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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ ไดแก 
สัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน กับ
ความสุขในการทํางาน และหาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยแตละปจจัยที่สงผลตอความสุขในการ
ทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนบุคลากร สํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 375 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน แบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน แบบสอบถามสภาพแวดลอมใน 
การทํางาน แบบสอบถามความสุขในการทํางาน ซึ่งมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.97, 0.94, 0.98, 0.98 
และ 0.90 ตามลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือสหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ 
 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน 
สภาพแวดลอม ในการทํางานกับความสุขในการทํางาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.816 ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ดาน รวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความสุขในการทํางาน ไดรอยละ 66.70 
 2.  ปจจัยดานเจตคติตอการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานสงผลทางบวกตอ
ความสุขในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยดานสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล สงผลทางบวกตอความสุขในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับปจจัย
ดานแรงจูงใจในการทํางาน ไมสงผลตอความสุขในการทํางาน โดยที่เจตคติตอการทํางาน สงผล
ทางบวกตอความสุขในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
สัมพันธภาพระหวางบุคคล มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน เทากับ 0.624, 0.177  
และ 0.070 ตามลําดับ 
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 The purposes of this research were to study the relationships between some 
factors and work happiness and to study the beta weight of factors contributed to work 
happiness. The sample comprised 375  the people office of The Attorney General which 
was selected by using two – stage random sampling. The instruments used in the research 
were question relationships between the parties, motivation towards work, attitude towards 
work, work environment, work happiness. The reliability of questionnaires were 0.97, 0.94, 
0.98, 0.98 and 0.90 respectively. The data were analyzed by using multiple correlation and 
multiple regression. 
 
 The results of the research were as follows: 
 1.  The multiple correlation coefficient between relationships between the parties, 
motivation towards work, attitude towards work, work environment had related work 
happiness were 0.816 which statistically significant at .01 level. All factors explained 
variance of work happiness at 66.70 percentage. 
 2.  Attitude towards work, work environment, were positive contributed to work 
happiness statistically significant at .01 level. Relationships between the parties were 
positive contributed to work happiness statistically significant at .05 level. Motivation towards 
work did not contributed to work happiness. The beta weight of attitude towards work, work 
environment and relationships between the parties of which contributed to the work 
happiness were equaled 0.624, 0.177  and 0.070 respectively. 
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เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ตลอดจนใหขอเสนอแนะ อันเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีความเที่ยงตรงในการวัดยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 องคกรชั้นนําตางใหความสําคัญอยางมากตอการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) ในฐานะเปนยุทธศาสตรหลักในการผลักดันองคกรไปสูวิสัยทัศนอันพึงปรารถนา                
ดวยเล็งเห็นวา “คน” เปนทรัพยากรที่มีคุณคา เปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกๆ ดาน ไมวาองคกร           
จะมีการออกแบบระบบหรือวางแผนการดําเนินงานที่รอบคอบรัดกุมเพียงใดก็ตามหากบุคลากร            
ในหนวยงานไมมีศักยภาพ ความมุงม่ันทุมเท หรือขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแลว ความสําเร็จ               
ในการนําพาองคกรไปสูการบรรลุเปาหมายที่จะเกิดขึ้นไดยาก องคกรทุกแหงจึงใหความสําคัญ                
กับทรัพยากรมนุษยเปนอันดับแรก ซึ่งทรัพยากรมนุษยที่เปนปจจัยสําคัญขององคกรตองดําเนินงาน
ใหตอบสนองความตองการของผูที่มีสวนไดเสียกับองคกรซึ่งถือเปน “เปาหมาย” ที่สําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือ
ความอยูรอดของคกร และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรบรรลุเปาหมายดังกลาว องคกรสมัยใหม
จึงมีการนําแนวคิดของการบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management) มาประยุกตใชในการ
บริหารงานขององคกรแตในการบริหารเชิงยุทธศาสตรขององคกรตางๆ สวนใหญ จะประสบปญหา
คลายๆ กันอยูประการหนึ่ง คือ องคกรยังขาดประสิทธิภาพในการบูรณาการ ผลการปฏิบัติงานของ
ทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากร หนวยงาน และองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากปญหา
ดังกลาวจะสงผลกระทบใหผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมขององคกรไมสามารถบรรลุเปาหมาย 
ภารกิจ และวิสัยทัศนที่องคกรกําหนดไวได เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวใหทุเลาเบาบางลง ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานบริหารทรัพยากรมนุษยจึงไดพัฒนาแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) ขึ้นมา โดยมีแนวคิดสําคัญวา การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความจําเปนที่จะตองมี
การบริหาร ทั้งนี้เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการบูรณาการซึ่งกันและกัน สอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงานและองคกร โดยในทายที่สุดก็จะทําใหผลการปฏิบัติงานขององคกร      
บรรลุเปาหมายในการที่จะตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย กับองคกร 
(ผจงจิตต วงศธีรญาณเดช. 2551: 15) 
 นอกจากนี้ตลอดชวงหลายปที่ผานมา ประเด็นเรื่องความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน                
เพ่ือหารายไดเลี้ยงชีพกับชีวิตดานอ่ืน ๆ ของคนไดกลายมาเปนหัวขอที่ไดรับความสนใจทั้งภาครัฐ และ
เอกชนของประเทศตางๆ ทั่วโลก แนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปดานประชากรและสังคมเศรษฐกิจ มีสวน
เนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดสภาพความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานของผูอ่ืนโดยทั่วไป
ในมุมมองของการบริหารองคกร หากองคกรตางๆ ตองการที่จะดึงดูดและรักษาทรัพยากรบุคลากรที่
มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรตอไปก็จําเปนที่จะตองมีการจัดการใหบุคลากร มีสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางานที่ดี มิฉะน้ันแลวบุคลากรอาจจะรูสึกไมเปนสุขกับชีวิตและออกจากองคกรเพื่อไป
แสวงหาทางเลือกที่ดีกวาใหกับชีวิตของตน (ภาณุภาคย พงศอติชาติ. 2551: 1) การสรางความสุข
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ในที่ทํางาน ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่ทําใหการบริหารองคกร เปนไปไดดวยความราบรื่น 
เน่ืองจากการที่คนในองคกรมีความสุขจะเปนการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต กอใหเกิด
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมลดความเครียดและความขัดแยงในองคกรซึ่งชวยใหองคกรเจริญกาวหนา
และพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จรรยา ดาสา. 2552: 1) เน่ืองจากบทบาทหนาที่การ
งานเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการดํารงชีพ ถาหากเวลาสวนใหญของชีวิตคนเราไดอยูกับสิ่งที่ตนเองพึง
พอใจชีวิตน้ันก็จะมีคุณคา และมีความสุขในทางกลับกันหากชีวิตของเราสวนใหญอยูกับงานที่มีแตปญหา
นาเบื่อหนาย มีความเครียดกังวลใจ ความคับของใจไมมีเสนทางความกาวหนา ไมมีความปลอดภัย 
รวมทั้งไมมีเวลาใหกับครอบครัวก็จะสงผลกระทบตอตนเอง และบุคคลที่อยูรอบขางดวย เม่ือชีวิตคน
สวนใหญตองอยูกับการทํางานดังน้ันการที่คนจะดํารงชีวิต ไดอยางมีคุณภาพหรือมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่ดีนั้นก็จะตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทํางานควบคูไปดวย สํานักงานอัยการ
สูงสุด เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดใหความสําคัญ ในเรื่องการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
โดยไดกําหนดไวในนโยบายเรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากรเปนสวนหนึ่งในตัวชี้วัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการในสวนของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือใหบุคลากรของ
สํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งมีอยูจํานวนมาก และแตกตางตามประเภทตําแหนงมีคุณภาพชีวิตและความ
สมดุลในการทํางานสามารถอยูในสังคม ไดอยางสมฐานะ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และความมั่นคงในการ
ดํารงชีพ ตลอดทั้งมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน กอใหเกิด ความผาสุกในการทํางาน อันจะสงผล
ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  เกิดประสิทธิผลที่ดี และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดย
กําหนดไวในแผนบริหารทรัพยากรมนุษย (HR scorecard) รวมทั้งแผนการปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารจัดการองคกร (เอกสารเผยแพรความรูการสงเสริมคุณภาพชีวิตของสํานักงานอัยการสูงสุด. 
2552: 1)   
 จากแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานไวมากมาย เชน 
ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคลจากทฤษฎีทางสังคม (Social Theory) ที่ไดกลาวไววา เปนเร่ืองของ
รูปแบบความสัมพันธระหวางมนุษย การกระทําหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกันที่เกี่ยวของกับคนและ
ความสัมพันธระหวางคน รวมทั้งระหวางคนกับสิ่งเเวดลอม ถาหากบุคลากรภายในหนวยงานมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ก็จะพยากรณไดวาบุคลากรในหนวยงานมีความสุขในการทํางาน ดาน
แรงจูงใจในการทํางาน จากทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow s Hierarchy of Needs 
Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจของ Maslow ซึ่งมีแนวคิดหลักคือคนทุกคนมีความตองการมากมาย
หลายอยางไมมีที่สิ้นสุด และความตองการจะเรียงจากลําดับขั้นต่ําไปหาสูง ถาหากความตองการในระดับ
ขั้นที่ต่ํากวายังไมไดรับการตอบสนองความตองการในขั้นที่สูงกวาก็จะไมเกิดขึ้น และความตองการใด                       
ไดรับการตอบสนองเเลวจะไมเกิดเปนแรงจูงใจอีกตอไป ซึ่งลําดับขั้นความตองการเรียงจากลําดับขั้น
ต่ําไปสูง ดังน้ี ความตองการดานรางกาย ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความตองการทางสังคม     
ความตองการไดรับการยกยอง และความตองการสําเร็จตามความนึกคิดของตน ซึ่งความตองการที่ไดอาง
ไวในทฤษฎีดังกลาว เปนความตองการที่จะสงผลใหเกิดความสุขขึ้น ดานเจตคติตอการทํางาน 
(สงวนศรี วิรัชชัย. 2527: 61) ที่กลาวไววา ความคิดความเขาใจเเละความรูสึกเชิงประเมินที่มีตอสิ่ง
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ตางๆ ซึ่งทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งน้ันในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของ
ทัศนคติที่มีอยู และลุยโบมิสกี้ และคิงส (นฤมล ผองใส. 2544; อางอิงจาก Lyubomirsky; & King. 
2005) ที่ไดศึกษาวิจัย พบวา การที่พนักงานไดรับสิ่งดีๆ ในดานบวก เชน สภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดีมีปริมาณงานที่เหมาะสม หรือการมีโอกาสในความกาวหนาในงาน จะทําใหพนักงานมี
ความสุข เปนแนวคิดที่อธิบายถึงความสุขวาเปนเรื่องของความสําเร็จ และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (สกุลนารี กาแกว. 2546: 20) ที่ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานดานจิตใจ และสภาพแวดลอมใน
การทํางานดานกายภาพ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานอยางมีความสุข และสรุปความหมาย
สภาพแวดลอม  ในการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง  ๆที่อยูลอมรอบคนทํางาน ในขณะที่ทํางานอาจเปนคน  เชน 
หัวหนาผูควบคุมงานหรือเพ่ือนรวมงาน เปนสิ่งของ เชน เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ  เปน
สารเคมี เปนพลังงาน เชน อากาศที่หายใจ แสงสวาง เสียง ความรอน และเปนเหตุปจจัยทางจิตวิทยาสังคม เชน 
ชั่วโมงการทํางาน คาตอบแทน 
 ดวยหลักการเเละเหตุผลความจําเปนดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่
สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือนําปจจัยที่สงผลตอความสุข                     
มาประยุกตใชในการพัฒนาหนวยงานของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือใหการดําเนินชีวิตมีความสุข                     
และมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี สามารถขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามขอตกลง                    
การปฏิบัติราชการ ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีประสิทธิภาพ
และความสมดุลระหวางชีวิตในการทํางานมากขึ้น 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ ไดแก สัมพันธภาพระหวาง
บุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน กับความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
 2. เพ่ือศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการ สัมพันธภาพระหวางบุคคล                   
แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ที่สงผลตอความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยบางประการ ไดแกสัมพันธภาพ               
ระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน กับความสุข                
ในการทํางาน ของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุดใหผูที่เกี่ยวของนําขอมูลที่ศึกษาคนพบเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการทํางานโดยคํานึงถึงความสัมพันธหรือคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยดังกลาว               
ที่มีตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด นอกจากนั้นยังสามารถนําขอคนพบ
ทางการวิจัยไปพิจารณาประยุกต หรือปรับแกปจจัยดังกลาว เพ่ือสงผลใหการทํางานของบุคลากร มี
ประสิทธิภาพมากขี้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด                     
ซึ่งเปน ขาราชการธุรการ  พนักงานราชการ ลูกจางประจํา จํานวน 5,276 คน     
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด               
จํานวน 375 คน โดยการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางที่ความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับ ความคลาดเคลื่อน
ได 5% ตามสูตรของ Taro  Yamane (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543) ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ
สองขั้นตอน (Two Stage Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ มี 4 ตัวแปร คือ 
   1.1 สัมพันธภาพระหวางบุคคล 
   1.2 แรงจูงใจในการทํางาน 
   1.3 เจตคติตอการทํางาน 
   1.4 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
  2.  ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทํางาน 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรูของบุคคลตอการทํางานที่ตนเองชอบ              
และพึงพอใจ มีความรูสึกภูมิใจในผลงานที่รับผิดชอบ การทํางานไมเกิดภาวะความกดดัน และเกิด
ความเครียดทั้งในเรื่องของความรักในงานที่เปนการรับรูถึงความรูสึกรักและผูกพันอยางแนนเหนียว
กับงานมีความยินดีในฐานะที่เปนองคประกอบของงาน เกิดความรูสึกในทางบวกที่ไดปฏิบัติงาน      
มีความเพลิดเพลิน สนุกสนานเมื่อไดปฏิบัติงาน และปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน ภูมิใจที่ตนมีหนาที่
รับผิดชอบในงาน และเรื่องของความสําเร็จในงาน ที่เปนการรับรูวาตนไดปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว โดยไดรับความสําเร็จในการทํางาน และเกิดผลลัพธการทํางานไปในทางบวก 
ทําใหรูสึกมีคุณคาในการทํางาน เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ  
  2.  ปจจัยบางประการ หมายถึง กลุมของตัวแปรอิสระที่ไดมาจากการศึกษาทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
   2.1  สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง ความเอาใจใสและการแสดงพฤติกรรม
ที่ดีตอเพ่ือนรวมงาน ไดแก การชวยเหลือพ่ึงพากันทัง้ดานการทํางาน และเรื่องสวนตวั การแลกเปลี่ยน                     
ความคิดเห็น ความหวงใย ใกลชิดซึ่งกันและกันและการรวมมือกันทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในกลุมเพ่ือน 
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   2.2 แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งออกมาเพื่อบรรลุเปาหมาย เปนการผลักดันในการทํางาน เชน ความตองการ
ความกาวหนา ในตําแหนงงานมีความตองการไดรับการยกยองหรือการไดรับรางวัล เงินเดือน 
สวัสดิการ ความสะดวกสบายในการไดรับการบริการดานตางๆ 
   2.3 เจตคติตอการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางาน ซึ่ง
แสดงออกมาเปนพฤติกรรมในลักษณะชอบไมชอบ อาจเห็นดวย ไมเห็นดวย พอใจ ไมพอใจ ตอสิ่งใดๆ             
ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของเจตคติที่มีอยู และทําใหเปนตัวกําหนดแนวทางของบุคคลใน
การที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง/ ในบริบทตองานที่ทํา ทั้งในเรื่องของ สภาพงาน การยอมรับ การดูแล   
เอาใจใส การสนับสนุน และการสื่อสารภายในหนวยงาน  
   2.4  สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวผูทํางาน ใน
สํานักงานซึ่งเปนสภาพแวดลอมทางดานกายภาพทั้งในลักษณะของอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใช
สํานักงานพื้นที่ในการทํางาน ความสะอาด สภาพอากาศ แสง กลิ่น ระบบความปลอดภัย 
  3. นํ้าหนักความสําคัญ (Beta Weight) หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ของชุดตัวแปรอิสระ              
ที่สงผลตอตัวแปรตาม 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยบางประการ ไดแก สัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติ               
ตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของบุคลากร
สํานักงานอัยการสูงสุด 
 2.  ปจจัยบางประการ ไดแก สัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติ             
ตอการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานมีอยางนอย 1 ปจจัย สงผลตอความสุขในการทํางาน             
ของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธและหาคาน้ําหนักความสําคัญระหวางปจจัยบางประการ ไดแก สัมพันธภาพระหวาง
บุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน กับความสุขในการ
ทํางงานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวแปรปจจัยดวยวิธีการดังนี้ 
 1.  สัมพันธภาพระหวางบุคคล ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวแปรมาจากทฤษฎีสังคม (Social 
Theory) ที่ไดกลาวไววา เปนเรื่องของรูปแบบความสัมพันธระหวางมนุษย การกระทําหรือวัฒนธรรมที่
แตกตางกันที่เกี่ยวของกับคนและความสัมพันธระหวางคน รวมทั้งระหวางคนกับสิ่งเเวดลอมแตก็มีความ
แตกตางกันมีระบบและพยากรณปรากฏการณในอนาคต ถาหากบุคลากรภายในหนวยงานมีความสัมพันธที่
ดีตอกันก็จะพยากรณไดวาบุคลากรในหนวยงานมีความสุขในการทํางาน (สุลักษณ มีชูทรัพย. 2539: 162)             
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ใหความหมายของคําวา สัมพันธภาพระหวางบุคคลไววาสัมพันธภาพระหวางบุคลล หมายถึง กระบวนการ
ติดตอเกี่ยวของกับบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เพ่ือทําความรูจักกันโดยมีวัตถุประสงครวมกันดวยความเต็มใจ 
มีความรูสึกที่ดีตอกันอาศัยการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ในชวงเวลาหนึ่งที่ไมจํากัดแนนอน 
 2.  แรงจูงใจในการทํางาน ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวแปรมาจากทฤษฎีความตองการ                
ของมาสโลว ( Maslow Hierarchy of Needs Theory) หรือทฤษีการจูงใจของ Maslow ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ  
คนทุกคนมีความตองการมากมายหลายอยางไมมีที่สิ้นสุด และความตองการจะเรียงจากลําดับขั้นต่ําไปหา
สูง ถาหากความตองการในระดับขั้นที่ต่ํากวายังไมไดรับการตอบสนองความตองการในขั้นที่สูงกวาก็จะไม
เกิดขึ้น และความตองการใดไดรับการตอบสนองเเลวจะไมเกิดเปนแรงจูงใจอีกตอไปซ่ึงลําดับขั้น            
ความตองการเรียงจากลําดับขั้นต่ําไปสูงดังน้ี ความตองการดานรางกาย ความตองการความมั่นคง
ปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการไดรับการยกยอง และความตองการสําเร็จ ตามความนึก
คิดของตน  ซึ่งความตองการที่ไดอางไวในทฤษฎีดังกลาว เปนความตองการที่จะสงผลไหเกิดความสุขขึ้น 
(ชมพูนุท ศรีพงษ. 2550: 141) ไดใหความหมายไววา ผลของความตองการภายในของตัวบุคคล และจากการ
กระตุน ของสิ่งเราภายนอกทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่งออกมาเพื่อบรรลุเปาหมายหากเปน
การผลักดันในการทํางานเรียกวา แรงจูงใจในการทํางาน (work Motivation) อีกทั้งแรงจูงใจยังมีลักษณะที่โดด
เดน กลาวคือ แรงจูงใจเปนพลังกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมอันเนื่องมาจากแรงจูงใจนั้นเปน
พฤติกรรม ที่มีทิศทางไปสูเปาหมายที่ตองการ และเปนพฤติกรรมที่ไมลมเลิกงาย  ๆนอกจากนี้แรงจูงใจที่
สงผลตอพฤติกรรมบุคคล 
 3.  เจตคติตอการทํางาน ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกมาจาก (สงวนศรี วิรัชชัย. 2527: 61) ที่
กลาวไววา ความคิดความเขาใจเเละความรูสึก เชิงประเมินที่มีตอสิ่งตางๆ ซึ่งทําใหบุคคลมีแนวโนม
ที่จะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งนั้นในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู และลุยโบมิสกี้                
และคิงส (นฤมล ผองใส. 2544; อางอิงจาก Lyubomirsky; & King. 2005) ที่ไดศึกษาวิจัย พบวา 
การที่พนักงานไดรับสิ่งดีๆ ในดานบวก เชน สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีมีปริมาณงานที่เหมาะสม 
หรือการมีโอกาสในความกาวหนาในงาน จะทําใหพนักงานมีความสุขเปนแนวคิดที่อธิบายถึงความสุข
วาเปนเรื่องของความสําเร็จ 
 4.  สภาพแวดลอมในการทํางาน ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกมาจาก (สกุลนารี กาแกว. 2546: 20)        
ที่ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานดานจิตใจ และสภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพ มีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานอยางมีความสุข และสรุปความหมายสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ  ที่อยู
ลอมรอบคนทํางาน ในขณะที่ทํางานอาจเปนคน เชน หัวหนาผูควบคุมงานหรือเพ่ือนรวมงาน เปนสิ่งของ เชน 
เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ  เปนสารเคมี เปนพลังงาน เชน อากาศที่หายใจ  แสงสวาง 
เสียง ความรอน และเปนเหตุปจจัยทางจิตวิทยาสังคม เชน ชั่วโมงการทํางาน คาตอบแทน 
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 เม่ือทําการพิจารณาจากลักษณะตางๆ ของตัวแปรแลว จึงกําหนดเปนกลุมตัวแปรอิสระ
เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
           ตัวแปรอิสระ          

                                                                           ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

 ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. สัมพันธภาพระหวางบุคคล 
2.  แรงจูงใจในการทํางาน 
3.  เจตคติตอการทํางาน 
4.  สภาพแวดลอมในการทํางาน

ความสุขในการทํางาน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 
1. ความสุขในการทํางาน 

 -  ความหมายของความสุขในการทํางาน 
 -  องคประกอบของความสุขในการทํางาน 
 -  การวัดความสุขในการทํางาน 
 -  แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน 

2.  ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางาน 
2.1 สัมพันธภาพระหวางบุคคล 

-  ความหมายของสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
-  ความสาํคญัของสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
-  ทฤษฎีเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

2.2  แรงจูงใจในการทํางาน 
-  ความหมายของแรงจูงใจในการทํางาน 
-  ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

2.3  เจตคตติอการทํางาน 
-  ความหมายของเจตคติตอการทํางาน 
-  ลักษณะสําคัญของเจตคติตอการทํางาน 
-  องคประกอบของเจตคตติอการทํางาน 

2.4  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
-  ความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางาน 
-  ความสําคญัของสภาพแวดลอมในการทํางาน 

3.  ลักษณะสาํคัญของสํานักงานอัยการสูงสุด 
4.  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวของกับความสุข ภายในประเทศและตางประเทศ 

 

1.  ความสขุในการทํางาน 
ความหมายของความสขุในการทํางาน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความสุข พบวา นักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายที่คลายคลึงกันดังตอไปน้ี 
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วิชัย วงษใหญ (2542: 11) กลาววา ความสุข หมายถึง การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
อันเปนผลมาจากการรับรูและการเรียนรู โดยผูเขียนไดรับการตอบสนองจากการใฝรู การกระทํา                     
การสรางสรรคของตนเอง รวมทั้งใชความสามารถในการคิดและการใชเหตุผลเกี่ยวกับการบริโภค    
การเลือกใชวัสดุสิ่งของรวมทั้งทรัพยากรอยางประหยัดดวยการอนุรักษและเห็นคุณคา 

กระทรวงศึกษาธิการ ใหความหมายวาความสุข หมายถึง มีความรัก และการแบงปน 
ประพฤติชอบ มีความสุข สันติ และไมเบียดเบียน 

ศรีวิไล เชาวนปรีชา (2550: 8)ใหความหมายวา ความสุข หมายถึง ความรูสึกที่ดีอันเกิด
จากกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเปนผลมาจากการไดรับประสบการณตางๆ 
และความสุขที่แทจริง ของชีวิตเกิดจาก 3 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสุขจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เด็กไดสัมผัสกับ ดิน น้ํา อากาศ สัตว ปาไม 
ตนไม ดอกไม 

 2. ความสุขจากเพื ่อมนุษย เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื ่อน ผูใหญ โดยเฉพาะ                
คนในครอบครัวที่สรางความรัก ความอบอุน ความปลอดภัย 

 3. ความสุขจากกิจกรรมในชีวิต การเรียนจากทางโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
ไดแอน ทิลแมน และไดอานา ซู (ศรีวิไล เชาวนปรีชา. 2550: 8; อางอิงจาก ไดแอน ทิลแมน 

และไดอานา ซู. ม.ป.ป.) ใหความหมายวา ความสุขคือการไดสนุกสนานกับเพ่ือนและการไดรูวา
ตนเองนั้นเปนที่รักของผูอ่ืน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (ศรีวิไล  เชาวนปรีชา. 2550: 8; อางอิงจาก พระธรรมปฎก 
(ป.อ. ปยุตโต). ม.ป.ป.) กลาววา ความสุขที่เทจริงมีสาระสําคัญตรงกันกับสันติและ อิสรภาพ สันติ
คือ ความสงบ เรียบ และราบรื่น อิสรภาพ คือ ความเปนอิสระปลอดพนจากปญหาปราศจากทุกข 

ระวี ภาวิไล (ศรีวิไล เชาวนปรีชา. 2550: 8; อางอิงจาก ระวี ภาวิไล. ม.ป.ป.) กลาววา
ความสุขคือการคิดดี คิดถูกตองก็จะทําดี และทําถูกตอง 

กุญธภิา กิติวงษประทีป (2550: 33) ไดใหความหมายวา ความสุขในการทํางาน หมายถึง 
ความสามารถในการดําเนินชีวิตที่เปนสุขอันเปนผลจากการมีความสามารถในการจัดการปญหา
อยางมีศักยภาพ ภายใตสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใหผลตออารมณ
ความรูสึกทางบวกมากกวาอารมณความรูสึกทางลบ เกิดการสรางสรรคในทางบวก 

ชุมสุข สุขห้ิน (2553: 28) ไดใหความหมายวา ความสุขในการทํางาน หมายถึง บุคคล
ไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจ ชอบ และศรัทธาในงานที่ทํา พึงพอใจในประสบการณชีวิตที่
ตนเองไดรับ ตลอดจนประสบการณเหลานั้นใหผลตออารมณความรูสึกทางบวกมากกวาความรูสึก
ทางลบทําใหเกิดการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามบนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรูของบุคคล               
ตอการทํางานที่ตนเองชอบและพึงพอใจมีความรูสึกภูมิใจในผลงานที่รับผิดชอบ การทํางานไมเกิด
ภาวะความกดดันและเกิดความเครียดทั้งในเรื่องของความรักในงานที่เปนการรับรูถึงความรูสึกรัก
และผูกพันอยางแนนเหนียวกับงาน มีความยินดีในฐานะที่เปนองคประกอบของงาน เกิดความรูสึก
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ในทางบวกที่ไดปฏิบัติงาน มีความเพลิดเพลิน สนุกสนานเมื่อไดปฏิบัติงาน และปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน 
ภูมิใจที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบในงาน และเร่ืองของความสําเร็จในงาน ที่เปนการรับรูวาตนไดปฏิบัติงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยไดรับความสําเร็จในการทํางาน และเกิดผลลัพธการทํางาน
ไปในทางบวก ทําใหรูสึกมีคุณคา ในการทํางาน เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ  

องคประกอบของความสุขในการทํางาน  
ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2553: 91) ไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลใหคนมีความสุขในที่ทํางาน             

จะประกอบไปดวยปจจัยดังน้ี ความเปนมิตร,การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน,งานที่ทํามีความสนุก,
เจานายที่ดี,มีความสมดุลในการทํางานที่ดี (Work/Life Balance),งานมีความหลากหลาย,เชื่อวาเรา
กําลังทําบางสิ่งที่มีคุณคาอยู,รูสึกวาบางสิ่งที่เราทําสรางความแตกตางใหเกิดขึ้น,เปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จของทีม,ไดรับการยอมรับในความสําเร็จที่ทําได และเงินเดือนดี 

รวมศิริ เมนะโพธิ (2550: 47) ไดทําการศึกษาเรื่อง"เครื่องมือวัดการทํางานอยางมีความสุข" 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบเคร่ืองมือที่สามารถวัดการทํางานอยางมีความสุข ในองคกรได ซึ่ง
จากการศึกษาพบวามิติที่กอใหเกิดความสุขในการทํางาน มีทั้งหมด 5 มิติ คือ 1.มิติทางดานผูนํา   
2. มิติทางดานความสัมพันธในที่ทํางาน 3.มิติทางดานงาน 4. มิติทางดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
5. มิติทางดานคานิยมขององคกร 

สุณี ผลดีเยี่ยม (2552: 4) ไดสรุปไววา การทํางานกับเพื่อนรวมงานอยางมีความสุข          
จะประกอบไปดวยปจจัยดังตอไปน้ี 

ปจจัยที่ทําใหตัวเราเองทํางานอยางมีความสุข 
1. เพ่ือนรวมงาน 

 การมีเจานายที่ดี มีความรักใครสามัคดี ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เพ่ือนรวมงานที่รูใจกัน 
ยิ้มแยมแจมใส และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

2. ตัวเราเอง 
สุขภาพรางกายแข็งแรง จิตใจพรอมที่จะทํางาน เปดใจกวางยอมรับคําตําหนิของ

หัวหนา และเพื่อนรวมงาน ผลงานไดรับการยกยอง ไดรับการเปลี่ยนตําแหนง ไดรับการปรับ
เงินเดือนมีรายไดและสวัสดิการ (โดยมี OT) ไดรับโบนัสประจําป เปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ไดรับการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ไดรับประสบการณหลากหลายสามารถสืบคนหาขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตได สามารถสื่อสาร และตอบปญหากับบุคคลภายนอกไดอยางรวดเร็ว (สงทาง Mail) 

3. หนวยงาน 
มีชื่อเสียง มีผลงาน มีสิ่งจูงใจใหทํางานตอเน่ือง 

4. มีอุปกรณพรอม 
คอมพิวเตอร,พร้ินเตอร,กระดาษ,อินเตอรเน็ต และยานพาหนะ ฯลฯ 

5. บรรยากาศในการทํางาน 
- ดานจิตใจตองใหกําลงัใจซึง่กันและกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกนั มีการใหรางวลัยกยอง

ชมเชย เชน คนดีศรีอนามัย 
- ดานกายภาพแสงสวางตองเพียงพอ สถานที่ทํางานสะอาดและปลอดภัย มีเสียงตามสาย 
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6. มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมกีฬา ,กิจกรรมคนไทยไรพุง,กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป,กิจกรรม Hcalthy 

meeting 
ปจจัยที่ทําใหเพื่อนรวมงานทํางานอยางมีความสุข 

ตัวเราเอง 
ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ รูจักใหอภัยผูอ่ืน เปนคนมีเหตุผลฟงเหตุฟงผลรูจักฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ีน/เพ่ือนรวมงาน คิดดี พูดดี ทําดี ซื่อสัตย ตรงตอเวลา เสียสละ หวงใยเอ้ือเฟอ
ออนนอมถอมตน ใหเกียรติตอผูอ่ีน ไมสรางปญหาใหกับผูอี่นไมสรางความแตกแยกใหกับเพื่อน /
หนวยงาน ตัดสินดวยความยุติธรรมและเสมอภาค สอน /แลกเปลี่ยนความรูการทํางานกับผูที่ทํางาน
ทดแทนเราได สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจตรงกัน งานจะไดไมผิดพลาด ไมเกี่ยงงาน เคารพเชื่อฟงผู
บังคับบัูชา และใหความสําคัญในการบริการแกผูมาติดตองานดวยความเต็มใจ  

ผูบังคับบัญชา 
 เมตตาปราณีแกผูใตบงคับบัญชาตัดสินดวยความยุติธรรม และเสมอภาค หวงใย

เอ้ือเฟอและเสียสละสนับสนุนใหทุกคนทํางานไดหลายๆ อยางนอกจากความถนัด ใหเกียรติตอผูอ่ืน
ไมสรางปญหาใหกับผูอ่ืน และใหรางวัลแกผูทําความดี 

สิ่งแวดลอมที่ดีในการทํางาน 
 อุปกรณเครื่องมือพรอม สถานที่ทํางานไมแออัด สวาง ปลอดภัย และมีจุดรับบริการคน

ภายนอกที่เหมาะสม 
การทํางานอยางมีความสุขในปจจุบันและอนาคต 

1. ทําอยางไรเพื่อเปนที่ยอมรับของคนมารับบริการ 
ทํางานเสร็จรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา ทํางานดวยความเต็มใจและตั้งใจ ไมอารมณเสีย 

เอาใจใสงานที่ทําและรับผิดชอบ มีความกระตือรือรน มีน้ําใจไมตรี ยิ้มแยมแจมใสกับทุกสถานการณ 
พูดจาดวยวาจาไพเราะ รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น เม่ือมีขอผิดพลาดพรอมที่จะทํางานตัวเอง 
และพรอมที่จะรับฟงเพ่ือตอบสนองตอลูกคา ใหความสําคัญกับลูกคาทุกระดับใหเกียรติออนนอมถอม
ตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืนใหคําแนะนํา ใหขอมูลขาวสารที่ทันทวงทีติดตามประสานงานกับกลุมงาน
ตางๆ / บุคคลภายนอกดวยความถูกตอง สรางสถานที่ทํางานใหดูดี นาอยู นาทํางาน สรางความประทับใจ 
สรางความสัมพันธกับเครือขายในการทํางานดวยความจริงใจสรางความรวมมือ มีการสื่อสาร แบงปน
ทักษะในการทํางานรวมกันเรียนรูงานใหมๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานอยูเสมอ ปฏิบัติงานตรง
ตามเวลาที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ดวยความไมประมาทชวยเหลืองานตางๆ ตามความ
เหมาะสม 
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2. ทําอยางไรเพื่อไดรับผลลัพธงานที่ดี (ผลงานดี สําเร็จตามเปาหมาย) 
มีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจในการปฏิบัติงานปรับตัวและยิ้มรับงาน กับทุก

สถานการณ ทํางานไมใหคาง ใหถูกตอง ตรงตามเวลาวัตถุประสงค / เปาหมาย ตรงเวลา และรวดเร็ว               
ทําใหลูกคาทั้งภายในและภายนอกเกิดความพึงพอใจมีขอมูลที่ใหมอยูเสมอ การเบิกจายงบประมาณ
ถูกตอง เอกสารการประชุมครบถวน ผูเขาประชุม/ผูรับบริการมีความสุขอยากมาอีกทําใหงานของ
กองเผยแพรไปในสถานที่ตางๆ เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนและขับเคลื่อนการทํางาน 

3. ทําอยางไรใหมีความสุขกับงานที่ทํา 
 ระบบงานเปนไปไดดวยความเรียบรอยงานออกมาถูกตองไดรับคําชมเชย                     

พรอมที่จะเร่ิมงานใหมที่เขามาทํางานดวยความเต็มใจตั้งใจ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อตรง ไมเครียด เม่ืองานเสร็จลุลวงไปดวยดีเราจะมีความสุขในการทํางาน                
มีความภูมิใจในงานที่เราไดรับมอบหมาย และประสบความสําเร็จ รูจักคําใหอภัยขอโทษ ขอบคุณ     
และมีเมตตา 

ณัฐวุฒิ พงศสิริ (2552: 25) ไดกลาววา พนักงานที่ทํางานดวยความสุข สวนหนึ่งเปน
เพราะวาไดทํางานที่ชอบ ปราศจากแรงกดดัน และมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ความสุขในการ
ทํางานของพนักงานจึงไมไดจํากัด อยูแคพนักงานรูสึกสนุกกับงานที่ไดรับมอบหมายใหทําเทานั้น 
แตยังรวมถึงความสามารถของหัวหนางานที่จะกระตุนให พนักงานเขามามีสวนรับผิดชอบ และใช
ศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ความสุขในการทํางานจึงจะเกิดขึ้นอยางแทจริงสําหรับตัวพนักงานเอง 
การทําใหงานที่ทําอยูเปนประจํานาสนใจและรูสึกสนุกกับสิ่งที่ทําไมใชเรื่องงาย ขณะที่สภาพ เศรษฐกิจ
ในปจจุบันดูจะไมเอ้ืออํานวยใหสามารถเปลี่ยนงานไดงาย ดังน้ันการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติ
บางประการที่มีตอองคกรและเพื่อนรวมงานดังตอไปน้ี มีสวนชวยใหพนักงานรูสึกมีความสุขกับงาน
ที่รับผิดชอบมากขึ้น คือ 

 1. เลือกปฏิบัติตอสิ่งรอบขางในดานดี 
การทํางานในสถานที่ทํางานที่มีเพ่ือนรวมงานที่หลากหลาย ทําใหทุกคนตองอยู

กับสิ่งทั้งที่ตนเองชอบและไมชอบ เพ่ือใหรูสึกมีความสุขกับการทํางาน ควรพิจารณาวาอะไรคือสิ่งดีๆ               
ที่องคกรใหกับพนักงาน และควรตระหนักถึงคุณคาของความ แตกตางระหวางบุคคลเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานทุกคนอยางใหเกียรติและเปนมิตร 

 2. พยายามปรับเปลี่ยนในสิ่งที่คิดวา ไมถูกตอง 
ทุกองคการยอมมีปญหาของตนเอง พนักงานไมควรจํากัดตัวเองอยูแคการตําหนิ

ขอบกพรอง ไมควรรอใหฝายบริหารเขามาแกไขถาสามารถทําไดควรมีสวนรวมในการหาวิธีปรับปรุง
หรือแกไขสิ่งตางๆ ในองคกรใหดีขึ้น 

 3. มองการแกปญหาในภาพรวม 
ควรหลีกเลี่ยงการเสียเวลาแสวงหาขอมูลใหมีรายละเอียดครบถวนเสียกอนจึงจะ

เร่ิมการตัดสินใจหรืออดําเนินการแกปญหา ควรเนนการจัดการปญหาแบบเบ็ดเสร็จและรวดเร็วเพ่ือไมให
เกิดปญหาอ่ืนๆ ที่ซับซอนยิ่งขึ้นตามมาในอนาคต 
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 4. มีความคิดเชิงบวก 
ถาไมสามารถหลีกหนีเพ่ือนรวมงานที่สรางปญหาหรือปฏิเสธการทํางานที่จําเจได   

ก็ควรเปลี่ยนวิธีคิดใหมและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานรวมทั้งตนเองหาสามารถเขากันไดกับสิ่งที่เผชิญ
อยู 

 5. รูจักบริหารเวลาและหยุดทําในสิ่งที่ไมจําเปนตองทํา 
การจัดตารางเวลาจะทําใหทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถไชเวลาได

อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด บางคนเสียเวลาในการทําสิ่งที่คิดวาสําคัญ ซึ่งจริงๆ เเลวอาจไม
มีความจําเปนตองทําดวยตนเอง ควรมอบหมายใหคนอ่ืนที่รูสึกสนุกกับงาน ดังกลาวทําแทน 

 6. จัดลําดับความสําคัญของงานใหม 
งานที่ไมไดเปนความรับผิดชอบโดยตรง ควรใหหัวหนาพิจารณาวางานนั้นมี

ความจําเปนตองดําเนินการตอหรือควรโอนกลับไปใหผู มีหนาที่โดยตรงรับผิดชอบตามเดิม
ขณะเดียวกันก็ตองจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงานที่ยังคงรับผิดชอบอยูใหเปนระบบ 

 7. สรางความสัมพันธที่ดีกับหัวหนาและเพื่อนรวมงาน 
เพ่ือนรวมงานและหัวหนางานที่เขากันไดดี คือหัวใจของความสุขของพนักงาน 

การมีปญหาระหวางหัวหนางานและลูกนองทําใหงานที่ดีขาดความนาสนใจนําไปสูการเปลี่ยนงาน
ใหมได การสื่อสารระหวางกันอยางสม่ําเสมอและการรวมกิจกรรมตางๆของหนวยงานจะชวย
สนับสนุนในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในที่ทํางาน 

 8. ขอคําปรึกษาจากบุคคลอื่น 
ควรขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาูหรือ นักจิตวิทยา เม่ือรูสึกวาชีวิตสวนตัวหรือ

การทํางานเริ่มมีปูหา ไมควรปลอยปญหา ทิ้งไวจนยากหรือชาเกินกวาจะแกไข 
 9. หยุดพักผอนเพ่ือลดความเครียดจากการทํางาน 

ควรเปลี่ยนบรรยากาศดวยการหยุด พักผอนจะชวยใหกลับมาทํางานใหมดวย                     
ความกระตือรือรนกวาเดิม 

ความสุขสามารถสรางไดไมเฉพาะแตในครอบครัว ในที่ทํางาน การปฏิบัติ
ตามหลักดังกลาวขางตนจะชวยลดแรงกดดันในการทํางาน ทําใหรูสึกสนุกและมีความสุขในชีวิตการ
ทํางานมากขึ้น ทําใหเกิดแนวความคิดใหม ในเชิงสรางสรรคที่จะชวยปรับปรุงการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทําใหเกิดประโยชนทั้งตอตัวพนักงานเองและองคกรโดยรวม ผูนําองคกร
จําเปนตองสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานที่เอ้ืออํานวยใหพนักงานเขามามีสวนรวมและแสดง
ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ ถาพนักงานมีความสุขและสนุกกับงานที่รับผิดชอบองคกรก็
จะสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพเอาไวได และมีชื่อเสียงจูงใจใหคนเกงจากองคกรอ่ืนอยากเขา
มารวมงานดวย 
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การวัดระดับความสุขในการทํางาน 
ชุมสุข สุขห้ิน (2553: 28-30) ไดกลาววา หลังจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 

เปนตนมา ประเทศไทยไดรับบทเรียนของการพัฒนาที่ไมสมดุลและไมมีเสถียรภาพ เน่ืองจากไม
คํานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ภูมิสังคม ความพรอมของคนและระบบ จึงหวังพึงพิง
ภายนอกประเทศมากเกินควร โดยไมเตรียมสรางพื้นฐานภายในประเทศใหม่ันคงและแข็งแรง                 
หรือสรางภูมิคุมกันที่ดีใหสามารถพรอมระบบความเสี่ยงจากความผันผวนของปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก บทเรียนดังกลาวไดสงผลใหประชาชนทุกภาคสวนและทุกระดับยอนกลับมา
พิจารณาทบทวนวิถีการดําเนินชีวิตและยุทธศาสตรการพัฒนาที่ผานมา แลวหันมาใหความสําคัญกับ
การดํารงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว อันเปนหนทางที่นําไปสูการสรางความสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย การวัด
ระดับความสุขกลายเปนเรื่องที่องคกรพัฒนาหรือนักคิดตางๆใหความสําคัญและถูกผนวกเขาเปน
สวนสําคัญในการวัดคุณภาพชีวติของประชากรซึ่งสามารถกลาวถึงไดดังนี้ 

 1.  ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข จัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการประเมินผลการพัฒนาความอยูดีมีสุขของคนไทยทั้งผล               
ในภาพรวมและผลในดานตางๆใหสามารถระบุขนาดไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรมโดยใชแนวคิดดาน 
ความอยูดีมีสุข (Well-Being) เปนกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตัวชี้วัดการติดตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 โดยใหความสําคัญกับความสามารถในการใชศักยภาพ
ของมนุษยรวมกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษยซึ่งไดรับการจํากัดความในรูปของ "ภารกิจ (Functioning)" 
และสมรรถภาพ (Capabilities) โดยภารกิจ หมายถึง ความสําเร็จ และสมรรถภาพ หมายถึง 
ความสามารถที่จะนําไปสูความสําเร็จ โดยภารกิจเปนเร่ืองที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเลือกดําเนิน
ชีวิตของแตละปจจัยบุคคล ในขณะที่สมรรถภาพเกี่ยวของกับทางเลือกและความมีอิสระที่บุคคล
สามารถเลือกหาในการดํารงชีวิตหรือแสวงหาความสําเร็จในชีวิต ตามสาระสําคัญของดัชนีตัวชี้วัดนี้ 
ความอยูดีมีสุข นิยามไดวา หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงาน
ทําที่ทั่วถึง มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต มีครอบครัวที่อบอุนม่ันคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี 
และอยูภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ กลาวไดวาความอยูดีมีสุข มีลักษณะเปนองครวม
ซึ่งมีหลายมิติและหลายองคประกอบมีความสัมพันธ ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความหมายที่กวางกวาการ
พิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 2.  ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย จัดทําโดยรองศาสตราจารย                      
นายแพทยยงยุทธ ขจรธรรมกาย นายแพทยอภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูล แหงโรงพยาบาลขอนแกน                     
และคณะภายใตกรอบแนวคิดเปนตัวชี้วัดความสุขที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเชิงจิตวิสัย                   
มีตนเคามาจากคําสั่งสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจาในการพึ่งพาตนเอง ที่เนนความสุขของชีวิต                    
เปนเปาหมายในการครองตนและขอชี้แนะของสมเด็จองคดาไล ลามะ ที่วาความสุขในเชิง Happiness 
เปนความสุขที่สัมพันธกับความรูสึกทางจิต (mind) และใจ (heard) มีลักกษณะสงบและดํารงอยู                
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ที่ยาวนานโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุข เปนการพัฒนาวิธีคิด                     
ใหมองความสุข (happiness) มากกวาความหฤหรรษ (pleasure) และเพื่อสามารถเปลี่ยนความคิด
ของชาวบานที่เขารวม จนถึงขั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือชวยสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม               
ใหทุกคนมีความสุขเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ใชในการประเมินผลเพื่อใหรูสถานการณและเปนการกระตุน
เกษตรกรใหมีทางเลือกใหม 

3.  มรรค 12 สูประเทศไทยอยูเย็นเปนสุข แนวคิดนี้ถูกนําเสนอโดย ศาสตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทยประเวศ วะสี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดความอยูเย็นเปนสุข โดยไมใช GDP 
เนื่องจากไมไดบอกความเปนธรรมหรือศีลธรรมทางสังคม ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของความอยูดีมีสุข 
โดยมีกรอบแนวคิดที่วา แบบแผนของความอยูเย็นเปนสุข ไดแกดุลยภาพของจิต กาย สังคม                  
และสิ่งแวดลอมซึ่งทั้งหมดมีลักษณะเปนองครวมแยกสวนไมได โดยหลักการของดุลยภาพ คือ                  
ดุลยภาพ หมายถึง การกระทําที่นําไปสูความสมดุลของการอยูรวมกัน ทั้งน้ีหนทางที่จะนําไปสูสังคม
อยูเย็นเปนสุข ไดแก มรรค 12 แหงสังคมอยูเย็นเปนสุข ซึ่งจะตองใชการสรางความรู การเคลื่อนไหว 
สังคม และการเมือง เขามาชวยในการขับเคลื่อน มรรค 12 ใหเกิดความอยูดีมีสุขเสียกอน ซึ่งจะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนยอยตางๆ เชน ดานการเมือง ระบบราชการ เปนตน นอกจากนนี้
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุข ไดแก 1) สรางวิสัยทัศนรวมกันใน
เรื่องความอยูเย็นเปนสุข 2) ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อความอยูเย็นเปนสุข 3) 
สงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการ โดยมีพ้ืนฐานอยูบนการมีสัมมาอาชีพเต็มพ้ืนที่ 4) พัฒนาเครื่องชี้
วัดความอยูเย็นเปนสุข 5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นเรื่องความ
อยูเย็นเปนสุข ของประเทศไทย 6) สรางผูนําเพื่ออนาคตใหมีจํานวนมากพอ 

4.  ดัชนีวัดความกาวหนาของคน (Human Achievement Index: HAI) จัดทํา
โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP)               
มีกรอบแนวคิดโดยนําแนวคิดดัชนีความขัดสน (Human Deprivation Index : HDI ) มาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เพื่อสะทอนสถานภาพของการพัฒนาคนอยางเปน
ระบบ แสดงถึงความกาวหนาและความเหลื่อมล้ําของประชาชนในจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย
เปนการมองภาพของผลการพัฒนาในเชิงบวกมากกวาจะมุงเนนที่ความขาดแคลนขัดสน โดยมีดัชนี
ชี้วัดไดแก สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอม ครอบครัว ชีวิตชุมชน 
การคมนาคม และการมีสวนรวมของคนในสังคม 

5.  ดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศ (Gross Domestic 
Happiness Index: GDHI) จัดทําโดยสํานักวิจัยเอแบคโพลล มีกรอบแนวคิดคือ การวัดความอยู
เย็นเปนสุขทั้งสิ่งที่จับตองไดอยางเปนรูปธรรมและนามธรรมของประชาชน ใชการประเมินภาพรวม
ของชีวิตที่ประกอบไปดวยการอยูเย็นเปนสุข (Well-being) ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 
และคุณภาพชีวิต (Quality of Life) มีดัชนีทั้งหมด 11 ตัว ซึ่งถูกนํารวมมาคํานวณดัชนีความสุขมวล
รวมของแตละบุคคลแลวนํามารวบรวมเปนของประชาชนระดับจังหวัด ระดับภาค และทายที่สุด
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ระดับประเทศตอไปตามลําดับ ตัวชี้วัดประกอบดวย คําถาม 68 ขอ ครอบคลุมดัชนีชี้วัดทั้ง 11 ตัว 
ไดแก สภาพแวดลอม ที่พักอาศัย โครงสรางพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภค บรรยากาศของคนใน
ชุมชนที่พักอาศัย ความสัมพันธภายในครอบครัว สุขภาพรางกาย สุขภาพใจ สภาวะเศรษฐกิจของ
ตนเอง การศึกษาธรรมชาติและการจัดทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีไทย กระบวนการยุติธรรม
และความเปนธรรมในสังคมและสถานการณในปจจุบัน 

6. ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators : TMHI-66) จัดทํา
โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีกรอบแนวคิดโดยสรุปคือ สภาพชีวิตที่มีความสุข หมายถึง 
สุขภาพจิตที่ดี เน่ืองจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนินชีวิต รวมทั้งการมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ดัชนีชี้วัดประกอบดวยคําถาม 66 ขอ โดยแบงดัชนีชี้
วัดออกเปน 4 ดาน ไดแก สุขภาพจิต คุณภาพของจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ และปจจัยสนับสนุน 

7.  ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ ( Gross National Happiness : GNH) 
ในชวงป 2547 ประเทศภูฏานไดเสนอดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ โดยวิวัฒนาการมาจาก
ลักษณะที่เปนสวนประกอบของสังคมภูฏาน ตั้งแตกอนป พ.ศ. 2502 ซึ่งระบบสังคม-เศรษฐกิจยังอยู
ในกรอบของคานิยมแบบชาวพุทธและศักดินา โดยอดีตพระราชาธิบดี จิกเม ดอรจิ วังชุก (jigme Dorji 
Wangchuck ) ทรงริเร่ิมเปนพระองคแรก และไดทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเปาหมายของการพัฒนา
วา "...เปนการสรางความเจริญม่ังคั่งและความสุขของประชาชน..." ตอมาพระราชาธิบดีจิกเม ยิงเซ วังชุก 
(jigme Singye Wangchuck) ทรงเปนผูเพ่ิมเติมรายละเอียด โดยทรงประกาศในปแรกที่ทรงขึ้น
ครองราชยวา "...นโยบายของประเทศเรา คือ การผดุงเอกราชใหม่ันคงเพื่อใหบรรลุการพ่ึงตนเอง               
ทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งและความสุขสําหรับประเทศของเราและประชาชน..." โดยแนวคิด เร่ือง
ความสุขมวลรวมประชาชาติ ยึดหลักวา การพัฒนาสังคมมนุษยที่แทจริงเกิดจากการพัฒนาทางดาน
วัตถุจิตใจควบคูกันไปเพ่ือเติมเต็มและสงเสริมซ่ึงกันและกัน GNH ในบริบทของภูฏาน จึงเปนรูปแบบ
การพัฒนาที่มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสพบความสุขไดอยางเทาเทียม
กันโดยมีหลักการสําคัญ 4 ประการ หรือ เสาหลักแหงความสุขทั้ง 4 (Four pillars of happiness) 
คือ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (sustainable economic development) 2) การอนุรักษและสงเสริม
คุณคาทางวัฒนธรรม (cultural conservation) 3) การรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (nature preservation) 
4) การมีธรรมาภิบาล (good governance) 

8. ดัชนีความสุขโลก (Happy Planet Index : HPI) จัดทําโดยสถาบันเศรษฐศาสตร
แนวใหม (New Economics Foundation : NEF) มีกรอบแนวคิดคือ เพ่ือสะทอนเปาหมายของการ
พัฒนาที่ใหความอยูดีมีสุขระดับสูงแกบุคคลทุกคน ทั้งดานความสุขเชิงภาวะวิสัยและความสุขเชิง
อัตตวิสัยภายใตการใชทัพยากรธรรมชาติอยางมีขีดจํากัดและมีความเทาเทียม เพ่ือผลพวงในดาน
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ดัชนีชี้วัดไดแก ความพึงพอใจในชีวิต ผลกระทบดานความมีชีวิตยืน
ยาวและประสิทธิภาพของระบบนิเวศจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
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9. การสํารวจขอมูลเร่ืองความสุข จัดทําโดย General Social Surveys (GSS)             
ซึ่งไดรวบรวมขอมูลความสุขของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประจําทุกป นับตั้งแตป 1972 
จนถึงปจจุบัน มีวิธีการวัดความสุขของแตละบุคคล ซึ่งไมไดระบุกรอบแนวคิด แตวัดจากการตอบ
คําถามจํานวน 1 ขอ คือ "ถานําทุกๆเรื่องมารวมกันคุณคิดวาชีวิตปจจุบันของคุณจะเปนอยางไร"     
แลวใหบุคคลเลือกคําตอบ 1 ขอ จากทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ 1) คุณสามารถพูดไดวาชีวิตคุณมี
ความสุขมาก 2) คุณสามารถพูดไดวาชีวิตคุณมีความสุขปานกลาง 3) คุณสามารถพูดไดวาชีวิตคุณ
ไมมีมีความสุขเลย 

10. การวัดความสุขในชีวิตของประชาชน จัดทําโดย German Social-Economic 
Panel Study (GSOEP) มีวิธีการจัดความอยูดีมีสุข (Subjective Well-being : SWB) ของแตละ
บุคคลซึ่งไมไดระบุกรอบแนวคิด แตวัดจากการตอบคําถาม 1 ขอ คือ คือ "ถานําทุกๆเรื่องมารวมกัน
คุณรูสึกมีความสุขกับชีวิตมากนอยเพียงใด" โดยผูศึกษาจะมีเกณฑใหบุคคลเลือกความสุขตั้งแต 0 
แปลวาไมมีความสุขเลย ถึง 10 แปลวามีความสุขมากที่สุดแลวนําคาที่ไดไปเปนตัวแทนความสุข
ของบุคคล วิธีนี้มีขอสมมตฐานที่สําคัญ 3 ขอ คือ 1) ผูตอบแบบสอบถามทุกคนสามารถและเต็มใจที่
จะตอบคําถามเกี่ยวกับการวัดความสุขในชีวิต  2) มีความสัมพันธระหวางคําตอบที่ไดรับจากการตั้ง
คําถามจากประเด็นที่เกี่ยวกับความเปนอยูที่ดีในเชิงเศรษฐศาสตร 3) สามารถเปรียบเทียบความสุข
ของแตละคนได และแตละชวงความสุขมีคาเทากัน 

ชุมสุข  สุขห้ิน (2553: 37) ไดสรุปไววา การวัดระดับความสุขที่สนใจในหลายระดับและ
หลายหนวยงาน ซึ่งเกณฑหรือดัชนีชี้วัดนั้น จะมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสภาพทองที่ที่จะ
วัด กลุมเปาหมายและความตองการนําผลที่ไดไปใช อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวทางการวัด
ระดับความสุขที่กลาวถึงจะพบวา มีลักษณะรวมกันที่สําคัญอยูประการหนึ่ง นั่นคือ ความสุขจะเปน
การแสดงถึงความสัมพันธที่ไมสามารถแยกออกจากกันไดระหวางลักษณะหรือปจจัยทางกายภาพ
กับสภาวะทางจิตใจ อารมณและความรูสึก 

แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการทํางาน 
แนวคิดทฤษฎีความสุขของ Diener (กุญธิภา กิติวงษประทีป. 2550: 33; อางอิงจาก 

Diener. n.d.) อธิบายปจจัยหรือองคประกอบของความสุขคือ ความพึงพอใจในชีวิต หรือการกระทํา
เหลานั้นเปนอารมณความรูสึกดานบวกสูง และอารมณความรูสึกดานลบต่ํา คนที่มีความสุขเกิดขึ้น
ไดจากปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน เชน อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดและสภาพแวดลอม 
ที่สงผลตอความตองการของบุคคลเกิดความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) นํามาซึ่งความสุข
ดังนี้ 

1.  ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพึงพอใจ                  
ในสิ่งที่ตนเอง เปนและกระทําอยู มีความสมหวังกับเปาหมายของชีวิต สอดคลองกับความเปนจริง
สามารถกระทําไดตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขาใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไมจําเปนตองปรับตัว 
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2. ความพึงพอใจในการทํางาน (Work satisfaction) การที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่
ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีความสุขเม่ืองานที่กระทําสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย ตลอดจนงานทําใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและสังคม 

3.  อารมณทางบวก (Positive effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปน
สุขกับสิ่งที่ดี รื่นรมยหรรษา สนุกสนานกับการทํางาน ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานใจไดเสมอขณะทํางาน 
เลื่อมใส ศรัทธา ในสิ่งที่ตนกระทํา รับรูถึงความดีงาม และคุณประโยชนของงานที่กระทํา 

4.  อารมณทางลบ (Negative effect) หมายถึง อารมณความรูสึกที่เปนทุกขกับสิ่งไมดี              
ที่เกิดขึ้นในการทํางาน เชน คับของใจ เบื่อหนาย เศราหมอง ไมสบายใจ เม่ือเห็นการกระทําที่ไม
ซื่อสัตยหรือไมถูกตอง อยากปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นเพื่อสนองความตองการของตนเองใหมีความสุข 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยหาดใหญ (2551: 6)ไดกลาววา  ชีวิตคนทํางาน            
ไมมีใครที่ไมตองการความสุข เพราะความสุขที่เกิดขึ้นเปนเสมือนนํ้าหลอเลี้ยงใหพฤติกรรรมคน
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอันนําไปสูผลการปฏิบัติงานตามที่องคกรตองการ ดังนั้นความสุข
จึงเปนสิ่งที่ทุกคนแสวงหา การบริหารความสุขในชีวิตการทํางานจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก โดยเฉพาะ
สังคมไทยในยุคเศรษฐกิจเชนน้ี ปญหาตางๆ ที่รุมเราเขามา เปนเหตุใหพนักงานทั้งหลายตองกลา
เปลี่ยนแปลง กลาคิดใหมเพ่ือทําใหตนเองมีความสุข เทคนิคหนึ่ง ดวยการบริหารตนเองใหมีความสุข
ตามหลักของ P-D-C-A นั่นก็คือ 

Plan ในการทํางานหากขาดเปาหมายที่ชัดเจน ทํางานไปวันๆ ยอมเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเบื่อหนาย และความรูสึกเบื่อน้ีเองจะเปนอันตรายเนื่องจากจผูนําไปสู
ผลการทํางานที่ถดถอย หรือเปนตนเหตุของการสูญเสียคนดีมีฝมือ ดังน้ันการวางแผนผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน (performance Planning) รูเปาหมายวาในแตละวันตองทําอะไรบาง และเพื่อทํา
ใหไดเปาหมายที่ตองการ จะตองแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเชนไรน้ัน จะชวยทําใหเกิดความคิดที่
เปนระบบ ทํางานเปนขั้นเปนตอนมากขึ้น และเม่ืองานที่ไดรับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จ ยอมเปน
เหตุหน่ึงที่ทําใหคนทํางานเกิดความรูสึก โลงอก โลงใจ ซึ่งความรูสึกเชนนี้มักจะเปนแรงผลักดันให
เกิดความคิดสิ่งใหมๆ ที่สามารถนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งน้ีการ
วางแผนงานที่ชัดเจนจําเปนจะตองมีการจดบันทึกวาในแตละวันงานที่ตองทําใหสําเร็จมีอะไรบาง 
เพราะแผนงานที่ถูกเขียนขึ้นมาอยางเปนลายลักษณอักษรจึงเปนเสมือนเข็มทิศหรือเครื่องนําทางให
สามารถทํางานแตละชิ้นอยางเปนระบบและเปนขั้นเปนตอน 

Do แผนงานที่ดียอมมีการปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตามผลงานที่ทําไปแลววาสําเร็จ
หรือไมสําเร็จบาง ดวยการใหขอมูลปอนกลับกับตนเอง (performance Feedback) ซึ่งไมจําเปนตอง
รอผูอ่ืนที่จะมาบอกวางานแตละชิ้นคุณเองสามารถทําสําเร็จหรือไม การ Feedback กับตนเองก็คือ                 
การหาโอกาสบอกหรือพูดคุยกับตนเองในแตละวัน ผูเขียนขอแนะนําวาควรจะเปนตอนกลางคืนกอน
นอนจะดีกวา เพ่ือสํารวจวาวันนี้คุณไดทํางานเสร็จไปกี่อยางบาง และงานใดบางที่คุณทําไมสําเร็จ                
เปนเพราะเหตุใด เพ่ือที่วาคุณจะไดนําปญหาที่เกิดขึ้นมาวางแผนวาควรจะทําอยางไรใหงานชิ้นน้ัน
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ประสบผลสําเร็จในวันถัดไป ทั้งน้ีขั้นตอน การปฏิบัติสําหรับหลาย ๆ คนคิดวาเปนขั้นตอนที่ยากกวา
การวางแผนงาน เนื่องจากไมสามารถทํางานใหบรรลุตามแผนที่กําหนดขึ้นเพราะจิตไมอยูกับที่                 
เกิดความกระวนกระวายใจ จิตไมสงบ ขาดสมาธิ ซึ่งผูเขียนขอแนะนําวาในระหวางการทํางานแตละ
อยางนั้น ควรคิดถึงงานชิ้นน้ันอยางเดียวทั้งกายและใจ จิตที่มีสมาธิจะทําใหเกิดปููาที่จะบริหารงาน
แตละอยางสําเร็จเร็วกวาเวลาที่กําหนดขึ้น และเม่ือคุณทํางานสําเร็จเชื่อแนวาคุณจะรูสึกภาคภูมิใจ 
รูสึกมีความสุขกับงานแตละอยางที่สําเร็จลุลวงไป 

Check ความสุขเกิดขึ้นจากการให ใหในสิ่งที่ผูรับไดรับประโยชนจากงานของคุณ                   
ซึ่งการบริหารความสุขของตนเอง ก็คือการบริหารจิตใจของผูอ่ืนดวยเชนกัน ดังน้ันตัวคุณเองจะตอง
ประเมินผลงานที่ทําขึ้นมาวาผูรับหรือลูกคามีความพึงพอใจกับผลงานแตละชิ้นมากนอยแคไหน                 
การประเมินผลงาน (peeformance Appraisal) จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่ผลักดันใหคุณจะตองปรับปรุง
ผลงานของตัวคุณเองอยูเสมอ ดวยการวางแผนงานใหมอีกครั้ง หากงานที่ทําไปแลว ถึงแมคุณ
ทํางานไดสําเร็จตามแผนที่กําหนดขึ้น แตผูรับไมชอบ ไมพอใจ คุณจะตองปรับเปลี่ยนแผนงานใหม 
เพ่ือสรางผลงานใหลูกคาหรือผูรับของคุณเกิดความพึงพอใจทั้งในแงของคุณภาพและปริมาณงานที่
สงมอบ ซึ่งวิธีการประเมินผลงานที่คุณสามารถทําไดและไมยุงยากก็คือ การสอบถามและพูดคุยกับ
ลูกคาของคุณวาเขาชื่นชอบในผลงานที่ทําใหไปมากนอยแคไหน ทั้งน้ีคําวา“ลูกคา นั้นผูเขียนไมได
มองเพียงแคลูกคาภายนอกอยางเดียวเทานั้น ผูเขียนจะมองไปถึง ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือนรวมงาน คูคา ดวยเชนกัน 

Act การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทํางานของคุณวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําให
ลูกคาไมพอใจบาง เพ่ือที่วาคุณจะไดหาวิธีการทําอยางไรก็ตามในการตอบสนองตอความตองการ              
ของลูกคา เพราะหากลูกคามีความสุข คุณเองยอมมีความสุขในการทํางานดวยเชนกัน การสํารวจ  
และจดบันทึกวามีแนวทางไหนบางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการทํางานของคุณใหดีขึ้น 
การพัฒนาผลงานของคุณ (performance Development) จะทําใหคุณมีการปรับปรุง และการปรับเปลี่ยน
ตนเองอยูเสมอ ไมซ้ําซากจําเจกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆ เพราะความซ้ําซากทํางานแตแบบเดิมๆ ก็
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคุณเกิดความรูสึกไมมีความสุขในการทํางาน 

สรุปวาความสุขในการทํางานทุกวันนี้ ไมไดเกิดขึ้นการไดรับเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น
ทุกปเทานั้น แตสิ่งหนึ่งที่ทําใหตัวคุณเองเกิดความสุขไคก็คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ 
และการปรับปรุง หรือการปฏิบัติตามหลัก P-D-C-A ซึ่งจะเปนหนทางใหตัวคุณเองและคนรอบขาง
เกิดความสุขในการทํางาน 
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2.  ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางาน 
2.1 สัมพันธภาพระหวางบุคคล 

 ความหมายสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
นฤมล อ้ึงเจริญ (2552: 16) ไดใหความหมาย ของสัมพันธภาพระหวางบุคคลไววา 

สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง การที่บุคคลมีความอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น และการ
เปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาตนเองไปสูการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ซื่งการอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น
ไดแก ความสามารถยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่นได และการมีน้ําใจกวางการใหความชวยเหลือ 
สนับสนุนการใหและการรับ 

ณรงค เส็งประชา (2538: 166) ใหแนวคิดเกี่ยวกับกลุมเพ่ือนไววากลุมเพ่ือนจะ
ชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่อาจไมไดรับจากครอบครัวหรือผูใหญ เชน เพศศึกษา ความเสมอ
ภาค ความเปนผูนํา ในกลุมเพ่ือนเด็กจะเปนตัวของตัวเองมากขึ้น เด็กจะเลือกคบเพื่อนที่ถูกใจและ
อาจนําเอาพฤติกรรมตางๆ ของเพื่อนมาใชเปนแนวทางของตนเอง กลุมเพ่ือนจะชวยใหสมาชิก
เรียนรูสิ่งตางๆ ดังน้ี 1. ยึดม่ันในประเพณีนอยลง สรางคานิยมและความรูใหมๆ เพ่ิมขึ้น 2. สอนให
รูจักแบบแผนของการอยูรวมกันในสังคมมากขึ้น เชนปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุมในการเลนกีฬา 
หรือทํางานรวมกัน 3.สอนใหมีประสบการณเกี่ยวกับความเสมอภาคเทาเทียมกัน 4. เปนการสงเสริม
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เชน ความเปนตัวของตัวเองแบบของอารมณเอกลักษณเฉพาะของ
ตัวเอง ความคิดเห็นของตนเอง 5. สอนใหมีประสบการณเกี่ยวกับความสัมพันธเปนสวนตัวมากกวา
ที่จะใชอํานาจ 

สุลักษณ มีชูทรัพย (2539: 162) ใหความหมายของคําวาสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลไววาสัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง กระบวนการติดตอเกี่ยวของกับบุคคลตั้งแตสองคน
ขึ้นไป เพ่ือทําความรูจักกันโดยมีวัตถุประสงครวมกันดวยความเต็มใจ มีความรูสึกที่ดีตอกันอาศัย              
การแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ในชวงเวลาหนึ่งที่ไมจํากัดแนนอน 

เกย (มณี ดีประสิทธิ์. 2541: 7; อางอิงจาก Gay. 1981) ไดใหความหมายวา
สัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหวางบุคคล โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นที่
ละเล็กละนอยอยางตอเน่ือง และรวมเขาดวยกันเปนองคประกอบของกระบวนการของความคุนเคย
และบุคคลที่เกี่ยวของจะอยูในฐานะบุคคลอันเปนที่รักของกันและกัน 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง ความ
เอาใจใสและการแสดงพฤติกรรมที่ดี ตอเพ่ือนรวมงาน ไดแก การชวยเหลือพ่ึงพากันทั้งดานการทํางาน 
และเรื่องสวนตัว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความหวงใย ใกลชิดซึ่งกันและกันและการรวมมือกัน
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกันในกลุมเพ่ือน 
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ความสําคัญสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลตองเร่ิมจากตนเองกอน เพ่ือนํามาซึ่งการมี

ความสัมพันธที่ดี กับบุคคลอื่น นฤมล อ้ึงเจริญ (2552: 116) อางอิงจาก จอหนสัน (Johnson. 1986: 
7-9) ไดเสนอแนะวิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันไว ดังนี้ 

1. การรูจักและไววางใจกัน ซึ่งจะเกิดไดจากการเปดเผยตนเอง ไดแก การเปดเผย
วาเรามีความรูสึกอยางไรตอสิ่งที่ไดกระทําไป การตระหนักรูในตัวเอง ไดแก การรู เขาใจและยอมรับ
ความรูสึก ความคิด ความสามารถ และการกระทําของตนเอง การยอมรับตนเอง ไดแกการพอใจ
และยอมรับลักษณะตางๆ ของตนเอง นฤมล อ้ึงเจริญ (2552: 16) อางอิงจาก ฮามาเชค(Hamachek. 
1971: 112) ไดศึกษาพบวาบุคคลยิ่งมีความยอมรับตนเองมากเทาไรก็จะมีการยอมรับผูอ่ืนไดมากขึ้น
เทานั้นและมีความไววางใจกัน โดยเชื่อม่ันวาอีกฝายหนึ่งจะไมทําใหเราเดือดรอน จะใหการสนับสนุนเรา 
และความไววางใจนี้ จะเกิดจากการยอมรับบุคคลอ่ืน มีการติดตอกันอยางเปดเผย และมีการชวยเหลือกัน
เทาที่จะกระทําไดซึ่งความไววางใจนี้เปนปจจัยสําคัญ หากปราศจากความไววางใจซึ่งกันและกันแลว 
ความสัมพันธก็ไมอาจดําเนินตอไปได 

2.  การสื่อสารกันอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา ไดแก การบอกความคิด
ความรูสึกของเราใหผูอ่ืนทราบอยางเปดเผย และอยางตรงไปตรงมา 

3.  การยอมรับและสนับสนุนกัน ไดแก การชวยเหลือเม่ือผูอ่ืนมีปญหหรือ
ประสบสภาวะวิกฤติ 

4.  การรูจักแกปญหาและขจัดความขัดแยง จะชวยใหบุคคลมีความใกลชิด                  
เเละสนิทสนมกันมากขึ้นจากแนวทางปฏิบัติในการสรางสัมพันธภาพนั้น สรุปไดวา เราตองเขาใจ             
ตัวของเราเองกอนเปนตัวของตัวเองและรูวิธีที่จะสนองตอบตอความตองการของผูอ่ืนโดยไม
กอใหเกิดความไมสบายใจหรือความสัมพันธที่ตามมาในทางลบได 

การสรางสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อน วิจิตร อาวะกุล (2537: 65-69) กลาวถึง วิธีปฎิบัติ
ใหเพ่ือนรักใครเห็นอกเห็นใจควรปฏิบัติดังนี้ 1.เปดฉากทักทายติดตอกัน 2.มีความจริงใจตอเพ่ือน   
3.หลีกเลี่ยงการนินทาเพื่อน 4.อยาซัดทอดความผิดใหเพื่อน 5. ยกยองชมเชยเพื่อนในสิ่งที่สมควร 
6.ใหความรวมมือในกิจกรรมของเพื่อนดวยความเต็มใจเสมอ 7.ใหพ่ือนทราบในเรื่องที่เขารับผิดชอบ
หรือเกี่ยวของ 8.ฟงความเห็นของเพ่ือนๆ บาง 9.หลีกเลี่ยงการทําตัวเหนือเพ่ือน 10.ทําตัวใหเสมอ
ตนเสมอปลาย 11.ใจกวางเเละเอื้อเฟอเผ่ือแผตอเพื่อน 12.ออกไปพบปะสังสรรคกับเพ่ือนบางตาม
โอกาส 13.ใหความเห็นอกเห็นใจชวยเหลือเพ่ือนในยามทุกขยากอีกทั้ง ยังมีแนวทางในการปฏิบัติตน
กับเพี่อนโดยเฉพาะในวัยรุน 

 เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีที่ถูกตองและเหมาะสมตอกัน ดังน้ี (กันยา สุวรรณแสง. 
2533: 61-65) 

1. แสดงกิริยายิ้มแยมแจมใส เพราะรอยยิ้มเปนการแสตงออกซึ่งความรัก              
ที่มีความหมายมากที่สุดแตลงทุนนอยที่สุด 
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2.  แสดงความสนใจกับบุคคลอื่น เชน การทักทาย การไตถามทุกขสุข 
3.  ตั้งใจฟงบุคคลอ่ืนพูดโดยไมควรทํางานอยางอ่ืนไปดวยแลวฟงไปดวย

เพราะเปนกิริยาที่ไมเหมาะสมอันแสดงถึงการไมใหความสนใจแกบุคคลนั้น 
4.  แสดงกิริยารับฟงขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืนดวยความตั้งใจ

และสีหนาที่ยอมรับ 
5.  ทําตนใหเปนคนมองโลกในแงดี อยาจองแตจะจับผิดผูอ่ืน จะทําใหเกิด                     

ความหวาดระแวง ซึ่งกันและกัน 
6.  แสดงความเกรงใจตอผูอ่ืน เน่ืองจากความสนิทสนมเกินไปอาจจะทําให

ความเกรงใจดูลดนอยลง 
7.  รูจักระงับอารมณ เม่ือเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําใหไมพอใจ เพราะอาจเปน

สาเหตุของการทําลายซึ่งความสัมพันธที่เคยมีมากอน 
8.  วางตัวอยูในฐานะที่เหมาะสม ไมแสดงกิริยาอาการโออวด ยกตนขม

ทานไมวากับบุคคลใดก็ตาม เพราะไมมีใครชื่นชมคนที่ขมใหเขาต่ําลง 
9.  รูจักปฏิเสธคําขอรองที่ไมมีเหตุผลของผูอ่ืน ดวยความรูสึกที่แทจริง 
10. จดจําขอมูลเล็กๆ นอยๆ ของเพื่อนไว แสดงความเอาใจใส ความสนใจ

เพ่ือนและความยินดีในวาระสําคัญ รวมทั้งแสดงความหวงใยเม่ือเพ่ือนมีทุกข 
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การปฏิบัติตนกับเพื่อนนับวาเปนสิ่งสําคัญ

อยางมากโดยเฉพาะในวัยรุน เพราะหากวัยรุนปฎิบัติตนกับเพ่ือนไดอยางถูกตองเหมาะสม จะทําใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดี สงผลใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

ทฤษฎีเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางบคุคล 
ทฤษฎีทางสังคม (sociaI Theory) สัญญา สัญญาวิวัตน (2542: 45) ไดกลาววา ทฤษฎีคือ 

คําอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดสําหรับนักวิทยาศาสตร ทฤษฎีจะตองเปนคําอธิบาย
ตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆของสิ่งนั้นอยางมีระบบจนสามารถพยากรณสิ่ง
นั้นในอนาคตได ดังน้ัน ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คําอธิบายเรื่องของคน และความสัมพันธ
ระหวางคน ตามหลักเหตุผล และความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของคนหรือระหวาง คนตอคน คน
ตอกลุม คนตอสภาพแวดลอม อยางมีระบบจนสามารถพยากรณได ทฤษฎีทางสังคมตามความหมาย
ดังกลาว จึงมีขอบเขตกวางขวางเปนคําอธิบายเกี่ยวกับคนแตละบุคคล กลุมคนความสัมพันธระหวาง
คนตางๆ รวมไปถึงคําอธิบายความสัมพันระหวางคนกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต 
ขอสําคัญน้ันจะตองเปนไปตามหลักเหตุผล  มีระบบระเบียบพอที่จะเปนฐานในการพยากรณเร่ือง
ทํานองเดียวกันในอนาคตได Jame Miley “โดยทั่วไปความพยายามที่จะอธิบายสวนหนึ่งสวนใดของ
สังคม (Social life)ถือไดวาเปนทฤษฎีสังคม” และ Henry P Fairchild ใหความหมายวา “ทฤษฎีสังคม คือ 
การวางนัยทั่ว  ๆไป หรือขอสรุปที่ใชไดทั่วไป เพ่ืออธิบายปรากฎการณสังคมอยางใดอยางหนึ่ง” ทฤษฎีทาง
สังคมกับแนวคิดทางสังคม มีความคลายคลึงกัน แตไมเหมือนกัน ดังนี้  ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเปน
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คําอธิบายเรื่องเก่ียวกับคน หรือความสัมพันธระหวางคน ซึ่งเปนการรูระดับหนึ่งที่ยังไมถึงขั้นอธิบาย 
ประการที่สองทฤษฎี ทางสังคม แสดงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของคนหรือระหวางคนตอคน
อยางมีระบบ แตความคิดทางสังคมไมกําหนดวาตองเปนเชนน้ัน ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคม
อาจมีรูปของขอความที่เตรียมไวสําหรับการพิสูจนดวยขอมูลประจักษ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งที่
เคยตรวจสอบดวยขอมูลประจักษ หรือยังไมเคยผานแตไดมีการเตรียมหรือมีลักษณะที่พรอมจะให
พิสูจน 

กลาวโดยสรุป ทฤษฎีทางสังคม คือ คําอธิบายปรากฎการณสังคมอยางใดอยางหนึ่ง
ตามหลักเหตุผล โดยแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของปรากฎการณสังคมนั้นจนสามารถ
ที่จะพยากรณปรากฎการณสังคมในอนาคตได ทฤษฎีสังคมมีความหมายกลางเปนทฤษฎีของจิตวิทยา 
ซึ่งอาจหมายถึง เรื่องของคนแตละคนก็ได (Psychology studies human interraction of individuals) 
หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร ซึ่งเปนเร่ืองของอํานาจของคนหลายคนที่เกี่ยวของกัน หรืออาจ
หมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร อันเปนเรื่องของคนหลายคนกับวัตถุในการผลิต การจําหนายจายแจก
ผลิตภัณฑและบริการในการอุปโภคบริโภคได และอาจเปนทฤษฎีของมานุษยวิทยาเปนเรื่องของคน
ที่มีแบบแผนการคิด การกระทําหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคลายกับแนวคิด
ทางสังคม ที่เกี่ยวของกับคนและความสัมพันธระหวางคน รวมทั้งระหวางคนกับสิ่งแวดลอม แตก็มี
ความแตกตางกันที่ทฤษฎีเปนขอความที่เปนไป ตามหลักเหตุผล มีระบบ และพยากรณปรากฎการณ
ในอนาคต 

2.2 แรงจูงใจในการทํางาน 
ความหมายของแรงจูงใจในการทํางาน 

ชมพูนุท ศรีพงษ (2550: 141) แรงจูงใจ (Motivation) มาจากรากศัพท “Movere”  
ในภาษาละติน แปลวา to move หรือการผลักใหเคลื่อนไหว จึงกลาวไดวา แรงจูงใจ หมายถึง ผลของ
ความตองการภายในของตัวบุคคล และจากการกระตุนของสิ่งเราภายนอกทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมใด 
พฤติกรรมหนึ่งออกมาเพื่อบรรลุเปาหมายหากเปนการผลักดันในการทํางานเรียกวา แรงจูงใจ              
ในการทํางาน (work Motivation) อีกทั้งแรงจูงใจยังมีลักษณะที่โดดเดน กลาวคือ แรงจูงใจเปนพลัง
กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมอันเนื่องมาจากแรงจูงใจนั้นเปนพฤติกรรม ที่มีทิศทาง
ไปสูเปาหมายที่ตองการ และเปนพฤติกรรมที่ไมลมเลิกงายๆ นอกจากนี้แรงจูงใจที่สงผลตอพฤติกรรม
บุคคล 

นิภาพร อารีย (2548: 20) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา เปนพลังที่มากพอ  
ที่ชักนําใหบุคคลนั้นๆ แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือไปสูเปาหมายของแตละคน ซึ่งแรงจูงใจ
เปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลทํากิจกรรมหรือเรียนรูไดสําเร็จ สงเสริมการทําเพื่อใหถึงเปาหมายที่วางไว 
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จากความหมายขางตนสรุปไดวา แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่กระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาเพื่อบรรลุเปาหมาย เปนการผลักดันในการทํางาน เชน 
ความตองการความกาวหนาในตําแหนงงานมีความตองการไดรับการยกยองหรือการไดรับรางวัล  
เงินเดือน สวัสดิการ ความสะดวกสบายในการไดรับการบริการดานตางๆ 

ประเภทของแรงจูงใจ 
ชมพูนุท ศรีพงษ (2550: 142) แบงเปน 2 ประเภทคือ 1) แรงจูงใจจากภายใน              

เปนสิ่งที่อยูในตัวบุคคลซึ่งเกิดขึ้นมาเองจากความตอรการทางกายแรงจูงใจแบบนี้จะเเตกตางกัน                 
ตามลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล ซึ่งอาจจะเรียกอีกอยางวาแรงจูงใจสวนบุคคล เชน ความ
ทะเยอทะยานความอยากรู  อยากเห็น ความคาดหวัง ความสนใจ ฯลฯ และ 2) แรงจูงใจจากภายนอก
ซึ่งเกิดจากสิ่งเรา 

นฤมล อ้ึงเจริญ (2552: 16) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ แรงจูงใจ
ปฐมภูมิหรือแรงขับปฐมภูมิ (Primary Motives หรือ Primary Drives) และแรงจูงใจทุติยภูมิหรือแรง
ขับทุติยภูมิ (Secondary Motives หรือ Secondary Drives) 

1.  แรงจูงใจปฐมภูมิหรือแรงขับปฐมภูมิ จําแนกออกไปดังน้ี แรงจูงใจอัน
เนื่องมาจากความรูสึกทางผิวกาย เชน ความรอนความหนาว และความเจ็บ, ความหิวกระหาย 
(Thirst) คือเมื่อรางกายขาดน้ําหรือความสมดุลของน้ําในรางกายเสียไปคือ ลดนอยลง จะมีการ
กระตุนทางประสาท ทําใหเกิดความรูสึกคอแหงอยากดื่มนํ้า แรงจูงใจอันเกิดจากความตองการน้ํานี้
เปนแรงจูงใจ ที่เรียกวา “ความกระหาย”, ความหิว (Hunger) รางกายมนุษยตองการอาหารไปบํารุงเลี้ยง              
ใหรางกายเจริญเติบโตหรือมีความสมบูรณและใหพลังงาน เม่ือรางกายขาดอาหารยอมเกิดความรูสึกหิว,
การหลับนอน การหลับนอนเปนการพักผอนรางกายที่สําคัญที่สุด เปนการพักใหรางกายกลับชุมชื้น                    
และมีกําลังวังชา การนอนหลับเปนแรงขับอยางหนึ่งที่ทําใหบุคคลตองพักผอนและกิจกรรมอ่ืนทั้งมวลได, 
ความเปนบิดามารดา (Parentual) เปนความรูสึกอยากเปนบิดาของเด็กบางคนแตงงานเเลวไมมีลูก 
ตองขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงเปนลูก- ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) ไดแก ความอยากเปดภาชนะที่
ปดอยูตองการรูความลับ ตองการคําอธิบายสถานการณ,ความกลัว (Fear) คนเรามีความกลัวเปน
พ้ืนฐาน เชน กลัวความใหญ ตนไมใหญความกวางของทะเลความ ไมมีสันฐานแนนอน เชน รูปคน
หนาตาบูดเบี้ยว ความมืด ความสูง, เพศ (sex) เปนแรงขับที่รางกายเจริญถึงวุฒิภาวะทางเพศ 
ฮอรโมนในรางกายจะเปนตัวกระตุนสําคัญใหเกิดความตองการทางเพศ เม่ือความรูสึกตองการมาก
พอที่จะผลักดันใหแสดงพฤติกรรมออกมา,ความรัก (Affection) ความรักชอบพอเกิดจากวุฒิภาวะ              
ของมนุษย เชนการรักบิดา มารดา ญาติพี่นอง เปนตน การแสดงออกทางดานความรัก ไดแก                
ความเอื้อเฟอชวยเหลือ แบงปน ซึ่งกันและกัน,เเรงจูงใจที่เน่ืองจากการแสดงของสรีระ การที่ตับออน
ขับน้ํายอยออกมา ตอมเหง่ือ ขับเหงื่อเพ่ือลดอุณหภูมิ การหายใจ ความเปนกรด เปนดาง มีผลทําให
รางกายแสดงพฤติกรรมออกมา 
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2.  แรงจูงใจทุติยภูมิหรือแรงขับทุติยภูมิ เปนแรงจูงใจที่ไดรับจากการเรียนรู
ประสบการณ และสิ่งแวดลอม จําแนกออกไดดังน้ี แรงจูงใจเพ่ือใหมีฐานะทางสังคม (Social status) 
ไดแก การที่มนุษยตองการตําแหนงหนาที่การงานใหสูงขึ้น อยากมีเกียรติยศเเละอํานาจที่จะบังคับ
บัญชาผูอ่ืน ดังนี้ เปนตน จัดเปนแรงจูงใจอยางหนึ่ง, ความสัมพันธกับบุคคลอื่นในทางสังคมเปนสิ่งที่
ไดรับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแตเด็ก เชน การตอนรับแขกผูที่มาเยี่ยมเยียนการติดตอการเขาสมาคม
สมาชิกของชมรมสโมสร,ความกาวหนา จัดเปนแรงจูงใจที่ตองการทําราย รุกราน ขมขู ทําใหเจ็บ
กายหรือทําลายตนเอง สิ่งที่เปนเเรงจูงใจที่ทําใหเกิดการกระทําที่กาวราว จะเปนแรงผลักดันใหเเส
ดงพฤติกรรม เราเรียก แรงจูงใจชนิดนี้วา แรงจูงใจกาวราว 

ถวิล ธาราโภชน (2532: 68-70) ไดแบงประเภทของแรงจูงใจทางสังคมออกเปน 
3 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliation Motive) การดํารงชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุขเปนสิ่งจําเปนที่มนุษยทุกคนปรารถนาที่จะใหเปนไป การมีเงินทองใชสอยมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก และความสุขสบายอยางครบครัน คงจะไมทําใหบุคคลมีความสุขอยางสมบูรณ ทั้งน้ี เพราะ
ธรรมชาติเเลวมนุษยมีความตองการที่สําคัญอยูอยางหนึ่ง ไดแก การเปนที่ยอมรับของคนอื่น 
การไดรับความนิยมชมชอบจากคนอื่นหรือความรักใครชอบพอจากคนอื่น 

2.  แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive) ลักษณะที่สําคัญของมนุษยประการ
หนึ่ง ไดแก ความตองการที่จะไดมาซึ่งอิทธิพลที่เหนือคนอ่ืนๆ ในสังคม ซึ่งลักษณะอันน้ีทําใหบุคคล
แสวงหาอํานาจ กระทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ เพราะเกิดความรูสึกวาการกระทําอะไร
ไดเหนือคนอ่ืนเปนความภาคภูมิใจอยางหนึ่งของคน จึงเปนสาเหตุใหเกิดแรงจูงใจใฝ อํานาจ 

3.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแรงจูงใจ
ประเภทหนึ่งที่ดูเหมือนวาจะกลาวถึงมากกวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นหลังจากการ
คาดหวังของบุคคล ซึ่งอาจจะไดพบหรือมีประสบการณ จากสิ่งใดสิ่งหน่ึงจนเปนรอยประทับใจมา
ตั้งแตเล็กๆ แลวเขาก็พยายามที่จะกาวไปสูความสําเร็จอันน้ัน 

สิทธิโชค วรานุสันติกูล (นฤมล อ้ึงเจริญ. 2552: 16; อางอิงจาก สิทธิโชค วรานุสันติกูล. 
2530: 51-52) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจภายใน (lntrinsic Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความ
ตองการของบุคคลที่จะกระทํากิจกรรมเพ่ือที่จะทําใหตนเองมีความรูสึกวา ตนเองมีความสามารถและ
ตนเอเปนผูลิขิตชีวิตของตนเอง เม่ือไรที่สามารถทํางานจนประสบผลสําเร็จไดก็จะเกิดความพึงพอใจ 

2. แรงจูงใจภายนอก (ExtemaI Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจาก               
การไดรับการกระตุนจากสิ่งจูงใจนอกตัวบุคคล เชน เงิน การเลื่อนตําแหนง โลรางวัล คําชม เปนตน 
การใชแรงจูงใจภายนอกในการกระตุนใหคนทํางาน เปนเรื่องที่มีมาชานานจนกลายเปนเรื่องปกติ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 111 - 113)ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
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1.  แรงจูงใจทางดานรางกาย เปนแรงผลักดันที่เกิดขึ้นพรอมกับความตองการ  
มีชีวิต การดํารงชีวิต ไมจําเปนตองอาศัยประสบการการเรียนรูแตอยางใด แรงจูงใจประเภทนี้ ไดแก  
ความหิว คนเราตองการอาหารเขาสูรางการเพื่อหลอเลี้ยงชีวิต,ความกระหาย เม่ือรางการของคน
ขาดน้ําทําใหเรารูสึกลําคอแหงผากเกิดความตองการที่จะไดน้ําดื่ม,ความตองการทางเพศ ความตองการ
ดานนี้จะเริ่มขึ้นเม่ือคนเราอยางเขาสูวัยรุนและผูใหญอาจจะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้นตามลําดับ, ความ
ตองการอุณหภูมิที่เหมาะสม สิ่งมีชีวิตจะดํารงชีวิตอย่ําดก็ตองอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสม อุณหภูมิใน
รางกายที่ไมสูงหรือต่ําจนเกินไป,การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวย แรงขับชนิดนี้เกิดจากความตองการ
หลีกหนีคสามเจ็บปวยเพื่อใหรางการเกิดความปลอดภัย,ความตองการพักผอน เมื่อรางการเกิด
ความเหน็ดเหนื่อยเน่ืองจากการใชพลังงานออกแรงในการทํางาน เราตองการนอนหลับและพักผอน, 
ความตองการอากาศบริสุทธิ์ที่มีกาชออกซิเจน,ความตองการขับถายเปนการขับของเสียออกจากรางกาย
เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับอาหารและน้ํา 

2.  แรงจูงใจทางจิตใจและสังคม แรงจูงใจประเภทนี้คอนขางจะสลับซับซอน 
เกิดขึ้นจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูและประสบการณที่บุคคลนั้นไดรับและเปนสมาชิกอยู 
แยกออกไดดังน้ี ความตองการที่เกิดจากสังคม ที่เปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและกลายมาเปน
ลักษณะนิสัยประจําตัวของแตละคน,ความตองการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู เราตองมีประสบการณ
และการเรียนรูมากอน จึงจะเขาใจและเลือกปฏิบัติได 

โธมัส (สุรางค จันทรเอม. 2529: 121; อางอิงจาก โธมัส. ม.ป.ป.) ไดแบงแรงจูงใจ
ทางสังคมออกเปน 4ประเภท คือ  

1.  แรงจูงใจดานความมันคงปลอดภัยเชนน้ีการที่บุคคลสรางที่อยูอาศัย 
ศึกษาเลาเรียน ก็เนื่องมาจากแรงจูงใจประเภทนี้ 

2.  แรงจูงใจดานการตอบสนอง เชน การที่บุคคลเขาสังคม การอยูรวมกัน             
เปนหมูพวก การแตงงาน เกิดจากความตองการการตอบสนองจากผูอ่ืนนั่นเอง 

3.  แรงจูงใจดานการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน การที่บุคคลพยายามชวยเหลือ
ผูอ่ืน หรือการที่พยายามทําความดีตางๆ ก็ตองการใหผูอ่ืนยกยองนับถือ 

4.  แรงจูงใจดานประสบการณใหมๆ การที่บุคคลจัดใหมีการทัศนาจรการ
เปลี่ยนสถานที่ การศึกษาสิ่งแปลกๆ ใหมๆ อยูเสมอนั้น เน่ืองจากตองการประสบการณที่แปลกๆ 
ออกไปนั่นเอง 

ฮิลการด (สถิต วงศสวรรค. 2544: 426; อางอิงจาก ฮิลการด. ม.ป.ป.) ไดแบง
แรงจูงใจทางสังคมที่มนุษยมีอยูออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.  แรงจูงใจเพ่ือการอยูรอด (The survivaI Motives) เปนความตองการทางกาย
ซึ่งขาดเสียมิได เชน อาหาร อากาศ น้ํา เปนตน 

2. แรงจูงใจทางสังคม (The social Motives) เปนแรงจูงใจอันเกิดจากความ
ตองการทางสังคม เปนแรงจูงใจเพ่ือเขาสังคม ในการเกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความรัก การยอมรับ
นับถือ เปนตน 
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3.  แรงจูงใจเพ่ืออวดตน (Ego Motives) คือแรงจูงใจที่เกิดจากความตองการ
ชื่อเสียง เปนตน 

สุรางค โควตระกูล (2545: 120) นักจิตวิทยาไดแบงการจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 
1.  การจูงใจภายใน (INTRINSIC MOTIVATION) หมายถึง สภาวะของ

บุคคลที่มีความตองการในการกระทําการเรียนรูหรือเเสวงหาบางอยางดวยตนเองโดยมิตองใหผูอ่ืน
มาเกี่ยวของการจูงใจประเภทนี้ ไดแก ความตองการ ,เจตคติ,ความสนใจพิเศษ 

2. การจูงใจภายนอก (EXTRINSIC MOTIVATION) หมายถึง สภาวะของ
บุคคลที่ไดรับแรงกระตนมาจากภายนอกใหมองเห็นจุดหมายปลายทางและนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล การจูงใจประเภทนี้ ไดแก เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล, 
ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา,บุคลิกภาพ,เครื่องลอใจอ่ืนๆ 

ข้ันตอนของการเกิดแรงจูงใจ (THEFOURSTAGE OFMOTWATION) 
1.  ขั้นความตองการ (Need stage) ความตองการเปนภาวะขาดสมดุลที่เกิดขึ้นเม่ือ

บุคคลขาดสิ่งที่จัดทําใหสวนตางๆ ภายในรางกายดําเนินหนาที่ไปตามปกติ สิ่งที่ขาดนั้นอาจเปน
สิ่งจําเปนตอชีวิตอยางมหันต เชน อาหาร หรืออาจเปนสิ่งสําคัญตอความสุขความทุกขของจิตใจ 
เชนความรัก หรืออาจเปนสิ่งจําเปนเล็กนอยสําหรับบางคน เชนหนังสือพิมพรายวัน เปนตน บางครั้ง
ความตองการ อาจเกิดขึ้นจากภาวะที่มาคุกคามสุขภาพของบุคคล เชน เจ็บปวด จะทําใหบุคคลเกิด
ความตองการแสดงพฤติกรรมที่จะปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวดนั้นๆ ขึ้น 

2.  ขั้นแรงขับ (Drive stage)ความตองการขั้นแรกนั้นกระตุนใหเกิดแรงขับคือเม่ือเกิด              
ความตองการเเลว บุคคลจะนิ่งเฉยอยูไมไดอาจมีความกระวนกระวายไมเปนสุข ภาวะที่บุคคลเกิด                 
ความกระวนกระวายอยูเฉยๆ ไมไดนี้ เรียกวา เกิดแรงขับ ซึ่งระดับความกระวนกระวายจะมีมาก
นอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับระดับความตองการดวย ถาตองการมากก็กระวนกระวายมาก เชนเม่ือ
รางกายขาดน้ําจะเกิดอาการคอแหงกระหายน้ํา เกิดความรูสึกกระวนกระวายอยูไมสุข 

3.  ขั้นพฤติกรรม (Behavior stage) เมื่อเกิดความกระวนกระวายขึ้น ความกระวน
กระหายนั้นจะผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แรงขับจะเปนพลังใหแสดงพฤติกรรมได
รุนแรง หรือมากนอยตางกัน เชน คนที่กระหายน้ํามาก กับคนที่กระหายน้ําเพียงเล็กนอยยอมมี
พฤติกรรมในการหาน้ําดื่มตางกัน คนกระหายน้ํามากอาจหาทั้งนํ้าเย็น น้ํามะพราว น้ําออย น้ําดื่ม
พรอมกัน ในขณะที่คนกระหายน้ํานอยหาเพียงน้ําเย็นแกวเดียวเทานั้น 

4.  ขั้นลดแรงขับ (Drive Reduction stage) เปนขั้นสุดทายคือ แรงขับจะลคลงภายหลัง                
การเกิดพฤติกรรมที่ตอบสนองความตองการแลว 

สรุปกระบวนการของแรงจูงใจทั้ง 4 ขั้น รวมกันจากตัวอยาง เชน คนขาดอาหารมักเกิด
ความหิว (Need) ซึ่งจะมีอาการทางกายปรากฎเพียงเล็กนอย เชน ทองรองหรืออาจมีอาการรุนแเรง
จนถึงแสบทอง ปวดทอง ปวดศรีษะ ทําใหกระวนกระวาย หงุดหงิด (Drive) จึงหาอาหารเทาที่จะพอ
หาไดหรือพยายามหาอาหารหลายๆ อยางมารับประทาน (Behavior) เม่ือรับประทานอิ่มแลวก็หาย



28 

หิว (Drive Reduction) แรงขับและการลดเเรงขับนี้ไมใชจะสัมพันธกันเสมอไป คือ การลดแรงขับจะ
ไมหมดสิ้นในทุกครั้ง เปนตนวาดังที่เคยสนองความตองการของคนในครั้งหน่ึง อาจจะไมทําใหพอใจ
ในครั้งตอไปอีกก็ได หรือสิ่งที่สนองความตองการของคนหนึ่งจะไมสนองความตองการของคนอื่น             
การเรียนรูและรับรูที่แตกตางกันในแตละบุคคลจะมีอิทธิพลตอผลของการตอบสนองที่ทําใหพอใจ
หรือไมพอใจได และความตองการที่ขัดแยงกันภายในตัวบุคคลก็จะมีอิทธิพลตอการตอบสนองทําให
แตละคนตอบสนองดวยวิธีการและระดับความมากนอยตางกันไป 

ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจงูใจในการทํางาน 
สุรางค โควตระกูล (2545: 130)ไดกลาวถึง ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow 

Hierarchy of Needs Theore) ไววา อับราแฮม มาสโลว เปนนักจิตวิทยาอยูที่มหาวิทยาลับแบรนดีส 
ไดพัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่รูจักกันมากที่สุดทฤษฎีหน่ึงขึ้นมา มาสโลวระบวาบุคคลจะมีความตองการที่
เรียงลําดับจากระดับพ้ืนฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด ขอบขายของมาสโลวจะอยูบนพ้ีนฐานของ
สมมุติฐานรากฐานสามขอ คือ  

1. บุคคลคือ สิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของพวกเขาได ความตองการที่ยังไมถูกตอบสนองเทานั้นสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ 

2. ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัู หรือเปนลําดับชั้น
จากความตองการพื้นฐาน (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน (เชน ความสําเร็จ) 

3.  บุคคลที่จะกาวไปสูความตองการระดับตอไปเม่ือความตองการระดับต่ําลงมา                    
ไดถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น นั่นคือ บุคลากรจะมุงการตอบสนองความตองการสภาพแวดลอม                
การทํางานที่ปลอดภัยกอน กอนที่จะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนองความตองการทางสังคม 

1. ความตองการทางรางกาย (physiological Needs) ความตองการทางรางกาย
จะอยูลําดับต่ําที่สุด ความตองการพื้นฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว ความตองการเหลานี้จะหมายถึง
แรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เชน ความตองการอาหาร อากาศ นํา และที่อยูอาศัย เพ่ือการตอบสนอง
ความตองการเหลานี้ บริษัทจะตองใหเงินเดือนอยางเพียงพอแกบุคคลที่พวกเขาจะรับภาระสภาพ
การดํารงชีวิตอยูได (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) ในทํานองเดียวกันเวลาพักจะเปนคุณลักษณะที่
สําคัญอยางหนึ่งของงานดวยที่เปดโอกาสใหบุคคลตอบสนองความตองการทางรางกายของพวกเขา
ได บริษัทมากขึ้นทุกทีกําลังมีโครงการออกกําลังกายนี้จะชวยใหพนักงานมีสุขภาพดีตวยการตอบสนอง
ความตองการทางรางกายของพวกเขา บุคคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บปวยจนเกินไปยากที่จะมีสวน
ชวยตอบริษัทของพวกเขาไดอยางเต็มที่ โดยทั่วไปความตองการทางรางกายจะถูกตอบสนองดวย
รายไดที่เพียงพอและสภาพแวดลอมของงานที่ดี เชน หองน้ําสะอาด แสงสวางที่เพียงพอ อุณหภูมิที่
สบายและการระบายอากาศที่ดี 
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2. ความตองการความปลอดภัย (safe Needs) ความตองการความปลอดภัย             
ความตองการลําดับที่สองของมาสโลว จะถูกกระตุนภายหลังจากที่ความตองการทางรางกาย                     
ถูกตอบสนองแลวความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
ปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ บริษัทสามารถทําไดหลายสิ่งหลายอยางเพื่อที่จะตอบสนอง
ความตองการความปลอดภัย ตัวอยางเชน บริษัทอาจจะใหการประกันชีวิตและสุขภาพสภาพแวดลอม
การทํางานที่ปลอดภัย กฎและขอบังคับที่ยุติธรรมและสมควร และการยอมใหมีสภาพ แรงงาน 

3. ความตองการทางสังคม (social Needs) ความตองการทางสังคมคือความ
ตองการระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว ความตองการทางสังคมจะหมายถึงความตองการที่จะเกี่ยวพัน
การมีเพ่ือนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพ่ือการตอบสนองความตองการทางสังคมบริษัทอาจจะ
กระตุนการมีสวนรวมภายในกิจกรรมทางสังคม เชน งานเลี้ยงของสํานักงาน ทีมฟุตบอลหรือโบวลิ่ง
ของบริษัทจะใหโอกาสของการตอบสนองความตองการทางสังคมดวย การเปนสมาชิกสโมสรของ
บริษัทจะใหโอกาสที่ดีแกผูบริหารเพี่อ “การสรางเครือขาย” กับผูบริหารคนอื่น ในขณะที่ตอบสนอง
ความตองการทางสังคมของพวกเขาไดดวย กอนหนานี้เราไดกลาวถึงโครงการสุขภาพจะชวยตอบสนอง
ความตองการทางรางกายได โครงการสุขภาพนี้สามารถชวยตอบสนองความตองการทางสังคมได
ดวย ความจริงแลวการทํางานหรือการเลนกีฬากับเพ่ือนรวมงานจะใหโอกาสที่ดีเยี่ยมตอการมีเพ่ือน 
การวิจัยแสดงใหเห็นวาความตองการทางสังคมจะถูกกระตุนภายใตสภาวะที่ “ความไมแนนอนทาง
องคกร” มีอยู เชน เม่ือความเปนไปไดของการรวมบริษัทไดคุกคามความมั่นคงของงาน ภายใต
สภาวะเชนน้ีบุคคลจะแสวงหาความเปนมิตรจากเพื่อนรวมงาน เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่
กําลังเปนไปอยู 

4.  ความตองการเกิยรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความตองการเกียรติยศ
ชื่อเสียงคือ ความตองการระดับที่สี่ ความตองการเหลานี้หมายถึง ความตองการชองบุคคลที่จะสราง
การเคารพตนเองเเละการชมเชยจากบุคคลอื่น ความตองการชื่อเสียงและการยกยองจากบุคคลอื่น
จะเปนความตองการประเภทนี้ ตัวอยางเชน พวกเขาอาจจะไดรับเชิญงานเลี้ยงเพื่อที่จะยกยอง
ความสําเร็จที่ดีเดน การพิมพเร่ืองราวภายในจดหมายขาวของบริษัท เพ่ือที่จะพรรณนาความสําเร็จ
ของบุคคล การใหกุญเเจหองน้ําแกผูบริการ การใหที่จอดรถยนตสวนบุคคล และการประกาศ “บุคคล
ดีเดน” ประจําเดือน ลวนแตเปนตัวอยางของสิ่งที่สามารถกระทําเพื่อการตอบสนองความตองการ
เกียรติยศชื่อเสียง การใหรางวัลเปนนาฬิกาและเพชรแกการบริการที่ดีและรางวัลราคาถูกเชน ที-เชิ้ต 
และเหยือกเบียรจะมีประโยชนตอการยกยองดวย 

5.  ความตองการความสิ้นหวังของชีวิต (self-Actualization Needs) ความตองการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการระดับสูงสุด บุคคลมักจะตองการโอกาสที่จะคิดสรางสรรค
ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการความเปนอิสระและความรับผิดชอบบริษัทไดพยายามจูงใจ
บุคคลเหลานี้ดวยการเสนอตําแหนงที่ทาทายแกพวกเขา 
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ความตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการที่จะบรรลุความสมหวังของ
ตนเองดวยการใชความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอยางเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจดวย ความตองการ 
ความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทาทายคามสามารถของพวกเขา การเปดโอกาสใหพวกเขาใช
ความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนสิ่งใหม 

มาสโลว เชื่อวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจาก “ต่ําสุด” ไปยัง“สูงสุด”                
มาสโลว กลาววา เม่ือตองการ ณ ระดับ “ต่ําสุด” รางกายไดถูกตอบสนองแลวความตองการ ณ ระดับ 
“สูงขึ้น” ตอไป ความปลอดภัย จะมีความสําคัญมากที่สุดและตอไปตามลําดับตามทฤษฎีของมาสโลว 
แลว บุคคลจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการระดับต่ํากอนที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความ
ตองการระดับสูง ยิ่งกวานั้นเม่ือความตองการอยางหนึ่งถูกตอบสนองแลวความตองการนี้จะไมเปน
สิ่งจูงใจที่มีพลังตอไปอีกทฤษฎีของมาสโลวจะถูกสรางขื้นมาบนพื้นฐานที่วาความตองการที่ยังไมได
ถูกตอบสนองจะเปนปจจัยที่ปลุกเราพฤติกรรมของบุคคล เม่ือความตองการไดถูกตอบสนองตาม
สมควรแลวความตองการเหลานึ้จะหยุดเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมในการนําทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ
ของมาสโลวไปใชในหนวยงานผูบริหารตองคํานึงถึงหลักของการสรางแรงจูงใจ ควมตองการ
ในระดับต่ําอาจไดรับ การตอบสนองเพียงบางสวนและในสวนที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดเเร
งจูงใจของพฤติกรรม อีกตอไป เชน ในหนวยงานที่จัดใหมีรายไดพอสมควรแลวและสภาพแวดลอม
ของงานดีแลวการปรับปรุง สิ่งเหลานี้ใหดีขึ้นจะไมเพ่ิมแรงจูงใจเลยเนื่องจากบุคคลสวนใหญไดรับ
การตอบสนองความตองการ ในระดับนี้เปนอยางดีแลว 

ทฤษฎี ERG (Alderfer'S Existence Relatedness Growth Theory) 
Alderfer ไดพัฒนาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานความรูจากทฤษฎีของ Maslow              

โดยตรง แตมีการสรางรูปแบบที่เปนจุดเดนที่ตางไปจากทฤษฎีของ Maslow คือ Alderfer เห็นวา                   
ความตองการของมนุษยทั้ง 3 ประการ ไดแก 

1. ความตองการในการดํารงชีวิต (Existence Needs : E) 
2. ความตองการทางดานความสัมพันธ (Relatedness Needs : R) 
3. ความตองการดานความเจริญเติบโตกาวหนา (Growth Needs :G) 
ตามทฤษฎีความตองการของ Maslow นั้น ความตองการจะไดรับการตอบสนอง

เปนขั้นๆ และกาวหนาขึ้นไปเรื่อยๆ กลาวคือ เม่ือใดที่ความตองการระดับต่ําไดรับการตอบสนอง
แลวความตองการที่อยูในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลในการจูงใจ ซึ่งทฤษฎีความตองการของ Alderfer ก็
มีสภาพเหมือนกันแตจะมีการเคลื่อนตัวถอยหลังถาความตองการที่อยูต่ํากวา และจากความจริงขอนี้
ทําใหผูบริหารสามารถทราบถึงสถานการณตางๆ ที่ซึ่งเปนอุปสรรคตอความตองการกาวหนาหรือ
ความตองการความสัมพันธซึ่งในสถานการณเชนนี้ Alderfer ชี้ใหทราบวาประเภทของความตองการ
ที่อยูต่ําลงไปจะมีความสําคัญในการจูงใจทันที ความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น 
และมีความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคมมีความตองการเพื่อน เชน การเขาเปน
สมาชิกขององคการหรือสมาคมตางๆ 
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4.  ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem of status needs)                
เปนความตองการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลทั่วไป 

5.  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จดังที่คาดหวังไว (self actualization or 
self realization needs) ความตองการนี้นับเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย เปนความตองการ                  
ใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ใฝฝนไว 

นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งขยายความทฤษฎีของมาสโลว ทฤษฎีนี้ไดแก                     
ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคม ของเฮอรซเบิรก (สงวน สุทธิอุรณเลิศ. 2529: 117) ทฤษฎีนี้ไดศึกษาถึง
จิตวิทยาของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่จะจูงใจใหบุคคลที่ ประกอบอาชีพตางๆ มักจะประกอบดวยปจจัย              
ที่เรียกวา ปจจัยในการกระตุน (Motivation factors) 6 ประการ ไดแก 

1. ความสําเร็จของงาน 
2. การไดรับการยอมรับ 
3. ความกาวหนา 
4. ลักษณะของงาน 
5. โอกาสที่จะกาวหนา 
6. ความรับผิดชอบ 
ซึ่งเปนสิ่งที่จะจูงใจใหผูปฏิบัติงาน หรือปจจัยในการกระตุนน้ีจะจูงใจใหผูปฏิบัติงาน

ทํางานนั้นอยางเต็มความสามารถเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว   
เฮิรซเบอรก (สุนทร อนนตศิริพร. 2532: 13; อางอิงจาก Herzberg. n.d.) ไดเสนอ

ทฤษฎีองคประกอบคูของเฮอรซเบอรก (Herzberg'S Two Factor Theory) ซึ่งสรุปวามีปจจัยสําคัญ 
2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบ ในงานของแตละบุคคล กลาวคือ 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 
2. ปจจัยค้ําจุน (Maintenmce Factor) 
ปจจัย จูงใจ เปนปจจัยทีเกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรัก

งานปฏิบัติเปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปจจัยที่สามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลไดดวยกัน ไดแก 

1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ทํางานไคเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การ
รูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จ                
ของงานนั้นๆ 

2. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไม
วาจากผูบังคับบัญชา การยอมรับน้ีอาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ                     
หรือการแสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดทํางานอยางหนึ่งอยางใด
บรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 
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3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจน
จบโดยลําพังแตผูเดียว 

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี ไมมีการตรวจหรือ
ควบคุมอยางใกลชิด 

5. ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นของบุคคล                 
ในองคการการมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

ปจจัยค้ําจุน หรืออาจเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจัยทีจะค้ําจุนให
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลใน
องคการบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และปจจัยทีมาจากภายนอกบุคคล ไดแก 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงาน
นั้น ๆเปนที่พอใจของบุคลากรในการทํางาน 

2. โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่
บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถ
ไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 

3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัูชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน หมายถึง 
การติดตอไปไมวาเปนกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันมี
ความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี 

4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึงอาชีพน้ันเปนที่ยอมรับนับถือของ
สังคมที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหาร
องคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ 

6.  สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน เเสงเสียง 
อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ อีก
ดวย 

7. ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีมันเปนผลที่
ไดรับจากงานในหนาที่ของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม 

8. ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความ
ม่ันคงในการทํางาน ความยังยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ 

9. วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 
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Herzberg ไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา องคประกอบทางดานจูงใจจะตองมีคาเปนบวก
เทานั้น จึงจะทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได แคถาเปนลบก็จะทําใหบุคคลไมพึงพอใจใน
งานอยางใด สวนองคประกอบทางดานค้ําจุนหรือสุขอนามัยถามีคาเปนลบ บุคคลจะมีความรูสึกไม
พึงพอใจในงานแตอยางใด เน่ืองจากองคประกอบทางดานปจจัยค้ําจุนหรือสุขอนามัยนี้มีหนาที่ค้ําจุน 
หรือบํารุงรักษาบุคคล ใหมีความพึงพอใจในงานอยูแลว สรุปไดวาทั้งสองปจจัยตองมีในเชิงบวก
เทานั้น จึงจะทําใหความพึงพอใจในงานของบุคคลเพิ่มมากขึ้น 

ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลลแลนค (อํานวย แสงสวาง. 2536: 82) ไดเเบงแรงจูงใจ
ตามความตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลเปน 3 แบบ ดังนี้ 

1. ความตองการอํานาจ (The need of power) บุคคลมีความตองการมีอํานาจอยาง
มาก อาศัยการใชอํานาจสรางอิทธิพลและควบคุมในการทํางาน กลาวโดยทั่วไป แตละบุคคล
แสวงหาความเปนผูนํา มีพลังเขมแข็ง 

2. ความตองการความผูกพัน (The need of affiliation) บุคคลมีความตองการ                  
มีความผูกพันเปนอยางมาก ตามปกติความผูกพันเกิดจากความรักทําใหบุคคลมีความสุขและมี
ความตั้งใจหลีกเลี่ยงการไมยอมรับของกลุมสังคมที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด แตละบุคคลชอบที่จะ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีทางสังคม เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกยินดี มีความคุนเคยกันเขาใจกัน 

3. ความตองการความสําเร็จ (The need for achievement) บุคคลมีความตองการ                     
มีความสําเร็จมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดรับความสําเร็จ มีความหวาดกลัวอยางโนแรงตอ
การประสบความลมเหลว ตองการการทาทายในการทํางาน ชอบการทํางานทีมีการเลี่ยงภัย                    
ใชแนวทางการทํางานที่เคยใชไดผลสําเร็จมาแลว 

4. ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย (โยธิน ศันสนยุทธ. 2530: 33)ไดตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับความตองการมากมายหลายชนิดซึ่งมีอิทธิพลตอทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีบุคลิกภาพ               
ที่ไดพัฒนาขึ้นในภายหลังอยางมาก จํานวนของความตองการเปลี่ยนไปตามขั้นที่เมอรเรย ไดพัฒนา
ทฤษฎีของเขาแตจะไมต่ํากวา 20 ชนิดที่ไดระบุไว เชน 1. ความตองการที่จะสัมฤทธิ์ 2. ความตองการ
การศาวหนา 3. ความตองการการเปนตัวตนของตัวเอง 4. ความตองการความสัมพันธ 5. ความ
ตองการการแสดงออก  6. ความตองการการเขาใจ 

เกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจของเบลา (ณัฐวุฒิ ธรรมกุลมงคล. 2534: 22) ไดแกบุคคลจะ
กระทํากิจกรรมใดก็ตามยอมเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเสมอ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือบุคคลจะ
กระทํากิจกรรมใดก็ตาม ยอมมีความคาดหวังในรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเสมอ สาระของทฤษฏีนี้ 
ไดแก 

1.  รางวัล (Reward) หมายถึง เปาหมายหรือเปาประสงคที่บุคคลคาดวาจะไดรับ
จากการกระทําในกิจกรรมนั้นๆ 

2.  ทุน (Cost) หมายถึง ทางเลือกหรือประเภทของกิจกรรมที่บุคคลจะเลือก
กระทําโดยอาศัยประสบการณเดิม อันจะทําใหบุคคลสามารถตัดสินใจเลือกกระทํากิจกรรมที่ตอบสนอง
ความตองการของตนได 
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3. กําไร (Profit) หมายถึง ผลที่ไดรับเม่ือบุคคลไดกระทําในกิจกรรมนั้นแลว
อาจหมายถึง การบรรลุตามจุดมุงหมายที่ไดตั้งไว หรืออาจลมเหลว ถาบุคคลบรรลุจุดมุงหมายจาก
การเขารวมกิจกรรมบุคคลยอมที่จะกระทํากิจกรรมนั้นตอไป แตถาบุคคลไมบรรลุจุดมุงหมายจาก
การกระทํากิจกรรม บุคคลนั้นยอมไมกระทําในกิจกรรมนั้น 

ทฤษฎีแรงจูงใจของโฮแมนส (ณัฐวุฒิ ธรรมกุลมงคล. 2534: 22) มีความคลายคลึง
กับทฤษฎีเเรงจูงใจของเบลามาก คือรางวัลหรือผลตอบแทนที่บุคคลจะไดรับมาจากที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืน และทํากิจกรรมที่บุคคลไดกระทําลวนแตเปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น สวนดานความ
แตกตางคือโฮแมนสแบงทฤษฎีออกเปนขั้นตอนที่ละเอียดกวาดังน้ี 

1. บุคคลมีความคาดหวังในผลกําไรจากการเขารวมกิจกรรม 
2. กระบวนการกิจกรรมจะกอใหเกิดการเเลกเปลี่ยน 
3. บุคคลที่เสียเปรียบเม่ือเกิดการแลกเปลี่ยนจะหลกีเลี่ยงกจิกรรมการแลกเปลี่ยน 
4. การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลของบุคคลที่ขาดทุน หรือไมบรรลุในวัตถุประสงค

ที่ตั้งไวในกิจกรรมนั้นจะลดนอยลง 
5. หากการกระทํากิจกรรมบรรลุเปาหมาย บุคคลก็จะกระทํากิจกรรมนั้นตอไป                    

และจะกําหนดระเบียบกฎเกณฑสําหรับกิจกรรมนั้น เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการแลกเปลี่ยน 
6. หากการแลกเปลี่ยนเปนที่พอใจของบุคคลทั้งสองฝายยอมหมายถึงความ

สมดุลในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น และทําใหความรูสึกที่ไมดีของฝายเสียเปรียบลดนอยลง 
7.  ระบบสังคมที่ขาดความยืดหยุน ยอมกอใหเกิดความไมสมดุลหรือขาดความ

ยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน 
แยงโลวิค (ดิน ปรัชญพฤทธิ์. 2534: 431; อางอิงจาก แยงโลวิค. ม.ป.ป.) ไดทําการวิจัย

เพ่ือทดสอบทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว และพบวาผลการวิจัยไมตรงกับทฤษฎีดัง
กลาวคือการตอบสนองความตองการของบุคคลไมไดเปนไปในลักษณะตามลําดับขั้นดังที่มาสโลว 
อางถึงมีผูเสนอทฤษฎีแรงจูงใจ ERG Theory ของเคลตัน แอลเดอรเฟอร (ดิน ปรัชญพฤทธิ์. 2534: 
433; อางอิงจาก เคลตัน แอลเดอรเฟอร. ม.ป.ป.) วาคนเรามีความตองการอยู 3 ประการ คือ 

1. ความตองการมีชีวิตอยู (Existence needs) ซึ่งเปนความตองการทั้งหลายที่
จะตอบสนองเพื่อใหมีชีวิตตอไป ไดแก ความตองการทางสรีระและความตองการความปลอดภัย 

2. ความตองการที่จะมีความสัมพันธกับผูอื่น (Relatedness needs) ซึ่งเปน
ความสัมพันธกับคนรอบขางอยางมีความหมาย 

3.  ความตองการที่จะเจริญงอกงาม (Growth needs) ไดแก ความตองการที่จะไครับ
การยกยอง และความตองการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

จะเห็นไดวาทฤษฎีของแอลเดอรเฟอร ก็คือทฤษฎีของมาสโลวนั่นเอง แตกตางกัน
แตเพียงวาแอลเดอรเฟอรไมยอมรับเรื่องการตอบสนองความตองการเปนลําดับขั้น เขาเสนอวา                  
การตอบสนองความตองการทั้งสามอยางนั้น สามารถที่จะเกิดขึ้นเม่ือไรก็ได จะตอบสนองเมื่อไรก็ได                
ไมจําเปนตองตอบสนองตามลําดับขั้น ขามไปขามมาก็ได และนอกจากนั้นความตองการทั้ง 3 ประเภท 
อาจเกิดขึ้นพรอมกันทีเดียวเลยก็ได 
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2.3 เจตคติตอการทํางาน 
 ความหมายของเจตคติตอการทํางาน 

ความหมาย ของ เจตคติ คําวา ทัศนคติ หรือ เจตคติ เปนศัพทบัูญัติทางวิชาการ                     
มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา “Attitude” มาจากภาษาลาตินวา “Aptus” เปนนามธรรม                
ที่หมายถึงความเหมาะสมหรือการดัดแปลงใหเหมาะสม ดังน้ัน เจตคติหมายถึง การเตรียมพรอม
แหงจิตใจของบุคคลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจตคติเมื่อเกิดขึ้นแลว จะแสดงออกมาในรูปแบบ                     
ของพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล และเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึกทางอารมณ 
(สุชา จันทรเอม. 2529: 72) 

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 54) ไดนิยาม เจตคติหรือทัศนคติ หมายถึง 
ความรูสึกเชื่อ ศรัทธา ตอสิ่งหน่ึงสิงใด จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา ซึ่งอาจจะไป
ในทางดีหรือไมดีก็ได เจตคติยังไมเปนพฤติกรรมแตเปนตัวการที่จะทําใหพฤติกรรม ดังน้ันเจตคติ 
จึงเปนคุณลักษณะของความรูสึกที่ซอนเรนอยูภายในใจ 

ปรียาพร วงศอนุตโรจน (2543: 237) ใหความหมายของเจตคติ หมายถึงความชอบ
ความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึกเชื่อฝงใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงมักจะเกิดขึ้น
เมื่อเรารับรูหรือประเมินสิ่งนั้นๆ เราจะเกิตอารมณ ความรูสึกบางอยาง ควบคูไปกับการรับรูนั้น               
เจตคติมีลักษณะเปนทั้งพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตไต และเปนพฤติกรรมภายในที่ไมสามารถ
สังเกตเห็นไดโดยงายซึ่งเจตคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 1. องคประกอบดานความรู 
ความเขาใจ (Cognitive component) เปนองคประกอบดานความรูความเขาใจของบุคคลที่มีความสัมพันธ
กับสิ่งเรานั้นๆ เพื่อเปนเหตุผลที่จะสรุปความและรวมเปนความเชื่อหรือชวยในการประเมินสิ่งเรา
นั้นๆ 2. องคประกอบดานความรูหรืออารมณ (Affective component) เปนองคประกอบดานความรูสึก
หรืออารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกับสิ่งเรา ตางเปนผลตอเน่ืองมาจากการที่บุคคลประเมินผล
สิ่งเรานั้นแลวมีความพอใจ หรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการสิ่งเหลานั้น 3. องคประกอบดาน
พฤติกรรม (Behavioral component) เปนองคประกอบทางดานความพรอมหรือความโนมเอียงที่
บุคคลจะประพฤติปฏิบัติหรือตอบสนองสิ่งเราในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคัคคานทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความเชื่อ หรือความรูสึกของบุคคลก็ไดจากการประเมินผลพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีความสอดคลอง
กับความรูสึกนั้น 

สุรางค โคงตระกูล (2545: 366) ไดใหความหมายวา เจตคติเปนแนวโนมที่มีอิทธิพล              
ตอพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา ซึ่งอาจเปนไดทั้งคน วัตถุสิ่งของ หรือความคิด                 
เจตคติจะเปนบวกหรือลบถาบุคคลมีเจตคติทางบวกตอสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งน้ัน                    
แตถามีเจตคติในทางลบก็จะหลีกเลี่ยง 

สงวนศรี วิรัชชัย (2527: 61)ใหความหมายเจตคติ คือ ความคิด ความเขาใจ และ
ความรูสึกเชิงประเมินที่มีตอสิ่งตางๆ (วัตถุ สถานการณ ความคิด ผูคน ฯลฯ) ซึ่งทําใหบุคคลมีเเนวโนม
ที่จะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งน้ัน ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยูความรูสึกเชนนี้
อาจจะเปนในดานการจูงใจหรืออารมณและเชนเดียวกันแรงจูงใจแบบอ่ีนๆ คือดูไดจากพฤติกรรม 
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ตัวอยางเชน เจตคติตอศาสนาหากเปนเจตคติที่ดีเราจะเกิดความเคารพในวัดเราจะเกิดความรูสึกวา
ศาสนาหรือวัดนั้นจะเปนสิ่งจรรโลงความสงบสุข เรายินดีบริจาคทําบุญรวมกับวัดเราจะพูดไดอีก
อยางหนึ่งวาเปนความพรอมที่จะถูกกระตุนดวยวัตถุการกระทําตางๆ ของคนนั้นมักถูกกําหนดดวย
เจตคติที่จะตัดสินใจวาจะบริจาคเงินแกวัดสักเทาใดนั้นยอมมีปจจัยตางๆ เขาเกี่ยวของ เชน ชอบ
สมภาร รายไดตนเองดีขึ้นเห็นความสําคัญของวัดเห็นวาสิ่งที่จะตองบูรณะมาก “เจตคติ” คือ สภาพ
ความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคลอันเปนผลทําใหเกิดมีทาที
หรือมีความคิด เห็นรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ เห็นหรือไมเห็นดวย เจตคติ มี 
2 ประเภทคือ เจตคติทั่วไป เจตคติเฉพาะอยาง 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา เจตคติในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอสิ่งใดๆ ซึ่งแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในลักษณะชอบ ไมชอบ อาจเห็นดวย ไมเห็นดวย 
พอใจ ไมพอใจ ตอสิ่งใดๆ ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู และทําใหจะเปน
ตัวกําหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง / ในบริบทตองานที่ทํา ทั้งในเรื่อง                
ของสภาพงาน งานที่ไดรับมอบหมาย และเงินเดือน 

ลักษณะสําคัญของเจตคติตอการทํางาน 
ปรียาพร วงศอนุตโรจน (2543: 242) กลาวถึง เจตคติมีลักษณะดังนี้ 

1.  เจตคติเกิดจากประสบการณ สิ่งเราตางๆ รอบตัว บุคคล การอบรมเลี้ยงดู การ
เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนสิ่งที่กอใหเกิดเจตคติ แมวาประสบการณที่เหมือนกัน 
ก็จะมี  เจตคติที่แตกตางกันไปดวยเหตุหลายประการ เชน สติปญญา อายุ  เปนตน 

2. เจตคติเปนความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเราเปนการเตรียมความพรอม
ภายในของจิตใจมากกวาภายนอกที่จะสังเกตได สภาวะความพรอมที่จะตอบสนอง มีลักษณะที่ซับซอน
ของบุคคลที่จะชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับ และจะเกี่ยวเนื่องกับอารมณดวย 

3.  เจตคติที่มีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมิน คือ ลักษณะความรูสึก
ของอารมณทีเกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือการประเมินวาชอบ พอใจเห็นดวยก็หมายความวาเปน             
เจตคติทางบวกแตถาผลการประเมินออกมาในทางไมดี ก็หมายความวาเจตคติทางลบ 

4.  เจตคติมีความเขมแข็ง คือ มีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถาชอบมากหรือเห็น
ดวยอยางยิ่งก็แสดงวาเจตคติมีความเขมขนในระดับสูง 

5.  เจตคติมีความคงทน เจตคติเปนสิ่งที่บุคคลยึดม่ันถือมัน และมีสวนในการกําหนด
พฤติกรรมของบุคคลนั้น การยึดม่ันในเจตคติตอสิ่งใดทําใหการเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้นเกิดขึ้นไดยาก 

6.  เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเปน
สภาวะทางจิตใจซึ่งหากไมไดแสดงออก ก็ไมสามารถรูไดวา บุคคลนั้นมีเจตคติอยางไร สวนเจตคติที่
เปนพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออก เนื่องจากถูกกระตุน และการกระตุนนี้ยังมีสาเหตุอ่ืนรวมอยูดวย                
เชน บุคคลแสดงความไมชอบดวยการดุดาคนอื่น และนอกจาก เหตุผลของการไมชอบเเลว อาจเกิด
จากการถูกทาทายดวย 
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7. เจตคติจะตองมีสิ่งเราจึงเกิดการตอบสนองขึ้น แตก็ไมจําเปนวา เจตคติที่แสดงออก
จากพฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะสอดคลองกัน เพราะกอนแสดงออกบุคคลนั้น                
อาจปรับปรุงความรูสึกที่จะกระทําใหเหมาะสมกับปสถานะของสังคม แลวจึงแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
ภายนอก 

สุรางค โควตระกูล (2545: 367) ไดอธิบายลักษณะของเจตคติไวดังนึ้ 
1. เจตคติเปนสิ่งที่เรียนรู 
2. เจตคติเปนแรงจูงใจที่จะทําใหบุคคล กลาเผชิญกับสิ่งเราหรือหลีกเลี่ยง ดังนั้น 

เจตคติจึงมีทั้งทางบวกและทางลบ 
3. เจตคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ องคประกอบเชิงความรูสึก อารมณ 

(Affective component) องคประกอบเชิงปญญาหรือการรูคิด (cognitive component) และองคประกอบ
เชิงพฤติกรรม (Behavior  component) 

4. เจตคติเปลี่ยนแปลงไดงายการเปลี่ยนแปลงเจตคติอาจเปลี่ยนแปลงจากทางบวก
เปนทางลบซึ่งบางครั้งเรียกวา การเปลี่ยนแปลงทิศทางของเจตคติ หรืออาจเปลี่ยนแปลงความเขมขน            
(lntensity) หรือความมากนอย 

5. เจตคติเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชน หรือสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิก เนื่องจาก
ชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ อาจมีคานิยมที่เปนอุดมการณพิเศษเฉพาะ ดังน้ัน คานิยมเหลานี้ จึงมีอิทธิพล
ตอเจตคติของสมาชิกสังคมนั้น ซึ่งในกรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงคานิยม 

6. สังคมประกิต (Socialization) มีความสําคัญตอพัฒนาการทางดานเจตคติของเด็ก
โดยเฉพาะเจตคติตอความคิดและหลักการที่เปนนามธรรม เชน อุดมคติ เจตคติตอเสรีภาพในการพูด                
การเขียน 

ทิตยา สุวรรณชฎ (2520: 602-603) กลาวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติ 4ประการ คือ 
(1) เจตคติ เปนสภาวะกอนที่พฤติกรรมโตตอบตอเหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ 

หรือจะเรียกวา สภาวะพรอมที่จะมีพฤติกรรมจริง 
(2) เจตคติ จะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา แตมิไดหมายความวาจะไมมี         

การเปลี่ยนแปลง 
(3) เจตคติ เปนตัวแปรหนึ่ง นําไปสูความสอดคลองระหวาง พฤติกรรมความรูสึกนึก

คิดไมวาจะเปนการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการที่จะตองเผชิญหรือ
หลีกเลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

(4) เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะทําใหบุคคลประเมินผลหรือเลือกสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย 

เจตคตินับวาเปนสวนประกอบที่สําคัญในการทํางานอยางหนึ่ง นอกจากความพรอม
และการจูงใจ บุคคลที่มีเจตคติที่ติดตอการทํางานจะชวยใหทํางานไดผลทั้งน้ีเพราะเจตคติ เปนตน
กําเนิดของความคิดและการแสดงการกระทําออกมานั่นเอง 
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กลาวโดยสรุป เจตคติ เปนลักษณะทางจิตของบุคคลที่เปนแรงขับแรงจูงใจของบุคคล 
แสดงพฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางตอตานหรือสนับสนุน ตอสิ่งน้ันหรือสถานการณนั้น ถาทราบ
ทัศนคติของบุคคลใคที่สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมใน
ทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติที่มีอยู อยางไรก็ดีเจตคติเม่ือเกิดขึ้นแลว อาจจะมีลักษณะที่คอนขาง
ถาวร และคงทน ความรังเกียจเดียดฉันทที่เรียนรูในวัยเด็กอาจจะคงอยูตอไปจนชั่วชีวิต เจตคติทาง
การเมือง ศาสนาและอื่นๆ มักจะมีความคงทนเปนอันมาก สาเหตุที่ทําใหเจตคติบางอยางมีความ
คงทนอาจมีสาเหตุดังตอไปน้ี 

1.  เน่ืองจากเจตคตินั้นเปนแนวทางปรับตัวไดอยางพอเพียงคือ ตราบใดที่สถานการณนั้น
ยังสามารถจะใชเจตคติเชนนั้นในการปรับตัวอยูเจตคตินั้น ก็จะยังคงไมเปลี่ยนแตเนื่องจากไมสามารถ
ที่จะใชไดเน่ืองจากสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไปแลวเจตคตินั้นก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปดวย ตัวอยางเชน 
ในสหรัฐอเมริกาคนสวนใหญมักจะคัดคานการชวยเหลือของรัฐบาลอยางรุนแรงแตพอเกิดเศรษฐกิจ
ตกต่ําอยางรุนแรงก็อาจจะรับความชวยเหลือของรัฐบาลมากขึ้น 

2. เหตุที่เจตคติไมเปลี่ยนแปลงงายๆ ก็เพราะวาผูมีเจตคตินั้นจะไมยอมรับรู สิ่งยกเวน
ใดๆ เหตุการณเชนน้ีเรียกวา sclective perception เชน คนที่เกลียดยิว เกิดความคิดวาพวกยิวน้ี           
ขี้เหนียวเอารัดเอาเปรียบตอมามียิวมาอยูบานใกลๆ ทั้งๆ ที่ยิวคนนั้นแสนจะดีเปนกันเองใหความ
ชวยเหลือ เราดีเจตคติของเรามีอยูเดิมจะไมยอมรับรูความดีของยิวเชนนั้นดังน้ันเจตคติจึงไมเปลี่ยน 

3.  สาเหตุอีกอยางหนึ่งคือความภักดีตอหมูกลุมที่เราเปนสมาชิกคนเราไมอยากไดชื่อ
วาทรยศตอพวก ตัวอยางเชน หญิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซ่ึงเครง ไมยอมใหเลนการพนัน               
สูบบุหรี่เพราะการกระทําเชนนั้นครอบครัวถือวาเปนการกระทํามิใชวิสัยสตรีที่ดี ที่จะพึงกระทํา               
ตอมาแมวาจะมีโอกาสที่จะกระทําได แตไมทํา เพราะเห็นวาขัดตอเจตคติของพอแมที่เคยสั่งสอนไว 

4. ความตองการปองกันตนเอง บุคคลที่ไมยอมเปลี่ยนเจตคติที่เขามีอยูเดิมน้ันอาจ
เน่ืองจากเหตุผลวาหากเขาเปลี่ยนแปลงแลวจะทําใหคนอ่ืนเห็นวาเขาออนแอ เชน คนขายของเสนอ
วิธีการขายใหมใหหัวหนา หัวหนาเห็นวาดีเหมือนกันแตไมยอมรับเพราะเห็นวาเปนเรื่องที่ทําใหคน
อ่ืนเห็นหัวหนาไมมีความสามารถ 

5. การไดรับการสนับสนุนจากสังคมนั้นคือการที่เราเชื่ออยางนั้นมีเจตคติอยูอยางนั้น
เรายังไดรับการสนับสนุนกับคนที่มีความเชื่ออยางเดียวกับเราอยู 

องคประกอบของเจตคติตอการทํางาน 
องคประกอบของเจตคติที่สําคัู 3 ประการคือ 

1.  การรู (COGNITION) ประกอบดวยความเชื่อของบุคคลที่มีตอเปาหมาย เจตคติ 
เชน ทัศนคติตอลัทธิคอมมิวนิสต สิ่งสําคัญขององคประกอบนี้ก็คือ จะประกอบดวยความเชื่อที่ได
ประเมินคาแลววานาเชื่อถือหรือไมนาเชื่อถือ ดีหรือไมดี และยังรวมไปถึง ความเชื่อในใจวาควรจะมี
ปฏิกิริยาตอบโตอยางไรตอเปาหมายทัศนคตินั้นจึงจะเหมาะสมที่สุด ดังน้ัน การรูและแนวโนม
พฤติกรรมจึงมีความเกี่ยวของและสัมพันธอยางใกลชิด 
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2.  ความรูสึก (FEELING) หมายถึง อารมณที่มีตอเปาหมาย เจตคติ นั้น เปาหมาย
จะถูกมองดวยอารมณชอบหรือไมชอบ ถูกใจหรือไมถูกใจ สวนประกอบดานอารมณ ความรูสึกนี้เอง                  
ที่ทําใหบุคคลเกิดความดื้อดึงยึดม่ัน ซึ่งอาจกระตุนใหมปฏิกิริยาตอบโตได หากมีสิ่งที่ขัดกับ
ความรูสึกมากระทบ 

3. แนวโนมพฤติกรรม (ACTION TEmENCY) หมายถึง ความพรอมที่จะมีพฤติกรรมที่
สอดคลองกับเจตคติ ถาบุคคลมีเจตคติที่ดีตอเปาหมาย เขาจะมีความพรอมที่จะมีพฤติกรรมชวยเหลือ
หรือสนับสนุนเปาหมายนั้น ถาบุคคลมีเจตคติในทางลบตอเปาหมาย เขาก็จะมีความพรอมที่จะมี
พฤติกรรมทําลาย หรือทําราย เปาหมายนั้นเชนกัน  

การเกิดเจตคติ 
เจตคติเกิดจากการเรียนรูของบุคคล ไมใชเปนสิ่งมีติดตัวมาแตกําเนิดหากแตวาจะชอบ

หรือไมชอบสิ่งใดตองภายหลัง เม่ือตนเองไดมีประสบการณในสิ่งน้ันๆ แลวดังน้ัน จึงพอสรุปไดวา 
เจตคติเกิดขึ้นจากเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี 

1.  การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณหลายๆ อยาง 
2.  เกิดจากความรูสึกที่รอยพิมพใจ 
3.  เกิดจากการเห็นตามคนอื่น 

ชม ภูมิภาค (2523: 66) ไดอธิบายเรื่องการเกิดเจตคติวาเกิดจากการเรียนรูและโดยมาก
ก็เปนการเรียนรูทางสังคม(social leming) ดังนั้นปจจัยที่ทําใหเกิดเจตคติจึงมีหลาย ประการ เชน 

1. ประสบการณเฉพาะ เม่ือคนเราไดรับประสบการณตอสิ่งใดสิงหนึ่งอาจจะมีลักษณะ           
ในรูปแบบที่ผูไดรับรูสึกวาไดรางวัลหรือถูกลงโทษ ประสบการณที่ผูรูสึกเกิดความพึงพอใจยอมจะทํา
ใหเกิดเจตคติที่ดีตอสิ่งนั้นแตถาเปนประสบการณที่ไมเปนที่พึงพอใจก็ยอมจะเกิดเจตคติที่ไมดี 

2. การสอน การสอนนั้นอาจจะเปนทั้งแบบที่เปนแบบแผนหรือไมเปนแบบแผนก็ได
ซึ่งเราไดรับจากคนอื่น องคการที่ทําหนาที่สอนเรามีมากมายอาทิเชน บาน วัดโรงเรียน สื่อมวลชน
ตางๆ เรามักจะไดรับเจตคติที่สังคมมีอยูและนํามาขยายตามประสบการณของเราการสอนที่ไมเปน
แบบแผนนั้นสวนใหญเร่ิมจากครอบครัวตั้งแตเด็กที่มาแลวพอแมพ่ีนองมักจะบอกเราวาสิ่งน้ันไมดีสิ่ง
นี้ไมดีหรือใคร ควรทําอะไรมีความสําคัญอยางไร การสอนสวนมากเปนแบบยัดทะนานและมัก
ไดผลดีเสียดวยในรูปแบบการปลูกฝงเจตคติ 

3. ตัวอยาง(Model) เจตคติบางอยางเกิดขึ้นจากการเลียนแบบในสถานการณตางๆ              
เราเห็นคนอ่ืนประพฤติ เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นออกมาเปนรูปของเจตคติถาเรายอมรับนับ
ถือหรือเคารพคนที่นั่นเราก็มักยอมรับความคิดของเขาตามที่เราเขาใจ เชน เด็กชายแดงเห็นบิดาดู
รายการกีฬาทางโทรทัศนประจําเขาก็จะแปลความหมายวากีฬานั้นเปนเรื่องนาสนใจและจะตองดู
หรือถาเขาเห็นพอแมระมัดระวังตอชุดรับแขกในบานมากกวาของที่อยูในสนามหญาหลังบานเขาก็จะ
เกิดความรูสึกวาของในบานตองระวังรักษาเปนพิเศษซึ่งการเรียนรูเชนนี้พอไมจําเปนตองพูดวาอะไร
เลย เด็กจะเฝาสังเกตการณปฏิบัติของพอแมตอบุคคลอื่นอยางถี่ถวนจะเรียนรูวาใครควรคบใครควร
นับถือ ใครไมควรนับถือ 



40 

4. ปจจัยที่เกี่ยวกับสถาบัน ปจจัยทางสถาบันมีอยูเปนอันมากที่มีสวนสรางสนับสนุน
เจตคติของเราตัวอยางเชน การปฏิบัติตนในวัด ในโบสถ การแตงกายของคนในสถานการณทางสังคม
ตางๆ เปนสิ่งใหแนวเจตคติของคนเราเปนอันมากสภาวะที่มีผลตอการกอเกิดของเจตคตินั้นมีหลายอยาง 
อาทิเชน ประการแรกขึ้นอยูกับการที่เราคิดวาเราเปนพวกเดียวกัน(identir1cation)เด็กที่ยอมรับวา
ตนเองเปนพวกเดียวกับพอแมยอมจะรับเจตคติของพอแมงายขึ้น หรือที่โรงเรียนหากเด็กถือวาครู
เปนพวกเดียวกับตนเด็กยอมจะรับความเชื่อถือหรือเจตคติของครู ประการที่สองขึ้นอยูกับวาเจตคติ
นั้นคนอื่นๆ เปนจํานวนมากเชื่ออยางนั้นหรือคิดอยางนั้น(uniformity) การที่เราจะมีเจตคติเขากลม
เกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดนั้นอาจจะมีสาเหตุอ่ืนอีก เชน  โอกาสที่จะไดรับเจตคติแตกตางไป
นั้นไมมีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหากไมเห็นดวยกับสวนใหญเราเกิดความรูสึกวาสวนใหญปฏิเสธ
เรานอกจากนี้  ประการที่สามการที่เรามีเจตคติตรงกับคนอ่ืนทําใหเราพูดติดตอกับคนอ่ืนเขาใจ                  
เม่ือเราเจริญเติบโตจากเด็กเปนผูใหญนั้นแนที่สุดที่เราจะพบความแตกตางของเจตคติมากมาย ใน
บานนั้นนับวาเปนแหลงเกิดเจตคติตรงกันทิฐิแตพอมีเพื่อนฝูงเราจะเห็นวาเจตคติของเพื่อนฝูงและ
ของพอแมของเขาแตกตางกันบางในโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับการศึกษาชั้นสูงเราจะพบ
ความแตกตางของเจตคติมากมายดังน้ันเราจะเห็นไดวาเจตคติแรกๆที่เราไดรับนั้นคอนขางจะคงทน
ถาวร เจตคตินั้นมักจะสามารถนําไปใชกับสถานการณใหมที่คลายกันเชน คนที่มีพอดุดันเขมงวดเขา
จะเกิดความมุงรายตอพออาจจะคิดวาผูบังคับบัญชานั้นดุดันเขมงวดเเละเกิดความรูสึกมุงรายตอ
ผูบังคับบัญชาก็ไดหรือบุคลากรที่ไมชอบหัวหนางานอาจจะนําความไมชอบน้ันไปใชตอบริษัทหรือ
เกลียดบริษัทไปดวย 

หนาที่และประโยชนของเจคคติ 
แคทซ (เพราพรรณ ภู. 2542: 53; อางอิงจาก Katz. n.d.) มองวาเจตคติมีประโยชนและ

หนาที่ คือ 
(1) เปนประโยชนโดยการเปนเครื่องมือ ปรับตัว และเปนประโยชนในการใช            

เพ่ือทําการตางๆ 
(2) ทําประโยชนโดยการใชปองกัน สภาวะจิตใจ หรือปกปองสภาวะจิตของบุคคล               

เพราะความคิด หรือความเชื่อบางอยาง สามารถทําใหผูเชื่อ หรือคิดสบายใจ สวนจะผิดจะถูกเปนอีกเรื่อง
หนึ่ง 

(3) เจตคติทําหนาที่แสดงคานิยม ใหคนเห็นหรือรับรู 
(4) มีประโยชนหรือใหคุณประโยชนทางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผูคนและสิ่งตางๆ 
(5) ชวยใหบุคคลมีหลักการและกฎเกณฑในการแสดงพฤติกรรมหรือชวยพัฒนา

คานิยมใหกับบุคคล การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีตอบุคคล สถานการณตางๆในสังคมจะเปนสิ่งทีชวยให
บุคคลสามารถประเมินและตัดสินไดวาควรจะเลือกประพฤติอยางไรจึงจะเหมาะสม และ ดีงาม 

สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2529: 110-111) กลาววา ทัศนคติของบุคคล
สามารถเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองมาจาก 
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1) การชักชวน (PERSUASION) ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหมได
หลังจากที่ไดรับคําแนะนํา บอกเลา หรือไดรับความรูเพ่ิมพูนขึ้น 

2)  การเปลี่ยนแปลงกลุม (GROWCH GE) ชวยเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได 
3) การโฆษณาชวนเชื่อ (PROPAGANDA) เปนการชักชวนใหบุคคลหันมาสนใจ
หรือรับรูโดยการสรางสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ขึ้น 

สิ่งที่มีอิทธิพลตอเจตคติ คือ 
1. บิดา มารดา ของเด็ก 
2. ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมของสังคม 
3. การศึกษาเลาเรียน 
4. สิ่งแวดลอมในสังคม 
5. การพักผอนหยอนใจที่แตละคนใชประจําตัว 

การแกไขเจตคติหรือวิธีสรางเจตคติ 
เจตคติเปนเรื่องที่แกไขไดอยากถาจําเปนจะตองชวยแกไขเปลี่ยนเจตคติของคน

อาจใชวิธีเหลานั้น คือ 
1. การคอย ๆ พ้ืนลงใหเขาใจ 
2. หาสิ่งเราและสิ่งจูงใจอยางเขมขนมายั่วยุ 
3. คบหาสมาคมกับเพ่ือนดีดี 
4. ใหอานหนังสือดีมีประโยชน 
5. ใหลองทําจนเห็นชอบแลวกลับตัวดีเอง 

ชม ภูมิภาค (2523: 65) ไดอธิบายวาเจตคติเปลี่ยนแปลงได ปจจัยที่จะชวยใหเจตคติ
เปลี่ยนแปลงไดมีหลายประการเชน 

1. ความกดดันของกลุม(Group pressure) หากกลุมจะสามารถใหรางวัลหรือลงโทษได
ยอมจะมีแรงกดดันมากในการที่จะกดดันทิศทางเจตคติของเราสิ่งยั่วยุที่เปนรางวัลน้ันไดแก ความ
เปนผูมีคนรูจักมากการเลื่อนตําแหนงการงาน สัญลักษณของการยอมรับนับถือเปนตน                  
สวนสิ่งยัวยุที่เปนการลงโทษก็เชน การเสียเพ่ือนฝูง เสียชื่อเสียง เสียตําแหนงเปนตน ยิ่งเรามี
ความผิดปกติไปจากกลุมเทาใดแรงบีบบังคับของหมูมีมากเทาใดหรือย่ิงหมูกลุมน้ัน ยิ่งเราตองการ
เปนสมาชิกของหมูใดแรงบีบบังคับของหมูยอมมีมากเทานั้นหรือย่ิงหมูกลุมตองการเรามากเทาใดที่
ลุมก็ยิงตองการใหเราปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุมเทานั้น กลุมที่มีเกียรติศักดิ์หรือศักดิ์ศรีต่ําในหมู
อาจจะกระทําผิดแปลกไปไดบางแตยิ่งมีตําแหนงสูงหรือศักดิ์ศรีสูงแลวกระทําผิดมาตรฐานเพียงนิด
เดียวแรงกดดันของหมูจะเกิดขึ้นทันทีเพ่ือใหปฏิบัติอยูในแนว นอกจากนี้แรงกดดันของกลุมจะมีมาก
ก็คือ การที่ไมมีมาตรฐานอื่นที่จะปฏิบัติหรือมีนอยทางที่จะเลือกหรือเราไมมีความรูมากมายนักใน
เร่ืองนั้นบุคคลมักจะเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเจตคติหากกลุมของเขาที่ยึดอยูเปลี่ยนแปลงไป
ตัวอยางเชน กรรมกร แรกๆ อาจไมสนใจกันรวมเปนสมาคมแตตอมาหากรูวาคนอื่นๆ ในกลุมรับฟง
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ความคิดเห็นน้ัน เขาก็อาจเปลี่ยนความคิดยิ่งกลุมมีความเปนเอกภาพเทาใดแรงกดดันของกลุมยิ่งมี
ผลเทานั้นเรื่องอํานาจของความกดดันของกลุมอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเปนไปได 4 กรณี 
คือ 

1.1 เราอาจปฏิเสธบรรทัดฐานของกลุมและยึดม่ันในเจตคติของเราและเรา
อาจจะกาวราวยิ่งขึ้นหากเราเชื่อวากลุมไมมีผลบีบบังคับเรามากนักหรือเรามีความภักดีตอกลุมอ่ืน
มากกวา 

1.2 เราอาจจะไมเปลี่ยนแปลงตอเจตคติของเราแตเราปฏิบัติตามกลุม เพราะ
เหตุผลภายนอกอยางอ่ืนโดยถือวาเปนสวนตัวและเราไมเห็นดวยแตสวนรวมทําเชนน้ันก็ตองปฏิบัติตาม 

1.3 เราอาจยอมรับบรรทัดฐานของกลุมเพียงผิวเผิน ภายในสวนลึกของจิตใจ
เราไมยอมเปลี่ยนแตพอเราออกไปอยูกลุมอ่ืนเราจะไดเห็นวาเราเปลี่ยนแปลงเปนอยาง อ่ืน 

1.4 เราอาจจะนําเอาบางสวนของบรรทัดฐานของกลุมมาผนวกกับความเชื่อ
ของเราและปฏิเสธบางสวน 

2.  ประสบการณที่นาพึงพอใจหรือไมนาพึงพอใจ เราอาจเปลี่ยนแปลงเจตคติไปได
เม่ือไดรับประสบการณที่นาพอใจหรือไมนาพอใจเชน นายแดงเขาทํางานบริษัทหนึ่งเพราะเขาเชื่อวา
จะมีความกาวหนาแตพบวาหัวหนาของเขาเปนคนขี้อิจฉาเม่ือเขาเกิดเสนอความคิดเห็นดีๆเพ่ือ
ปฏิบัติหัวหนาอาจจะเห็นวาการเสนอแนะของเขาเชนน้ันทําใหฐานะของเขาสั่นคลอนและ
นอกจากนั้นยังทราบดีวาเพื่อนรวมงานของเขาไปฟองแกหัวหนางานบอยๆ เขาจึงอาจ เปลี่ยนเจตคติ
ไปอีกแบบหนึ่งคือมองไมเห็นความกาวหนาในการทํางานกับบริษัทนี้ เชนนี้เปนตน 

3. อิทธิพลของกลุมบุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลที่มีชื่อเสียงในความหมายนี้อาจจะเปน
เพ่ือนซ่ึงเรานับถือความคิดของเขาหรืออาจจะเปนผูเชี่ยวชาญทางดานความพิเศษตางๆ ตัวอยางที่
เห็นไดชัดในเรื่องนี้ก็คือ การโฆษณา ซึ่งมักจะใชคนมีชื่อเสียงไปยุงเกี่ยว เชน ดาราภาพยนตชื่อดัง
คนนั้นใชสบูยี่หอน้ันๆ เปนตน 

2.4 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
ความหมายของลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน 

Jones (ชุติมา มาลัย. 2538: 37; อางอิงจาก Jones. n.d.) ใหความหมายสภาพแวดลอม 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางรวมทั้งหมดที่อยูลอมรอบปจเจกบุคคลหรือกลุม ไดแก สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ สังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งตางก็มีอิทธิพลและความรูสึกนึกคิดของบุคคลไดทั้งสิ้น  

ศิริอนันต  จูฑะเตมีย (2529: 53) สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งตางๆ                     
ที่อยูรอบตัวผูทํางานในองคการ เปนสิ่งสะทอนถึงความรูสึกของคนที่มีตองาน และผูรวมงาน ถาทุกคน                
มีความรูสึกที่ดีตองาน ทุมเทกําลังใจกําลังความคิดและกําลังกายทํางานรวมกันและชวยกันแกไข
ปญหาในการทํางาน การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แตในทางตรงขาม สภาพแวดลอม              
ในการทํางานอาจเปนปจจัยที่ สงผลใหเกิดภาวะกดดัน และสงผลใหเกิดความเหนื่อยลา  
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สกุลนารีกาแกว (2546: 20) ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางาน และสรุปความหมาย
สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูลอมรอบคนทํางาน ในขณะที่ทํางานอาจเปนคน 
เชน หัวหนาผูควบคุมงานหรือเพื่อนรวมงาน เปนสิ่งของ เชน เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และ
อุปกรณตางๆ เปนสารเคมี เปนพลังงาน เชน อากาศที่หายใจ แสงสวาง เสียง ความรอน และเปน
เหตุปจจัยทางจิตวิทยาสังคม เชน ชั่วโมงการทํางาน คาตอบแทน  

กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, กองอาชีวอนามัย (2536: 32) สภาพแวดลอม           
ในการทํางาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวคนในขณะทํางานอาจเปนคน เครื่องจักร สารเคมี 
ฯลฯ   

รัตกัมพล  พันธุเพ็ง (2547: 12) สรุปความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางาน 
หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต หรือที่สามารถจับตองไดและไมสามารถ
จับตองได ทั้งที่เปนรูปธรรมและที่เปนนามธรรม สภาพปจจัยตางๆ  ที่สงผลใหเกิดภาวะกดดัน ซึ่งมี
ผลตอผูปฏิบัติงาน ในขณะที่ทํางาน 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งตางๆ      
ที่อยูรอบตัวผูทํางานในองคกรซึ่งเปนสภาพแวดลอมทางดานกายภาพทั้งในลักษณะของอุปกรณ 
วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงาน พ้ืนที่ในการทํางาน ความสะอาด สภาพอากาศ แสง กลิ่น ระบบ
ความปลอดภัย 

ความสําคัญของสภาพแวดลอมในการทํางาน 
การจั ดบริ ก า รด านสภาพแวดล อมและความปลอดภั ย ในการทํ า ง าน                       

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง                
มีดังตอไปน้ี การจัดบริการดานความปลอดภัยในการทํางาน คือ 1. ความปลอดภัยของเครื่องจักร             
2. การจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 3. การจัดใหมีการฝกอบรม- สงเสริมความปลอดภัย 
4. การทบทวนการบริหารงานความปลอดภัยฯ 5. ออกกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ –การปองกัน             
6. เก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเจ็บปวยการ  และการจัดบริการดานสุขภาพอนามัย                 
คือ 1. การปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ 2. การรักษาพยาบาลและการสงตอ 3. ฟนฟูสภาพ  4. ตรวจ
พิเศษดานอาชีวเวชศาสตร 5. การบันทึกระเบียนรายงาน 

 มานพ ชาญธวัชชัย (2553: 52) ไดกลาวไววา สิ่งแวดลอมตางๆ ในการทํางานจะเปน
ปจจัยในการตัดสิน สมรรถภาพ ในการทํางานของเรา อีกทั้งยังเปนตัวบงชี้วาเรามี นิสัยการทํางาน                
ที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยหรือไม การปฏิบัติตามคําแนะนํา จะทําใหเกิดสิ่งแวดลอม                     
ที่ถูกสุขลักษณะซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน  

การตรวจวัดสภาพแวดลอม ความรอน แสงสวาง เสียง ตามกฎหมาย  
กฎกระทรวงไดกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย                     

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียงของกระทรวง
แรงงาน ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ป 2541 เปนกฎกระทรวงที่มีวัตถุประสงคที่ตองการ                
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ใหนายจางดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะใน                 
เร่ืองของความรอน แสงสวาง และเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ซึ่งมีสถานประกอบการหลาย
ประเภทกิจการที่มีสภาพการทํางานเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการทํางานของลูกจางคนงาน โดยมี
สภาพความรอนสูงในกระบวนการผลิต  มีแสงสวางไมเพียงพอ มีเสียงดังเกินเกณฑมาตรฐานความ
ปลอดภัยในเรื่องของความรอนในสภาพการทํางาน 

การตรวจวัดความรอนในสถานที่ทํางาน 
กฎกระทรวงไดกําหนดใหนายจางควบคุมและรักษาระดับความรอนภายในสถาน

ประกอบกิจการที่มีลูกจางทํางานอยูมิใหเกินมาตรฐาน โดยกําหนดประเภทกิจการของนายจางที่ตอง
ทําการตรวจวัดและวิเคราะหสภาพการทํางาน ไดแก กิจการประเภทการผลิตนํ้าตาลและทําให
บริสุทธิ์ การปนทอที่มีการฟอกหรือยอมสี การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ การผลิตยางรถยนต
หรือหลอดอกยาง การผลิตกระจกเครื่องแกวหรือหลอดไฟ การผลิตซิเมนตหรือปูนขาว การถลุงหลอ
หลอมหรือรีดโลหะที่มีแหลงกําเนิดความรอนหรือมีการทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตราย
เน่ืองจากความรอน โดยนายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับ
ความรอนในสถานประกอบกิจการ อยางนอยปละครั้ง โดยใชอุณหภูมิเวตลบัลบโกลบ(Wet Bulb 
Globe Temperature-WBGT) และเปรียบเทียบกับมาตรฐานการทํางานของลูกคาที่ตองทํางานเบา 
ปานกลาง หรืองานหนัก 

การตรวจวัดแสงสวางในที่ทํางาน 
นายจางทุกประเภทกิจการจะตองทําการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง โดย

ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไป บริเวณพื้นที่ที่ใชประโยชนในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางาน และ
บริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุด หรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน การ
ตรวจวัดความเขมของแสงสวาง ใชหนวยเปนลักซ (Lux) ในการอานคา และเม่ือไดคาตรวจวัดแลวก็
นํามาเปรียบเทียบกับความเขม ของแสงสวางตามที่กฎหมายกําหนด 

การตรวจวัดเสียงในทีท่ํางาน 
นายจางที่ประกอบกิจการประเภทดังตอไปน้ีตองตรวจวัดระดับเสียง ไดแก ประเภท

กิจการการระเบิด ยอย โมหรือบดหิน การผลิตนํ้าตาลหรือทําใหบริสุทธิ์ การผลิตนํ้าแข็ง การปนทอ
โดยใชเครื่องจักร การผลิตเครื่องเรือนเครื่องใชจากไม การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ กิจการทีมี
การปมหรือเจียรโลหะ กิจการที่มีแหลงกําเนิดเสียง หรือสภาพการทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตราย
เน่ืองจากเสียง การตรวจวัดระดับเสียงใชหนวยวัดเปนเดซิเบล โดยใชที่สเกลเอ โดยการตรวจวัด
บริเวณที่มีลูกจางปฏิบัติงานอยู ณ จุดนั้น รัศมีไมเกินสามสิบเซ็นติเมตร แลวนําคาที่วัดไดมาเทียบ
กับคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
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การดําเนินการภายหลังการตรวจวัด 
เม่ือตรวจวัดแลว นายจางตองทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน      

โดยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือใหผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยหรือเทียบเทาที่ไดขึ้นทะเบียนไว เปนผูรับรองรายงาน โดยนายจาง
ตองเก็บรายงานดังกลาวไวที่สถานประกอบกิจการเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอยได
ตลอดเวลาทําการ พรอมสงรายงานคูฉบับตออธิบดีหรืออธิบดีมอบหมายภายใน 30 วันนับแตวันที่
ทําการตรวจวัดนอกจากนั้นนายจางยังตองมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานในสภาวะการทํางาน                
ที่อาจจะไดรับอันตรายจากความรอน แสงสวาง หรือเสียงดวย ประโยชนของการตรวจวัดสภาพแวดลอม
ในเร่ืองความรอน แสงสวางหรือเสียง การตรวจสุขภาพของลูกจางจะทําใหนายจางประเมินไดวา  
สถานประกอบการของตนเองมีความเสี่ยงที่เกิดอันตรายหรือโรคจากการทํางานหรือไม ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอนายจางในเร่ืองคาทดแทน เพราะหากลูกจางเกิดโรคจากการทํางานเหลานี้จะทําใหนายจาง
ตองจายคาทดแทนรวมทั้งภาพลักษณที่ไมดีที่นายจางไมดูแลความปลอดภัยใหลูกจาง หากเปนกิจการที่
สงออกสินคาตางๆ อาจถูกตีกลับหากประเทศคูคาพบวานายจางไมมีการบริหารจัดการในเรื่องความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และปลอยใหลูกจางเกิดการเจ็บปวย 

 

3.  ลักษณะสําคัญขององคกรอัยการสูงสุด 
ลักษณะสําคัญขององคกร 

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (2551: ล-1:ล-3) สํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรอัยการตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญและเปนสวนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการดําเนินการ
อ่ืน มีฐานะเปนนิติบุคคลโดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาและเปนผูแทนนิติบุคคลและปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งน้ี สํานักงาน
อัยการสูงสุดมีพันธกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่สําคัญรวม 4 พันธกิจ คือ พันธกิจดานอํานาจ
ความยุติธรรมทางอาญา พันธกิจดานรักษาผลประโยชนของรัฐ พันธกิจดานคุมครองสิทธิเสรีภาพ
และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน และพันธกิจดานพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยในแตละพันธกิจมีแนวทางวิธีการในการใหบริการแกผูรับบริการ
ดังตอไปน้ี 

1. พันธกิจดานอํานาจความยุติธรรมทางอาญา ประกอบดวย 
1.1 การดําเนินคดีทางอาญา ซึ่งมีกลุมผูรับบริการ คือ ผูเสียหาย ผูตองหา สําหรับ

แนวทางและวิธีการในการใหบริการ คือ การวาตาง/แกตางในการดําเนินคดีทางอาญาคลุมทุก
ประเภทความผิด สอบสวนคดีอาญานอกราชอาณาจักร การเขารวมสอบสวนความผิดบางประเภท
และการรวมชันสูตรพลิกศพ โดยมีสํานักงานอัยการประจําศาลทุกศาลทั่วประเทศเปนหนวย
ใหบริการ 
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1.2 การใหความรวมมือทางกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามทางอาญากับ
องคกรหรือหนวยงานทั้งในและนอกประเทศ กลุมผูรับบริการ คือ รัฐ รัฐภาดีอนุสัญญาหนวยงาน
ตํารวจสากล ผูเสียหาย ผูตองหาทั้งที่เปนคนไทยและคนตางดาว โดยใหบริการในการใหความ
รวมมือทางดานกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามทางอาญากับองคกรหรือหนวยงานทั้งในและ
นอกประเทศโดยผานผูประสานงานกลาง (อัยการสูงสุด)และสํานักงานตางประเทศ 

1.3 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ กลุมผูรับบริการ คือ ผูถูกกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ 
บุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหบริการพิจารณาดําเนินคดีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

2.  พันธกิจดานรักษาผลประโยชนของรัฐ มีกลุมผูรับบริการ คือ หนวยงานและเจาหนา
ของรัฐ สําหรับแนวทางและวิธีการในการใหบริการ มีดังนี้ จัดตั้งสํานักงานอัยการประจําศาลยุติธรรม 
และศาลปกครองทุกศาลทั่วราชอาณาจักร รับวาตางและแกตางในการดําเนินคดีแพง คดีลมละลาย  
คดีภาษีอากรคดีแรงงาน คดีปกครอง ระงับขอพิพาทของรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ ใหคําปรึกษา
ดานกฎหมายตอบขอหารือและตรวจรางสัญญา ระงับขอพิพาทระหวางสวนราชการ หนวยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินการดานอนุญาโตตุลาการที่หนวยงาน
ของรัฐเปนคูกรณี ตามกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการและการบังคับคคดีภาครัฐ 

3. พันธกิจดานคมครองสิทธีเสรีภาพและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนมีกลุม
ผูรับบริการ คือ ประชาชนที่มาขอรับบริการและกลุมเปาหมายตามโครงการฯ สําหรับแนวทางและ
วิธีการในการใหบริการ คือ ใหบริการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายใหเปนอํานาจหนาที่ของ
พนักงานอัยการและการชวยเหลือทางกฎหมายและใหความรู เผยแพรความรูทางกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชนแกประชาชน รวมทั้งการชวยเหลือทางกฎหมายใหแกประชาชนในตางประเทศ โดยผาน 
สํานักงาน สคช.ทั่วประเทศ คลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ (กรณีออกหนวยเคลื่อนที่ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ)และสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรศัพท โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

4. พันธกิจดานพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 (รธน.) มีกลุมผูรับบริการ คือ บุคคล                     
และพรรคการเมือง สําหรับแนวทางและวิธีการในการใหบริการ คือ ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง                     
ยื่นคํารองและดําเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญ โดยอัยการสูงสุดจะมีคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ ในแตละปหรือแตละเรื่อง (เชน คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด    
ที่ 666/2550 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เรี่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีผูเสนอ                  
เรื่องใหอัยการสูงสุดดําเนินการตามความในมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550) 

วิสัยทศัน 
สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับสากลในการอํานวยความยุติธรรม

การรักษาผลประโยชนของรัฐการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสราง
ความเปนธรรมในสังคม และการพิทักษรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2550 
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เปาประสงคหลัก 
1. สํานักงานอัยการสูงสุดสามารถปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม ในคดีอาญา

และรักษาผลประโยชนของรัฐและประชาชนใหเปนธรรมตามมาตรฐานสากล 
2. สํานักงานอัยการสูงสุดสามารถคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนชาวไทยอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ 
3. สํานักงานอัยการสูงสุดสามารถพัฒนาองคกรและบุคลากรสูความเปนเลศิในระดบัสากล 

วัฒนธรรม 
ก.วัฒนธรรมตอบุคคลภายนอก 

1.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตยสุจริตและเชื่อถือได 
2.  ใหบริการโดยคํานึงถึงความตองการและการคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 
ข. วัฒนธรรมตอบุคคลภายใน 

1.  ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ไมฟุงเฟอ ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและ 
เสมอภาค 

2.  ยึดถือความสามัคดีและเอ้ืออาทรตอกัน มีความผูกพันฉนทพ่ีนอง 
คานิยม 

ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต โปรงใส รวดเร็ว ทันสมัย เต็มใจบริการ 
อํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้ 

(มาตรา 23) สํานักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ
และงานวิชากร เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการแลว ใหมีอํานาจและหนาที่ 
ดังตอไปน้ี              

(1) ใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการ
คุมครองปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  

(2) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาล และหนวยงานของ
รัฐ          

(3) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคล ซึ่งมิใช
หนวยงานของรัฐแตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร 

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหนวยงานของ
รัฐ ซึ่งพนักงานอัยการไดรับดําเนินคดีให 

(5) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอ เวนแตการดําเนินการนั้นจะขัดตองานใน
หนาที่ หรืออาจทําใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ 

(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 
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(7) ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน
ของรัฐและประชาชน 

(8) ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยูใน
อํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน
อัยการ หรือสํานักงานอยัการสูงสุด 

ในการตรวจรางสัญญาตาม (2) และ (3) ใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รักษาประโยชน
ของรัฐ ในการนี้สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รายงานรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติ
บุคคลตาม (3) ที่เปนคูสัญญาใหทราบถึงขอที่ควรปรับปรุงหรือแกไขใหสมบูรณ ขอเสียเปรียบหรือ
ขอที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
สํานักงานอัยการสูงสุด มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 5,276 คน แบงออกเปน ขาราชการอัยการ 

จํานวน 2,130 คน ขาราชการธุรการ จํานวน 1,989 คน ลูกจางประจํา จํานวน 183 คน พนักงาน
ราชการ จํานวน 114 คน และจางเหมาบริการ จํานวน 860 คน   

อํานาจหนาที่ของอัยการสูงสุด มีดังนี้ 
(มาตรา 27)  ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(1) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด          

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการ
สูงสุด 

(2) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคล             
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการ 

(3) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุด  
ในการปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอํานาจใหรองอัยการสูงสุด              

หรือขาราชการฝายอัยการผูหน่ึงผูใดปฏิบัติหนาที่แทนไดใหอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ 
ก.อ. มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุ                 
ของสํานักงานอัยการสูงสุด  

อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ มีดังนี้ 
มาตรา 14 พนักงานอัยการมีอําจานและหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(1) อํานาจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 
(2) ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ 

ตามกฎหมายอื่นซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 
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(3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงาน             
ของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือใน
กระบวนการทางอนุญาโตตุลากรทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติ วาเปน
อํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

(4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเร่ืองการที่ได
กระทําไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหน่ึงผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ได
กระทําตามคําสั่งของเจาที่ของรัฐซ่ึงไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางใหก็
ได 

(5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทที่ตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ  
ที่หนวยงานของรัฐซ่ึงมิไดกลาวใน (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติ
ดวยกันเอง เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได 

(6) ในคดีที่ราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการมี
อํานาจเปนโจทกได 

(7) ดําเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของการยึด
ทรัพยสินใชคาปรับตามคําพิพากษา ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 

(8) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจําเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีในการบังคับใหเปนไปตาม
สัญญานั้น ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 

(9) อํานาจและหนาที่ตาม ก.อ. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 

(10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน
อัยการ 

(11) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พนักงาน
อัยการจะออกคําสั่งเรียกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของมาใหถอยคําก็ได แตจะเรียกคูความอีกฝายหนึ่งมา            
ใหถอยคํา โดยคูความฝายนั้นไมยินยอมไมไดพนักงานอัยการตําแหนงใดมีอํานาจดําเนินการ                
ตามวรรคหนึ่งไดเพียงใดใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุด กําหนดโดยความเห็นชอบของ 
ก.อ.  

สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบไปดวย 
1 สํานักงานกิจการและโครงการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา  
    (ก) สํานักอํานวยการ 
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2 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ  
    (ก) สํานักฝกอบรม 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลการฝกอบรม 
3 สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1-2  
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายวินิย  
4 สํานักงานตางประเทศ  
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักวิเทศสัมพันธ 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายกิจการตางประเทศ 1-3  
5 สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ 1-4 
6 สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตร และงบประมาณ 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายงบประมาณ 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายนโยบายและยุทธศาสตร 
    (ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและที่ดิน  
7 สํานักงานวิชาการ 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายพัฒนากฎหมาย 
    (ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา  
    (จ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ 
    (ฉ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู 
8 สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีขออนุญาตฟอง 1-3 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1-2 
9 สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 1-3 
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10 สํานักงานคดีพิเศษ 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1-5 
11 สํานักงานคดียาเสพติด 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดียาเสพติด 1-7  
12 สํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว  
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว 1-6  
13 สํานักงานคดีศาลแขวง 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวง 1- 8 
14 สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1-7 
15 สํานักงานคดีอัยการสูงสุด 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1-6  
16 สํานักงานคดีอาญา 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1-1 2 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน 
17 สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 1-7 
18 สํานักงานคดีอาญาธนบุรี  
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญาธนบุรี 1-6 
19 สํานักงานการบังคับคดี 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายการบังคับคดี 1-4 
20 สํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพงและอนุญาโตตุลาการ  
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายการยุติการดําเนินคดีแพง 1 - 2  
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    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายการอนุญาโตตุลาการ  
21 สํานักงานคดีแพง 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 - 9 
22 สํานักงานคดีแพงกรุงเทพใต 
    (ก) สํานักอํานวยการ  
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพงกรุงเทพใต 1-4  
23 สํานักงานคดีแพงธนบุรี 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพงธนบุรี 1-2  
24 สํานักงานคดีภาษีอากร 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีภาษีอากร 1-4  
25 สํานักงานคดีลมละลาย  
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีลมละลาย 1-3 
26 สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองผูบริโภค 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิ 
    (ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ 
    (จ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย 1-4  
    (ฉ) สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนชวยเหลือทางกฎหมาย  
27 สํานักงานคดีปกครอง 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครอง 1-6  
28 สํานักงานคดีปกครองระยอง 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองระยอง 1-2 
29 สํานักงานคดีปกครองนครราชสีมา 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองนครราชสีมา 1-2 
30 สํานักงานคดีปกครองอุบลราชธานี 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองอุบลราชธานี 1-2 
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31 สํานักงานคดีปกครองขอนแกน 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองขอนแกน 1-2 
32 สํานักงานคดีปกครองอุดรธานี 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองอุดรธานี 1-2 
33 สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม  
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองเชียงใหม 1-2 
34 สํานักงานคดีปกครองพิษณุโลก 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองพิษณุโลก 1-2 
35 สํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองนครศรีธรรมราช 1-2 
36 สํานักงานคดีปกครองสงขลา 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองสงขลา 1-2 
37 สํานักงานคดีแรงงาน 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแรงงาน 1-2 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแรงงานสาขา 
38 สํานักงานคดีแรงงานภาค 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแรงงานภาค 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพงภาค 
39 สํานักงานคดีศาลสูง 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1-3 
40 สํานักงานคดีศาลสูงภาค 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูงภาค 
41 สํานักงานอัยการภาค 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
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    (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญาภาค 
    (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายภาค 
42 สํานักงานอัยการจังหวัด ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
43 สํานักงานอัยการคดีศาลแขวง 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
44 สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
    (ก) สํานักอํานวยการ 
45 สํานักงานบริหารกิจการสํานักงานอัยการสูงสุด 
    (ก) สํานักการคลัง 
    (ข) สํานักบริหารกลาง 
    (ค) สํานักบริหารงานวินัยและระบบคุณธรรม 
    (ง) สํานักบริหารงานสนับสนุนงานอัยการสูงสุด 
    (จ) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
    (ฉ) สํานักบริหารทรัพยสิน 
    (ช) สํานักสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
    (ซ) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
46 สํานักงานตรวจสอบภายใน  
47 สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร  
 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสุข  ภายในประเทศและตางประเทศ 
งานวิจัยที่เก่ียวของในประเทศ 

  สุขุมาล อุดม (2548: 132) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการเรียนรูอยางมีความสุข
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1, 2 และ 3 จํานวน 250 คน ที่กําลังศึกษาอยูภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2547 โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบวัดการเรียนรู
อยางมีความสุข จํานวน 48 ขอ แยกเปน 4 องคประกอบ คือ องคประกอบของการเรียนรู อยางมีความสุข
ดานผูเรียน องคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานสัมพันธภาพกับเพ่ือน องคประกอบของ
การเรียนรูอยางมีความสุขดานผูสอน และองคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานสภาพแวดลอม
ในโรงเรียน พบวา องคประกอบดานผูเรียนและดานสัมพันธภาพกับเพื่อน มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับมากที่สุด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (r =.396 และ r =.344) แตองคประกอบ
ดานผูสอน และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับมากที่สุด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (r=.285 และ r=.236) 
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มารุต พัฒผล (2546: 89) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความสุข
ในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 727 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความสุข
ในการเรียนรู และแบบสอบถามความสุขในการเรียนรู พบวา ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ไดแก 
ความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และเจตคติตอครูผูสอนสงผลทางบวกตอ
ความสุขในการเรียนรู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
พบวาตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถ ในการปรับตัว และ
เจตคติตอครูผูสอนสามารถรวมทํานายความสุขในการเรียนรูไดรอยละ 37.90 ตัวแปรอิสระระดับ
หองเรียน ไดแก การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัูสงผลทางบวกตอความสุขในการ
เรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณลักษณะของผูเรียนสงผลทางบวกตอความสุข                   
ในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา 
ตัวแปรอิสระระดับหองเรียน ไดแก การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และคุณลักษณะ
ของผูเรียนสามารถรวมทํานายความสุขในการเรียนรูไดรอยละ 36.20 

ชีวะนันท พืชสะกะ (ชุมสุข  สุขห้ิน. 2553: 42; อางอิงจาก ชีวะนันท พืชสะกะ. 2544)  
ไดศึกษาวิจัย พบวา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของบุคลากรในองคกรธุรกิจสงเสริมใหเกิด
ความสุขความสําเร็จในการทํางาน กลาวโดยสรุป แนวคิดการทํางานที่สงเสริมใหมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จ มีดังนี้ 1.งานที่นาพอใจ 2.งานที่ทาทายความสามารถ 3.งานที่ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ 4.งานที่มีคุณคา 5.มีโอกาสกาวหนาในการงาน 6.มีผลตอบแทนคุมคา 7.มีขวัญกําลังใจ 
ในการทํางาน 8.มีสัมพันธภาพที่ดี (Healthy relationship) 9.มีคุณภาพชีวิตงาน 10.งานที่เกิดจาก
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

สกุลนารี กาแกว (2546: 91) ไดศึกษาวิจัย พบวา ตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล ดาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถพยากรณการปฏิบัติงานไดรอยละ 26.1 อยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานจิตใจสามารถพยากรณการปฏิบัติงาน              
ไดรอยละ 51.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปจจัยทั้งหมดของสมการนี้สามารถรวมกัน
อธิบายตัวแปรตาม คือ สามารถพยากรณการปฏิบัติงานในภาพรวมไดรอยละ 29.6 อยางมีนัยสําคัญ               
ทางสถิติที่ระดับ.โดยสภาพแวดลอมในการทํางานดานกายภาพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตํารวจ  
มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูงคือ 24.51 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีความสัมพันธ               
กับการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสภาพแวดลอมในการทํางานดานสังคม
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตํารวจ มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง คือ 46.38 จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01                
และสภาพแวดลอมในการทํางานดานจิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตํารวจ มีระดับคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับสูง คือ 61.03 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 รวมศิริ เมนะโพธิ  (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง เครื่องมือวัดการทํางานอยางมีความสุข 
กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือ ออกแบบที่สามารถวัดการทํางานอยางมีความสุขในองคกรได เครื่องมือจะสามารถ
บอกระดับความสุขและปญหาที่เกิดขึ้นในแตละมิติ ซึ่งจากการศึกษามิติที่กอใหเกิดความสุขในการ
ทํางานมีทั้งหมด 5 มิติ คือ 1. มิติดานผูนํา 2. มิติทางดานความสัมพันธในที่ทํางาน 3. มิติทางดาน
ความรักในงาน 4. มิติทางดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 5. มิติทางดานคานิยมขององคกร จาก
การใชแบบทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 207 คน พบวา ระดับความสุขในการทํางานอยูในระดับ
มาก และยังชี้ตอไปอีกวาการใชเครื่องมือวัดการทํางานอยางมีความสุข คือ การนําคาตางระหวาง
ระดับความคิดเห็นกับคาระดับความสุขมาพัฒนาเครื่องมือที่จะสรางการทํางานอยางมีความสุขให
เกิดขึ้นในองคกร 

 สุพรรณี วงคําจันทร (2541) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังของบุคคล และ
สภาพแวดลอมในหนวยงานสมรรถนะของหัวหนาฝายการพยาบาลตามการรับรูของตนเอง 
โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมรรถนะของหัวหนาฝาย            
การพยาบาลตามการรับรูของตนเอง โรงพยาบาลชุมชนโดยรวมและรายดาน ตามการรับรูของตนเอง 
และศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังของบุคคลและสภาพแวดลอมในหนวยงานกับสมรรถนะ              
ของหัวหนาฝายการพยาบาลตามการรับรูของตนเอง โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 262 คน ผลการวิจัยพบวา หัวหนาฝายการพยาบาลมีสมรรถนะโดยรวมของหัวหนาฝาย              
การพยาบาลอยางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .05 สภาพแวดลอมในหนวยงานดานขนาดของโรงพยาบาล
และความกาวหนาในตําแหนงตามบันไดอาชีพไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะโดยรวมของหัวหนา
ฝายการพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สําราญ บุญรักษา (2539) ศึกษาความพึงพอใจในงานและความยึดม่ันผูกพันตอองคการ
ของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต พบวา พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในงานดานความ
เปนอิสระในการปฏิบัติงาน ดานคุณคาของงาน ดานสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ ดานบทบาทวิชาชีพอยู
ในระดับสูง สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ดานคุณคาและดาน
ผลประโยชนตอบแทน มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 

งานวิจัยที่เก่ียวของในตางประเทศ 
 จ๊ัด และวาตานาเบ (นฤมล ผองใส. 2544; อางอิงจาก Judge; & Watanabe. 1993)               

ไดศึกษาทิศทางความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในงานโดยนําขอมูล
มาจากการสํารวจคุณภาพการจางงานในแรงงานอเมริกัน จํานวน 804 คน การศึกษาพบวา ทั้ง
ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เปนไปในทางบวก ทั้ง
ในการศึกษาระยะสั้นแบบตัดขวางและการศึกษาแบบตอเน่ือง ความพึงพอใจในงานสงผลกระทบตอ
ความพึงพอใจในชีวิต และความสัมพันธในการศึกษาระยะสั้นแบบตัดขวางกวาการศึกษา
แบบตอเน่ือง 
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แมนเนียน (ชุมสุข  สุขห้ิน. 2553: 94; อางอิงจาก Manion. 2003) ไดศึกษาองคประกอบ 
ของความสุขในการทํางานของพยาบาลกลุมตัวอยางเปนพยาบาล จํานวน 24 คน จากการศึกษาพบวา 
ความสุขในการทํางานของพยาบาลเกิดจจากปจจัย 4 ประการ ไดแก การติดตอ ความรักในงาน ความสําเร็จ
ในงาน และการเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้พบวา ความสุขในการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกในการ
ทํางาน เชน การเห็นคุณคาในตน การรับรูลักษณะงาน สัมพันธภาพระหวางบุคคล สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และภาวะผูนํา ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิดการคงอยูในอัตราที่สูงขึ้น 

เบอรนาด (จันทนา  นาคฉาย. 2544; อางอิงจาก Bernard. 1996) พบวา เครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานตางๆ พรอมครบครัน วางไวเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกแกการใชงาน
ภายในหอผูปวยควรมีหองทํากิจกรรมสําหรับตัวเจาหนาที่ทางการพยาบาลเอง โดยไมเกี่ยวของกับ
ผูปวย ไดแก หองประชุมปรึกษาหารือ หองสําหรับคนควา และหองสําหรับพักผอนที่เปนสัดสวน 
และปลอดภัย ทําใหผูปฏิบัติงานพึงพอใจในการทํางาน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลุยโบมิสกี้ และคิงส (นฤมล ผองใส. 2544; อางอิงจาก Lyubomirsky; & King. 2005)              
ไดศึกษาวิจัย พบวา การที่พนักงานไดรับสิ่งดีๆ ในดานบวก เชน สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี              
มีปริมาณงานที่เหมาะสม หรือการมีโอกาสในความกาวหนาในงาน จะทําใหพนักงานมีความสุข                
เปนแนวคิดที่อธิบายถึงความสุขวาเปนเรื่องของความสําเร็จ 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะพบวา มีปจจัยที่นาจะทําใหบุคลากรมีความสุขใน
การทํางานหลายประการ เชน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว ลักษณะบุคคล
ของเพ่ือน สัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอม
ในการทํางาน ซึ่งผูวิจัยเลือกมาศึกษาเพียงบางประการเทานั้น ไดแก สัมพันธภาพระหวางบุคคล 
แรงจูงใจในการทํางาน  เจตคติตอการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.1  ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.2  รายละเอียดการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.3  ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเปน 
ขาราชการธุรการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา จํานวน 2,286 คน          

กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี  เปนบุคลากรของสํานักอัยการสูงสุด จํานวน 375 คน  

ซึ่งไดมาจากการสุมแบบสองขั้นตอน (Two Stage Random Sampling)โดยการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางที่ความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได 5% ตามสูตรของ Taro Yamane  
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543: 87)  

โดยมีขั้นตอนในการสุมกลุมตัวอยางดังนี้                                                   
ขั้นตอนที่1 แบงกลุมสํานักงานอัยการสูงสุดออกเปนกลุมสํานักงานอัยการระดับภาค 

10 กลุม ไดแก สํานักงานอัยการ(สวนกลาง), สํานักงานอัยการภาค 1, สํานักงานอัยการภาค 2, สํานักงาน
อัยการภาค 3, สํานักงานอัยการภาค 4, สํานักงานอัยการภาค 5, สํานักงานอัยการภาค 6, สํานักงาน
อัยการภาค 7, สํานักงานอัยการภาค 8, สํานักงานอัยการภาค 9 และทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยมีกลุมสํานักงานอัยการระดับภาคเปนชั้น (strata) และมีสํานักงานอัยการ
ระดับจังหวัดเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) ได 30 สํานักงานอัยการระดับจังหวัด  

ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุมแบบแบงชั้น โดยมีสํานักงานอัยการระดับจังหวัดเปนชั้น 
(strata) และมีประเภทบุคลากร(ขาราชการธุรการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา) เปนหนวยการ
สุม (Sampling Unit) ไดจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 375 คน ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 
 

สํานักงานอัยการ
ระดับภาค สํานักงานอัยการระดับจงัหวัด 

กลุมตวัอยาง

ขา
รา
ชก

าร
ธุร

กา
ร 

พนั
กง

าน
รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

ง 
ปร

ะจ
ํา รวม 

 

สํานักงาน        
ในสวนกลาง 

1.สํานักงานอํานวยการ 53 35 10 98 
2.สํานักงานคดีแพง 22 3 2 27 
3.สํานักงานคดียาเสพติด 23 2 3 28 

สํานักงานอัยการ
ภาค 1 

4.สํานักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 2 1 8 
5.สํานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี 5 3 1 9 
6.สํานักงานอัยการจังหวัดสมทุรปราการ 5 3 3 11 

สํานักงานอัยการ
ภาค 2 

7.สํานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี 7 3 1 11 
8.สํานักงานอัยการจังหวัดระยอง 5 4 1 10 
9.สํานักงานอัยการจังหวัดสระแกว 3 2 1 6 

สํานักงานอัยการ
ภาค 3 

10.สํานักงานอยัการจังหวัดนครราชสมีา 5 2 2 9 
11.สํานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย 4 3 1 8 
12.สํานักงานอยัการจังหวัดศรสีะเกษ 2 3 1 6 

สํานักงานอัยการ
ภาค 4 

13.สํานักงานอัยการจังหวัดขอนแกน 7 2 1 10 
14.สํานักงานอัยการจังหวัดหนองคาย 4 2 1 7 
15.สํานักงานอัยการจังหวัดรอยเอ็ด 5 2 2 9 

สํานักงานอัยการ
ภาค 5 

16.สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม 5 3 2 10 
17.สํานักงานอัยการจังหวัดนาน 3 3 1 7 
18.สํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง 4 2 2 8 

สํานักงานอัยการ
ภาค 6 

19.สํานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก 3 3 1 7 
20.สํานักงานอัยการจังหวัดกําแพงเพชร 4 1 2 7 
21.สํานักงานอัยการจังหวัดพิจิตร 3 2 1 6 

สํานักงานอัยการ
ภาค 7 

22.สํานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี 4 2 2 8 
23.สํานักงานอยัการจังหวัดกาญจนบุรี 8 2 1 11 
24.สํานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร 4 2 2 8 
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ตาราง 1 (ตอ)   
 

สํานักงานอัยการ
ระดับภาค สํานักงานอัยการระดับจงัหวัด 

กลุมตวัอยาง

ขา
รา
ชก

าร
ธุ ร

กา
ร 

พนั
กง

าน
รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

ง 
ปร

ะจ
ํา รวม 

 

สํานักงานอัยการ
ภาค 8 

25.สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี 4 2 1 7 
26.สํานักงานอัยการจังหวัดทุงสง 4 3 1 8 
27.สํานักงานอัยการจังหวัดกระบี่ 3 3 2 8 

สํานักงานอัยการ
ภาค 9 

28.สํานักงานอัยการจังหวัดสงขลา 6 3 1 10 
29.สํานักงานอัยการจังหวัดสตูล 3 2 1 6 
30.สํานักงานอัยการจังหวัดยะลา 4 2 1 6 

 รวม 217 106 52 375 
 

ที่มา: ฐานขอมูล  กองการเจาหนาที่  ณ วันที่  26 พฤศจิกายน  2554 
 
2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ            
ซึ่งประกอบดวย 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 
เพศ ประเภทของบุคลากร ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และ
เห็นดวยอยางยิ่ง     
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ชนิด 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคาชนิด 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง     
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และ
เห็นดวยอยางยิ่ง     
 ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ชนิด 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง     
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3. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.1  ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตามขั้นตอนการสรางเครื่องมือดัง
ภาพประกอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2  ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

ผานเกณฑ

ผานเกณฑ

ไมผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม

ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและวางแผนการสรางขอคําถาม 

เขียนขอคําถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ

วิพากษและปรับปรุงขอคําถามกับอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ

คัดเลือกขอคําถามที่เท่ียงตรง         

และครอบคลุม IOC≥0.5

ทดลองใช (Try Out) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก 

คัดเลือกขอคําถามจากคาอํานาจจําแนก

และครอบคลุม (r≥0.20)

วิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อมั่น 

จัดทําเปนฉบับสมบูรณสําหรับเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

คัด
ออก

คัด
ออก
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 3.2 รายละเอียดการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิ จัยดําเนินการสรางแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสุข                

ในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งแบงเปน 6 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ตอนที่ 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล                

ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน ตอนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน ตอนที่ 5  

แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน มีขั้นตอน

การสราง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม คือ เพ่ือสรางแบบสอบถามปจจัยที่

สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ใหไดแบบสอบถามที่มีคุณภาพ                    

ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษากับบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการทํางาน 

3. เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสุข                

ในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด โดยพิจารณาสรุปจากการใหความหมาย แนวคิด  

และจําแนกองคประกอบของนักวิชาการ 

4. เขียนขอคําถามในแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร

สํานักงานอัยการสูงสุด ใหสอดคลองและครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการ และเปนไปตามแผนการเขียน

ขอคําถาม โดยแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการ

สูงสุดมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาวิพากษกับอาจารยกับอาจารยที่ควบคุมปริญญานิพนธ

เกี่ยวกับความถูกตอง และเหมาะสมของขอคําถามแตละขอ  และปรับปรุงขอคําถามคําแนะนํา 

6. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยคัดกรองจากขอ 5 มาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

พินิจ(Face Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ               

จํานวน 5 ทาน  เพ่ือพิจารณาความสอดคลองและความครอบคลุมของแบบสอบถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ     

แลวคัดกรองขอที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาวัดคุณลักษณะไดตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการโดยคัดเลือก            

ขอคําถามของแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป พรอมทั้งพิจารณา

ปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ พบวาแบบสอบถามทั้ง 5 ตอน มีคา IOC ตั้งแต 0.6 

ถึง 1 โดยที่แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล มีขอคําถามผานเกณฑ 17 ขอ แบบสอบถาม

แรงจูงใจในการทํางาน มีขอคําถามผานเกณฑ 17 ขอ แบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน มีขอ

คําถามผานเกณฑ 18 ขอ แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน มีขอคําถามผานเกณฑ 21 ขอ 

แบบสอบถามความสุขในการทํางาน มีขอคําถามผานเกณฑ 20 ขอ  
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7. นําแบบสอบถามที่ผานการคัดกรองจากขอ 6 ไปจัดชุดและกําหนดวิธีการดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
ซึ่งอยูในกลุมประชากร แตไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ                    
มาวิเคราะหหาคุณภาพรายขอ คือ หาคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) โดยหาสหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) แลวพิจารณาขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  

- แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคลของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุดมีขอคําถาม
ที่ผานเกณฑ ทั้งหมด 14 ขอ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40 ถึง 0.95 คาความเชื่อม่ัน คือ 0.97  

- แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุดมีขอคําถามที่
ผานเกณฑทั้งหมด 13 ขอ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.55 ถึง 0.84 คาความเชื่อม่ัน คือ 0.94  

- แบบสอบถามเจตคติตอการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุดมีขอคําถามที่
ผานเกณฑ ทั้งหมด 16 ขอ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.57 ถึง 0.97 คาความเชื่อม่ัน คือ 0.98  

- แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด                   
มีขอคําถามที่ผานเกณฑ ทั้งหมด 16 ขอ คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.57 ถึง 0.98  คาความเชื่อม่ัน คือ  0.98   

- แบบสอบถามความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด มีขอคําถามที่
ผานเกณฑ ทั้งหมด 16 ขอ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.85 คาความเชื่อม่ัน คือ  0.90 

 8. จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.3 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ประกอบดวย 6 ตอน           

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด   
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง   หรือเติมคําลงในชองวาง  
1.  เพศ 

  1.  ชาย 
  2.  หญิง 

 2.  บุคลากรประเภท 
  1.  ขาราชการธุรการ 
  2.  พนักงานราชการ 
  3.  ลูกจางประจํา 
  4.  อ่ืนๆ........... 

 3.  ระดับการศึกษา 
  1.  ต่ํากวาปริญญาตรี 
  2.  ปริญญาตรี 
  3.  สูงกวาปริญญาตรี 
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 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  1.  นอยกวา 1 ป 
  2.  1-5ป 
  3.  6-10ป 
  4.  11-15ป 
  5.  16-20ป 
  6.  21ปขึ้นไป 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวย
อยางยิ่ง     

ตัวอยางขอคําถาม 

ขอคําถาม 
ระดับความคดิเห็น 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล                
1. เม่ือทํางานผิดพลาด เพ่ือนรวมงาน
ของท านยอมรั บ ผิดและขอ โทษใน
ความผิดที่ไดทํา 

  

2. หนวยงานของทานมีวัฒนธรรมการ
ทํ า ง านร ว มกั นอย า ง อบ อุ น เห มื อน
ครอบครัวเดียวกัน

  

3. …………………………………………   
วิธีตรวจใหคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน 
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล จํานวน 14 ขอ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert’s Scale) โดยขอความเชิงบวก และขอความเชิงลบ             
มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

ระดับ    ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ
 เห็นดวยอยางยิ่ง   5    1    

เห็นดวย    4    2 
ไมแนใจ     3    3 
ไมเห็นดวย    2    4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1    5 
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เกณฑการแปลความหมายของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล  แบงเปน 3  ระดับ คือ 
คาเฉลี่ย  14.00 – 32.67  แปลความหมายวามีสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับต่ํา 
คาเฉลี่ย  32.68 – 51.34  แปลความหมายวามีสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  51.35 – 70.00  แปลความหมายวามีสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูในระดับสูง 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา ชนิด 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
ตัวอยางขอคําถาม 

ขอคําถาม 
ระดับความคดิเห็น 

นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ดานแรงจูงใจในการทํางาน                   

1. เสนทางความกาวหนาในหนาที่การงาน
ของทานมีความชัดเจน 

 

2. หนวยงานของทานมีการใหรางวัล ยกยอง 
ชมเชย และการพิจารณาความดีความชอบ
อยางยุติธรรม 

 

3. …………………………………………  

วิธีตรวจใหคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน 
แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน จํานวน 13 ขอ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert’s Scale) โดยขอความเชิงบวก และขอความเชิงลบ มีเกณฑ
การใหคะแนนดังน้ี 

ระดับ   ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
มากที่สุด    5    1    
มาก    4    2 
ปานกลาง    3    3 
นอย    2    4 
นอยที่สุด    1    5 

เกณฑการแปลความหมายของแบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน แบงเปน 3  ระดับ คือ 
คาเฉลี่ย  13.00 – 30.33   แปลความหมายวามีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับต่ํา 
คาเฉลี่ย  30.34 – 47.67   แปลความหมายวามีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  47.68 – 65.00   แปลความหมายวามีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับสูง 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคาชนิด 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง     

ตัวอยางขอคําถาม 

ขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

ดานเจตคติตอการทํางาน                   

1. ขาพเจารูสึกวาไดรับโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นความคิดริ เ ร่ิมสรางสรรค 
และแสดงศักยภาพในการทํางาน 

 

2. ขาพเจารูสึกวาไดปฏิบัติงานในตําแหนง
หน า ก า ร ง านที่ เ หม า ะสมกั บคว าม รู
ความสามารถ 

 

3. ………………………………………..  

วิธีตรวจใหคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน 
แบบสอบถามเจตคติตอการทํางานจํานวน 16 ขอ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert’s Scale) โดยขอความเชิงบวก และขอความเชิงลบ มี
เกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

ระดับ   ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   5    1    
เห็นดวย    4    2 
ไมแนใจ    3    3 
ไมเห็นดวย    2    4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1    5 

เกณฑการแปลความหมายของแบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน แบงเปน 3  ระดับ คือ 
คาเฉลี่ย  16.00 – 37.33  แปลความหมายวามีเจตคตติอการทํางานอยูในระดับต่ํา 
คาเฉลี่ย  37.34 – 58.67  แปลความหมายวามีเจตคตติอการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  58.68 – 80.00   แปลความหมายวามีเจตคตติอการทํางานอยูในระดับสูง 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และ
เห็นดวยอยางยิ่ง     

ตัวอยางขอคําถาม 

ขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน                   

1. สถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ดี เชน 
อากาศถายเท  สะดวกไม มีกลิ่นและเสียง
รบกวน 

 

2. อุปกรณเครื่องใชในสํานักงานมีสภาพดี เหมาะสม
กับการใชงาน 

 

3. ………………………………………………  

วิธีตรวจใหคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน 
แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน 16 ขอ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert’s Scale) โดยขอความเชิงบวก และขอความเชิงลบ มีเกณฑ
การใหคะแนนดังน้ี 

ระดับ   ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   5    1    
เห็นดวย    4    2 
ไมแนใจ    3    3 
ไมเห็นดวย    2    4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1    5 

เกณฑการแปลความหมายของแบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน  แบงเปน 3  ระดับ คือ 
คาเฉลี่ย  16.00 – 37.33  แปลความหมายวามีสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับต่ํา 
คาเฉลี่ย  37.34 – 58.67 แปลความหมายวามีสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  58.68 – 80.00 แปลความหมายวามีสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับสูง 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ชนิด 5 ระดับ คือ  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง     

ตัวอยางขอคําถาม 

ขอคําถาม 

ระดับความคดิเห็น 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

ดานสุขในการทํางาน                   

1. ทานมีความสุขกับการริเร่ิมงานใหม ๆ และ
มุงม่ันที่จะทําใหสําเร็จ 

 

2. ทานมีโอกาสผอนคลายความตึงเครียด
ระหวางการปฏิบัติงาน 

 

3. …………………………………………  

วิธีตรวจใหคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน 
แบบสอบถามความสุขในการทํางาน จํานวน 16 ขอ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert’s Scale) โดยขอความเชิงบวก และขอความเชิงลบ มีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้ 

ระดับ   ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
ตอบเห็นดวยอยางยิ่ง  5    1    
ตอบเห็นดวย   4    2 
ตอบไมแนใจ   3    3 
ตอบไมเห็นดวย   2    4 
ตอบไมเห็นดวยอยางยิ่ง  1    5 

เกณฑการแปลความหมายของแบบสอบถามความสุขในการทํางาน แบงเปน 3  ระดับ คือ 
คาเฉลี่ย  16.00 – 37.33  แปลความหมายวามีความสขุในการทํางานอยูในระดับต่ํา 
คาเฉลี่ย  37.34 – 58.67   แปลความหมายวามีความสุขในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  58.68 – 80.00   แปลความหมายวามีความสขุในการทํางานอยูในระดับสูง 
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4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการดังน้ี 

1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงสํานักงาน             
อัยการสูงสุดเพื่อขอความอนุเคราะหใหบุคลากรภายในสํานักงานเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล              
จากกลุมตัวอยาง โดยนําไปแจกใหกลุมตัวอยางในชวงที่มีการอบรมบุคลากรของสํานักงานอัยการ
สูงสุดในแตละภาค ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึง มีนาคม 2556 จํานวน 450 ฉบับและขอรับคืนใน
วันสุดทายของการอบรม ไดรับกลับคืนทั้งหมด 415 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.22 

 

5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลทั้งหมด             

อีกครั้ง และคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 375 ฉบับ และดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมขอมูลสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย 

 

6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1.  สถิติพ้ืนฐานไดแก 

1.1 คารอยละ 
1.2 คาคะแนนเฉลี่ย 
1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน ซึ่งเปนการหาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face 

Validity) โดยผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุม ความ
สอดคลองตามนิยามศัพทเฉพาะตลอดจนการใชภาษาในการเขียนขอความ และวิเคราะห              
ขอคําถามเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

2.2 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามทั้ง 5 ตอน คือ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน ตอนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติ
ตอการทํางาน ตอนที่ 5 แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุข
ในการทํางาน โดยหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) 
แลวพิจารณาขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 

2.3 วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติ
ตอการทํางาน ตอนที่ 4 แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน ตอนที่ 5  แบบสอบถามความสุขในการทํางาน        
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient)  
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3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด                 

โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล 

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการ
วิเคราะหขอมูล  ดังตอไปน้ี 

1X  แทน สัมพันธภาพระหวางบุคคล 

2X  แทน แรงจูงใจในการทํางาน 

3X  แทน เจตคตติอการทํางาน 

4X  แทน สภาพแวดลอมในการทํางาน 
Y  แทน ความสุขในการทํางาน 
 k  แทน คะแนนเต็มของแบบสอบถาม 
X   แทน คาเฉลี่ย  
S.D. แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
SE  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาเฉลี่ย 
df  แทน คาองศาแหงความอิสระ (degree  of  freedom) 
SS  แทน คาผลรวมกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสอง (Mean Squares) 
R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
R2  แทน กําลังสองของสัมประสิทธิส์หสัมพันธพหุคูณ 
R2

adj แทน กําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สัมพันธพหุคูณแบบปรบัแก 

b  แทน คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ 

β  แทน คาน้ําหนักความสําคัญสัมพัทธของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนมาตรฐาน 

SEb
 แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตวัแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ 

F  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
t  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอเปนลําดับดังตอไปน้ี 
1.  คาสถิติพ้ืนฐานของขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
2.  คาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรปจจัย ไดแก สัมพันธภาพระหวางบุคคลแรงจูงใจในการ

ทํางานเจตคติตอการทํางานสภาพแวดลอมในการทํางานและตัวแปรตาม ไดแก ความสุขในการ
ทํางาน 
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3.  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ตัวแปรปจจัยกับความสุขในการทํางาน 

4.  ผลการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Enter) 
4.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับความสุขในการทํางาน               

คากําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชการ
ทดสอบคาเอฟ (F - test) 

4.2 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัย และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ                     
ของคาน้ําหนักความสําคัญโดยใชคาที (t -test) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.  คาสถิติพืน้ฐานของขอมูลทั่วไปของบุคลากรสาํนักงานอัยการสูงสุด ดงัแสดง                

ในตาราง 2 
 

ตาราง 2 คาสถิติพ้ืนฐานของขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด  
 

ลําดับ ขอมูลทั่วไปของบุคลากร 
จํานวน

(คน;N=375) 
รอยละ 

1 เพศ   
 ชาย 94 25.07 
 หญิง 281 74.93 
2 บุคลากรประเภท   
 ขาราชการธุรการ 289 77.07 
 พนักงานราชการ 56 14.93 
 ลูกจางประจํา 30 8.00 

3 ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 42 11.20 
 ปริญญาตรี 328 87.47 
 สูงกวาปริญญาตรี 5 1.33 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ลําดับ ขอมูลทั่วไปของบุคลากร 
จํานวน

(คน;N=375) 
รอยละ 

4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
 นอยกวา 5 ป 33 8.80 
 6-10ป 146 38.93 
 11-15ป 165 44.00 
 15 ปขึ้นไป 30 8.00 

 
จากตาราง 2 พบวากลุมตัวอยางคือ บุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 375 คน 

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.93  เปนขาราชการธุรการ คิดเปนรอยละ 77.07 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.47 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวนใหญบุคลากร 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ป คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6-10ป  คิดเปนรอยละ 38.93 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8.00 

 
2.  คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจ              

ในการทํางานเจตคติตอการทํางาน  สภาพแวดลอมในการทํางาน และความสุขในการ
ทํางาน ดังแสดงในตาราง 3 

 
ตาราง 3 คาสถิติพ้ืนฐานของปจจัยแตละดานและความสุขในการทํางานของบุคลากร  
 สํานักงานอัยการสูงสุด 
 

ตัวแปร k คาต่ําสุด คาสูงสุด X S.D. SE 
การแปล

ความหมาย 
X1 70 54 65 56.51 1.74 0.08 สูง 
X2 65 45 56 52.18 1.16 0.06 สูง 
X3 80 62 69 64.46 1.26 0.06 สูง 
X4 80 48 69 64.31 2.24 0.11 สูง 

Y 80 58 71 64.58 2.52 0.13 สูง 
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จากตาราง 3 พบวาตัวแปรปจจัยไดแก สัมพันธภาพระหวางบุคคล(X1) แรงจูงใจในการ
ทํางาน(X2) เจตคติตอการทํางาน(X3) สภาพแวดลอมในการทํางาน(X4) อยูในระดับสูง และตัวแปร
ตามความสุขในการทํางาน (Y) อยูในระดับสูง  

สวนคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ยของสัมพันธภาพระหวางบุคคล(X1) 
แรงจูงใจในการทํางาน(X2) เจตคติตอการทํางาน(X3) สภาพแวดลอมในการทํางาน(X4) และความสุข                  
ในการทํางาน (Y) คือ 0.08, 0.06, 0.06, 0.11 และ 0.13 ตามลําดับ 

 
3.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยและคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยกับความสุขในการทํางาน  ดังแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 ระหวางตัวแปรปจจัยกับความสุขในการทํางาน 
 

ตัวแปร X1      X2 X3 X4 Y 

สัมพันธภาพระหวางบุคคล(X1) 1.000 .314** .517** .478** .485** 
แรงจูงใจในการทํางาน(X2)  1.000 .601** .398** .493** 

เจตคตติอการทํางาน(X3)   1.000 .719** .803** 

สภาพแวดลอมในการทํางาน(X4) 1.000 .670**
 ความสุขในการทํางาน (Y)  1.000

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
จากตาราง 4 พบวา ตัวแปรปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธทางบวกกับความสุข               

ในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ เจตคติตอการทํางานมีความสัมพันธกับความสุขใน
การทํางานมากที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 0.803 รองลงมาคือ สภาพแวดลอมในการทํางาน แรงจูงใจในการ
ทํางาน และสัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยมีคามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.670 , 0.493 
และ 0.485 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาตัวแปรปจจัยพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ทุกตัวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.314 ถึง 0.719 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ                     
ภายในสูงที่สุดนั้น เปนสภาพแวดลอมในการทํางาน กับเจตคติตอการทํางาน  
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เน่ืองจากตัวแปรปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว
ผูวิจัยจึงนําตัวแปรปจจัยมาทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเพ่ือศึกษาปญหาเกี่ยวกับความเปน
พหุสัมพันธรวม (Multicollinearity) โดยการทดสอบคา Tolerance ซึ่งถาพบวาคา Tolerance ของ
ตัวแปรปจจัยตัวใดมีคานอยจนเขาใกลศูนยแสดงวาตัวแปรปจจัยตัวนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปร
ปจจัยตัวอ่ืนมาก (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2549: 370) และทดสอบคา VIF (Variance inflation factor) ซึ่งหาก
พบวาคา VIF มีคาเกิน 10 ถือวาตัวแปรปจจัยตัวน้ัน มีความสัมพันธกันหรือเกิดปญหาความเปนพหุ
สัมพันธรวม (วิรัชช  พานิชวงศ. 2545: 166) ดังแสดงในตาราง 5 

 
 

ตาราง 5  คา Tolerance และ VIF เพ่ือทดสอบความสมัพันธระหวางตัวแปรปจจัย 
 

 ตัวแปรปจจัย Collinearity statistics 

Tolerance VIF 

สัมพันธภาพระหวางบุคคล(X1) .709 1.410 
แรงจูงใจในการทํางาน(X2) .636 1.571 
เจตคตติอการทํางาน(X3) .344 2.904 

สภาพแวดลอมในการทํางาน(X4) .466 2.146 

 
จากตาราง 5 พบวาคา Tolerance ของตัวแปรปจจัยมีคาตั้งแต .344 ถึง .709 ซึ่งมีคา

ไมเขาใกลศูนยแสดงวาตัวแปรปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันนอยและเม่ือพิจารณาคา VIF มีคา
ตั้งแต 1.410 ถึง 2.904 ซึ่งมีคาไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรปจจัยแตละตัวมีความสัมพันธกันนอยผลที่
ไดจากคา Tolerance และคา VIF ใหผลสอดคลองกันจึงสรุปไดวาตัวแปรที่ศึกษาไมเกิดปญหาความ
เปนพหุสัมพันธรวม (Multicollinearity) ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 

 
4. ผลการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Enter) 

4.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรคากําลังสองของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณและการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
โดยใชการทดสอบคาเอฟ (F - test) ดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับความสุขในการทํางานของบุคลากร 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

Regression 4 1579.312 394.828 184.892**
Residual 370 790.117 2.135 
Total 374 2369.429  
                                    R =  .816                     R2 =  .667                      R2

adj = 
.663 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
จากตาราง 6 พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยไดแกสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานและความสุขใน
การทํางานมีคาเทากับ 0.816 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกําลังสองของคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับความสุขในการทํางานมีคาเทากับ 0.667 ซึ่งแสดงวา    
ตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัวแปรรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทํางานไดรอยละ 66.70 

4.2 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยแตละดานที่สงผลตอความสุขในการทํางาน
และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาน้ําหนักความสําคัญโดยใชคาที (t -test) ดังแสดงในตาราง 7 

 
ตาราง 7 คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร 
 

ตัวแปร b β SEb t ลําดับ 

สัมพันธภาพระหวางบุคคล(X1) .101 .070 .052 1.960* 3 
แรงจูงใจในการทํางาน(X2) .055 .025 .082 .672 4 

เจตคตติอการทํางาน(X3) 1.250 .624 .102 12.205** 1 

สภาพแวดลอมในการทํางาน(X4) .200 .177 .049 4.032** 2

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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จากตาราง 7 พบวาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยดานเจตคติตอการทํางาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน สงผลทางบวกตอความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 สําหรับปจจัยสัมพันธภาพระหวางบุคคล สงผลทางบวกตอความสุขในการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานสงผลตอความสุขในการทํางาน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) พบวาเจตคติตอการ
ทํางาน สงผลทางบวกตอความสุขในการทํางานมากที่สุดโดยมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) เทากับ 0.624 รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ซึ่งมีคาน้ําหนักความสําคัญ เทากับ 0.177  และ 0.070 ตามลําดับ 

 
 

 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยซึ่งคัดสรรมาจากทฤษฏี
และงานวิจัยโดยตัวแปรปจจัยซ่ึงไดแกดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติ              
ตอการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานโดยมีความมุงหมายสําหรับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 2 ขอ 
ไดแก เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการไดแกสัมพันธภาพระหวางบุคคลแรงจูงใจ
ในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน กับความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด และเพื่อศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบางประการ สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ที่สงผลตอ
ความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนบุคลากรของสํานักอัยการสูงสุด มีจํานวน 375 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมแบบสองขั้นตอน (Two- Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 6 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด ตอนที่ 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล                      
จํานวน 14 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน                 
จํานวน 13 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน       
จํานวน 16 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98 ตอนที่ 5 แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน 
จํานวน 16 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 ตอนที่ 6 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน               
จํานวน 16 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปใชกับบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยตั้งแต 
กุมภาพันธ  ถึง มีนาคม 2556 หลังจากไดรับแบบสอบถามคืนจากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจ                
ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวและทําการหาคาสถิติพ้ืนฐานจากแบบสอบถามทุกฉบับวิเคราะห               
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัย ดานสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และความสุข
ในการทํางาน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใชการทดสอบคาเอฟ (F -test) จากนั้นวิเคราะหหา
คาน้ําหนักความสําคัญ (Beta - Weight) ของตัวแปรปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจ
ในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานและความสุขในการทํางานโดยใช
สถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชการทดสอบคาที (t - test)  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 1.  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 4 ตัวแปร ไดแก สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล  แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และความสุข
ในการทํางาน มีคาเทากับ 0.816 ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปร
ปจจัยทั้ง 4 ตัวแปรรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทํางานไดรอยละ 66.70 
 2. คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยดานเจตคติตอการทํางาน และสภาพแวดลอมสงผล
ทางบวกตอความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับปจจัยดานสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล สงผลทางบวกตอความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานสงผลตอความสุขในการทํางานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ              
โดยคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ของปจจัยดานเจตคติตอการทํางานสงผล
ทางบวกตอความสุขในการทํางานมากที่สุดโดยมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β)                     
เทากับ 0.624 รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สัมพันธภาพระหวางบุคคล               
ซึ่งมีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 0.177  และ 0.070 ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัย พบวา สัมพันธภาพระหวางบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน เจตคติตอ
การทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคลองกับสมมติฐานโดยที่เจตคติตอการทํางานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานมากที่สุด 
รองลงมาคือ สภาพแวดลอมในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน และสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ตามลําดับสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐวุฒิ พงศสิริ(2552: 25) ที่กลาววา พนักงานที่ทํางานดวย
ความสุข สวนหนึ่งเปนเพราะวาไดทํางานที่ชอบ ปราศจากแรงกดดัน และมีสภาพแวดลอมการทํางานที่
ดี ความสุขในการทํางานของพนักงาน จึงไมไดจํากัดอยูแคพนักงานรูสึกสนุกกับงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําเทานั้น แตยังรวมถึงความสามารถของหัวหนางานที่จะกระตุนให พนักงานเขามามีสวนรับผิดชอบ
และใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ความสุขในการทํางานจึงจะเกิดขึ้นอยางแทจริงสําหรับ       
ตัวพนักงานเอง การทําใหงานที่ทําอยูเปนประจํานาสนใจและรูสึกสนุกกับสิ่งที่ทําไมใชเรื่องงาย                    
ขณะที่สภาพ เศรษฐกิจในปจจุบันดูจะไมเอ้ืออํานวยใหสามารถเปลี่ยนงานไดงาย ดังนั้นการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดและทัศนคติบางประการที่มีตอสํานักงานและเพื่อนรวมงานมีสวนชวยใหพนักงานรูสึกมีความสุข
กับงานที่รับผิดชอบมากขึ้น  
 
 



80 

 2. คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยดานเจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 
สงผลทางบวกตอความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01สอดคลองกับสมมติฐาน
ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล สงผลทางบวกตอความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 เจตคติตอการทํางาน คือ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางาน ซึ่งแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
ในลักษณะชอบไมชอบ อาจเห็นดวย ไมเห็นดวย พอใจ ไมพอใจ ตอสิ่งใดๆ ในลักษณะเฉพาะตัว
ตามทิศทางของเจตคติที่มีอยู และทําใหเปนตัวกําหนดแนวทางของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง/ในบริบทตองานที่ทํา ทั้งในเรื่องของ สภาพงาน การยอมรับ การดูแลเอาใจใส การสนับสนุน 
และการสื่อสารภายในหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับสงวนศรี วิรัชชัย (2527: 61) ที่ใหความหมายเจตคติ 
คือ สภาความคิด ความเขาใจและความรูสึกเชิงประเมินที่มีตอสิ่งตางๆ (วัตถุ สถานการณ ความคิด 
ผูคน ฯลฯ) ซึ่งทําใหบุคคลมีเเนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งน้ัน ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทาง
ของทัศนคติที่มีอยูความรูสึกเชนนี้อาจจะเปนในดานการจูงใจหรืออารมณและเชนเดียวกันแรงจูงใจ
แบบอ่ีนๆ คือ ดูไดจากพฤติกรรม โดยสอดคลองกับผลการศึกษา ของ ลุยโบมิสกี้ และคิงส (นฤมล 
ผองใส. 2544; อางอิงจาก Lyubomirsky; & King. 2005) ที่ไดศึกษาวิจัย พบวา การที่พนักงานไดรับ
สิ่งดีๆ ในดานบวก เชน สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีมีปริมาณงานที่เหมาะสม หรือการมีโอกาส
ในความกาวหนาในงาน จะทําใหพนักงานมีความสุขเปนแนวคิดที่อธิบายถึงความสุขวาเปนเรื่องของ
ความสําเร็จ 
 สภาพแวดลอมในการทํางาน คือ สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวผูทํางานในสํานักงาน ซึ่งเปน
สภาพแวดลอมทางดานกายภาพทั้งในลักษณะของอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงานพื้นที่
ในการทํางาน ความสะอาด สภาพอากาศ แสง กลิ่น ระบบความปลอดภัย สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สกุลนารี กาแกว (2546: 91) ที่ไดศึกษาวิจัย พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานดานจิตใจ 
สามารถพยากรณการปฏิบัติงานไดรอยละ 51.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพแวดลอมใน
การทํางานดานกายภาพ ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตํารวจมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูงคือ 
24.51 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 สัมพันธภาพระหวางบุคคล คือ ความเอาใจใสและการแสดงพฤติกรรมที่ดีตอเพ่ือนรวมงาน 
ไดแก การชวยเหลือพึ่งพากันทั้งดานการทํางาน และเรื่องสวนตัว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความหวงใย ใกลชิดซึ่งกันและกันและการรวมมือกันทํากิจกรรมตางๆ รวมกันในกลุมเพื่อน ซึ่ง
สอดคลองตามทฤษฎีสังคม (Social Theory) ที่ไดกลาวไววา เปนเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางมนุษย การกระทําหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกันที่เกี่ยวของกับคนและความสัมพันธระหวางคน 
รวมทั้งระหวางคนกับสิ่งเเวดลอมแตก็มี ความแตกตางกันมีระบบและพยากรณปรากฏการณในอนาคต 
ถาหากบุคลากรภายในหนวยงานมีความสัมพันธที่ดีตอกันก็จะพยากรณไดวาบุคลากรในหนวยงาน 
มีความสุขในการทํางาน และสอดคลองกับนฤมล อ้ึงเจริญ(2552: 16) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลไววา สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง การที่บุคคลมีความอดทน ที่จะอยูรวมกับ
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บุคคลอื่นและการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาตนเองไปสูการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน ซื่งการอดทนที่จะ
อยูรวมกับบุคคลอื่นไดแก ความสามารถยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่นไดและการมีน้ําใจกวาง
การใหความชวยเหลือ สนับสนุนการใหและการรับ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของแมนเนียน  
(ชุมสุข สุขห้ิน. 2553: 94; อางอิงจาก Manion. 2003) ไดศึกษาองคประกอบของความสุขในการทํางาน
ของพยาบาล จากการศึกษาพบวา ความสุขในการทํางานของพยาบาลเกิดจากปจจัย 4 ประการ 
ไดแก การติดตอ ความรักในงาน ความสําเร็จในงาน และการเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้พบวา ความสุข
ในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในการทํางาน เชน การเห็นคุณคาในตน การรับรูลักษณะงาน 
สัมพันธภาพระหวางบุคคล สภาพแวดลอมในการทํางาน และภาวะผูนํา ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิด
การคงอยูในอัตราที่สูงขึ้น 
 แรงจูงใจในการทํางาน คือ สิ่งที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมา                       
เพ่ือบรรลุเปาหมาย เปนการผลักดันในการทํางาน เชน  ความตองการความกาวหนาในตําแหนงงาน                     
มีความตองการไดรับการยกยองหรือการไดรับรางวัล เงินเดือน สวัสดิการ ความสะดวกสบาย                
ในการไดรับการบริการดานตางๆ จากทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow Hierarchy of 
Needs Theory) หรือ ทฤษีการจูงใจของ Maslow ซึ่งมีแนวคิดหลักคือคนทุกคนมีความตองการ
มากมายหลายอยางไมมีที่สิ้นสุด และความตองการจะเรียงจากลําดับขั้นต่ําไปหาสูงถาหากความ
ตองการในระดับขั้นที่ต่ํากวายังไมไดรับการตอบสนองความตองการในขั้นที่สูงกวาก็จะไมเกิดขึ้น 
และความตองการใดไดรับการตอบสนองเเลวจะไมเกิดเปนแรงจูงใจอีกตอไปซ่ึงลําดับขั้นความตองการ
เรียงจากลําดับขั้นต่ําไปสูงดังนี้ ความตองการดานรางกาย ความตองการความมั่นคงปลอดภัย                
ความตองการทางสังคม ความตองการไดรับการยกยอง และความตองการสําเร็จตามความคิดนึก
ของตนซึ่งความตองการที่ไดอางไวในทฤษฎีดังกลาวเปนความตองการที่จะสงผลไหเกิคความสุขขึ้น                
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นพดล กรรณิกา(2551: 96) ไดทําการวิจัยเร่ือง ประเมินความสุข
ของคนทํางาน (Happiness at Workplace) พบวา สิ่งที่ทําใหคนทํางานมีความสุขหรือความทุกข
จากการทํางานไมไดขึ้นอยูกับเงินเดือน รายได หรือสภาวะเศรษฐกิจเร่ืองปากทองเพียงอยางเดียว             
มีองคประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับความสุขในการทํางานหลายประการ โดยความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานมีผลตอความสุขของคนทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง 
 
ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ดานการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากการวิจัย พบวา เจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน สัมพันธภาพระหวาง
บุคคล สงผลทางบวกตอความสุขในการทํางานของบุคลากร และแรงจูงใจในการทํางาน ดังนั้นผูที่
เกี่ยวของกับบุคลากรสามารถใชเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมี
ความสุขมากยิ่งขึ้น          
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  เน่ืองจากเจตคติตอการทํางานสงผลทางบวกตอความสุขในการทํางานของบุคลากรมากที่สุด                   
จึงควรสนับสนุนใหบุคลากรมีเจตคติตอการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลที่ดี คือ การใหความสําคัญของการทํางาน และประโยชนของการทํางาน การใหรางวัล ยกยอง 
ชมเชย เม่ือบุคลากรทํางานที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ การจัดบรรยากาศในการทํางาน             
ที่ผอนคลาย เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงออก นอกจากนี้สํานักงานควรมีการเปดโอกาสให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ตามความถนัดและความสนใจ และเปดโอกาสใหบุคลากร
ประเมินผลและปรับปรุงขอบกพรองของตนเองตลอดจน สนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพ่ือนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา เปนการกระตุนใหบุคลากรเกิดการคิดที่สรางสรรค ที่หลากหลาย 
อีกทั้งเม่ือไดรับงานที่มอบหมายแลวบุคลากรจะกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
สวนแรงจูงใจในการทํางานตองมีการใหความเชื่อม่ันในความกาวหนาในตําแหนงงาน มีการยกยองหรือ
การใหรับรางวัล เงินเดือน สวัสดิการ ความสะดวกสบายในการไดรับการบริการดานตางๆ เพ่ือเปน
การผลักดันใหทํางานอยางมีความสุข  
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยขางเคียง เชน การรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนํา ซึ่งอาจ
มีผลตอความสุขในการทํางานได 
  2.2 ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีโปรแกรมการพัฒนาดานจิตใจ การปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํางาน การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  และสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน 
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ตาราง  8  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา คนที่ 1 คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 0 1 0 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
2 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
3 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
4 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
5 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
6 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
7 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
8 1 0 0 1 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
9 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
10 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
11 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช
12 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
13 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
14 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
15 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
16 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
17 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
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ตาราง  9  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน 
 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา คนที่ 1 คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 1 1 1 0 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
2 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
3 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
4 1 1 0 0 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
5 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
6 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
7 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
8 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
9 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
10 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
11 1 0 1 0 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
12 1 0 1 0 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
13 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
14 1 1 0 0 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
15 1 1 1 0 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
16 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
17 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
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ตาราง  10  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน  
 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1 0 1 1 0 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
2 0 1 1 0 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
3 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
4 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
5 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
6 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
7 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
8 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช
9 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
10 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช
11 0 0 1 1 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
12 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
13 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
14 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
15 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
16 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
17 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
18 1 1 0 0 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
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ตาราง  11  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา คนที่ 1 คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
2 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
3 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช
4 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
5 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช
6 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
7 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
8 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
9 1 1 0 1 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
10 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
11 1 1 -1 0 0 1 0.20 ตัดทิ้ง 
12 1 1 -1 0 0 1 0.20 ตัดทิ้ง 
13 1 1 -1 1 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
14 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
15 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
16 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
17 1 1 -1 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
18 1 1 -1 1 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
19 1 1 -1 1 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
20 1 1 -1 1 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
21 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
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ตาราง  12  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความสุขในการทํางาน 
 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ผลรวม IOC การพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
2 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
3 0 1 0 1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
4 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
5 1 0 1 -1 1 3 0.60 คัดเลือกไวใช
6 1 1 1 -1 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
7 1 1 1 0 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
8 1 0 1 -1 0 2 0.40 ตัดทิ้ง 
9 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช
10 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
11 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
12 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช
13 1 1 0 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
14 1 0 1 1 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
15 1 1 0 0 -1 1 0.20 ตัดทิ้ง 
16 1 1 1 1 0 4 0.80 คัดเลือกไวใช
17 1 0 1 1 1 4 0.80 คัดเลือกไวใช
18 1 0 1 1 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
19 1 1 1 0 0 3 0.60 คัดเลือกไวใช
20 1 1 1 1 1 5 1 คัดเลือกไวใช
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ตาราง  13  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคลของบุคลากร 
 สํานักงานอัยการสูงสุด 
 

ขอความ คาอํานาจ
จําแนก 

ผลการ
พิจารณา 

1. เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ผูบังคับบัญชาเปนที่ปรึกษาในการแกปญหา และ
รวมรับผิดชอบขอบกพรองของทาน 

0.67 ผานเกณฑ 

2. เมื่อทานมีปญหาเพ่ือนรวมงานพรอมที่จะแกปญหารวมกัน 0.83 ผานเกณฑ 

3. เมื่อเกิดความเขาใจผิดขึ้นระหวางเพื่อนรวมงานจะพยายามประนีประนอมและปรับ
ความเขาใจ 

0.87 ผานเกณฑ 

4. เพ่ือนรวมงานใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี 0.87 ผานเกณฑ 

5. ทานมีมิตรภาพและความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน 0.95 ผานเกณฑ 

6.  เพ่ือนรวมงานมีความรักใครกลมเกลียวกันฉันทพ่ีนอง 0.85 ผานเกณฑ 

7. ทานรูสึกอึดอัดใจในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน -0.02 ตัดทิ้ง 

8. ทานและเพื่อนรวมงาน ปฏิบัติตัวและใหเกียรติกันดวยความจริงใจ 0.67 ผานเกณฑ 

9. เพ่ือนรวมงานไมยอมรับในความสามารถของทาน 0.40 ผานเกณฑ 

10. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นทานและเพื่อนรวมงานชวยเหลือกันและกันในที่ทํางาน 0.95 ผานเกณฑ 

11. การปฏิบัติงานในที่ทํางานระหวางทานและเพื่อนรวมงานเปนไปอยางราบรื่น 0.95 ผานเกณฑ 

12. ทานสามารถปรับทุกขกับเพ่ือนรวมงานได 0.85 ผานเกณฑ 

13. เพ่ือนรวมงานของทานจะดูแลเอาใจใสเมื่อทานเจ็บปวย 0.83 ผานเกณฑ 

14. ทานรูสึกยินดีที่ไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมงาน 0.87 ผานเกณฑ 

15. เพ่ือนรวมงานมีสวนทําใหทานมีกําลังใจในการปฏิบัติงานที่อยูภายใตความ
กดดันไดดี 

0.87 ผานเกณฑ 

 
มีขอคําถามที่ตัดทิ้ง คือ ขอ 7  มีขอคําถามที่ผานเกณฑ ทั้งหมด 14 ขอ  
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40 ถึง 0.95 
คาความเชื่อม่ัน คือ0.97 
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ตาราง  14  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 
 สํานักงานอัยการสูงสุด 
 

ขอความ 
คาอํานาจ
จําแนก 

 
ผลการ
พิจารณา 

 
1. เสนทางความกาวหนาในหนาที่การงานของทานมีความชัดเจน 0.80 ผานเกณฑ 

2.ทานมีโอกาสไดรับรางวัลจากการทํางานในหนาที่การงาน 0.76 ผานเกณฑ 
3. หนวยงานของทานใหโอกาส/การสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 0.74 ผานเกณฑ 

4. หนวยงานของทานมีการเลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรม 0.81 ผานเกณฑ 
5. หนวยงานของทานมีการใหรางวัล และการพิจารณาความดีความชอบอยาง
ยุติธรรม 

0.77 ผานเกณฑ 

6. หนวยงานของทานมีการพิจารณาการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามสิทธิ์ 
จากการทํางาน 

0.77 ผานเกณฑ 

7.  สิทธิและสวัสดิการตาง  ๆที่ไดรับจากหนวยงานมีความสะดวกรวดเร็ว 0.68 ผานเกณฑ 
8. ทานมีโอกาสผอนคลายความตึงเครียดระหวางปฏิบัติงาน 0.84 ผานเกณฑ 

9. รายไดจากการทํางานของทานมีความมั่นคง 0.69 ผานเกณฑ 

10.  หนวยงานของทานไดการยอมรับจากทั้งภายในหนวยงานและภายนอก
หนวยงาน 

0.55 ผานเกณฑ 

11. ระเบียบขอบังคับของหนวยงานมีความยืดหยุนแตมีประสิทธิภาพ 0.84 ผานเกณฑ 
12. ตําแหนงและลักษณะงานที่ทานรับผิดชอบมีความสําคัญ 0.75 ผานเกณฑ 

13. ไดรับการยกยอง ชมเชย ทําใหทานมีกําลังใจในการทํางาน 0.64 ผานเกณฑ 

มีขอคําถามที่ผานเกณฑ ทั้งหมด13ขอ  
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.55 ถึง 0.84 
คาความเชื่อม่ัน คือ  0.94 
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ตาราง  15  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบสอบถามเจตคตติอการทาํงานของบุคลากร 
 สํานักงานอัยการสูงสุด 
 

ขอความ 
คาอํานาจ
จําแนก 

ผลการ
พิจารณา 

1.  ทานรูสึกพอใจที่ไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน 0.97 ผานเกณฑ 
2. ทานรูสึกพอใจที่ไดรับโอกาสในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงานที่ทํา 0.97 ผานเกณฑ 

3. ทานรูสึกพอใจที่ไดรับโอกาสในการแสดงศักยภาพในการทํางาน 0.97 ผานเกณฑ 
4. ทานรูสึกดีใจท่ีงานของทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา 0.97 ผานเกณฑ 

5. ทานรูสึกพอใจที่ทานไดปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่การงานที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ

0.84 ผานเกณฑ 

6. ทานรูสึกดีที่ผูบังคับบัญชาของทานดูแลเอาใจใสทานเสมอ 0.77 ผานเกณฑ 

7. ทานรูสึกพอใจที่หนวยงานของทานมีการบริหารบุคลากรดวยความเปนธรรม 0.97 ผานเกณฑ 

8. ทานรูสึกไมพอใจกับงานของทาน 0.01 ตัดทิ้ง 

9.  ทานรูสึกพอใจที่ผูรวมงานใหความรวมมือในการทํางาน 0.81 ผานเกณฑ 

10.ทานพึงพอใจตอโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน 0.57 ผานเกณฑ 

11. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชาเปนผูรักงานและอุทิศเวลาใหกับงาน 0.62 ผานเกณฑ 

12. ทานพึงพอใจที่เพ่ือนรวมงานเอาใจใสในการทํางาน 0.97 ผานเกณฑ 

13. ทานรูสึกดีใจท่ีเพ่ือนรวมงานใหการยอมรับทาน 0.97 ผานเกณฑ 

14.  ทานรูสึกดีที่บุคลากรในหนวยงานของทานมีความจริงใจตอกัน 0.97 ผานเกณฑ 

15. ทานรูสึกประทับใจท่ีบุคลากรในหนวยงานของทานไมเอาเปรียบผูอื่น 0.81 ผานเกณฑ 

16.  ทานรูสึกพอใจที่หนวยงานของทานมีการสื่อสารภายในหนวยงานที่ดี 0.77 ผานเกณฑ 

17. ทานรูสึกดีที่เพ่ือนรวมงานยอมรับฟงการแสดงความคิดเห็นของทาน 0.97 ผานเกณฑ 

มีขอคําถามที่ตัดทิ้ง คือ ขอ 8 มีขอคําถามที่ผานเกณฑ ทั้งหมด 16 ขอ  
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.57ถึง 0.97 
คาความเชื่อม่ัน คือ  0.98 
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ตาราง  16  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากร 
 สํานักงานอัยการสูงสุด 
 

ขอความ คาอํานาจจําแนก 
ผลการ
พิจารณา 

1. สถานที่ทํางานของทานมีความสะอาด 0.86 ผานเกณฑ 

2.  หองทํางานของทานมีความเปนระเบียบ เรียบรอย 0.91 ผานเกณฑ 

3.  หองทํางานของทานมีความสะดวกสบายในการทํางาน 0.98 ผานเกณฑ 
4. แสงสวางในหองทํางานของทานเพียงพอกับการใชสายตา 0.93 ผานเกณฑ 

5. สถานที่ทิ้งขยะสะอาดไมสงกล่ินรบกวน 0.87 ผานเกณฑ 
6.  หองทํางานของทานมีอากาศถายเท 0.98 ผานเกณฑ 

7.  หองทํางานของทานไมมีเสียงรบกวนเวลาทํางาน 0.92 ผานเกณฑ 

8.  มีการจัดหองทํางานของทานใหเหมาะสมจํานวนบุคลากร 0.92 ผานเกณฑ 

9. มีการจัดโตะทํางานใหเหมาะสมกับการทํางาน 0.87 ผานเกณฑ 

10.  มีการจัดวางจุดบริการเรื่อง น้ําดื่ม ตูเย็น ฯลฯ ใหเหมาะสม 0.86 ผานเกณฑ 

11.  มีวัสดุอุปกรณสํานักงาน เชน ปากกา ไมบรรทัด ฯลฯ มีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงาน 

0.78 ผานเกณฑ 

12. มีเครื่องถายเอกสารเพียงพอตอการใชงานในการถายเอกสาร 0.98 ผานเกณฑ 

13. เครื่องถายเอกสารมีสภาพดี และเหมาะสมตอการใชงาน 0.93 ผานเกณฑ 

14. มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอตอการทํางาน 0.57 ผานเกณฑ 

15. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบันมีความทันสมัย 0.86 ผานเกณฑ 

16. มีระบบความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของสถานที่ทํางาน 0.98 ผานเกณฑ 

มีขอคําถามที่ผานเกณฑ ทั้งหมด 16 ขอ  
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.57 ถึง 0.98 
คาความเชื่อม่ัน คือ  0.98 
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ตาราง  17  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถามความสุขในการทํางานของบุคลากร 
 สํานักงานอัยการสูงสุด 
 

ขอความ 
คาอํานาจ
จําแนก 

ผลการ
พิจารณา 

1.  ทานมีความผูกพันในงานที่ปฏิบัติอยูในขณะนี้ 0.63 ผานเกณฑ 

2.งานของทานทําใหทานเกิดความเครียดมากที่สุด 0.15 ตัดทิ้ง 

3.ทานมีความปรารถนาที่จะทํางานตลอดเวลาที่อยูในที่ทํางาน 0.49 ผานเกณฑ 
4. ทานรูสึกเบ่ือท่ีตําแหนงงานของทานไรคาไมมีประโยชน 0.19 ตัดทิ้ง 

5.  ถางานที่ทานไดรับมอบหมายไมเปนไปตามที่คาดหวังทานจะรูสึกหงุดหงิด 0.36 ผานเกณฑ 
6. ทานรูสึกอิ่มใจเมื่อไดชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีปญหาในการทํางาน 0.73 ผานเกณฑ 

7. ทานรูสึกมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ 0.73 ผานเกณฑ 
8.ทานรูสึกสนุกกับการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 0.78 ผานเกณฑ 

9. ทานรูสึกภูมิใจในตําแหนงหนาที่ของตนเอง 0.85 ผานเกณฑ 
10. ทานรูสึกภูมิใจที่ตนเองไดเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน 0.85 ผานเกณฑ 

11. ทานรูสึกกดดันกับชีวิตในการทํางานของทาน 0.20 ผานเกณฑ 

12.  ทานสามารถทําใจยอมรับไดสําหรับปญหาในการทํางานที่ยากจะแกไข 
(เมื่อมีปญหา) 

0.34 ผานเกณฑ 

13. ทานรูสึกเบ่ือหนายทอแทกับการทํางานของทาน 0.02 ตัดทิ้ง 
14.  ทานมั่นใจวาสามารถควบคุมอารมณไดเมื่อมีเหตุการณคับขันหรือรายแรง
เกิดขึ้นในการทํางาน 

0.39 ผานเกณฑ 

15. ทานเพลิดเพลินในการทํางานจนรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 0.60 ผานเกณฑ 

16. งานที่ทานทําเกิดผลลัพธที่ดีตามตองการ 0.85 ผานเกณฑ 

17. ทานไดทํางานจนบรรลุเปาหมายที่องคกรไดกําหนดไว 0.85 ผานเกณฑ 
18.ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหมๆและมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ 0.85 ผานเกณฑ 

19. ทานมีโอกาสผอนคลายความตึงเครียดระหวางการปฏิบัติงาน 0.85 ผานเกณฑ 

มีขอคําถามที่ตัดทิ้ง คือ ขอ 2,4,13มีขอคําถามที่ผานเกณฑ ทั้งหมด 16 ขอ  
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.85 
คาความเชื่อม่ัน คือ  0.90 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง : ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร สํานักงานอัยการสูงสุด 
คําชี้แจง 

1.แบบสอบถามชุดนี้ สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสาํนักงานอัยการสูงสุด 

2. กรุณาตอบตามความเปนจริงเพ่ือคุณภาพของการวิจัยและผลการวิจัยจะเปนประโยชน

อยางยิ่งสําหรับการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

3. คําตอบของทานไมมีผิดหรือถูก เปนเพียงขอมูลที่ผูวิจัยจะนํามาใชในการวิจัยเทานั้น และ

ผูวิจัยจะเก็บคาํตอบของทานไวเปนความลับ 

4. กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอเพ่ือความสมบูรณของขอมูล 

5. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 6 ตอน ไดแก 

  ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด   
ตอนที่ 2  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทํางาน  
ตอนที่ 4  แบบสอบถามเจตคติตอการทํางาน 
ตอนที่ 5  แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางาน   
ตอนที่ 6  แบบสอบถามความสุขในการทํางาน 
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ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด   
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง   หรือเติมคําลงในชองวาง  

1.  เพศ 

1.  ชาย 

2.  หญิง 

2.  บุคลากรประเภท 

1.  ขาราชการธุรการ 

2.  พนักงานราชการ 

3.  ลูกจางประจํา 

4.  อ่ืนๆ........... 

3.  ระดับการศึกษา 

1.  ต่ํากวาปริญญาตรี 

2.  ปริญญาตรี 

3.  สูงกวาปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

1.  นอยกวา 5 ป 

2.  6-10ป 

3. 11-15ป 

4.15 ปขึ้นไป 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคลของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในแตละขอวาตรงหรือสอดคลองกับพฤติกรรมหรอืการปฏิบัติของ
ทานกับเพ่ือนรวมงานมากนอยเพียงใด และทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นโดยที่ 
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัตขิองทาน                   

กับเพื่อนรวมงานมากที่สุด 
เห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงหรอืสอดคลองกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัตขิองทาน                   

กับเพื่อนรวมงานมาก 
ไมแนใจ หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับพฤติกรรมหรอืการปฏิบัติของทาน                   

กับเพื่อนรวมงานปานกลาง 
ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนัน้ตรงหรอืสอดคลองกบัพฤติกรรมหรือการปฏิบตัขิองทาน                   

กับเพื่อนรวมงานนอย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงหรอืสอดคลองกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัตขิองทาน                   

กับเพื่อนรวมงานนอยที่สุด 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล                  
1. เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ผูบังคับบัญชาเปนที่ปรึกษาใน
การแกปญหา และรวมรับผิดชอบขอบกพรองของทาน

 

2. เมื่อทานมีปญหาเพ่ือนรวมงานพรอมที่จะแกปญหารวมกัน  
3. เมื่อเกิดความเขาใจผิดข้ึนระหวางเพ่ือนรวมงานจะพยายาม
ประนีประนอมและปรับความเขาใจ 

 

4. เพ่ือนรวมงานใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี  

5. ทานมีมิตรภาพและความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน  
6.  เพ่ือนรวมงานมีความรักใครกลมเกลียวกันฉันทพ่ีนอง  
7. ทานและเพ่ือนรวมงาน ปฏิบัติตัวและใหเกียรติกันดวยความ
จริงใจ 

 

8. เพ่ือนรวมงานไมยอมรับในความสามารถของทาน  

9. เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนทานและเพื่อนรวมงานชวยเหลือกันและกันใน
ที่ทํางาน 

 

10. การปฏิบัติงานในที่ทํางานระหวางทานและเพ่ือนรวมงาน
เปนไปอยางราบรื่น 

 

11. ทานสามารถปรับทุกขกับเพ่ือนรวมงานได  

12. เพ่ือนรวมงานของทานจะดูแลเอาใจใสเมื่อทานเจ็บปวย  

13. ทานรูสึกยินดีที่ไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน
รวมงาน 

 

14. เพ่ือนรวมงานมีสวนทําใหทานมีกําลังใจในการปฏิบัติงานที่
อยูภายใตความกดดันไดดี
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ตอนที่  3  แบบสอบถามแรงจงูใจในการทํางานของบุคลากรสาํนักงานอัยการสูงสุด 
คําชีแ้จง โปรดพิจารณาขอความในแตละขอวาขอความตอไปน้ีเปนสิ่งกระตุนที่ทําใหทานเกดิแรงจูงใจ
ในการทํางานของทานมากนอยเพียงใด และทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นโดยที่ 
มากที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิง่ที่ทําใหทานเกิดแรงจูงใจในการทํางานของทานมากที่สุด 
มาก หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิ่งที่ทําใหทานเกิดแรงจูงใจในการทํางานของทานมาก 
ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิ่งที่ทําใหทานเกิดแรงจูงใจในการทํางานของทานปานกลาง 
นอย หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิ่งที่ทําใหทานเกิดแรงจูงใจในการทํางานของทานนอย 
นอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิง่ที่ทําใหทานเกิดแรงจูงใจในการทํางานของทานนอยที่สุด 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด

ดานแรงจูงใจในการทํางาน                  
1. เสนทางความกาวหนาในหนาที่การงานของทานมี
ความชัดเจน 

 

2.ทานมีโอกาสไดรับรางวัลจากการทํางานในหนาที่การงาน  
3. หนวยงานของทานใหโอกาส/การสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเอง 

 

4. หนวยงานของทานมีการเลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรม  
5. หนวยงานของทานมีการใหรางวัล และการพิจารณา
ความดีความชอบอยางยุติธรรม 

 

6. หนวยงานของทานมีการพิจารณาการไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณตามสิทธิ์จากการทํางาน

 

7.  สิทธิและสวัสดิการตางๆ ที่ไดรับจากหนวยงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

 

8. ทานมีโอกาสผอนคลายความตึงเครียดระหวาง
ปฏิบัติงาน 

 

9. รายไดจากการทํางานของทานมีความมั่นคง  
10.  หนวยงานของทานไดการยอมรับจากทั้งภายใน
หนวยงานและภายนอกหนวยงาน 

 

11. ระเบียบขอบังคับของหนวยงานมีความยืดหยุน  
แต มีประสิทธิภาพ 

 

12. ตํ าแหน งและ ลักษณะงานที่ ท านรั บผิ ดชอบมี
ความสําคัญ 

 

13. ไดรับการยกยอง ชมเชย ทําใหทานมีกําลังใจในการ
ทํางาน 
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ตอนที่  4  แบบสอบถามเจตคติตอการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในแตละขอวาตรงหรือสอดคลองกับความรูสึก/ความคิดเห็นตอการ
ทํางานของทานมากนอยเพียงใด และทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นโดยที่ 
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความรูสึก/ความคิดเห็นตอการ

ทํางานของทานมากที่สุด 
เห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความรูสึก/ความคิดเห็นตอการ

ทํางานของทานมาก 
ไมแนใจ หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความรูสึก/ความคิดเห็นตอการ

ทํางานของทานปานกลาง 
ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความรูสึก/ความคิดเห็นตอการ

ทํางานของทานนอย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความรูสึก/ความคิดเห็นตอการ

ทํางานของทานนอยที่สุด 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง
ดานเจตคติตอการทํางาน                   
1.  ทานรูสึกพอใจที่ไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน   
2. ทานรูสึกพอใจท่ีไดรับโอกาสในการแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในงานที่ทํา 

  

3. ทานรูสึกพอใจที่ไดรับโอกาสในการแสดงศักยภาพในการทํางาน   
4. ทานรูสึกดีใจท่ีงานของทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา   

5. ทานรูสึกพอใจท่ีทานไดปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่การงานที่
เหมาะสมกับความรูความสามารถ 

  

6. ทานรูสึกดีที่ผูบังคับบัญชาของทานดูแลเอาใจใสทานเสมอ   

7. ทานรูสึกพอใจที่หนวยงานของทานมีการบริหารบุคลากรดวย
ความเปนธรรม 

  

8.  ทานรูสึกพอใจที่ผูรวมงานใหความรวมมือในการทํางาน   

9.ทานพึงพอใจตอโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน   

10. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชาเปนผูรักงานและอุทิศเวลาใหกับงาน   

11. ทานพึงพอใจที่เพ่ือนรวมงานเอาใจใสในการทํางาน   

12. ทานรูสึกดีใจท่ีเพ่ือนรวมงานใหการยอมรับทาน   

13.  ทานรูสึกดีที่บุคลากรในหนวยงานของทานมีความจริงใจตอกัน   

14. ทานรูสึกประทับใจที่บุคลากรในหนวยงานของทานไมเอาเปรียบผูอื่น   

15. ทานรูสึกพอใจที่หนวยงานของทานมีการสื่อสารภายในหนวยงานที่ดี   
16. ทานรูสึกดีที่เพ่ือนรวมงานยอมรับฟงการแสดงความคิดเห็นของทาน   
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ตอนที่  5  แบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในแตละขอวาตรงหรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของทานมากนอยเพียงใด และทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นโดยที่ 
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  ของทานมากที่สุด 
เห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  ของทานมาก 
ไมแนใจ หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  ของทานปานกลาง 
ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  ของทานนอย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  ของทานนอยที่สุด 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน                  
1. สถานที่ทํางานของทานมีความสะอาด   
2.  หองทํางานของทานมีความเปนระเบียบ เรียบรอย   

3.  หองทํางานของทานมีความสะดวกสบายในการทํางาน   
4. แสงสวางในหองทํางานของทานเพียงพอกับการใชสายตา   
5. สถานที่ทิ้งขยะสะอาดไมสงกล่ินรบกวน   
6.  หองทํางานของทานมีอากาศถายเท   
7.  หองทํางานของทานไมมีเสียงรบกวนเวลาทํางาน   
8.  มีการจัดหองทํางานของทานใหเหมาะสมจํานวนบุคลากร   
9. มีการจัดโตะทํางานใหเหมาะสมกับการทํางาน   
10.  มีการจัดวางจุดบริการเรื่อง น้ําดื่ม ตูเย็น ฯลฯ ใหเหมาะสม   
11.  มีวัสดุอุปกรณสํานักงาน เชน ปากกา ไมบรรทัด ฯลฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับการใชงาน 

  

12. มีเครื่องถายเอกสารเพียงพอตอการใชงานในการถาย
เอกสาร 

  

13. เครื่องถายเอกสารมีสภาพดี และเหมาะสมตอการใชงาน   
14. มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอตอการทํางาน   
15. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบันมีความทันสมัย   
16. มีระบบความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของสถานที่
ทํางาน 
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ตอนที่  6  แบบสอบถามความสุขในการทํางานของบุคลากรสาํนักงานอัยการสูงสุด 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความในแตละขอวาตรงหรือสอดคลองกับความสุขในการทํางานของทาน                     
มากนอยเพียงใด และทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นโดยที่ 
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความสุขในการทํางาน 
   ของทานมากที่สุด 
เห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความสุขในการทํางาน 
   ของทานมาก 
ไมแนใจ หมายถึง  ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความสุขในการทํางาน 
   ของทานปานกลาง 
ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความสุขในการทํางาน 
   ของทานนอย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความสุขในการทํางาน 
   ของทานนอยที่สุด 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง
ดานความสุขในการทํางาน                   
1.  ทานมีความผูกพันในงานที่ปฏิบัติอยูในขณะนี้   
2.ทานมีความปรารถนาที่จะทํางานตลอดเวลาที่อยูในที่ทํางาน   
3.  ถางานที่ทานไดรับมอบหมายไมเปนไปตามที่คาดหวังทานจะ
รูสึกหงุดหงิด 

  

4. ทานรูสึกอิ่มใจเมื่อไดชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีปญหาในการทํางาน   
5. ทานรูสึกมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ   
6.ทานรูสึกสนุกกับการทํางานที่ไดรับมอบหมาย   

7. ทานรูสึกภูมิใจในตําแหนงหนาที่ของตนเอง   
8. ทานรูสึกภูมิใจที่ตนเองไดเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน   
9. ทานรูสึกกดดันกับชีวิตในการทํางานของทาน   
10.  ทานสามารถทําใจยอมรับไดสําหรับปญหาในการทํางานที่ยาก
จะแกไข (เมื่อมีปญหา) 

  

11.  ทานมั่นใจวาสามารถควบคุมอารมณไดเมื่อมีเหตุการณคับขัน
หรือรายแรงเกิดขึ้นในการทํางาน 

  

12. ทานเพลิดเพลินในการทํางานจนรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว   
13. งานที่ทานทําเกิดผลลัพธที่ดีตามตองการ   
14. ทานไดทํางานจนบรรลุเปาหมายที่องคกรไดกําหนดไว   
15.ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหมๆและมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ   
16. ทานมีโอกาสผอนคลายความตึงเครียดระหวางการปฏิบัติงาน   
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