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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจที่มีผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ 

ศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษา

ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ประชากร คือ บุคลากรสาย

ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 250 คน ซึ่งจะศึกษาจากจํานวนทั้งหมด โดย

สถิติที่ใช คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรฯ สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41 – 50 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีอายุงานระหวาง 3 – 5 ป อยูในสวนงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 20,001 – 25,000 บาท 2) ระดับแรงจูงใจในการทํางาน และความสุขในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

และมากที่สุด ตามลําดับ 3) มีปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ สถานภาพ และอายุงาน ที่ตางกัน จะมีผลตอความสุขใน

การทํางานที่ตางกัน 4) ดานความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจของบุคลากรฯ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสุข

ในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ปจจัยแรงจูงใจ, ความสุขในการทํางาน 

 

Abstract 
This research has its objectives in : 1) studying level of motivation’s factors effected 

to work happiness of employees at Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.                   
2) studying the work happiness in relation with personal factors, and 3) studying the 
relationship between motivation’s factors and work happiness. The population size are the 
employees at Faculty of Engineering, Chulalongkorn University with the total of 250 
persons. The research tool to collect information is the questionnaires. The statistics used to 
analyze data is the frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation 
coefficient. The research reveals that 1) The most of employees is female that having 
between 41 – 50 years old, having single, having a bachelor degree, to be an university 
employees, having between 3 – 5 years of working tenure, most of them are working at 
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Department of Civil Engineering and having an average monthly income of 20,001 – 
25,000 baht. 2) The motivation’s factors is at high level and work happiness is at the 
highest level. 3) The difference in personal factor on age, status and duration of work 
produces a difference in work happiness. 4) There is a relationship between motivation’s 
factors and work happiness with the statistic significant value of 0.01. 
 
Keyword (s) : Factors of Motivation, Work happiness 
 

บทนํา 

จากสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และสภาพสังคมไทยในปจจุบัน ลวนแลวแตมีความวุนวายความเครียด 

และความกดดันที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ทําใหหลายๆ คนตองตกอยูในสภาวะความเครียดอยางหลีกเลี่ยงไมได และ

ดวยธรรมชาติของมนุษยแลว หากตองตกอยูในสภาวะเหลานั้น เราก็มักจะแสวงหาสิ่งที่ทําใหตัวเองรูสึกผอนคลาย

ทั้งภายนอกและภายในจิตใจ หรือที่เรียกกันวาความสุข ไมวาจะเปนความสุขในชีวิตสวนตัว ความสุขในการ

ดํารงชีวิต หรือรวมไปถึงความสุขในการทํางาน เพราะ 1 ใน 3 ของชวงชีวิตทั้งหมดมนุษย ลวนแลวแตหมดไปกับ

การทํางาน รวมถึงในชีวิตประจําวันของเราในแตละวัน ก็ยังคงตองใชเวลาไปกวา 8 – 9 ชั่วโมง ใหกับการทํางาน

เชนกัน ความสุขในการทํางาน จึงปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ที่กอใหเกิดกระบวนการทางความคิดและสงผลทําใหพนักงาน

สามารถทํางานในองคกรไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

เราอาจจะเคยไดยินคําวา องคกรแหงความสุข (Happy Workplace) ซึ่งเปนแนวคิดหลักที่มุงเนนการ

ดําเนินงานกับกลุมเปาหมายหลัก นั่นคือ “คนทํางาน ในองคกร” ที่ถือเปนบุคคลสําคัญและเปนกําลังที่สําคัญกับ

องคกรตางๆ และนับวาเปนปจจัยทีส่ําคัญในการบริหารงานขององคกร เพื่อชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

องคกรที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น ยอมมีปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่เปนตัวผลักดันและไมควรมองขามอยาง

ยิ่งเลย นั่นคือ ปจจัยแหงความสุข ความสุขซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย ที่สงผล

ตอการแสดงออกทางพฤติกรรม ทั้งในดานรางกายและจิตใจ รวมไปถึงสงผลตอการทํางานในชีวิตประจําวันอีกดวย 

เพราะหากมนุษยมีสภาพรางกายและสภาพจิตใจที่ดี ก็ยอมสงผลใหมีพฤติกรรมและการแสดงออกในทางที่ดีเชนกัน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยจากหลายสถาบันจัดอันดับ ที่ครอบคลุมทั้งดาน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพดานการวจิัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยในเขตเมือง และคุณภาพแยกตามรายวิชาอีก 27 รายวิชา ซึ่งในปจจุบันจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ประกอบไปดวยหลายสํานัก สถาบันคณะ และองคกรตางๆ อีกมากมาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร เปนคณะวิศวกรรมศาสตร           

ในประเทศไทยที่เกาแกที่สุด และเปน 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถือเปนคณะที่มีความ

เกาแกและมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ซึ่งถือเปนหนวยงานขนาดใหญอีกหนวยงานหนึ่ง ซึ่งในการปฏิบัติงานจึง

ตองมีบุคลากรจํานวนมาก โดยผูวิจัยมีความคิดเห็นและใหความสําคัญเก่ียวกับความสุขในการทํางาน เพราะหากเรา

มีความสุขในการทํางานนั้นๆ ก็ยอมสงผลใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและคงอยูในองคกรตอไป ทั้งนี้ได
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เลือกที่จะศึกษาปจจัยแรงจูงใจ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกอใหเกิดความสุขในการทํางาน โดยศึกษาตามหลักทฤษฎี

ของ Frederick Herzberg (ทฤษฎีสองปจจัย) ทั้งนี้ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอ

ความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะ

สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงความสุขตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 

สวนงาน อายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน, ปจจัยจูงใจ ไดแก ความสําเร็จของงาน การยกยองนับถือ ลักษณะของ

งาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนา และปจจัยคํ้าจุน ไดแก นโยบายการบริหาร ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และสภาพการทํางาน 

ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการสํารวจ (Survey Research) โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 250 คน (รายงานขอมูลบุคลากร, 2561) ซึ่งจะศึกษาจากจํานวนทั้งหมด 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถาม จํานวน 250 ชุด โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน สวนที่ 3 

แบบสอบถามความคิดเห็นตอความสุขในการทํางาน และสวนที่ 4 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

การทดสอบเคร่ืองมือ ผูวิจัยในแบบสอบถามที่สรางข้ึน ใหกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณภาพดาน

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เปนรายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรที่

ตองการวัด โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence – IOC) มากกวาหรือ

เทากับ 0.5 มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม ซึ่งไดคา IOC เทากับ 0.96 และทําการทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ผานการปรับแกไขแลวไปทดสอบใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มี
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คุณลักษณะและสมบัติเหมือนกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัย เพื่อใหแนใจวาคําถามในแตละขอสามารถตอบได

สะดวกและใชเวลาในการตอบแบบสอบถามไดอยางเหมาะสม รวมทั้งทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งได

คา Cronbach’s Alpha เทากับ 0.9383 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถาม

จํานวน 250 ชุด และนําขอมูลที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง ในการ

กําหนดรหัสและจัดลําดับขอมูล เพื่อนําไปสูการวิเคราะหประมวลผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดวยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency), 

รอยละ (Percentage), คาเฉลี่ยประชากร (Mu), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Sigma), t-test, F-test (One-Way 

ANOVA), LSD (Least Significant Difference) และ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากรตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง รอยละ 

69.20 มีอายุ 41 – 50 ป รอยละ 34.80 มีสถานภาพโสด รอยละ 67.20 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 

88 เปนพนักงานมหาวิทยาลัย รอยละ 84 มีอายุงานอยูระหวาง 3 – 5 ป รอยละ 28.80 อยูในสวนงานภาควิชา

วิศวกรรมโยธา รอยละ 8.80 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 25,000 บาท รอยละ 45.20 

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน โดยผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัย

แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานความสําเร็จในงานและดาน

สภาพการทาํงาน มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสัมพันธ 

กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานความยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนา และต่ําที่สุดคือ 

ดานนโยบายการบริหาร ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานความสําเร็จในงาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจยัแรงจูงในในการทํางาน

ดานความสําเร็จในงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทานสามารถ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในแผนงาน” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทาน

สามารถทํางานที่ทาทายไดสําเร็จ” และต่ําที่สุดคือ “ทานไดผลลัพธจากการทํางานดีตามที่คาดหวัง” 

2. ดานสภาพการทํางาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางาน

ดานสภาพการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “องคกรมีอุปกรณ

ในการทํางานที่มีความปลอดภัย” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานคิดวาแสงในที่

ทํางานมีความเหมาะสม” และต่ําที่สุดคือ “องคกรมีอุปกรณในการทํางานที่ทันสมัยและพรอมตอการใชงาน” 

3. ดานความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางาน

ดานความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทานทุมเทความ

พยายามเต็มที่ในงานที่ไดรับมอบหมาย” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานมีสวน

รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย” และต่ําที่สุดคือ “ทานไดรับมอบหมายงานที่มีความทาทายอยางตอเนื่อง” 
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4. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการทํางานกับทานเปนอยางดี” 

มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “มีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรในระหวางการทํางาน” 

และต่ําที่สุดคือ “ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําในการทํางานอยางชัดเจน” 

5. ดานความยอมรับนับถือ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการ

ทํางานดานความยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทาน

ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานไดรับการ

สนับสนุนจากผูบังคับบัญชา” และต่ําที่สุดคือ “ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหทําในงานที่ยาก” 

6. ดานลักษณะงาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางานดาน

ลักษณะงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “งานของทานมีข้ันตอนใน

การทํางานที่เหมาะสม” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ลักษณะงานของทานมีความ

ทาทาย” และต่ําที่สุดคือ “งานที่ทานทําเหมาะสมกับความรูความสามารถ” 

7. ดานความกาวหนา จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการทํางานดาน

ความกาวหนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทานไดรับการสนับสนุน

ใหศึกษาตอ ดูงาน หรือฝกอบรม” มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานไดรับการ

สนับสนุนจากผูบังคับบัญชาในการปรับตําแหนงใหกาวหนาอยางเหมาะสม” และต่ําที่สุดคือ “ตําแหนงงานของทาน

มีโอกาสกาวหนาทัดเทียมกับตําแหนงอ่ืน” 

8. ดานนโยบายการบริหาร จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับปจจัยแรงจูงในในการ

ทํางานดานนโยบายการบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ 

“ผูบังคับบัญชาสามารถชีแ้จงนโยบายการปฏิบัติงานใหผูรวมงานเขาใจอยางชัดเจน”  

มีระดับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “องคกรไดกําหนดนโยบายและการบริหารไว

อยางชัดเจน” และต่ําที่สุดคือ “ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย” 

วิเคราะหขอมูลเก่ียวระดับความสุขในการทํางาน โดยผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสุขในการทํางาน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ “ทานและเพื่อนรวมงาน พูดคุยกันอยาง

เปนมิตรและเปนกันเอง” มีระดับความสุขในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ “ทานและเพื่อนรวมงาน มีการให

ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน” “ทานมีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานใหสําเร็จ” “เพื่อนรวมงานของทาน รับฟงและ

ใหคําปรึกษาทานได” “ทานรับรูและเห็นคุณคาในงานที่ทํา” “ทานภูมิใจในงานของทาน ในปจจุบัน” “ทานมีความ

รักและผูกพันในงานที่ทํา” และต่ําที่สุดคือ “ทานมีความสุขและเพลิดเพลินเมื่อไดทํางาน” ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหขอมูล ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ Independent sample t-test   

ในการทดสอบกับความสุขในการทํางาน พบวา เพศชาย มีความสุขในการทํางานโดยรวมไมแตกตางจากเพศหญิง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากการวิเคราะหขอมูล ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ F-test วิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว One-way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานความสุขในการทํางาน พบวา อายุ สถานภาพ อายุงาน จะมี

ผลตอความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน ในขณะที่ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน สวนงาน จะมีผลตอความสุขใน

การทํางานที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในทุกดานมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความสุขในการทํางาน ในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูใน

ระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเวนในดานความรับผิดชอบ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธเปน

รายดาน โดยเรียงจากคา r มากไปหานอยจะพบวา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน             

มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.564 ดานสภาพการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.446 ดานความสําเร็จในงาน 

มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.379 ดานความกาวหนา มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.355 ดานความยอมรับนับถือ 

มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.331 ดานนโยบายการบริหาร มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.296 และดานลักษณะ

งาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.167 ตามลําดับ 

  

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่แตกตางกัน จะมีผลตอความสุขในการทํางานที่แตกตางกันไมทุกดาน 

ซึ่งพบวา อายุ สถานภาพ และอายุงาน จะมีผลตอความสุขในการทํางานที่แตกตางกัน ในขณะที่ เพศ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน และสวนงาน จะมีผลตอความสุขในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งอาจใหเหตุผลไดวา 

บุคลากรที่มีอายุนอยกวา 30 ป มีความสุขในการทํางานมากกวาบุคลากรที่มีอายุ 30 – 40 ป เนื่องมาจากยังคงเปน

ชวงวัยเร่ิมตนของการทํางาน จึงมีความกะตือรือรนสูง และยังคงมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ทําใหมีความ

พรอมที่จะสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงผูที่มีสถานภาพสมรส ยอมตองการความมั่นคงในการ

ทํางาน เพราะมีภาระหนาที่ในครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ จึงทําใหไมตองการเปลี่ยนสถานที่ทํางานบอยๆ ซึ่งอาจ

สงผลใหบุคคลเหลานั้น จําเปนตองหาแรงจูงใจใหเกิดความสุขและมีทัศนคติกับการทํางานใหเปนไปในดานบวก            

ซ่ึงสอดคลองกับ อรรถพร คงเขียว (2554) ที่ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอระดับความสุขในการทํางานของ

พนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม คอนฟแดนท จํากัด” โดยผลวิจัยพบวา อายุ และอายุงานที่แตกตางกันจะมี

ผลตอความสุขในการทํางาน ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน พบวาปจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน

ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัย

แรงจูงใจของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสุขในการทํางาน ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเวนใน

ดานความรับผิดชอบ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธเปนรายดาน โดยเรียงจากคา r มากไปหานอยจะพบวา ดาน

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.564 ดานสภาพการทํางาน             

มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.446 ดานความสําเร็จในงาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.379 ดานความกาวหนา       
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มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.355 ดานความยอมรับนับถือ มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.331 ดานนโยบายการ

บริหาร มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.296 และดานลักษณะงาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=0.167 ตามลําดับ           

ซ่ึงสอดคลองกับ อรรถพร คงเขียว (2554) ที่ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอระดับความสุขในการทํางานของ

พนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ดี.อี.เอ็ม คอนฟแดนท จํากัด” โดยผลวิจัยพบวา ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในการทํางาน ในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะงานวิจัย จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอความสุขในการทํางานของ

บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึงมีแนวทางในการสรางแรงจูงใจที่มี

ผลตอความสุขในการทํางานใหมีมากข้ึนดังนี้ 

1. องคกรควรสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย เชน มีการมอบ

รางวัล หรือกลาวชมเชย เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ ใหบุคลากรเหลานั้นรับรูถึงผลดีจากการที่ปฏิบัติหนาที่

ไดเปนอยางดี เพื่อใหบุคลากรไดมีกําลังใจและเกิดความสุขในการทํางานตอไป 

2. เพื่อใหเกิดความพรอมในการทํางาน องคกรควรใหความสําคัญ ในการปรับปรุง หรือซอมแซม อุปกรณ

ในการทํางานใหมีความทันสมัยและพรอมในการใชงานมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมอบหมายงานที่มีความทาทาย ใหแกบุคลากรที่มีความสามารถอยางเหมาะสม เพื่อลดความเบื่อ

หนาย และสรางความทาทายใหแกบุคลากรเหลานั้น 

4. องคกรควรมีนโยบายในการจัดอบรมผูบังคับบัญชา ในดานการสรางความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา

และผูใตบังคับบัญชา เพื่อสรางความสัมพันธและบรรยากาศในการทํางานที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกัน 

5. องคกรควรมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดแสดง

ศักยภาพของตนเองออกมาไดเต็มที ่

6. องคกรควรสงเสริมและผลักดันในเร่ืองของความกาวหนาของบุคลากร เพราะถือเปนเร่ืองที่สําคัญใน

ชีวิตของการทํางาน หากบุคลากรรูสึกวางานที่ทําอยูไมเกิดความกาวหนา หรือไมไดรับการสนับสนุน ไมวาจะเปนใน

ดานตําแหนงงาน การศึกษาตอ หรือแมกระทั่งการฝกอบรมตางๆ ก็อาจสงผลใหบุคลากรเหลานั้นไมมีความสุขกับ

งานที่ทํา 

7. องคกรควรเปดโอกาสใหบุคลากร ไดมีสวนรวมในการรับรูและแสดงความคิดเห็นถึงนโยบายในการ

บริหารงานขององคกร เพื่อใหบุคลากรไดรับรูถึงแนวทางการทํางานขององคกรและรูสึกวาไดเปนสวนหนึ่งของ

องคกรอยางแทจริง ซึ่งอาจสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันและมีความสุขในการทํางาน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอ

ความสุขในการทํางาน เฉพาะในสวนของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงขอมูลที่ลึกและชัดเจนมากยิ่งข้ึน ควรศึกษารวมไปถึงบุคลากรสายวิชาการ อาจทําให

พบมุมมองและปจจัยในดานอ่ืนๆ ที่แตกตางกันออกไป เพื่อสามารถนําไปตอยอดและพัฒนาใหเปนองคกรแหง

ความสุขตอไป 
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