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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงานที่มีผลตอความสุขในการ

ทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้คือขาราชการ ลูกจางประจำและพนักงานราชการสังกัดเรือนจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจำนวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหไดแกคาความถี่คารอยละคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบ

แบบ t-test สถ ิต ิความแปรปรวนทางเด ียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสู การ

เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธิ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มี อายุ ระดับการศึกษา

ตางกันทำใหความสุขในการทำงานโดยภาพรวมตางกันและบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มี เพศ 

รายไดตอเดือน และประเภทบุคลากร ตางกันทำใหความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไมตางกันนอกจากนี ้ปจจัย

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการดานสภาพแวดลอมในที่ทำงาน ดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน ไมมีผลตอความสุขใน

การทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

คำสำคัญ : ความสุข;การทำงาน 
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ABSTRACT 

This research study aims 1) to study the level of happiness in work of Prison personnel, 

Ayutthaya Province2) To study happiness in work of personnel Pranakorn Sri Ayutthaya Prison 

Classified by personal factors3) to study the factors that Causing happiness in work that affects 

the happiness of work for prison personnel in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

The sample group in this research is government officials. Permanent employees and 

government employees Under the Pranakorn Sri Ayutthaya prisons, totaling 100 people by using 

a questionnaire as a tool in Data collection The statistics used in the analysis were frequency, 

percentage, mean and Standard deviation The hypothesis was tested using t-test statistical one-

way ANOVA. Into comparison Using LSD method and multiple regression analysis. 

The results of hypothesis testing showed that Pranakorn Si Ayutthaya prison personnel 

with different educational levels make happiness in The overall work was different and the 

prison personnel in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, gender, monthly income. And different 

types of personnel, causing Overall happiness in work is no different. 

 

บทนำ 

กรมราชทัณฑเปนหนวยงานในสงกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวยเรือนจำและทัณฑสถานตางๆ

รวมกันทั้งสิ้น 143 แหงโดยแบงการบริหารงานเรือนจำและทัณฑสถานออกเปน 9 เขต มีเรือนจำอิสระรวม 15 

แหงกรมราชทัณฑ มีภารกิจหนาที่ควบคุมผูกระผิดและแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูกระทำผิดใหสามารถกลับตน

เปนผลเมืองดีของสังคม จากภาระหนาที่ดังกลาวทำใหขาราชการในสวนของเรือนจำและทัณฑสถานตอง

ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหนาที ่อยู ตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาจะเปนวันธรรมดาหรือวันหยุดราชการโดยจะตอง

ปฏิบัติงานทั้งทางดานควบคุมผูตองขัง ดานการอยูเวรรักษาการณเพื่อปองกันการเกิดเหตุรายขึ้นภายในเรือนจำ

และทัณฑสถาน การแหกหักหลบหนีดานการแกไขและพัฒนาพฤตินิสัย ดานการอบรมและฝกวิชาชีพตลอดจน 

ดานการจัดสวัสดิการตางๆใหกับผูตองขัง จากลักษณะงานดังกลาวทำใหขาราชการในสวนของเรือนจำมีผลตอ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผูวิจัยในฐานะเปนขาราชการสังกัดเรือนจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสนใจที ่จะศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาวาบุคคลากรของเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสุขในการทำงานอยูใน

ระดับใดและปจจัยใดบางที่ทำใหเกิดความสุขในการทำงานของบุคคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

เพื ่อเปนแนวทางในการพัฒนาความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานตอหนวยงานตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของ บุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2.เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจำแนกตามปจจัย

สวนบุคคล  

  3.เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงานที่มีผลตอความสุขในการทำงาน ของบุคลากรเรือนจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากรบุคลากรสังกัดเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปงบประมาณ 2564 

ซึ่งประกอบดวยบคุลากร 3 ประเภท คือ ขาราชการ ลูกจางประจำ/ลูกจางชั่วคราว และ พนักงานราชการ รวม

ทั้งสิ้นจำนวน 100 คน (งานเจาหนาที่ ฝายบริหาร เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

2564) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 80 คน 

2.ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลรวมถึงเพื่อศึกษาคนควาปจจัยที่สงผลตอความสุขใน

การทำงานของของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

ตัวแปรที่ใชในกํารศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือน 

ประเภทบุคลากร ปจจัยที ่ส งเสริมความสุขในการทำงาน ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดาน

สภาพแวดลอมในที่ทำงาน ดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน 

ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1. เพื ่อใหทราบถึงระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรบุคลากรเร ือนจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

 2. เพื่อใหทราบถึงความสุขในการทำงานของบุคลากรโดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือน และประเภทบุคลากร 

 3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงาน ที่มีผลตอความสุขในการทำงานของ

บุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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บททวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดใหความหมายของความสุขออกเปน 4 ดาน  

ความหมายทั่วไป 

 ความสุขในการทำงาน พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 (2552) กำหนดนิยามความสุข

ไววา หมายถึง ความสบายกายสบายใจอยูดีมสีุขอยูเย็นเปนสุขหรือพบกับความสุขสมหวัง 

ดานปรัชญาและศาสนา  

พระธรรมโกศาจารย (2559, หนา 136-137)ไดกลาวถึงความสุขไววา ความสุขอันแทจริงไมตองใชเงิน 

ความสุขยิ่งแทจริงนั้นยิ่งมากเทาไหรยิ่งไมตองใชสตางคมากเทานั้น แมแตพระที่นิพพานไปแลววก็ถือเปนของให

เปลา ถาพระนิพพานของใครคิดเอาเงินคิดเอาสตางคแลว นิพพานนั้นก็เปนนิพพานเกนิพพานปลอมนิพพานจริง

ของพระพุทธเจาเรียกวาเปนการใหเปลาเสมอ เพียงแตตองทำอะไรบาง เรียกวาลางใจใหสะอาด อยางนี้เปนการ

เรียกวาไมคิดสตางค เพราะไมตองลางดวยสตางค แตลางดวยการประพฤติกระทําสิ่งที่ถูกตองในทางจิตใจก็จะ

สะอาด ไดนิพพานมาโดยไมตองใชสตางคแมนความสุขของคนทั่วไปก็เหมือนกัน ถายิ่งเปนความสุขที่ดีความสุขที่

แทจริงเปน ความสุขที่บริสุทธิ์มากเทาไหรก็ยิ่งไมตองใชสตางคมากเทานั้น เชนวาเราทำหนาที่ของมนุษยอยูที่โตะ

ทำงาน เราเปนคนจริง เปนคนตรง ซื่อสัตย เรามีความพอใจอิ่มใจในการที่ไดทำงาน เปนสุขอยูที่โตะทำงานไม

ตองไปสถานเริงรมย ไมตองไปสถานกามารมณซึ่งตองใชเงินมากๆ เราก็มีความสุขเปนความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ 

ในทางตรงกันขาม ถาเปนความสุขที่สกปรกก็เปนบาป ความสุขยิ่งสกปรกมากเทาไหรก็ยิ่งตองใชเงินมากเทานั้น

ความสุขที่สะอาดมากเทาไหรก็ยิ่งใชเงินนอยเทานั้นหรือไมตองใชเงินเลยถือเปนความสุขบริสุทธิ์อยางแทจริง 

ความหมายของความสุขในมุมมองดานจิตวทิยา 

 กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (2552, หนา 9-10) ไดใหความหมายวา ความสุขคือสภาพชีวิตที่

เปนสุขอันเปนผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาการดำเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ 

ความหมายของความสุขในมุมมองดานเศรษฐศาสตร  

กัลยาณี เสนาสุ (2559, บทคัดยอ) รายงานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสุขคนไทยวา งานวิจัย

เกี่ยวกับเรื่องความสุข สรุปไดวาตัวแปรระดับการศึกษาและรายได รายจายมีความสัมพันธทางบวกกับความสุข

ในขณะที่ตัวแปรเชิงเศรษฐกิจสังคม อ่ืน ๆ ไดใหผลที่ หลากหลาย ผลการศึกษาชิ้นนี้ไมเพียงยืนยันการคนพบของ 

งานวิจยัที่ในตางประเทศ แตยังไดพิสูจน ความสัมพันธของคุณภาพชีวิต (ในรูปแบบของความพึงพอใจในขภาพ

จิต ความพึงพอใจในครอบครัวความพึงพอใจในชุมชนและความพึงพอใจในงาน) วาเปนปจจัยสำคัญของความสุข

ของคนไทย ซึ่งผูที่มี อำนาจกำหนดนโยบายตองควรตระหนัก ขอสรุปที่สำคัญจากงานวจิัยชิ้นนีอี้กอยางหนึ่งก็คือ  
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ความสุข สามารถสรางไดจากหลายวิธี ณ ระดับสังคมความสุขที่สูงขึ้น สำหรับประชาชนสามารถเกิดขึ้นไดจาก 

นโยบายที่มุงไปในการสงเสริมสุขภาพที่ดี ความผูกพันในครอบครัว คุณภาพชีวิตที่สูงของชุมชนและ คุณภาพชีวิต

ในการทำงาน ประชาชนที่มีความสุข ยอมไดเปรียบกวาผูที่มีความทุกข รัฐบาลหรือผูมี อำนาจในการกำหนด

นโยบายควรเขาใจและตระหนักวาความสุขเปนสิ่งที่มีคุณคาอยางยิ่ง และมี มุมมองที่ชัดเจนตอประชาชนที่พวก

เขามีความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงควรจะบรรจุประเด็นเก่ียวกับ ความสุขไวในนโยบายการเมือง 

 

ความหมายของความสุขในการทำงาน 

 จิระสันต วงษวรสันต (2560)กลาวไววา ความสุขในการทำงาน หมายถึง การที่ บุคคลไดกระทำในสิ่งที่

ตนเองรัก มีความรูสึก สนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ตนเองไดทำ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ

ประสบการณ ที่ไดรับ กอเกิดการสรางสรรค การ ทำงานในทางบวก 

 เอกสฤษดิ ์  ลักษิตานนท และคณะ(2559)กลาวไววา ความสุขในการทำงาน หมายถึง ความรูสึก

ทางบวกที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณ ที่เกิดข้ึนในการทำ งาน โดยที่บุคคลนันเกิดความรูสึก

เพลิดเพลินสนุกสนาน กระตือรือรนในงานที่ทำ มีความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน ไดทำงานกับ เพื่อน

รวมงานที่ดีรับรู วางานที่ตนทำ นันมี ความสุข มีคนเห็นคุณคาของงานที่ทำ และมีความสุขในที่ทำงาน  

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 

 วชิรวัช งามละมอม (2558)กลาวไววาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดานปจจัยสวน บุคคลนั้นเปนลักษณะ

ทางดานประชากรศาสตรเปนความหลากหลายดานภูมิหลังของ บุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะ

โครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทำงาน  

 ณัฎฐสุดา นิลดา (2560) กลาวไววาปจจัยทางดานประชากรศาสตรถือเปน ปจจัยพื้นฐานที่แสดงใหเห็น

ถึงความแตกตางกันของแตละบุคคลที่ทำใหรูภูมิหลังของบุคคล นั้น ๆ ซึ่งผูศึกษาวิจัยนิยมนำแนวคิดทางดาน

ประชากรศาสตรมาศึกษา และนำมาเปนปจจัยที่ ใชในการทดสอบ สมมติฐานวา ลักษณะประชากรแตกตางกัน

ใหผลที่แตกตางกันอยางไรกับสิ่งที่ตนกำลังศึกษาอยูลักษณะทางประชากรศาสตร เปนปจจัยสวนบุคคล ที่จะ

สงผลกับความพึงพอในการปฏิบัติงาน โดย Khan et al. (2012) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนสวน 

หนึ่งที่จะมีผลตอทัศนคติที่พนักงานรูสึกตองานแตกตางกันซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร จะมี ความแตกตาง

กันในแตละบุคคลสงผลให ความตองการของแตละบุคคลมีไมเหมือนกัน ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกตาง

กันโดยปจจัยสวนบุคคลมีดังนี้ 
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1.อายุบุคลากรที่มีอายุแตกตางสงผลใหมีประสบการณในการทำงานที่แตกตางกัน หรือมีทัศนคติที่

แตกตางกันได  เชน คนที่มีอายุมากกวาอาจมีประสบการณ ทำงานมานานกวา และอายุงานสามารถบอกถึงความ

ตองการที่แตกตางกันดวย 

2.  เพศที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทำเพศหญิง มีความ

ออนโยน และมีแนวโนมการดูแลเอาใจใสมากกวาเพศชาย 

3. อายุงาน บุคลากรที่มีอายุงานมากจะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญรวมถึงมี ประสบการณในการ

ทำงานมากกวาทำ ใหไมตองปรับตัวให เขากับองคกรมากนัก แนวโนม คนที่มีอายุงานมากกวาจึงมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานมากกวาคนที่มีอายุงานนอยกวา 

4. ระดับเงินเดือน จากหลายๆ งานวิจัยพบวา ระดับเงินเดือนเปนปจจัยสำคัญ ที่สงผล ตอความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน รายไดที่แตกตางกัน สงผลให มีความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ระดับ

เงินเดือนที่สูงจะมีระดับความพึงพอใจที่สูงกวาระดับ เงินเดือนที่ตำ ซึ่งนำไปสูคุณภาพงานที่ดีกวาพนักงานใน

บริษัทนำเขาและจัดจำหนายสินคาแหงหนึ่งที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี ความสุขในการทำงานตางกัน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงาน  

 สุทินี จงจิตต (2558) กลาวไววาการทำงานทีม่ีความสุขควรจะประกอบไปดวยการทำงานที่มีความสนุก 

มีความทาทาย มีความเปนอิสระ มีหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ที่ดีรวมไปถึงมีสถานที่ทำงานที่เหมาะสมในอัน

ที่จะสรางบรรยากาศการทำงานอยางมีความสุข  จึงกลาวไดวาความสุขในการทำงานเกิดจากหลายปจจัยที่จะ

สามารถตอบสนองความ ตองการของแตละบุคคลใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกันออกไป 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

สุทินี จงจิตต (2558)ไดศึกษาเกี ่ยวกับเรื ่อง “ความสุขในการทำงานของบุคลากรกรม ศุลกากร 

กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา บุคลากรกรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร มี ความสุขในการทำงานโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก โดยในเรื่องที่มีความสุขนอยที่สุดคือ การทำงานอยางมีความสุขรองลงมาคือ การมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น สวนเรื่องที่มีความสุขนอยที่สุดคือความพึงพอใจตอสวัสดิการผลการเปรียบเทียบระดับ

ความสุขในการทำงาน  ของบุคลากรกรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประเภทบุคลากรและหนวยงานที่สังกัด พบวา บุคลากรที่

มีความตางกันในดานสถานภาพ ระดับการศึกษา และหนวยงานที่สังกัด มี ความสุขในการทำงานแตกตางกัน 

สวนบุคลากรกรมศุลกากรที่มีเพศอายุรายไดระยะเวลา ทำงาน และประเภทบุคลากรตางกัน มีความสุขในการ

ทำงานไมแตกตางกัน 
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การออกแบบการวิจัย 

 เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษา ตามสภาพที่

เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการ เก็บรวบรวมขอ มูลภาคสนามแบบ

วิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเปนการเก็บ ขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดย

ใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร ไดแก บุคลากรของเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน100 คน ประกอบดวย

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว(งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทั่วไป ณ วันที่ 31 

พฤษภาคม 2564) กลุมตัวอยาง 80 คน 

2. กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชสูตรคำนวณหาขนาดของตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro 

Yamane)  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที่เก่ียวของกับ ลักษณะปจจัยสวนบุคคล

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือน และประเภทบุคลากร มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 5 ขอ 

ประกอบดวยคำถามใน ลักษณะเปนคำถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กำหนดใหผู ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ 

 สวนที่ 2 ความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนคำถามที่เกี่ยวของ

กับความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนขอคำถาม 1 ขอคำถาม

ประกอบดวยคำถามในลักษณะประเมินคาความสุข 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อ

ตีความหมายดังนี้  ระดับความสุขมากที่สุด 5 คะแนนระดับความสุขมาก 4 คะแนน ระดับความสุขปานกลาง 3 

คะแนน ระดับความสุขนอย 2 คะแนน ระดับความสุขนอยที่สุด 1 คะแนน 

โดยแบงความสุขออกเปน 5 ระดับเพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยในการวิเคราะห คาในสวนที่ 2 

ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.80 มีระดับความสุขในระดับนอยที่สุด 1.81-2.60 มีระดับความสุขในระดับนอย 2.61-3.40  

มีระดับความสุขในระดับปานกลาง 3.41-4.20 มีระดับความสุขในระดับมาก 4.21-5.00 มีระดับความสุขในระดับ

มากที่สุด 
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สวนที่ 3 ปจจัย ที่สงเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน

คำถามที่เก่ียวของกับปจจัย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมการทำงาน ดานสัมพันธภาพในที่

ทำงาน มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 26 ขอ ประกอบดวยคำถามในลักษณะประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ 

(Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมายดังนี ้ เห็นมากที่สุด 5 คะแนน เห็นมาก  4  คะแนน  

เห็นปานกลาง 3 คะแนน เห็นนอย 2 คะแนน เห็นนอยที่สุด 1 คะแนน   

สวนที่ 4 ทานคิดวาหนวยงานของทานควรมีกิจกรรม หรือนโยบายอะไรบางเพื่อ สงเสริมใหเกิดความสุข

ในการทำงานเปนคำถามที่เก่ียวของกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนขอคำถาม 1 ขอ เปนคำถามในลักษณะคำถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 

การวิเคราะหขอมูล  

     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับการวิเคราะหในสวนนี้ เปนการวิเคราะหขอมูล

โดยสถิติเชิงพรรณนา ใชสถิติการหาคาความถี่(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

   1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency)กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

กลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประเภทบุคลากร 

   1.2 ใชคาเฉลี่ย(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร ที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดาน 

สภาพแวดลอมในที่ทำงาน ดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน และความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

   2. สถิติอนุมาน (InferentialStatistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

2.1 ความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวดัพระนครศรีอยธุยาจำแนกตาม เพศ จะ

ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 

2.2 ความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำแนก ตาม อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประเภทบุคลากร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) หากพบความ แตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD  

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยดานคาตอบแทนและสวสัดิการ ดานสภาพแวดลอมในที่ทำงาน ดาน

สัมพันธภาพในที่ทำงาน ที่มผีลตอความสุขในการทำงานของบคุลากรบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 

1.ผลการวิจัยความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมมรีะดับ

ความสุขมากที่สุดสวนใหญบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเห็นวาหนวยงานควรจัดใหมีบริการ

ทางการแพทยและการตรวจสุขภาพประจำปใหแกบุคลากร 

2. ผลการศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจำแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดบัเงินเดือน ประเภทบุคลากร สามารถสรุป ไดดังนี ้

2.1 บุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุตางกัน ทำใหความสุขในการทำงานโดยภาพรวม

ตางกัน  

2.2 บุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีระดบัการศึกษาตางกัน ทำให ความสุขในการทำงาน

โดยภาพรวมตางกัน  

3. ศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสขุในการทำงาน ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดาน

สภาพแวดลอมในทีท่ำงาน ดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน มีผลตอความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได ดงันี ้

3.1 ปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ที่มีผลตอความสุขในการ

ทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให

ความสำคัญตอปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงานดานคาตอบแทนและสวัสดิการในระดับมากที่สุด ในเรื่อง

ของการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของเรือนจำ  การจัดใหมีสโมสรและการจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายใน

เรือนจำ การจัดใหมีบริการทางการแพทยและการตรวจสุขภาพประจำป ซึ่งสวัสดิการดังกลาวเปนขัวญกำลังใจใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทำใหการทำงานเกิดความสามัคคี ความรวมมือรวมใจ การทำงานเปนทีม ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันในการทำงาน  

3.2 ปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงาน ดานสภาพแวดลอมในที่ทำงาน ที่มีผลตอความสุขในการ

ทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให

ความสำคัญตอปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงานดานสภาพแวดลอมในที่ทำงานในระดับมากที่สุดในเร่ืองของ

การมีสภาพจิตใจในขณะทำงานที่ดีจะทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน การ

มีความสุขความพอใจและมีความตองการในชีวิตมากกวานี้และตองการมีสิ่งตอบแทนที่เปนกำลังใจในการทำงาน  

3.3 ปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงาน ดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน ที่มีผลตอความสุขในการทำงานของ

บุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหความสำคัญตอ 
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ปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงานดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน ระดับมากในเร่ืองความพึงพอใจตอหนวยงาน 

เนื่องจากเมื่อหนวยงานมีความสามัคคี มีสัมพันธภาพระหวางหัวหนางานกับผูใตบังคับบัญชาจะทำใหองคกรลด

ความตึงเครียดในระหวางการปฏิบัติหนาที่ ทำใหผูปฏิบัติงานทำงานแลวบุคลากรมีความสุขและผลการวิจัย

บุคลากรมีความพึงพอใจตอหนวยงานในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

 1.ผลการวิเคราะหความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมมี

ระดับความสุขมากที่สุด สวนใหญบุคลากร เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเห็นวาหนวยงานควรจัดใหมี

บริการทางการแพทยและการตรวจสุขภาพประจำปใหแกบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นันทพันธ เปร้ียว 

นอย (2554) กลาวไววา Happy Body หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ ซึ่งการมีสุขภาพ

รางกาย ที่แข็งแรงนั้น คือรางกายไดรับการพักผอนอยางเพียงพอไดรับสารอาหารครบถวน ออกกำลังกายอยาง

สม่ำเสมอรูสึกกระปรี้กระเปราไมมีโรคประจำตัวและไดรับการตรวจสุขภาพ อยางสม่ำเสมอและสอดคลองกับ

แนวคิดของ  อุไรพร เสียงลา (2559) กลาวไววาดานการมี สุขภาพดีหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทั้งกายและ

ใจการรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน สอดคลอง กับสภาพแวดลอมที่เปนอยู ไดแก มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย 

เลนกีฬา การตรวจสุขภาพประจำปและมีกิจกรรมสันทนาการ สอดคลองกับ นิสารัตน ไวยเจริญ, “ปจจัยที่มีผล

ตอความสุขในการทำงานของพนักงานปฏิบัติการผลิตในบริษัทยูแทคไทย จํากัด (สำนักงานใหญ) (วิทยานิพนธ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553)  สภาพแวดลอมในการทำงานมี

ความสำคัญอย างมากต อองค การ  สภาพแวดล อมด านจ ิตใจหร ือจ ิตว ิทยาและสังคมในการทำงาน 

(Psychological and Social Working Condition) หมายถึง ปจจัยสำคญัตาง ๆ ในสภาพแวดลอม การทำงาน

ที่สัมพันธกับธรรมชาติของงานและมีผลกระทบตอพนักงาน ไดแกความสัมพันธรวมกัน ของพนักงาน เสถียรภาพ

ในอาชีพการงาน ความพอใจความตองการของชีวิต สิ่งตอบแทนเพื่อเปน กำลังใจในการทำงาน ความเบื่อหนาย 

ในงาน โดยพบวาลักษณะงานที่มีความงาย ซ้ำซาก และใช ทักษะเดียวในการทำงาน ตลอดเวลานั ้นเปน

กระบวนการที่ไดผลผลิตจำนวนมากในเวลาอันสั้น แตเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดความเบื่อหนายในการทำงาน

กลายเปนความเหนื่อยลาทางใจ บุคลากรจะทำงานดวยความเฉื่อยชาและทำงานผิดพลาดไดงาย เนื่องจากการ

ทำงานที่งายนั้นไมจำเปนตองใช สติปญญาหรือความฉลาด เปนงานที่ทำแลวไมตองการความกาวหนา และไม

ตองการความตั้งใจมากนัก ซึ่งอาจกอใหเกิดความเบื่อหนายและความดอยศักยภาพของบุคลากรไดจึงควรมีการ

ปรับปรุงงาน จากความเบื่อหนายในการทำงาน เชน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การเพิ่มหนาที่งาน การเพิ่ม

ความ รับผิดชอบในงาน เปนตน ทั้งนี้ไดมีนักจิตวิทยาไดแบงความเหนื่อยลา ออกเปน 2 ประเภท คือ ความ  
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เหนื่อยลาทางจิต ซึ่งจะคลายกับความเบื่อหนายและความเหนื่อยลาทางรางกาย ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีใน

รางกาย เปนผลมาจากระดับของน้ำตาลในเลือดต่ำลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใชกลามเนื้อของรางกายมากเกนิไป 

การทำงานดวยกำลังแรงและการใชความคิดเปนเวลานาน ทำใหมีการ เปลี่ยนแปลงทางสรีระหัวใจเตนแรงขึ้นมี

ความตองการออกซิเจนมากข้ึนและกลามเนื้อตึงข้ึน เปนตน ความเหนื่อยลามีความสัมพันธกับระดับของผลผลิต

เมื่อใดมีความเหนื่อยลาปรากฏ เมื่อนั้นผลผลิตจะ เริ่มลดลงการแกปญหาความเหนื่อยลาควรจะจัดใหมีเวลาพัก 

ซึ่งเปนสิ่งจำเปนในงานที่ใชกำลังกายมาก การใหบุคลากรไดพักจะทำใหบุคลากรมีสดชื่นและพรอมที่จะเริ่มตน

ทำงานใหมไดอยางมี ประสิทธิภาพ ซึ่งความเหนื่อยลาทั้งสองประเภท เปนสาเหตุที่ทำใหมีผลการปฏิบัติงานต่ำ

นำไปสูความ ผิดพลาดของงาน และอาจจะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับการวิจยัทานเหน็ดวย

ก ับการม ีสภาพจิตใจในขณะทำงานที ่ด ีจะทำใหการทำงานมีประสิทธ ิภาพบุคลากรเร ือนจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยายังเห็นวามีความพึงพอใจตอหนวยงานเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีความเห็นมาก

เนื่องจากเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได

เปนอยางดี ทำใหบุคลกรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจตอหนวยงานในระดับความสุขมาก

 2. ผลการศึกษาความสุขในการทำ งานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ประเภทบุคลากร สามารถสรุป ไดดังนี้ 

2.1 บุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุตางกัน ทำใหความสุขในการ ทำงานโดย

ภาพรวมตางกันซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาอายุเปนปจจัยที่ทำ ใหบุคคลมีความแตกตางกันทางความคิด พฤติกรรม 

อายุมากจะถือวาประสบการณ การทำงานสูงกวาอายุนอย คนอายุมากก็จะมีความอดทนในการทำงานมากกวา

คนอายุนอย และคนแตละชวงอายุมีคุณลักษณะ ในการรับรู รับฟง คิดวิเคราะห และมีวิธีการในการทำความ

เขาใจในเนื้อหาตางกันสอดคลองกับ วชิรวัชร งามละมอม (2558) อายุกับการทำงาน เปนที่ยอมรับกันวาผลงาน

ของบุคคลจะลดนอยลงในขณะที่อายุเพิ ่มขึ ้น แตอยางไรก็ตามบุคคลที ่มีอายุมากจะถือวาเปนบุคคลที่มี

ประสบการณการทำงานสงู และ สามารถปฏิบัติหนาที่การงานที่กอใหเกิดผลผลิตสูงไดนอกจากนี้จะเห็นไดวา คน

ที่อายุมาก จะไมลาออกจากงานหรือยายงานแตจะทำงานที่เดิมทั้งนี้เพราะโอกาสในการเปลี่ยนแปลงงานนอย  

ประกอบกับชวงเวลาในการทำงานนานจะมีผลทำใหรับคาตอบแทนมากขึ้นตลอดจนสวัสดิการตาง ๆก็จะได

เพิ่มข้ึนดวย  รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากข้ึนจะปฏิบตัิหนา ที่การงานอยางสม่ำเสมอขาดงานนอยกวาพนกังานทีม่ี

อายุนอย  สอดคลองกับ วีระพงษ ภูสวาง (2560) กลาววา อายุคือลักษณะประชากรเฉพาะบุคคลนั้น โดย อายุ

จะบงบอกวุฒิภาวะของบุคคลที่มีความแตกตางตามระดับ ชวงอายุมีคุณลักษณะในการ รับรู รับฟง คิดวิเคราะห  

ขาวสารและมีวิธีการในการทำความเขาใจในเนื้อหา ซึ่งจะมีความเขาใจมากหรือนอยตางกัน การรับรูที่มาก

ประสบการณตาง ๆ ที่เคยไดรับรู ที่มีความแตกตางกัน  
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2.2 บุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษาตางกันทำใหความสุขในการทำงาน 

โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา บุคลากรที่มีระดับ การศึกษาที่แตกตางกัน มีทักษะการทำงานที่

ตางกัน ผูที่มีการศึกษาสูงกวาจะทำงานในสวนงานที่มีทักษะดานความรูมากกวาผูมีการศึกษาต่ำกวาจะใชการ

ทำงานที่มีทักษะต่ำ และจะทำดวยแรงและออนลาจากการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อุไรพร เสียงลา 

(2559) กลาวไววา จากการที่ศึกษาความสุขใน การทำงานของบุคลากรกรมเจาทาพบวาบุคลากรกรมเจาทาที่มี

ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความสุขในการทำงานในภาพรวมแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของพา

นุวัฒน  แกมชัยภูมิ (2559) กลาวไววาจากการที่ศึกษา การศึกษาความสุขในการทำงานและความ ผูกพันตอ

องคกรของพนักงานกลุมบริษัทพัฒนกล พบวาพนักงานกลุมบริษัทพัฒนกล ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

ความสุขในการทำงานในภาพรวมแตกตางกัน 

3. ศ ึกษาปจจ ัยที ่ส งเสริมความสุขในการทำงาน ไดแก ด านคาตอบแทนและสวัสดิการ ดาน

สภาพแวดลอมในที่ทำงาน ดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน มีผลตอความสุขในการทำงานของบุคลากรเรือนจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได ดังนี้ 

3.1 ปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ที่มีผลตอความสุขในการ

ทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา สวนใหญบุคลากรเรือนจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ใหความสำคัญตอปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงานดานคาตอบแทนและสวัสดิการใน

ระดับมากที่สุด ในเร่ืองของการการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของเรือนจำ  การจัดใหมีสโมสรและการจัดใหมี

การแขงขันกีฬาภายในเรือนจำ การจัดใหมีบริการทางการแพทยและการตรวจสุขภาพประจำป ซึ่งสวัสดิการ

ดังกลาวเปนขัวญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทำใหการทำงานเกิดความสามัคคี ความรวมมือรวมใจ 

การทำงานเปนทีม ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ณัฏฐพันธ เขจร

นันทน (ธนทร วินันต, 2555) ไดใหความหมายของคาตอบแทน คือ การใหผลประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน 

คาจาง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่องคกรไดใหกับบุคลากรเพื่อเปนการตอบแทนการทำงาน

โดยการจายคาประกันชีวิตพนักงาน การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของบุคลากรสอดคลองกับ จุฑารัตน บํารุง

สุข (2547) ไดแบงประเภทของการจัดสวัสดิการและคาตอบแทน ออกเปน 2 ประเภท  (1) สวัสดิการตาม

กฎหมายกำหนด หมายถึง สวัสดิการที่จัดข้ึนโดยมีระเบียบขอบังคับกําหนดใหนายจางตองถือปฏิบัติ เชน จัดใหมี

วันหยุด (2) สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด หมายถึง สวัสดิการที่จัดใหแก พนักงานมากกวาที่กฎหมาย

หรือระเบียบ ขอบังคับกำหนด เพื่อใหพนักงานมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ จําแนกเปน

สวัสดิการทางดานเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ใหแกพนักงานและมีฐานะความเปนอยูที่ดีข้ึน  

สวัสดิการทางดานสังคมเปนสวัสดิการที่จัดทำขึ ้นเพื ่อประโยชนทางดานจิตใจเปนสำคัญ  สวัสดิการดาน

นันทนาการและความสะดวกสบาย เปนการจัดเพื่อใหพนักงานในองคการไดรับความสนุกสนาน ลดความตึง 
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เครียดหรือความขัดแยงระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาเปนการสรางสัมพันธในองคกรโดยมีการ

ปฏิสัมพันธ จากกิจกรรมทางสังคมรวมกัน เชน การจัดตั้งสโมสร การจัดตั้งใหมีการแขงขันกีฬา ดานสุขภาพและ

อนามัย เปนการจัดเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพนักงานในดานการบริการทางการแพทย โดยจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน เชน จัดบริการทางการแพทย ใหคำปรึกษาการแพทย ตรวจขภาพ

ระจำป เปนตน  

3.2 ปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงาน ดานสภาพแวดลอมในที่ทำงาน ที่มีผลตอความสุขในการ

ทำงานของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา สวนใหญบุคลากรเรือนจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาใหความสำคัญตอปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงานดานสภาพแวดลอมในที่ทำงานใน

ระดับมากที่สุด ในเรื่องของการมีสภาพจิตใจในขณะทำงานที่ดีจะทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพการมีสัมพันธ

ภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน การมีความสุขความพอใจและมีความตองการในชีวิตมากกวานี้และตองการมีสิ่งตอบ

แทนที่เปนกำลังใจในการทำงานซึ่งสอดคลองกับ อภิชาติ ภู พานิช (2551) ความสุขในการทำงาน หมายถึง 

ความรูสึกพึงพอใจตอการทำงานของตนที่ทำอยู ซึ่งไดรับการตอบสนองตอความตองการและแรงจูงใจในการ

ทำงานอันเปนผลมาจากปจจัยหรือองคประกอบตาง ๆในการทำงาน ไดแก การมีสวนรวมกำหนดนโยบายการ 

บริหารองคการที่คำนึงถึงสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคคลกรเปนสำคัญ การไดรับคาจาง เงินเดือน 

คาตอบแทนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความสัมพันธทางสังคมภายในหนวยงาน ทั้งกับผูบังคับบัญชาและ

กับเพื่อนรวมงานที่สนิทสนมรักใคร ไมแบงชั้นวรรณะลักษณะของงาน หรือสภาพการทำงานที่มีสภาพอุณหภูมิ 

แสง เสียง หองทำงาน หองน้ำ หองอาหารที่ดีเหมาะแกการ ทำงาน การมีโอกาสในความกาวหนาในการทำงาน

โดยการทำงานที่ประสบความสำเร็จและการทำผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้น และดานความ

สมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานและชีวิตดานอื่น ๆ ที่มีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้

เก่ียวกับการแบงเวลา อาชพี การเดินทาง ซึ่งควรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางการใชเวลาวางของบุคคลและเวลา

ของครอบครัว  สอดคลองกับ พรพนา พัวรักษา (2554, น.17) ความสุขในการทำงาน หมายถึง การรับรู หรือ

ทัศนคติของบุคคลที่มีตอการทำงานหรือความรูสึกพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งเปนความรูสึกที่เกิดข้ึน ภายในจิตใจ

ของบุคคลรวมถึงอารมณที่แสดงออกทั้งดานบวก และดานลบจากการใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ทำงาน 

รวมถึงรูสึกพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบและสิ่งแวดลอมในการทำงานรูสึกตนเองมีคุณคาสนุกสนานกับการ

ทำงาน พยายามที่จะปฏิบัติงานใหสำเร็จตามเปาหมาย และตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทำงานเปน

ความรูสึกชื่นชอบ หรือเปนสุขจากงานที่ไดทำ   

3.3 ปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงาน ดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน ที่มีผลตอความสุขในการทำงาน

ของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งผู ว ิจัยมีความเห็นวา สวนใหญบุคลากรเรือนจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาใหความสำคัญตอปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทำงานดานสัมพันธภาพในที่ทำงาน ระดับ 
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มากในเร่ืองความพึงพอใจตอหนวยงาน เนื่องจากเมื่อหนวยงานมีความสามัคคี มีสัมพันธภาพระหวางหัวหนางาน

กับผูใตบังคับบัญชาจะทำใหองคกรลดความตึงเครียดในระหวางการปฏิบัติหนาที่  ทำใหผูปฏิบัติงานทำงานแลว

บุคลากรมีความสุขและผลการวิจัยบุคลากรจึงมีความพึงพอใจตอหนวยงานในระดับมาก  สอดคลองกับ  ธานชิา 

มุลอามาตย (2557)  สัมพันธภาพในที่ทำงาน หมายถึง การรับรูของบุคลากรที่มีตอความสัมพันธ การปฏิบัตทิี่มี

ตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานรวมกันหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน 

ในลักษณะความเปนกันเอง เคารพนับถือซึ่งกันและกัน การยอมรับฟงแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง และความคิดเห็นซึ่ง 

กันและกัน ผู บังคับบัญชาเขาใจปญหาของผูใตบังคับบัญชา  สอดคลองกับ สิรินทร แซฉั ่ว (2553) ไดให

ความหมาย การรวมมือกันทำงานดวยดีในองคการ มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความอบอุนเอื้ออาทรและมี

บรรยากาศเปนมิตร 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางในการสราง

แผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสุขของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคกรควรใหความสำคัญ

กับเรื่องของสุขภาพบุคลากรใหมากโดยการจัดสวัสดิการนโยบายสงเสริมสุขภาพ การจัดแขงขันกีฬา การมี

สันทนาการรวมกันในระดับหัวหนางานและผูใตบังคับบัญชาเพื่อการสรางสัมพันธภาพที่ดีในองคกร และควรจัด

ใหมีบริการทางการแพทยและการตรวจสุขภาพประจำปใหแกบุคลากรการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสราง

ความสุข การจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานดานกายภาพ สภาพแวดลอมดานจิตใจหรือจิตวิทยาและสังคม

ในการทำงาน (Psychological and Social Working Condition) ไดแก ความสัมพันธรวมกัน ของพนักงาน 

เสถียรภาพในอาชีพการงาน ความพอใจความตองการของชีวิต สิ่งตอบแทนเพื่อเปนขวัญกำลังใจในการทำงาน 

ความเบื่อหนายในงานควรใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่การทำงานไมใหการทำงานซ้ำซากจำเจ และควรมอบหมาย

งานที่มีทักษะการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความชำนาญในงานหลายๆดาน ดาน

การศึกษาอบรมรวมทั้งการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเจริญเติบโตในตำแหนงงานที่สูงข้ึน ทั้งนี้จะทำใหการทำงาน

ของบุคลากรเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสุขในระดับที่มากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงวิธีการสรางเสริมความสุขในการทำงานซึ่งจะเปนแนวทางการ

สรางความสุขในการทำงานของหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนตอไป  

2. ควรศึกษากับบุคลากรในสวนกลางกรมราชทัณฑ เพื่อเปรียบเทียบระดับความสุขในการทำงาน  
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3. ควรทำการวิจัยปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่สงผลตอความสุขในการทำงานของบุคลากร

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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