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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสุขในการทํางานตามทรรศนะของบุคลากรใน

บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จํากัด 2) เปรียบเทียบระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรที่มี

คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน โดยประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมถุง

พลาสติคไทย จํากัด ประกอบดวย พนักงาน 2 กลุม คือ กลุมพนักงานรายวันและกลุมพนักงานรายเดือน จํานวน 

512 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบ (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาวิจัย พบวา ระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย 

จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งในดานนโยบายการบริหารจัดการขององคกร ดานคาจางผลประโยชน

ตอบแทน ดานสวัสดิการ ดานความสัมพันธทางสังคมภายในองคกร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานโอกาส

ความกาวหนาในการทํางาน และดานสมดุลคุณภาพชีวิตการทํางาน การเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา 

ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน รายได อายุการทํางานและจํานวนผูตองอุปการะ มีระดับความสุขในการทํางาน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้มีขอเสนอแนะวาบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย 

จํากัด ควรมีแนวทางในการพัฒนาองคกรเพื่อสงเสริมใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข โดยองคกรควรปรับปรุง

นโยบายทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ดังนี้ 1) ดานคาจางผลประโยชนตอบแทน เพื่อใหสามารถ

แขงขันไดในธุรกิจใกลเคียงกัน 2) ดานการสื่อสารภายในองคกรที่ชัดเจนทั่วถึง 3) ดานสภาพแวดลอม ควรปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อลดสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพของพนักงาน 4) ดานสวัสดิการ ควรมีการจัดใน

รูปแบบที่ยืดหยุนเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมพนักงานที่มีความแตกตางกันได 

คําสําคัญ : ความสุข  ความสุขในการทํางาน 
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ABSTRACT 
The main objectives of this research were to investigate the workplace happiness levels of 

employees of Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd. and to compare the workplace happiness levels 

among those whose personal characteristics are different. The studied sample was 512 employees of 

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd. The sample was divided into 2 groups: daily wage and monthly 

wage. Data were collected using a questionnaire as a survey tool. Statistical parameters, including 

percentile, mean, and standard deviation, were determined. Statistical (t-test and One-way ANOVA)  

 

This research showed that workplace happiness of employees of Thai Plastic Bags Industries 

Co., Ltd. in aspects of management policy of the organization, wages and benefits, welfare, social 

relations within the organization, workplace environment, work opportunities and advancement, and 

balance and quality of life was ranked at medium level. The comparison of workplace happiness levels 

among personality differences indicated that education level, employee type, wage rate, length of work, 

and number of person under support affected workplace happiness differently at the significant level of 

.05. In addition, it is the suggestions that Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd. should engage in 

organization development to promote employee happiness in the workplace. Human resources 

management policy in terms of wages and benefits, communication, environment, and welfare should 

be improved. Competitive wages and benefits as compared with similar businesses should be offered. 

Communication should be explicit and companywide for consistent understanding. In aspect of 

environment, the workplace should be improved to reduce environmental hazards for employees’ 

health. More flexible welfare options should be established to response to the needs of employees with 

different personal characteristics. 
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คํานํา 

องคกรธุรกิจมีเปาหมายสําคัญ คือ การทํากําไรสูงสุด จึงสงผลใหรูปแบบในการบริหารงานขององคกรธุรกิจ

เปนการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ที่ใหความสําคัญกับผลลัพธ โดยใชระบบประเมินและตัวชี้วัดเปนตัวสะทอน

ผลงานใหออกมาเปนรูปธรรม (ทิพาวดี  เมฆสวรรค, 2545) ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ สงผลใหองคกรสามารถ

คัดกรองบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและ ไมดีออกจากกันได สงผลกระทบใหบุคลากรในองคกรตองเรงสราง

ผลงานของตนเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จในงาน โดยมุงเนนไปที่ภาพรวมที่สงผลตอธุรกิจขององคกรมากขึ้น ทําให

บุคลากรตองปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิต คานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานใหสอดคลองและเกิดผลตอการ

ปฏิบัติงานสูงสุด สงผลใหพนักงานเกิดความกดดันภายในจิตใจและเกิดภาวะความเครียดไดงายขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุ

หนึ่งที่ทําใหบุคลากรขาดความสุขในการทํางาน ขาดงานบอย ๆ และลาออกในที่สุด เมื่อพิจารณาจะเห็นวาความสุข
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นั้นถือเปนปจจัยพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและยังเปนสิ่งเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน

ไดเปนอยางดี ในปจจุบันความสุขในการทํางานและการทํางานอยางมีความสุขจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับพนักงาน

และองคกร ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความสุขในการทํางานที่เกิดจากความคิดเห็นของ

บุคลากรในองคกรเปนสําคัญ โดยจะทําการศึกษาที่บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จํากัด ตําบลไรขิง อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งกําลังอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรทั้งดานการผลิตและการบริหาร

จัดการที่สงผลโดยตรงตอระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในองคกร ผลของระดับความสุขในการทํางานที่

ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหบุคลากรในองคกรเกิดความสุขในการ

ทํางานตอไปในอนาคต 

 
วิธีการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําแบบวัดระดับความสุขในการทํางาน โดยทรรศนะของคนในองคกร โดยมีขั้นตอน

ยอยในการดําเนินการอีก 3 ขั้นตอน คือ  

1. การศึกษาเอกสาร เพื่อรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ไดแก ทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน แนวคิดความพึงพอใจในการทํางาน แนวคิดเกี่ยวกับความสุขและคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดการทํางานอยางมีความสุข  

2. การศึกษาทรรศนะการทํางานอยางมีความสุขของคนในองคกร โดยการศึกษาบริบทและขอมูลทุติยภูมิ

ขององคกรจากเอกสารที่เกี่ยวการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และเพิ่มเติมขอมูลดวย

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุมกับพนักงานเกี่ยวกับแนวคิดของความสุขในการทํางานและสิ่งที่

ทําใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข 

3. กําหนดแนวทางในการจัดทําแบบวัดระดับความสุขในการทํางานโดยพิจารณาแนวทางในการจัดทํา

ดัชนีชี้วัดการทํางานอยางมีความสุขที่เหมาะสมกับบริบทและทรรศนะของคนในองคกร รวมท้ังสรุปรายละเอียดจาก

ขอมูลที่เก็บมาจากบริบทและทรรศนะของคนในองคกรมาจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

ข้ันตอนที่ 2 การเก็บขอมูลโดยการนําสงแบบสอบถามไปที่ฝายทรัพยากรมนุษยขององคกรและ

ประสานงานผานหัวหนางานเพื่อดําเนินการแจกจายและจัดเก็บ และผูวิจัยเก็บขอมูลเพิ่มเติมดวยการสัมภาษณเชิง

ลึกแบบมีโครงสรางกับพนักงานและหัวหนางาน  

ข้ันตอนที่ 3 การสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงคของการวิจัยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 1) ขอมูล

สวนบุคคลของพนักงานบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จํากัด 2) ความคิดเห็นที่มีตอระดับความสุขในการ

ทํางานของพนักงาน 3) เปรียบเทียบระดับความสุขในการทํางานของพนักงานที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตาง

กัน 4) แนวทางการสรางความสุขในการทํางานจากความคิดเห็นของพนักงาน จากนั้นผูวิจัยสะทอนผลการศึกษา

โดยนําเสนอเปนแนวคิดในการดําเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและรูปแบบการดําเนินงาน การบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อสงผลใหพนักงานเกิดการทํางานอยางมีความสุข 
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ผลการวิจัย 

1. การจัดทําแบบวัดระดับความสุขในการทํางาน โดยทรรศนะของคนในองคกร 

ภายหลังจากผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากเอกสารของบริษัท จึงได

ดําเนินการจัดสนทนากลุมเพื่อใหบุคลากรในองคกร รวมแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน ความหมาย

ของความสุขในการทํางาน การคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุมนั้นทางฝายทรัพยากรมนุษยของบริษัทไดคัดเลือก

บุคลากรมาจํานวน 13 คน ซึ่งมีคุณลักษณะกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น และมาจากหลาย ๆ สวนงานภายใน

บริษัท โดยใหครอบคลุมกลุมพนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน และตองมีอายุงานมากกวา 6 เดือน เพื่อที่จะ

สามารถใหขอมูลที่แสดงถึงความสุขในการทํางานภายในบริษัทไดชัดเจน เร่ิมตนการสนทนาดวยการสอบถาม

ความหมายของความสุขในการทํางานของกลุมพนักงาน โดยใหผูเขารวมตอบอยางเสรีและมีการถามเสริมจาก

ผูวิจัยเพื่อทําใหขอมูลที่ไดรับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผูเขารวมการสนทนาไดใหความหมายของคําวา ความสุข

ในการทํางานแตกตางกันไปในหลากหลายประเด็นและสามารถสรุปผลไดวา องคประกอบหรือปจจัยตางๆ ที่สงผล

ใหเกิดความสุขในการทํางาน โดยแบงออกเปน 7 ดาน ดังตอไปน้ี คือ 1) ดานนโยบายการบริหารจัดการขององคกร 

2) ดานคาจางและผลประโยชนตอบแทน 3) ดานสวัสดิการ 4) ดานความสัมพันธทางสังคมภายในองคกร 5) ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน 6) ดานโอกาสและความกาวหนาในการทํางาน 7) ดานสมดุลคุณภาพชีวิตและการ

ทํางาน 

แบบวัดระดับความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จํากัด เปน

แบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทพนักงาน อายุการทํางาน คาจางและจํานวนบุคคลที่ตองอุปการะ ตอนที่ 2เปน

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสุขในการทํางาน โดยใชมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert ’s scale) โดย

ใหคาของคําตอบเปน 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด

เกี่ยวกับแนวทางการสรางความสุขในการทํางานของพนักงาน โดยแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ไดคาความเที่ยงตรงของเนื้อหาเทากับ 0.985 และทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability Analysis) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.915 

2. การเก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม จํานวนทั้งส้ิน 512 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดคิดเปนรอยละ100 

และเก็บขอมูลเพิ่มเติมดวยการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางกับพนักงานและหัวหนางาน จํานวน 13 คนโดยใช

เกณฑการคัดเลือกเดียวกับผูเขาสนทนากลุม ซึ่งผลจากการสัมภาษณ จะนําไปประกอบสนับสนุนผลการวิจัยเพื่อ

ทําใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะนําเสนอรายละเอียดรวมในขอ 3. 

3 การสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงคของการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน โดยนําขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามไปทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คาสถิติ

เปรียบเทียบที (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดย TukeyMethodที่

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ดังตอไปน้ี 
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1) ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จํากัด จะพบวา พนักงานสวน

ใหญเปนเพศหญิง คิดเปน 51.4% มีอายุอยูในชวงระหวาง 31-40 ป คิดเปน 45.3% มีสถานภาพสมรส คิดเปน

52.9% มีระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา คิดเปน 37.1% ประเภทพนักงานเปนพนักงานรายวัน คิดเปน83.6% 

มีรายได 6,001-12,000 บาท คิดเปน 65% มีอายุการทํางานนอยกวา 5 ป คิดเปน 53.3% และมีจํานวนผูตอง

อุปการะอยูที่ 1-3 คน คิดเปน 55.9% 

2) ความคิดเห็นที่มีตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน จะพบวา พนักงานสวนใหญของบริษัท

มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสุขในการทํางานในแตละปจจัยหรือองคประกอบที่ศึกษาทั้ง 7 ดาน ดาน

นโยบายการบริหารจัดการขององคกร ดานคาจางและผลประโยชนตอบแทน  ดานสวัสดิการ ดานความสัมพันธทาง

สังคมภายในองคกร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานโอกาสและความกาวหนาในการทํางาน และดานสมดุล

คุณภาพชีวิตและการทํางานดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1  กราฟแสดงผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน 

จากภาพจะพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสุขในการทํางานในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

รวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยในทุกดานอยูที่ระดับ ปานกลาง และดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูที่ระดับ 

นอย  

3) เปรียบเทียบระดับความสุขในการทํางานของพนักงานที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน พบวา

คุณลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน  มีระดับความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เมื่อนํามาดําเนินการทดสอบเปนรายคู ดวย Tukey Method จะพบวา  

ระดับการศึกษาที่ตางกันมีระดับความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน (F=5.260, Sig=0.000)โดย

พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ( x =2.73, S.D=0.53) มีระดับความสุขในการทํางาน

แตกตางกับพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ( x =2.91, S.D=0.50) และระดับปริญญาตรี

ขึ้นไป ( x =3.00, S.D=0.45)  

x = 2.83 

น้อย 

ปานกลาง 

น้อยที่สุด 

มาก 

ระดับ
ความสุขใน
การทํางาน 
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ประเภทพนักงานที่ตางกันมีระดับความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน  โดยพบวาพนักงานรายวัน

มีระดับความสุขในการทํางานแตกตางกับพนักงานรายเดือน (t = -2.108, Sig =0.036)  

รายไดที่ตางกันมีระดับความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน (F=3.761, Sig=0.011) โดยพบวา

พนักงานที่มีรายไดนอยกวา 6,000 บาท ( x =2.84, S.D=0.56) มีระดับความสุขในการทํางานแตกตางกับ

พนักงานที่มีรายได 18,001 ขึ้นไป ( x =3.13, S.D=0.43)  

อายุการทํางานตางกันมีระดับความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน (F=3.876, Sig=0.004) 

โดยพบวาพนักงานที่มีอายุการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป ( x =2.83, S.D=0.52) มีระดับความสุขใน

การทํางานแตกตางกับพนักงานที่มีอายุการทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป ( x =2.31, S.D=0.32)  

จํานวนผูตองอุปการะตางกันมีระดับความสุขในการทํางานแตกตางกัน (F=5.595, Sig=0.004) 

โดยพบวาพนักงานที่ไมมีจํานวนผูตองอุปการะ ( x =2.93, S.D=0.52) มีความสุขในการทํางานแตกตางกับ

พนักงานที่มีจํานวนผูตองอุปการะมากกวา 4 คน ( x =2.70, S.D=0.540)  

4) แนวทางการสรางความสุขในการทํางานจากความคิดเห็นของพนักงาน ขอมูลจากแบบสอบถาม

ปลายเปดไดขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสรางความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมถุง

พลาสติคไทย จํากัด ดังนี้ คือ พนักงานตองการใหบริษัทปรับระดับคาจางใหมีความเหมาะสมกับภาวะของ

เศรษฐกิจในปจจุบัน จํานวนสูงสุด และพนักงานตองการใหบริษัทมีการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การพัฒนา

ทักษะการบริหาร บังคับบัญชาและภาวะผูนําของหัวหนางาน การปรับปรุงในเรื่องผลประโยชนตอบแทน (โบนัส)ที่

มากกวาเดิม การปรับปรุงสวัสดิการ การปรับปรุงเพิ่มสถานที่พักผอนในระหวางเวลาพักกลางวัน และสุดทายคือ

การปรับปรุงในดานความเสมอภาคของพนักงานอยางเทาเทียมกัน ตามลําดับ 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

ความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จํากัด มีผลมาจากปจจัยที่สงผล

โดยตรงตอความสุขในการทํางานทั้งหมด 7 ดาน สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

ดานนโยบายการบริหารจัดการขององคกร พบวา พนักงานตองการการมีสวนรวมในการทํางานและ

ตองการความเสมอภาคในการทํางาน ดังนั้นการไดแสดงความคิดเห็น การไดรับการยอมรับทางสังคมจากในองคกร

จะเปนการสรางความนาเชื่อถือและการยอมรับในองคกรอยางเต็มภาคภูมิ ซึ่งสอดคลองกับลําดับขั้นความตองการ

ของ Maslow (1970) ในลําดับขั้นที่ 3 และ 4 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดความพึงพอใจของ Barnard (1972 อางใน  

สุนารี เอกวิทยานุรักษ, 2545) ในดานความดึงดูดใจทางสังคมและโอกาสการมีสวนรวมในการทํางานอยาง

กวางขวาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การใชดัชนีวัดระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรสังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของนายอภิชาติ ภูพาณิช (2551) ที่กลาววานโยบายการบริหาร

จัดการขององคกรเปนสิ่งที่แสดงใหพนักงานทราบถึงแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งสงผลใหพนักงานมีความรูสึก

มั่นคงในการทํางานกับองคกรและการดํารงชีวิตในอนาคตไดเปนอยางดี 
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ดานคาจาง ผลประโยชนตอบแทนและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและดานดานสมดุล

คุณภาพชีวิตและการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of work life) ของ Richard E. 

Walton (1974, อางใน Sanjeev K. S., 2008) ที่สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางาน (quality of work life) ที่ดี 

ตามนโยบายขององคการแรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO ที่ตองการใหแตละประเทศตระหนักใหความสําคัญกับ

นโยบายคุณภาพชีวิตในการทํางานเพื่อสงเสริมการทํางานที่มีคุณคาและมีความสุข (วรวรรณ ชาญดวยวิทย, 2551)  

ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบไปดวย 2 สวน คือ คุณภาพชีวิตในขั้นพื้นฐานและ ขั้นนโยบายตามแนวคิด

ของศุภชัย อาชีวระงับโรค (2540) และยังสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (1959 อางใน วริษฐา 

ปนวัฒนะ, 2550) ในดานปจจัยค้ําจุน (hygiene factors) ที่เปนปจจัยในการปองกันความไมพอใจงานของพนักงาน 

โดยจากผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีรายไดสูงจะมีระดับความสุข ในการทํางานสูงกวาพนักงานที่รายไดต่ํากวา 

เนื่องจากสามารถนํารายไดหรือผลตอบแทนนั้นไปปรับเปล่ียนเปนส่ิงของหรืออุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิต สนองตอบตอความตองการของตนเองในแตละชวงชีวิตและทันตอกระแสความนิยมของสภาพแวดลอม

หรือบริเวณที่อยูอาศัยและสงผลใหพนักงานเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาดวย 

ดานความสัมพันธทางสังคมภายในองคกรและดานโอกาสและความกาวหนาในการทํางาน มีความ

สอดคลองกับทฤษฎีการจูงใจไปสูความสําเร็จของ McClelland (1987) ในดานการตองการความผูกพันที่มีการ

แสดงความเปนมิตรและชอบสถานการณการรวมมือมากกวาการแขงขัน ซึ่งจากการวิจัยของรวมศิริ เมนะโพธิ์ 

(2550) ที่กลาววา พนักงานจะมีความรูสึกถึงความสุขที่มีในการทํางานนอกเหนือจากการมีเพื่อนรวมงานที่ดีก็คือ 

การมีผูบังคับบัญชาที่ดีและมีลักษณะของการเนนความสัมพันธของคนมากกวาผลสัมฤทธิ์ของงานตามรูปแบบของ

ผูนํา 5 แบบหลัก ในตาขายการบริหาร (Managerial Grid) ของยุดา รักไทย และ สุภาวดี  วิทยะประพันธ (2545) ซึ่ง

หัวหนางานที่ดีตองมีการสงเสริมความกาวหนาในการทํางานใหกับพนักงานตาม Alderfer ERG theory ที่ระบุวา

ความตองการในลําดับขั้นสูงสุด คือ ความตองการความเจริญกาวหนา  มีการไดรับการพัฒนาและใชความสามารถ

ของตนเองแสวงหาโอกาสและเอาชนะความทาทายใหมในการทํางาน แตเมื่อพนักงานไมไดรับการตอบสนองระดับ

ความตองการนี้ จะทําใหพนักงานเกิดกระบวนการความคับของในการถดถอย (frustration-regression process) 

สงผลทําใหพนักงานเกิดความทอถอย หมดกําลังใจ และอาจเปนปญหาตอกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของ

บริษัทดวย (Dianna  P., 2005) 

จากผลการวิจัยและการศึกษาขอมูลในดานทฤษฎีตาง ๆ รวมถึงขอมูลจากบริบทของคนภายในบริษัท 

ผูวิจัยสามารถนําเสนอแนวทาง ขอเสนอแนะในการดําเนินการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินการตาง ๆ 

ในบริษัท เพื่อสงผลใหพนักงานในบริษัทมีระดับความสุขในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น ดังตอไปน้ี คือ 

1. บริษัทควรมีนโยบายการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเปนธรรม เนนการวางระบบงานที่ชัดเจนและงายตอ

การปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดการบริหารจดัการในการปฏิบัติของแตละสวนงานไดดีขึ้น และสงเสริมความรวมมือรวมใจกัน

ทํางานเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  

2. สรางระบบสื่อสารภายในบริษัทที่มีประสิทธิภาพชัดเจนและทั่วถึงในเรื่องตาง ๆ หรือนโยบายในการ

บริหารจัดการที่มีผลตอพนักงานโดยตรง เพื่อไมใหขอมูลขาวสารมีการบิดเบือนและสงผลลบตอทางบริษัท โดยนํา

รูปแบบการสื่อสารตางๆ เชน Morning Talk การจัดเสียงตามสายและสื่อประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบและ
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ที่สําคัญควรมี Top-Down Communication จากผูบริหารถึงพนักงานในดานการสื่อสารเชิงนโยบายหรือแนวทางใน

การขับเคลื่อนนโยบายและเปาหมายของบริษัทใหเขาถึงกลุมพนักงานไดมากขึ้น 

3. ฝายทรัพยากรมนุษยของบริษัทควรมีการจัดทําขอมูลตางๆ ที่มีผลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในองคกร เชน แบบสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน การเก็บขอมูลจากพนักงานลาออก(Exit 

Interview) การสํารวจและเปรียบเทียบคาจางหรือผลประโยชนตอบแทนตาง ๆ โดยลักษณะขอมูลที่เก็บควรเปนเชิง

ลึกเพื่อการนํามาปรับใชในการพิจารณาของผูบริหารมากกวาการสํารวจเพียงใหไดรูและไมมีการดําเนินการ 

4. บริษัทควรมีการพัฒนาภาวะผูนํา และพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาของหัวหนางาน  โดยเฉพาะหัวหนา

งานควรมีความสามารถในการบริหารจัดการคนและงานไดเปนอยางดี ซึ่งควรมีการสงเสริมการทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงานเพื่อลดความขัดแยงและเกิดสัมพันธภาพที่ดีขึ้นของพนักงานโดยอาจนํากิจกรรมตาง ๆเขามาปรับ

ใช เชน กิจกรรม QCC, Small Group Activity หรือกิจกรรมการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ซึ่งยังไดสงเสริมใหเกิด

การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้น 

5. การจัดสวัสดิการที่ยืดหยุนเหมาะสมกับพนักงานในแตละกลุมโดยบริษัทไมควรเนนการจัดเปนภาพรวม

ทั้งองคกรที่เหมือนกัน เนื่องจากกลุมพนักงานมีความแตกตาง หลากหลายที่เกิดจากระดับอายุการศึกษาประเภท

พนักงานและรายได สงผลใหความตองการในดานสวัสดิการการตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิตที่แตกตาง

เปนสําคัญ 

6. บริษัทควรมีการจัดทํานโยบายในการบริหารงานบุคคลในดานการจัดการโอกาสและความกาวหนาใน

การทํางานของพนักงานในแตละสายงาน โดยใหมีกระบวนการในการดําเนินการใหชัดเจน ใหพนักงานเห็นถึงความ

ยุติธรรมและเสมอภาคที่องคกรมีใหกับพนักงานทุกระดับเพื่อใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางานที่สูงขึ้น 

7. การปรับสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในบริษัท เนื่องจากพื้นที่จํากัดไมสามารถจัดบริเวณพักผอน

หรือสถานที่พักใหพนักงานไดมากนัก จึงควรใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงสถานที่ เพื่อนําเสนอผูบริหาร และยังเปนการตอบสนองความตองการของพนักงานภายในขอจํากัดของ

บริษัทที่มีอยูและยังเปนการแสดงใหพนักงานเห็นถึงความจริงจังในการดําเนินการของผูบริหารและองคกรเพื่อลด

ความเบื่อหนายและชาชินในปญหาเดิม ๆ 
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