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ปัจจัยส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กลุ่มธุรกจิผลติแม่พมิพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยา 

FACTORS AFFECTING TO HAPPINESS IN PERSONAL WORKING OF 
SME’S PRINTING BUSINESS IN PATHUMTHANI AND AYUTTHAYA 

PROVINCE.   
ยนืยงค ์ศรีหาภูธร1  พวงเพชร สุขประเสริฐ2 
------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจยัเร่ืองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ
พนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์   เขตปทุมธานีและเขต
อยุธยา   ศึกษาถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานใน บริษทัขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์แยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยุธยา  และเพื่อให้สามารถนํา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานใน บริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม
ธุรกิจผลิตแม่พิมพแ์ยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยธุยาไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได้ โดยกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ พนกังานท่ีทาํงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มธุรกิจผลิต
แม่พิมพเ์ขตปทุมธานีและเขตอยุธยา จาํนวนทั้งส้ิน 9 บริษทัและมีจาํนวนพนกังานทั้งหมด 137 คน 
โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น การสัมภาษณ์พนกังานจาํนวน 8 คนจากหน่ึงในบริษทั
กลุ่มตวัอยา่ง และใชแ้บบสอบถามจาํนวน 137 ชุด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานในบริษทัขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์ เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ีหน่ึงคือ ปัจจยั
การพฒันาและเรียนรู้ส่ิงใหม่ รองลงมาคือปัจจยัเวลาในการทาํงาน ต่อมาลาํดบัท่ีสาม ปัจจยัความรัก
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งานและความพึงพอใจในงานท่ีทาํต่อมาคือ ปัจจยัความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และลาํดบัสุดทา้ย
คือ ปัจจยัเงินเดือน/รายได ้
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข, ธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์
  

Abstract 
  The objective of this research is to study factors that effects to the happiness in personal 
working of SME’s printing business in Pathumthai and Ayutthaya province. This research study 
about factors that effects to happiness in personal working of printing business’s staff devided by 
the areas of Pathumthani and Ayutthaya province and able adapt those factors in organizations. The 
sample group were staffs of printing businesses in Pathumthani and Ayutthaya province, total 9 
companies and 137 employees were selected as the sample group. The data were collected by using 
interview 8 employees and using questionaire with 137 employees who work in printing businesses 
in Pathumthani and Ayutthaya province. The statistic test for this research were percentage, mean 
and standardiviation.    
 The result of this research shown that the factors affecting to the happiness in personal 
working of SME’s printing business in Pathumthai and Ayutthaya province are 1) development and 
learning, 2) working time, 3) love and contentment in job, 4) the relationship with colleagues and 
the last factor is salary and income.   
   
Key words: factors affecting to happiness, printing business  
 
บทน า 
 การศึกษา มนุษยท์ุกคนส่วนใหญ่เม่ือย่างเข้าสู่วยัทาํงานก็ล้วนแต่ต้องมีการทาํงาน ซ่ึง

โดยทัว่ไปคนทาํงานใช้เวลาไม่ตํ่ากว่าหน่ึงในสามของแต่ละวนั ใช้ชีวิตอยู่ในท่ีทาํงานเสมือนเป็น

บา้นหลงัท่ีสองโดยเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกในการทาํงานไปไม่วา่จะเป็นการทาํงานเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ผลตอบแทนแลว้นาํมาใชต้อบสนองความตอ้งการของเราบางอย่าง เช่น ตอ้งการเงินเดือนเพื่อเล้ียง

ชีพตนเองและครอบครัวบางคนตอ้งการไดช่ื้อเสียงการได้รับการยกย่อง บา้งก็ทาํงานก็เพื่อเป็นท่ี
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ยอมรับในสังคม บางคนทาํงานเพื่อความร่ํารวยเงินทอง ฯลฯ ซ่ึงเหตุผลของแต่ละคนท่ีทาํงานมีความ

แตกต่างกนัออกไป  ในการทาํงานส่วนใหญ่มกัจะมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัไปของตวับุคคล และผลท่ี

ตามมาของการทาํงานเป็นระยะเวลาหน่ึงคือ อาการเม่ือยลา้  เบ่ือหน่ายจากงาน บางคนท่ีเป็นระดบั

บริหารก็มกัจะเกิดความเครียดเกิดขึ้น จากการทาํงานในองค์การซ่ึงมกัจะเกิดปัญหาในเร่ืองความ

ขดัแยง้กนั และจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งปัจจยัภายนอกและภายใน

องคก์ารเอง ลว้นมีความเครียดและความกดดนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดด้งันั้นจึงปฏิเสธไม่ไดว้่าทุกคน

จึงตอ้งการแสวงหาความสุขจากส่ิงท่ีอยู่รอบตวั ทั้งจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การทาํงาน รู้สึก

ผอ่นคลายความกดดนั แต่มีส่วนหน่ึงท่ีโชคดีท่ีสามารถมีความสุขในการทาํงานเกิดขึ้นได ้จากท่ีผ่าน

มีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนไปว่าปัจจยัท่ีทาํให้คนทาํงานอยู่ในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงนั้นขึ้นอยูก่บั

เงินเดือน รายได ้ไดเ้งินเดือนเยอะสามารถนาํไปใช้ไดส้ะดวกในการดาํรงชีวิต หรือการท่ีมีเพื่อน

ร่วมงานความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีหัวหน้าท่ีเขา้ถึงได้ สุขภาพกายใจ และอารมณ์ รวมถึง

สภาพแวดลอ้มท่ีทาํงานท่ีดี จึงทาํให้บุคลนั้นยงัคงสภาพการทาํงานในองค์การนั้นๆ แต่เม่ือมาถึง

สภาวการณ์ขององค์การต่างในปัจจุบันท่ีพบว่าเกิดปัญหาด้านทรัพยากรด้านบุคคลากรท่ี มีการ

ลาออกจากงาน เปล่ียนงานบ่อย การขาดการเอาใจใส่ในงานจนส่งผลต่อการท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนกังานท่ีไม่เป็นมาตรฐานท่ีกาํหนด ส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายขององคก์ารซ่ึงส่วน

ใหญ่แลว้ปัญหาน้ีถูกมองว่าสาเหตุท่ีมีอตัราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากปัจจยั

ดา้นเงินเดือน รายไดน้อ้ย หรือเกิดจากความขดัแยง้ในองคก์รบา้ง ไม่มีความกา้วหนา้ในงาน ไม่ชอบ

ในงานท่ีทาํ แต่มองขา้มในเร่ืองของส่ิงท่ีทาํให้คนทาํงานมีความสุขท่ีจะส่งผลดีต่อทั้งตนเองและ ต่อ

การทาํงานและทา้ยท่ีสุดก็มีผลดีต่อองคก์าร 

จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสุขในการทํางานของมาเนีย  (Manion,2003) ซ่ึงได้

ทาํการศึกษาปัจจยัและองค์ประกอบของความสุขในการทาํงานจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนักงาน

พยาบาลมาเนียนไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัความสุขในการทาํงานไวว้่าความสุขในการทาํงานคือการ

เรียนรู้จากการกระทาํการสร้างสรรคข์องตนเองการแสดงออกโดยการยิม้ หัวเราะมีความปลาบปล้ืม

ใจนาํไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยความรู้สึกอยากท่ีจะทาํงานบุคลากรมี

ความผูกพนัและมีความพึงพอใจท่ีไดป้ฏิบติังานและยงัพบว่าความรู้สึกมีความสุขในการทาํงานและ
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มีความพึ่ งพอใจในงานส่วนหน่ึงเป็นผลจากการมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสร้างโอกาสให้

พนักงานรู้สึกถึงการท่ีทาํงานอย่างมีความหมายความสุขซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างการทาํงานนั้ นมี

ความสําคญัต่อสภาพจิตใจ และร่างกายของคนเราได ้การทาํงานให้เต็มไปดว้ยความสุข พลงังานใน

ร่างกายจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ดงัจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนันั้นหลายๆองค์การได้ให้ความสําคญัในการ

เสริมสร้างความสุขในการทาํงานเพราะเห็นแลว้ว่าความสุขท่ีเพิ่มขึ้นนั้นเท่ากบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานเพิ่มขึ้นนั้นความสําเร็จของผลการปฏิบติังานก็เพิ่มขึ้นอีกทั้งการสร้างความสุขท่ีดีในองคก์าร

หรือการเป็นองค์การแห่งความสุขนั้นไม่เพียงแต่สร้าง ความพึงพอใจในการทาํงาน ยงัสามารถลด

อตัราการขาดงาน และการลาออกแลว้ องคก์ารในปัจจุบนัจึงไดก้็ไดใ้ห้ความสําคญักบัประเด็นของ

ความสุขในการทาํงาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในองคก์ารมีความพึงพอใจ การมีสุขภาพกายและ

ใจท่ีดี นําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย อาทิเช่น บริษทั Google ท่ีมุ่งเน้นในการสร้างความสุขในการ

ทาํงาน บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย จนส่งผลให้เกิดการคิดคน้นวตักรรม ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆกบั

ธุรกิจ อัตราการลาออกตํ่า ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพของพนักงานก็จะลดลง เน่ืองมาจาก

ผลกระทบจากความเครียดในการทาํงานลดลง ส่งผลต่อ ผลกาํไรท่ีเห็นไดใ้นปัจจุบนัของบริษทัส่วน

ในประเทศไทยนั้นยกตวัอย่างเช่นท่ี SCG มีการให้ความสําคญัในการดูแลพนักงานพนักงานเป็น

ทรัพยากรอนัมีค่าท่ีสุดและดูแลพฒันาอย่างต่อเน่ืองดา้นการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว

เดียวกันวฒันธรรมการทาํงานแบบพี่น้อง เน้นบรรยากาศ การทาํงานเป็นทีมพนักงานรุ่นพี่เป็นผู ้

ถ่ายทอดความรู้ วิธีการทาํงาน และวฒันธรรมองค์กรให้กบัน้องใหม่เพื่อให้สามารถปรับตวัและ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  

 จากขอ้มูลดังกล่าวขั้นตน้ จึงเป็นท่ีมาของผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงานของพนกังานในบริษทัโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม

ในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยาท่ีประสบปัญหาการยา้ยงาน ลาออกจากงาน 

การขาดงานอยูเ่ป็นประจาํส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เม่ือทราบปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน

และนาํไปสู่การสร้างให้เกิดในองคก์ารเพื่อท่ีจะสามารถลดปัญหาอตัราการยา้ยงาน ลาออก การขาด

งานลางาน ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพของพนักงาน การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การพฒันา

องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานใน บริษทัขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพแ์ยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยธุยา 

2. เพื่อให้สามารถนาํปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานใน บริษทัขนาด

กลางและขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพแ์ยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยธุยาไปประยกุตใ์ชใ้น

องคก์รได ้

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

รายได ้

ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาการทาํงาน 

ตำแหน่งหน้าที่การงาน 
 
 

 

ความสุขในการทาํงาน 
ของพนกังานในบริษทัขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจ 
ผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานี 

และเขตอยธุยา 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 

1. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
2. ความรักในงาน พึงพอใจในงาน 

3. เงินเดือนรายได ้
4. เวลาในการทาํงานยืดหยุน่ได ้

5. พฒันาเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานใน บริษทัขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพแ์ยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยธุยา 

 2. สามารถนาํปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานใน บริษทัขนาดกลาง

และขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์แยกตามเขตปทุมธานีและเขตอยุธยา  ไปประยุกต์ใช้ใน

องคก์รอ่ืนได ้

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดความสุขในการท างาน 

กระทรวงสาธารณสุข (2548) อธิบายความหมายของความสุขไว้ว่า  ความสุขคือ

ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข 

จงจิต เลิศวิบูรณ์มงคล (2547) กล่าวไวว้่า ความสุขหมายถึงกิจกรรมเชิงปัญญาและเหตุผล

ท่ีใหค้วามพึงพอใจต่อบุคคลอนันาํมาซ่ึงความสาํเร็จของชีวิต 

พรรณิภา สืบสุข.(2548) กล่าวไวว้่าการท่ีบุคคลไดก้ระทาํในส่ิงท่ีตนรักรู้สึกสนุกสนาน

และศรัทธาในส่ิงท่ีทาํ มีความพอใจในการปฏิบติั ประสบการณ์ท่ีไดรั้บเกิดความสร้างสรรคสุ์ขเชิง

บวก 

อภิชยั มงคล (2552) อธิบายวา่ความหมายของความสุขหมายถึงสภาพชีวิตท่ีเป็นสุขอนัเป็น

ผลจากความสามารถในการขจดัปัญหาในการดาํเนินชีวิตท่ีมีศกัยภาพท่ี จะพฒันาตนเองเพื่อคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใตส้ภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง

ไปความสุขจึงสามารถคน้หาไดจ้ากตวัของเราเอง 
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          Peter Warr (2007) (อ้างถึงใน พิชญา วะนะสุข, 2552) ความสุขในการทํางาน หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในใจท่ีมีต่องาน พึงพอใจในงานและมีสาเหตุปัจจยัจาก 

1. ความร่ืนรมยใ์นงาน คือ สนับสนุนกับการทาํงานและไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ 

ในขณะทาํงาน   

2. ความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจในงาน เป็นความรู้สึกดีความถูกใจและยินดีในการ

ทาํ          

3. ความกระตือรือร้น โดยเกิดความรู้สึกวา่อยากทาํงาน มีชีวิตชีวาในการทาํงาน ความรู้สึก

ของอยากทาํงานคล่องแคล่วรวดเร็ว  

Positive Sharing Company โดย Chieft Happiness Officer Alexander Kjerulf  (อ้างถึงใน

บุญจง ชวศิริวงษ์, 2550) กล่าวว่า ความสุขในการทาํงาน หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ

ของคนต่อเหตุการณ์ในการทาํงานโดยท่ีบุคคลนั้น ประกอบดว้ย 

1. เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกบังานกระทาํ  

  2. ทาํงานท่ีดีและมีความภาคภูมิใจกบังาน 

3. ทาํงานร่วมกบัคนดี  

4. ยอมรับวา่งานท่ีกระทาํอยูน่ั้นมีความสาํคญั  

5. มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระทาํ 

6. มีความรับผิดชอบต่องานกระทาํ 

7. รู้สึกสนุกมีความสุขในการทาํงาน 

8. มีความรู้สึกวา่ไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการทาํงาน 
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จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีสามารถกล่าวโดยสรุปความสุขในการทาํงาน หมายถึงความรู้สึกท่ี

เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนต่อเหตุการณ์ในการทาํงานการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทาํให้เกิดขึ้นใน

การทาํงาน โดยท่ีบุคคลกบังานท่ีทาํมีความสําคญั เกิดความภาคภูมิใจในงาน ไดท้าํงานร่วมกบัคนดี

เห็นคุณค่าของงานท่ีเรากระทาํ มีความสุขในการรับผิดชอบ และรู้ไดว้า่ไดรั้บการสนบัสนุน  

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

 Manion (2003) ได้กล่าวไว้ว่าความสุขในการทํางาน (Joy at Work) ตามแนวคิดของ 

Manion (อา้งถึงใน ประทุมทิพย ์เกตุแกว้, 2551, หน้า 39) หมายถึงผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากการ

กระทาํ การสร้างสรรคข์องตนเอง การแสดงออกโดยการยิม้หวัเราะมีความปลาบปล้ืมใจ นาํไปสู่การ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติังาน เช่น การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรค์ใน การ

ทํางานเพิ่มมากขึ้ นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล มีการตัดสินใจได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจากการประสบความสําเร็จในการทาํงาน ทาํให้แสดงอารมณ์ในทางบวก  

(อา้งถึงใน กลัยารัตน์ อ๋องคณา, 2549) ความสุขสนุกสนานทาํให้สถานท่ีทาํงานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย์ มี

สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีดี บุคคลท่ีปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสุขสนุกสนาน ทาํให้เกิด

สัมพนัธ์ภาพท่ีดีในท่ีทาํงาน มี ความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความผูกผนัในงานทาํให้คง

อยู่ในองคก์รต่อไป บุคคลท่ีปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสุขสนุกสนานทาํให้เกิดสัมพนัธ์ภาพท่ีดีใน

ท่ีทาํงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความผูกผนัในงานทาํให้คงอยู่ในองคก์รต่อไป 

มุ่งอธิบายโดยปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีมาของความสุข 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. การติดต่อสัมพนัธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานท่ีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ 

ของบุคลากรในสถานท่ีทาํงาน โดยท่ีบุคลากรมาร่วมกนัทาํงานเกิดสังคม การทาํงานเกิด สัมพนัธ์

ภาพท่ีดีกับบุคลากรท่ีตนปฏิบติังาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การสนทนา พูดคุย      

อยา่งเป็นมิตรใหก้ารช่วยเหลือ ซ่ึงไดรั้บการช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน เกิดมิตรภาพระหวา่ง ปฏิบติังาน

กับบุคลากร และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนได้อยู่ทามกลางเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรักและความ

ปรารถนา ดีต่อกนั  
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2.  ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกผนั อย่าง

เหนียวแน่นกับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ  มีความยินดีในส่ิงท่ีเป็น 

องคป์ระกอบของงานกระต่ือรือร้น ต่ืนเตน้ดีใจเพลิดเพลินในการท่ีจะปฏิบติังาน และปรารถนาท่ีจะ 

ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจรู้สึกเป็นสุข เม่ือไดป้ฏิบติังานมีความภูมิใจท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ใน

งาน 

3.  ความสําเร็จในงาน (Work Achievement)หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบติังานได้บรรลุ 

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยไดรั้บความสาํเร็จในการทาํงานไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานท่ีทา้ทายให้

สําเร็จ มีอิสระในการทาํงานเกิดผลลพัธ์ การทาํงานไปในทางบวก ทาํให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิด

ความภาคภูมิใจในการพฒันาและเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ เพื่อปฏิบติังานใหส้าํเร็จมีความกา้วหนา้ และ

ทาํใหอ้งคก์รเกิดการพฒันา 

4.  การเป็นท่ียอมรับ (Recognition)หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองไดรั้บการยอมรับและความ

เช่ือถือจากผูร่้วมงานผูร่้วมงานไดรั้บรู้ถึง ความพยายามเก่ียวกบัเร่ืองงานท่ีไดป้ฏิบติัของตน ไดรั้บ

การยอมรับจากผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ไดรั้บความคาดหวงัท่ีดีในการปฏิบติังานและ ความ

ไวว้างใจจากผูร่้วมงาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูร่้วมงาน 

Diener (2003) (อา้งถึงในจงจิต เลิศวิบูลยม์งคล, 2547)  ไดใ้ห้คาํอธิบายไวว้่า  ปัจจยัหรือ

องคป์ระกอบของความสุขอารมณ์ดา้นบวกของอารมณ์ในช่วงชีวิตหน่ึง และความสุขเป็นส่ิงท่ีสาํคญั

หรือเป็นรากฐานของการดาํรงชีวิตเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีดีท่ีใชป้ระเมินความเป็นอยูห่รือเป้าหมาย

หลกัของชีวิตคนท่ีมีความสุข เกิดขึ้นได้จากปัจจยัแตกต่างกัน เช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ 

สภาพแวดลอ้ม และองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

1. ความพึ่งพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)การท่ีบุคคลมีความพอใจในส่ิงท่ีตนเป็นและ

กระทาํอยู่มีความสมหวงักบัเป้าหมายของชีวิตสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สรุป ปัจจยัความสุขของ

คนทาํงาน มาจากความตอ้งการของบุคคลมีทั้งความตอ้งการทากายภาพและความตอ้งการทางจิตใจ

หรือสังคม ความตอ้งการอาจแบ่งเป็นความตอ้งการภายนอกและความตอ้งการภายใน ซ่ึงไดรั้บการ
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ตอบสนอง ตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เข้าใจ และยอมรับในส่ิงท่ีเกิดขึ้น โดยไม่จาํเป็นต้อง

ปรับตวั  

2. ความพึ่งพอใจในงาน (Work Satisfaction) การท่ีบุคคลไดก้ระทาํในส่ิงท่ีตนรักและชอบ

พอใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานมีความสุข เม่ืองานท่ีกระทาํสาํเร็จลุล่วงตาม 

เป้าหมาย ตลอดจนทาํงานใหเ้กิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

 3. อารมณ์ทางบวก (Positive Effect) การท่ีบุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับส่ิงท่ีดี 

ร่ืนรมยห์รรษาสนุกสนาน กับการทาํงานยิ้มแยม้แจ่มใสเบิกบานใจได้เสมอ ขณะทาํงานเล่ือมใส 

ศรัทธาในส่ิงท่ีตนกระทาํ รับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของงานท่ีกระทาํ  

 4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเป็นทุกขก์บัส่ิงไม่ดีท่ี เกิดขึ้น

ในการทาํงาน เช่น คบัขอ้งใจเบ่ือหน่ายเศร้าหมองไม่สบายใจ เม่ือเห็นการกระทาํท่ี ไม่ซ่ือสัตย์ 

หรือไม่ถูกตอ้งอยากปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ้น เพือ่สนองความตอ้งการของตนใหมี้ความสุข 

 ชาญวิทย ์วสันตธ์นารัตน (2551) สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ไดน้าํเสนอแนวทางการสร้างองคก์ารแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยประกอบดว้ยความสุข 8 

ประการและก่อให้เกิดสุขาวะท่ีมี 4 มิติคือกายใจสังคมและจิตวิญญาณซ่ึงมีอยู่3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

ความสุขของคนความสุขของครอบครัวความสุขของสังคมการสร้างความสุขในท่ีทาํงานจะทาํให้

บุคลากรมีความสุขดาํรงชีวิตอย่างเหมาะสมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงานเกิดบรรยากาศ

ในการทาํงานท่ีดีมีแรงจูงใจในการทาํงานมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีองคก์ารเองก็จะไดรั้บประโยชน์จาก

การมีบุคลากรกระตือรือร้นเป่ียมไปด้วยพลงัแห่งความคิดและการเพิ่มผลการปฏิบติังานโดยแบ่ง

ออกเป็น 

1. ความสุขทางกาย (Happy Body) ความสุขจากการมีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายและใจซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการรู้จกัใชชี้วิตเป็นสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่
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2. นํ้าใจงาม (Happy Heart) ความมีนํ้าใจเอ้ืออาทรต่อกนัและกนัในองคก์ารเป็นส่ิงสาํคญัท่ี

เช่ือว่าไม่มีใครอยู่ ได้คนเดียวในโลกต้องรู้จักการแบ่งปันและต้องรู้สึกว่าเม่ือคิดถึงคนอ่ืนก็มี

ความสุขใจเกิดขึ้น 

3. ผอ่นคลาย (Happy Relax) ตอ้งรู้จกัการผอ่นคลายตอ้ส่ิงต่างๆ ในการดาํเนินชีวิตไม่ว่าจะ

เป็นการทาํงานหรือการใชชี้วิตตอ้งรู้จกัปล่อยวางตอ้งมีคาํวา่หยดุเพื่อจะมีสติแลว้คิดเดินต่อไป 

4. พฒันาสมอง (Happy Brain) ความสุขจากการได้เรียนรู้พฒันาสมองตวัเองจากแหล่ง

ต่างๆ นาํไปสู่ความเป็นมืออาชีพและความกา้วหน้าในการทาํงานคนเราเรียนเพื่อรู้มีปัญญากา้วหน้า

ในชีวิตเป็นส่ิงสาํคญัอนาคตกา้วหนา้เงินทองเกียรติยศช่ือเสียงความตอ้งการต่างๆ ของมนุษยม์นัเกิด

จากการเรียนรู้พฒันาตนเอง 

5. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการดาํเนินชีวิต

ความสุขของคนทาํงานเกิดได้จากธรรมะจริยธรรมความซ่ือสัตย์เป็นสําคัญของมนุษย์ทุกคนท่ี

องคก์ารตอ้งสร้าง 

6. ปลอดหน้ี (Happy Money) มีเงินรู้จกัเก็บรู้จกัใชไ้ม่เป็นหน้ีถา้เช่ือว่าหาความสุขดว้ยเงิน

ไม่มีวนัพอเงินสําคญัแต่ไม่ใช่ท่ีสุดเพราะบางคร้ังเงินไม่สามารถตอบสนองความสุขให้คนได้จริงๆ

แลว้สุขไม่ไดอ้ยูท่ี่ไหนอยูท่ี่รู้จกัพอ 

7. สร้างความสุขจากการมีครอบครัวท่ีดี (Happy Family) ครอบครัวท่ีเข้มแข็งย่อมเป็น

ครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คงความสุขท่ีให้กบัคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ ญาติผูใ้หญ่

บุตรภรรยาหรือหลานคือการสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจใหค้รอบครัว 

8. ความสุขท่ีเกิดจากสังคม (Happy Society) สังคมดีจะเกิดขึ้นได้เม่ือมีความรักความ

สามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อคนในชุมชนคนทาํงานท่ีพกัอาศยั 
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Peter Warr. (2007) ได้อธิบายแนวคิดว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ

ประกอบไปดว้ย 

1. ความร่ืนรมยใ์นงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในขณะทาํงานโดยเกิดความรู้สึก

สนุกกบัการทาํงานและไม่มีความรู้สึกวิตกกงัวลใดๆในการทาํงาน 

2. ความรู้สึกกระตือรือร้น เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้ นในขณะทาํงานโดยเกิด

ความรู้สึกว่าอยากทาํงานมีความต่ืนตวัทาํงานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา

ในการทาํงาน 

3. ความพึงพอใจในงาน เป็นความร็สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้ นในขณะทํางานโดยเกิด

ความรู้สึกเพลิดเพลินชอบสนใจพอใจและยนิดีในการปฏิบติังานของตน 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม

ธุรกิจผลิตแม่พิมพเ์ขตปทุมธานีและเขตอยุธยา จาํนวน 9 บริษทัและมีจาํนวนพนักงานรวมกันได้

ทั้งหมด 137 คนกลุ่มตวัอย่างจึงใช้ประชากรทั้งหมดในการวิจยัคร้ังน้ี คือพนักงานทั้งหมดจาํนวน 

137 คน  โดยทาํการแบ่งดาํเนินการวิธีกบักลุ่มตวัอย่างดงัน้ี คือ ทาํการสัมภาษณ์เพื่อหาตวัแปรท่ีจะ

ใช้ในการวิจยักับตัวแทนพนักงานจากทั้ง 9 บริษทัโดยประกอบด้วยพนักงาน 8 คนในตาํแหน่ง

หัวหนา้งาน 1 คน และในตาํแหน่งพนกังาน 7 คนของบริษทั พีเอ็มพี โมลด์ แอนด์ พาร์ท จาํกดั และ

ในการสอบถามโดยใหแ้บบสอบถามพนกังานจากทั้ง 9 บริษทั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการด้วยสัมภาษณ์เพื่อหาตัวแปรของปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสุขในการทาํงานโดยลกัษณะคาํถามปลายเปิด โดยประกอบด้วยการสอบถามเก่ียวกบัเร่ือง

สถานภาพทัว่ไปของพนกังานผูต้อบและสัมภาษณ ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานตาม

ความคิดของพนกังานคนท่ีใหส้ัมภาษณ์ 
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จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มารวมกนักบัการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้

ไดม้าของตวัแปรตน้และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม

ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์เขตปทุมธานีและเขตอยุธยาท่ีตอ้งการศึกษา จากนั้นทาํการออกแบบสอบถาม

จาํนวน 1 ชุดโดยท่ีแบบสอบถามแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  เป็นมีลกัษณะเป็นแบบสํารวจเร่ืองสถานภาพทัว่ไป  ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วน

ต่าง ๆ ได้แก่ เพศอายุสถานภาพรายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาระยะเวลาการทาํงานตาํเหน่งงาน

หนา้ท่ี เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน 

วิธีสร้างเคร่ืองมือ   ผูว้ิจยัไดท้าํการปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานใน

บริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา 

1.  สัมภาษณ์แบบเจาะลึกพนกังาน 

2.  ศึกษาหลกัการทฤษฎีจากตาํรา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจยั 

3.  นาํขอ้มูลท่ีไดม้ากาํหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั 

4.  สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 

5. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้พนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา กบักลุ่มตวัอยา่งพนกังานจาํนวน 137 คน 

 

โดยสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ีคือการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป วิเคราะห์โดยการแจก

แจงความถ่ีโดยการคาํนวณ คา้ร้อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานแต่ละด้านวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ระดบัความสุขในการทาํงานและแปรผล ตามเกณฑต์ดัสินใจท่ี

ทาํไวด้งัน้ี 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ระดับความสุขในการทาํงานของพนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่ม

ธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยาอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานผลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ะเห็นไดช้ดัเจนขึ้นวา่ ความสุขในการทาํงานของพนกังานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยา ในเร่ืองของปัจจยัหลกัๆส่งผลต่อความสุขใน

การทาํงานจะพบไดด้งัน้ี ปัจจยัการพฒันาและเรียนรู้ส่ิงใหม่มีระดบัคะแนนล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.14) รองลงมาคือปัจจยัเวลาในการทาํงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11) ต่อมาลาํดบัท่ีสาม ปัจจยั

ความรักงานและความพึงพอใจในงานท่ีทํา  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ) ลําดับต่อมาคือ ปัจจัย

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ) และลาํดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัเงินเดือน/รายได ้

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 )  ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ

พนกังานในบริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา 

จากการศึกษาขอ้มูลจจากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นเพศชายทั้งหมดมีเงินเดือน

สูงเม่ือเทียบกบัวุฒิทางการศึกษา เงินเดือนอยูร่ะหวา่ง 16,000 – 22,000 บาท อายกุารทาํงานงานเฉล่ีย

ประมาณ 3 ปีคร่ึง ปัจจยัท่ีส่งผลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานในบริษทัเป็น

ดงัน้ี 

อนัดบัท่ีหน่ึง  คือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน   

อนัดบัท่ีสอง  คือ ความยดืหยุน่ของกฏระเบียบไม่เขม้งวด  

อนัดบัท่ีสาม  คือเงินเดือนรายได ้ 
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จากขอ้มูลจะพบว่าการทาํงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบริษทัขนาดเล็กๆ

นั้นปัจจยัท่ีส่งผลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานมากท่ีสุดคือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

ทาํงานในลกัษณะพี่นอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทาํให้บรรยากาศในการทาํงานเป็นกนัเองและไม่มี

ความขดัแยง้กนัส่งผลต่อความสุขในการทาํงานและต่อมาดา้นของ ความยืดหยุ่นของกฏระเบียบไม่

เขม้งวดเม่ือเทียบกบับริษทัขนาดใหญ่ท่ีค่อนขา้งเขม้งวดแลว้ ดีกว่ามาก สามารถพูดคุย ขออนุญาติ

เป็นรายกรณีไดย้่อมส่งผลต่อความสุขในการทาํงานอีกเช่นกัน  ส่วนปัจจยัเงินเดือนรายไดสู้งเม่ือ

เทียบกบัวุฒิทางการศึกษาเพียงพอต่อความตอ้งการ เพียงพอต่อรายจ่ายก็เป็นอีกปัจจยัท่ีทาํให้เกิด

ความสุขในการทาํงาน 

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานจะเห็นไดว้่า  ความสุขในการทาํงาน

ของพนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขต

อยธุยา และในเร่ืองของปัจจยัหลกัๆส่งผลต่อความสุขในการทาํงานจะพบไดด้งัน้ี  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานมากท่ีสุดคือ การพฒันาและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ซ่ึงเม่ือ

นาํไปพิจารณาเปรียบเทียบกบัแนวคิดหรือทฤษฎีของนกัวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นั้นจะ

พบว่าไม่มีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงนั้นก็หมายความว่าเฉพาะกลุ่มของพนกังานในบริษทัขนาดกลาง

และขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยานั้นตอ้งการท่ีจะพฒัาตนเอง

และเรียนรู้ส่ิงใหม่ในการทาํงานเพื่อยกระดบัความสามารถ อนัจะนาํมาซ่ึงเงินเดือนรายไดท่ี้เพิ่มขึ้น

ในการประเมินการทาํงานรายปีตลอดจนในกรณีท่ียา้ยบริษทัทาํงานสามารถนาํไปต่อรองเงินเดือน

ไดอี้กดว้ย     

ปัจจยัรองลงมาคือเวลาในการทาํงาน ท่ีมีความยดืหยุน่ไดข้ออนุญาติเป็นรายกรณีได ้เช่นท่ี

ทาํงานอนุญาตให้กลบับา้นก่อนเวลาไดก้รณีมีเหตุจาํเป็น ก็เป็นท่ียอมรับว่าเฉพาะกลุ่มของพนักงาน

ในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยานั้นถือ

เป็นอีกปัจจยัท่ีสาํคญัเพราะไม่เขม้งวดจนเกินไป 

ต่อมาลําดับท่ีสาม ปัจจัยความรักงานและความพึงพอใจในงานท่ีทําโดยงานนั้ นง่าย

เหมาะสมกับความสามารถตรงกับงานท่ีชอบและอยากทาํนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดหรือ
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ทฤษฎีของนกัวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ Manion.(2003) คือ ความรักในงาน (Love of the 

Work) ทาํงานท่ีตนเองชอบ ถนดั รู้สึกรักและผูกผนั รับรู้ว่าตนมีพนัธกิจในการปฏิบติังานให้สําเร็จ 

มีความยินดีในส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบของงานกระต่ือรือร้น ต่ืนเต้นดีใจเพลิดเพลินในการท่ีจะ

ปฏิบติังานและปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงก็จะทาํให้เกิดความสุขในการ

ทาํงาน 

ปัจจยัความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานในลาํดับท่ีส่ีนั้นพบว่าการทาํงานร่วมกันเป็นทีม 

ความเป็นกนัเองผกูพนัเหมือนพี่นอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดหรือทฤษฎีของนกัวิชาการและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งของ Manion.(2003) คือการติดต่อสัมพนัธ์ (Connections) หมายถึง การรับพื้นฐานท่ีทาํให้

เกิดความสัมพนัธ์ ของบุคลากรในสถานท่ีทาํงาน โดยท่ีบุคลากรมาร่วมกนัทาํงานเกิดสังคม การ

ทาํงานเกิด สัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบับุคลากรท่ีตนปฏิบติังาน ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การ

สนทนา พูดคุยอย่างเป็นมิตรให้การช่วยเหลือซ่ึงได้รับการช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน เกิดมิตรภาพ

ระหว่าง ปฏิบติังานกับบุคลากรและความรู้สึกเป็นสุขตลอดจนได้อยู่ท่ ามกลางเพื่อนร่วมงานท่ีมี

ความรักและความปรารถนา ดีต่อกนั  

ลาํดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัเงินเดือน/รายได ้ พบว่ากลบัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการ

ทาํงานน้อยท่ีสุดในเฉพาะกลุ่ม พนักงานในบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิต

แม่พิมพ์ เขตปทุมธานีและเขตอยุธยาท่ีจะไม่ตรงกับกับสมมุติฐานว่าท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อ  เงินเดือน

รายได้นั้น มีผลต่อความสุขในการทาํงาน นั้นแสดงว่ารายได้และผลตอบแทนท่ีกลุ่มตวัอย่างจาก

แบบสอบถามไดรั้บในปัจจุบนันั้นเพียงพอในระดบัความตอ้งการแลว้ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

 การศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ีทาํขึ้นเฉพาะเจาะจงพนกังานบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อม

ในกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์เขตปทุมธานีและเขตอยธุยา ไม่ใช่ตวัแทนของพนกังานบริษทัขนาดกลาง

และขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆทาํให้ผลการวิจยัจะเป็นลกัษณะเฉพาะเร่ืองของความรู้ สึกและ
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ทศันคติของแต่ละคน  ตามเวลาและสภาพแวดลอ้ม ธุรกิจผลิตแม่พิมพ ์ ในกรณีจะทาํการวิจยัในกลุ่ม

ธุรกิจอ่ืนๆ ควรจะเพิ่มการศึกษาความพึงพอใจในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  เช่น การส่ือสารภายใน 

องค์กร การนํานโยบายไปปฏิบติั เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้การศึกษาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงควร

แบ่งกลุ่มพนกังานระหวา่งสาํนกังาน และหน่วยงานปฏิบติัก็สามารถทาํได ้จะทาํใหท้ราบถึงความพึง

พอใจท่ี แทจ้ริงมา กวา่ท่ีศึกษาในภาพรวมอยา่งเดียว   

การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั นาํไปไปต่อยอดงานสร้างเป็นโมดูล

ของการสร้างความสุขในการทาํงานพนักงานบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจผลิต

แม่พิมพใ์นเขตพื้นท่ีอ่ืนๆเพื่อใชใ้นการสร้างความสุขในองคก์รลดการ ลาออก หรือการโยกยา้ยงาน

ของพนกังานกลุ่มธุรกิจผลิตแม่พิมพใ์นปัจจุบนั 
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