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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีความสุขในการ
ท างาน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐานด้วยสถิติ 
การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีระดบัการศึกษา รายได้ 
และหน่วยงาน/สังกัดที่ท างานตา่งกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมตา่งกัน 
 
 
ค าส าคัญ ; ความสุขในการท างาน; การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study happiness at Work of Personnel at 
Port Authority of Thailand. 2) to study happiness at Work of Personnel at Port Authority of 
Thailand separated by Personal factors. 
 The sample group was 400 people in Personnel at Port Authority of Thailand. The 
questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression 
Analysis. Multiple Regression. 
 The results of hypothesis testing showed that Personnel at Port Authority of 
Thailand with educational qualifications, income and Count unit is different, Making the 
Happiness at Work of Personnel at Port Authority of Thailand was different. 
 
Keyword : Happiness at work 
 
บทน า 
 
 การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอยา่งยิ่ง กลา่วได้ว่าการท างานนั้นเปน็ส่วนหนึ่งของ
ชีวิตที่ปฏบิัติมากกวา่กิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม มนุษย์ได้ใช้เวลาหนึง่ในสามของ
ชีวิตเป็นอยา่งน้อยอยู่ในองค์กร โรงงานหรือส านักงาน และในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จ าเปน็ต้องใช้เวลาของ
ชีวิตเก่ียวข้องกับการท างานเพิ่มขึ้นไปอีก การท างานเป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อชวีิตมนุษย์ เพราะ
เป็นโอกาสทีท่ าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นทั้งหลาย 
จากผู้เก่ียวข้องในการท างาน ดงันั้นการท างานจึงเปน็การเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ที่ตนเองมี อันจะน ามาซึง่ความภาคภูมิใจและความพึงพอใจในชีวิต ในขณะทีป่ระเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะของ
ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICS) เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีคนเป็นจ านวนมากใช้เวลาของ
ชีวิตเก่ียวข้องกับการท างานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนในทุกระดับของการจ้างงาน และหากว่าเวลา
ส่วนมากของชีวติในการท างานนี้ มนุษยไ์ด้อยู่กับสิง่ที่ตนเองพอใจ ก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดสภาพการท างานที่ดี ย่อมมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี และส่งผลให้ชีวิตโดยสว่นรวมของ
บุคคลนัน้เป็นสุข ซึ่งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดว้ย อันเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
 ความสุขในการท างานของพนักงาน ย่อมเปน็ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ  
มีผลส ารวจที่พบว่าพนักงานส่วนมากเชื่อม่ันวา่ ชีวิตการท างานต้องดีกว่าเดิม หากไม่เป็นอย่างที่คิด ทางเลือก
ก็คือ “เปลี่ยนงานใหม่” โดยเฉพาะเมื่อไม่มีความสุขกับการท างาน ส าหรับประเทศไทย พบว่าทุกๆ 100 คน 
จะมี 61 คนที่มีทัศนคติดา้นบวกกับงาน พนักงานที่มีความพึงพอใจต่องานมากที่สดุ คือกลุ่มที่ท างานปจัจุบนั
มาประมาณ 3-5 ปี ในทางตรงกันข้ามพนักงานที่ให้คะแนนความสุขต่ าทีสุ่ดเปน็พนักงานที่เพิ่งเร่ิมงาน (ส่วน
ใหญ่ท างานในองค์กรมาน้อยกวา่ 1 ปี) และจากการส ารวจพบวา่มี 4 ปัจจัยทีท่ าให้พนักงานมีความสุขในที่
ท างาน โดยคนไทยให้ความส าคัญกับสถานที่ท างานที่เดินทางสะดวก และได้ท างานที่ตนเองต้องการ ความมี
ชื่อเสียงขององค์กร และความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นผลมาจากสภาพการจราจร 
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ในเมืองใหญ่ของประเทศและลักษณะการสร้างความสัมพนัธ์ในสังคมของคนไทย ปัจจัยที่อาจท าให้พนักงาน
ไม่มีความสุขจนถึงขั้นลาออก คือ การมีผู้น าที่ขาดคุณสมบตัิในการสร้างแรงบนัดาลใจ ไมไ่ด้รับการส่งเสริม 
ให้เติบโตในหน้าที่การงาน และไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ แม้ปัจจัยเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ท าให้
พนักงานมีความสุข แต่อาจมผีลต่อการตัดสินใจของพนักงานวา่จะอยู่ด้วยความภักดีต่อองค์กรหรือจะไป
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ืองความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อให้
ทราบถึงปจัจัยที่สง่ผลให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน และน าข้อมูลที่ได้รับมาปรบัใช้ให้ตรงจุดมากข้ึน 
เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการท างานที่มากข้ึน ซึง่ผู้วิจัยเห็นวา่ข้อมูลและผลการศึกษาในครั้งนี้จะเปน็
ประโยชน์ต่อองค์กรในการน าไปก าหนดนโยบายและวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างความสุขในการท างานให้กับ
บุคลากรขององค์กร และเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยเป็นแนวทางในการบริหารและจดัการให้
พนักงานเกิดความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมมาตรฐานการดูแลพนักงานการทา่เรือ
แห่งประเทศไทยให้สามารถปฏบิัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพอันจะสง่ผลดตี่ออุตสาหกรรมคมนาคมของ
ประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปน็การศึกษาเก่ียวกับความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย โดยมีขอบเขตของงานวิจยั ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตของประชากร ท าการศกึษาผู้ที่มีความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 3,133 คน 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนบุคลากรของพนักงานการทา่เรือแห่ง
ประเทศไทยที่มีความสุขในการท างานที่แน่นอน การก าหนดกลุม่ตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตาราง 
หาขนาดกลุ่มตัวอยา่งของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
ที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และจากการเปิดตารางที่ระดบัความเชื่อม่ันที่ 95% 
เปอร์เซ็นต์พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของ
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงาน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัต่างๆ รวมถึงเพื่อศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขในการ
ท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี ้
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา รายได้ สถานภาพ 
หน่วยงาน/สังกัดที่ท างาน อายกุารท างาน 
  ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย ได้แก่ ด้าน
การมีสุขภาพดี ด้านการมีน้ าใจ ด้านการรู้จักผ่อนคลาย ดา้นการพัฒนาความรู้ ด้านการมีคุณธรรม ด้านการ 
มีเศรษฐกิจการเงินดี ด้านการมคีรอบครัวดี ด้านสังคมทีด่ี 
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 5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนนิการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
 
  1. น าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสุขในการ
ท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย 
  2. ได้แนวทางในการเสริมสร้างความสุขในการท างานเสนอให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อ
น าไปวางแผน ปรับปรุง และพฒันาความสุขในการท างาน 
  3. เพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรในองค์กรอื่นต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการท างาน ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดงันี ้
 
 1. ด้านการมีสุขภาพด ี
  วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า ดา้นการมีสุขภาพดี หมายถึง มีสุขภาพทีด่ีแข็งแรงทั้ง
กายและใจ รู้จักกิน รู้จักใช้ ด้วยความเหมาะสม มีการออกก าลังกาย การพักผ่อน การรับประทานอาหาร  
ให้เหมาะสมกับวัย สถานการณ์ และฐานะทางการเงินของตนเอง หลายองค์กร ให้ความสนใจจดักิจกรรม 
ในด้านนี้ เนื่องจากต้องการดูแล สุขภาพที่ดีของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 
และจะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและใจ ส่งเสริมด้วยการออกก าลังกาย เป็นการลดความเครียดที่เกิดจาก
การท างานและการเจ็บไข้ การที่มีสุขภาพที่ดีจะน าไปสู่การมีความสุขในทีสุ่ด และย่อมส่งผลให้เกิดความสุข
และความรักในการท างาน ท าให้บุคลากร อยากอยู่กับองค์กรต่อไป 
 อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไวว้่า ด้านการมีสุขภาพรา่งกายแขง็แรง ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จัก
กินรู้จักใช้รู้จักนอน สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ เชน่ มีการเล่นกีฬา มีกิจกรรมสันทนาการ มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และมีสถานทีอ่อกก าลังกาย 
 
 2. ด้านการมีน ้าใจ 
  วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า ดา้นการมนี้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หมายถึง การสร้างคน 
ในองค์กรให้มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่จ าเป็นต้องใช้เงนิทองมากมายเพียงแค่เราต้องรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
ซึ่งแต่ละองค์กรต้องให้ความสนใจจัดกิจกรรมด้านนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสัมพนัธภาพทีด่ีระหว่าง บุคลากร
ของตนสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน เพื่อการท างานเป็นทมี และ เพื่อการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ในอนาคต 
 อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไวว้่า  ด้านการมีน้ าใจ หมายถึง การมีน้ าใจต่อกัน รู้จักแบ่งปันความ
รักใคร่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยินดีให้ความช่วยเหลือ และมีความปรองดองซึ่งกันและกัน 
 
 3. ด้านการรู้จักผ่อนคลาย 
  วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า ดา้นการรู้จักผ่อนคลาย หมายถึง ชีวิตคนท างานจะมี
ช่วงเวลาที่เผชิญกบัสถานการณท์างอารมณ์ บางคนอาจรู้สึกกดดันในที่ท างาน ไม่มีความสบายใจ อึดอัดใจ 
จนเกิดความเครียด ท าให้เป็นสิง่ที่คุกคามจิตใจ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ จะส่งผลให้
สภาวะของร่างกายและจติใจทดถอยลงไปด้วย ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสนใจจัดกิจกรรมด้านนี้ 
เนื่องจากเพื่อเป็นการ ผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน และจะท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
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   อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไวว้่า  หมายถึง รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตน รู้จักการผ่อนคลาย 
โดยการสร้างกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในการท างาน เพื่อรักษาสมดลุของชีวิต 
 4. ด้านการพัฒนาความรู้ 
  วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า ดา้นการพฒันาความรู ้หมายถึง ทุกคนต่างก็ต้องการมี
ชีวิตที่เปน็สุข และประสบความส าเร็จตามเปา้หมายและความตอ้งการ ที่จะให้บุคลากรมีการพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ควรจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่นอกเหนือจากประเด็นการท างาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้บุคลากร 
มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และด ารงชีวติอยู่ได้ ในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
  อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไวว้่า  หมายถึง การไดพ้ัฒนาตนเองจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความรอบรู้ช านาญและน าไปสู่ความเป็นมืออาชพี ท าให้เกิดความก้าวหน้าในการท างาน และมีความมั่นคง 
 
 5. ด้านการมีคุณธรรม 
  วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า ดา้นการมีคุณธรรมประจ าใจ หมายถึง การพฒันาจาก
ภายใน มีเป้าหมายหลักให้ตื่นรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง เปลี่ยนแปลงความรู้สกึนึกคิด
เก่ียวกับเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ โดยเร่ิมจากความสุขภายใน หาคนเรามีความพึงพอใจและเห็นคุณค่า 
ในตนเองก็จะสามารถท าให้เรามีคุณลักษณะที่ดีด้วย เช่น การมีน้ าใจ เข้าใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลอื และการ
ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง 
  อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไวว้่า  หมายถึง มีความศรัทธาและมีศีลธรรมในศาสนาในการ
ด าเนินชีวิต ยึดหลักค าสอนของทุกศาสนาที่ต้องการให้เป็นคนด ีซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน
ของสังคมมนุษย ์
 
 6. ด้านมีเศรษฐกิจการเงินด ี
  วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า ดา้นมีเศรษฐกิจการเงินดี หมายถึง องค์กรส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล เช่น มีการออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและยามเกษียณ 
ในบางองค์กรจะมปีัญหาเรื่องการเป็นหนี้ของบุคลากรจ านวนมาก เป็นการดูแลพนักงานมากกว่าเร่ืองงาน 
โดยมีการช่วยแก้ไขปัญหาชวีิตให้พนักงาน หรือหากเป็นองค์กรขนาดเล็ก ผู้บริหารจะเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหา
ทางการเงิน อยา่งน้อยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหนี้นอกระบบ ในอนาคต 
  อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไวว้่า  หมายถึง รู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตน
และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินของชีวิต 
 
 7. ด้านการมีครอบครัวดี 
  วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า ดา้นการมีครอบครัวดี หมายถึง องค์กรต้องให้
ความส าคัญกบัครอบครัวของพนักงาน สนบัสนุนให้มีกิจกรรมระหว่างพนักงานกบัครอบครัวพนักงานและ
องค์กร องค์กรไหนจะสร้างองคก์รแห่งความสุขในด้านนี้ไดน้ั้นขึน้อยู่กับบริบทขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
การให้ความส าคัญ กับปญัหาของพนักงานในองค์กร รวมถึงความต้องการของพนักงานในองคก์ร คือ
บุคลากรมีความรู้สึกประทับใจองค์กรที่มีการดูแลครอบคลุมไปถงึครอบครัวของตนเอง เมื่อครอบครัวของตน
มีความสุขจึงสง่ผลท าให้ราคากรสามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
  อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไวว้่า  หมายถึง มีครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และอบอุ่น มีสมาชิก 
ที่รักใคร่ปรองดองกัน คอยให้ก าลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยด ี
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 8. ด้านสังคมที่ด ี
  วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า ดา้นสงัคมที่มีความสุข หมายถึง มีความรัก ความสามคัคี
ความเอ้ือเฟื้อต่อชุมชนที่ตนท างาน มีสงัคมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี เชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเปน็อยู่ที่ดีจะท า
ให้องค์กร มีการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสง่เสริม ให้ชุมชนโดยรอบมีสภาพความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น ท าให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้ 
  อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไวว้่า  หมายถึง มีสังคมรอบข้างทีด่ี มีสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่ดี มีความสามัคคีเกิดขึ้นในองค์กร มีการพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันทั้งผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร 
มีความไว้วางใจและเข้าใจกัน 
 
การออกแบบการวิจัย 
 
  เป็นการวิจัยแบบไมท่ดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มกีารจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้ง
เดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิต ิ
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เพื่อจะน าเอาข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยหรือเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา โดยผู้วจิัยได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ 
รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยัที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เก่ียวข้องในคร้ังนี้ 
และน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีผู่้วิจัยก าหนด โดยการตั้งข้อคาถามในแบบสอบถามต้อง
เป็นค าถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะอีกด้วย ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิธวีิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถาม
ทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในสว่นของแบบสอบถามปลายปดิผู้วิจัยมีตวัเลือกค าตอบให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถามปลายเปดิผู้วิจัยจะก าหนดเฉพาะค าถามให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับ ปัจจัยส่วนบุคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ หน่วยงาน/สังกัดที่ท างาน และอายุการท างาน มีจ านวน
ข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 ความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย เปน็คาถามที่เก่ียวข้อง
ความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ดา้นการมสีุขภาพดี ด้าน
การมีน้ าใจ ด้านการรู้จักผ่อนคลาย ด้านการพัฒนาความรู้ ด้านการมีคุณธรรม ด้านการมีเศรษฐกิจการเงินดี 
ด้านการมีครอบครัวดี และดา้นสังคมที่ดี มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 42 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะ
ประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดงันี้ 
 ระดับความสุข การให้คะแนน 
 ระดับความสุขมากที่สุด  5 คะแนน 
 ระดับความสุขมาก  4 คะแนน 
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 ระดับความสุขปานกลาง  3 คะแนน 
 ระดับความสุขน้อย 2 คะแนน 
 ระดับความสุขน้อยที่สุด  1 คะแนน 
 ส่วนที่ 3 ท่านคิดวา่ปัจจัยใดบา้ง ที่ท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน เปน็ค าถามที่เก่ียวข้อง
กับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวนข้อ
ค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็น 
 ผู้วิจัยแบ่งช่วงของระดบัความคดิเห็นของความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่ง
ประเทศไทย ด้วยการหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ โดยใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 
  ช่วงคะแนน = คะแนนสงูสุด – คะแนนต่ าสุดจ านวนระดับชั้น 
        
  จ านวนระดับชั้น 
  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ไดช้่วงคะแนนเทา่กับ = 0.80 

 

 โดยแบ่งความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าในส่วนที่ 2 ดังต่อไปนี ้
 ค่าเฉลี่ย ความหมาย   
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 มีระดับความสุขในระดับน้อยทีสุ่ด 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 มีระดับความสุขในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 มีระดับความสุขในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 มีระดับความสุขในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 มีระดับความสุขในระดับมากที่สดุ 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแลว้ จึงได้น าข้อมูลนัน้มาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ สถานภาพ หน่วยงาน/
สังกัดที่ท างาน และอายุการท างาน 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 
ด้านการมีสุขภาพดี ด้านการมีน้ าใจ ด้านการรู้จักผ่อนคลาย ด้านการพัฒนาความรู้ ด้านการมีคุณธรรม  
ด้านการมีเศรษฐกิจการเงินดี ดา้นการมีครอบครัวดี และดา้นสังคมที่ดี 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย จ าแนกตามเพศ จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 
  2.2 ความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย จ าแนกตามอายุ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ หน่วยงาน/สังกัดที่ท างาน และอายุการท างาน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
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ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 
ผลการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือ 
แห่งประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดงัต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับความสุขมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายดา้นพบว่า ความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย โดยด้านการมนี้ าใจอยู่ในระดบัความสุขมากทีสุ่ด และดา้นการมสีุขภาพดี ดา้นการรู้จักผ่อน
คลาย ด้านการพฒันาความรู้ ดา้นการมีคุณธรรม ด้านการมีเศรษฐกิจการเงินดี ด้านการมีครอบครัวดี และ
ด้านการมีสงัคมที่ดี อยู่ในระดบัความสุขมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ หน่วยงาน/สงักัดที่ท างาน และอายุการท างาน สามารถ
สรุปการวิจัยได้ดังนี ้
  2.1 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีเพศ อายุ สถานภาพและอายุการท างานตา่งกัน 
ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
  2.2 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีระดบัการศึกษา รายได้และหน่วยงาน/สังกัด 
ที่ท างานตา่งกันท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงคไ์ด้ดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับความสุขมาก 
  1.1 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความสุขในการท างานดา้นการมีสุขภาพดีในระดบั
ความสุขมากโดยพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยส่วนมากเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี รู้จักกินและรู้จักใช้ 
ด้วยความเหมาะสม มีการพักผอ่นอย่างเพียงและเหมาะสมกับวัยของตน ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีนัน้ ก่อให้เกิด
ผลที่ตามมาคือ มีประสิทธิภาพในการท างาน ตั้งใจและเต็มใจทีจ่ะท างาน และลดความตึงเครียดที่เกิดจาก
การท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้ว่า การมีสุขภาพที่ดี 
แข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักกิน รู้จักใช้ ด้วยความเหมาะสม มีการออกก าลังกาย ได้รับการพักผอ่นที่เพียงพอ 
จะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการท างานและการเจ็บไข้ การที่มีสุขภาพที่ดีจะน าไปสู่การมีความสุขในทีสุ่ด 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไว้วา่ Happy Body หมายถึง การมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ทั้งกายและใจ รู้จักกิน รู้จักใช้ สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่  
  1.2 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความสุขในการท างานดา้นการมีน้ าใจในระดบั
ความสุขมากที่สดุโดยพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยส่วนมากเชื่อว่า การสร้างคนในองค์กรให้มีน้ าใจ
เอ้ือเฟื้อต่อกัน ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินทองมากมายเพียงแค่เราต้องรู้จักแบ่งปันซึ่งกนัและกัน ก่อเกิดการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรกับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไว้ว่า 
การมีน้ าใจต่อกัน รู้จักแบ่งปันความรักใคร่ ยินดีให้ความช่วยเหลือ และมีความปรองดองซึ่งกันและกัน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไวว้่า ด้านการมีน้ าใจ หมายถึง การสร้างคน 
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ในองค์กรให้มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่จ าเป็นต้องใช้เงนิทองมากมายเพียงแค่เราต้องรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน เพื่อการท างานเป็น
ทีม  
  1.3 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความสุขในการท างานดา้นการรู้จักผ่อนคลาย 
ในระดับความสุขมากโดยพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยสว่นมากเชื่อว่า การรู้จักจัดการกับอารมณ์ของ
ตน รู้จักการผ่อนคลาย โดยการสร้างกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและลดความตงึเครียดที่เกิดขึ้นในการท างาน 
เพื่อรักษาสมดุลของชีวิต ช่วยลดความเครียดจากการท างาน และจะท าให้งานมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ณฐมน ชูติสูตร (2556) กล่าวไว้ว่า การรู้จักผ่อนคลายกบัสิ่งตา่งๆ ที่เข้ามาในชวีิต นั่นคือ
ความสมดุลในชีวิต และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ วัชระ ณรงคฤ์ทธิเดช (2560) กล่าวไว้วา่ ด้านการรู้จักผ่อน
คลาย หมายถึง ชีวิตคนท างานจะมีช่วงเวลาที่เผชิญกับสถานการณ์ทางอารมณ์ บางคนอาจรู้สึกกดดันใน 
ที่ท างาน ไม่มีความสบายใจ อึดอัดใจ จนเกิดความเครียด อาจจะส่งผลให้สภาวะของร่างกายและจิตใจทด
ถอยลงไปด้วย  
  1.4 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความสุขในการท างานดา้นการพฒันาความรู้ใน
ระดับความสุขมากโดยพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยส่วนมากเชื่อว่า การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลาจากแหล่งตา่งๆ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ช านาญและน าไปสู่ความเปน็มืออาชพี ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าในการท างาน และมีความมั่นคง ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ ชินกร น้อยค ายาง และ ปภาดา 
น้อยค ายาง (2555) กล่าวไว้วา่ การสนับสนนุให้บุคลากรรู้จักศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่ง
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความช านาญและรอบรู้ จึงจะท าให้เกิดความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไวว้่า ด้านการพัฒนาความรู้ หมายถึง ทุกคน
ต่างก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุข และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและความต้องการ ที่จะให้บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  1.5 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความสุขในการท างานดา้นการมีคุณธรรมในระดบั
ความสุขมากโดยพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยส่วนมากเชื่อว่า การพัฒนาจากภายในท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพืน้ฐานในตนเอง โดยเร่ิมจากความสุขภายใน หาคนเรามีความพงึพอใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเองก็จะสามารถท าให้เรามีคุณลักษณะที่ดีดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุมาลี ดวงกลาง (2560) 
กล่าวไว้วา่ การมีศีลธรรม คือ มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการด ารงชีวติ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้วา่ ดา้นการมคีุณธรรม หมายถึง การพัฒนาจากภายใน  
มีเป้าหมายหลักให้ตื่นรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพืน้ฐานในตนเอง เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเพื่อน
มนุษย์และธรรมชาติ  
  1.6 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความสุขในการท างานดา้นการมีเศรษฐกิจการเงิน
ดีในระดับความสุขมากโดยพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยส่วนมากเชื่อวา่ การที่รู้จักเก็บรู้จักใช้ จะไม่
ก่อหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนและครอบครัวอย่างถูกวิธี และมีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน
ของชีวิต ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล (2555) กล่าวไว้ว่า การที่เราสามารถจัดการ
รายรับรายจา่ยของตนได้ รู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี รู้จักการท าบญัชีครัวเรือน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้วา่ ดา้นมีเศรษฐกิจการเงินดี หมายถึง การออมไว้ใชใ้นยามฉุกเฉิน
และยามเกษียณ  
  1.7 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความสุขในการท างานดา้นการมีครอบครัวดีใน
ระดับความสุขมากโดยพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยส่วนมากเชื่อว่า องค์กรให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวของพนักงาน รวมถึงความต้องการของพนักงาน ท าให้มีความรู้สึกประทับใจ ที่มีการดูแล
ครอบคลุมไปถึงครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความสุขจึงส่งผลท าให้สามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กล่าวไว้ว่า ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ปลูกฝัง
นิสัยรักครอบครัว เพื่อน าไปเปน็หลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรักและความเชื่อมั่น และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้วา่ ดา้นการมีครอบครัวดี หมายถึง การสนบัสนนุให้มีกิจกรรม
ระหว่างพนักงานกับครอบครัวพนักงานและองค์กร การให้ความส าคัญกับปัญหาของพนักงานในองค์กร 
รวมถึงความต้องการของพนักงานในองค์กร  
  1.8 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความสุขในการท างานดา้นการมีสงัคมที่ดีในระดบั
ความสุขมากโดยพนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยส่วนมากเชื่อว่า การมีความรัก มีความสามัคคี มีความ
เอ้ือเฟื้อต่อชุมชน มีสังคมที่ดี มสีภาพแวดล้อมที่ดี จะท าให้องค์กรมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชาญวิทย์ วสนัต์ธนารัตน์,จุลัยวรรณ ด้วงโคตะและนพพร ทิแก้วศร (2556) 
กล่าวไว้วา่ ความสุขที่เกิดจากสงัคม (happy society) คือ สังคมดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรักและความ
สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อคนในชุมชน คนท างาน และที่พักอาศัย และสอดคล้องกับแนวคิดของ วัชระ ณรงค์ฤทธิ
เดช (2560) กล่าวไว้วา่ ด้านสังคมที่มีความสุข หมายถึง มีความรัก ความสามัคคีความเอ้ือเฟื้อต่อชุมชนทีต่น
ท างาน มีสงัคมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ผลการศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ หน่วยงาน/สงักัดที่ท างาน และอายุการท างาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีเพศต่างกนัท าให้ความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีเพศต่างกัน ท าให้
ความสุขในการท างานเหมือนกัน อาจเนื่องจากมีความพึงพอใจเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
 เจนจิราพร รอนไพริน (2558) กล่าวไว้วา่ เพศ ความพึงพอใจในงานที่ท าขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ท าด้วยวา่
เป็นลักษณะงานใด และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ อภิชาติ ภู่พานิช (2551) กล่าวไว้ว่า เพศหญงิมีความ 
พึงพอใจในการท างานมากกว่าเพศชายเพราะเพศหญิงมีความตอ้งการทางด้านการเงินและความ
ทะเยอทะยานทางอาชีพ น้อยกว่าเพศชาย 
  2.2 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีอายุตา่งกันท าให้ความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีอายุต่างกัน ท าให้
ความสุขในการท างานเหมือนกันและคลา้ยคลึงกนั โดยอายุที่ตา่งกันไมส่ามารถบ่งชี้ถึงการถึงความสุขในการ
ท างานที่ตา่งกัน เนื่องจากช่วงอายุที่ต่างกัน ไม่มผีลต่อความสุขในการท างานมากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) กล่าวไว้วา่ ระยะเวลาและประสบการณ์ในการท างาน ผูท้ี่มีอายุ
มาก มักจะมีประสบการณ์ในการท างานนาน แต่ก็ข้ึนอยู่กับลักษณะงานและสถานการณ์ในการท างานด้วย 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชาติ ภู่พานิช (2551) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในการท างานจะสูงเมื่อ
บุคคลมีอายุมากข้ึน แตบ่างกลุ่มกลับพบวา่ความพงึพอใจในการท างานจะลดลง 
  2.3 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีระดบัการศึกษาตา่งกันท าให้ความสุขในการ
ท างานโดยภาพรวมตา่งกัน ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าการทีพ่นักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยทีม่ีระดับ
การศึกษาต่างกัน ท าให้ความสขุในการท างานตา่งกัน โดยระดบัการศึกษาที่ตา่งกันสามารถบ่งชี้ถึงความสุข
ในการท างานทีต่่างกนั อาจเนื่องมาจากการใชช้ีวิตที่ตา่งกัน มวีธิีแนวทางในการปฏบิัติตัวตา่งกนั แนวคิด
ต่างกัน เลือกสิ่งที่ต้องการได้ตามระดับการศึกษาทีไ่ด้เรียนรู้ผา่นมา รู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไมด่ี ซึง่สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) กล่าวไว้วา่ การศึกษา มักจะขึ้นอยู่กับงานทีท่ าวา่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของคนท างานหรือไม่ และสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชาติ ภู่พานิช (2551) กล่าวไว้
ว่า ระดับการศึกษา คนที่ยงัไม่จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาจะมีความพึงพอใจในการท างานสูงสุด 
  2.4 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีรายได้ตา่งกันท าให้ความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมต่างกัน ซึง่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่พนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้
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ความสุขในการท างานต่างกัน เนื่องจากพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มีรายไดน้้อยกว่า 
15,000 บาท ท าให้การใชช้ีวิตในการด ารงชีวิต มีความแตกตา่งกันตามแต่ละช่วงเงนิเดือน การตัดสินใจ 
ในการใช้เงินต้องรอบคอบมาก ในขณะที่คนที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกของที่มี
ประโยชน์ในราคาค่อนข้างสูงได ้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) กล่าวไว้วา่ 
ระดับเงินเดือน มีส่วนในการสร้างความพงึพอใจในการท างาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ กุญธิภา กิติวงษ์
ประทีป (2550) กล่าวไว้วา่ ร้อยละ 80 ของบุคคลที่มีความสุข เกิดจากพื้นฐานชวีิตที่ดี และปัจจัยส่งเสริมอีก
หลายประการ เชน่ ระดบัการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส  
  2.5 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีสถานภาพต่างกนัท าให้ความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมไมต่่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่าการที่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีสถานภาพตา่งกัน 
ท าให้ความสุขในการท างานเหมือนกันและคลา้ยคลึงกนั โดยสถานภาพที่ต่างกันไมส่ามารถบ่งชีถ้ึงการถึง
ความสุขในการท างานที่ตา่งกัน อาจไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานภาพเพยีงอย่างเดียว อาจมปีัจจัยอื่นร่วมด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) กล่าวไว้ว่า เปรียบเทียบความสุข จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือนโดยเฉลี่ย ที่พักอาศัย  
และภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ณิชารีย์ แก้วไชยษา (2559) กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขในการท างาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การที่มีสมาชิก 
ในครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ต าแหน่งงาน อายุการท างาน การท างานล่วงเวลา  
  2.6 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีหน่วยงาน/สังกัดที่ท างานตา่งกันท าให้ความสุข
ในการท างานโดยภาพรวมตา่งกนั ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการทีพ่นักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มี
หน่วยงาน/สังกัดที่ท างานต่างกนั ท าให้ความสุขในการท างานตา่งกัน โดยหน่วยงาน/สังกัดที่ท างานทีต่่างกนั
สามารถบง่ชี้ถึงการถึงความสุขในการท างานที่ต่างกัน อาจเนื่องจากหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน มีความคิด  
มีค่านิยม ทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา 
(2553) กล่าวไว้ว่า คนท างานมคีวามสุขในชีวติมากกว่าในการท างาน ในขณะที่ความสุขในการท างานก็มี
ความแตกต่างกันไปตามเพศ รายได้ ต าแหนง่หน้าที่ และลักษณะงานที่ท า ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสุข 
ในการท างานมากที่สุดคือ งาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ สรุพงษ์ นิ่ม
เกิดผล (2555) กล่าวไว้วา่ การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้เติบโต 
ในหน้าที่การงาน บนหลักธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อเติมความสุขในการท างานของ
พนักงานให้มีมากยิ่งขึ้นต่อไป  
  2.7 พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีอายุการท างานตา่งกันท าให้ความสุขในการ
ท างานโดยภาพรวมไมต่่างกนั ซึง่ผู้วิจัยมีความเห็นวา่การที่พนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทยที่มีอายุการ
ท างานตา่งกัน ท าให้ความสุขในการท างานเหมือนกันและคลา้ยคลึงกัน อายุการท างานอาจไม่สามารถบอก
ได้ว่า ความสุขในการท างานตา่งกันอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) กล่าว
ไว้ว่า ประสบการณ์ มีส่วนเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการท างานของบุคคลที่ท างานมานาน จนมีความรู้ 
ความช านาญในงานมากข้ึน ท าให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ท า และสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชาติ  
ภู่พานิช (2551) กล่าวไว้วา่ ระยะเวลาในการท างาน ในระยะแรกเริ่มท างานบุคคลจะมีความพึงพอใจในการ
ท างานสงูและจะลดลงเร่ือยๆ จนถึงปีที่ 5 หรือปีที่ 8 จากนัน้กจ็ะเพิ่มข้ึนอีกเมื่อมีอายุมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเปน็แนวทางส าหรับ
องค์กร ดังต่อไปนี ้
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 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย
ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไมต่่างกนั ดังนัน้องค์กรจึงไม่ควรเน้นประเด็นความ
สนใจเกี่ยวกับเร่ืองปัจจัยด้านเพศของพนักงาน เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจบุันบทบาทของเพศชายและเพศ
หญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป เพศชายและหญิงมีความพงึพอใจคล้ายคลึงกนั 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานการทา่เรือแห่งประเทศไทย
ที่มีอายุต่างกนั ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ตา่งกัน ดังนัน้องค์กรจึงไม่ควรเน้นประเด็นความ
สนใจเกี่ยวกับเร่ืองปัจจัยด้านอายุของพนักงาน เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจบุันอายทุุกช่วงวัยต่างแสวงหา
ความสุขในการท างานที่คลา้ยกนั 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมตา่งกัน ดงันัน้องค์กรจึงควร
เน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองปัจจัยด้านระดบัการศึกษาของพนักงาน เพราะได้รับสารไม่เหมือนกัน  
มีความคิด มีค่านิยม มทีัศนคติ มีความต้องการที่แตกต่างกนั 
 4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนกังานการทา่เรือแห่งประเทศ
ไทยที่มีรายได้ตา่งกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้นองค์กรจึงควรเน้นประเด็นความ
สนใจเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยด้านรายได้ของพนักงาน โดยรายได้ที่ตา่งกันสามารถบง่ชี้ถึงความสุขในการท างาน 
ที่ต่างกัน ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ท าให้การใช้ชีวิต มีความแตกตา่งกันตามแตล่ะช่วง
เงินเดือน การตัดสินใจในการใชเ้งินต้องรอบคอบมาก ในขณะทีค่นที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป 
สามารถเลือกของที่มีประโยชน์ในราคาค่อนข้างสูงได้ 
 5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยที่มสีถานภาพตา่งกนั ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ตา่งกัน ดงันัน้องค์กรจึงไม่ควร
เน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองปัจจัยด้านสถานภาพของพนักงาน โดยสถานภาพที่ตา่งกันไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงความสุขในการท างานทีต่่างกัน อาจไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานภาพเพียงอย่างเดียว อาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย 
 6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านหน่วยงาน/สังกัดที่ท างาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีหน่วยงาน/สังกัดทีท่ างานตา่งกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมต่างกัน 
ดังนั้นองค์กรจึงไม่ควรเนน้ประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองปัจจยัด้านหน่วยงาน/สงักัดที่ท างานของพนักงาน 
เพราะอาจเนื่องด้วยแต่ละหน่วยงานมีคา่นิยม มีความคิด มีทัศนคติที่แตกต่างกัน 
 7. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการท างาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยที่มีอายุการท างานต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนัน้องค์กรจึงไม่
ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองปัจจัยด้านอายุการท างาน เพราะอาจเนื่องด้วยปจัจุบนัพนักงานการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีอายกุารท างานไมส่ามารถบ่งชี้ถึงความสุขในการท างานที่ตา่งกัน อายุการท างาน
อาจไม่สามารถบอกได้วา่ ความสุขในการท างานตา่งกันอยา่งไร เพราะบางคนอายุงานน้อยแต่อายุตัวมาก 
บางคนอายุตัวน้อยแต่อายุงานมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการอธิบายความสุขในการท างานให้ได้มากข้ึน 
เช่น คุณภาพชีวิตในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน ความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตัว เป็น
ต้น 
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 2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอื่น เชน่ ใช้วิธีการสงัเกต การสนทนา
กลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และสมบูรณ์ ท าให้ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้มากข้ึนอีกด้วย 
 3. ควรมีศึกษาในองค์กรอื่น เพื่อท าการเปรียบเทียบ โดยอาจจะเปน็องค์กรเอกชน องค์กรของรัฐ 
หรือกลุ่มธุรกิจ 
 4. ควรมีการศึกษาแนวทางในการสร้างความสุขในการท างานที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร 
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