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บทคัดย+อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค@เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน
องค@การขนสKง 2) ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝOสัมฤทธิ์ในการทํางาน 3) ศึกษาระดับความสามารถใน
การเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค 4) หาความสัมพันธ@ระหวKางแรงจูงใจใฝOสัมฤทธิ์ และความสามารถ
ในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรคกับความสุขในการทํางาน 5) พยากรณ@ความสุขในการทํางานของ
พนักงาน แรงจูงใจใฝOสัมฤทธิ์ในการทํางาน และความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค             
กลุKมตัวอยKางที่ ใช[ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานการรถไฟแหKงประเทศไทย และบริษัท
มนต@ทรานสปอร@ต จํากัด จํานวน 339 คน เครื่องมือที่ใช[ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจ
ใฝO สัมฤทธิ์  ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรคและความสุขในการทํางาน
ของพนักงาน โดยมีคKาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม แรงจูงใจใฝOสัมฤทธิ์ .855 คKาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญละฟXนฝOาอุปสรรค .861 และคKาความเช่ือม่ันข อ ง
แบบสอบถาม ความสุขในการทํางานของพนักงาน .972 โดยใช[สถิติการวิ เคราะห@ 
คKาความสัมพันธ@ระหวKางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ@ และการวิเคราะห@การถดถอยพหุคูณ          
แบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวKา 1) ความสุขในการทํางานอยูKในระดับสูง( x =3.65, S.D.=.51)                 

2) แรงจูงใจใฝOสัมฤทธิ์อยูKในระดับสูง ( x = 3.98, S.D.=.44) 3) ความสามารถในการเผชิญและ          

ฟXนฝOาอุปสรรคอยูKในระดับสูง ( x = 3.58, S.D.=.54) 4) แรงจูงใจใฝOสัมฤทธิ์และความสามารถในการเผชิญ
และฟXนฝOาอุปสรรคมีความสัมพันธ@กับความสุขในการทํางานของพนักงานอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 5) แรงจูงใจใฝOสัมฤทธิ์สามารถพยากรณ@ความสุขในการทํางานของพนักงานร[อยละ 22.5 
 คําสําคัญ: แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค ความสุขในการทํางาน

ของพนักงาน 
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Abstract 
 The purposes of this research are: 1) to study the level of happiness at work 2) to 
study the level of achievement motive 3) to study the level of adversity quotient 4) to study 
the relationship between achievement motive, adversity quotient and happiness at 
work 5) to predict happiness at work with achievement motive and adversity quotient. The 
sample were 339 employees in State Railway of Thailand and Mon Transport Co.Ltd. The 
data collected by questionnaire. Reliability about achievement motive of questionnaire is 
.855. Reliability about adversity quotient of questionnaire is .861. Reliability about Happiness 
at Work of questionnaire is .972. The data were analyzed with percentage, average, 
standard deviation, Pearson Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression 
Analysis. 
 The research found 1) Happiness at work was at high level 2) Achievement motive 
was at high level 3) Adversity Quotient was in high level 4) There was a relationship 
between achievement motive and adversity quotient with happiness at work at with a 
statistically significance level of .01 5) achievement motive accounted for 22.5 percent to 
predict happiness at work of employees. 
 Keywords: Achievement Motive, Adversity Quotient, Happiness at Work  
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บทนํา 
 ภายในป�พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิก
อาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด[วย 
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแหKงสหภาพเมียนมาร@ 
สาธารณรัฐสิงคโปร@  สาธารณรัฐฟxลิปปxนส@ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (การดี เลียวไพโรจน@.
2556) จะก[าวเข[าสูKประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อยKาง
สมบูรณ@แบบ ท้ังด[านเศรษฐกิจ  สังคม และ 
วัฒนธรรมโดยมีเป{าหมายรKวมกันวKาการเปxดประตู
สูK “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)” ซึ่งจะสKงผล
ให[ภูมิภาคอาเซียนกลายเป~นกลุKมเศรษฐกิจขนาด
ใหญK ท่ีมีฐานการผลิตรวมกันมีการเคลื่อนย[าย
ปXจจัยทางการผลิตอยKางเสรี เกิดความเป~นป�กแผKน
และสร[างอํานาจตKอรองทางด[านการค[าและ
เศรษฐกิจในเวทีการค[าโลกได[อยKางเข[มแข็งมาก
ย่ิงขึ้น สําหรับประเทศไทยซึ่งเป~นหน่ึงในสมาชิก
อาเซียนจําเป~นท่ีจะต[องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อ
รับมือกับการก[าวเข[าสูKการเป~นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป� 2558 ด[วยเชKนกัน 
 การรถไฟแหKงประเทศไทย เป~นหน่ึงใน
องค@การขนสKงท่ีมีการพัฒนาอยKางตKอเนื่องและ
ยาวนาน โดยมุKงเน[นการให[บริการท่ีตอบสนองตKอ
ความต[องการของผู[ใช[บริการ เพื่อสร[างรายได[และ
ผลกําไรให[แกKองค@กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการให[บริการอยKางตKอเนื่องเพื่อเป~นทางเลือกใน
การขนสKงท่ีมีประสิทธิภาพ ดําเนินการให[บริการ
ขนสKงในเชิงสังคม เพื่อประโยชน@สKวนรวมของ
ประชาชนและประเทศ ตอบสนองนโยบายในการ
ให[บริการขนสKงราคาตํ่าและมีประสิทธิภาพของ
ภาครัฐตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา 
ขยายและเช่ือมโยงโครงขKายการขนสKงผู[โดยสาร

และสินค[า โดยมีวิสัยทัศน@ คือ มุKงสูKความเป~นเลิศ
ในการให[บริการระบบรางท่ีสะดวก ตรงตKอเวลา 
และปลอดภัยเชKนเดียวกับ บริษัท มนต@ทรานสปอร@ต          
จํากัด ซึ่ ง เป~นองค@กรขนสKงขนาดใหญK ท่ีได[ รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ@อุตสาหกรรม 18000 มุKงเน[น
และให[ความสําคัญเ ร่ืองความปลอดภัยเป~น    
อยKางสูง มีการทํางานโดยยึดหลักลูกค[าจะต[องได[สินค[า
ครบถ[วน ขนสKงตรงเวลา และปลอดภัย โดยลูกค[า
ของบริษัท สKวนใหญKเป~นบริษัทตKางชาติ หรือบริษัท
ไทยขนาดใหญK ซึ่งอยูKในหลากหลายกลุKมธุรกิจ   
ไมKวKาจะเป~นสายเช้ือเพลิง สายเรือ ขนสKงพัสดุ 
อิ เล็กทรอนิกส@  เค ร่ืองดื่ม และสินค[าอุปโภค     
โดยทางองค@กรเป{าหมาย คือต[องการเป~นผู[นํา
ทางด[านขนสKงท้ังในประเทศและตKางประเทศ 
มุK ง เน[นการพัฒนาบุคลากรทุกๆ แผนกให[มี
ประสิทธิภาพเพื่อรอให[เศรษฐกิจดีขึ้นแล[วก็พร[อมท่ี
จะทํางาน จะมีการฝ�กอบรมอยูKสมํ่าเสมอ และ
ปลูกฝXงให[พนักงานภูมิใจในอาชีพ รักในงาน และ
การบริการ และ เมื่ อประ เทศไทยก[ าว เข[ า สูK
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาขาโลจิสติกส@หรือ
การขนสKง น้ันจะเข[ามามีบทบาททางการบริการท่ี
สําคัญอยKางมาก  
 แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิเป~นปXจจัยสําคัญ
ประการหน่ึง ท่ีจะทําให[พนักงานประสบความสําเร็จ 
ในการทํางานและเป~นบุคลากรองค@การขนสKงท่ีมี
คุณภาพได[ เนื่องจาก (McClelland, D.C. 1953) 
แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิเป~นความปรารถนาของบุคคล
หรือเป~นแรงขับภายในบุคคลท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ให[สําเร็จลุลKวงตามเป{าหมาย หรือมาตรฐานท่ี
กําหนดไว[ 
 การทํางานมีความสําคัญตKอชีวิตมนุษย@
เป~นอยKางย่ิง อาจกลKาวได[วKาการทํางานเป~นสKวน
หน่ึงของชีวิตท่ีปฏิบัติมากกวKากิจกรรมใดๆ จึงอาจ
ทําให[เกิดความกดดัน และความเครียดในการ
ทํางานโดยเฉพาะบุคลากรองค@การขนสKงท่ีต[อง
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ทํางานภายใต[ระยะเวลาท่ีจํากัด มีความเสี่ยง
อันตรายในการทํางานสูง มีข[อบังคับและข[อจํากัด
ในการทํางานมาก (วิทยา นาควัชระ. 2544) ความ
อดทนเมื่อมีอุปสรรค และสามารถฟXนฝOาอุปสรรค
ได[อยKางคนมีกําลังใจ และมีความหวังอยูKเสมอ 
นับวK า เป~ นปX จจั ยห น่ึ ง ท่ี ทํ า ใ ห[ ม นุษย@ ประสบ
ความสําเร็จ 
 การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากรเพื่อให[
บุคลากรซึ่งเป~นสKวนสําคัญในการขับเคลื่อนองค@กร
เป~นผู[ ท่ีมีความเ ช่ียวชาญในงานมี ทัศนคติท่ีดี
สามารถปรับตัวให[เข[ากับเพื่อนรKวมงาน คKานิยม
วัฒนธรรมองค@กร และท่ีสําคัญ คือ มีความสุขใน
การทํางานจึงเป~นเร่ืองสําคัญ ในสังคมอุตสาหกรรม
คาดกันวKามนุษย@ได[ใช[เวลาถึงหน่ึงในสามของชีวิต
เป~นอยKางน[อยอยูKในโรงงานหรือสํานักงาน ถ[าหาก
วKาเวลาสKวนมากของชีวิตในการทํางานน้ีมนุษย@ได[
อยูKกับสิ่งท่ีตนเองพอใจก็จะชKวยให[มีสภาพจิตใจ
และอารมณ@ท่ีจะสKงเสริมให[เกิดสภาพการทํางานท่ี
ดี ซึ่งยKอมถือได[วKามีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี
และจะสKงผลตKอชีวิตโดยสKวนรวมของบุคคลผู[น้ันให[
เป~นสุขซึ่ งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีด[วย     
อันเป~นเป{าหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศด[าน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ (ผจญ เฉลิมสาร. 
2551) ความ รู[ สึ กมี ค วาม สุ ข กั บการ ทํ า ง า น
กลายเป~นปXจจัยสําคัญในการจัดการสิ่งแวดล[อมและ 
ความปลอดภัยในองค@กรการลงทุนเพื่อสร[าง
บรรยากาศให[คน ทํางานมีความ สุขถือ เป~ น          
การลงทุนท่ีให[ผลตอบแทนท่ีคุ[มคKาการสร[าง
บรรยากาศให[เกิดความสุขในการทํางานเป~น
ประโยชน@ท้ังพนักงานและนายจ[างโดยเช่ือวKาคนท่ีมี
ความสุขหรือองค@กรท่ีมีบรรยากาศแหKงความสุขจะ
มีพลังอันย่ิงใหญKในการสร[างสรรค@ผลงานในทุกมิติ
เชKนการเพ่ิมผลผลิตการเพ่ิมคุณภาพเพ่ิมความพึง
พอใจของลูกค[าสร[างสรรค@และนวัตกรรมสามารถ

ปรับตัวได[ดีมีความยืดหยุKนสูงลดความสูญเสีย        
ลดการขาดหรือลางานลดความเครียดของคนงาน      
ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานเป~นต[น (บุญจง 
ชวศิริวงค@. 2550) สKวนประกอบสําคัญท่ีทําให[       
การทํางานมีความสุขซึ่งเป~นสKวนสําคัญท่ีสุดท่ีจะ
ผลักดันให[งานสําเร็จไมKวKาจะเป~นแรงจูงใจในการทํางาน
บรรยากาศในการทํางานสภาพแวดล[อมโดยท่ัวไป
เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทํางานรวมถึง
การรับทราบข[อมูลขKาวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับ
งานของตน (การศึกษานอกโรงเรียน. 2552) 
หากผู[บริหารสามารถสร[างให[องค@กรของตนมี
บรรยากาศการทํางานท่ีดีเป~นมิตรและบุคลากรใน
องค@กรมีความรู[สึกท่ีดีตKอองค@กรกระตือรือร[นใน
การ ทํ า ง านแล[ วก็ จ ะ ทํ า ให[ เกิ ดความ ทุK ม เท
สนุกสนานและมีความสุขกับการทํางานซึ่งจะ
นําไปสูKสิ่งท่ีองค@กรคาดหวังในท่ีสุด 
 จากเหตุผลข[างต[น ผู[วิจัยจึงได[ ศึกษา 
เร่ือง แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ และความสามารถใน 
การเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรคท่ีพยากรณ@ความสุข
ในการทํางานของพนักงานเพื่อให[ทราบถึงระดับ
ความสุขในการทํางานของพนักงานระดับแรงจูงใจ
ใฝOสัมฤทธ์ิในการทํางาน ระดับความสามารถใน
การเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค ความสัมพันธ@
ระหวKางแรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ และความสามารถใน
การเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรคกับความสุขใน        
การทํางาน อีก ท้ัง เพื่ อพยากรณ@ความสุขใน           
การทํางาน แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิในการทํางาน และ
ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค
เพื่อให[บุคลากรได[รับรู[ข[อมูลและตระหนักถึงและ
นําผลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช[ปรับเปลี่ยนปXจจัย
และองค@ประกอบบางประการท่ีสามารถแก[ไขได[
ตลอดจนนําไปใช[ปรับปรุงพัฒนาองค@กรให[เป~น
สถานท่ีทํางานและเป~นองค@กรแหKงความสุขเพื่อให[
เกิดดุลยภาพระหวKางความสุขในการทํางานกับ
ความสุขในชีวิตด[านอื่นๆ รวมท้ังใช[เป~นแนวทาง



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 38 มกราคม – มิถุนายน  2557 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 38 January – June , 2014 
 

111 
 

ให[กับผู[บริหารในการวางแผนบริหารพนักงานและ
สามารถนําไปตKอยอดในการกําหนดกลยุทธ@หรือ
นโยบายในการพัฒนาด[านความสุขในการทํางาน
ของพนักงานตKอไป 
 

วัตถุประสงค(ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทํางาน
ของพนักงาน 
 2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิใน
การทํางาน 
 3. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการ
เผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค 
 4. เพื่อหาความสัมพันธ@ระหวKางแรงจูงใจ
ใฝOสัมฤทธ์ิ และความสามารถในการเผชิญและ  
ฟXนฝOาอุปสรรค กับความสุขในการทํางาน 
 5. เพื่อพยากรณ@ความสุขในการทํางาน
ด[ วยแรงจู งใจใฝO สัมฤทธ์ิ ในการทํางาน และ
ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ+มตัวอย+าง 
 ประชากรในการวิจัยน้ี คือ พนักงานของ
การรถไฟแหKงประเทศไทย และบริษัทมนต@ทราน
สปอร@ต จํากัด จํานวน 2,244 คน โดยเป~น พนักงาน
ของการรถไฟแหKงประเทศไทย จํานวน 1,224 คน
และพนักงานบริษัทมนต@ทรานสปอร@ต จํากัด 
จํานวน 1,020 คน การกําหนดตัวอยKางท่ีจะใช[เป~น
ตัวแทนของประชากร โดยใช[ สูตรตามวิ ธีของ 
Yamane ท่ีระ ดับความเ ช่ือ ม่ัน  95% ได[ก ลุK ม
ตัวอยKางจํานวน 334 คน ในการวิจัยน้ีผู[วิจัยเก็บ
แบบสอบถามเพ่ิม 20% จึงได[กลุKมตัวอยKาง ท่ี
สมบูรณ@มา จํานวน 339 คน 

 ตัวแปรที่ใชWในการวิจัย 
 1. ตัวแปรตWน คือ 
 1.1 แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ 

 1.2 ความสามารถในการเผชิญและ
ฟXนฝOาอุปสรรค  
 2. ตัวแปรตาม  คือ ความสุขในการ

ทํางานแบKงเป~น 5 ด[าน ดังน้ี 
  2.1 ด[านผู[นํา (Leadership)  
   2.2 ด[านความสัมพันธ@ในท่ีทํางาน 
(Relationship at Workplace) 
   2.3 ด[านลักษณะงาน (Job Characteristics) 
   2 .4 ด[ านคKา นิยมรKวมขององค@กร
(Organization’s Share Value)  
   2.5 ด[านคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(Quality of Work Life) 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธ@ 
กับความสุขในการทํางานของพนักงาน 
 2. ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOา
อุปสรรคมีความสัมพันธ@กับความสุขในการทํางาน
ของพนักงาน 
 3. แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิและความสามารถ
ในการเผ ชิญและฟXนฝO า อุปสรรคอยK างน[อย          
1 ตัวแปร สามารถพยากรณ@ความสุขในการทํางาน
ของพนักงานได[  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป~นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ@ 
(Correlation Research) ประชากรท่ีใช[ในการวิจัย
คร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในการรถไฟ
แหKงประเทศไทย สํานักงานใหญK สถานีบางซื่อ และ
สถานีสามเสน จํานวน 1,224 คน (สถิติ ณ เดือน
สิงหาคม 2556) และพนักงานท่ีปฏิบัติงานภายใน
สํานักงานใหญKและสาขาสระบุรี จํานวน 1,020 คน 
(สถิ ติ  ณ เดือนตุลาคม 2556)  สํ าห รับกลุK ม
ตัวอยKางท่ีใช[ในการวิจัยคํานวณหาขนาดกลุKม
ตัวอยKางโดยใช[สูตรของ Yamane ใช[คKาความคลาด
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เคลื่อนท่ียอมรับได[มีคKาเทKากับ .05 ซึ่งคํานวณได[
กลุKมตัวอยKาง จํานวน 334 คน โดยใช[วิธีการ
คัดเลือกตัวอยKางแบบตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) เพื่อให[ได[จํานวนกลุKมตัวอยKางผู[วิจัยได[
ทําการเก็บเกินเพื่อป{องกันความผิดพลาดของ
ข[อมูล จํานวน 114 ฉบับโดยคิดเป~น 20% ของกลุKม
ตัวอยKาง ดังน้ันผู[วิจัยได[ทําการเก็บข[อมูลจริง
จํานวน 448 ชุด ข[อมูลมีความสมบูรณ@ครบถ[วน
ท้ังหมด 339 ชุด ผู[วิจัยจึงนําข[อมูลท้ังหมดมาทํา
การวิเคราะห@ 

 การเก็บรวบรวมขWอมูล  

 โดยแบKงแบบสอบถามออกเป~น 4 สKวน คือ 
  สK วน ท่ี  1  แบบสอบถามข[อ มูล ท่ัว ไป
เกี่ยวกับผู[ตอบแบบสอบถาม ประกอบด[วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน 
และระดับตําแหนKงงาน 
  สKวน ท่ี  2 แบบสอบถามแรงจู งใจใฝO
สัมฤทธ์ิในการทํางานประกอบด[วยข[อคําถาม
จํานวน 20 ข[อคําถามลักษณะของข[อคําถามเป~น
คําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) ได[แกK 
มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น[อย (2) น[อย
ท่ีสุด (1) โดยมีข[อคําถามท้ังทางบวกและทางลบ 
  สKวนท่ี 3 แบบสอบถามความสามารถในการ
ฟXนฝOาอุปสรรคประกอบด[วยข[อคําถาม จํานวน 17 
ข[อลักษณะของข[อคําถามเป~นคําถามจําลอง
สถานการณ@เผชิญและฟXนฝOาอุปสรรคในการ
ทํางาน การวัดสเกลทัศนคติแบบ (Likert Scale) 
โดยแบKงออกเป~น 5 ระดับ คือ 
  ระดับ 1 ทKานเห็นด[วยมากกับข[อความ
ทางซ[ายมืออยKางมาก 
  ระด ับ  2  ท Kาน เห ็นด [วยก ับข [อความ
ทางซ[ายมือ 
  ระดับ 3 ทKานมีความเห็นปานกลาง โดย
ไมKเอนเอียงไปด[านใดด[านหน่ึง 

  ระด ับ  4  ท Kาน เห ็นด [วยก ับข [อความ
ทางขวามือ 
  ระดับ 5 ทKานเห็นด[วยมากกับข[อความ
ทางขวามือ 
  สKวนท่ี 4 แบบสอบถามข[อมูลเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขใน การทํางาน
ในปXจจุ บัน ซึ่ งแบKงองค@ประกอบท่ีกKอให[ เกิด
ความสุขในการทํางานออกเป~น 5 ด[านประกอบด[วย 
ด[านผู[นํา(Leadership) ด[านความสัมพันธ@ในท่ีทํางาน 
(Relationship at Workplace) ด[านลักษณะงาน (Job 
Characteristics) ด[านคKานิยมรKวมขององค@กร 
(Organization’s Share Value) และด[านคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) เป~น
แบบสอบถามท่ีใช[วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสุขในการทํางานท่ี เกิดจากปXจจัยหรือ
องค@ประกอบท้ัง 5 ด[าน ประกอบด[วยข[อคําถาม
จํานวน 45 ข[อ คําถามลักษณะของข[อคําถามเป~น
คําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) ได[แกK 
มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น[อย (2) น[อย
ท่ีสุด (1) โดยมีข[อคําถามทางบวกท้ังหมด 
 การหาคุณภาพเค ร่ืองมือ  ผู[ วิ จั ย ได[
วิเคราะห@เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยให[
ผู[เช่ียวชาญจํานวน 3 ทKาน ตรวจสอบเพื่อความ
ครอบคลุมของข[อคําถามสอดคล[องตามเนื้อหา
และเหมาะสมกับคํานิยามศัพท@ โดยหาคKาดัชนี
ความสอดคล[องของข[อคําถาม (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) มีคKาอยูKท่ี 1.00 
จาก น้ัน นํ ามาป รับป รุ ง  และทดลองใ ช[ เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด[วยการหา         
คKาอํานาจจําแนก โดยใช[วิ ธีหาคKาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Coefficient 
Alpha) โดยผลปรากฏวKา แบบสอบถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิมีคKาความเช่ือม่ันเทKากับ.855 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญ
และฟXนฝOาอุปสรรคมีคKาความเช่ือม่ันเทKากับ .861
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และแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน
ของพนักงานมีคKาความเช่ือม่ันเทKากับ .972 

 การวิเคราะห(ขWอมูล  

 ผู[ วิ จั ย ทํ าการวิ เ ครา ะห@ ข[ อ มู ล ด[ ว ย
คอมพิวเตอร@ โดยใช[โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการ
ประมวลผลข[อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห@ปXจจัยสKวน
บุคคล ได[แกK  เพศ สถานภาพสมรส และวุฒิ
การศึกษา อายุ อายุการทํางาน และรายได[ โดยใช[
คKาความถี่ (Frequency) และคKาร[อยละ (Percentage) 
วิเคราะห@ โดยใช[คKาเฉลี่ย (Mean) และสKวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห@ความสัมพันธ@
ระหวK างแรงจู ง ใ จใฝO สัมฤท ธ์ิกับความสุขใน          
การทํางานของพนักงาน และความสัมพันธ@ระหวKาง
ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรคกับ
ความสุขในการทํางานของพนักงาน โดยใช[การหา
สถิ ติคKา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ@แบบเพียร@ สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
และวิเคราะห@ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ใช[พยากรณ@
ความสุขในการทํางานของพนักงานจากแรงจูงใจ
ใฝOสัมฤทธ์ิและความสามารถในการเผชิญและฟXน
ฝOาอุปสรรค 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห@ปXจจัยสKวนบุคคลของ
ผู[ตอบแบบสอบถาม 
 ผู[ตอบแบบสอบถามสKวนใหญKเป~นเพศชาย 
จํานวน 183 คน ร[อยละ 53.67 มีอายุระหวKาง     
31 ป� – 40 ป� จํานวน 144 คน ร[อยละ 42.23       
มีสถานภาพสมรส จํานวน 173 คน ร[อยละ 50.74 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 176 คน 
ร[อยละ 51.61 มีระยะเวลาในการทํางาน น[อยกวKา
หรือเทKากับ 5 ป� จํานวน 150 คน ร[อยละ 43.99 
รายได[ตKอเดือน 9,000 บาท – 29,333 บาท 
จํานวน 282 คน ร[อยละ 82.70 

 2. ผลการวิ เคราะห@ข[อมูลเกี่ยวกับ
แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ ความสามารถในการเผชิญ
และฟXนฝOาอุปสรรค และความสุขในการทํางาน 
 2.1 ผลการวิเคราะห@ข[อมูลแรงจูงใจ 
ใฝOสัมฤทธ์ิ พบวKาแรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยูKใน
ระดับสูง ( x  = 3.98, S.D.=.44)  

 2.2 ผลการวิ เคราะห@ ข[ อ มูล
ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค 
พบวKาความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOา
อุปสรรค โดยรวมอยูKในระดับสูง ( x  = 3.58, 

S.D.=.54) 
 2.3 ผลการวิ เคราะห@ความสุขใน        
การทํางาน พบวKา ความสุขในการทํางาน โดยรวม
อยูKในระดับสูง ( x = 3.65, S.D.=.51) โดยแบKงเป~น
รายด[านดังน้ี พนักงานมีความสุขในการทํางานด[าน
ความความสัมพันธ@ในท่ีทํางานและด[านลักษณะ
งานมีคKาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.76) รองลงมาคือด[าน
ผู[นํา ( x = 3.72)ด[านคKานิยมรKวมขององค@กร 
( x = 3.64) และด[านคุณภาพชีวิตในการทํางานมี
คKาเฉลี่ยตํ่ากวKาข[ออื่น ( x = 3.24) 
 3. ผลการวิเคราะห@ข[อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
 3.1 แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ@
กับความสุขในการทํางานของพนักงานโดยรวมอยูK
ในระดับปานกลาง (r = .373) อยKางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (p = .000) 

 3.2 ความสามารถในการเผชิญและ

ฟXนฝOาอุปสรรคมีความสัมพันธ@กับความสุขใน          

การทํางานของพนักงาน 

 3.3 ตัวแปรแรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิมี

ประสิทธิภาพในการพยากรณ@ความสุขในการทํางาน

ของพนักงาน โดยตัวแปรน้ีเป~นตัวแปรแรก และ      

ตัวแปรเดียวมีคKาสัมประสิทธ์ิ (Y = .475) พยากรณ@

ได[ .225 อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติเทKากับ 98.54 
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สามารถพยากรณ@ความสุขในการทํางานของ

พนักงาน ร[อยละ 22.5 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี  1 แรงจู งใจใฝO สัมฤทธ์ิ                 
มีความสัมพันธ@กับความสุขในการทํางานของพนักงาน 
 ผลการวิจัยพบวKา แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ    
มีความสัมพันธ@ทางบวกกับความสุขในการทํางาน
ของพนักงาน ผู[วิจัยมีความเห็นวKา หากพนักงาน  
ม ีแรงจ ูงใจใฝ Oส ัมฤทธิ ์ส ูงย Kอมทํางานที ่ตนเอง
รับผิดชอบให[ด ียิ ่งขึ ้นเพื ่อความสุขของตนเอง 
แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิเป~นแรงขับให[บุคคลพยายามท่ี
จะประกอบพฤต ิกรรม ที ่จ ะประสบผลตาม
มาตรฐานความเป~นเลิศที ่ตนตั้งไว [ บุคคลที ่มี
แรงจูงใจใฝOสัมฤทธิ์จะไมKทํางานเพราะหวังรางวัล  
แตKทําเพื่อจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค@
ที ่ตั ้ง ไ ว [ ยK อมมี ความสัมพันธ@ กั บความสุ ขใน         
การทํางานของพนักงานซึ่งสอดคล[องกับแนวคิด 
ของ (Boonchong Chawsithiwong. 2007) คือ 
พนักงานท่ีมีความสุขในการทํางานจะสามารถ
ปฏิบัติงานได[อยKางมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีความ
รักและมีความผูกพันในงานลดพฤติกรรมท่ีไมKพึง
ประสงค@เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกในด[านดีตKอ
องค@กร จากเหตุผลดังกลKาว ทําให[องค@กรควร
ระลึกอยูKเสมอวKาองค@กรจะพัฒนาองค@กรอยKางไร
เพื่อจูงใจและสKงเสริมให[พนักงานในองค@กรเกิด
ความสุขในการทํางานและพร[อมทุKม เทพลัง
ความสามารถในการทํางานเมื่อพนักงานได[เลือก
ความสุขแล[วน้ันหมายถึงได[เลือกท่ีจะสร[างและ
ทํางานอยKางมีประสิทธิภาพเพื่อเป~นเคร่ืองมือ
สําคัญในการขับเคลื่อนองค@กรสูKความสําเร็จเพราะ
หากเกิดความสุขขึ้นในองค@กรแล[วผลท่ีจะตามมา
คือองค@กรสามารถสร[างผลกําไรได[เพ่ิมสูงขึ้นมี
โอกาสเติบโตในธุรกิจและกKอให[เกิดความผูกพัน
ของคนในองค@กรท่ีจะสร[างพลังแหKงความสําเร็จให[

เกิดขึ้นตามพันธกิจท่ีได[สร[างรKวมกันขององค@กร
และพนักงานท่ีมีความผูกพันน้ันจะชKวยเพ่ิมและ
รักษาลูกค[าท่ีสร[างกําไรให[แกKองค@กรได[ตลอดจน
เพ่ิมความจงรักภักดีของลูกค[าสKงผลให[องค@กรเกิด
การเติบโตของยอดขายและผลกําไรอยKางย่ังยืน
จนกระท่ังสามารถเพ่ิมมูลคKาหุ[นขององค@กรได[  
 สมมติฐานท่ี 2 ความสามารถในการ        
เผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค มีความสัมพันธ@กับ
ความสุขในการทํางานของพนักงาน 
 ผลการวิจัยพบวKา  ความสามารถใน          
การเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค มีความสัมพันธ@
ทางบวกกับความสุขในการทํางานของพนักงาน 
ผู[วิจัยมีความเห็นวKา ความอดทนเมื่อมีอุปสรรค 
และสามารถฟXนฝOาอุปสรรคได[อยKางคนมีกําลังใจ 
และมีความหวังอยูKเสมอ นับวKาเป~นปXจจัยหน่ึงท่ีทํา
ให[มนุษย@ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานยKอม
มีความสัมพันธ@ทางบวกกับความสุขในการทํางาน
ซึ่งสอดคล[องกับแนวคิดของ Manion (2003          
อ[างถึงใน ประทุมทิพย@ เกตุแก[ว. 2551) กลKาววKา
ความสุขเป~นพลังของอารมณ@ในทางบวกความรู[สึก
สดช่ืนมี ชีวิตชีวาประสบการณ@ความสุขความ
สนุกสนานในการทํางานเป~นสK วนสําคัญใน          
การทํางาน ผลท่ีตามมาของความสุขในการทํางาน
คือผลงานบรรลุตามเป{าหมายท่ีวางไว[เกิดการคงอยูK
ในงานมีความต้ังใจปฏิบัติงานให[มีคุณคKาและ
ประสิทธิภาพตKอไป 
 สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิและ
ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรค
อยKางน[อย 1 ตัวแปร สามารถพยากรณ@ความสุขใน
การทํางานของพนักงานได[ 
 ผลการวิจัยพบวKา แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ
สามารถพยากรณ@ความสุขในการทํางานของ
พนักงานได[ ผู[วิจัยมีความเห็นวKา หากสามารถเพ่ิม
แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิให[แกKพนักงานได[ยKอมเพ่ิม
ความ รู[ สึ กมี ความ สุ ขกับการ ทํา งานได[  ซึ่ ง



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 38 มกราคม – มิถุนายน  2557 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 38 January – June , 2014 
 

115 
 

สอดคล[องกับแนวคิดของ (Rabideau T.S. 2005) 
ได[ให[ความหมายไว[วKา แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิเป~น
ความต[องการท่ีจะบรรลุความสําเร็จ หรือให[
ได[ผลดีเลิศ แตKละบุคคลจะบรรลุความต[องการของ
ตน เอง ในหลากหลายวิ ธี  และ ขับ เคลื่ อน สูK
ความสําเร็จด[วยเหตุผลท่ีแตกตKางกัน ซึ่งอาจจะ
เป~นเหตุผลภายในตัวบุคคลหรือเป~นเหตุผลจาก
ความต[องการภายนอกก็ได[ จะเห็นได[วKา แรงจูงใจ
ใ ฝO สั มฤท ธ์ิ เป~ นแรงผ ลัด ดัน ให[ บุ คคลแสด ง
พฤติกรรมอันมุKงม่ันท่ีจะไปถึงเป{าหมาย และเมื่อถึง
เป{าหมายท่ีตนได[วางไว[น้ันบุคคลยKอมเกิดความสุข
ในการทํางาน  
 

ขWอเสนอแนะการวิจัย 
 ขWอเสนอแนะสําหรับการปฏบัิติ 
 1. ความสุขในการทํางาน ด[านคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานจากผลการวิจัยพบวKา ข[อคําถาม 
“สถานท่ีทํางานของคุณมีสถานท่ีพักผKอนหยKอนใจ” 
เป~นข[อที่มีคKา เฉลี่ยอันดับสุดท[าย ( x = 2.59, 
SD = 1.10) ดังน้ัน องค@กรจึงควรจะให[มีสถานท่ี 
พักผKอนหยKอนใจเพื่อสร[างความรKมร่ืน และบรรยากาศท่ี
ดีในการทํางานมากย่ิงขึ้น หากไมKสามารถจัดสถานท่ี
พักผKอนหยKอนใจได[ควรสนับสนุนให[มีโครงการจัดอบรม
นอกสถานท่ี เพื่อผKอนคลายความเครียดจากการทํางาน 
สร[างความรู[ มอบประสบการณ@ใหมKๆ ให[กับพนักงาน 
และกระชับความสัมพันธ@อันดีระหวKางเพื่อนรKวมงานด[วย 
และข[อคําถาม “ที่ทํางานของคุณมีสถานที่ออก
กําลังกาย” เป~นข[อท่ีมีคKาเฉลี่ยอันดับรองสุดท[าย 
( x = 2.61, SD =1.16) ดังน้ัน องค@กรควรจะมีมุม
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดีของพนักงานและ
กระชับความสัมพันธ@ของเพื่อนรKวมงาน หากไมK
สามารถจัดมุมออกกําลังกายได[ควรสนับสนุน
โครงการเกี่ยวกับแขKงขันกีฬา และการดูแลรักษา
สุขภาพในด[านอื่นๆ 

 2. ความสุขในการทํางาน ด[านคKานิยม
รKวมขององค@กรจากผลการวิจัยพบวKา ข[อคําถาม 
“หากองค@กรขาดคุณไป จะทําให[การทํางาน
ยากลําบาก” เป~นข[อท่ีมีคKาเฉลี่ยอันดับรองสุดท[าย 
( x = 3.09, SD = 1.03) ดังน้ัน องค@กรควรจะ
สร[างทัศนคติทางบวกให[พนักงานเห็นคุณคKาใน
ตนเองวKาเป~นบุคคลท่ีมีความสําคัญตKอองค@กร เชKน 
การมองโลกในแงKดีเสมอ มองวิกฤตให[เป~นโอกาส 
ประเมินตัวเราให[มีคุณคKาตามความเป~นจริงอยูK
เสมอ และสร[างความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตัวเองโดยพัฒนาเป~นโครงการฝ�กอบรม หรือ           
การจัดบริการให[คําปรึกษา  
 3 .  แร งจู ง ใ จ ใฝO สัมฤท ธ์ิ  ข[ อคํ าถาม
“ข[าพเจ[ารู[สึกมีความสุข เมื่อเห็นผลงานของข[าพเจ[า
ประสบความสําเร็จ” เป~นข[อคําถามท่ีมีคKาเฉลี่ย
สูงสุด ( x = 4.48, SD =. 69) ดังน้ัน องค@กรควร
จะสนับสนุนพฤติกรรมท่ีดีของพนักงานโดยการ
เสริมแรงทางสังคม เชKน การชมเชย และการให[
กํา ลังใจ เมื่ อพนักงานประสบความสําเร็จใน             
การทํางาน 
 4. จากการวิจัย พบวKา แรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิมี
ความสัมพันธ@กับความสุขในการทํางาน ดังน้ัน องค@กร
ควรจะมีนโยบายสKงเสริม สนับสนุน หรือ การให[
ขKาวสารเพื่อเป~นแรงจูงใจให[พนักงานมีแรงจูงใจใฝO
สัมฤทธ์ิในการทํางาน เชKน การนําเสนอขKาวสารของ
พนักงานตัวอยKางท่ีประสบความสําเร็จ การยกยKอง
พนักงานดีเดKนประจําเดือน การมอบตําแหนKงและ
รางวัลให[พนักงานท่ีมีผลงานดีประจําป�เพื่อเป~นบุคคล
ตัวอยKางในการสร[างแรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิให[แกKพนักงาน
คนอื่น  ๆเป~นต[น  
 5. จากการวิจัย พบวKา ความสามารถในการเผชิญ
และฟXนฝOาอุปสรรค มีความสัมพันธ@กับความสุขในการ
ทํางาน ดังน้ัน องค@กรควรมีการจัดโครงการฝ�กอบรมการ
เพื่อสร[าง และ พัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOา
อุปสรรคในแกKพนักงาน 
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 6.  จากการวิจัย  พบวKา แรงจู งใจใฝO
สัมฤทธ์ิสามารถพยากรณ@ความสุขในการทํางานได[ 
ดังน้ัน องค@กรควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสKงเสริมให[
พนักงานมีแรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิอยKางตKอเนื่อง 

 ขWอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต+อไป 

 1. ควรจั ดทํ าแบบสอบถามในสK วนของ
ความสามารถในการเผชิญและฟX นฝO าอุปสรรค                     
เป~นสถานการณ@ท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น เชKน 
เหตุการณ@ เกี่ ยวกั บชีวิ ตประจํ าวั น และมี ระดับ                      

การเลือกตอบ 8 - 10 ระดับ เพื่อความชัดเจนใน                
การวิเคราะห@ผลการวิจัย 
 2. ควรมีการเก็บข[อมูลในรูปแบบอื่นๆ 
เชKน การสังเกตการณ@ การสัมภาษณ@ การประชุม
กลุKมเพื่อให[ได[ข[อมูลในการวิจัยท่ีเป~นประโยชน@ตKอ
องค@กรตKอไป 
 3. ควรศึกษาการวิจัยเชิงทดลองโดยการ
จัดฝ�กอบรมเพ่ิมระดับของแรงจูงใจใฝOสัมฤทธ์ิ 
ความสามารถในการเผชิญและฟXนฝOาอุปสรรคและ
ความสุขในการทํางานของพนักงาน 
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