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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) 

จ ากดั ในเขตกรุงเทพ พทัยา หัวหิน ไดแ้ก่ ดา้นความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท า ดา้นการท างานท่ีดีและความภูมิใจใน
งานท่ีท า ดา้นการท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี ดา้นการรับรู้ความส าคญัของงานท่ีท าดา้นการเห็นคุณค่าในงานของตน ดา้น
ความรับผดิชอบต่องานท่ีท า ดา้นความสนุกและมีความสุขในท่ีท างาน ดา้นการไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ พทัยา หัวหิน จ านวน 150 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามด าเนินการวิเคราห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากัด ในเขตกรุงเทพ พทัยา หัวหิน ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 150 จ านวน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70  อาย ุไม่เกิน 30 ปี 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.30 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้  อนุปริญญา/ปวส  และปริญญาตรี  อย่างละ 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 
24.00 ตามล าดบั มีรายได ้15,001 –20,000 บาท จ านวน 89คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 มีต าแหน่งพนักงานปฏิบติัการ จ านวน 
136 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน3 – 6 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 
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ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหิน
พบวา่ ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหินโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นการเห็นคุณค่าในงานของตน และดา้นท่ีอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท า ดา้นการท างานท่ีดีและมีความภูมิใจในงานท่ีท า ดา้นการ
ท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี ดา้นการรับรู้ความส าคญัของงานท่ีท า ดา้นความรับผดิชอบต่องานท่ีท า ดา้นความสนุกและมี
ความสุขในท่ีท างาน ดา้นการไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 

ค าส าคญั: ความสุข,พนกังานบริษทั Oriental Carpets ( Thailand) จ ากดั 

ABSTRACT 
           The objectives of this research were to study the happiness at work of employees of Oriental Carpets 

(Thailand) Co., Ltd. in Bangkok, Pattaya, and HuaHin, namely the enjoyment and enjoyment of their work, Good work and 
pride in the work ,the aspect of working with good colleagues, the perception of the importance of the work performed on 
the value of one's own work, responsibility for the work performed, the fun and happiness at work, the aspect of being 
motivated and empowered to work 

           The sample was 150 employees of Oriental Carpets (Thailand) Co., Ltd. in Bangkok, Pattaya, and HuaHin. 
The instrument used for data collection was a questionnaire to analyze the data by using a software package to find the 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

           The results of the research found that employees of Oriental Carpets (Thailand) Co., Ltd. in Bangkok, 
Pattaya, and Hua Hin, who answered all 150 surveys, were mostly female, 82 people, accounting for 54.70%, aged not over 
30 years, is 53 people, representing 35.30 percent. The lower secondary education level Diploma/High Vocational and 
Bachelor's degree are 36 people each, representing 24.00, respectively, with income from 15,001-20,000 baht, of 89 people, 
representing 59.30 percent, having 136 employees, accounting for 90.70 percent. The duration of work 3 – 6 years are 59 
people, representing 39.30 percent. 

           The happiness at work for employees of Oriental Carpets (Thailand) Co., Ltd. in Bangkok, Pattaya, and Hua 
Hin was found that the overall happiness of employees of Oriental Carpets (Thailand) Co., Ltd. in Bangkok, Pattaya, and 
Hua Hin was moderate when considering on a case-by-case basis. It was found that the aspect that was at the high level was 
the aspect of appreciating the value of their work and the aspect that is in the middle level is the enjoyment and enjoyment 
of the work that you do. Good work and pride in the work, the aspect of working with good colleagues, the perception of the 
importance of the work performed, responsibility for the work performed, the fun and happiness at work, the aspect of being 
motivated and empowered to work 

Keywords: Happiness; Employees of Oriental Carpets (Thailand) Co.,Ltd. 
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บทน า 

ความสุขในการท างานถือวา่ส าคญัมากเพราะฉะนั้นจะถือไดว้า่การลงทุนเพื่อสร้างบรรยากาศใหพ้นกังานถือเป็นการ
ลงทุนท่ีคุม้ค่า การสร้างบรรยากาศใหมี้ความสุข เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ใหก้บัทั้งคนงานและนายจา้ง เช่ือไดว้า่ คนท่ีมีความสุข
หรือบริษทัท่ีมีบรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลงัท่ียิง่ใหญ่ในการสร้างผลงานทุกมิติ เช่น การเพิ่มผลผลิตการเพิ่มคุณภาพ เพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกคา้ สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม สามารถปรับตวัไดดี้ มีความยดืหยุน่สูง ลดความสูญเสีย ลดการขาดหรือ
ลางาน ลดความเครียดของคนงาน ลดอุบติัเหตุและโรคจากการท างานเป็นตน้  การสร้างการท างานท่ีมีความสุขสามารถท าได้
หากองคก์รตอ้งเร่ิมตน้จากการสร้างให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั และท าให้พนกังานตระหนกัถึงเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึง
จะดีเป็นอยา่งยิง่หากพนกังานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างวิสยัทศัน์ หรือ วางแผนร่วมกนั  

     บริษทั Oriental Carpets Thailand จ ากดั เป็นบริษทัท่ีจ าหน่าย รับซักซ่อมพรม ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและรับท า
กรอบรูป ครบวงจร ด าเนินการมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 40 ปี ในเขตกรุงเทพ พทัยา หวัหิน  โดยจ านวนพนกังานของบริษทั
ทั้ง 7 สาขามีจ านวนจ ากดั จึงตอ้งท างานให้เสร็จทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด พนกังานจึงปฏิบติังานดว้ยความเร่งรีบภายใต้
สภาวะกดดนัสูงก่อใหเ้กิดบรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีเคร่งเครียดไม่มีความสนุกเพลิดเพลินและความในการท างานร่วมกนั 
เน่ืองจากเวลาในการท างานท่ีท างาน 7 วนั รวมการท างานในวนัหยดุเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ าใหมี้เวลาส่วนตวั
หรือเวลาในการดูแลครอบครัวลดลงซ่ึง 

ปัญหาน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความสุขในการท างานลดลงจากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้
ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของปัญหาและเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิผลจึงมีความตอ้งการศึกษา 
“ความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากัด” เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมปัจจยัต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดความสุขในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของบุคลากรและองคก์รต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากัด ในเขตกรุงเทพ พทัยา          
หวัหิน 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขต
กรุงเทพ พทัยา หวัหิน 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงานเ และ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  ดา้นความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท า ดา้นการท างานท่ีดีและความภูมิใจในงานท่ีท า
ดา้นการท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี ดา้นการรับรู้ความส าคญัของงานท่ีท า ดา้นการเห็นคุณค่าในงานของตน ดา้นความ
รับผดิชอบต่องานท่ีท า ดา้นความสนุกและมีความสุขในท่ีท างาน ดา้นการไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 
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ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือพนักงานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั (ท่ีมา:ฝ่ายบุคคล-บริษทั Oriental 
Carperts (Thailand) จ ากดั เดือนมีนาคม- เมษายน2565) 

ขอบเขตด้านเวลา  

ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2565 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

1. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสุขในการท างานอย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของพนกังาน 

2. สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการดูแลการท างานของพนักงานบริษทั Oriental 
Carpets (Thailand) จ ากดัในเขต กรุงเทพ พทัยา หัวหินให้มีความสุข เพราะพนักงานท่ีมีความสุขจะมีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มมากข้ึน จะทุ่มเทในการท างานมากข้ึนเป็น 2 เท่า และจะมีพลงังานในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีไม่มีความสุข  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

              ตัวแปรอสิระ                        ตัวแปรตาม 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความสุขในการท างาน 
Diener (2012) ได้ให้ความหมายของความสุขว่าเป็นอารมณ์ด้านบวก โดยมีปัจจัยของความสุขเป็นส่ิงท่ีส าคัญ       

เป็นรากฐานของการด ารงชีวิต เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีดีท่ีใชป้ระเมินความเป็นอยูห่รือเป้าหมายหลกัของชีวิตคนท่ีมีความสุข 
ซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัท่ีแตกต่างกนัเช่น อายสุถานภาพสมรส รายไดส้ภาพแวดลอ้ม         

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. ต าแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 

 ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท 
Oriental Carpets Thailand จ ากดั 

1. ดา้นความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท า 
2. ดา้นการท างานท่ีดีและมีความภูมิใจในงานท่ีท า 
3. ดา้นการท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี 
4. ดา้นการรับรู้ความส าคญัของงานท่ีท า 
5. ดา้นการเห็นคุณค่าในงานของตน 
6. ดา้นความรับผดิชอบต่องานท่ีท า 
7. ดา้นความสนุกและมีความสุขในท่ีท างาน 
8. ดา้นการไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 
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Opener (2013) กล่าวว่า การท างานอย่างมีความสุข หมายถึง การมีสางนผสมพื้นฐานของความส าเร็จทั้งในระดบั
บุคคลและระดบัองค์กรซ่ึงปัจจยัพื้นฐานน้ีส าคญัและสามารถขบัเคล่ือนองค์กรให้ส าเร็จและเขา้ถึความสัมพนัธ์ท่ีส าคญั
ระหวา่งความสุข ผลผลิต และก าไร พนกังานท่ีมีความสุข จะมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมุ่งสู่ความเป็นเลิศในผลงาน พนกังาน
เหล่าน้ี ยงัสร้างแรงบนัดาลใจและแรงส่งเสริมใหก้บัผูอ่ื้นอีกดว้ย  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน 
Guest (1979: 9) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรู้สึก

ทั้งหลายของบุคคลเก่ียวกบัทุกมิติของการท างานเช่นความรู้สึกเก่ียวกบัผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ               
ความมัน่คง สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและคุณค่าท่ี
แฝงอยูภ่ายในการท างานในชีวิตของบุคคล 
 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2555) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างานไวว้่า ชีวิตการท างานท่ีมีศักด์ิศรีเหมาะสมกับ
เกียรติภูมิและคุณค่าความเป็นมนุษยข์องบุคลากร นั่นคือชีวิตการท างานท่ีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยคุสมยั 
     งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

สิรินทร แซ่ฉั่ว ( 2555) ไดศึ้กษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค:์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรม         
เชิงสร้างสรรคก์ลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรคเ์พื่อการใชง้านการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั ท่ีเก่ียวกบัความสุข
ในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรคจ์ากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามี 3 ปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ ความสุขในการท างาน
สุขภาพ และปัจจยัภายในองคก์าร ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรคมี์ความสุขในการท างาน และมีสุขภาพอยูใ่น
ระดบัมาก  

จนัทกฤต กฤตธรรม (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่จ ากดั
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่จ ากัด                           
ผลการศึกษาพบว่าระดบัความสุขในการท างานของพนักงานบริษทัเซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่จ ากดัอยู่ในระดบัมากปัจจยั                
ดา้นค่านิยมร่วมขององค์การปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานปัจจยัดา้นความรักในงานปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าและ
ปัจจยัคุณภาพชีวิตส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

อญัชุลี จ านงคผ์ล (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างาน
ของพนกังานกรณีศึกษาบริษทัในเครือแหลมทองกรุ๊ปการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
และความสุขในการท างานเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและ
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัในเครือแหลมทองกรุ๊ปผล
การศึกษาพบวา่โดยภาพรวมพนกังานบริษทัในเครือแหลมทองกรุ๊ปมีคุณภาพชีวิตในการท างานทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ภูมิพชา สัญญะวิชยั (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรส ในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดันครสวรรค์การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานเทสโก้โลตสัเอ็กซ์เพรส             
ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรคผ์ลการศึกษาพบวา่ภาพรวมของความสุขในการท างานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์
เพรสในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรคทุ์กคนมีความสุขในการท างานทั้งหมดโดยระดบัความสุขอยูใ่นระดบัมาก 

ถิตรัตน์ พิม์พาภร (2559) ไดศึ้กษาเร่ืององค์ประกอบความสุขการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจ
โรงแรมเมืองพทัยา การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบความสุขในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรม เมืองพทัยา 2) ศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการใน ธุรกิจโรงแรม 
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เมืองพทัยา และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขในการท างาน  ประกอบด้วย                          
6 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 60.79 ท่ีมีค่าถ่วงน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50-0.88 2) 
ระดบั ความสุขในการท างานท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ความส าคญัของงาน   

กมลวรรณ โพธิวิทยาการ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพาราในอ าเภอเมืองยะลาการวิจยัเชิงบรรยายน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงท านาย
ของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานและการรับรู้ความเส่ียงในการท างานกบัความสุข
ในการท างานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพารา ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้คุณภาพชีวิตใน
การท างานการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานและการรับรู้ความเส่ียงในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลางและความสุขใน
การท างานอยูใ่นระดบัมีความสุขคุณภาพชีวิตในการท างานและการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความสุขในการท างานอยา่งส าคญั  

ณภทัรพร ศิลปะกุล (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรในส านักงานใหญ่
บริษทัคาเนโบ (ประเทศไทย) จ ากัดการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์1) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรใน
ส านกังานใหญ่บริษทัคาเนโบ (ประเทศไทย)จ ากดั 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรในส านกังาน
ใหญ่บริษทัคาเนโบ(ประเทศไทย) จ ากัดกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานและ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความสุขในการท างานของบุคลากรในส านกังานใหญ่บริษทัคาเนโบ (ประเทศไทย) จ ากดัผลการศึกษาพบวา่ความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในส านกังานใหญ่บริษทัคาเนโบ (ประเทศไทย)จ ากดัอยูใ่นระดบัมาก 

ศรีนวล แตงภู่ ( 2561) ไดศึ้กษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรบริษัทมหาชนรายงานวิจยัมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทั  มหาชน ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างาน
ของบุคลากรบริษทัหาชนและแนวทางหรือวิธีการน าสู่ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน การวิจยัพบว่า 
ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก 
 

วธีิการด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธีเก็บขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ พทัยา หวัหินจ านวน 

150 คน (ท่ีมา:ฝ่ายบุคคล-บริษทั Oriental Carperts (Thailand) จ ากดั เดือนกุมภาพนัธ์ 2565) ผูว้ิจยัใชป้ระชากร 150 คน ใน
การเกบ็ขอ้มูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ  

1. ศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand)จ ากดั 
ในเขตกรุงเทพ พทัยา หวัหิน 

 



7 
 

2. น าขอ้มูลจากขอ้ 1 มาก าหนดแนวความคิดตามลกัษณะของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ในการศีกษาน้ีเป็นความสุขใน
การท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ พทัยา หวัหิน และน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมา
สร้างแบบสอบถามความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ พทัยา  

หวัหิน 

3. ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูส้ร้างข้ึนไวแ้ลว้น ามาปรับเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  
ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต้ าแหน่ง

งาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  มีจ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 คือ เป็นแบบสอบถามวดัความสุข 8 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด =5, มาก =4, ปานกลาง = 3, นอ้ย =2, นอ้ยท่ีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเน้ือหาแบบสอบถามวา่ควบคุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ

จ านวน 2 ท่านน าไปพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหาตลอดไปจนถึงความชดัเจนและภาษาท่ี
เหมาะสมของขอ้ค าถามซ่ึงมีเกณฑใ์นการการพิจารณาในคะแนนแต่ละขอ้ วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี   

1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่0.50–1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามให้แก่พนักงานท่ีบริษทัดว้ยตนเองตอบขอ้ซักถามบาง

ประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติมและรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้เพื่อ
น าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 

การวเิคราะห์เกบ็ข้อมูล 
ท าการประมวณผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าร้อยละ ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย (μ) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)ส าหรับวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั Oriental Carpets 
(Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ พทัยา หวัหิน 
 

ผลการวเิคราะข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาทั้งหมด 150 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 และเพศชายจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 ส่วนใหญ่ อายุ 
ไม่เกิน 30 ปี 53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 อาย ุ31 – 40 ปี 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.70 และ อาย ุ41 ปีข้ึนไป 51 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 34.00 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้  อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี  อยา่งละ 36   คน  คิดเป็นร้อยละ 
24.00  ตามล าดบั ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  มีจ านวน42 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.00 ส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 –20,000 
บาท จ านวน 89คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 พนกังานท่ีมีรายได ้10,001 – 15,000 บาทมีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 และ
พนกังานท่ีมีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนกังานปฏิบติัการ จ านวน 
136 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 พนักงานท่ีมีต าแหน่งหัวหน้าแผนก มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และพนักงานท่ีมี
ต าแหน่งผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการมีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3 – 6 ปีจ านวน 59
คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่เกิน 3 ปี มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ
พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปมีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) 
จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หัวหิน พบว่า ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ใน
เขตกรุงเทพ  พทัยา หัวหินโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ  ดา้นการ
เห็นคุณค่าในงานของตน และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท า ดา้นการท างานท่ีดี
และมีความภูมิใจในงานท่ีท า ดา้นการท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี ดา้นการรับรู้ความส าคญัของงานท่ีท า ดา้นความรับผดิชอบ
ต่องานท่ีท า ดา้นความสนุกและมีความสุขในท่ีท างาน ดา้นการไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน  

สรุปผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา 
หวัหิน ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 150 จ านวน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70  อาย ุไม่เกิน 30 ปี 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้  อนุปริญญา/ปวส และปริญญาตรี  อยา่งละ 36 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 ตามล าดบั มีรายได ้15,001 –20,000 บาท จ านวน 89คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 มีต าแหน่งพนักงานปฏิบติัการ 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3 – 6 ปีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30  

ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หัวหิน พบว่า 
ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หัวหินโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ  ดา้นการเห็นคุณค่าในงานของตน และดา้นท่ีอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท า ดา้นการท างานท่ีดีและมีความภูมิใจในงานท่ีท า ดา้นการ
ท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี ดา้นการรับรู้ความส าคญัของงานท่ีท า ดา้นความรับผิดชอบต่องานท่ีท า ดา้นความสนุกและมี
ความสุขในท่ีท างาน ดา้นการไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 

การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ืองความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  
พทัยา หัวหินโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ  ดา้นความสนุกและมี
ความสุขในงานท่ีท า และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท า ดา้นการท างานท่ีดีและมี
ความภูมิใจในงานท่ีท า ดา้นการท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี ดา้นการรับรู้ความส าคญัของงานท่ีท า ดา้นการเห็นคุณค่าในงาน
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ของตน ดา้นความรับผิดชอบต่องานท่ีท า ดา้นการไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน โดยมีประเด็นอภิปราย
เพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ด้านความเพลดิเพลนิและสนุกกบังานที่ท า  

ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหิน  
ดา้นความเพลิดเพลินและสนุกกบังานทีท าโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
ระดบัท่ีมาก คือพนักงานมีความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท าภายในบริษทั  ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีปานกลาง คือ 
ภายในบริษทัมีการจดับรรยากาศให้มีความอบอุ่น กลมเกลียว เป็นกนัเอง  และสามารถเขา้ถึงกนัไดทุ้กระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหาร 
ถึง พนกังานปฏิบติัการ ภายในบริษทัมีการจดักิจกรรมพบปะสงัสรรคเ์พื่อส่งเสริมความสมัพนัธ์ส่วนตวั การพฒันาและบูรณา
การพนกังาน การสร้างแนวคิดและสร้างวฒันธรรมของบริษทั พนกังานรู้สึกสนุกกบัการท างานและไม่มีความรู้สึกวิตกกงัวล
ใดๆ ในการท างาน และพนกังานรู้สึกเชอบใจพอใจและเต็มใจไม่มีมีความทุกขใ์จและยินดีในการปฏิบติังานของตนซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั จนัทกฤต กฤตธรรม (2558)ไดศึ้กษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่
จ ากดัการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่จ ากดัผล
การศึกษาพบว่าระดบัความสุขในการท างานของพนักงานบริษทัเซ็นทรัลพฒันาเชียงใหม่จ ากดัอยู่ในระดบัมากปัจจยัดา้น
ค่านิยมร่วมขององคก์ารปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานปัจจยัดา้นความรักในงานปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าและปัจจยั
คุณภาพชีวิตส่งผลต่อความสุขในการท างาน 

2. ด้านการท างานที่ดแีละมีความภูมิใจในงานที่ท า 

ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหิน ดา้นการ
ท างานท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท าโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
ระดบัท่ีมาก คือ งานท่ีพนักงานปฏิบติัในบริษทั เป็นงานท่ีดี มีความน่าสนใจ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดับท่ีปานกลาง คือ 
พนักงานภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของบริษทั  พนักงานมีความสุขและภาคภูมิใจกบัตวัเองทุกคร้ังท่ีท างาน  
และพนกังานภูมิใจกบังานตรงหนา้และรู้สึกว่างานน้ีมีความหมาย ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีนอ้ย คือ งานท่ีพนกังานปฏิบติั
บริษทัเป็นงานมีเกียรติและศกัด์ิศรีซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัภูมิพชา สัญญะวิชยั (2559) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของ
พนักงานเทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์เพรสในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรค์การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการ
ท างานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรสในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรคผ์ลการศึกษาพบวา่ภาพรวมของความสุขใน
การท างานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรสในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครสวรรคทุ์กคนมีความสุขในการท างานทั้งหมด
โดยระดบัความสุขอยูใ่นระดบัมาก 

3. ด้านการท างานกบัเพ่ือนร่วมงานที่ดี 

ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหิน ดา้นการ
ท างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีมาก คือ  
พนกังานและเพื่อนร่วมงานท างานร่วมกนัโดยปราศจากความขดัแยง้   ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีปานกลาง คือ พนกังานทุก
คนในบริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั พนกังานมีความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดีในดา้นการติดต่อส่ือสาร การให้
ความช่วยเหลือรวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นนอกเหนือจากงาน และ พนักงานไดรั้บค าชมเชย ยกย่องสรรเสริญจาก
เพื่อนร่วมงานเม่ือได้ปฏิบติังานส าเร็จ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีน้อย คือ พนักงานให้เกียรติและเห็นคุณค่าของเพื่อน
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ร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณภทัรพร ศิลปะกุล (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรใน
ส านกังานใหญ่บริษทัคาเนโบ (ประเทศไทย) จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของ
บุคลากรในส านกังานใหญ่บริษทัคาเนโบ (ประเทศไทย)จ ากดั 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากร
ในส านักงานใหญ่บริษัทคาเนโบ(ประเทศไทย) จ ากัดกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานและ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรในส านกังานใหญ่บริษทัคาเนโบ (ประเทศไทย) จ ากดัผลการศึกษาพบวา่
ความสุขในการท างานของบุคลากรในส านกังานใหญ่บริษทัคาเนโบ (ประเทศไทย) จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก 

4. ด้านการรับรู้ความส าคญัของงานที่ท า 

ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหิน ดา้นการ
รับรู้ความส าคญัของานท่ีท าโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีมาก คือ  
พนกังานใหค้วามส าคญักบังานท่ีปฏิบติังานอยา่งสุดความสามารถ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีปานกลาง คือ พนกังานมีความ
ตั้งใจและเอาใจใส่ต่องานท่ีปฏิบติัเพื่อป้องกนัความผิดพลาด พนกังานไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีมีความส าคญัต่อบริษทั 
และ พนักงานไดป้ฏิบติังานท่ีมีความหลากหลาย และทา้ทายความสามารถ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีน้อย คือ  พนักงาน
ล าดบัความส าคญังานเพื่อให้กระบวนการท างานมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัอญัชุลี จ านงคผ์ล (2559) ได้
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานของพนกังานกรณีศึกษาบริษทัในเครือ
แหลมทองกรุ๊ปการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิต
ในการท างานและความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัในเครือแหลมทองกรุ๊ปผลการศึกษาพบวา่โดยภาพรวมพนกังาน
บริษทัในเครือแหลมทองกรุ๊ปมีคุณภาพชีวิตในการท างานทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ด้านการเห็นคุณค่าในงานของตน 

ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหิน ดา้นการ
เห็นคุณค่าในงานของตน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีมาก คือ พนกังาน
เห็นคุณค่าของงานท่ีปฏิบติัร่วมกบับริษทั  และพนกังานเห็นคุณค่าของตนเองคือ มีศกัยภาพและภูมิใจในตนเอง ขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นระดบัท่ีปานกลาง คือ พนกังานเห็นคุณค่าของตนเองท่ีสามารถสร้างประโยชน์แก่บริษทั    พนกังานเห็นคุณค่าของ
เพื่อนร่วมงานทุกคนในบริษทั และ พนกังานรู้คุณค่าในตนเองกลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัความทา้ทายใหม่ๆ ยอมรับความแตกต่าง 
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กมลวรรณโพธิวิทยาการ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข
ในการท างานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพาราในอ าเภอเมืองยะลา การวิจยัเชิงบรรยายน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงท านายของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานและการรับรู้
ความเส่ียงในการท างานกบัความสุขในการท างานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพาราผลการศึกษาพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้คุณภาพชีวิตในการท างานการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานและการรับรู้ความเส่ียงในการท างาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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6. ด้านความรับผดิชอบต่องานที่ท า 

ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหิน  
ดา้นความรับผดิชอบต่องานท่ีท า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีมาก 
คือ  พนกังานปฏิบติังานร่วมกบับริษทัอยา่งเต็มความสามารถ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีปานกลาง คือ พนกังานปฏิบติังาน
บรรลุเป้าหมายของบริษทั  พนักงานปฏิบติังานให้เสร็จทนัระยะเวลาท่ีก าหนดส่งงานลูกคา้   พนักงานปฏิบติั พฒันาและ
สร้างสรรค์งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และพนักงานรับรู้ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหา และ
สภาพแวดลอ้ม และมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั  ถิตรัตน์ พิม์พาภร 
(2559) ไดศึ้กษาเร่ืององคป์ระกอบความสุขการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมเมืองพทัยา ผลการวิจยั
พบว่า ความสุขในการท างานประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 60.79 ท่ีมีค่าถ่วง
น ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.50-0.88  ระดบั ความสุขในการท างานท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ความส าคญัของงาน   

7. ด้านความสนุกและมีความสุขในที่ท างาน 

ความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หัวหิน ดา้น
ความสนุกและมีความสุขในท่ีท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีมาก 
คือ พนักงานช่ืนชอบและมีความสุขกบังานท่ีท าทุกคร้ัง  พนักงานมีความสุขเม่ืองานท่ีปฏิบติัปราศจากความขดัแยง้และ
ความเครียด และ พนกังานมีความสุขท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีมท่ีท าใหห้น่วยงานประสบความส าเร็จ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ี
ปานกลาง คือ พนกังานมีความสุขทุกคร้ังเม่ือปฏิบติังานร่วมกบับริษทัและบรรลุเป้าหมายตามท่ีบริษทัก าหนด และพนกังานมี
ความสุข สบายใจ และมีความเป็นกนัเองท่ีไดท้ างานร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสิรินทร แซ่ฉั่ว ( 2555) ไดศึ้กษาเร่ืองความสุข
ในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค:์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคก์ลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรค ์ เพื่อการใช้
งานการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั ท่ีเก่ียวกบัความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรคจ์ากการทบทวน
วรรณกรรม ผลการศึกษา พบวา่ บุคลากรเชิงสร้างสรรคมี์ความสุขในการท างาน และมีสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก  

8. ด้านการได้รับการกระตุ้นและเสริมพลงัในการท างาน 

ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั ในเขตกรุงเทพ  พทัยา หวัหิน ดา้นการ
ไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นระดบัท่ีมาก คือ พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานร่วมกบับริษทัเป็นอยา่งดี ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นระดบัท่ีปานกลาง 
คือ พนักงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทเป็นอย่างดี   พนักงานได้รับการกระตุ้นเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ เพื่อน ามาใชก้บัการปฏิบติังานร่วมกบับริษทัเป็นอย่างดี   พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานสูง ท าให้มีพลงั 
กระตือรือร้นท่ีจะท างานนั้นๆใหส้ าเร็จ  และพนกังานมีแรงจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการท างานไม่ทอ้ท่ีจะคิดหาวิธีการ
น าความรู้ความสามารถของตนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่องานใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศรีนวล แตงภู่ ( 2561) ไดศึ้กษา
เร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน รายงานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทั มหาชน ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัหาชนและแนวทางหรือ
วิธีการน าสู่ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน การวิจยัพบวา่ ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทั
มหาชน โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ืองการศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั Oriental Carpets (Thailand) จ ากดั 

ในเขตกรุงเทพ พทัยา หวัหิน สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ด้านความเพลดิเพลนิและสนุกกบังานที่ท า  

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ พนกังานมีความเพลิดเพลินและสนุกกบังานท่ีท าภายในบริษทั กล่าวคือ บริษทัควรมี ระดบั
ต าแหน่งงาน เป้าหมายของงาน ให้กบัพนกังานอยา่งชดัเจนเพื่อให้พนกังานรู้สึกว่าส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัท านั้นมีความกา้วหน้า 
สนุก และเพลิดเพลิน, บริษทัควรมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อไม่ให้พนักงานไม่วิตกกงัวลใดๆในการท างาน, บริษทัควรจัด
กิจกรรมพบปะสรรคร์ายเดือนภายในบริษทั หรือจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ส่วนตวั การพฒันาและบูรณา
การพนกังาน สร้างแนวคิดและสร้างวฒันธรรมองบริษทั 

2. ด้านการท างานที่ดแีละมีความภาคภูมิใจในงานที่ท า  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ งานท่ีพนกังานปฎิบติัในบริษทัเป็นงานท่ีดีมีความน่าสนใจ กล่าวคือ บริษทั Oriental Carpets 
(Thailand ) จ ากดัควรใหพ้นกังานมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองงาน มีโอกาสคิดโปรเจคใหม่ๆ แลกเปล่ียนแนวคิด 
เพื่อให้พนกังานรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีดีและน่าสนใจ, บริษทัควรมีระบบการให้รางวลัมีความเป็นธรรม และ
ทัว่ถึงทั้งบริษทัเพื่อใหพ้นกังานไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเอง และเพิ่มคุณค่าของผลงานและควรใหโ้อกาสพนกังานเลือก
งานท่ีอยากท าสร้างผลงานท่ีตนเองเลือกเพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จ, บริษทัควรให้
พนกังานมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนแนวคิดเพื่อน ามาปรับปรุงงานให้พนกังานรู้สึกถึงความภูมิใจกบังาน
ตรงหนา้และรู้สึกวา่งานน้ีมีความหมาย 

3. ด้านการท างานกบัเพ่ือนร่วมงานที่ด ี 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานและเพื่อร่วมงานท างานร่วมกนัโดยปราศจากความขดัแยง้ กล่าวคือ พนกังานควรให้
ความร่วมมือกนัในการท างาน ไม่เก่ียงงานกนัท า ร่วมแรงร่วมใจ รับผดิชอบในส่ิงท่ีตวัเองท าใหดี้ท่ีสุด, พนกังานควรใหค้วาม
ร่วมมือท่ีดีในการท างานก็ส่งผลใหส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นข้ึนไดด้ว้ยและน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัและพนกังานทุก
คนควรมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั, พนกังานควรให้ความช่วยเหลือรวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็น นอกเหนือจากงาน
เพื่อสร้างมนุษยส์มัพนัธ์ ทศันคติ และความกลมเกลียวกนั 

4. ด้านการรับรู้ความส าคญัของานที่ท า  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  พนกังานใหค้วามส าคญักบังานท่ีปฏิบติัอยา่งสุดความสามารถ กล่าวคือ พนกังานควรท างาน
ใหเ้ตม็ท่ีสุดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมาย, พนกังานควรร่วมแรงร่วมใจ รับผดิชอบในส่ิงท่ีตวัเองท าใหดี้ท่ีสุด มีความตั้งใจ
และเอาใจใส่ต่องานท่ีปฏิบติัเพื่อป้องกนัความผดิพลาด, บริษทัควรใหพ้นกังานไดท้ างานท่ีหลากหลายท่ีทา้ทายความสามารถ
เพื่อใหพ้นกังานไดมี้โอกาสปรับปรุงผลงานและพฒันาตวัเอง 

5. ด้านการเห็นคุณค่าในงานของตน  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ พนักงานเห็นคุณค่าของงานท่ีปฏิบติัร่วมกบับริษทั กล่าวคือ บริษทัควรสนับสนุน ช่วยเพิ่ม
ทกัษะของพนกังานเพื่อใหพ้นกังานเห็นคุณค่าของงานท่ีปฏิบติั, บริษทัควรท าใหพ้นกังานมีความหลากหลายมากข้ึน ส่งเสริม
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ความภกัดีของพนักงาน เห็นคุณค่าของตนเอง มีศกัยภาพและภูมิใจในในตนเอง, พนักงานเองก็ควรเห็นคุณค่าของเพื่อน
ร่วมงานทุกคนในบริษทั การให้ค าปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาไดย้่อมท าให้เกิดความประทบัใจระหว่างกนั และน ามาซ่ึง
ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นข้ึนได ้การใหค้ าปรึกษาท่ีดีจะท าใหเ้พื่อนร่วมงานเกิดความไวว้างใจ และกา้วขา้มผา่นปัญหาไดโ้ดย
ไม่เกิดความทุกข ์

6. ด้านความรับผดิชอบต่องานที่ท า 

   ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ พนกังานปฏิบติังานร่วมกบับริษทัอยา่งเต็มท่ี กล่าวคือ เจา้นายทุกคนชอบลูกน้องท่ีมีวินยัใน
การท างานสูง ตรงต่อเวลา และรักษาค าพูด พูดอะไรไวห้รือสัญญาอะไรก็ตอ้งท าไดต้ามท่ีพูด ค าไหนค านั้น พนกังานท่ีดีตอ้ง
มีความรับผดิชอบต่อค าพูดของตนเอง รับปากวา่จะท าอะไร จะส่งมอบงานแบบไหน เม่ือไหร่ กต็อ้งสร้างผลลพัธ์ไดต้ามท่ีตก
ลงกนัไวอ้ยูเ่สมอ ดงันั้นบริษทัควรส่งเสริม คนท่ีมุ่งมัน่ทุ่มเทท างาน เพราะพนกังานท่ีมีใจรักในงานท่ีท า และมีเป้าหมายท่ีจะ
ท างานให้ส าเร็จอยู่เสมอ ย่อมไม่ท างานแบบขอไปที ท างานไปวนั ๆ โดยขาดแรงกระตุน้จนน าไปสู่การลาออกจากงานใน
ท่ีสุด , บริษทัควรมีระบบการใหร้างวลัมีความเป็นธรรม และทัว่ถึงทั้งบริษทัเพื่อใหพ้นกังานไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเอง
และเพิ่มคุณค่าของผลงานและพฒันาสร้างสรรค์งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั, บริษทัควรให้โอกาสพนักงานเลือกงานท่ี
อยากท า สร้างผลงานท่ีตนเองเลือกเพื่อใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จอีกทั้งพนกังานกส็ามารถ
ไดท้ างานท่ีตนรักและเสร็จทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนดส่งงานใหลู้กคา้  

7. ด้านความสนุกและมีความสุขในที่ท างาน  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ พนกังานมีความช่ืนชอบและมีความสุขกบังานท่ีท าทุกคร้ัง กล่าวคือ บริษทัควรให้พนกังานมี
สิทธ์ิในการเลือกงาน ท างานท่ีชอบเพื่อให้พนกังานมีความสุขในการท างานทุกคร้ัง , ถา้หากพนักงานมีปัญหาในเร่ืองงาน 
หรือไม่เขา้ใจส่ิงใดบริษทัควรมีพี่เล้ียง หรือท่ีปรึกษาใหพ้นกังานสามารถพูดคุยไดท้ั้งในเวลางานและนอกงาน เพื่อปราศจาก
ความขดัแยง้ และความเครียด, เป้าหมายท่ีชดัเจนจากบริษทั ความกา้วหน้า สามารถท าให้พนักงานมีความสุขและรู้สึกมี
ความสุขท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีมท่ีท าใหห้น่วยงานประสบความส าเร็จ  

8. ด้านการได้รับการกระตุ้นและเสริมพลงัในการท างาน  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานร่วมกบับริษทัเป็นอย่างดี กล่าวคือ บริษทัควรมอบ
โอกาสท่ีโปร่งใสในการรับการเล่ือนต าแหน่งตามทกัษะ และการข้ึนเงินเดือน การประเมินการจดัการประสิทธิภาพควร
มุ่งเนน้ไปท่ี การแนะน าโอกาสในการฝึกอบรม ทกัษะ และการฝึกสอน เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกถึงคุณค่าในงานของตนเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานร่วมกบับริษทัเป็นอยา่งดี, คนท างานท่ีมีแรงกระตุน้มกัจะเป่ียมไปดว้ยพลงังานดา้นบวก บริษทัควร
ส่งเสริมกระตุน้เพื่อพูนความสามารของพนกังานเพื่อน ามาใชก้บัการปฏิบติังานร่วมกบับริษทั, ความกระตือรือร้นอยู่เสมอ
ของพนกังาน การสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี และภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีดีสามารถสร้างแรงจูงใจ และพลงัในการท างาน
ใหพ้นกังานไดอ้ยา่งสูง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป มีดังนี ้
1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่างๆในการวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพนกังาน และบริษทัรอบดา้นมากยิง่ข้ึน 
2. ควรศึกษางานแต่ละหน่วยงานในสถาบนัใหค้รอบคลุม ทุกดา้น และหลากหลาย เช่น การศึกษา และประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติัของพนกังาน                
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