู่มี
ปรมิาณมากเกนิไปหรอืไม่ และงานทีป่ฏบิตัแิต่ละอยา่งมคีวามซ ้าซอ้นกนัหรอืไม่ 
 
 ผูว้จิยัไดส้รปุประเดน็ของคุณลกัษณะงานทีม่หาวทิยาลยั ควรพจิารณาและปรบัปรุง 
ดงันี้ 
 1. ควรจดัจ านวนคนใหเ้พยีงพอกบัปรมิาณงานอย่างเหมาะสม ซึง่ในประเดน็นี้
อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่รูส้กึไม่แน่ใจว่างานที่ตนเองได้รบัมอบหมายมปีรมิาณมากเกนิไปหรอืไม ่
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ซึง่ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัหรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในงานควรมกีารพูดคุยกบัอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่
และดแูลการท างานอยา่งใกลช้ดิ เพื่อวเิคราะหว์่า ปรมิาณคนกบังานมคีวามเหมาะสมกนัหรอืไม ่
 2. ผู้บรหิารควรตรวจสอบกระบวนการท างาน และลดความซ ้าซ้อนของงาน 
เพื่อใหง้านมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
 3. อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีค่วรไดร้บัทราบถงึผลสะทอ้นกลบัของงาน จากหวัหน้า
งานหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการท างานเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องรอใหง้านแลว้เสรจ็ก่อนถงึค่อยทราบ
ผลสะท้อนของงาน มกีารตดิตามและตรวจสอบความคบืหน้าของงาน รวมถึงการรบัทราบผล
ของการปฏบิตังิานตามความจ าเป็น และควรมกีารประเมนิผลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะท า
ก่อนระหว่าง หรอืหลงัจากการปฏบิตัิงานเสรจ็สิ้นไปแล้ว เพื่อแก้ไข และป้องกนัปญัหาที่อาจ
เกดิขึน้  
 4. เนื่องจากอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่คีวามไม่แน่ใจว่างานทีต่นเองท าอยู่เป็นงาน
เฉพาะที่ผู้อื่นไม่สามารถท าแทนได้ ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรมกีารจดัท าเอกสารขัน้ตอนการ
ท างานของงาน เพื่อเป็นคู่มอืที่ใช้สอนงานส าหรบัอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ที่ต้องเขา้มาปฏบิตัใิน
หน้าทีน่ัน้ๆ หรอืควรมกีารอบรมหรอืสอนงานใหม้คีนทีส่ามารถท างานในหน้าทีน่ัน้ๆ ไดม้ากกว่า 
1 คน เพื่อไม่ใหง้านต้องสะดุด หรอืหยุดชะงกัในกรณีทีม่เีหตุฉุกเฉิน หรอือาจารยแ์ละเจา้หน้าที่
มคีวามจ าเป็นตอ้งลาออก 
 
 ความสขุในการท างาน 
 ความสุขในการท างานอาจารย์และเจ้าหน้าที่โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมี
ความสุข(ศิรนิันท์ กติติสุขสถติ และคณะ, 2555) ระดบัความสุขจากการวดัโดยเครื่องมอื 
HAPPINOMETER พบว่า ความสุขในการท างาน ด้านจติวญิญาณด ี(Happy Soul) มคี่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ดา้นน ้าใจด ี(Happy Heart) ดา้นใฝ่รู ้ (Happy Brain) ดา้นสุขภาพด ี(Happy 
Body) ดา้นครอบครวัด ี(Happy Family) ดา้นการงานด ี(Happy work-life) ดา้นสุขภาพเงนิด ี
(Happy Money) ด้านสงัคมด ี(Happy Society) ส่วนด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) ที่มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด 
 ดงันัน้ ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรมกีารจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความสุขในการท างาน 
นัน่คอืดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ 
 ดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด แสดงให้เหน็ว่าการที่อาจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีไ่ม่สามารถบรหิารเวลาในแต่ละวนัเพื่อการพกัผ่อนไดอ้ย่างมคีุณภาพ เมื่อชวีติในการ
ท างานเกดิความเครยีไม่สามารถหาวธิผี่อนคลายในการท างานที่เหมาะสม มหาวทิยาลยัควร
ปรบัปรงุใหม้สีถานทีผ่่อนคลายหรอืพกัผ่อนหยอ่นใจทีเ่หมาะสมมากขึน้ นอกจากนี้มหาวทิยาลยั
อาจพจิารณาจดักิจกรรม จดัศูนย์ให้ความรู้และแนะน าให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระน่ารู้เกี่ยวกับ
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สุขภาพ การเพิ่มการผ่อนคลายจากการท างานหรอืการด ารงชีวิตในภาวะปจัจุบนัที่มคีวาม
เครง่เครยีด หรอือื่นๆ ทีม่ปีระโยชน์ เพื่อความผ่อนคลายเพิม่เตมิ 
 ผลการศกึษา พบว่า คุณลกัษณะงานโดยรวมและรายดา้นมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัความสุขในการท างาน ยกเว้น ด้านสุขภาพด ี(Happy Body) ดงันัน้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
หรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งควรส่งเสรมิดา้นสุขภาพด ี(Happy Body) นัน่คอื มหาวทิยาลยัอาจจะจดั
ให้มีรณรงค์ให้ดูแลรักษาสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจ าปี จัดอบรมให้ความรู้ทาง
โภชนาการ การออกก าลงักาย จดักจิกรรมเต้นแอโรบคิหรอืโยคะ หรอืจดักจิกรรมแข่งขนักฬีา
ประเภทต่างๆเพื่อให้อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่มสีุขภาพร่างกายที่ดแีละพรอ้มกบัการปฏบิตังิานที่
ตอ้งใชค้วามรู ้ทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิานต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ เพิม่เตมิ ทีอ่าจมผีลต่อความสุขในการท างาน เช่น ความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิาน คุณภาพชวีติในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์การและภาวะผู้น า เป็น
ตน้ 
 2. ควรมกีารศกึษา ปจัจยัส่วนบุคลกบัความสุขในการท างาน กบักลุ่มตวัอย่างทีท่ างาน
ในมหาวทิยาลยัของรฐั เพื่อเปรยีบเทยีบผลการศกึษาในล าดบัต่อไป 
 3. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม ซึ่งอาจท าใหผ้ลการวจิยั
ไมเ่ทีย่งตรงมากนกั เนื่องจากเป็นการประเมนิจากทศันคตขิองอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่พยีงอย่าง
เดยีว ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรเพิม่การสมัภาษณ์ ซึง่จะท าใหผ้ลการวจิยัมคีวามเทีย่งตรง
มากขึน้ 
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ภาคผนวก  ก 
แสดงค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ข้อ ข้อความ 

Reliability 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

แบบสอบถามคณุลกัษณะงาน 
แบบสอบถาม 25 ข้อ ค่าความ
เช่ือมัน่ 25 ข้อ ทัง้ฉบบั = .875 

ด้านความหลากหลายของทกัษะ 
 

1. 
งานในความรบัผดิชอบของท่าน ประกอบดว้ย
งานหลายอย่างและมคีวามทา้ทาย 

.512 .869 

2. 
งานทีท่่านปฏบิตั ิตอ้งใชท้กัษะความช านาญ
หลายดา้น 

.500 .870 

3. งานทีท่่านปฏบิตัแิต่ละอยา่งมคีวามซ ้าซอ้นกนั .031 .883 

4. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมมีากเกนิไป .219 .876 

5. 
งานทีท่่านปฏบิตัอิยูต่อ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะ
ใหม่ๆ  ซึง่ตอ้งไดร้บัการอบรมอยูเ่สมอ 

.493 .869 

ด้านความเด่นชดัของงาน    

6 
งานทีท่่านปฏบิตัเิป็นงานทีต่อ้งท าตัง้แต่ตน้จน
เสรจ็สิน้กระบวนการและเกดิผล 

.601 .867 

7 งานทีท่่านปฏบิตัมิขี ัน้ตอนการท างานทีช่ดัเจน .525 .868 

8 
ท่านสามารถทราบถงึปญัหา และจดุประสานงาน
ไดเ้ป็นอย่างด ีในกรณีทีง่านมปีญัหา 

.561 .867 

9 
การมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชามขีอบเขต
ของงานทีช่ดัเจน 

.501 .869 

10 
งานทีท่่านปฏบิตัสิามารถประเมนิผลงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

.570 .867 
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ด้านความส าคญัของงาน    
11 งานทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามส าคญัต่อมหาวทิยาลยั .563 .868 

12 
งานทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามส าคญัต่อการท างาน
ของบุคคลอื่น 

.472 .870 

13 
งานของท่านสามารถท ารายได ้และผลประโยชน์
ใหก้บัมหาวทิยาลยั 

.574 .867 

14 งานของท่านมผีลกระทบต่อบุคคลจ านวนมาก .359 .873 

15 
งานทีท่ าอยูเ่ป็นงานเฉพาะทีผู่อ้ ื่นไมส่ามารถท าแทน
ได ้

.236 .878 

ด้านความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน    

16 
ท่านมโีอกาสในการใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการ
ท างาน ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

.736 .862 

17 
ท่านมโีอกาสทีจ่ะใชว้จิารณญาณก าหนดตารางการ
ท างานและกระบวนการท างานดว้ยตนเอง 

.665 .864 

18 
ท่านไม่มสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกว่างานใดควรท าก่อนและงาน
ใดควรท าทีห่ลงั 

.057 .885 

19 
ท่านมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็เพื่อปรบัปรงุ
หรอืพฒันางานไดอ้ย่างเตม็ที ่

.646 .865 

20 
ท่านมอีสิระในการตดัสนิใจเกีย่วกบังานและ
แกป้ญัหาในงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย 

.710 .862 

ด้านผลสะท้อนจากงาน 
 

21 
ท่านสามารถทราบไดเ้องว่าผลงานทีท่่านท าบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 

.642 .865 

22 
ลกัษณะงานทีท่่านท าสามารถวดัผลสะทอ้นของการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม 

.651 .865 

23 
งานของท่านไมส่ามารถวดัผลสะทอ้นกลบัได้
เนื่องจากตอ้งรอใหง้านแลว้เสรจ็จากบุคคลอื่นก่อน 

.129 .880 

24 
งานของท่านจะไดร้บัการสะทอ้นกลบัจากเพื่อน
รว่มงานและหวัหน้างานอย่างสม ่าเสมอ 

.334 .873 

25 
ท่านไม่มโีอกาสรูไ้ดเ้ลยว่างานทีท่่านปฏบิตัมิี
ขอ้บกพรอ่งหรอืมผีลลพัธด์หีรอืไมอ่ยา่งไร 

.176 .879 
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ข้อ ข้อความ 

Reliability 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

แบบสอบถามความสขุในการท างาน 
แบบสอบถาม 56 ข้อ ค่าความ
เช่ือมัน่ 56 ข้อ ทัง้ฉบบั = .890 

1. สขุภาพดี (Happy Body)   
1 ภาวะเสีย่งต่อโรค -.007 .893 

2 
โดยปกตทิ่านกนิอาหารเชา้ โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะกี่
วนั 

.098 .892 

3 
ปจัจบุนัท่านออกก าลงักายโดยเฉลีย่สปัดาหล์ะกี่
วนั 

-.024 .894 

4 ปจัจบุนัท่านสบูบุหรี/่ ใบจาก/ ยาเสน้ หรอืไม่ .138 .891 

5 
ปจัจบุนัท่านดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์เช่น 
เหลา้ 

.167 .891 

6 
โดยรวมแลว้ท่านพงึพอใจกบัสุขภาพกายของท่าน
หรอืไม่ 

.324 .888 

2. ผอ่นคลาย (Happy Relax)    

7 
โดยรวมแลว้ท่านรูส้กึว่าไดร้บัการพกัผ่อนเพยีงพอ

หรอืไม่ 
.278 .889 

8 
โดยรวมแลว้ใน 1สปัดาหท์่านท ากจิกรรมเพื่อเป็น
การพกัผ่อนหยอ่นใจหรอืไม่ 

.272 .890 

9 
โดยรวมแลว้ท่านมคีวามเครยีด (เครยีดจากการ
ท างาน/ เรือ่งครอบครวั/เรือ่งอื่น ๆ) บา้งหรอืไม่ 

.296 .888 

10 
โดยรวมแลว้ท่านคดิว่าชวีติของท่านเป็นไปตามที่
ท่านคาดหวงั หรอืไม่ 

.555 .885 

11 
เมือ่ประสบปญัหาในชวีติ โดยทัว่ไปท่านสามารถ
จดัการกบัปญัหา ไดห้รอืไม่ 

.508 .886 
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3. น ้าใจดี (Happy Heart)   

12 
โดยรวมแลว้ ท่านรูส้กึเอือ้อาทร/ ห่วงใยต่อคนรอบ
ขา้งหรอืไม่ 

.250 .889 

13 
โดยรวมแลว้ ท่านใหก้ารช่วยเหลอืแก่คนรอบขา้ง
หรอืไม่ 

.231 .889 

14 
โดยรวมแลว้ท่านใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็น
ทมี หรอืไม ่

.350 .888 

15 
โดยรวมแลว้ความสมัพนัธใ์นทีท่ างานของท่าน
เหมอืนพีเ่หมอืนน้อง หรอืไม่ 

.386 .887 

16 
โดยรวมแลว้ท่านสื่อสารพดูคุยกบัเพื่อนรว่มงานใน
องคก์ร หรอืไม่ 

.300 .888 

17 
โดยรวมแลว้ในองคก์รของท่านมกีารถ่ายทอด
แลกเปลีย่นแบบอย่างการท างานระหว่างกนั 
หรอืไม่ 

.188 .890 

18 
โดยรวมแลว้ท่านเตม็ใจและยนิด ีในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรอืไม่ 

.361 .888 

19 
โดยรวมแลว้ท่านเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสงัคมหรอืไม่ 

.412 .887 

20 
โดยรวมแลว้ท่านไดท้ ากจิกรรมทีส่ามารถท าได้
ดว้ยตนเองและมปีระโยชน์ต่อสงัคม  

.212 .889 

4. จิตวิญญาณดี (Happy Soul)   

21 
โดยรวมแลว้ท่านท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม/ศาสนา/
การใหท้าน หรอืไม่ 

.230 .889 

22 
โดยรวมแลว้ ท่านปฏบิตักิจิตามศาสนาเพื่อให้
จติใจสงบ หรอืไม่ 

.304 .888 

23 
โดยรวมแลว้ ท่านยกโทษและใหอ้ภยัอย่างจรงิใจ
ต่อผูท้ีส่ านึกผดิ 

.446 .887 

24 
โดยรวมแลว้ ท่านยอมรบัและขอโทษในความผดิที่
ท าหรอืมสี่วนรบัผดิชอบ 

.362 .888 

25 
โดยรวมแลว้ ท่านตอบแทนผูม้พีระคุณ หรอื
ช่วยเหลอืท่าน 

.308 .888 
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5. ครอบครวัดี (Happy Family)   
26 ท่านมเีวลาอยูก่บัครอบครวัเพยีงพอหรอืไม่ .437 .886 

27 
ท่านท ากจิกรรม (ออกก าลงักาย ท าบุญ ออกก าลงั
กายในสวนธารณะ ซือ้ของ) รว่มกนักบัคนใน
ครอบครวั 

.381 .887 

28 
โดยรวมแลว้ท่านมคีวามสุขกบัครอบครวัของท่าน 
หรอืไม่ 

.365 .888 

6. สงัคมดี (Happy Society)    

29 
โดยรวมแลว้ เพื่อนบา้น มคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอท่าน
หรอืไม่ 

.408 .887 

30 
โดยรวมแลว้ท่านปฏบิตัติามกฎระเบยีบ/ ขอ้บงัคบั
ของสงัคม หรอืไม่ 

.484 .887 

31 
โดยรวมแลว้ท่านรูส้กึ ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ หรอืไม่ 

.437 .887 

32 
โดยรวมแลว้ เมือ่ท่านมปีญัหา ท่านสามารถขอ
ความช่วยเหลอืจากคนในชุมชน หรอืไม่ 

.437 .887 

33 
โดยรวมแลว้ ท่านรูส้กึว่า สงัคมไทยทุกวนัน้ี มี
ความสงบสุข หรอืไม่ 

.258 .889 

34 
โดยรวมแลว้ทุกวนัน้ีท่านใชช้วีติในสงัคมอยา่งมี
ความสุข หรอืไม ่

.517 .886 

7. ใฝ่รู้ (Happy Brain)   

35 
โดยรวมแลว้ท่านสนใจในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  
เพิม่เตมิจากแหล่งความรูต่้างๆ หรอืไม่ 

.283 .888 

36 
โดยรวมแลว้ ท่านสนใจทีจ่ะพฒันาตนเอง เพื่อ
ความกา้วหน้าในชวีติ หรอืไม่ 

.283 .888 

37 
ท่านมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการอบรม/ศกึษาต่อ เพื่อ
พฒันาทกัษะและความสามารถของตนเองหรอืไม่ 

.352 .888 

8. สขุภาพเงินดี (Happy Money)    

38 
ท่านรูส้กึว่า การผ่อนช าระหนี้สนิต่างๆ โดยรวม
ของท่านในปจัจุบนัเป็นภาระ หรอืไม่ 

.396 .887 

39 ท่านผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครัง้หรอืไม่ .312 .888 
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40 
โดยรวมแลว้ ท่านมเีงนิเกบ็ออมในแต่ละเดอืน 
หรอืไม่ 

.487 .886 

41 
ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บัในแต่ละเดอืนเป็นอยา่งไร 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายจ่ายในแต่ละเดอืน 

.453 .886 

9. การงานดี (Happy work-life)   

42 
ท่านมคีวามสุขต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมของ
องคก์ร หรอืไม่ 

.588 .886 

43 
ท่านไดร้บัการดแูลเกีย่วกบัสุขภาพทีด่จีากองคก์ร 
หรอืไม่ 

.367 .888 

44 ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารทีอ่งคก์รจดัใหห้รอืไม่ .319 .888 

45 
ท่านไดร้บัการปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
แรงงานจากองคก์รของท่านหรอืไม่ 

.470 .886 

46 
ท่านไดร้บัการพจิารณาเลื่อนขัน้ ปรบัขึน้เงนิค่าจา้ง 
ทีผ่่านมาดว้ยความเหมาะสมหรอืไม่ 

.391 .887 

47 อาชพีของท่านในขณะนี้มคีวามมัน่คง หรอืไม ่ .532 .886 

48 
ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บัคุม้ค่ากบัความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิจากการท างาน  

.417 .887 

49 
หากท่านมโีอกาสไดศ้กึษาต่อและเมือ่ส าเรจ็
การศกึษาแลว้ ท่านจะท างานต่อหรอืว่าลาออก 

.393 .887 

50 
ถา้ท่านมโีอกาสเปลีย่นสถานทีท่ างาน หรอืองคก์ร
อื่นชวนท่านพรอ้มทีจ่ะไป หรอืไม่ 

.340 .888 

51 
ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็และมสี่วนรว่มใน
ขอ้เสนอแนะกบันายจา้ง หรอืหวัหน้างาน หรอืไม่ 

.390 .887 

52 
ความถูกตอ้ง ของการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ 
ทีท่่านไดร้บัจากองคก์รของท่านเป็นอย่างไร 

.271 .889 

53 
ความตรงเวลา ของการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา 
ฯลฯ ทีท่่านไดร้บัจากองคก์รของท่านเป็นอย่างไร 

.227 .889 

54 โดยรวมแลว้ท่านท างานอย่างม ี“ความสุข” หรอืไม่ .552 .886 

55 
ท่านภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นพนกังาน/ บุคลากรของ
องคก์ร/ ไดท้ างานในองคก์รนี้ หรอืไม่ 

.535 .886 

56 
ท่านรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มองคก์รทีท่่านท างานใน
ปจัจบุนั หรอืไม่ 

.483 .886 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถาม 

 

เลขท่ีแบบสอบถาม................... 
 

แบบสอบถาม 
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กบัความสุขในการท างาน 

กรณศีกึษา อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้ ประกอบดว้ยเนื้อหา 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1.1 ส่วนที ่1 ขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคล 
 1.2 ส่วนที ่2 คุณลกัษณะของงาน 
 1.3 ส่วนที ่3 แบบสอบถามความสุขในการท างาน 

 2. โปรดอ่านค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วนโดยละเอยีด และกรณุาตอบ
แบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ 
 3. ขอ้มลูนี้จะเป็นประโยชน์ในการศกึษา โดยขอ้มลูจะถูกเกบ็เป็นความลบั และจะไมม่ี
ผลเกีย่วกบัการท างานของท่าน 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล 

ค าชีแ้จง : กรณุาท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง □ หน้าขอ้ความหรอืเตมิขอ้ความใหส้มบรูณ์ 
1. เพศ         
  □ 1. ชาย    □ 2. หญงิ 
2. อายุ   
  □ 1. 18 - 24 ปี   □ 2. 25 - 34 ปี   
  □ 3. 35 - 44 ปี   □ 4. 45 - 54 ปี   
  □ 5. 55 - 60 ปี   □ 6. 61 ปีขึน้ไป 
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3. ระดบัการศกึษา 
  □ 1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี □ 2. ปรญิญาตร ี  
  □ 3. ปรญิญาโท  □ 4. ปรญิญาเอก  
  □ 5. อื่นๆ ระบุ………….. 
4. ระดบัรายไดต่้อเดอืน 
  □ 1. น้อยกว่า 10,000 บาท □ 2. 10,001 - 20,000 บาท 
  □ 3. 20,001 - 30,000 บาท  □ 4. 30,001 - 40,000 บาท  

 □ 5. 40,001 - 50,000 บาท  □ 6. 50,001 - 60,000 บาท 
 □ 7. 60,001 - 70,000 บาท □ 8. 70,001 - 80,000 บาท 
 □ 9. 80,001 - 90,000 บาท □ 10. 90,001 - 100,000 บาท 
 □11. 100,000 บาทขึน้ไป 

5. สถานภาพสมรส 
  □ 1. โสด    □ 2. แต่งงานและอยูร่ว่มกนั  
  □ 3. แต่งงานแต่ไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนั □ 4. อยูด่ว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงาน  
  □ 5. หมา้ย    □ 6. หยา่/แยกทาง/เลกิกนั 
6. จ านวนบุตรทีม่ ี
  □ 1. ไมม่ ี  □ 2. ม ีจ านวน 1 คน   
  □ 3. ม ีจ านวน 2 คน  □ 4. ม ีจ านวน 3 - 4 คน 
  □ 5. ม ีจ านวน 5 คน ขึน้ไป 
7. ประเภทบุคลากร 
  □ 1. อาจารย ์  □ 2. เจา้หน้าที ่
8. งานของท่านอยูใ่นหน่วยงานใด 
  □ 1. ส านกัอ านวยการ  □ 2. ส านกับรหิารทรพัยากรมนุษย ์
  □ 3. งานตรวจสอบภายใน □ 4. ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  □ 5. ฝา่ยสื่อสารองคก์ร □ 6. ฝา่ยวางแผนและพฒันา 
  □ 7. ฝา่ยวจิยั   □ 8. ฝา่ยบรหิาร 
  □ 9. ฝา่ยวชิาการ  □ 10. ฝา่ยกจิกรรมนกัศกึษา 
  □ 11. บณัฑติวทิยาลยั  □ 12. คณะบรหิารธุรกจิ 
  □ 13. คณะบญัช ี  □ 14. คณะเศรษฐศาสตร ์
  □ 15. คณะมนุษยศาสตร ์ □ 16. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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  □ 17. คณะนิเทศศาสตร ์ □ 18. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
  □ 19. คณะนิตศิาสตร ์  □ 20. International College 
9. สถานภาพการจา้งงาน 
  □ 1. บุคลากรประจ า  □ 2. ตามสญัญาจา้ง  
10. ระยะเวลาทีท่่านท างานในองคก์รปจัจบุนั รวมทัง้หมด 
  □ 1. ไมถ่งึปี   □ 2. ระหว่าง 1-5 ปี  
  □ 3. ระหว่าง 6-10 ปี  □ 4. ระหว่าง 11-15 ปี   
  □ 5. ระหว่าง 16-20 ปี  □ 6. ระหว่าง 21-25 ปี 
  □ 7. ระหว่าง 26-30 ปี  □ 8. ตัง้แต่ 31 ปี ขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2  ค าถามด้านคณุลกัษณะงาน 
ค าชีแ้จง : โปรดพจิารณาว่าลกัษณะงานของท่านตรงกบัขอ้ความแต่ละขอ้มากน้อยเพยีงใด 
โดยท าเครือ่งหมาย ลงในช่อง 

คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
1 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เหน็
ด้วย 

5 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านความหลากหลายของทกัษะ 
1. งานในความรบัผดิชอบของท่าน 
ประกอบดว้ยงานหลายอยา่งและ 
มคีวามทา้ทาย 

          

2. งานทีท่่านปฏบิตั ิตอ้งใชท้กัษะ
ความช านาญหลายดา้น 

          

3. งานทีท่่านปฏบิตัแิต่ละอยา่งมี
ความซ ้าซอ้นกนั 

          

4. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย 
มมีากเกนิไป 

          

5. งานทีท่่านปฏบิตัอิยูต่อ้งใชค้วามรู้
และทกัษะใหม่ๆ  ซึง่ตอ้งไดร้บัการ
อบรมอยูเ่สมอ 

          

ด้านความเด่นชดัของงาน 
6. งานทีท่่านปฏบิตั ิเป็นงานทีต่อ้งท า
ตัง้แต่ตน้จนเสรจ็สิน้กระบวนการ และ
เกดิผลงานอย่างเด่นชดั 

          

7. งานทีท่่านปฏบิตัมิขี ัน้ตอนการ
ท างานทีช่ดัเจน 

          

8. ท่านสามารถทราบถงึปญัหา และ
จดุประสานงานไดเ้ป็นอย่างด ีในกรณี
ทีง่านมปีญัหา 

          

9. การมอบหมายงานของบงัคบั
บญัชามขีอบเขตของงานทีช่ดัเจน 
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คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
1 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เหน็
ด้วย 

5 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านความส าคญัของงาน 
10. งานทีท่่านปฏบิตัสิามารถประเมนิ 
ผลงานไดอ้ย่างชดัเจน 

          

11. งานทีท่่านรบัผดิชอบมี
ความส าคญัต่อมหาวทิยาลยั 

          

12. งานทีท่่านรบัผดิชอบมี
ความส าคญัต่อการท างาน 
ของบุคคลอื่น 

          

13. งานของท่านสามารถท ารายได ้
และผลประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลยั 

          

14. งานของท่านมผีลกระทบต่อ
บุคคลจ านวนมาก 

          

15. งานทีท่ าอยูเ่ป็นงานเฉพาะทีผู่อ้ ื่น
ไมส่ามารถท าแทนได้ 

          

ด้านความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน 
16. ท่านมโีอกาสในการใชค้วามคดิ
สรา้งสรรคใ์นการท างาน ไดอ้ยา่ง
เตม็ที ่           
17. ท่านมโีอกาสทีจ่ะใชว้จิารณญาน
ก าหนดตารางการท างานและ
กระบวนการท างานดว้ยตนเอง           
18. ท่านไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเลอืกว่างานใด
ควรท าก่อนและงานใดควรท าทีห่ลงั           
19. ท่านมอีสิระในการแสดงความ
คดิเหน็เพื่อปรบัปรงุหรอืพฒันางานได้
อยา่งเตม็ที ่           
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คณุลกัษณะงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
1 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เหน็
ด้วย 

5 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านผลสะท้อนจากงาน 
20. ท่านมอีสิระในการตดัสนิใจ
เกีย่วกบังานและแกป้ญัหาในงานที่
ท่านไดร้บัมอบหมาย           
21. ท่านสามารถทราบไดเ้องว่า
ผลงานทีท่่านท าบรรลุวตัถุประสงค์
และมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 

          

22. ลกัษณะงานทีท่่านท าสามารถ
วดัผลสะทอ้นของการปฏบิตังิานได้
อยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม 

          

23. งานของท่านไมส่ามารถวดัผล
สะทอ้นกลบัไดเ้นื่องจากตอ้งรอใหง้าน
แลว้เสรจ็จากบุคคลอื่นก่อน 

          

24. งานของท่านจะไดร้บัการสะทอ้น
กลบัจากเพื่อนรว่มงานและหวัหน้า
งานอย่างสม ่าเสมอ 

          

25. ท่านไมม่โีอกาสรูไ้ดเ้ลยว่างานที่
ท่านปฏบิตัมิขีอ้บกพรอ่งหรอืมี
ผลลพัธด์หีรอืไมอ่ยา่งไร 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความสขุในการท างาน 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง □ หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ 
 

สขุภาพดี (Happy Body) 
1. ปจัจบุนั ท่านมนี ้าหนกั …………… กโิลกรมั     รอบเอว ………………. นิ้ว 
   ส่วนสงู …………………….. เซนตเิมตร      
2. โดยปกตทิ่านกนิอาหารเชา้ โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะกีว่นั 
 □ 1. ไมก่นิ     □ 2. กนิแต่ไมบ่่อย (1-2 วนั)  
 □ 3. กนิเป็นบางครัง้ (3-4 วนั)   □ 4. กนิเป็นประจ า (5-6 วนั) 
 □ 5. กนิทุกวนั 
3. ปจัจบุนัท่านออกก าลงักายโดยเฉลีย่สปัดาหล์ะกีว่นั 
 □ 1. ไมไ่ดอ้อกก าลงักาย   □ 2. น้อยกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์
 □ 3. จ านวน 3 วนัต่อสปัดาห ์   □ 4. มากกว่า 3 วนัต่อสปัดาห ์
 □ 5. ทุกวนั 
4. ปจัจบุนัท่านสบูบุหรี/่ ใบจาก/ ยาเสน้ หรอืไม ่
 □ 1. สบูเป็นประจ า  □ 2. สบูบ่อยครัง้   
 □ 3. สบูนานๆ ครัง้  □ 4. ไมส่บูแต่เคยสบู  □ 5. ไมเ่คยสบูเลย 
5. ปจัจบุนัท่านดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์เช่น เหลา้ เบยีร ์ไวน์ สาโท หรอืสุราพืน้บา้น หรอืไม ่
 □ 1. ดื่มเกอืบทุกวนั/ เกอืบทุกสปัดาห ์  □ 2. ดื่มเกอืบทุกเดอืน 
 □ 3. ดื่มปีละ 1-2 ครัง้    □ 4. ไมด่ื่มแต่เคยดื่ม  
 □5. ไมเ่คยดื่มเลย 
6. โดยรวมแลว้ท่านพงึพอใจกบัสุขภาพกายของท่านหรอืไม่ 
 □ 1. ไมพ่อใจเลย/ พอใจน้อยทีสุ่ด  □ 2. พอใจน้อย 
 □ 3. พอใจปานกลาง    □ 4. พอใจมาก   
 □ 5. พอใจมากทีสุ่ด 
 

ผอ่นคลาย (Happy Relax) 
7. โดยรวมแลว้ท่านรูส้กึว่าไดร้บัการพกัผ่อนเพยีงพอหรอืไม่ 
 □ 1. ไมพ่อ   □ 2. น้อย    
 □ 3. ปานกลาง  □ 4. มาก   □ 5. มากทีสุ่ด 
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8. โดยรวมแลว้ใน 1 สปัดาหท์่านท ากจิกรรมเพื่อเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสอื ดูหนัง 
ฟงัเพลง ชอ็ปป้ิง เล่นเกมส ์ปลกูตน้ไม ้ฯลฯ) หรอืไม ่
 □ 1. ไมไ่ดท้ า   □ 2. ท า 1-2 วนั/สปัดาห ์  
 □ 3. ท า 3-4 วนั/สปัดาห ์ □ 4. ท า 5-6 วนั/สปัดาห ์ □ 5. ท าทุกวนั 
9. โดยรวมแล้วท่านมคีวามเครยีด (เครยีดจากการท างาน/ เรื่องครอบครวั/เรื่องอื่น ๆ) บ้าง
หรอืไม ่
 □ 1. เครยีดมากทีสุ่ด  □ 2. เครยีดมาก  □ 3. เครยีดปานกลาง 
 □ 4. เครยีดน้อย   □ 5. ไมเ่ครยีดเลย 
10. โดยรวมแลว้ท่านคดิว่าชวีติของท่านเป็นไปตามทีท่่านคาดหวงั หรอืไม ่
 □ 1. ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดหวงัเลย   □ 2. เป็นไปตามทีค่าดหวงัเลก็น้อย  
 □ 3. เป็นไปตามทีค่าดหวงัปานกลาง  □ 4.เป็นไปตามทีค่าดหวงัมาก 
 □ 5. เป็นไปตามทีค่าดหวงัมากทีสุ่ด 
11. เมือ่ประสบปญัหาในชวีติ โดยทัว่ไปท่านสามารถจดัการกบัปญัหา ไดห้รอืไม ่
 □ 1. ไมส่ามารถจดัการไดเ้ลย   □ 2. จดัการไดน้้อยมาก   
 □ 3. จดัการไดป้านกลาง    □ 4. จดัการไดม้าก    
 □5. จดัการไดม้ากทีสุ่ด 
 

น ้าใจดี (Happy Heart) 
12. โดยรวมแลว้ ท่านรูส้กึเอือ้อาทร/ ห่วงใยต่อคนรอบขา้งหรอืไม่ 
 □ 1. ไมรู่ส้กึเลย/ น้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย  □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
13. โดยรวมแลว้ ท่านใหก้ารช่วยเหลอืแก่คนรอบขา้งหรอืไม่ 
 □ 1. ไมเ่คย/ แทบจะไมเ่คยช่วย   □ 2. นานๆ ครัง้  
 □ 3. ช่วยบา้งบางครัง้     □ 4. ช่วยแทบทุกครัง้  
 □ 5. ช่วยทุกครัง้ 
14. โดยรวมแลว้ท่านใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็นทมี หรอืไม่ 
 □ 1. ไมใ่ห/้ ใหน้้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
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15. โดยรวมแลว้ความสมัพนัธใ์นทีท่ างานของท่านเหมอืนพีเ่หมอืนน้อง หรอืไม่ 
 □ 1. ไมเ่หมอืน/ เหมอืนน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย  
 □ 3. ปานกลาง   □ 4. มาก  □ 5. มากทีสุ่ด 
16. โดยรวมแลว้ท่านสื่อสารพดูคุยกบัเพื่อนรว่มงานในองคก์ร หรอืไม่ 
 □ 1. ไมส่ื่อสารเลย/ สื่อสารน้อยทีสุ่ด   □ 2. น้อย  
 □ 3. ปานกลาง     □ 4. มาก  
 □ 5. มากทีสุ่ด 
17. โดยรวมแลว้ในองคก์รของท่านมกีารถ่ายทอดแลกเปลีย่นแบบอย่างการท างานระหว่างกนั 
หรอืไม ่
 □ 1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด   □ 2. น้อย □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
18. โดยรวมแลว้ท่านเตม็ใจและยนิด ีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรอืไม่ 
 □ 1. ไมเ่ตม็ใจ/เตม็ใจน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง 
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
19. โดยรวมแล้วท่านเขา้ร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การปลูกป่า การบรจิาค
สิง่ของ หรอืไม ่
 □ 1. ไมเ่ขา้รว่ม/ เขา้รว่มน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   
 □ 3. ปานกลาง    □ 4. มาก   □ 5. มากทีสุ่ด 
20. โดยรวมแล้วท่านได้ท ากจิกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมปีระโยชน์ต่อสงัคม เช่น 
การคดัแยกขยะ การลดใชถุ้งพลาสตกิ เป็นตน้ 
 □ 1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
 

จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
21. โดยรวมแลว้ท่านท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม/ศาสนา/การใหท้าน หรอืไม ่
 □ 1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
22. โดยรวมแลว้ ท่านปฏบิตักิจิตามศาสนาเพื่อใหจ้ติใจสงบ หรอืไม่ 
 □ 1. ไมป่ฏบิตั/ิ ปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด  □ 2. น้อย     
 □ 3. ปานกลาง    □ 4. มาก  □ 5. มากทีสุ่ด 
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23. โดยรวมแลว้ ท่านยกโทษและใหอ้ภยัอยา่งจรงิใจต่อผูท้ีส่ านึกผดิ 
 □ 1. ไมย่กโทษ/ ใหอ้ภยัน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย  
 □ 3. ปานกลาง    □ 4. มาก   □ 5. มากทีสุ่ด 
24. โดยรวมแลว้ ท่านยอมรบัและขอโทษในความผดิทีท่ าหรอืมสี่วนรบัผดิชอบ 
 □ 1. ไมย่อมรบั/ ขอโทษน้อยทีสุ่ด  □ 2. น้อย  
 □ 3. ปานกลาง     □ 4. มาก  
 □ 5. มากทีสุ่ด 
25. โดยรวมแลว้ ท่านตอบแทนผูม้พีระคุณ หรอืช่วยเหลอืท่าน 
 □ 1. ไมต่อบแทน/ ตอบแทนน้อยทีสุ่ด  □ 2. น้อย  
 □ 3. ปานกลาง     □ 4. มาก  
 □ 5. มากทีสุ่ด 
 

ครอบครวัดี (Happy Family) 
26. ท่านมเีวลาอยูก่บัครอบครวัเพยีงพอหรอืไม่ 
 □ 1. ไมเ่พยีงพอ  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
27. ท่านท ากจิกรรม (ออกก าลงักาย ท าบุญ ซือ้ของ ออกก าลงักายในสวนธารณะ ไปท าบุญ ซือ้
ของ ปลกูตน้ไม ้ฯ) รว่มกนักบัคนในครอบครวั 
 □ 1. ไมท่ า/ ท าน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
28. โดยรวมแลว้ท่านมคีวามสุขกบัครอบครวัของท่าน หรอืไม่ 
 □ 1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
 

สงัคมดี (Happy Society) 
29. โดยรวมแลว้ เพื่อนบา้น มคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอท่านหรอืไม่ 
 □ 1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
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30. โดยรวมแลว้ท่านปฏบิตัติามกฎระเบยีบ/ ขอ้บงัคบัของสงัคม หรอืไม่ 
 □ 1. ไมป่ฏบิตั/ิ ปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด  □ 2. น้อย  
 □ 3. ปานกลาง     □ 4. มาก  
 □ 5. มากทีสุ่ด 
31. โดยรวมแลว้ท่านรูส้กึ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ หรอืไม่ 
 □ 1. ไมรู่ส้กึ/ รูส้กึน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
32. โดยรวมแลว้ เมือ่ท่านมปีญัหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลอืจากคนในชุมชน หรอืไม ่
 □ 1. ไมไ่ด/้ ไดน้้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
33. โดยรวมแลว้ ท่านรูส้กึว่า สงัคมไทยทุกวนัน้ี มคีวามสงบสุข หรอืไม่ 
 □ 1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
34. โดยรวมแลว้ทุกวนัน้ีท่านใชช้วีติในสงัคมอยา่งมคีวามสุข หรอืไม่ 
 □ 1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
 

ใฝ่รู้ (Happy Brain) 
35. โดยรวมแลว้ท่านสนใจในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพิม่เตมิจากแหล่งความรูต่้างๆ หรอืไม่ 
 □ 1. ไมส่นใจ/ สนใจน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
36. โดยรวมแลว้ ท่านสนใจทีจ่ะพฒันาตนเอง เพื่อความกา้วหน้าในชวีติ หรอืไม่ 
 □ 1. ไมส่นใจ/ สนใจน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย    
 □ 3. ปานกลาง   □ 4. มาก     
 □ 5. มากทีสุ่ด 
37. ท่านมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการอบรม/ ศกึษาต่อ/ ดูงาน เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของ
ตนเอง หรอืไม ่
 □ 1. ไมม่โีอกาส/ มโีอกาสน้อยทีสุ่ด  □ 2. น้อย    
 □ 3. ปานกลาง     □ 4. มาก    
 □ 5. มากทีสุ่ด 
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สขุภาพเงินดี (Happy Money) 
38. ท่านรูส้กึว่า การผ่อนช าระหน้ีสนิต่างๆ โดยรวมของท่านในปจัจบุนัเป็นภาระ หรอืไม ่
 □ 1. เป็นภาระหนกัทีสุ่ด   □ 2. เป็นภาระหนกัมาก  
 □ 3. เป็นภาระปานกลาง   □4. เป็นภาระน้อย   
 □ 5. ไมเ่ป็นภาระ/ ไมไ่ดผ้่อนช าระ/ ไมม่หีนี้สนิ 
39. ท่านผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครัง้หรอืไม่ 
 □ 1. ไมต่รงเวลาทุกครัง้   □ 2. ไมต่รงเวลาบ่อยครัง้  
 □ 3. ตรงเวลาบา้งบางครัง้   □ 4. ตรงเวลาเกอืบทุกครัง้  
 □ 5. ตรงเวลาทุกครัง้/ ไมไ่ดผ้่อนช าระ/ ไมม่หีนี้สนิ 
40. โดยรวมแลว้ ท่านมเีงนิเกบ็ออมในแต่ละเดอืน หรอืไม่ 
 □ 1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด    □ 2. ม/ี เกบ็ออมเพยีงเลก็น้อย  
 □ 3. ม/ี เกบ็ออมปานกลาง   □ 4. ม/ี เกบ็ออมมาก   
 □ 5. ม/ี เกบ็ออมมากทีสุ่ด 
41. โดยรวมแลว้ ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บัทัง้หมดในแต่ละเดอืนเป็นอย่างไร เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
รายจา่ยทัง้หมดในแต่ละเดอืน 
 □ 1. รายจา่ยเกนิกว่ารายไดม้าก  □ 2. รายจา่ยเกนิกว่าเลก็น้อย 
 □ 3. รายไดพ้อๆ กบัรายจา่ย   □ 4. รายจา่ยน้อยกว่ารายได ้
 □ 5. รายจา่ยน้อยกว่ารายไดม้าก 
 

การงานดี (Happy work-life) 
42. ท่านมคีวามสุขต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมขององคก์ร หรอืไม่ 
 □ 1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก    □ 5. มากทีสุ่ด 
43. ท่านไดร้บัการดแูลเกีย่วกบัสุขภาพทีด่จีากองคก์ร หรอืไม่ 
 □ 1. ไมไ่ดร้บั/ ไดร้บัน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง  
 □ 4. มาก     □ 5. มากทีสุ่ด 
44. ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารทีอ่งคก์รจดัใหห้รอืไม่ 
 □ 1. ไมพ่อใจเลย/ พอใจน้อยทีสุ่ด □ 2. พอใจน้อย 
 □ 3. พอใจปานกลาง   □ 4. พอใจมาก 
 □ 5. พอใจมากทีสุ่ด 
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45. ท่านไดร้บั การปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน/ พรบ.ขา้ราชการ 2551 จากองคก์ร
ของท่าน หรอืไม ่
 □ 1. ไมไ่ดเ้ลย/ ไดร้บัน้อยทีสุ่ด   □ 2. ไดร้บัเลก็น้อย   
 □ 3. ไดร้บัพอสมควร    □ 4. ไดร้บัมาก  
 □ 5. ไดร้บัมากทีสุ่ด 
46. ท่านไดร้บัการพจิารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง/ ปรบัขึน้เงนิค่าจา้งประจ าปี ทีผ่่านมาดว้ย
ความเหมาะสมหรอืไม ่
 □ 1. ไมเ่หมาะสม/ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด  □ 2. น้อย  
 □ 3. ปานกลาง     □ 4. มาก  
 □ 5. มากทีสุ่ด 
47. อาชพีของท่านในขณะน้ีมคีวามมัน่คง หรอืไม่ 
 □ 1. ไมม่ัน่คง/มัน่คงน้อยทีสุ่ด   □ 2. มัน่คงน้อย   
 □ 3. มัน่คงปานกลาง    □ 4. มัน่คงมาก   
 □ 5. มัน่คงมากทีสุ่ด 
48. ค่าตอบแทนทีท่่านไดร้บัคุม้ค่ากบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการท างาน (การถูกฟ้องรอ้ง/ การ
ไดร้บัอนัตรายจากการท างาน ฯลฯ) 
 □ 1. ไมคุ่ม้ค่า/ คุม้ค่าน้อยทีสุ่ด   □ 2. คุม้ค่าน้อย  
 □ 3. คุม้ค่าปานกลาง    □ 4.คุม้ค่ามาก  
 □ 5. คุม้ค่ามากทีสุ่ด 
49. ขณะทีท่ างานอยูใ่นองคก์รน้ี หากท่านมโีอกาสไดศ้กึษาต่อและเมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้ ท่าน
จะท างานต่อหรอืว่าลาออก 
 □ 1. ลาออกแน่นอน  □ 2. อาจจะลาออก  □ 3. น่าจะลาออก 
 □ 4. ไมล่าออก  □ 5. ไมล่าออกแน่นอน 
50. ถา้ท่านมโีอกาสเปลีย่นสถานทีท่ างาน หรอืองคก์รอื่นชวน/ ตอิต่อไปท างาน ท่านพรอ้มทีจ่ะ
ไป หรอืไม ่
 □ 1. ไปแน่นอน/ ไปทนัท ี □ 2. คดิว่าจะไป  □ 3. ไมแ่น่ใจ 
 □ 4. ไมไ่ป   □ 5. ไมไ่ปแน่นอน 
51. โดยรวมแลว้ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในขอ้เสนอแนะกบันายจา้ง หรอื
หวัหน้างาน หรอืไม่ 
 □ 1. ไมม่สี่วนรว่ม/ มน้ีอยทีสุ่ด  □ 2. มสี่วนรว่มบา้งเลก็น้อย  
 □ 3. มสี่วนรว่มปานกลาง  □ 4. มสี่วนรว่มมาก  
 □ 5. มสี่วนรว่มมากทีสุ่ด 
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52. ความถูกต้อง ของการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รบัจากองค์กรของท่านเป็น
อยา่งไร 
 □ 1. ไมถู่กตอ้งทุกครัง้    □ 2. ไมถู่กตอ้งบ่อยครัง้  
 □ 3. ถูกตอ้งบา้งเป็นบางครัง้   □ 4. ถูกตอ้งเกอืบทุกครัง้ 
 □ 5. ถูกตอ้งทุกครัง้ 
53. ความตรงเวลา ของการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านไดร้บัจากองคก์รของท่านเป็น
อยา่งไร 
 □ 1. ไมต่รงเวลาทุกครัง้   □ 2. ไมต่รงเวลาบ่อยครัง้  
 □ 3. ตรงเวลาบา้งเป็นบางครัง้   □ 4. ตรงเวลาเกอืบทุกครัง้ 
 □ 5. ตรงเวลาทุกครัง้ 
54. โดยรวมแลว้ท่านท างานอยา่งม ี“ความสุข” หรอืไม ่
 □ 1. ไมม่/ี มน้ีอยทีสุ่ด  □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง 
 □ 4. มาก   □ 5. มากทีสุ่ด 
55. ท่านภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นพนกังาน/ บุคลากรขององคก์ร/ ไดท้ างานในองคก์รน้ี หรอืไม่ 
 □ 1. ไมภ่าคภมูใิจ/ ภมูใิจน้อยทีสุ่ด  □ 2. น้อย 
 □ 3. ปานกลาง    □ 4. มาก 
 □ 5. มากทีสุ่ด 
56. ท่านรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มองคก์รทีท่่านท างานในปจัจบุนั หรอืไม ่
 □ 1. ไมรู่ส้กึ/ รูส้กึน้อยทีสุ่ด □ 2. น้อย   □ 3. ปานกลาง 
 □ 4. มาก   □ 5. มากทีสุ่ด 

 
ขอขอบพระคณุในการให้ความร่วมมือช่วยตอบแบบสอบถาม 
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ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นางสาวสุภทัรา เผอืกโสภา เกดิเมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2532 สถานที่เกดิ 
จงัหวดัจนัทบุร ีส าเรจ็การศึกษาปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ สาขาภาควชิาการบรหิารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เมื่อปี พ.ศ. 2555 และศกึษาต่อในระดบั
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2555  

 
 

 


