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บทคัดย�อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อ (1) เพื่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของ
บุคลากรสำนักงานกฏหมายแหNงหนี่งในเขตลาดพรPาว กรุงเทพมหานคร ที่มีตNอการรับรูP
คุณคNาในตนและสภาพแวดลPอมในการทำงานที่สNงผลตNอความสุขในการทำงาน (2) เพ่ือ
วิเคราะห9และสรุปอิทธิพลของการรับรูPคุณคNาในตนและสภาพแวดลPอมในการทำงานที่
สNงผลตNอความสุขในการทำงาน จากผลการศึกษาพบวNา ผูPตอบแบบสอบถามสNวนใหญNเปYน
เพศหญิง มีอายุอยู NในชNวง 31-40 ป^ มีประสบกาณ9ทำงานไมNเกิน 10 ป^ มีรายไดPอยูNที่ 
20,001-30,000 บาทและ มีสถานภาพการทำงานเปYนขPาราชการที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสNวนของการวิเคราะห9การรับรู PคุณคNาในตนและสภาพแวดลPอมในการ
ทำงานที่สNงผลตNอความสุขในการทำงาน พบวNาคNอนขPางสูง และสอดคลPองกับสมมติฐานที่
เสนอไวPอีกดPวย 

คำสำคัญ : การรับรูPคุณคNาในตนและสภาพแวดลPอมในการทำงานที่สNงผลตNอความสุขใน

การทำงาน 
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Abstract 

The purposes of this study aimed to (1) to survey and summarize  

the opinions of personnel. One law office in Lat Phrao area Bangkok ;  

(2) to analyze and summarize the influence of self-worth and work 

environment affecting self-worth. happiness at work, The tool used to collect 

data is a questionnaire. which has been checked by qualified and the 

confidence value was 0.963. Samples of 200 people were chosen from 

convenient random sampling. The statistics used consisted of descriptive 

statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation. and 

inferential statistics such as multiple regression analysis. The research findings 

were revealed that the average respondents rather strongly for their attitudes 

toward Perceived Self-Volue, while Work Environment were rather strongly. 

Moreover, the respondents rather strongly about their Affecting Job 

happiness possessed. According to the hypothesis testing that was 

statistically significant level at 0.05, it was proved that The assumptions of 

Perceived Self-Volue affecting Job happiness possessed were consistent. 
The assumptions of the working environment affecting Job happiness 
possessed were consistent. 
 
Keywords : Perceived Self-Volue , Work Environment Affecting ,  
Job happiness possessed 
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บทนำ  
           การทำงานมีความสำคัญตNอชีวิตมนุษย9เปYนอยNางมาก อาจกลNาวไดPวNาการทำงาน
เปYนสNวนหน่ึงของชีวิตที่มีการปฏิบัติมากกวNากิจกรรมใดๆ ในการดำรงชีวิต การทำงานน้ัน
เปYนการเปfดโอกาสใหPแสดงถึงเชาวน9ปhญญา  ความคิดริเร่ิมสรPางสรรค9 อันจะนำมาซึ่ง
เกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต และยังเปYนการสรPางความม่ันคงใหPกับตนเองและ
ครอบครัว รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางสังคมที่ดี จึงทำใหPคนสNวนมากจมอยูN
กับการใชPชีวิตในการทำงาน ทำใหPสภาพรNางการและจิตใจอNอนลPา โดยเฉพาะสภาพจิตใจ 
ซึ่งมักจะไดPรับผลกระทบจากการเกิดปhญหาในการทำงานตNางๆ นานา จะมีใครบPางที่มี
ความสุขควบคูNไปกับการทำงาน (ผจญ เฉลิมสาร, 2555 อPางในสุพัตรา เทพเฉลิม, 2560)  
  สำหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูPวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสุขในการทำงานโดย
เนPนบุคลากรสำนักงานกฎหมาย ที่จะนำไปสูNผลสรุปการศึกษาที่วNาปhจจัยการรับรูPคุณคNาใน
ตนและสภาพแวดลPอมในการทำงานที ่สNงผลตNอความสุขในการทำงานของบุคลากร
สำนักงานกฎหมาย โดยผูPวิจัยไดPนำเสนอปhญหาของการวิจัยการศึกษาดังตNอไปน้ี 

1. บุคลากรสำนักงานกฎหมาย ใหPระดับความสำคัญอยNางไรตNอปhจจัยดPานการรับรูP      
คุณคNาในตน และปhจจัยดPานสภาพแวดลPอมในการทำงานที่จะทำใหPเกิดความสุขในการ
ทำงาน 

2. ปhจจัยดPานการรับรูPคุณคNาในตนและปhจจัยดPานสภาพแวดลPอมในการทำงานจะ
สNงตNอความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานกฎหมายหรือไมN ในลักษณะใด     
วัตถุประสงค(ของการศึกษา 

1. เพื ่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานกฏหมายแหNงหนี่งในเขต
ลาดพรPาว กรุงเทพมหานคร ที่มีตNอการรับรูPคุณคNาในตนและสภาพแวดลPอมในการทำงานที่
สNงผลตNอความสุขในการทำงาน 
2. เพ่ือวิเคราะห9และสรุปอิทธิพลของการรับรูPคุณคNาในตนและสภาพแวดลPอมในการทำงาน
ที่สNงผลตNอความสุขในการทำงาน 
ประโยชน(ที่จะได�รับจากการวิจัย 

การศึกษาในครั ้งนี ้เปYนประโยชน9ตNอองค9กรหนNวยงานและบุคคลที ่ไดPนำผล
การศึกษาไป ประยุกต9ใชPดังตNอไปน้ี  

1. องค9กรและหนNวยงานที ่จะไดPร ับประโยชน9 ไดPแกN สำนักงานศาลยุติธรรม  
ศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา เขตลาดพรPาว กรุงเทพมหานครโดยที่องค9กรและหนNวยงาน
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จะนำไปใชPในเรื ่อง การรับรู PคุณคNาในตนและสภาพแวดลPอมในการทำงานที่สNงผลตNอ
ความสุขในการทำงานของบุคลากร 

2. บุคคลที่สนใจ ไดPแกN นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตNางๆ โดย 
ที่กลุNมบุคคลเหลNาน้ีสามารถนำผลการศึกษาไปใชPตามวัตถุประสงค9ตNางๆ อาทิ 
             2.1 นำไปใชPเปYนขPอมูลสำหรับการวิจัยครั้งตNอไป เพื่อขยายผลการศึกษาใหPมี
มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น หรือนำไปใชPประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหPมีความ
ชัดเจนเพ่ิมขึ้น  
            2.2 นำไปใชPเปYนประเด็นในการศึกษาเพ่ือใหPเกิดความรูPใหมN หรือเพ่ิม  
รายละเอียดของกรศึกษาที่สนใจอยูNในขณะน้ันใหPมีความเขPาใจมากย่ิงขึ้น 
            2.3 นำไปใชPเปYนแนวทางในการเพิ่มความรูP และทักษะใหPกับการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานใหPบรรลุเปnาหมาย  

3. กลุNมนักวิชาการ สามารถนำผลการศึกษาไปใชPประโยชน9ดังน้ี   
    3.1 นำไปใชPเปYนขPอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังตNอไปเพ่ือใหPเกิดความรูPใหมN  

             3.2 นำไปใชPเปYนขPอมูลในการเขีนผลงานทางวิชาการใหPมีความชัดเจนมากขึ้น  
             3.3 นำไปใชPเปYนการขยายความรูP และเกิดเปYนความรูPใหมNที่อธิบายถึงตัวแปรที่
ทำการศึกษาในครั้งนี้ใหPเกิดความเขPาใจในเชิงลึกไดPมากยิ่งขึ้น ในลักษณะของอิทธิพลที่
เกิดขึ้นระหวNางตัวแปร  

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข;อง 
1. การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในที่นี ้ประกอบดEวยตัวแปรอิสระไดEแกH การรับรูEคุณคHาในตนและ
สภาพแวดลEอมในการทำงาน และตัวแปรตามคือ ความสุขในการทำงาน 
         1.1 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับ การับรูEคุณคHาในตน 
              จาการศึกษาการรับรูEคุณคHาในตน สามารถสรุปไดEวHา เปVนการยอมรับและไมH
ยอมรับตนเองในดEานการมีความสำคัญ การมีความสามารถ การมีอำนาจและการมีคุณ
ความดี เปVนการตัดสินคุณคHาของตน และแสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติที่บุคคลน้ันมี
ตHอตนเองในดEานผลงาน ดEานความสามารถและคุณลักษณะตHางๆ ที่จะทำใหEบุคคลมีความ
ม่ันใจในการกระทำส่ิงตHางๆ ใหEลุลHวงไปไดEอยHางมีประสิทธิภาพ 
           1.2 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับ สภาพแวดลEอมในการทำงาน 
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                จาการศึกษาสภาพแวดลEอมในการทำงาน สามารถสรุปไดEวHา สิ่งแวดลEอมใน
การทำงาน ประกอบดEวย 3 องค\ประกอบ ไดEแกH ภาวะผูEนำของหัวหนEางาน กระบวนการ
กลุHม และวัฒนธรรมองค\กร การรับรูEความคิด ความรูEสึกของบุคคลทั้งทางตรงและทางอEอม
ถึงตHอสภาพแวดลEอมในองค\การที่สะทEอนใหEเห็นถึงคHานิยม บรรทัดฐาน วัฒนธรรม ทัศนคติ 
พฤติกรรมการทำงานและประสิทธิภาพของบุคคลและองค\การนั้นๆ และยังหมายรวมถึง 
การรับรูEของป`จเจกบุคคล ที่มีตHอป`จจัยตHางๆ ที่อยูHรอบตัวบุคคลในขณะทำงาน ทั้งที่เปVน
รูปธรรมและนามธรรม เปVนแรงผลักดันตHอพฤติกรรมทั้งดEานบวกและลบ เปVนสิ่งตHางๆ
รอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไมHมีชีวิต อยูHรอบตัวและมีผลตHอประสิทธิภาพในกาทำงานอีกดEวย 
              1.3 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที ่ เก ี ่ยวกับ ความสุขในการทำงาน  
                    จากการศึกษาการความสุขในการทำงาน สามารถสรุปไดEวHาการรับรูEหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตHอการทำงานหรือความรูEสึกพึงพอใจในการทำงาน  ซึ่งเปVนความรูEสึก
ที่เกิดขึ้น ภายในจิตใจของบุคคล รวมถึงอารมณ\ที่แสดงออกมาทั้งดEานบวกและดEานลบจาก
การใชEชีวิตอยูHในสภาพแวดลEอมที่ทำงาน รวมถึงรูEสึกพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบและ
สิ่งแวดลEอมในการทำงาน รูEสึกตนเองมีคุณคHา สนุกสนานกับการทำงาน พยายามที่จะ
ปฏิบัติงานใหEสำเร็จตามเปdาหมาย และตอบสนองตHอเหตุการณ\ที่เกิดขึ้นในการทำงาน เปVน
ความรูEสึกช่ืนชอบ ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน ไดEทำงานกับเพ่ือนรHวมงานที่ดี 
รับรูEวHางานที่ตนทำน้ันมีความสำคัญ มีคนเห็นคุณคHา และมีสุขจากงานที่ทำ        

2. การทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขEองกับความสัมพันธ\/การสHงผล 
/หรืออิทธิพลระหวHางตัวแปร 

            2.1 ความสัมพันธ\/ การสHงผลหรืออิทธิพลระหวHางตัวแปร การรับรูEคุณคHาในตน 
กับตัวแปร ความสุขในการทำงาน 

• ขEอสรุปความสัมพันธ\/ การสHงผลหรืออิทธิพลระหวHางตัวแปรการรับรูEคุณคHาในตน 
ที่สHงผลตHอ ความสุขในการทำงาน  

    การที่บุคคลสนุกกับการที่ไดEทำงานและภูมิใจกับงานที่ตนทำ รูEวHางานที่ตนเอง
ทำนั้นมีความสำคัญ มีคนเห็นคุณคHา และการมีความรับผิดชอบตHองานที่ทำ ทำใหEมี
ความสุขในที่ทำงาน และรูEสึกไดEรับการกระตุEนและการเสริมพลังในการทำงาน 
• สมมุติฐานที่นำเสนอ 
              การรับรูEคุณคHาในตน ที่สHงผลทางบวกตHอ ความสุขในการทำงานของบุคลากร
สำนักงานกฎหมายแหHงหน่ึง ในเขตลาดพรEาว กรุงเทพมหานคร 
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           2.2 ความสัมพันธ\/ การสHงผลหรืออิทธิพลระหวHางตัวแปร สภาพแวดลEอมในการ
ทำงาน กับตัวแปร ความสุขในการทำงาน 

• ขEอสรุปความสัมพันธ\/ การสHงผลหรืออิทธิพลระหวHางตัวแปร 
   สถานที่ทำงานมีสภาพแวดลEอมในการทำงานที่เหมาะสมจะสHงผลใหEพนักงานมี

ความสุขในการทำงาน และกHอใหEเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากย่ิงขึ้น 
   การมีความสุขในการทำงานจะกHอใหEเกิดความรักและผูกพันธ\ตHอองค\กร ทำใหE

สามารถทำงานไดEอยHางเต็มศีกยภาพ ทุHมเทเอาใจใสHตHอการทำงาน ผลงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และในการปรับสภาพแวดลEอมในการทำงาน ในสถานที่ทำงานใหEเหมาะสมตHอ
สภาพการทำงาน ถือเปVนสHวนสำคัญในการสรEางความสุขมนการทำงาน เนื ่องจาก
สภาพแวดลEอมในการทำงานดEานตHางๆ ไดEแกH ดEานบุคลากร ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ทาง
กายภาพ ระบบบริหาร และบรรยากาศในการทำงาน ถือเปVนป`จจัยสำคัญที่ชHวยใหEเกิด
ความสุขในการทำงาน สHงผลใหEเกิดความพรEอมในการทำงาน ใหEทำงานไดEอยHางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

• สมมุติฐานที่นำเสนอ 
           สภาพแวดลEอมในการทำงาน สHงผลทางบวกตHอ ความสุขในการทำงานของ
บุคลากรสำนักงานกฎหมายแหHงหน่ึง ในเขตลาดพรEาว กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิด 
ภาพตัวแปรและเสEนทางความสัมพันธ\ระหวHางแปร 

        ตัวแปรต;น                    ตัวแปรตาม 

ป@จจัยการรับรู;คุณคDาในตนเอง 
- การมีความสำคัญ 
- การมีความสามารถ 
- การมีอำนาจ 
- การมีคุณความดี 

 ความสุขในการทำงาน 
ของบุคลากรหนDวยงาน 
สำนักงานกฏหมายแหDงหน่ึง  
ในเขตลาดพร;าว 
กรุงเทพมหานคร 

- ด;านการมีสุขภาพดี 
- ด;านการมีน้ำใจ

เอ้ือเฟRSอเผ่ือแผD 
- ด;านการรู;จักผDอน

คลาย 
- ด;านการมีคุณธรรม 

ประจำใจ 
- ด;านมีเศรษฐกิจ

การเงินที่ดี 
- ด;านการพัฒนาความรู; 
- ด;านการมีครอบครัวดี 
- ด;านสังคมที่มี

ความสุข 

 

ป@จจัยสภาพแวดล;อมในการ
ทำงาน 

- ด;านลักษณะงาน 
ที่รับผิดชอบ 

- ด;านสัมพันธภาพ 
ในหนDวยงาน 

- ด;านระบบบริหาร 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใชEในการศึกษาคร้ังน้ี ผูEวิจัยไดEมีการกำหนดคุณสมบัติไวEเพ่ือใหEไดE

ประชากรที่มีความรูE ความเขEาใจที่ไดEรับจากประสบการณ\ของตนเองและ/ หรือไดEรับจาก

แหลHงขEอมูลประเภทตHางๆ อาทิ ผูEที่มีความสนิทใกลEชิด เอกสารทางชHองทางประเภทอ่ืน 

เปVนตEน ความรูEและความเขEาใจดังกลHาว สHงผลใหEประชากรสามารถใหEขEอมูลโดยแสดงความ

คิดเห็นไดEอยHางถูกตEองสอดคลEองกับประเด็นที่ผูEวิจัยศึกษา ซึ่งคุณสมบัติของประชากร 

ไดEแกH (ใหEเขียนตามคุณสมบัติของประชากรที่เขียนไวEในหัวขEอขอบเขตประชากรในบทที่ 1) 

2. ตัวอยDาง 

ตัวอยHาง หมายถึง ตัวแทนของประชากรที่นำมาใชEในการศึกษาเนื่องจากขนาด

ของประชากรที่มีขนาดใหญH และผูEวิจัยจะใชEตัวอยHางที่มีคุณสมบัติตรงกับประชากรของ

การศึกษา ทั้งนี้ผูEวิจัยไดEดำเนินการเปVนขั้นตอนเพื่อใหEไดEตัวอยHางที่มีคุณสมบัติดังกลHาว 

ดังตHอไปน้ี 

2.1 ทบทวนคุณสมบัติของประชากรที่กำหนดไวEในเบ้ืองตEน 

2.2 ผูEวิจัยเลือกใชEวิธีการสุHมตัวอยHางแบบสะดวก ซึ่งพื้นที่ที่ใชEไดEแกH สำนักงาน

กฏหมายแหHงหนึ ่ง ในเขตลาดพรEาว กร ุงเทพมานคร จำนวน 25 

หนHวยงาน รวมเปVน 200 คน 

2.3  การเขEาถึงกลุHมตัวอยHางนั้น ผูEวิจัยเลือกใชEวิธีการแจกแบบสอบถามทาง

ออนไลน\โดยใชEแอปพลิเคช่ันสำเร็จรูป Google Form 

      2.4 จำนวนตัวอยHางที่ใชEในการศึกษาครั้งนี้นั้น เนื่องจากผูEวิจัยทราบจำนวน        

ประชากร ดังนั้น ผูEวิจัยจึงใชEวิธีการคำนวณจากสูตร Yamane (1967) ที่ 

แสดงไวEดังน้ี 

n = N 

             1+Ne2 

ในท่ีนี ้n = จำนวนหรือขนาดตัวอยHาง 

 Z = คHาความเช่ือมัน่ท่ีระดบัรEอยละ 93 เทHากับ 1.89 

 e = คHาความคลาดเคล่ือนของจำนวนหรือขนาดตัวอยHางท่ียอมรบัไดEเทHากบั  

0.07 
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แทนคHาสูตรจะไดEจำนวนหรอืขนาดตัวอยHางเทHากับ.......307.........ตัวอยHาง 

  ผูEวิจัยจะใชEจำนวน 200 ตวัอยHางเนื่องจากมเีวลาจำกัดในการศกึษา 

3. เคร่ืองมือในการศึกษา 

งานวิจัยฉบับที่ดำเนินการอยูHนี้ไดEใชEเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งไดEใชE

แบบสอบถามเปVนเคร่ืองมือในการเก็บขEอมูล โดยการตั้งเปVนคำถามและผูEตอบ

แบบสอบถามตอบคำถามที่เปVนลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ดังมีรายละเอียดของ

การจัดทำเคร่ืองมือ คือ 

3.1 ที่มาของเคร่ืองมือ 

      ในที่นี้หมายถึง คำถามที่อยูHในแบบสอบถามที่มีความเก่ียวขEองกับตัวแปร

ที่ใชEศึกษาทุกตัว และทุกประเภทน้ัน ซึ่งผูEวิจัยไดEดำเนินการคEนควEางจากแหลHงขEอมูลตHางๆ 

ประกอบดEวย 

                    3.1.1 แนวคิด ทฤษฏทีี่เก่ียวขEอง 

                    3.1.2 ผลงานวิจัยที่เก่ียวขEองซึ่งไดEมีการศึกษามากHอน 

                    3.1.3 คำแนะนำจากอาจารย\ที่ปรึกษา 

3.2 องค̂ประกอบของเคร่ืองมือ 

        แบบสอบถามที่ใชEเปVนเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขEอมูลสำหรับการศึกษา 

ประกอบดEวยคำถามซึ่งแบHงเปVน....4....สHวน ดังตHอไปน้ี 

สDวนที่ 1 เปVนคำถามดEานประชากรศาสตร\ และความคิดเห็นทั่วไปที่เกี ่ยวกับ

คุณลักษณะของผูEตอบแบบสอบถาม ไดEแกH เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ

ทำงาน ประสบการณ\ทำงาน และรายไดE  

สDวนที่ 2 เปVนคำถามที่เก่ียวขEองกับตัวแปร “เร่ืองการรับรูEคุณคHาในตน” มีคำถาม

จำนวนทั้งส้ิน 19 ขEอ 

สDวนที่ 3 เปVนคำถามที่เก่ียวกับตัวแปรเร่ือง “สภาพแวดลEอมในการทำงาน” มี

คำถามจำนวนทั้งส้ิน 19 ขEอ 

สDวนที่ 4 เปVนคำถามที่เก่ียวกับตัวแปรเร่ือง “ความสุขในการทำงาน” มีคำถาม

จำนวนทั้งส้ิน 16 ขEอ 

3.5 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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     ผูEวิจัยไดEดำเนินการตรวจสอบคำถามของแบบสอบถามกHอนที่จะนำไปแจกกลุHม

ตัวอยHางโดยแบHงการตรวจสอบเปVน 2 ประเภท กลHาวคือ 

          3.5.1 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

            ผูEวิจัยไดEนำแบบสอบถามใหEแกHผูEทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตHอประเด็น

คำถามที่จะใชEวัดความคิดเห็นของผูEตอบแบบสอบถามรวมทั้งนำเสนออาจารย\ที่ปรึกษา 

เพื ่อขอความคิดเห็น หลักจากนั้นผู Eวิจัยจึงเก็บรวบรวมขEอเสนอแนะตHางๆ และนำมา

ปรับปรุงแกEไขสำหรับขEอคำถามที่มีการทEวงติดและแนะนำจากผูEทรงคุณวุฒิและอาจารย\ที่

ปรึกษา  

         3.5.2 การตรวจความเช่ือถือ หรือความนDาเช่ือถือ (Reliability) 

       ผูEวิจัยไดEทำการทดลองโดยนำแบบสอบถามจำนวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับ

กลุHมทดลองจำนวน 30-40 คน ซึ ่งกลุ HมทดลองจะตEองมีคุณสมบัติของประชากรอยHาง

ครบถEวน เมื่อไดEรับคำตอบแลEวจะนำคำตอบไปคำนวณคHาโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ครอน

แบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) และสามารถนำไปใช Eได E (การสร Eางและการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย/ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล , 2561) คHาสรุปสัมประสิทธ์ิ

อัลฟ}าของตัวแปรแตHละตัวเปVนดังน้ี 

ช่ือตัวแปรตEนและตัวแปรตาม คHาสัมประสิทธ์ิครอนแบชอัลฟ}า 
1 การรับรูEคุณคHาในตน                          0.948 
2 สภาพแวดลEอมในการทำงาน                          0.812 
3 ความสุขในการทำงาน                          0.885  

คHารวม                          0.963  
ในการพิจารณาคHาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรแตHละตัวรวมทั้งคHารวม พบวHามีคHาเทHากับ 

0.963 และอยูHในชHวง 0.7-1.00 แสดงวHาผูEวิจัยสามารถนำแบบสอบถามซึ่งเปVนเครื่องมือ

ของการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนำไปใชEเก็บขEอมูลไดE 

4. ประเภทของสถิติที่ใช; 

ผูEวิจัยไดEเลือกใชEสถิติสำหรับการวิเคราะห\ผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค\

ของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูEวิจัยไดEนำมาใชEเพ่ือตอบวัตถุประสงค\ในเร่ืองตHอไปน้ี  
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4.1.1 คHาความถี่ คHารEอยละ ใชEเพ่ือวิเคราะห\และอธิบายถึงคุณลักษณะ

ของผูEตอบแบบสอบถาม (อEางอิง ชัยรัตน\ จิตต\มั่น , 2557) 

                    4.1.2 คHาเฉลี ่ย และคHาสHวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ใชEเพื ่อวิเคราะห\และ

อธิบายความคิดเห็นของตัวอยHางในเร่ืองการรับรูEคุณคHาในตน สภาพแวดลEอมในการทำงาน 

และความสุขในการทำงาน (อEางอิง ชัยรัตน\ จิตต\มั่น , 2557/กานดา วHองธนากุล , 2549/

สุพัตรา เทพเฉลิม , 2560)  

    4.2 สถิติเชิงอนุมาน ผูEวิจัยไดEนำมาใชEเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

การแปลผลทางสถิต ิ

ไดEมีการกำหนดชHวงช้ัน ซึ่งสะดวกตHอการแปลผล โดยดำเนินการดังตHอไปน้ี 

1. ผูEวิจัยทำการคำนวณความหHางของแตHละชHวงคะแนนโดยใชEสูตร ดังน้ี (อEางอิง) 

ชHวงหHางระหวHางชHวงคะแนน = คHาสูงสุด – คHาต่ำสุด 

                     ระดับช้ัน 

ในที่นี้ผูEวิจัยไดEแบHงระดับคะแนนเปVน 5 ระดับ 

5 = ระดับคHาคะแนนสูงสุด 

1 = ระดับคHาคะแนนต่ำสุด 

ดังน้ันการแทนคHาสูตรจะไดE = 5 – 1  = 0.80                             
                                       5 

2. ทำการกำหนดชHวงช้ันสำหรับกาแปลผลคHาคะแนนท่ีตกอยูHในชHวงช้ันตHางๆ ดังนี ้

    คะแนนท่ีมคีHาอยูHในชHวง 1.00 – 1.80 แปลผลวHา นEอยมาก/ไมHเห็นดEวยอยHางย่ิง 

    คะแนนท่ีมคีHาอยูHในชHวง 1.81 – 2.61 แปลผลวHา คHอนขEางนEอย/คHอนขEางไมHเหน็ดEวย 

    คะแนนท่ีมคีHาอยูHในชHวง 2.62 – 3.42 แปลผลวHา ไมHแนHใจ/ปานกลาง 

    คะแนนท่ีมคีHาอยูHในชHวง 3.43 – 4.23 แปลผลวHา คHอนขEางมาก/คHอนขEางเห็นดEวย 

    คะแนนท่ีมคีHาอยูHในชHวง 4.24 – 5.00 แปลผลวHา มาก/เห็นดEวยอยHางย่ิง 

สรุป และอภิปรายผล 
 เปVนการนำเสนอสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ขEอเสนอแนะ สำหรับการนำผล
การศึกษาไปใชEสำหรับผูEที่มีสHวนไดEสHวนเสีย และขEอเสนอแนะประเด็นที่ผูEวิจัยงานฉบับน้ี
เห็นวHาควรจะมีการศึกษาตHอไปสำหรับผูEที่สนใจ 
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การศึกษาคร้ังน้ีเปVนการศึกษาที่ใชEเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชEแบบสอบถาม
ที่ผHานการตรวจสอบเน้ือหาโดยใชEความเห็นและขEอเสอนแนะในการปรับปรุงจากอาจารย\ที่
ปรึกษา นอกจากนี้แบบสอบถามที่ใชEดังกลHาวมีการตรวจสอบความเชื่อถือไดEโดยมีคHา
สัมประสิทธิ์อัลฟ}าเทHากับ 0.963 ขEอมูลที ่เก็บรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห\ไดEจากกลุHม
ตัวอยHางจำนวน 200 คนซึ่งไดEดEวยวิธีการสุHมตัวอยHางแบบเชิงปริมาณ .โดยอEางอิงจาก
ตาราง Yamane, 1967 : 580-581 เลือกใชEวิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน\โดยใชE
แอพพลิเคชั ่นสำเร็จรูป Google Form  ในที ่นี ้กลุ HมตัวอยHางคือ บุคลากรสำนักงาน
กฎหมายแหHงหนึ่ง ในเขตลาดพรEาว กรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการศึกษา
ครั้งนี้คือการรับรูEคุณคHาในตนและสภาพแวดลEอมในการทำงานที่สHงผลตHอความสุจในการ
ทำงาน สถิติที่นำมาใชEเพื่อการวิเคราะห\ประกอบดEวยสถิติเชิงพรรณา ไดEแกH ความความถี่ 
คHาเฉล่ีย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรEอยละ และสถิติเชิงอนุมาณคือการสิเคราะห\ถดถอย
เชิงพหุ เน้ือหาที่นำเสนอ ประกอบดEวย 
1. สรุปผลการศึกษา 
 ผูEวิจัยไดEสรุปผลการศึกษาตามประเด็นตHอไปน้ี คือ 
  1.1 สรุปผลการศึกษาที่เปVนขEอมูลทางประชากรศาสตร\ของผูEตอบแบบสอบถาม 
 1.2 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค\ของการศึกษา และการทดสอบสมมุติฐานที่
สอดคลEองกับวัตถุประสงค\ 
2. การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลของการศึกษาในที่นี้ผู EวิจัยไดEนำผลการศึกษามาอธิบายถึงความ
สอดคลEอง ระหวHางผลการศึกษาที่ไดEกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขEอง ซึ่งนำมาใชE
กับการศึกษาคร้ังน้ี 
3. ข;อเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช; 
 ผูEวิจัยไดEมีการเสนอแนะถึงการนำผลการศึกษาที่ไดEรับไปใชEในทางปฏิบัติไดEจริง ซึ่ง
จะเปVนประโยชน\สำหรับผูEมีสHวนไดEสHวนเสียอันประกอบดEวย 
    3.1 สำนักงานกฎหมายแหHงหน่ึง ในเขพลาดพรEาว กรุงเทพมหานคร โดย
สามารถนำขEอเสนอแนะดังกลHาวไปใชEเปVนแนวทางในดEานตHดอไปน้ี คือ 
                 3.1.1 การพัฒนาการรับรูE การสรEางทัศนคติในเชิงบวกในเรื่องการรับรูEคุณคHาใน
ตน สภาพแวดลEอมในการทำงาน และความสุขในการทำงาน แกHกลุHมเปdาหมาย 
                  3.1.2 การพัฒนากลยุทธ\ดEานการรับรูEคณุคHาในตน สภาพแวดลEอมในการทำงาน 
เพ่ือท่ีจะใหEกลุHมเปdาหมายปรับพฤตกิรรมและทัศนคติใหEเกิดความสุขในการทำงาน 
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            3.2 นักวิชาการท่ัวไปจะไดEรบัองค\ความรูEเพ่ิมเติมและเปVนพ้ืนฐานสำหรับการศึกษา
ตHอไป   
            3.3 บุคคลท่ัวไปจะไดEรับรูEถึงขEอมูลมากขึ่นเกี่ยวกับการรับรูEคุณคHาในตน และ
สภาพแวดลEอมในการทำงาน ซึง่จะชHวยในการปรับทัศนคตแิละพฤติกรรมดEานการรับรูEคณุคHาใน
ตนและสภาพแวดลEอมในการทำงาน อันจะสHงผลใหEเกดิความสุขในการทำงานของบคุลากรใน
สำนักงานกฏหมายแหHงหนึ่งย่ิงๆขึน้ไป 
สรุปผลการศึกษา 
 1. สรุปผลขEอมูลทางประชากรศาสตร\ 
                  ผลการศึกษาขอEมูลทางประชากรศาสตร\ของกลุHมตัวอยHาง ไดEแกH เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการทำงาน ประสบการณ\ทำงาน และระดับรายไดE สรุปไดEวHา ผู Eตอบ
แบบสอบถามที่อยูHในกลุHมตัวอยHางสHวนใหญHเปVนเพศหญิง โดยมีอายุอยูHในชHวง 31 – 40 ป� มี
ประสบการณ\ทำงานอยู HทHไมHเกิน 10 ป� มีรายไดEอยู Hที ่ 20,001 – 30,000 บาท ในขณะท่ี
สถานภาพการทำงานซึ่งผูEตอบแบบสอบถามสHวนใหญHเปVนอยูHนั้นคือขEาราชการซึ่งสHวนใหญHมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. สรุปผลขEอมูลตามวัตถุประสงค\ 
              ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค\ ไดEแกH 
                1.2.1 ผลส ุรปความค ิดเห ็นท ี ่ต Eองการสำรวจด Eานการร ับร ู Eค ุณค Hาในตน 
สภาพแวดลEอมในการทำงาน และความสุขในการทำงาน พบวHาผูEตอบแบบสอบถามสHวนใหญH มี
การเห็นดEวย/มีการรับรูEในระดับคHอนขEางสูง 
        1.2.2 ผลสรุปการศึกษาที ่ต Eองการวิเคราะห\ว Hาการรับรู Eค ุณคHาในตนและ
สภาพแวดลEอมในการทำงาน สHงผลตHอความสุขในการทำงาน จากการศึกษาพบวHาคHอนขEางสูง 
ผลการศึกษาดังกลHาวยังเปVนการสอดคลEองกับสมมุติฐานท่ีเสนอไวEอีกดEวย 

ข;อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช; 
 1. เนื่องจากการศึกษาพบวHา มีการรับรูEคุณคHาในตนสHงผลและสภาพแวดลEอมใน
การทำงานที่สHงผลตHอความสุขในการทำงานของบุคลากรในหนHวยงาน ดังน้ัน การที่องค\กร
ตEองการใหEเกิดประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร ป̀จจัยที่ตEองนำมาดำเนินการคือ การ
รับรูEคุณคHาในตน และ สภาพแวดลEอมในการทำงานของบุคลากรในองค\กร 
 2. ในการพิจารณาป`จจัยเรื่องการรับรู EคุณคHาในตนนั้น องค\กรควรพิจารณาใหE
ความสำคัญในการสรEางมีความสำคัญ การมีความสามารถ การมีอำนาจ และการมีคุณ
ความดีของบุคลากร โดยการใชEเปVนแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความสุขใหEกับ
บุคลากร โดยจัดใหEมีการอบรม จัดกิจกรรมในดEานตHางๆ เพื่อสนับสนุนใหEเกิดการพัฒนา
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และปรับปรุงระบบงาน สHงผลใหEพนักงานในองค\กรเกิดความสุขในการทำงาน ซึ่งอาจมแีนวโนEม
ใหEเกิดผลลัพธ\เชิงคุณภาพท่ีดีตHอองค\กรไดE 
         3. ในการพิจารณาป`จจัยเรื่องสภาพแวดลEอมในการทำงานนั้น องค\กรควรพิจารณาใหE
ความสำคัญกับดEานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบของบุคลากร ใหEตรงกับทักษะความรูE ความสามารถ
ของบุคลากร ดEานสัมพันธภาพในหนHวยงาน จัดใหEมีกิจกรรมเสริมสรEางความสัมพันธ\ในองค\กร
อยHางตHอเนื่อง และระบบริหาร จัดใหEมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูE แสดงความคิดเห็นของ
บุคลากรในการทำงาน เพ่ือใหEงานออกมามีประสิทธิภาพและนำไปสูHความสุขในการทำงาน 
 4. ในการพิจารณาป`จจัยความสุขมนการทำงานนั้น องค\กรควนพิจารณาใหEความสำคัญ
กับความสุขใน 9 ดEานของบุคลากรไดEแกH ดEานการมีสุขภาพดี ดEานการมีน้ำใจเอื้อเฟ��อเผื่อแผH 
ดEานการรูEจักผHอนคลาย ดEานการมีคุณธรรมประจำใจ ดEานการมีเศรษฐกิจดี ดEานการพัฒนา
ความรูE ดEานการมีครอบครัวด ีและดEานสังคมท่ีมคีวามสุข โดยการจัดใหEมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบั
ความสุขในแตHละดEาน เชHน การสHงเสริมการออกกำลังกาย การจัดกิจรรมป`นน้ำใจ การจัด
กิจกรรมสันทนาการระหวHางวัน การมีกิจกรรมฟ`งธรรม การมีกิจกรรมตลาดนัดใหEนำสินคEามา
แลกเปลี่ยนกัน การจัดอบรมพัฒนาทักษะ ความรูE ความสามารถ การสHงเสริมใหEมีเวลาใหEกับ
ครอบครัว และการสHงเสริมใหEเขEารHวมกิจกรรมของชุมชน ใกEกับบุคลากร เพื่อใหEบุคลากรเกิด
ความสุขและพรEอมจะปฏิบัติหนEาท่ีไดEอยHางต็มประสิทธิภาพ   

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั�งต่อไป 
         ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนะประเด็นที�ควรจะมีการนาํไปศึกษาต่อในโ อกาสต่อไป ดงันี% คือ 
          4.1 ผูวิ้จยัสาํหรับโ อกาสต่อไป ควรศึกษากบัประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มอื�นๆ  เพื�อขยายผลการศึกษาใ ห้กวา้งขวางมากขึ%น เพื�อนาํผลมาเปรียบเทียบเพื�อใ ห้ได้
ความรู้ใ นมุมมองที�กวา้งขวางเพิ�มขึ%นซึ� งจะได้สรุปเป็นภาพรวมของบุคลากรใ นหน่วยงาน
ไดรั้บความสุขในการทาํงาน ไดช้ดัเจนเพิ�มมากขึ%นกว่าบุคลากรกลุ่มเดิม จะมีความคิดเห็นต่อ
การรับรู้คุณค่าในตนและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานจะส่งผลความสุขในการทาํงานอย่างไร 

4.2 ผูวิ้จยัครั% งต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอื�น เช่น การใชเ้ทคนิคการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมดว้ยเพื�อประโ ยชน์ต่อไปนี%  ไดแ้ก่ 
              4.2.1 เพื�อตอ้งการความแม่นยาํของผลที�ไดรั้บไม่ว่าผลที�ไดรั้บจะสอดคลอง้ 
หรือไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�มีมาก่อนหนา้นั%น 
              4.2.2 เพื�อคน้หาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลที�ผลการศึกษาบางประเด็นไม่ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัก่อนหนา้นี%  

4.3 ผู้วิจัยครั% งต่อไ ปอาจเลือกใ ช้สถิติอื�นๆ  ที�ท ําใ ห้ผลการศึกษามีความชัดเจน 
มากขึ%น 
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บรรณานุกรม 
วลัยา โ ชติการณ์. (<=>?) การรับรู้คุณค่าในตน ความเพลิน และการไดรั้บการเริมสร้าง

พลงัอาํนาจในงานที�ทาํนายความสุขในการทาํงานของพนกังานในบริษทัแห่งหนึ�ง 
ดวงพร จนัทร์ศรี. (<===) ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าใ นตน การได้รับการ

เสริมสร้างพลงัอาํนาจ และการทาํงานเป็นทีมกบัความสุขในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ 
ณฐมน ภูศิริ มหาสุขวงศ์. (<=><) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าในตนกบัความพึง

พอใจในการทาํงานของขา้ราชการศาลยุติธรรมในจงัหวดันครราชสีมา 
            ทธักร ธนาวริทธ์ (<=>C) ความเหมาะสมของบุคคลกบัสิ�งแวดลอ้มใ นการทาํงานและ
พฤติกรรมการสร้างนวตักรรมในการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

อิษฎา เจตินัย (<=><) ปัจจัยทางจิตวิทยาที�ส่งผลต่อภาวะหมดไฟใ นการทาํงานของ
พนกังานการเคหะแห่งชาติ 

วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (<=>E) การศึกษาความสุขใ นการทํางานของบุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

สุนิษา สุขชื�น (<==F) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รกบัความ
ผูกพนัธ์ต่อองคก์รของพนกังานหน่วยงานธุรกิจเทคโ นโ ลยี บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

พานุวฒัน์ แกมชยัภูมิ (<==F) การศึกษาความสุขในการทาํงานและความผูกพนัธ์ต่อ
องคก์รของพนกังานกลุ่มบริษทัพฒัน์กล 

ณชัภทัรกานต์ โ ชติศิริ (<=>E) ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปรับตวักบัความสุขในการ
ทาํงานของแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า 

ทวี เอนกสุข (<=>E) ความสุขในการทาํงาน ของบุคลากร สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 
            เอกสฤษดิI  ลกัษิตานนท ์และคณะ (<==F) ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ 

ชยัรัตน์ จิตต์มั�น (<==J)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าในตน คุณภาพชิวิตในการ
ทาํงานที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 

อลิษา ศรีคราม (<==F) สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน 
ของพนกังานสายปฏิบติัการฯ มหาวิทยาลยัสุรนารี 
 
 


