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บทคัดยOอ 

 การวิจัย เรื่องความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด มีวัตถุประสงคt เพ่ือ

ศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด โดยไดDทำการศึกษาผwานกลุwมตัวอยwาง 

คือ พนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด กลุwมตัวอยwางที่ตอบแบบสอบถาม 118 คน โดยใชDแบบสอบถามเปyน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขDอมูล แลDวดำเนินการวิเคราะหtขDอมูลโดยใชDโปรแกรมทางคอมพิวเตอรt หา

คwาความถ่ี คwารDอยละ คwาเฉล่ีย (X") และสwวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบวwา 

1.) จากพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 118 คน สwวนใหญwเปyนเพศหญิง จำนวน 66 

คน คิดเปyนรDอยละ 44.1 และเพศ ชาย จำนวน 52 คน คิดเปyนรDอยละ 55.9 สwวนใหญwมีอายุ 31-40 ป� จำนวน 

63 คน คิดเปyนรDอยละ 53.4 รองลงมามีอายุ ไมwเกิน 30 ป� จำนวน 46 คน คิดเปyนรDอยละ 39.0, มีอายุ 41-

50 ป� จำนวน 6 คน คิดเปyนรDอยละ 5.1 และมีอายุ 51 ป�ขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเปyนรDอยละ 2.5 ตามลำดับ 

สwวนใหญwมีสถานภาพโสด จำนวน 96 คน คิดเปyนรDอยละ 81.4 รองลงมามีสถานภาพสมรส จำนวน 20 คน 

คิดเปyนรDอยละ 16.9 และมีสถานภาพหมDาย/หยwา/แยกกันอยูw จำนวน 2 คน คิดเปyนรDอยละ 1.7 ตามลำดับ 

สwวนใหญwมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จำนวน 75 คน คิดเปyนรDอยละ 63.6 รองลงมามีระดับ

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน คิดเปyนรDอยละ 33.9 และมีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับ

ปริญญาเอก จำนวน 3 คน คิดเปyนรDอยละ 2.5 ตามลำดับ สwวนใหญwมีระยะเวลาในการทำงาน 2 – 4 ป� 

จำนวน 50 คน คิดเปyนรDอยละ 42.4 รองลงมามีระยะเวลาในการทำงาน 4 – 6 ป� จำนวน 30 คน คิดเปyน

รDอยละ 25.4, ระยะเวลาในการทำงาน 7 – 8 ป� จำนวน 14 คน คิดเปyนรDอยละ 11.9, ระยะเวลาในการ

ทำงาน ไมwเกิน 1 ป� จำนวน 12 คน คิดเปyนรDอยละ 10.2 และมีระยะเวลาในการทำงาน 9 ป�ขึ้นไป จำนวน 

12 คน คิดเปyนรDอยละ 10.2 ตามลำดับ สwวนใหญwมีตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: Salesforce  

จำนวน 84 คน คิดเปyนรDอยละ 71.2 รองลงมามีตำแหนwงงาน ฝ�ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 คน คิดเปyน
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รDอยละ 11.0, ตำแหนwงงาน ฝ�ายขาย จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย Innovation 

จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: Odoo จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอย

ละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: Marketing Cloud จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, 

ตำแหนwงงาน ฝ�ายบัญชีและการเงิน จำนวน 3 คน คิดเปyนรDอยละ 2.5  และมีตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution 

Delivery: Google จำนวน 2 คน คิดเปyนรDอยละ 1.7 ตามลำดับ 

2.) ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด โดยรวมอยูwในระดับ มากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเปyนรายดDาน ดDานที่อยูwในระดับมากที่สุด คือ ดDานที่อยูwในระดับมากที่สุด คือ ความสำเร็จในงาน 

คwานิยมรwวมขององคtกร การติดตwอสัมพันธt ความมีอิสระ และการเปyนที่ยอมรับ ตามลำดับ สwวนดDานที่อยูwใน

ระดับมาก คือ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความรักในงาน 

 

คำสำคัญ: ความสุขในการทำงาน 

 

ABSTRACT 

 Beryl 8 Plus Company Limited’s employee work happiness is the research which has 

the purpose to study the work happiness of Beryl 8 Company Limited’s employee. This 

research is study through Beryl 8 Company Limited’s employee as the population. 118 

employees as the sampling. Questionnaire is used to correct the data and analyze by using 

Frequency, Percentage, Mean (X"), and Standard Deviation (SD). For the research result, this 

research is found that: 

1.) From questionnaire participants 118 employees, most of them are female 66 

employees equal to 44.1 percent and male 52 employees equal to 55.9 percent. Most of 

then are 31-40 years-old 63 employees equal to 53.4 percent, follow by less than 30 years-

old 46 employees equal to 39.0 percent, 41-50 years-old 6 employees equal to 5.1 percent, 

and over than 51 years-old 3 employees equal to 2.5 in order. Most of them are single which 

are 96 employees equal to 81.4 percent, follow by Married 20 employees equal to 16.9, 

and Widowed / Divorced / Separated 2 employees equal to 1.7 in order. Most of them has 

highest level of education is bachelor’s degree 75 employees equal to 63.6, follow by 

graduated with master’s degree 40 employees equal to 33.9 percent and graduated with 

Doctor of philosophy degree 3 employees equal to 2.5 in order. Most of them has working 

experience 2 – 4 years for 50 employees equal to 42.4 percent, follow by 5 – 6 years 30 

employees equal to 25.4 percent, 7 – 8 years 14 employees equal to 11.9, less than 1 years 

12 employees equal to 10.2, and over 9 years 12 employees equal to 10.2 in order. Most of 

them are in Solution Delivery: Salesforce department which are 84 employees equal to 71.2 
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percent, follow by general management department 13 employees equal to 11.0 percent, 

sales department 4 employees equal to 3.4 percent, Innovation team 4 employees equal 

to 3.4 percent, Solution Delivery: Odoo department 4 employees equal to 3.4 percent, 

Solution Delivery: Marketing Cloud department 4 employees equal to 3.4 percent, 

accounting and finance department 3 employees equal to 2.5 percent, and Solution 

Delivery: Google department 2 employees equal to 1.7 percent 

2.) Beryl 8 Plus Company Limited’s employee work happiness overall is in highest 

level. In case focusing on each attribute, the attribute which in the highest level are work 

achievement, organization shared value, participation, be freedom, be recognized in order. 

In additional, the attribute which in high level are life quality and work satisfaction. 

 

Keywords: Happiness at Work 

 

บทนำ 

จากการที่สายงานดDานไอทีนั้นเปyนที่ตDองการของตลาดแรงงานเปyนอยwางยิ่งในป�จจุบัน เนื่องดDวย

ภาคธุรกิจตwาง ๆ ตwางมีการพัฒนาและมีความตDองการท่ีจะนำเทคโนลีเขDามามีสwวนรwวมในการดำเนินธุรกิจเปyน

อยwางมาก สถานการณtบทบาททางดDานเทคโนโลยีจึงเปyนอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในอัตราสูง จึงสwงผลใหD

แรงงานสายงานดDานไอทีจึงไดDรับความตDองการเปyนอยwางมาก อีกทั้งตลาดแรงงานทางดDานไอทียังมีความ

ตDองการบุคลากรที่มีทักษะในพิเศษเฉพาะดDาน และมีความตDองการบุคลากรที่มีทักษะดDานซอฟตt สกิล คือ 

ทักษะดDานการบริหารเวลาในการควบคุมการทำงานใหDเปyนไปตามขDอกำหนด ทักษะดDานการสื่อสาร การมี

มนุษยสัมพันธtที่ดีกับเพ่ือนรwวมงาน สามารถปรับตัวเขDากับองคtกรไดD การมีความคิดสรDางสรรคtในการผลักดัน

ใหDเกิดนวัตกรรมใหมw และทักษะการประยุกตtใชDสามารถประยุกตtทักษะความรูDของตัวเองเขDากับธุรกิจและ

องคtกรไดD (รินี เรืองหนู, 2563) ซึ่งการหาบุคลากรที่ครบเครื่องในเรื่องความสามารถตwาง ๆ เหลwานี้นั้นไมwใชw

เร่ืองงwาย อุตสากรรมไอทีจึงมีการซ้ือตัวพนักงานดDวยเงินเดือนท่ีสูงกวwาท่ีเกwากันเปyนจำนวนมาก 

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด ที่เปyนผูDใหDบริการคำปรึกษาทางดDานไอที เทคโนโลยี และบุคลากรดDาน

ไอที จึงมีความตDองการบุคลากรดDานไอที และยิ่งเปyนองคtกรท่ีใหDคำปรึกษาทางดDานไอทีจึงตDองมีความตามยุค

ตามสมัย บริษัทจึงตDองการบุคลากรที่มีทักษะความคลDายคลึงกับความนิยมของตลาดแรงงาน การหา

พนักงานใหมwจึงเปyนเรื่องที่ยากเพราะตDองมีการแขwงขันสูง ดังนั้นการรักษาพนักงานที่มีอยูwนั้นใหDอยูwกับองคtกร

จึงเปyนเรื่องที่ตDองใหDความสำคัญ โดยความสุขในการทำงานของพนักงานจึงเปyนหนึ่งในวิธีการที่จะรักษา

บุคลากรใหDอยูwกับบริษัทฯ นอกเหนือจากคwาตอบแทนท่ีเปyนป�จจัยพ้ืนฐานในการรักษาบุคลากร 

จากเหตุผลดังกลwาวขDางตDน ผู Dวิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษา ป�จจัยที ่เปyนแรงจูงใจอันไมwใชw

คwาตอบแทนที่เปyนตัวเงินที่มีอิทธิพลตwอความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด เพ่ือ

เปyนแนวทางในการวางนโยบายและพัฒนาองคtกร 
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วัตถุประสงค]การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด มีขอบเขต

การวิจัย ดังน้ี 

  

 ขอบเขตด'านเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ 

 1. ป�จจัยสwวนบุคคล ไดDแกw เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการ

ทำงาน และตำแหนwง 

 ตัวแปรตาม คือ 

 1. ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด ไดDแกw การติดตwอสัมพันธt ความ

รักในงาน ความสำเร็จในงาน การเปyนที่ยอมรับ ความมีอิสระ คwานิยมรwวมขององคtกร คุณภาพชีวิตในการ

ทำงาน 

 

ขอบเขตด'านประชากร 

 พนักงานของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด จำนวน 166 คน 

 

ขอบเขตด'านระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขDอมูล และวิเคราะหtขDอมูลระหวwางเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธt 2464 

 

ประโยชน]ท่ีไดdรับจากการวิจัย 

 1. สามารถนำผลการวิจัยที่ไดDมาใชDเปyนแนวทางในการกำหนดนโยบาย และวิธีการจัดการภายใน

องคtกร ในการการปรับปรุงและสwงเสริมความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด 

2. เพื ่อใหDเกิดความสุขในการทำงาน ลดความตึงเครียดในการทำงาน ไดDสัมฤทธิ ์ผล และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานใหDดีย่ิงข้ึน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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      ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขdอง 

 

แนวความคิดเก่ียวกับความสุขในการทำงานของ Manion 

ความสุขในการทำงาน (Happiness at work) ตามแนวความคิดของ Manion (อDางถึงใน ประทุม

ทิพยt เกตุแกDว, 2551) หมายถึง ผลที ่เกิดจากการเรียนรู D อันซึ ่งเปyนผลตอบสนองมาจากการกระทำท่ี

สรDางสรรคtของตนเอง มีการแสดงออกโดยการย้ิมหัวเราะ มีความปลาบปล้ืมใจอันซ่ึงจะนำไปสูwการปฏิบัติงาน

อยwางมีประสิทธิภาพ เปyนอารมณtในทางบวกที่เกิดจากพฤติกรรมที่เกี่ยวขDองกับการปฏิบัติงาน และผลจาก

การประสบความสำเร็จในการทำงานจะทำใหDมีการแสดงอารมณtออกมาในทิศทางบวก เชwน ความสุข 

สนุกสนาน ที่จะสwงผลใหDสถานที่ทำงานเปyนที่นwารื่นรมยt รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานรwวมกันดDวยความสุขจะ

ทำใหDเกิดสัมพันธภาพในที่ทำงานที่ดี มีความรูDสึกดีตwองานที่ไดDรับมอบหมาย มีความผูกพันในงานที่ทำใหDคง

อยูwในองคtการตwอไป ซ่ึงมุwงอธิบายดDวยองคtประกอบของความสุข 4 ดDานดังน้ี 

1. การติดตwอสัมพันธt (Connections) หมายถึง การรับรู Dพื ้นฐานที่ทำใหDเกิดความสัมพันธtของ

บุคลากรภายในสถานท่ีทำงาน โดยท่ีบุคลกรมารwวมกันทำงานเกิดสังคมการทำงานข้ึน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับ

บุคลากรท่ีตนปฏิบัติงานใหDความรwวมมือชwวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการสนทนาพูดคุยกันอยwางเปyนมิตร เกิด

มิตรภาพระหวwางการปฏิบัติงานกับบุคลากรตwาง ๆ ความรูDสึกเปyนสุข และรับรูDวwาไดDอยูwทwามกลางเพื่อน

รwวมงานท่ีมีความรักและความปรารถนาดีตwอกัน 

2. ความรักในงาน (Love of the work) หมายถึง การรับรู Dถึงความรู Dสึกรัก ความผูกพันอยwาง

เหนียวแนwนกับงาน รับรูDวwาคนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานใหDสำเร็จ มีความยินดี ในสิ่งที่เปyนองคtประกอบของ

ความสุขในการทำงานของพนักงาน 

1. การติดต่อสัมพันธ์ 
2. ความรักในงาน 
3. ความสำเร็จในงาน 
4. การเป็นท่ียอมรับ 
5. ความมีอิสระ 
6. ค่านิยมร่วมขององค์กร 
7. คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
5. ระยะเวลาในการทำงาน 
6. ตำแหน่ง 
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งานกระตือรือรDน ดีใจ เพลิดเพลินในการท่ีจะปฏิบัติงาน และ ปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานดDวยความเต็มใจ รูDสึก

เปyนสุขเม่ือไดDปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจท่ี ตนมีหนDาท่ีรับผิดชอบในงาน 

3. ความสำเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรูDวwาตนปฏิบัติงานไดD บรรลุตาม 

เป¤าหมายที่กำหนดไวD โดยไดDรับความสำเร็จในการทำงาน ไดDรับมอบหมายใหDทำงานท่ีทDาทายใหDสำเร็จ มี

อิสระในการทำงาน เกิดผลลัพธtการทำงานไปในทางบวก ทำใหDรูDสึกมีคุณคwาในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในการ

พัฒนา และเปล่ียนแปลงส่ิงตwาง ๆ เพ่ือปฏิบัติใหDสำเร็จมีความกDาวหนDา ทำใหDองคtกรเกิดการพัฒนา 

4.การเปyนที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรูDวwาตนเองไดDรับการยอมรับ และความเชื่อถือ

จากผูDรwวมงาน ผูDรwวมงานไดDรับรูDถึงความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ไดD ปฏิบัติของตน และไดDรับการยอมรับ

จากผูDบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานไดDรับความรูDสึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ความไวDวางใจจากผูDรwวมงาน

แลกเปล่ียนประสบการณtกับผูDรwวมงาน 

 

 แนวความคิดเก่ียวกับความสุขในการทำงานของ Gavin and mason 

 Gavin and mason (อDางถึงในนันทรัตนt อุยประเสริฐ, 2552) กลwาวถึงความสุขไวDวwา เปyนผลจาก

ความรูDสึกภายในตนของแตwละคนเปyนผลทำใหDเกิดความรูDสึกทางบวก เชwน ชื่นชอบ พึงพอใจ ความสุข 

ประกอบดDวย 3 องคtประกอบ คือ 

1. ความมีอิสระ คือบุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งที่ตDองการและอำนาจเสรีภาพในการ

ตัดสินใจ ทำใหDตนมีความพึงพอใจในชีวิตสามารถควบคุม และกำหนดการกระทำของตนใหDตอบสนอง

ความสุขของตน 

2. ความรูDเปyนผลสำคัญในการตัดสินใจในสิ่งที่ตDองการไดDถูกตDองรูDวwาควรใชDความรูDอยwางไรเกิด

ความคิดเชิงสรDางสรรคt และใชDความรูDใหDเกิดประโยชนtมีการติดตwอ สัมพันธtกับบุคคลอ่ืน เกิดการยอมรับ และ

ไวDวางใจจากบุคคลรอบขDาง 

3. ความสามารถเปyนลักษณะเฉพาะตัวของแตwละบุคคลสามารถฝ¥กฝนไดDดDวย การจัดอบรมตwาง ๆ 

ใหDเกิดความรูDความชำนาญ สwงเสริมใหDเกิดวิสัยทัศนt และประสบการณtท่ี กวDางขวางข้ึน 

  

แนวคิดความสุขในการทำงานของ Diener 

Diener (อDางถึงในจงจิต เลศวิบูลยtมงคล, 2547) มุwงป�จจัยหรือองคtประกอบของ ความสุขวwา คือ 

ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป¤าหมายหลักของชีวิต ประสบการณt และอารมณtความรูDสึกดDานลบ

ตwอคนท่ีมีความสุข เกิดจากป�จจัยหลายอยwางตwางกัน เชwน อายุ รายไดD ใหDเกิดความพึงพอใจในชีวิตอันนำมาซ่ึง

ความสุข ดังน้ี 

1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเปyน 

และกระทำอยูw มีความสมหวังกับเป¤าหมายของชีวิตที่สอดคลDองกับความเปyนจริงสามารถกระทำไดDตามความ

ต้ังใจสมเหตุสมผลเขDาใจ และยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยไมwจำเปyนตDองปรับตัว 
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2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลไดDกระทำในสิ่งที่ตนรัก และ

ชอบพอใจกับสภาพแวดลDอมที่เกี่ยวขDองในการทำงานมีความสุขเมื่องานที่กระทำสำเร็จ ลุลwวงตามเป¤าหมาย

ตลอดจนงานทำใหDเกิดคุณประโยชนtตwอตนเอง และสังคม 

3. อารมณtทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรูDสึกเปyนสุขกับ ส่ิงท่ีดีสนุกสนาน

กับการทำงาน ยิ ้มแยDมสดใสกับการทำงาน เลื ่อมใสศรัทธาในสิ่งที ่ตนกระทำ รับรู Dถึงความดีงาม และ

คุณประโยชนtของงานท่ีกระทำ 

4. อารมณtทางลบ (Negative Effect) หมายถึง การท่ีบุคคลมีอารมณtความรูDสึกท่ีเปyน ทุกขtกับส่ิงไมw

ดีที่เกิดขึ้นในการทำงาน เชwน คับขDองใจ เบื่อหนwายไมwสบายใจเมื่อเห็นการ กระทำไมwถูกตDองอยากปรับปรุง

แกDไขใหDดีข้ึนเพ่ือสนองความตDองการของตนใหDมีความสุข 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 

 ปราณี ปาริฉัตตtกุล (2561) ไดDทำการศึกษาในเรื่อง ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เอ

เพ็กซt พลาสเทค จำกัด โดยมีวัตถุประสงคtเพื่อ 1) ศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซt 

พลาสเทค จำกัด และ 2) เปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซt พลาสเทค จำกัด 

โดยจำแนกตามลักษณะ สwวนบุคคลกลุwมตัวอยwางที่ใชDในการวิจัยคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูwในบริษัท เอ

เพ็กซt พลาสเทค จำกัด เฉพาะที่เปyน พนักงานรายเดือน จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใชDในการวิจัยเปyน

แบบสอบถาม วิเคราะหtขDอมูลโดยใชDความถี่ รDอยละ คwาเฉลี่ย สwวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ

แตกตwางของคwาเฉล่ียโดยใชDคwาที และการวิเคราะหtความแปรปรวน ผลการวิจัยพบวwา 1) พนักงานมีความสุข

ในการทำงาน บริษัท เอเพ็กซt พลาสเทค จำกัด ในภาพรวมอยูwใน ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปyนรายดDานพบวwา 

อยู wในระดับมาก จำนวน 3 ดDาน ไดDแกw ดDานการติดตwอสัมพันธt ดDานความรัก ในงาน และดDานความ

กระตือรือรDนในการทำงาน และอยูwในระดับปานกลาง จำนวน 4 ดDาน ไดDแกw ดDานความสำเร็จ ในงาน ดDาน

การเปyนที่ยอมรับ ดDานความรื่นรมยtในงาน และดDานความพึงพอใจในงาน และ 2) ผลการเปรียบเทียบ 

ความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท เอเพ็กซt พลาสเทค จำกัด จำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ตำแหนwงในการทำงาน สังกัด รายไดDตwอเดือน และระยะเวลาการทำงาน พบวwา ไมwแตกตwางกัน เม่ือ

จำแนกตามเพศ พบวwา มีความคิดเห็นแตกตwางกันอยwางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพิจารณาเปyน

รายดDาน พบวwา ดDานการเปyนที่ยอมรับ ดDานความรื่นรมยtในงาน และดDานความกระตือรือรDนในการทำงาน 

พนักงานมีความคิดเห็นตwอความสุขในการทำงาน ตwางกันอยwางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดDานการ

ติดตwอสัมพันธt ดDานความรักในงาน ดDานความสำเร็จในงาน และดDานความพึงพอใจในงาน พนักงานมีความ

คิดเห็นตwอความสุขในการทำงานแตกตwางกันอยwางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

 พรรณิภา สืบสุข (2555) ไดDทำการวิจัยในเรื่อง ป�จจัยที่มีอิทธิพลตwอความสุขในการทำงานของ

อาจารยtในคณะพยาบาลศาสตรtมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคtเพ่ือศึกษาระดับความสุขในการทำงาน

และป�จจัยทำนายความสุขในการทำงานของอาจารยtพยาบาลในคณะพยาบาลศาสตรtมหาวิทยาลัยมหิดล

กลุwมตัวอยwางเปyนอาจารยtพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตรtมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน  83  คน
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เลือกโดยการสุwมแบบงwายเครื่องมือวิจัยไดDแกwแบบสอบถามขDอมูลสwวนบุคคลแบบสอบถามภาระงาน การรับรูD

ลักษณะงานและความสุขในการทำงานผูDวิจัยเก็บรวบรวมขDอมูลตั้งแตwมีนาคมถึงกรกฎาคมพ.ศ. 2553 ผล

การศึกษาพบวwาอาจารยtพยาบาลมีความสุขในการทำงานอยูwในระดับสูงอายุประสบการณtทำงานและการรับรูD

ลักษณะงานสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทำงานของอาจารยtพยาบาลไดDรDอยละ 25

อยwางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สุมาลี ดวงกลาง (2560) ไดDทำการศึกษาในเรื ่อง ความสุขในการทำงานกับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของเจDาหนDาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑtการศึกษาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคtเพื่อศึกษา

อิทธิพลของความสุขในการทำงานตwอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจDาหนDาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑtประชากรที ่ศึกษา คือ เจDาหนDาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑt จำนวน 83 คน โดยใชD

แบบสอบถามเปyนเครื่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูลทดสอบสมมติฐานใชDการวิเคราะหtการถดถอย

พหุคูณ (MultipleRegression) ดDวยวิธ ีการคัดเลือกตัวแปรเขDาสมการพยากรณtแบบ Stepwise ผล

การศึกษาความสุขในการทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจDาหนDาที ่ทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑtพบวwา ความสุขในการทำงานทั้ง 8 ดDานในภาพรวมอยูwในระดับมากเมื่อพิจารณาเปyนรายดDาน

สามารถเรียงลำดับจากมากไปหานDอยดังนี้คือ ดDานการมีศีลธรรมดDานผwอนคลาย ดDานครอบครัวอบอุwน ดDาน

การศึกษาหาความรูDดDานมีน้ำใจเอื้ออาทร ดDานการมีเงิน ดDานสังคมดีและดDานสุขภาพกายและใจดี สwวน

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูwในระดับมากเชwนเดียวกัน เมื่อพิจารณาเปyนรายดDานสามารถ

เรียงลำดับจากมากไปหานDอยดังนี้คือ ดDานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดDานผลสัมฤทธิ์ของงาน ดDาน

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวwา ความสุขในการทำงานดDานสังคมดี (B=.327) 

และดDานการศึกษาหาความรูD (B=.253) มีอิทธิพลตwอประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเปyนไปในทิศทางเชิงบวก

ตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายไดDวwาเมื่อพิจารณาจากคwา R มีคwาเทwากับ .644 และ

เม่ือพิจารณาถึงสัดสwวนความแปรปรวนท่ีอธิบายดDวยสมการถดถอยคิดเปyนรDอยละ 41.4 สwวนดDานสุขภาพกาย

และใจดีดDานมีน้ำใจเอื้ออาทร ดDานการมีเงิน ดDานการผwอนคลาย ดDานการมีศีลธรรม ดDานครอบครัวอบอุwน ไมw

สwงผลตwอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจDาหนDาทีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑt 

 วดี นิลเปลี่ยน (2563) ไดDทำการศึกษาในเรื่อง ป�จจัยที่มีผลตwอความสุขในการทำงานของบุคลากร 

ทางดDานการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลDาพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงคtเพ่ือ

ศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร ป�จจัยจูงใจในการทำงานของบุคลากร และป�จจัยท่ีมีผลตwอความสุข

ในการทำงานของบุคลากรทางดDานการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลDาพระนครเหนือ 

กลุwมตัวอยwางที่ใชDในการวิจัย ไดDแกw บุคลากรที่ปฏิบัติงานดDานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลDาพระนครเหนือ จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูล ไดDแกw แบบสอบถาม 

วิเคราะหtขDอมูลโดยใชD การแจกแจงความถี่ รDอยละ คwาเฉลี่ย และสwวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหt

การถดถอย พหุคุณ โดยผลการศึกษา พบวwา ระดับความคิดเห็นตwอความสุขในการทำงานของบุคลากร

ทางดDานการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลDาพระนครเหนือ โดยภาพรวมอยูwในระดับ

มากที ่สุด ระดับความคิดเห็นตwอป�จจัยจูงใจในการทำงานของบุคลากรทางดDานการเงินและบัญชีใน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลDาพระนครเหนือ โดยภาพรวมอยูwในระดับมาก และป�จจัยดDานนโยบาย

การบริหารงาน ดDานการไดDรับการยอมรับนับถือ และดDานความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน สามารถ

พยากรณtความสุขในการทำงานของบุคลากรทางดDานการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลDาพระนครเหนือ อยwางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จิระสันตt วงษtวรสันตt (2560) ที่ไดDทำการศึกษาในเรื่อง ความสุขในการทำงานของเจDาหนDาที่ส่ือสาร

กลยุทธtและผลิตภัณฑtรายยwอยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคtเพ่ือศึกษา

ป�จจัยที่สwงผลตwอความสุขในการทำงานของเจDาหนDาสื่อสารกลยุทธtและผลิตภัณฑtรายยwอย ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) กลุwมประชากรศึกษาจำนวน 152 คน ซึ่งไดDรับแบบสอบถามจำนวน 152 ชุด คิดเปyนรDอยละ 

100 ผลจากการศึกษา พบวwา ความสุขในการทำงานของเจDาหนDาที่สื่อสารกลยุทธtและผลิตภัณฑtรายยwอย ใน

ระดับมาก ป�จจัยดDานสัมพันธtภาพในท่ีทำงาน ในระดับมาก มีคwาเฉล่ียเทwากับ 4.15 ป�จจัยดDานสภาพแวดลDอม

ในการทำงาน ในระดับมาก มีคwาเฉล่ียเทwากับ 4.12 และป�จจัยดDานสภาพแวดลDอมในการทำงาน ในระดับมาก 

มีคwาเฉลี่ยเทwากับ 3.85 นอกจากนี้พบวwาป�จจัยลักษณะบุคคล ดDานระดับการศึกษาและดDานระยะเวลาทำงาน

ที่แตกตwางกัน มีผลตwอความสุขในการทำงานของเจDาหนDาที่สื่อสารกลยุทธtและผลิตภัณฑtรายยwอย และดDาน

ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน มีคwาเฉล่ีย 3.86 ซ่ึงหมายถึงระดับความสุขในระดับมาก 

 ภัทรดนัย ใตDไธสง (2561) ไดDทำการศึกษา เรื่อง ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ทรู 

ดิสทริบิวชั่น แอนดt เซลสt จำกัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสุขในการ

ทำงานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนดt เซลสt จำกัด 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจำแนก

ตามป�จจัยสwวนบุคคล ตwอองคtประกอบที่มีอิทธิพลตwอความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริ

บิวชั่น แอนดt เซลสt จำกัด และ 3) ศึกษาความสัมพันธtระหวwางองคtประกอบท่ีมีอิทธิพลตwอความสุขในการ

ทำงานกับ ระดับความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนดt เซลสt จำกัด พื้นที่ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แบบสอบถามที่มีความสมบูรณtและนำมาวิเคราะหtขDอมูลไดD จำนวน 368 ชุด 

เครื่องมือในการวิจัยเปyน แบบสอบถาม มีคwาความเชื่อมั่นเทwากับ 0.71 ขDอมูลที่ไดDนำมาวิเคราะหtดDวยคwาสถิติ 

ความถี่ รDอยละ คwาเฉลี่ย คwาแจกแจงแบบที่ การวิเคราะหtความแปรปรวน ทำการเปรียบเทียบความแตกตwาง

เปyนรายคูw ดDวยวิธีเชฟเฟ� และการวิเคราะหtคwาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธtแบบเพียรtสัน จากผลการวิจัยพบวwา 

พนักงานสwวนใหญwเปyนกลุwมพนักงานระดับปฏิบัติการ เพศหญิง อายุ 26-30 ป� สถานสภาพสมรส การศึกษา

ระดับปริญญาตรี อายุการทำงาน 1-3 ป� ภาพรวมความสุขในการทำงาน อยูwในระดับปานกลาง มีความ

คิดเห็นตwอองคtประกอบที่มีอิทธิพลตwอความสุขในการทำงาน อยูwในระดับ เห็นดDวย ป�จจัยสwวนบุคคลที่มี

ความสัมพันธtอยwางมีนัยสำคัญทางสถิติกับความสุขในการทำงาน คือ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน และ

ระดับตำแหนwงงาน โดยมีผลกับความสุขในการทำงานภาพรวม อยwางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 

95% สwวนเพศ อายุ และสถานภาพ ไมwมีผลกับความสุข ในการทำงาน สwวนความสัมพันธtระหวwาง

องคtประกอบท่ีมีอิทธิพลตwอความสุขในการทำงานกับระดับ ความสุขในการทำงาน พบวwา ดDานลักษณะงาน มี

คwาความสัมพันธtทางบวกสูงที่สุด คือ คwา r = 0.779, คwา p-value = 0.000 รองลงมา คือ ดDานคwานิยมรwวม

ขององคtกร ดDานคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดDานผูDนำ และดDานความสัมพันธtในท่ีทำงาน ตามลำดับ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 เปyนการวิจัยโดยใชDระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชDการ

วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใชDวิธีการเก็บขDอมูลดDวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุQมตัวอยQาง 

 ประชากรที่ใชDในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด จำนวน 166 คน กลุwม

ตัวอยwางที่ผูDวิจัยทำการเก็บแบบสอบถามรวม 118 ชุด โดยใชDสูตรวิธีการคำนวณหากลุwมตัวอยwางกรณีที่ทราบ

จำนวนประชากรท้ังหมดของ ทาโรw ยามาเนw (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งกำหนดคwาความ

คลาดเคล่ือนของการสุwมตัวอยwางเทwากับ 5% (Taro Yamane, 1973) ผูDวิจัยเลือกวิธีการ การเลือกสุwมตัวอยwาง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งกลุwมตัวอยwางที่ไดDจะเปyนใครก็ไดDที่ใหDความรwวมมือในการใหDขDอมูล

และการตอบแบบสอบถามไดD เพ่ือใหDไดDกลุwมตัวอยwางตามจำนวนท่ีตDองการโดยไมwมีหลักเกณฑt 

 

 การเก็บรวบรวมข'อมูล 

 1. แจกแบบสอบถามใหDแกwกลุwมตัวอยwาง โดยใชDวิธีการแจกแบบสอบถามผwานทางชwองทางออนไลนt 

โดยใชD Google Form ซ่ึงแจกใหDแกwพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด จำนวน 118 ชุด 

2. ตอบขDอซักถามบางประการท่ีผูDตอบแบบสอบถามอาจจะตDองการคำอธิบายเพ่ิมเติม 

3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดDรับขDอมูลครบถDวนแลDวเพ่ือนำไปจัดทำและเตรียมสำหรับการวิเคราะหt 

 

 การวิเคราะหTข'อมูล 

 ผูDวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะหtขDอมูลดDวยเครื่องคอมพิวเตอรt โดยใชDโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรt (SPSS Version 26.0) 

 

 สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะหTข'อมูล 

 1. คwารDอยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะหtเพ่ือบรรยายป�จจัยสwวนบุคคล 

2. คwาเฉล่ีย (X") 

3. คwาสwวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหtความสุขของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส 

จำกัด 

 

ผลการวิเคราะห]ขdอมูล 

 ผลการวิเคราะหtขDอมูลสwวนที่ 1 มีพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 118 คน พบวwา สwวน

ใหญwเปyนเพศหญิง จำนวน 66 คน คิดเปyนรDอยละ 44.1 และเพศ ชาย จำนวน 52 คน คิดเปyนรDอยละ 55.9 

สwวนใหญwมีอายุ 31-40 ป� จำนวน 63 คน คิดเปyนรDอยละ 53.4 รองลงมามีอายุ ไมwเกิน 30 ป� จำนวน 46 คน 
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คิดเปyนรDอยละ 39.0, มีอายุ 41-50 ป� จำนวน 6 คน คิดเปyนรDอยละ 5.1 และมีอายุ 51 ป�ข้ึนไป จำนวน 3 คน 

คิดเปyนรDอยละ 2.5 ตามลำดับ สwวนใหญwมีสถานภาพโสด จำนวน 96 คน คิดเปyนรDอยละ 81.4 รองลงมามี

สถานภาพสมรส จำนวน 20 คน คิดเปyนรDอยละ 16.9 และมีสถานภาพหมDาย/หยwา/แยกกันอยูw จำนวน 2 คน 

คิดเปyนรDอยละ 1.7 ตามลำดับ สwวนใหญwมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จำนวน 75 คน คิดเปyนรDอย

ละ 63.6 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน คิดเปyนรDอยละ 33.9 และมีระดับ

การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน คิดเปyนรDอยละ 2.5 ตามลำดับ สwวนใหญwมีระยะเวลาในการ

ทำงาน 2 – 4 ป� จำนวน 50 คน คิดเปyนรDอยละ 42.4 รองลงมามีระยะเวลาในการทำงาน 4 – 6 ป� จำนวน 

30 คน คิดเปyนรDอยละ 25.4, ระยะเวลาในการทำงาน 7 – 8 ป� จำนวน 14 คน คิดเปyนรDอยละ 11.9, 

ระยะเวลาในการทำงาน ไมwเกิน 1 ป� จำนวน 12 คน คิดเปyนรDอยละ 10.2 และมีระยะเวลาในการทำงาน 9 ป�

ขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเปyนรDอยละ 10.2 ตามลำดับ สwวนใหญwมีตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: 

Salesforce  จำนวน 84 คน คิดเปyนรDอยละ 71.2 รองลงมามีตำแหนwงงาน ฝ�ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 

คน คิดเปyนรDอยละ 11.0, ตำแหนwงงาน ฝ�ายขาย จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย 

Innovation จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: Odoo จำนวน 4 

คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: Marketing Cloud จำนวน 4 คน คิดเปyน

รDอยละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�ายบัญชีและการเงิน จำนวน 3 คน คิดเปyนรDอยละ 2.5  และมีตำแหนwงงาน ฝ�าย 

Solution Delivery: Google จำนวน 2 คน คิดเปyนรDอยละ 1.7 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะหtขDอมูลสwวนที่ 2 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด 

องคtประกอบ 7 ดDาน โดยผูDวิจัยทำการวิเคราะหtดDวยคwาเฉลี่ย (X") และสwวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวwา 

ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด โดยรวมอยูwในระดับ มากที่สุด (X" = 4.24) 

เมื่อพิจารณาเปyนรายดDาน พบวwา ดDานที่อยูwในระดับมากที่สุด คือ ความสำเร็จในงาน คwานิยมรwวมขององคtกร 

การติดตwอสัมพันธt ความมีอิสระ และการเปyนที่ยอมรับ (X" = 4.38, X" = 4.35, X" = 4.35, X" = 4.30, X" = 

4.27) ตามลำดับ และดDานที่อยูwในระดับมาก คือ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความรักในงาน (X" = 4.06, 

X" = 3.97) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ปVจจัยสQวนบุคคล 

 จากพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 118 คน สwวนใหญwเปyนเพศหญิง จำนวน 66 คน 

คิดเปyนรDอยละ 44.1 และเพศ ชาย จำนวน 52 คน คิดเปyนรDอยละ 55.9 สwวนใหญwมีอายุ 31-40 ป� จำนวน 63 

คน คิดเปyนรDอยละ 53.4 รองลงมามีอายุ ไมwเกิน 30 ป� จำนวน 46 คน คิดเปyนรDอยละ 39.0, มีอายุ 41-50 ป� 

จำนวน 6 คน คิดเปyนรDอยละ 5.1 และมีอายุ 51 ป�ขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเปyนรDอยละ 2.5 ตามลำดับ สwวน

ใหญwมีสถานภาพโสด จำนวน 96 คน คิดเปyนรDอยละ 81.4 รองลงมามีสถานภาพสมรส จำนวน 20 คน คิด

เปyนรDอยละ 16.9 และมีสถานภาพหมDาย/หยwา/แยกกันอยูw จำนวน 2 คน คิดเปyนรDอยละ 1.7 ตามลำดับ สwวน

ใหญwมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จำนวน 75 คน คิดเปyนรDอยละ 63.6 รองลงมามีระดับ
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การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน คิดเปyนรDอยละ 33.9 และมีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับ

ปริญญาเอก จำนวน 3 คน คิดเปyนรDอยละ 2.5 ตามลำดับ สwวนใหญwมีระยะเวลาในการทำงาน 2 – 4 ป� 

จำนวน 50 คน คิดเปyนรDอยละ 42.4 รองลงมามีระยะเวลาในการทำงาน 4 – 6 ป� จำนวน 30 คน คิดเปyน

รDอยละ 25.4, ระยะเวลาในการทำงาน 7 – 8 ป� จำนวน 14 คน คิดเปyนรDอยละ 11.9, ระยะเวลาในการ

ทำงาน ไมwเกิน 1 ป� จำนวน 12 คน คิดเปyนรDอยละ 10.2 และมีระยะเวลาในการทำงาน 9 ป�ขึ้นไป จำนวน 

12 คน คิดเปyนรDอยละ 10.2 ตามลำดับ สwวนใหญwมีตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: Salesforce  

จำนวน 84 คน คิดเปyนรDอยละ 71.2 รองลงมามีตำแหนwงงาน ฝ�ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 คน คิดเปyน

รDอยละ 11.0, ตำแหนwงงาน ฝ�ายขาย จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย Innovation 

จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: Odoo จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอย

ละ 3.4, ตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution Delivery: Marketing Cloud จำนวน 4 คน คิดเปyนรDอยละ 3.4, 

ตำแหนwงงาน ฝ�ายบัญชีและการเงิน จำนวน 3 คน คิดเปyนรDอยละ 2.5  และมีตำแหนwงงาน ฝ�าย Solution 

Delivery: Google จำนวน 2 คน คิดเปyนรDอยละ 1.7 ตามลำดับ 

 

 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด 

โดยรวมอยูwในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปyนรายดDาน ดDานที่อยูwในระดับมากที่สุด คือ ดDานที่อยูw

ในระดับมากที่สุด คือ ความสำเร็จในงาน คwานิยมรwวมขององคtกร การติดตwอสัมพันธt ความมีอิสระ และการ

เปyนท่ียอมรับ ตามลำดับ สwวนดDานท่ีอยูwในระดับมาก คือ คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความรักในงาน 

 

อภิปรายผล 

 

 1. การติดตOอสัมพันธ] 

 โดยรวมอยูwในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปyนรายขDอพบวwา ขDอที่มีความสุขอยูwในระดับมากที่สุด 

คือ เพื่อนรwวมงานมักชวนไปรับประทานอาหารกลางวันดDวยกันเสมอ ไมwลำบากใจเมื่อมีบุคลากรในบริษัท

กลwาวทักทาย ไดDรับความชwวยเหลือจากเพื่อนรwวมงาน/บุคลากรในบริษัท สwวนขDอที่มีความสุขอยูwในระดับมาก 

คือ ไมwลำบากใจเมื่อตDองขอความชwวยเหลือจากเพื่อนรwวมงาน/บุคลากรในบริษัท ซึ่งไมwสอดคลDองกับงานวิจัย

ของ ปราณี ปาริฉัตตtกุล (2561) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซt พลาสเทค 

จำกัด 

 2. ความรักในงาน 

 โดยรวมอยูwในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปyนรายขDอพบวwา ทุกขDอตwางลDวนมีความสุขอยูwในระดับมาก

ที่สุด คือ กระตือรือรDนกับงานที่ไดDรับมอบหมายอยูwเสมอ มักคDนควDาหาขDอมูลเพิ่มเติมดDวยความสนใจ ไมwมี

ความคิดที่จะเปลี่ยนสายงาน ไมwมีความคิดที่จะเปลี่ยนสายงาน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ 

พรรณิภา สืบสุข (2555) ศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลตwอความสุขในการทำงานของอาจารยtในคณะพยาบาล

ศาสตรtมหาวิทยาลัยมหิดล 
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3. ความสำเร็จในงาน 

 โดยรวมอยูwในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปyนรายขDอพบวwา ทุกขDอลDวนมีความสุขอยูwในระดับมาก

ที่สุด คือ ภูมิใจเมื่อทำงานสำเร็จ  รูDสึกลDมเหลวเมื่อไมwสามารถทำงานใหDบรรลุตามเป¤าหมายหรือภายใน

ระยะเวลาที่ไดDรับมอบหมาย ยินดีเปyนอยwางยิ่งเมื่อไดDรับคำชมเชยในชิ้นงาน พัฒนาคุณภาพของชิ้นงานของ

ทwานอยูwเสมอ ตามลำดับ ซ่ึงไมwสอดคลDองกับงานวิจัยของ สุมาลี ดวงกลาง (2560) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการ

ทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจDาหนDาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑtการศึกษา 

 4. การเปrนท่ียอมรับ 

 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด เมื่อพิจารณาดDานการเปyนที่ยอมรับ 

โดยรวมอยูwในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปyนรายขDอพบวwา ขDอท่ีมีความสุขอยูwในระดับมากท่ีสุด คือ หัวหนDา

งาน/เพื่อนรwวมงานแสดงความเขDาใจถึงสาเหตุท่ีทำใหDงานไมwบรรลุตามเป¤าหมาย เมื่อมีเพื ่อนรwวมงาน/

บุคลากรในบริษัทกลwาวชมเชยแกw มีเพื่อนรwวมงาน/บุคลากรในบริษัทมาขอความชwวยเหลือหรือคำแนะนำ 

ตามลำดับ สwวนขDอที่มีความสุขอยูwในระดับมาก คือ ไดDรับมอบหมายใหDทำงานที่มีความยาก/สำคัญ ซ่ึง

สอดคลDองกับงานวิจัยของ วดี นิลเปลี่ยน (2563) ศึกษาเรื่อง ป�จจัยที่มีผลตwอความสุขในการทำงานของ

บุคลากร ทางดDานการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลDาพระนครเหนือ 

 5. ความมีอิสระ 

 โดยรวมอยูwในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปyนรายขDอพบวwา ทุกขDอลDวนมีความสุขอยูwในระดับมาก

ท่ีสุด คือ ไดDรับอิสระในการจัดสรรงานของตนเอง สามารถเลือกงานที่ตนสนใจ หัวหนDางานของทwานมักเป¬ด

โอกาสใหDทwานไดDแสดงขDอคิดเห็นอยูwเสมอ ไดDรับโอกาสในการเลือกแนวทางการแกDไขป�ญหาดDวยตนเอง 

ตามลำดับ ซึ่งไมwสอดคลDองกับงานวิจัยของ จิระสันตt วงษtวรสันตt (2560) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทำงาน

ของเจDาหนDาท่ีส่ือสารกลยุทธtและผลิตภัณฑtรายยwอยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 6. คOานิยมรOวมขององค]กร 

 โดยรวมอยูwในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปyนรายขDอพบวwา ทุกขDอลDวนมีความสุขอยูwในระดับมาก

ที่สุด คือ ยินดีที่จะไหวDผูDอาวุโสในบริษัท ปฏิบัติงานรwวมกันเปyนทีมมากกวwาปฏิบัติคนเดียว ไมwรูDสึกลำบากใจ

เมื่อตDองรwวมกิจกรรม/กินเลี้ยงกับทีม ปฏิบัติงานโดยยึดความสำเร็จของลูกคDาเปyนที่ตั ้งอยwางเหมาะสม 

ตามลำดับ ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ ภัทรดนัย ใตDไธสง (2561) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทำงานของ

พนักงานบริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนดt เซลสt จำกัด พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 7. คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 โดยรวมอยูwในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปyนรายขDอพบวwา ขDอที่มีความสุขอยูwในระดับมากที่สุด คือ 

สามารถติดตwอสื่อสารกับเพื่อนรwวมงานและหัวหนDางานไดDอยwางสะดวก รวดเร็ว สwวนขDอที่มีความสุขอยูwใน

ระดับมาก คือ ไดDรับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของอุปกรณtการทำงานอยwางครบถDวนเหมาะสม เดินทาง

ไปทำงานไดDอยwางสะดวก พึงพอพอใจในระยะเวลาที่ใชDในการเดินทางไปยังสถานที่ทำงาน ตามลำดับ ซ่ึง

สอดคลDองกับงานวิจัยของ ภัทรดนัย ใตDไธสง (2561) เรื่อง ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ทรู 

ดิสทริบิวช่ัน แอนดt เซลสt จำกัด พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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ขdอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

 การติดตOอสัมพันธ] 

 สิ่งที่ตDองปรับปรุง คือ องคtกรควรมีการจัดสรรบุคลากรใหDเปyนผูDสนับสนุน ชี้แนะ และใหDความ

ชwวยเหลือกการทำงานใหDแกwพนักงานอยwางชัดเจน องคtกรควรมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธtอยูwเสมอ 

 ความรักในงาน 

 สิ่งที่ตDองปรับปรุง คือ ผูDผูDบัญชาการควรมีการมอบหมายงานที่ทDาทายใหDแกwพนักงานเสมอๆ และ

ควรมอบหมายงานใหDตรงกับความถนัดและความสนใจของพนักงาน เพ่ือใหDเกิดความรักในงานท่ีทำย่ิงข้ึน 

ความสำเร็จในงาน 

สิ่งที่ตDองปรับปรุง คือ องคtกรควรมีตัวชี้วัดในการประเมินผลที่ชัดเจน เหมาะสม จะตDองไมwยากและ

ไมwงwายจนเกินไป เพื่อใหDพนักงานสามารถบรรลุไดD และเมื่อบรรลุแลDวพนักงานจะเกิดความภาคถูมิใจและ

ความสุขในการทำงานมากย่ิงข้ึน 

การเปrนท่ียอมรับ 

สิ่งที่ตDองปรับปรุง คือ ผูDบริหารควรกลwาวชมและใหDกำลังใจในการทำงานแกwพนักงาน สรDางแรงจูงใจ

ใหDพนักงานมีความรูDสึกเปyนสwวนสำคัญในการปฏิบัติงานและพัฒนาองคtกร มีการใหDรางวัลและยกยwอง เชwน 

การใหDโลwรางวัล การใหDประกาศนียบัตรพนักงานดีเดwน เปyนตDน 

ความมีอิสระ  

สิ่งที่ตDองปรับปรุง คือ ควรใหDอิสระในการตัดสินใจแกwพนักงานอยwางเหมาะสม ใหDพนักงานไดDมี

ทางเลือกในการแกDป�ญหาและแนวทางปฏิบัติงานของตนเองท่ีองคtกรจะตDองใหDการสนับสนุน 

คOานิยมรOวมขององค]กร  

สิ่งที่ตDองปรับปรุง คือ ควรรักษา ปลูกฝ�ง และสืบทอดคwานิยมรwวมขององคtกรใหDคงอยูw อันเนื่องดDวย

คwานิยมป�จจุบันขององคtกรน้ัน เปyนส่ิงท่ีทำใหDพนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ท้ังน้ีคwานิยมขององคtน้ันควร

มีการปรับปรุงและพัฒนาใหDเปyนไปตามยุคตามสมัย มิใหDลDาหลัง 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน  

สิ่งที่ตDองปรับปรุง คือ องคtกรควรมีการจัดสรรอุปกรณtการทำงานใหDอยwางครบถDวน และควรมีการ

ปรับปรุงในเร่ืองของการเดินทางไปยังสถานท่ีทำงานใหDมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
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