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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทั
ผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของความสุขในการ
ท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี เพือ่ศึกษา
สภาพทัว่ไปของความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่ง
หน่ึงในจงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผล
ต่อความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงใน
จงัหวดัชลบุรี โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยาน
ยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี จ  านวน 154 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรับการทดสอบสมมติฐานผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ t-test, 
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ANOVA(F-test), LSD, การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple regression analysis) ค่าสมัประสิทธ์ิความ
ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) 

ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวมแตกต่างกนัท าใหมี้ความสุขในการท างานโดยรวมไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีจากปัจจยัส่วนบุคคลทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
อายงุาน รายได ้และความเพยีงพอต่อรายได ้มีเพียง 2 ดา้นท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ รายได ้และ ความเพียงพอต่อ
รายได ้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  และ ปัจจยัภายในองคก์รมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของ
พนกังานฝ่ายสนยัสนุนการผลิต บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด จะเห็นวา่ปัจจยัภายในองคก์รดา้นขวญั/ก าลงัใจในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้น
ลกัษณะงาน และดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือมีอิทธิพลกบัความสุขในการท างานของพนกังานฝ่าย
สนบัสนุนการผลิต บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายปัจจยัภายในองคก์รสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความสุขในการท างาน
ของพนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี ทั้ง 4 ดา้น
โดยรวมได ้ร้อยละ 83.7 

 
ค าส าคญั : พนกังานฝ่ายสนนัสนุนการผลิต, บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์, ความสุขในการท างาน 
 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 

 The Research on factors affecting happiness at work of non-production staff, an auto parts 

production company in Chon Buri Province there are purposes to study the general conditions of 

happiness at work of the non-production staff of an automotive parts manufacturing company in Chon 

Buri. To study the general conditions of happiness at work of the non-production staff of an automotive 

parts manufacturing company in Chon Buri classified by personal factors and to study the general 

conditions of internal factors that affect the happiness of work of the non-production staff, an automotive 

parts manufacturing company in Chon Buri. The data was collected from sample of 154  non-production 

staffs in an automotive parts production company in Chon Buri by using questionnaires as a tool for data 

collection the statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation for 
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testing the hypothesis, the researcher used t-test , ANOVA(F-test), multiple regression analysis and 

Standardized Coefficient: β 

 The results of the research showed that the overall different personal factors which made the 

overall happiness at work was not different. This is due to personal factors in all 8 aspects such as gender, 

age, status, education level, job position, job length, income and sufficient income. There are only 2 

different aspects: income and sufficient income that’re significantly at the level of 0.05. And internal 

factors of organization influence the happiness of work of non- production staff of an automotive parts 

manufacturing company in Chon Buri Province. When considered in detail, can see that the internal 

factors of the organization regarding morale / morale at work, policy and management job description and 

in respect of receiving respect have influenced in the happiness of work of non-production staff of an 

automotive parts manufacturing company in Chon Buri Province with a statistical significance of 0.05. 

The results of the analysis can explain the internal factors of the organization and explain the change in 

happiness at work of the non-production staff, an automotive parts manufacturing company in Chon Buri 

in all 4 aspects, in total, 83.7%. 

 

Keyword: non-production staff, automotive parts manufacturing company, happiness in work  
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บทน า 
ความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีการแข่งขนัท่ีสูง ทั้งยงัเป็นกลไกส าคญัใน
การผลกัดนัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งพฒันาความสามารถใหสู้งข้ึน คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์สูงข้ึน น าไปสู่ตน้ทุนการ
ผลิตท่ีต ่าลง ซ่ึงการท่ีจะไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ การพฒันาและการรักษาทรัพยากรมนุษยใ์ห้
ท างานใหก้บัองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเห็นความส าคญัของการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงหลาย
องคก์รหนัมาใหค้วามสนใจในการสร้างความสุขใหค้นท างานในองคก์ร เน่ืองจากการท างานดว้ยความสุข
นั้น จะช่วยใหผ้ลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลงานขององคก์รใหดี้ข้ึนประสิทธิผล ตลอดจนมี
ศกัยภาพการในการแข่งขนั ลว้นตอ้งอาศยัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี 

ดงันั้นการใหค้วามส าคญักบัพนกังานมากกวา่แค่คนท างาน แต่ดูแลไปถึงการพฒันาคุณภาพชีวิต
และสร้างความสุขในการท างานของพนกังาน ถือวา่มีส่วนส าคญักบัผลิตภาพบุคลากร (Human 
Productivity) อยา่งมาก เพราะเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มพื้นฐานท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
(Morale) พนกังานท่ีมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงวฒันธรรมในการท างานท่ีเปิดรับฟังความ
คิดเห็น พดูคุยแลกเปล่ียนสร้างสรรคไ์อเดียใหม่ๆ และ การยกยอ่งชมเชย จะส่งผลใหก้ระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการปรับปรุงและพฒันาผลงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชลบุรี 

2. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชลบุรี จ  าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วน
ยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความสุขในการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั 
2. ปัจจยัภายในองคก์ร มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์

แห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
                            ตัวแปรอสิระ                                                               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบ
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังาน  

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย สามารถท าใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
หรือ ภาคโรงงานอุตสาหรรม ไดท้ราบถึงระดบัความสุขของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร และเกิดความเขา้ใจและ
สามารถก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 

ปัจจัยภายในองค์กร 
-ดา้นนโยบายและการบริหาร  
-ดา้นลกัษณะงาน  
-ดา้นสัมพนัธภาพในการท างาน  
-ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 -ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  
-ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
-ดา้นขวญั/ก าลงัใจในการท างาน  
-ดา้นสวสัดิการ 

ความสุขในการท างานของพนักงานฝ่าย
สนับสนุนการผลติบริษัทผลติช้ินส่วนยาน

ยนต์แห่งหน่ึงในจังหวดัชลบุรี 
- ดา้นความร่ืนรมยใ์นการท างาน 
- ดา้นความกระตือรือร้นในการท างาน 
- ดา้นความพึงพอใจในการท างาน 
- ดา้นการเป็นท่ียอมรับในองคก์ร 
- ดา้นความสุขสบายใจในการท างาน 
- ดา้นความส าเร็จในงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
-อาย ุ 
-สถานภาพสมรส  
-ระดบัการศึกษา  
-ต าแหน่งงาน  
-อายงุาน 

-รายได ้
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วธีิด าเนินการวจิยั 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณผสมผสานกนั หรือเป็นการวจิยักรณีและการ
วิจยัส ารวจ โดยมุ่งเนน้การวจิยัส ารวจ และเป็นการวจิยัส ารวจตดัขวาง การเกบ็รวบรวมขอ้มูลใช้
แบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติโดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงใชว้ิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม 
 
การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
             การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดตวัอยา่ง (sample size) ให้มีความเหมาะสมกบั
ระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคาดเคล่ือน ± 5%  จึงไดน้ าสูตรของยามาเน่ 
(Yamane,1976) มาใชผู้ว้ิจยัจึงไดค้  านวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้ดงัน้ี                         

 สูตรค านวณ Yamane                n    =   
N

1+N(𝑒)2
   

โดย n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง, N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา,     
e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัจึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยขนาดประชากรมีค่าเท่ากบั 250 คน และค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้154 ตวัอยา่งและเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร
เป้าหมาย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งผูท่ี้ท  างานในส่วนของสนบัสนุนสายการผลิตของบริษทัผลิตช้ินส่วนยาน
ยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามปลายปิด ซ่ึงลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert 
scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่  เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และ ไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ตามส าดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการเกบ็แบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจาก

หนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างานของพนกังาน โดยการสร้าง
แบบสอบถามตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา โดยการตั้งค  าถามแบบปลายปิดและวิธีการเรียงล าดบัความส าคญั
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยการน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
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เน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่านจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไป
ทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุง
แลว้จ านวน 154 ชุด ออกเกบ็ขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการตรวจสอบการตอบค าถามใน
แบบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเช่ือถือโดยใชก้ารตรวจหาค่า
สมัประสิทธ์ิ Cronbach's Coefficient Alpha ท่ีค่าระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.971, 0.972 
ซ่ึงถือไดว้า่อยูใ่นระดบัสูงกวา่มาตรฐาน หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศึกษากบั
กลุ่มตวัอยา่งจริงได ้
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลการศึกษา
ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 154 ชุด โดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มูลออนไลน์ผา่น Google Form โดยตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใชใ้น
การก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวจิยัได ้

 
สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพือ่อธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปร
ตาม  ANOVA, F-test เพื่อความทดสอบแตกต่างค่า mean ของระดบัความส าคญั และ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม
และ ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.09 ในขณะท่ีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
40.91 ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนคร่ึงหน่ึงมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.35 รองลงมาคือมี
อายรุะหวา่ง 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.68 มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.23 มีอายรุะหวา่งต ่ากวา่ 
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.8 ในขณะท่ีผูต้อบค าถามนอ้ยสุดมีอาย ุ51 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 1.95 เท่านั้น ในดา้น
สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดมีสถานภาพโสด ร้อยละ 63.64 รองลงมาคือสถานภาพสมรส 
ร้อยละ 34.42 และหยา่ร้างหรือแยกกนัอยูคิ่ดเป็นร้อยละ 1.95 ในส่วนดา้นระดบัการศึกษา ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.27 รองลงมาคือ
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.34 และร้อยละ 
10.39 ตามล าดบั มีต าแหน่งงานพนกังานระดบัผูป้ฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 50.00  รองลงมาคือ พนกังาน
ระดบัหวัหนา้งาน และ พนกังานระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการช้ึนไป โดยคิดเป็นร้อยละ 40.26 และ 9.74 ตามล าดบั 
ส่วนดา้นอายงุานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายงุาน 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.96 รองลงมาคือ อายงุาน 
5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.36  มีอายงุานต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.83 ในขณะท่ีผูต้อบค าถามมีอายงุาน
มากท่ีสุดอยูท่ี่อายงุาน 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.84 ในส่วนของดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.52 รองลงมาคือ มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.73  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท 
และ 50,001 บาท ข้ึนไปมีความใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ 18.83 และ ร้อยละ 21.43 ตามล าดบั  ในขณะท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ ต ่ากวา่ 20,000 บาท ซ่ึงมีจ านวนนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.49 
และในส่วนของความเพียงพอต่อรายได ้คนส่วนใหญ่มีรายไดเ้พยีงพอแบบเหลือเกบ็และไม่เหลือเกบ็ คิด
เป็นร้อยละ 51.30 และ 40.26 ตามล าดบั ในขณะท่ีไม่เพียงพอและเป็นหน้ีสินเพียงร้อยละ 8.44 เท่านั้น 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลผลต่อความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.86 และเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัภายในองคก์ร พบวา่ ปัจจยัภายใน
องคก์รดา้นสมัพนัธภาพในการท างานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.22 และใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมา
คือปัจจยัภายในองคก์รดา้นสวสัดิการ มีค่าเฉล่ีย 4.17 ใหค้วามส าคญัระดบัมาก ปัจจยัภายในองคก์รดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานมีค่าเฉล่ีย 4.13 ใหค้วามส าคญัระดบัมาก ปัจจยัภายในองคก์รดา้นลกัษณะงาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.91 ใหร้ะดบัความส าคญัมาก ปัจจยัภายในองคก์รดา้นนโยบายและการบริหาร มีค่าเฉล่ีย 3.90 ให้
ระดบัความส าคญัมาก ปัจจยัภายในองคก์รดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ มีค่าเฉล่ีย 3.65 ใหร้ะดบั
ความส าคญัมาก ปัจจยัภายในองคก์รดา้นขวญั/ก าลงัใจในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.51 ใหร้ะดบัความส าคญั
มาก และท่ีปัจจยัภายในองคก์รดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีค่าเฉล่ีย 3.36 ใหร้ะดบัความส าคญัปาน
กลาง 
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ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความสุขในการท างาน โดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 3.71 และเม่ือวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนกังาน ฝ่ายสนบัสนุนการผลิต บริษทัผลิต
ช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี พบวา่  ความสุขในการท างานดา้นความสุขสบายใจในการท างาน 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.21 และใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ ความสุขในการท างานดา้นความพึง
พอใจในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.81 ใหค้วามส าคญัระดบัมาก ความสุขในการท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับใน
องคก์ร มีค่าเฉล่ีย 3.80 ใหค้วามส าคญัระดบัมาก ความสุขในการท างานดา้นความส าเร็จในงาน มีค่าเฉล่ีย 
3.57  ใหร้ะดบัความส าคญัมาก ความสุขในการท างานดา้นความกระตือรือร้นในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.50 
ใหร้ะดบัความส าคญัปานกลาง  และความสุขในการท างานดา้นความร่ืนรมยใ์นการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.39 
ใหร้ะดบัความส าคญัปานกลาง ตามล าดบั 
 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่พนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิต บริษทั
ผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดั ชลบุรี ท่ีมีเพศต่างกนั ท าใหค้วามสุขในการท างานโดยรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังาน
ฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี พบวา่ปัจจยัภายในองคก์รดา้น
นโยบายและการบริหาร ดา้นลกัษณะงานดา้นขวญั/ก าลงัใจในการท างาน และดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบั
ถือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานและดา้นสวสัดิการ
มีผลทิศทางตรงกนัขา้มเม่ือการมีสภาพแวดลอ้มในการท างานและดา้นสวสัดิการมากข้ึนจะท าใหค้วามสุข
ในการท างานลดลง เม่ือพิจารณารายดา้นจะเห็นไดว้า่ปัจจยัภายในองคก์รดา้นขวญั/ก าลงัใจในการท างานมี
ผลต่อความสุขในการท างานมากท่ีสุด (B= 0.333)  รองลงมาคือดา้นนโยบายและการบริหาร (B = 0.242)  
ดา้นลกัษณะงาน (B = 0.189)  ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (B = 0.127) ส่วนดา้นท่ีไม่มีผลต่อความสุขใน
การท างาน คือ ดา้นสัมพนัธภาพในการท างาน (B = 0.028) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (B = 0.041)  

และปัจจยัภายในองคก์รท่ีไม่มีผลต่อความสุขในการท างานและมีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม คือดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และ ดา้นสวสัดิการ ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผล
ต่อความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงใน
จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมไดร้้อยละ 83.7 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 มีจ านวนเพียง 
4 ดา้น และอีก 4 ดา้นท่ีไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ทั้งน้ีมี 2 ดา้นท่ีมีผลในทิศทางตรงกนั
ขา้ม ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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สรุปผลการวจิยั 
 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลกรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวด
ชลบุรี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-40 ปี ส่วนใหญ่โสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี เป็นพนกังานอยูใ่นระดบัผูป้ฏิบติังาน และ หวัหนา้งาน  อายงุาน 5-20 ปี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท และมีรายไดเ้พียงพอแบบเหลือเกบ็  

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลผลต่อความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัภายในองคก์รดา้นสมัพนัธภาพในการท างาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือปัจจยัภายในองคก์รดา้นสวสัดิการ ปัจจยัภายในองคก์รดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยั
ภายในองคก์รดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัภายในองคก์รดา้นนโยบายและการ ปัจจยัภายในองคก์รดา้นการไดรั้บ
การยกยอ่งนบัถือ มีปัจจยัภายในองคก์รดา้นขวญั/ก าลงัใจในการท างาน และท่ีปัจจยัภายในองคก์รดา้น
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความสุขในการท างานโดยภาพรวมในระดบัโดยความสุขใน
การท างานดา้นความสุขสบายใจในการท างาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือความสุขในการท างานดา้น
ความพึงพอใจในการท างาน ความสุขในการท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับในองคก์ร ความสุขในการท างาน
ดา้นความส าเร็จในงาน  ความสุขในการท างานดา้นดา้นความกระตือรือร้นในการ และความสุขในการ
ท างานดา้นความร่ืนรมยใ์นการท างานตามล าดบั 
 

การอภปิรายผล 
จากผลการวิจยัดา้นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 

ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเน่ืองจากท างานในส่วนสนบัสนุน
การผลิตซ่ึงเป็นพนกังานท่ีท างานอยูใ่นออฟฟิศ ต าแหน่งพนกังานปฏิบติัการและหวัหนา้งาน อายงุาน 5-20 
ปี รายได ้20,000-40,000 บาท ต่อเดือน ความเพียงพอต่อรายไดเ้พยีงพอเหลือเกบ็  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่บุลคลกลุ่มน้ีเป็นบุคคลท่ีท างานกบัองคก์รมานานและอยูใ่นช่วงวยักลางคน 
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาความสุขในการท างานเป็นบุคคลากรส่วนใหญ่ในองคก์ร ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง
มัน่ใจวา่กลุ่มตวัอยา่งน้ีจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาความสุขในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในองคก์รท่ีมีผลต่อ
ความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในการท างาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
และใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือดา้นสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นลกัษณะ
งาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ ดา้นขวญั/ก าลงัใจในการท างาน และดา้น
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิรินทร แซ่ฉัว่ (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษา
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ความสุขในการทางานของบุคลากรเชิงสร้างสรรคก์รณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคก์ลุ่มส่ือและกลุ่ม
งานสร้างสรรคเ์พื่อการใชง้าน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเรียง
จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี คุณลกัษณะงาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั และสภาพแวดลอ้ม
ในงาน นฤมล แสวงผล (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสุขในการท างานของบุคลากรคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี พบวา่ บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล
ความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ความรักในงาน ความส าเร็จ
ในงาน การเป็นท่ียอมรับ และการติดต่อสมัพนัธ์ ตามล าดบั และ สมชยั  ปราบรัตน์ (2560) ท่ีไดท้  าการศึกษา
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งความสุขของธุรกจิอตุสาหกรรมการผลิตในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา  
พบวา่ ความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

จากการศึกษาพบวา่พนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิต บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชลบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยความสุขในกรท างานดา้น
ความสุขสบายใจในการท างานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความพึงพอใจในการท างาน ดา้นการเป็น
ท่ียอมรับในองคก์ร ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นความกระตือรือร้นในการท างาน และ ดา้นความร่ืนรมยใ์น
การท างาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นฤมล  แสวงผล (2554) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสุขใน
การท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี พบวา่ บุคคลากรมี
ความคิดห็นเก่ียวกบัความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ความพึงพอใจในงาน 
ความกระตือรือร้นในการท างาน และความร่ืนรมยใ์นการท างาน  

ผลการศึกษาสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน อายงุาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิต 
บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นฤมล แสวง
ผล (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ และรายไดต่้อเดือน และระยะเวลาใน
การท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา สายงานท่ีปฏิบติั 
และประเภทบุคลากรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกนั  

ส่วนดา้นรายได ้และดา้นความเพียงพอต่อรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสุขในการท างานของ
พนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวเัชลบีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรรถพร 
คงเขียว (2554)  ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพรักงาน กรณีศึกษา บริษทั 
ดี.อี.เอม็ คอนฟิแดนซ์ จ ากดั พบวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความสุขในการท างานท่ีแตกต่างกนั บบวา่ผู ้
ท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท มีระดบัความสุขในการท างานนอ้ยวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,000 - 
15,000 บาท 15,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป อยา่งไรกดี็ถึงแมผ้ลการวิจยัดา้นรายไดแ้ละความ
เพียงพอต่อรายไดต่้างกนัส่งผลใหค้วามสุขในการท างานท่ีแตกต่าง  
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จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ความสุขในการท างานของพนกังาน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระกบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน แต่ข้ึนอยูก่บัรายไดแ้ละความเพยีงพอของรายได ้ทั้งน้ีกอ็าจ
เป็นเพราะ บุคคลทีรายไดน้อ้ยมีความกระตือรือร้นในงาน พอใจในการท างาน มีความสุขสบายใจในการ
ท างาน และมีความส าเร็จในงานมากกวา่ ซ่ึงงานท่ีบุคคลเหล่าน้ีไดรั้บมอบหมายนั้นความรับชอบไม่ไดสู้ง
มาก เป็นงานท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้น ซ่ึงจะมีความส าเร็จในงานท่ีท า เช่น จากท่ีเคยเป็นพนกังานฝ่ายผลิตก็
เปล่ียนเป็นพนกังานออฟฟิส ซ่ึงท างานเอกสารเป็นการเพิม่และพฒันาทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ ท าให้
พนกังานรู้สึกมีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและรู้สึกเป็นท่ียอมรับจากเพื่อนร่วมงาน จึงไม่มีความเครียด 
ท างานส าเร็จตามเป้ากมายท่ีตง้ไวจึ้งเกิดความสุขในการท างานมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดสู้ง ซ่ึงมีงานท่ีตอ้งความ
รับผดิชอบสูงกวา่ ซ่ึงความรับผดิชอบนั้นมาพร้อมกบัความเครียด จึงท าใหผู้ท่ี้มีรายไดสู้งกวา่มีคามสุขใน
การท างานท่ีนอ้ยกวา่ นอกจากน้ี ความเพียงพอต่อรายไดต่้างกนัท าใหค้วามสุขในการท างานโดยรวม
แตกต่างกนั ซ่ึงบุคลากรท่ีมีรายไดเ้พียงพอเหลือเกบ็มีความร่ืนรมยใ์นการท างานนอ้ยกวา่บุคลากรมีรายไดไ้ม่
เพียงพอเป็นหน้ีสินอาจเป็นเพราะวา่ บุคลากรท่ีมีรายไดเ้พียงพอเหลือเกบ็เป็นบุคคลท่ีมีการใชจ่้ายโดยการ
วางแผนทางการเงินและคิดเสมอวา่จะตอ้งใชจ่้ายอะไรบา้งเท่าไหร่ใหเ้พียงพอและเหลือเกบ็จึงส่งผลให ้ตอ้ง
คิดเร่ืองการใชจ่้ายอยา่งรอบคอบตลอดเวลาจึงท าใหไ้ม่ไดรู้้สึกสนุกนาน สบายใจ หรือเพลิดเพลินในการ
ท างาน ในขณะท่ีบุคลากรมีรายไดไ้ม่เพียงพอเป็นหน้ีสินจะมีความทะเยอทะยานในการซ้ือของหรือใชจ่้าย
เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการท าใหมี้เป้าหมาย และเกิดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้
รู้สึกความเพลิดเพลิน สนุกกบัการท างาน 

ผลจากการศึกษาสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ
พนกังานฝ่ายสนบัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี สอดคลอ้งไปกบัสมติ
ฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีจากปัจจยัภายในองคก์รทั้งหมดทั้งหมด 8 ดา้น มี 4 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นขวญั/ ก าลงัใจในการท างานมากท่ีสุด รองลงมาดา้นนโยบายและการบริหาร 
ดา้นลกัษณะงาน และ ดา้นการไดน้บัยกยอ่งนบัถือ ตามล าดบั ในขณะท่ีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานและดา้นสวสัดิการไม่ไดมี้อิทธิพลต่อความสุขในการ ผูว้ิจยัจึงขออภิปรายผลการศึกษาสมติฐานทีละ
ประเดน็ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัภายในองคก์รดา้นขวญั/ก าลงัใจในการท างาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของ
พนกังานฝ่ายสนนัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี สอดคลอ้งกบั 
Herzberg (1959) ท่ีพบวา่ขวญั/ก าลงัใจในการท างาน เป็นอิทธิพลจูงใจท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนได ้ทั้งรูปแบบเงินรางวลัและการยกยอ่งชมเชย ตลอดจนส่งผลใหเ้กิด ความ
พอใจในการท างาน และความสุขในการท างานตามมา 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีความรู้สึกวา่ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยทั้งจากผูบ้งัคบับญัชาและไดรั้บ
ก าลงัใจจากทุกคนอยูเ่สมอ นอกจากน้ียงัไดรั้บผลตอบแทนเม่ือท างานส าเร็จเกินเป้าหมายของหน่วยงาน 
และเป็นท่ียกยอ่งและชมเชยเม่ือท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 
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2. ปัจจยัภายในองคก์รดา้นนโยบายและการบริหาร มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของ
พนกังานฝ่ายสนนัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงแตกต่างกบั ชินกร 
นอ้ยค ายาง และ ปภาดา นอ้ยค ายาง (2555) ไดท้ าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ปัจจยั
ดา้นครอบครัว และปัจจยัดา้นองคก์ร กบัความสุขในการท างานของบุคลากรส านกัหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ พบวา่ ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์กบัความสุขใน
การท างานของบุคลากร อยา่งไม่มีนยัส าคญั 

อยา่งไรกดี็ บริษทัผลิตช้ืนส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรีเป็นองตก์รชองเอกชน เป้าหมาย
คือก าไรสูงสุด ดงันั้นจึงมีความหลากหลายของงาน ซ่ึงดา้นนโยบายและการบริหารตอ้งมีความชดัเจน
พนกังานใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากองคก์รมีการก าหนดสายบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มีการ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบของบุคลากรท่ีชดัเจน และยงัมีการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานท่ีชดัเจน ซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจ และแนวทางการบริหารงานภายในองคก์รมีความชดัเจน เขา้ใจง่ายต่อ
การน าไปปฏิบติั อีกทั้งนโยบายของผูบ้ริหารเป็นท่ีน่าพอใจพนกักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานอีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบันโนบายบริหาร 

3. ปัจจยัภายในองคก์รดา้นลกัษณะงานมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนกังาน
ฝ่ายสนนัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นนัทรัตน์ อุ่ย
ประเสริฐ (2552) ท าการวจิยัเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เฟิสทด์รัก จ ากดั จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ องคป์ระกอบในดา้นความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร 
และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีสามารถท านายความสุข ในการท างานของพนกังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น สามารถท านายความสุขในการท างานไดร้้อยละ 77.4 
(R2= 0.774)  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบมีความสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของพนกังาน ท าใหพ้นกังานมีความรับผดิชอบต่องานเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีพนกังานยงัมี
โอกาสยา้ยงานท าใหป้ระสบการณ์ มีความรู้หลากหลาย ท าใหส้ามารถท างานไดห้ลายดา้น 

4. ปัจจยัภายในองคก์รดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของ
พนกังานฝ่ายสนนัสนุนการผลิตบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นฤ
มล แสวงผล (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานมีความสมัพนัธ์กบั
ความสุขในการท างาน ไดแ้ก่ การติดต่อความสมัพนัธ์ ความส าเร็จในงาน การเป็นท่ียอมรับ เม่ือปัจจยัท่ีมี
ความสุขในการท างานเพิ่มข้ึนกจ็ะท าใหมี้ความร่ืนรมยใ์นการท างานมากข้ึน 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจากการไดรั้บความไวว้างใจและความคาดหวงัจากองคก์ร เม่ือพนกังานไดรั้บ
มอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถ และท าส าเร็จท าใหไ้ดรั้บการยกยอ่งชมเชยและไดรั้บผดิชอบงานท่ี
ส าคญัอยูเ่สมอเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสามารถและใหค้วามส าคญั 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการณ์ธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์อุตสหกรรมยานยนต ์หรืออุตสหกรรมท่ีใกลเ้คียง เพือ่จะไดน้ าผลการวิจยัไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นธุรกิจ และดา้นการบริหารองคก์ร ดงัน้ี 

1. ดา้นขวญัและก าลงัใจ ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัพนกังาน โดยการยกยอ่งชมเชย หรือให้
รางวลั ประกาศเกียรติคุณกบัผลงานท่ีออกมาดี เพื่อเป็นขญัและก าลงัใจในการท างาน ส่งเสริมใหพ้นกังาน
เกิดความสุขในการท างานมากยิง่ข้ึน  

2. ดา้นนโยบายและการบริหาร ผูบ้ริหารควรก าหนดสายบงัคบับญัชาใหช้ดัเจน  ก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีรับผดิชอบของบุคลากรใหช้ดัเจนก านดนโยบายแนวทางบริการใหเ้ป็นท่ีน่าพอใจเพื่อความชดัเจนท่ี
ง่ายและน าไปปฏิบติั 

3. ดา้นลกัษณะงาน ผูบ้ริหารควรก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี ความรับผดิชอบโดยใหพ้นกังานมีอิสระใน
การท างานโดยใหพ้นกังานใชค้วามรู้ความสามรถเตม็ท่ี และ ใหง้านในปริมาณงานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัความถนดั ความสามารถ และวฒุการศึกษาของแต่ละบุคคล 

4. ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานท่ีทา้ทาย และเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
มีส่วนร่วมในงานท่ีส าคญัขององคก์รอยูเ่สมอ ใหค้วามส าคญักบัความสามารถของพนกังานโดยการยกยอ่ง
ชมเชยเม่ือปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมาย 
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