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การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยคุณลกัษณะของงานและ

การคิดเชิงบวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสขุในการท างาน รวมถึงศกึษาคณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกในการ
ท านายความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บริษัทเอกชน  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานใน
บรษัิทเอกชนแห่งหนึ่ง ท่ีมีอายรุะหว่าง 20 – 40 ปี ทัง้เพศชายและหญิง จ านวน 245 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูโดย
ใชแ้บบสอบถามความสขุในการท างาน คณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวก ผลวิจยัพบว่าระดบัความสขุใน
การท างาน คณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวกของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในบรษัิทเอกชน โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก และพบว่าคณุลกัษณะของงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสขุในการท างาน  เท่ากบั .84 
สว่นการคิดเชิงบวกมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสขุในการท างานของพนกังานเท่ากบั  .78 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001 นอกจากนีค้ณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวก สามารถรว่มกนัท านายความสขุในการ
ท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในบรษัิทเอกชนไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  รอ้ยละ 72.90 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน  โดยผลการศกึษาในครัง้นีแ้สดงใหเ้หน็วา่คณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกเป็นตัวแปรส าคญัท่ี
จะช่วยใหพ้นกังานมีความสขุในการท างาน ดงันัน้ หากทางบริษัทเอกชนตอ้งการเสริมสรา้งความสขุในการ
ท างานของพนกังานใหเ้พิ่มขึน้ จึงควรออกแบบงานใหค้รอบคลมุคณุลกัษณะของงานท่ีดีทัง้การส่งเสรมิการใช้
ทกัษะที่หลากหลาย มอบหมายงานท่ีมีความส าคญัเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้บัผิดชอบจนจบกระบวนการอย่าง
มีอิสระในการปฏิบตัิงานไดต้ามความเหมาะสม รวมถึงใหผ้ลสะทอ้นในการปฏิบตัิงาน ควบคู่ไปกบัการพฒันา
มมุมองการคิดเชิงบวกเพ่ือพฒันาการท างานตอ่ไป 

 

ค าส าคญั : การคดิเชิงบวก คณุลกัษณะของงาน ความสขุในการท างาน 
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The objectives of this research are to examine the relationship between job 

characteristics and positive thinking related to happiness in the workplace and to examine the 
influence of job characteristics and positive thinking in predicting workplace happiness among early 
adulthood employees in private companies. The sample group consisted of employees at private 
finance and credit companies, aged between 20 and 40 and both male and female. The sample 
consisted of 245 people and the data were collected from questionnaires about happiness in the 
workplace, job characteristics and positive thinking. This study suggested that happiness in the 
workplace, job characteristics and positive thinking among early adulthood employees in private 
companies at a high level. Furthermore, correlations between job characteristics and happiness in 
the workplace was .84, while the correlation between positive thinking and happiness in workplace 
was at .78, which had a highly positive relationship and statistically significant at a level of .001. In 
addition, job characteristics and positive thinking can predict happiness in the workplace of early 
adulthood employees in private companies by 72.90%, according to the hypothesis. The results of 
this study showed that job characteristics and positive thinking are the key variables that help 
employees feel happier in their work. Therefore, the work should be designed to cover the job 
characteristics of the good work, as well as promoting the use of various skills: assigning important 
tasks, giving employees the opportunities to take responsibility until the end of the process, with 
freedom to work as appropriate, the ability to reflect on performance and developing a positive 
thinking perspective for further development of the work. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหาการวิจยั   

จากแรงกดดันในปัจจุบันการพัฒนาของโลกไดก้้าวไปถึงยุคท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจรอบด้านจากทั่วทุกมุมโลก ท าให้ประเทศไทยต้องมีมาตรการเพื่อรับมือ 
กบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจกระทบตอ่ความอยูร่อดและการพฒันาประเทศ จึงได้
มีการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 12 และกรอบยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี โดยมุ่งให้
เกิดการขยายการลงทนุของรฐัและเอกชนในดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
นวตักรรม คณุภาพคน การปรบัปรุงและสรา้งระบบสาธารณปูโภคท่ีเช่ือมตอ่ทางดา้นเศรษฐกิจกบั
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การทั้ง
ภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร และการบรกิาร ใหมี้มีประสิทธิภาพและความเขม้แข็งมากยิ่งขึน้ 
(ส  านกัคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2560) เน่ืองดว้ยลกัษณะของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจนี ้เอง ท าให้องค์การธุรกิจต่างๆ 
โดยเฉพาะบริษัทเอกชนจ าเป็นตอ้งมีการปรบัตัวอย่างมากโดยพยายามปรบัโครงสรา้งในการ
บริหารงาน รูปแบบการท างานและตวัเนือ้งานใหส้ามารถแข่งขนักับคู่แข่งทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศได ้จนเกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจเพิ่มสงูขึน้รอ้ยละ 4.6 ต่อเน่ืองจากการขยายตวั
รอ้ยละ 5.4 ในไตรมาสแรกของปี 2562 ดว้ยการเปลี่ยนแปลงนีเ้องจึงท าใหบ้คุลากรท่ีอยู่ในองคก์ร
ตอ้งท างานอย่างหนกัและเกิดแรงกดดนัท่ีเกิดขึน้อย่างมหาศาลเพื่อใหส้ามารถท างานไดเ้ป็น ไป
ตามเปา้หมายท่ีองคก์รก าหนด (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2562) 

 การท างานท่ีเกิดขึน้อาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาทั้งในดา้นของความเครียด (stress)  
การหมดไฟในการท างาน (burnout) เป็นภาวะท่ีเกิดจากความเครยีดของบคุคลมาจากตวังานและ
สิ่งแวดลอ้มในการท างาน สง่ผลใหพ้นกังานมีอตัราการลาออก (turnover) ของบคุลากรในบรษัิทท่ี
สงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีอยู่ในช่วงของวยัผูใ้หญ่ท่ีมกัถกูกระตุน้ต่อสิ่งเรา้ทางลบจากการ
ท างานไดง้่ายกวา่วยัอ่ืนๆ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงในดา้นเจตคติ ความคิด ความรูส้กึ จากการ
เขา้สู่สังคมการท างานเพื่อตอ้งการพิสูจนต์นเองจากการท างานและสรา้งความมั่นคงในชีวิต  
(สมุารนิทร ์เจรญิสวสัดิ,์ 2550) (Hyvönen, Feldt, Salmela-Aro, Kinnunen, และ Mäkikangas, 
2009) อีกทัง้เป็นช่วงวยัท่ีมีความส าคญัเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคลื่อนพฒันาประเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (สปุราณี สรุะเดช, 2554) และในบางครัง้งานท่ีไดร้บัมอบหมายไม่ไดส้รา้งคณุคา่ใน
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จิตใจใหก้บัพนกังาน เน่ืองจากงานท่ีรบัผิดชอบมีลกัษณะของงานท่ีขาดการเช่ือมตอ่กนั เป็นการได้
รบัผิดชอบงานเพียงบางส่วน ท าใหไ้ม่เขา้ใจงานอย่างแทจ้ริง เม่ือไดล้งมือปฏิบตัิผลของงานก็จะ
ออกมาไม่ดีและท าใหต้อ้งแกไ้ขงานอยู่สม ่าเสมอ เกิดเป็นสภาวะการท างานท่ีเบื่อหน่าย รูส้ึกไม่
อยากรบัผิดชอบในเนือ้งานนัน้ๆอีก สง่ผลตอ่ความคดิทางลบกบังาน องคก์รและผูบ้งัคบับญัชา 

ดงันัน้บริษัทจ าเป็นท่ีจะตอ้งพยายามสรา้งสภาวะการท างานอย่างมีความสขุใหเ้กิดขึน้ 
ซึ่งการท าให้บุคลากรสามารถท างานอย่างมีความสุขนั้นจะช่วยส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจ  
มีความทุ่มเทในการปฏิบตัิงาน มีความพงึพอใจผกูพนัตอ่องคก์รเพิ่มขึน้ ลดความเครยีดและความ
กดดันจน มีส่ ว นช่ วยขจัดการหมดไฟในการท า งานและความตั้ ง ใจ ท่ีจะลาออกได้ 
(Jeung, 2011; ปรชัญ ์งามสมภาค, 2560) ซึง่องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความสขุในการท างานนัน้
มีดว้ยกันหลายประการ กล่าวคือ มีสมัพนัธภาพและการติดต่อกันท่ีดีของสมาชิกในองคก์รเพื่อ
รว่มกนัท างานช่วยเหลือเกือ้กลูกนัเพื่อใหง้านประสบความส าเรจ็ นอกจากนัน้บคุลากรตอ้งมีความ
รกัในงานท่ีตนท าถือเป็นสิ่งส  าคญัท่ีท าใหบ้คุคลนัน้รูส้กึเป็นสขุเม่ือไดท้ างานท่ีรกัและผกูพนั ก่อเกิด
เป็นความทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มท่ี ส่งผลใหบุ้คคลประสบความส าเร็จในงาน สามารถ
ท างานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ดว้ยความสามารถท่ีเต็มศักยภาพของตนเอง น าไปสู่  
การเคารพ การยอมรับนับถือและความเช่ือถือจากผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาในท้ายท่ีสุด 
(Manion, 2003) 

จากการศึกษาพบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสขุในการท างานของบุคลากรนัน้สามารถ
แบง่ออกเป็น 2 ปัจจยัหลกัๆ โดยปัจจยัแรกท่ีเก่ียวขอ้งคือคณุลกัษณะของงาน โดยทฤษฎีนีมี้ผลตอ่
จิตใจของบุคคล กลายเป็นความพึงพอใจของผูป้ฏิบตัิงาน (Hackman และ Oldham, 1975) 
กลา่วคือลกัษณะของงานในรูปแบบตา่งๆ นัน้สามารถส่งผลตอ่สภาวะจิตใจของบคุคล 5 ดา้น ไม่
ว่าจะเป็นดา้นลกัษณะงานท่ีใชค้วามหลากหลายของทกัษะ (Skills varieties) ซึ่งเปิดโอกาสให้
บุคคลใชอ้งคค์วามรูห้ลายดา้นภายใตค้วามช านาญ และประสบการณใ์นการท างานจนประสบ
ความส าเร็จ  ดา้นความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน (Task identity) เป็นการท่ีบุคคลไดมี้
โอกาสท างานตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการนัน้จะเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงผลงานท่ีบคุคลรบัผิดชอบ
อย่างเด่นชดัมากกว่าการท างานเพียงบางส่วน ในดา้นความส าคญัของงาน (Task significant)  
จะเป็นการท่ีบุคคลไดร้บัมอบหมายงานท่ีมีคณุค่า มีความส าคญั และเป็นประโยชนต์่อทัง้บุคคล
อ่ืนและองคก์ารจนบุคคลเกิดอารมณค์วามรูส้ึกทางบวกจนมีความทุ่มเทในการท างานระยะยาว
ตอ่ไป อีกรูปแบบลกัษณะงานท่ีไม่กลา่วถึงไมไ่ดก็้คือ ดา้นความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) หาก
บุคคลไดร้บัความไวว้างใจใหท้ างานอย่างอิสระ แสดงความคิด การจดัการงานต่างๆดว้ยตนเอง



  

 

3 

อย่างอิสระ อนัมีส่วนช่วยใหบ้คุคลรูส้กึภาคภมูิใจและเช่ือมั่นในการปฏิบตัิงานของตน สดุทา้ย คือ 
ดา้นการไดร้บัผลสะทอ้นของงาน (Feedback) ในลกัษณะงานนีต้วับคุลจะไดร้บัทราบผลท่ีตามมา
ของกระบวนการท างานท่ีไดป้ฏิบตัิไปว่าส่งผลไปในทิศทางใดบา้ง ถือเป็นลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงผล
การปฏิบตัิงานและเป็นประสบการณใ์หบุ้คคลไดน้ าไปปรบัใชแ้ละรบัผิดชอบต่องานนัน้ๆไดเ้ป็น
อย่างดี จากการศึกษางานวิจยัพบว่าการรบัรูค้ณุลกัษณะงานของงานในระดบัสงู มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัความสขุในการท างานสงูเช่นกนั กลา่วคือการท่ีพนกังานไดป้ฏิบตัิงานในคณุลกัษณะท่ี
เหมาะสมสามารถสรา้งความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ช่วยท าใหพ้นักงานมีความสุขในการ
ปฏิบตัิงานอีกดว้ย (ทวีศกัดิ ์รองแขวน, 2555)   

ปัจจยัท่ีสองท่ีส่งผลต่อความสขุในการท างาน คือ ความสามารถในการคิดเชิงบวก จาก
การศกึษางานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ การคิดเชิงบวก (Positive thinking) นีจ้ะช่วยใหบ้คุคลเกิดความ
เขา้ใจและมองสถานการณท่ี์เกิดขึน้ตามความเป็นจริง มีก าลงัใจท่ีจะต่อสูก้ับอุปสรรคต่างๆ ไม่
ยอมใหค้วามลม้เหลวเขา้มาท าลายชีวิต สามารถเปลี่ยนวิกฤตในชีวิตใหเ้ป็นโอกาส ใฝ่หาหนทาง
ในการแกไ้ขปัญหาจนฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆไดป้ระสบผลส าเร็จ และเป็นคนท่ีมีความสขุในชีวิตได ้
ทั้งนีก้ารคิดเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางจิตวิทยาตัวอ่ืน เช่น ความเช่ือมั่นในตนเอง  
การมองโลกในแง่ดี ความสขุ คณุภาพชีวิต เป็นตน้ (พิทกัษ์ สพุรรโณภาพ, 2561)จากการศกึษา
งานวิจยัเพิ่มเติมพบวา่การมองโลกในแง่ดีถือเป็นจดุแข็งดา้นหนึง่ของการคดิเชิงบวก โดยเฉพาะวยั
ท างานท่ีมีความคาดหวงัในเรื่องการด าเนินชีวิตและการสรา้งความมั่นคงในการท างาน จากผล
การศกึษาพบวา่ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีการมองโลกในแง่ดีสงูมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุและ
ทศันคติเชิงบวกท่ีสงูเช่นกนั (Gorsy, 2016) นอกจากนีจ้ากการศกึษาเพิ่มเตมิไดมี้การระบตุวัแปรท่ี
คลา้ยคลงึกนั โดยการคดิเชิงบวกในแง่มมุของการท างานประกอบดว้ย ความผกูพนัตอ่องคก์ร และ
การท างานอยา่งมีความสขุ โดยปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความคดิเชิงบวกในการท างาน ไดแ้ก่ การมองโลก
ในแง่ดี ความเช่ือ ความมุ่งมั่น และความอดทน (พนัธุธ์ชั ศรทีิพนัธุ,์ วรญัญภรณ ์ชาลีรกัษ์, วิจิตร 
แผ่นทอง, และ พลูพงศ ์สขุสวา่ง, 2559) 

ดงันัน้การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัคณุลกัษณะของงานและการคิด
เชิงบวก ท่ีมีความสมัพนัธแ์ละสง่ผลต่อการมีความสขุของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 
เน่ืองจากในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้นีถื้อเป็นประชากรกลุม่หลกัท่ีช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศใหส้ามารถพฒันาไดอ้ย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาในครัง้นีจ้ะช่วยใหไ้ด้
ขอ้มลูและแนวทางท่ีเป็นประโยชนใ์นการท่ีจะช่วยแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากรูปแบบการท างาน 
และการวางระบบงานท่ีไม่เหมาะสม จนก่อใหเ้กิดความเครยีด ความกดดนั จนมีมมุมองทางลบตอ่
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งานของบคุลากรในการท างานจนสง่ผลกระทบทางลบตอ่ผลการปฏิบตัิงานท าใหขี้ดความสามารถ
ในการแข่งขนัของบรษัิทลดลงได ้

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยคณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวกกับ
ความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 

 2. เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกในการรว่มกนัท านายความสขุใน
การท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 
 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บ 

ผลการศึกษาของงานวิจยันีจ้ะไดค้วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคณุลกัษณะของงาน การ
คิดเชิงบวกและความสขุในการท างานของพนกังานในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ซึง่ถือเป็นแรงงานกลุม่หลกั
ของประเทศ ซึ่งจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลและแนวทางท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัทเอกชน ในการจัดการ
เก่ียวกบัคณุลกัษณะงาน การมอบหมายงาน หรอืระบบการท างานท่ีเหมาะสม อีกทัง้ใชเ้ป็นขอ้มลู
เพื่อใชใ้นการส่งเสริมมมุมองทางบวกในการฝึกอบรม และพฒันาบคุลากรใหมี้การคิดเชิงบวกท่ีมี
ต่องาน หรือการด าเนินชีวิตแง่มุมต่างๆ เพื่อช่วยลดสภาวะทางลบ ท่ีอาจส่งผลทางลบต่อการ
ปฏิบตัิงานและส่งเสรมิพฤติกรรมทางบวกต่างๆ ใหบ้คุคลท างานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ มีความสขุ
ในการท างานจนเกิดความผกูพนัและสรา้งประโยชนส์งูสดุใหก้บัองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชาการและกลุม่ตวัอยา่ง 
1.1) ประชากร (population) ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็น พนกังานในบรษัิทเอกชน

แห่งหนึ่ง จ านวน 1,276 คน ซึง่เป็นพนกังานท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ จ านวน 825 คน 
1.2) กลุม่ตวัอย่าง (sampling) ท่ีใชใ้นการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็น พนกังานในวยัผูใ้หญ่

ตอนตน้ของบรษัิทเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 245 คน 
ตวัแปรการวิจยัท่ีศกึษา 

2.1) ตวัแปรตน้ คือ คณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวก 
2.2) ตวัแปรตาม คือ ความสขุในการท างาน 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
พนักงานวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ หมายถึง พนักงานท่ีท างานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งท่ี

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัดา้นการเงินและสินเช่ือ ท่ีมีอาย ุ20 – 40 ปี ทัง้ชายและหญิง ซึ่งยงัคงมี
สถานะในการท างานเป็นแบบการจา้งแบบปกติ และการจา้งเป็นพิเศษรายวนั ในฝ่ายต่างๆ ของ
บรษัิท 

 
นิยามปฏิบัตกิาร  

1. ความสขุในการท างาน (Joy at work) หมายถึง สภาวะท่ีพนกังานรบัรูว้่างานท่ีตนเอง
ท านั้นดี มีคุณค่า เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ ตอบสนองความตอ้งการของตนได ้ส่งผลใหพ้นักงานมี
ความคดิและความรูส้กึเชิงบวกในงานของตนเองจนกลายเป็นความเช่ือมั่นศรทัธา มีแรงจงูใจและ
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน รูส้ึกสนุกสนานกับการท างาน อีกทัง้มีสมัพนัธภาพท่ีดีกับเพื่อน
รว่มงานรวมถึงคนในองคก์ารอย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งองคป์ระกอบของความสขุในการท างานได  ้
4 องคป์ระกอบ คือ 

1.1 การติดตอ่สมัพนัธ ์(Connection) หมายถึง การสรา้งความสมัพันธข์องพนกังาน
ในสถานท่ีท างาน โดยการปฏิบัติงานร่วมกันของพนักงานท าให้เกิดสังคมในการท างาน 
เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนรว่มงาน หรอืผูบ้งัคบับญัชา พนกังานใหค้วามรว่มมือช่วยเหลือซึง่กนั
และกนัในการท างาน เกิดการพดูคยุสนทนากนัอย่างเป็นมิตร พนกังานรูส้ึกเป็นสขุ เกิดมิตรภาพ
ระหวา่งการปฏิบตัิงานกบัผูร้ว่มงาน 

1.2 ความรกัในงาน (Love of the work) หมายถึง พนกังานมีความรูส้กึรกัและผกูพนั
อย่างแน่นเหนียวกบังานท่ีไดร้บัมอบหมาย พนกังานรบัรูว้่าตนมีภารกิจในการปฏิบตัิงานท่ีตอ้งท า
ใหส้  าเรจ็ มีความยินดีท่ีจะปฏิบตัิงานในส่วนต่างๆของงาน มีความกระตือรอืรน้ในการปฏิบตัิงาน 
เกิดความรูส้ึกทางบวกท่ีไดป้ฏิบตัิ ปรารถนาท่ีจะท างาน รูส้ึกเป็นสุขเม่ือไดท้ างานและภูมิใจใน
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย  

1.3 ความส าเรจ็ในงาน (Work achievement) หมายถึง พนกังานรบัรูว้่าตนปฏิบตัิงาน
ไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดท้ันเวลาและผลของงานออกมาดี พนักงานรูส้ึกว่าไดร้บั
มอบหมายใหท้ างานท่ีทา้ทาย เกิดการท างานท่ีมีผลลพัธใ์นทางบวก มีการท างานท่ีเป็นอิสระท าให้
รูส้กึมีคณุคา่ในชีวิต เกิดความภาคภมูิใจในการพฒันาสิ่งตา่งๆ เพื่อความส าเรจ็งาน 

1.4 การเป็นท่ียอมรบั (recognition) หมายถึง การรบัรูว้่าตนเองไดร้บัการยอมรบัและ
ความเช่ือถือจากผูร้ว่มงาน ผูร้ว่มงานไดร้บัรูถ้ึงความพยายามของตนเก่ียวกบัเรื่องงาน ไดร้บัการ
ยอมรบัจากผูร้ว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบตัิงาน ไดร้บัความคาดหวงัท่ีดีในการปฏิบตัิงาน
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และความไวว้างใจจากผูร้่วมงาน พนักงานร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากผูร้่วมงานและใช้
ความรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองเพื่องานท่ีประสบผลส าเรจ็ 

ในการประเมินตวัแปรความสุขในการท างาน ผูว้ิจัยได้ศึกษาและพัฒนาแบบวัดตาม
แนวคิดของ Manion (2003) แบบวดัความสขุในการท างานมีลกัษณะการประเมิน 5 ระดบั ตัง้แต่ 
1 คือ ไม่จรงิเลย จนถึง 5 คือ จรงิท่ีสดุ ผูท่ี้ไดค้ะแนนจากแบบประเมินความสขุในการท างานสงูกวา่ 
แสดงวา่มีเป็นผูท่ี้มีความสขุในการท างานมากกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนจากแบบประเมินต ่ากวา่ 

 
2. คณุลกัษณะของงาน (Job characteristics) หมายถึง กรอบความคิดท่ีพนกังาน 

มีตอ่งานของตนทัง้ภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของตนในงาน ทราบขอ้มลูรายละเอียดของงานใน
แง่มมุตา่งๆ ทัง้โครงสรา้ง ความส าคญัและคณุคา่ของงานท่ีสอดคลอ้งตอ่ความรูค้วามสามารถของ
พนกังาน รวมถึงการมีอิสระในการท างานและสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม เพื่อให้
การท างานของตนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการมีแรงจูงใจและความสุขในการท างาน  
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงันี ้

2.1 ความหลากหลายของทกัษะ (Skill variety) คือ การท่ีพนกังานใชค้วามรู ้หรือ
ทกัษะท่ีหลากหลายในการท างาน รูส้กึถึงความทา้ทายในการท างานซึง่จะยิ่งเพิ่มคณุคา่ใหแ้ก่งาน
นัน้ ท าใหพ้นกังานตอ้งน าความรูค้วามสามารถและความช านาญเฉพาะตนมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน
ใหส้  าเรจ็ 

2.2 ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน (Task identity) คือ ลกัษณะของงานท่ีมี
ความตอ่เน่ือง ซึง่เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดมี้โอกาสรบัผิดชอบ และท างานนัน้ไดจ้นจบกระบวนงาน 

2.3 ความส าคญัของงาน (Task significant) คือ งานนัน้ๆ มีความส าคญั และท าให้
พนกังานมีความรูส้กึวา่งานนัน้มีคณุคา่แก่ตนเอง บคุคลอ่ืน แผนก หรอืทัง้องคก์าร 

2.4 ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) คือ การท่ีพนกังานมีอิสระในงานท่ีตนเอง
รบัผิดชอบ โดยพนักงานไดใ้ช้ความคิด ไดต้ิดสินใจดว้ยตนเอง และสามารถจัดตารางงานของ
ตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

2.5 การได้รับผลสะท้อนของงาน (Feedback) คือ พนักงานได้ข้อมูลย้อนกลับ
เก่ียวกบัผลงานของตนเอง ไดท้ราบว่าผลงานท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นอย่างไร มีผลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างไร 
โดยพนกังานนัน้ไดน้  าผลของงานนัน้ๆมาแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อจะไดพ้ฒันาใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไป 

ในการประเมินตวัแปรคณุลกัษณะของงาน ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและพฒันาแบบวดัตาม
แนวคิดของ Hackman และ Oldham (1975) แบบวดัคณุลกัษณะการท างานมีลกัษณะการ
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ประเมิน 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 คือ ไม่จริงเลย จนถึง 5 คือ จริงท่ีสุด ผู้ท่ีได้คะแนนจากแบบวัด
คณุลกัษณะการท างานสงูกว่า แสดงว่ามีการรบัรูว้่าและมีกรอบความคิดว่าคณุลกัษณะของงาน
ขององคก์ารว่ามีความเหมาะสมและพึงพอใจในแง่ของมีการใช้ทักษะท่ีหลากหลาย มีความ
ตอ่เน่ืองเป็นหนึ่งเดียว เป็นงานท่ีมีความส าคญั รวมถึงไดร้บัอิสระในการท างานและผลสะทอ้นของ
งานวา่สง่ผลในการท างานใหอ้งคก์ารอยา่งไร มากกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

 
3. การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) หมายถึง ความสามารถทางการคิดและมมุมอง

ของพนกังานในการรบัรูส้ิ่งเรา้สถานการณต์า่งๆ ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ และมีความเช่ือ
ในทางบวกว่าทกุสิ่งสามารถเป็นไปไดแ้ละมีวิธีการท่ีท าใหย้อมรบัและจดัการตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาเกิดขึน้อยา่งเขม้แข็ง อีกทัง้สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ ประกอบดว้ย 

3.1 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง พนักงานมีความเช่ือและความ
คาดหวงัว่างานท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้จะเกิดสิ่งท่ีดีแมว้่าจะตกอยู่ในสถานการณท่ี์ยากล าบาก คบั
ขนัหรอืทา้ทายก็ตาม    

3.2 ความเช่ือ (Belief) หมายถึง พนักงานมีความเช่ือมั่นและศรทัธาในตนเอง ต่อ
เพื่อนรว่มงานหรอืผูบ้งัคบับญัชา ซึง่คอยใหก้ารสนบัสนนุ การชีแ้นะแนวทาง    

3.3 ความมุ่งมั่น (Determination) หมายถึง พนกังานมุ่งด าเนินงานใหส้  าเร็จตาม
เปา้หมาย วตัถปุระสงค ์หรือสิ่งท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน อย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือย แมว้่าจะตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาในการท างาน    

3.4 ความอดทน (Patience) หมายถึง พนกังานมีความเต็มใจในการรอคอยโอกาส 
ความพรอ้ม รวมถึงผลลพัธจ์ากการปฏิบตัิงาน ทัง้ของตนเองและเพื่อนรว่มงานว่าจะตอ้งออกมา
ในทางดี 

ในการประเมินตวัแปรการคิดเชิงบวก ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและพฒันาแบบวดัตามแนวคิดของ 
Ventrella (2002) แบบวดัการคิดเชิงบวกเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ 1 คือ ไม่จรงิเลย 
จนถึง 5 คือ จรงิท่ีสดุ ผูท่ี้ไดค้ะแนนจากแบบวดัความคดิเชิงบวกสงูกวา่ แสดงวา่มีความคิดเชิงบวก
ในการท างานสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนจากแบบวดัต ่ากวา่ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาความสมัพนัธแ์ละอิทธิพลของ คณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกท่ี

เก่ียวขอ้งตอ่ความสขุในการท างานของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ มีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้
1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
 1.1 ความหมายของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
 1.2 บทบาทของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
 1.3 แนวคดิและทฤษฎีของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสขุในการท างาน 
 2.1 ความหมายของความสขุในการท างาน 
 2.2 องคป์ระกอบของความสขุในการท างาน 
 2.3 แนวคดิและทฤษฎีของความสขุการท างาน 
 2.4 การวดัความสขุในการท างาน  
3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะของงาน 
 3.1 ความหมายของคณุลกัษณะของงาน 
 3.2 องคป์ระกอบของคณุลกัษณะของงาน 
 3.3 แนวคดิและทฤษฎีของคณุลกัษณะของงาน 
 3.4 การวดัคณุลกัษณะงาน 
4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงบวก 
 4.1 ความหมายของการคิดเชิงบวก 
 4.2 ความส าคญัของการคิดเชิงบวก 
 4.3 แนวคดิและทฤษฎีของการคิดเชิงบวก 
 4.4 การวดัการคิดเชิงบวก 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.1 งานวิจยัเก่ียวกบัคณุลกัษณะของงานและความสขุในการท างาน 
 5.2 งานวิจยัเก่ียวกบัการคิดเชิงบวกและความสขุในการท างาน 
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
7. สมมตุิฐานในการวิจยั 
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1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ 
1.1 ความหมายของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท าใหท้ราบว่า วยัผูใ้หญ่ตอนตน้เป็นช่วง
วยัท่ีต่อเน่ืองมาจากวยัรุน่ ท าใหเ้กิดการใหค้วามหมายของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ไวอ้ย่างหลากหลาย 
โดยผูว้ิจยัไดน้  าแนวคดิมาสรุปได ้ดงันี ้

ระยะวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (Early Adulthood) ไดแ้ก่ บคุคลอายปุระมาณ 20 – 25 ปี ถึง 
40 ปี พฒันาการทางกายเจรญิเต็มท่ี เป็นระยะทดลองเพื่อหาแนวทางชีวิตท่ีตนตอ้งการและพอใจ
สืบเน่ืองมาจากวัยรุ่น เช่น อาชีพ เพื่อน คู่ครอง และความสัมพันธ์กับบุคลต่างๆ ระยะนีจ้ึงมัก
เรยีกว่า ระยะส ารวจ (Exploratory Period) (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล, 2549) นอกจากนีย้งักลา่วอีกว่า
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้เริ่มด าเนินชีวิตแบบผูใ้หญ่ น าความรู ้และประสบการณม์าใชใ้นการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิต โดยเป็นช่วงอายปุระมาณ 18 – 30 ปี (Havighurst, 1961)  

อยา่งไรก็ตามมีก็มีแนวคดิท่ีเห็นวา่วยัผูใ้หญ่แบง่ออกเป็น 2 ช่วงคือ วยัผูใ้หญ่ตอนตน้
เป็นช่วงอายรุะหว่าง 21 – 40 ปีและวยักลางคน เริม่ตัง้แต ่40 – 60 ปี จะเห็นไดว้่าช่วงเวลาท่ี
เรยีกว่า “วยัผูใ้หญ่” นัน้ยาวนานและมีความส าคญัต่อชีวิตอย่างมากระยะนีมี้การเลือกประกอบ
อาชีพท่ีมั่นคง ประสบความส าเรจ็ในชีวิตการงาน มีชีวิตคู ่นอกจากนีมี้การเปลี่ยนแปลงทางดา้น
รา่งกาย ตลอดจนการเสื่อมในดา้นความสามารถตา่งๆ ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะท่ีย่างเขา้สู่
วยักลางคน (สชุา จนัทรเ์อม, 2541) ซึง่สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัลกัษณะของบคุคลท่ีอยู่ในวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ี (ณรงคศ์กัดิ ์ตะละภฏัและคณะ, 2529) กล่าวว่าเป็นช่วงท่ีบคุคลมีอายปุระมาณ 
20 – 40 ปี ท่ีสามารถก าหนดรูปแบบชีวิตเพื่อพฒันาตนเองท าใหต้นเองมีความสขุ ความพอใจท่ีได้
อยู่ร่วมกัน เม่ือบุคคลมีความสุข ความพอใจในตนเองแลว้สะทอ้นต่อไปยังครอบครวัได ้จึงจะ
สามารถน าความสขุ ความพอใจไปสู่เพื่อนรว่มงาน คณุภาพการท างานและคณุภาพชีวิตก็จะเริ่ม
พฒันาขึน้ ดงันัน้การท่ีบุคคลวยัผูใ้หญ่สามารถสรา้งความมั่นคงและความรูส้ึกเป็นสุขทางกาย
จิตใจและสงัคมได ้แสดงถึงการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีสมวยั 

 ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารในข้างตน้จึงสรุปไดว้่า ผู้ใหญ่ตอนตน้ หมายถึง 
บคุคลช่วงอาย ุ20 – 40 ปี มีพฒันาการทางดา้นรา่งกายท่ีเจรญิเติบโตเต็มท่ี เริม่เขา้สูชี่วิตการ
ท างานประกอบอาชีพ สรา้งสมัพนัธภาพกบัคนรอบขา้งกลายเป็นการเลือกหาคู่ครอง การมีเพื่อน
สนิท การใชชี้วิตสมรส การสรา้งครอบครวั หรือการสรา้งความมั่นคงและประสบความส าเร็จใน
อาชีพการงาน โดยน าความรูป้ระสบการณต์า่งๆมาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีสมบรูณ ์เป็นช่วงวยั
ท่ีวฒุิภาวะทางอารมณพ์ฒันาเต็มท่ี มีแนวทางและปรชัญาในการด าเนินชีวิตของตนเอง สามารถ
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วางแผนรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัความพอใจและความสขุ เมื่อบคุคลพบเจอความสขุ
นัน้แลว้สิ่งท่ีตามมาจะท าใหผู้ค้นรอบขา้งไดร้บัความสขุทัง้จากคนในครอบครวัและเพื่อนรว่มงาน
ก่อเกิดเป็นคณุภาพชีวิตและการท างานท่ีพฒันายิ่งขึน้ตอ่ไป  

1.2 บทบาทของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
วยัผูใ้หญ่คือวยัแห่งการเปลี่ยนแปลงบทบาท (Role Transition) เน่ืองจากในวยันีมี้

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการด าเนินชีวิตของตนเอง โดยน าประสบการณต์่างๆ ท่ีไดส้ะสมมา
ตัง้แต่วัยเยาวม์าใชแ้กปั้ญหาชีวิตและปรบัปรุงตนเอง ผูท่ี้ปรบัตวัไดเ้ป็นอย่างดีในวัยผูใ้หญ่คือ
บุคคลท่ีไดผ้่านพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยต่างๆ มาตัง้แต่เด็กจนวัยรุ่น มีวุฒิภาวะ คือ การ
พัฒนาท่ีสิน้สุดของทางดา้นสติปัญญา ร่างกาย และความรูอ้ารมณ์ สามารถเผชิญชีวิตแก้ไข
อุปสรรคต่างๆ ทั้งยามปกติและยามคับขัน มีความรับผิดชอบกระท าสิ่งต่างๆด้วยเหตุผล  
(ศรธีรรม ธนะภมูิ, 2535) หากกลา่วว่าในชีวิตท างานเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้นัน้ สว่นใหญ่จะมี
การวางแผนในการประกอบอาชีพท่ีตนรกั เลือกอาชีพท่ีช่ือชอบ มีความพงึพอใจในงาน  และการ
ไดพ้ิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสมกบัตนเอง ย่อมท าใหชี้วิตการท างานมีความสขุ มีความพรอ้ม
ท่ีจะปรบัตวักบัเพื่อนรว่มงาน และพรอ้มท่ีจะเผชิญปัญหาและการแกไ้ขปัญหาตอ่ไป  

นอกจากนี ้ ศรีประภา ชยัสินธพ และ เติมทรพัย ์จั่นเพชร (2557) ไดก้ล่าวว่าวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้จะตอ้งพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถมีกรอบในการใชชี้วิต
รวมถึงความหมายในชีวิตเพื่อใหส้ามารถอยู่ในสงัคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็นีไ้ดอ้ย่าง
มีความสุข นอกจากนั้นยังตอ้งพัฒนาตนเองตลอดเวลาทั้งในดา้นความคิด การกระท าความรู ้
ความสามารถ ความช านาญ และทศันคติใหเ้จริญงอกงามขึน้ มีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ขึน้ เพื่อช่วยใหต้นเองมีความสขุความเจริญเป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและสงัคมโดยสอดคลอ้งกับ
ชีวิตการท างานของคน  

บทบาทของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในดา้นต่างๆมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นบทบาทของการท างานเม่ือไดว้างแผนการประกอบอาชีพ เลือกสรรงานท่ีรกัท่ีตนเองชอบนัน้ 
ย่อมส่งผลต่อความสขุในการท างาน ความสขุในการด าเนินชีวิตท่ีสามารถสานต่อบทบาทของวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ในดา้นอ่ืนๆอย่างสมบรูณ ์หรอืบทบาทของเพื่อนสนิทหรอืกลุม่คนท่ีสนิทกนั มีความ
สนใจในเรือ่งเดียวกนัหรอืใกลเ้คียงกนั เพื่อปฏิสมัพนัธท่ี์ดีในการใชเ้วลาวา่งรว่มกนัใหเ้กิดประโยชน์
และเพิ่มความสขุในชีวิต 
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1.3 แนวคดิและทฤษฎีของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
วัยผูใ้หญ่ตอนตน้ถือเป็นหนึ่งในช่วงชีวิตท่ีส  าคัญ เป็นช่วงต่อจากวัยรุ่นไดค้น้พบ

ตนเองเรียนรูห้ลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตตัง้แต่เติบโตมา มีพฒันาการทางรา่งกายท่ีสมบูรณ ์โดย
กวา่จะเป็นวยัผูใ้หญ่ไดน้ัน้ตอ้งผา่นช่วงวยัก่อนหนา้นีแ้ละช่วงวยัหลงัจากนีอ้ยา่งไรนัน้ แตล่ะทฤษฎี
ไดใ้หค้  าอธิบายไวห้ลายประเด็นท่ีน่าสนใจ ซึง่จะกลา่วดงัตอ่ไปนี ้

1.3.1 ทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม 8 ขัน้ ของ Erikson โดยแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎี
พฒันาการท่ีมีความส าคญัต่อพฒันาการของบุคคลในวยัต่างๆ ซึ่งรวมถึงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ดว้ย 
ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม 8 ขัน้ ของ Erikson (พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย,์ 2551)           
มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ความรูส้กึไวว้างใจตรงขา้มกบัรูส้กึไม่ไวว้างใจ (Sense of Trust VS. Sense 
of Mistrust) อีรคิสนัมีความเช่ือวา่พืน้ฐานของการพฒันาในขัน้นี ้สง่ผลตอ่การพฒันาในขัน้ตอ่ๆไป 
โดยในระยะช่วงปีแรกของชีวิตซึง่ตรงกบั “Oral Stage” เป็นระยะท่ีเด็กจะเกิดความรูส้กึไม่ไวว้างใจ
หรอืไวว้างใจ ดงันัน้ รูปแบบการเลีย้งดท่ีูเด็กในช่วงปีนีไ้ดร้บัจากผูใ้หญ่ถือเป็นสิ่งส  าคญั เพราะเด็ก
ในวยัทารกยงัช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้เด็กตอ้งการความอบอุ่น ตอ้งการอาหารท่ีเหมาะสมอย่าง
เพียงพอ และสม ่าเสมอ ตอ้งการใหมี้คนคอยปกป้องดแูลและมอบความรกั หากว่าเด็กไดร้บัสิ่งท่ี
กลา่วนีอ้ย่างพอเพียงก็จะท าใหเ้ด็กมีความมั่นใจไวว้างใจในสภาพแวดลอ้มของตน แต่ถา้เด็กขาด
สิ่งตา่งๆเหลา่นี ้หรอืไดร้บัไม่สม ่าเสมอ ก็จะท าใหเ้ด็กรูส้กึวา้เหว่ รูส้กึไม่ไวว้างใจในสภาพแวดลอ้ม
ของตน และจะมีผลท าใหเ้ด็กไม่ไวว้างใจผูอ่ื้น เป็นคนขีร้ะแวง หรือตอ้งการความสนใจจากผูอ่ื้น
มากเกินไป  

ขัน้ท่ี 2 ความรูส้ึกเช่ือมั่นในตนตรงขา้มกบัสงสยัไม่แน่ใจในความสามารถของตน 
(Sense of Autonomy VS. Sense of Doubt and Shame) เม่ือเด็กไดส้รา้งความไวว้างใจตอ่พ่อ
แม่และสิ่งแวดลอ้มแลว้ เขาก็จะเริ่มคน้พบว่า เขามีอิสระท่ีจะท าบางอย่างได ้ในช่วงวยัท่ี 2 
พฒันาการของเดก็ทางดา้นรา่งกายถึงช่วงระยะท่ีสามารถจดัการกลา้มเนือ้หรููดของอวยัวะขบัถ่าย
ได ้ซึ่งระยะส่งผลต่อความรูส้ึกของเด็ก กล่าวคือ เด็กรูส้กึมีอิสระในการกระท าสิ่งต่างๆและเขาจะ
เกิดความตัง้ใจปฏิบตัิพฤติกรรมบางอย่างไดต้ามใจตอ้งการ เช่น การควบคมุการขบัถ่ายปัสสาวะ
เม่ือใด และท่ีไหนก็ไดต้ามใจชอบ ในช่วงนีบ้ริเวณรอบทวาร (Anal Zone) เป็นศนูยก์ลางของ
พฒันาการ โดยอีริคสนัเช่ือว่าระยะนีมี้อิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพในเชิงความเป็นตวัของ
ตวัเองในเดก็ (Autonomy) หรอืความสงสยัและไม่แน่ใจ (Doubt and Shame)  
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ขัน้ท่ี 3 การเป็นผูน้  ารเิริม่ตรงขา้มกบัรูส้กึผิด (Sense of Initiative VS. Sense of 
Guilt) ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์จะเริ่มเกิดในวยันี ้เพราะสภาพแวดลอ้มทา้ทายใหเ้ด็กพยายาม 
ท างานเฉพาะอย่างใหส้  าเรจ็ดว้ยตนเอง ซึง่จะท าใหเ้ด็กพยายามแสดงความสามารถใหม่ๆออกมา
และแสดงออกมามากท่ีสดุเท่าท่ีจะมี และถึงแมจ้ะท าไม่ส  าเรจ็ก็จะหลงลืมอย่างรวดเรว็และเริม่ตน้
ใหมท่นัที ถา้เดก็ไดร้บัการสง่เสรมิอยา่งถกูทาง ก็จะเป็นการเสรมิสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์(Sense 
of Initiative) ใหก้บัเด็กแตใ่นทางตรงกนัขา้มหากเด็กถกูต าหนิตอ่ว่าทกุครัง้ท่ีท างานไม่ส  าเรจ็ ก็จะ
เกิดความรูส้กึผิด (Sense of Guilt) พฒันาการทางดา้นรา่งกายของเด็กวยันีด้ีมีมากจนท ากิจกรรม
ประจ าวนัไดป้กติเกือบทกุอย่าง เช่น กระโดด วิ่ง เดิน ซึ่งเหตนีุเ้องท่ีท าใหเ้ด็กเกิดความรูส้กึอยาก
ท าสิ่งต่างๆ ใหด้ีเท่าผูใ้หญ่โดยท่ีพยายามเลียนแบบและพยายามท าสิ่งต่างๆดว้ยตนเอง ถา้เขา
พอจะท าได ้และบางทีจะแสดงอาการไม่พอใจถา้ผูใ้หญ่ช่วยเหลือ เช่น ติดกระดมุเสือ้นอกจากนี้
เด็กวยันีย้งัมีอารมณรุ์นแรง เอาแตใ่จตวัเองเริม่อิจฉานอ้งคนอ่ืนๆ  

ขัน้ท่ี 4 การรูส้กึว่าตนประสบความส าเรจ็ตรงขา้มกบัรูส้กึดอ้ย (Sense of Industry 
VS. Sense of Inferiority) ในวยัเดก็ไดส้  ารวจสิ่งแวดลอ้ม ก็จะท าใหเ้ด็กไดป้ระสบการณใ์หม่ๆมาก
ขึน้และเขาก็จะพบว่า กิจกรรมหรอืการมีสว่นรว่มในกิจกรรมของเด็กนัน้ไม่สามารถท าไดเ้ท่าเทียม
กบัผูใ้หญ่ กล่าวคือ เด็กวยันีส้ามารถท ากิจกรรมทกุสิ่งทกุอย่างท่ีผูใ้หญ่ท าได ้แต่ไดไ้ม่ดีเท่าดงันัน้
เพื่อใหด้ีเท่าผูใ้หญ่จึงทุ่มเทก าลงักายใหก้ับการท างาน ซึ่งถา้เขาท าไดส้  าเร็จก็จะเกิดก าลงัใจท า
ต่อเน่ืองไปเรื่องๆ ซึ่งความจริงนัน้ ตวัเด็กเองอาจท าไม่ได ้สาเหตมุาจากยงัเป็นเด็ก ส่งผลใหเ้กิด
ความรูส้กึต ่าตอ้ย (Feeling of Inferiority) ส าหรบัเด็กจะมีความกลวัมากกว่าว่าเขาจะไม่ดีเท่ากบั
คนอ่ืนๆ โดยจะพยายามขจดัความกลวัอนันีโ้ดยการใชโ้อกาสท่ีเขามีอยูเ่รยีนรูส้ิ่งตา่งๆ ในสงัคม 

ขัน้ท่ี 5 การเรียนรูเ้อกลกัษณต์นเองตรงขา้มกบัการสบัสนในเอกลกัษณข์องตนเอง 
(Sense of Identity VS. Sense of Identity Diffusion) ในวยันีร้า่งกายของเด็กจะเจรญิและมีวฒุิ
ภาวะเขา้สู่วัยรุ่น มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเด็กไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึน้ เขาจึงตอ้ง
เปรยีบเทียบกบัเพื่อนคนอ่ืนๆเพื่อมั่นใจวา่เขาเป็นเหมือนเพื่อน เดก็วยัรุน่นีจ้ะเห็นว่า การท่ีเขาเรยีน
แบบเอกลกัษณ ์(Identity) ตวัเองกบัตนในอดุมคติ (Ego Ideal) หรือบุคคลท่ีเขาช่ืนชอบเป็น
แบบอย่างนัน้ไม่ใช่ตวัตนของเขาอย่างแทจ้ริง ฉะนัน้ เขาก็จะคน้หาความเป็นตนเองอย่างแทจ้ริง 
ไดด้้วยการผสมผสานสิ่งท่ีเขาเคยศึกษามาแลว้ในอดีต กลายเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัวและ
กลายเป็นลกัษณะเฉพาะ ในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่กบัวยัรุน่ ในวยันีพ้่อแม่ไม่สามารถมี
อิทธิพลกว่าเขาไดเ้พราะเด็กวยัรุน่มีความคิดรเิริ่มท่ีเปิดกวา้งส าหรบัสิ่งแปลกใหม่ เขาจะไม่ยึดถือ
กบัค าสั่งสอนดัง้เดมิของพอ่แม่ แตจ่ะเลียนแบบคนท่ีมีอดุมคติตรงกบัเขา เด็กวยัรุน่จะหนัมาหาคน
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ท่ีมีสภาพเหมือนตนเอง คือ เพื่อน ฉะนัน้ ลักษณะของบพุการีท่ีเด็กวยัรุน่ตอ้งการ คือท่าทีท่ีแสดง
อาการเป็นเพื่อนท่ีเขา้ใจความตอ้งการและรว่มผา่นทกุหนทางไปดว้ยกนั 

ขัน้ท่ี 6 ความรูส้ึกว่าตนมีเพื่อนตรงขา้มกับมีความรูส้ึกอา้งวา้ง (Intimacy VS. 
Isolation) ช่วงวยัรุน่ตอนปลายและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้นี ้บคุคลจะเริ่มเป็นสมาชิกท่ีมีสว่นรบัผิดชอบ
กบัสงัคมอย่างเต็มท่ีและก าลงัเป็นวยัท่ีมุ่งหมายกบัการท างานและการอยู่ใกลชิ้ดกบัเพศเดียวกนั
หรือเพศตรงขา้ม เพื่อเลือกหาบคุคลซึง่ศกึษากนัหรือคบกนัไดอ้ย่างใกลชิ้ด น าไปสู่ความผกูพนัรกั
ใครแ่ละการมีชีวิตคู่ ความส าเรจ็ของพฒันาการในวยันีข้ึน้อยู่กบัความมั่นใจในตนเอง และภารกิจ
ในระดบัตน้ๆของเขาประสบความส าเรจ็แคไ่หน ถา้เขารูจ้กัตนเองมั่นใจในตนเองอยา่งแทจ้รงิ เขาก็
จะสามารถใหค้วามใกลชิ้ดอย่างจริงจังสนิทสนมกับบุคคลอ่ืนได ้ในทางตรงกันขา้ม ถา้เกิดไม่
ประสบความส าเร็จส าหรบัพัฒนาการขัน้ก่อนหนา้ เขาจะไม่เช่ือใจผูอ่ื้น ไม่มีความพึงพอใจใน
ตนเอง เขา้กบัผูอ่ื้นไมไ่ด ้ท าใหรู้ส้กึวา้เหวแ่ละอา้งวา้ง 

ขัน้ท่ี 7 ความรูส้กึรบัผิดชอบแบบผูใ้หญ่ตรงขา้มกบัความรูส้กึเฉ่ือยชา (Generativity 
VS. Stagnation) ในวยันีบ้คุคลเริ่มมีความรบัผิดชอบแบบผูใ้หญ่ คือ การแต่งงานพรอ้มทัง้เป็น
บิดาและมารดา นอกเหนือจากการมีความรบัผิดชอบในตนเองแลว้ ยงัมีความรบัผิดชอบต่อผูอ่ื้น
และสงัคมดว้ย คนท่ีเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะมุ่งความสนใจมาท่ีลกูเป็นหลกั ใหค้วามสนใจอบรมเลีย้งดู
บตุรหลานใหมี้ความสขุ เพื่อใหพ้บเจอความส าเรจ็ในชีวิตบคุคลท่ีไดร้บัความส าเรจ็ในพฒันาการ
ขัน้ตน้ๆ มาก่อน จะรูจ้กับทบาทหนา้ท่ีของตน รูส้ึกรบัผิดชอบและพอใจในฐานะและชีวิตของตน 
แต่ถา้บุคคลใดไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตก็จะท าใหข้าดความไวว้างใจใคร รูส้ึกว่าตนเองไม่มี
ความสามารถ มีปมดอ้ย ไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง ท าให้
กลายเป็นบุคคลท่ีเฉ่ือยชา และไม่มีความกระตือรือรน้ในการสรา้งความมั่นคงใหก้ับตนเองและ
ครอบครวั 

ขัน้ท่ี 8 ความรูส้ึกมั่นคงตรงขา้มกับความรูส้ึกทอดอาลยั (Ego Integrity VS. 
Despair) ในวัยนีค้ือช่วงวัยท่ีบุคคลพึงไดร้บัขั้นสูงสุดจากความส าเร็จในชีวิต ถ้าเขาเป็นผูท่ี้มี
พฒันาการทางบคุลิกภาพท่ีดีเรื่อยๆมา ก็จะส่งผลใหป้ระสบความส าเรจ็ในวยันี ้บคุคลในวยันีน้ัน้
จะยอมรบัความจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีความสขุกับชีวิตท่ีเหลืออยู่ ยอมรบัการแก่ การเจ็บ การ
ตายท่ีจะเกิดขึน้ มีความสขุมุ แต่ถา้พฒันาการขัน้ท่ี 7 ท่ีผ่านมาไม่ประสบความส าเรจ็เขาก็จะไม่
พอใจในชีวิต หมดหวงั ไม่เขา้ใจสภาพความเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่ีเกิดขึน้ เกิดความขบัขอ้งใจ และ
ทอ้แทส้ิน้หวงัทอดอาลยัในชีวิต 
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1.3.2 ทฤษฎีพฒันาการตามวยัของ Havighurst ซึง่ไดแ้บง่ช่วงพฒันาการมนษุยต์าม
ลกัษณะภาระงานท่ีจะตอ้งท าไดใ้นแตล่ะวยั ออกเป็น 6 ช่วง (Havighurst, 1961) คือ 

ช่วงที่ 1 ภาระงานตามขัน้พฒันาการของวยัทารกและวยัเดก็ตอนตน้ (Infancy and  
Early childhood) มีอายตุัง้แตแ่รกเกิด จนถึงอาย ุ6 ปี  

ช่วงท่ี 2 ภาระงานตามขัน้พฒันาการของวยัเด็กตอนกลาง (Middle childhood)  
มีอายรุะหวา่ง 6 -12 ปี 

ช่วงท่ี 3 ภาระงานตามขัน้พฒันาการของวยัรุ่น (Adolescence) มีอายุระหว่าง  
12-18 ปี 

ช่วงที่ 4 ภาระงานตามขัน้พฒันาการของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (Early adulthood) มีอายุ
ระหวา่ง 18-30 ปี 

ช่วงท่ี 5 ภาระงานตามขัน้พฒันาการของผูใ้หญ่ตอนกลาง (Middle age) มีอายุ
ระหวา่ง 30-55 ปี 

ช่วงท่ี 6 ภาระงานตามขัน้พฒันาการของผูใ้หญ่ตอนปลาย (late maturity) มีอายุ
ตัง้แต ่65 ปีขึน้ไป 

ลักษณะการด าเนินชีวิตตามขั้นพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Havighurst, 
1961) ไดแ้บง่ช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ไวว้่า เป็นช่วงชีวิตของบคุคลท่ีมีอายรุะหว่าง 18 - 30 ปี ผูท่ี้อยู่
ในวยันีจ้ะมีภาระงานประจ าวยัซึง่เป็นงานตามขัน้พฒันาการ ประกอบดว้ยภาระงาน 8 ดา้น ซึง่ถือ
เป็นภาระงานของการด าเนินชีวิตท่ีส  าคญั ทัง้นีเ้พราะในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้จะเป็นวยัท่ีมีปัญหาตา่งๆ 
มากมายท่ีจะตอ้งคิด ตอ้งแกไ้ขปัญหา มีภาระรบัผิดชอบใหม่ๆเพิ่มขึ ้นตามอายุ ตอ้งมีความสขุุม
รอบคอบในการด าเนินชีวิต รูจ้กัโลก รูจ้กัสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ่ื้น โดย Havighurst สรุปไว้
วา่ถา้ผูใ้ดสามารถท างานประจ าวยัไดอ้ยา่งประสบความส าเรจ็ ก็จะท าใหเ้กิดความสขุ และจะมีผล
ตอ่พฒันาการในระยะตอ่มา แตถ่า้ประสบความลม้เหลวก็จะมีผลท าใหไ้ม่มีความสขุ ปรบัตวัไดไ้ม่
เหมาะสมและจะมีผลตอ่พฒันาการในระยะตอ่มาของชีวิตเช่นกนั 

(อบุลรตัน ์เพ็งสถิตย,์ 2541) ไดบ้รรยายสรุปภาระงานของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ใน
กระบวนวิชาจิตวิทยาวงจรชีวิต ตามทฤษฎีของ Havighurst 1961 ไว ้8 ดา้น สามารถสรุปไดด้งันี ้
  ดา้นท่ี 1 การเลือกคู่ครอง (Selecting a mate) ในวยันีเ้ป็นวยัท่ีทกุคนจะตอ้ง
แสวงหาผูท่ี้ตนจะตอ้งแต่งงานดว้ย ซึ่งในการเลือกคู่ครองนีจ้ะเป็นเรื่องท่ีส  าคญัมาก เป็นเรื่องท่ี
ค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการเลือกคู่ครองในแต่ละสงัคมย่อมมีความ
แตกต่างกันออกไป เช่น บางสงัคมอาจมีบิดามารดา ญาติพี่นอ้ง เขา้มามีส่วนร่วมช่วยพิจารณา
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ชายหนุ่มหรอืหญิงสาวจะมาเป็นคูค่รองดว้ย การเลือกคู่ครองเป็นภาระงานท่ีส าคญัเป็นล าดบัแรก 
ทัง้ชายและหญิงสามารถรบัผิดชอบต่อตนเองได ้แต่บางรายยงัศึกษาอยู่ในระดบัอดุมศึกษาของ
สถาบนัการศกึษา จงึท าใหบ้คุคลเหลา่นีมี้โอกาสท่ีจะไดร้บัความรู ้จากการอบรมและการเรยีนการ
สอน 

 ดา้นท่ี 2 การเรยีนรูท่ี้จะใชชี้วิตกบัคูส่มรส (Learning to live with a marriage 
partner) ความรูส้กึพอใจในดา้นรา่งกายอนัสืบเน่ืองมาจากความสมัพนัธท์างเพศ จะมีผลท าให้
งานท่ีตอ้งเรียนรูท่ี้จะใชชี้วิตกบัคู่เป็นสิ่งท่ีท าไดง้่ายขึน้ แมว้่าบางคูย่งัคงติดยึดอยู่กบับิดามารดาก็
ตาม ในเรื่องของการเรยีนรูท่ี้จะใชชี้วิตกบัคู่สมรสนัน้จะขึน้อยู่กบั ลกัษณะทางสงัคม ลกัษณะทาง
วฒันธรรมและประเพณี รวมทัง้คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลโดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีท างานท่ีเป็น
ภรรยาและตอ้งท างานนอกบา้น จะมีผลท าใหภ้าระงานทางดา้นการปรบัตวัเขา้กบัคูส่มรสประสบ
ความส าเรจ็ไดค้อ่นขา้งยากล าบากกวา่ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีภรรยาเพียงอยา่งเดียว 

 ดา้นท่ี 3 การเริม่ตน้สรา้งครอบครวั (Starting a family) ในเรื่องของการเริม่ตน้
สรา้งครอบครวัจะมีจุดเริ่มตน้มาจากการแต่งงาน หลงัจากการแต่งงานแลว้จะเก่ียวขอ้งกับเรื่อง
ของการมีลกู และในเรือ่งของการมีลกูจะเป็นลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางด้านชีววิทยาและทางดา้น
จิตใจ ถา้ผูเ้ป็นบิดาและมารดามีความพรอ้มท่ีจะมีลกูก็จะไม่มีปัญหาใดๆเขา้มาเก่ียวขอ้ง และจะ
ช่วยท าใหภ้าระงานในดา้นการเริ่มตน้สรา้งครอบครวัดว้ยการมีลกูส าเรจ็ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี ทัง้เพศ
ชายและเพศหญิงท่ีประสบความส าเรจ็ในงานดา้นนี ้คือ ตอ้งเป็นผู้ท่ีสามารถท าหนา้ท่ีในการเป็น
พอ่และแม ่มีความพงึพอใจ และรูส้กึยินดีตอ่บทบาททางเพศ ส าหรบัเรือ่งความสมัพนัธท์างเพศใน
ระหว่างการตัง้ครรภก็์เป็นปัญหาหนึ่งของภาระงานนี ้โดยเฉพาะหญิงบางรายจะมีความตอ้งการ
ทางเพศเล็กนอ้ย บางรายมีความตอ้งการทางเพศมากขึน้ ซึ่งสามีตอ้งพยายามหาวิธีการท่ีจะ
ปรบัตวัในเรือ่งเก่ียวกบัความรูส้กึของภรรยาท่ีเกิดขึน้ใหด้ีท่ีสดุ 

 ดา้นท่ี 4 การเลีย้งดเูด็ก (Rearing children) การเลีย้งดเูด็กเป็นหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบท่ีส าคญัยิ่งของคูส่มรส เพราะทัง้คูจ่ะตอ้งมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรบัผิดชอบในการเลีย้งดู
เด็กซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครวัอีกชีวิตหนึ่ง ในเรื่องของการเลีย้งดูลกูนัน้ คู่สมรสจะตอ้งเรียนรู ้
และสามารถเผชิญกบัความตอ้งการทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจของเดก็ โดยรูแ้นวทางการปฏิบตัิ
ตวัตอ่เด็กและตอ้งปรบัเปลี่ยนตารางชีวิตของตนเองเพื่อดแูลเด็กท่ีก าลงัเจรญิเติบโต ความรูส้กึของ
ความเป็นพ่อแม่ย่อมมีผลต่อการเลีย้งดเูด็กโดยตรง ทัง้นีเ้พราะความรูส้ึกของพ่อและแม่จะช่วย
สง่เสรมิและช่วยเหลือใหเ้ด็กไดพ้ฒันาตนใหเ้ป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิเหมาะสมทัง้ทางดา้นรา่งกายและ
จิตใจ ซึ่งผู้ท่ีเป็นพ่อแม่จะท าไดโ้ดยการให้ความรักความอบอุ่น เสริมสร้างให้เด็กไม่มีความ
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หวาดกลวัและวิตกกงัวล ช่วยเหลือเด็กไม่ใหเ้ป็นคนท่ีมีความรูส้กึเย็นชากบัผูอ่ื้น เป็นตน้ ดงันัน้ คู่
สมรสท่ีอายนุอ้ยจะตอ้งไดร้บัความรูแ้ละแนวทางในการอบรมเลีย้งดูเด็กเพื่อใหส้ามารถเลีย้งดเูด็ก
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ดา้นท่ี 5 การจดัการภายในบา้น (Managing a home) การสรา้งชีวิตครอบครวั
ใหม่เป็นเรื่องท่ีจะตอ้งเกิดขึน้กับทุกคน ความสามารถในการจัดการภายในครอบครวัจะประสบ
ความส าเรจ็ไดด้ีมากนอ้ยเพียงใด ขึน้อยู่กบัลกัษณะการจดัการภายในครอบครวั ถา้ครอบครวัใดมี
การจดัระบบภายในครอบครวัดี มีความสะอาด เฟอรน์ิเจอรภ์ายในบา้นไดร้บัการบ ารุงซอ่มแซมให้
ดใูหม่อยู่เสมอ มีการจดัท าอาหารท่ีมีคณุภาพเป็นรสท่ีช่ืนชอบแก่สมาชิกทกุคนในบา้น ก็จะท าให้
ครอบครวัมีความสุข และสามีไดมี้ส่วนร่วมในการจัดการภายในบา้น เช่น จัดการเรื่องการเงิน 
ซ่อมแซมอุปกรณภ์ายในบา้น และช่วยวางแผนเก่ียวกับภาระงานท่ีภรรยาตอ้งท าทุกวนั ก็อาจมี
ส่วนช่วยใหค้รอบครวันัน้มีความสขุไดเ้ช่นกัน ภาระงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการภายในบา้นนัน้ 
เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสงัคมส่วนหนึ่ง ในกรณีท่ีสามีภรรยาไม่สามารถจดัการเก่ียวกับภาระงาน
ภายในบา้นได ้จะเปรียบเสมือนกบัภาวะท่ีทัง้สองคนอยู่ในภาวะของการฝันรา้ย ซึ่งการท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาไดน้ัน้จ าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางดา้นสงัคม-เศรษฐกิจ (Socioeconomic) โดยตอ้ง
เป็นนโยบายจากรฐับาลเพื่อช่วยเหลือคูส่มรสท่ีมีปัญหาทางดา้นนีโ้ดยตรง 

 ดา้นท่ี 6 การเริม่ตน้ในงานอาชีพ (Getting started in an occupation) งานนีเ้ป็น
งานท่ีส าคญัยิ่งของวัยผูใ้หญ่ตอนตน้และเน่ืองจากวัยนีเ้ป็นช่วงชีวิตท่ีมีพละก าลงัเต็มท่ี ท าให้
บางครัง้มีการหมกมุ่นอยู่กับงานโดยไม่สนใจในเรื่องอ่ืนๆ ส าหรบัเรื่องความยุ่งยากเก่ียวกับการ
ท างานของชนชัน้กลางจะมีปัญหามากกว่าชนชัน้สงูและชนชัน้ต ่า ทัง้นีเ้พราะในสงัคมอเมรกินัถือ
ว่า ผูช้ายในชนชัน้กลาง การท างานส าเรจ็เป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัมาก เพราะเป็นการช่วยรกัษา
สถานภาพทางดา้นสงัคมของตวับคุคลได ้และด ารงชีวิตอยูเ่พื่อการท างานใหบ้รรลผุลส าเรจ็ในงาน
อาชีพท่ีตนเลือก ผูช้ายในชนชัน้สงู เป็นกลุม่ท่ีมีความมั่นคงในสงัคม จงึไมค่อ่ยมีความกระตือรอืรน้
ในการท างานเท่าทีควร ผูช้ายในชนชัน้ต ่า เป็นกลุ่มท่ีจะเขา้ท างานตัง้แต่อายยุงันอ้ย จะเป็นผูท่ี้
สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองไดต้ัง้แตอ่ายกุ่อน 30 ปี 

 ดา้นท่ี 7 การมีความรบัผิดชอบตามหนา้ท่ีพลเมืองดี (Taking on civic 
responsibility) ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ซึ่งเป็นวยัท่ีตอ้งท างานเพื่อหาเลีย้งชีพตนนัน้ ตอ้งเผชิญกบั
ภาวะของเริ่มตน้การท างาน การเลือกคู่ การสรา้งครอบครวั สิ่งต่างๆเหล่านีล้ว้นเป็นภาระงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับเรื่องส่วนตวั ภาระงานท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องส่วนตวัดงักล่าวจึงมีผลกระทบต่องานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดีได ้กลา่วคือ ในช่วงแรกของชีวิตวยั
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ผูใ้หญ่ตอนตน้จะตอ้งมีภาระในการเลีย้งดลูกู รวมทัง้เป็นวยัท่ีมีสภาวะการท างานยงัไม่มั่นคง ไม่มี
เงินพอท่ีจะสนบัสนนุทางดา้นสงัคมและชมุชน แตเ่ม่ือเขา้สูช่่วงทา้ยของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้หรอืเขา้สู่
วยัผูใ้หญ่ตอนกลางจะเป็นช่วงท่ีมีลกูมีอายเุพิ่มมากขึน้ แมแ้ต่ต  าแหน่งหนา้ท่ีการงานก็ไดร้บัการ
ปรบัต าแหน่งใหส้งูขึน้เช่นกนั ท าใหมี้เงินมากพอท่ีจะท าใหผู้ใ้หญ่ตอนตน้สามารถรบัผิดชอบตาม
หนา้ท่ีของพลเมืองท่ีดีได ้ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางสงัคมจะมีผลท าให้ผูใ้หญ่ตอนตน้มีโอกาสท่ี
แสดงความรบัผิดชอบต่อสังคมตามหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดีแตกต่างกัน โดยเฉพาะในสังคม
อเมริกันพบว่า คนในชนชั้นกลางจะเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือรน้ต่อภาระงานในเรื่องความ
รบัผิดชอบตามหนา้ท่ีของพลเมืองดีในทกุดา้นมากท่ีสดุ ไม่วา่จะเป็นเรือ่งของการตัง้ใจท างานอยา่ง
จริงจงั การท าหนา้ท่ีในฐานะของการเป็นพลเมืองดี การมีคณุธรรม มีความเช่ือมั่นในทางศาสนา 
การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีในสงัคม เป็นตน้ ส่วนคนในชนชัน้สงูจะเป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม
นอ้ยกว่าชนชัน้กลางแต่จะเป็นผูท่ี้คอยกระตุน้ใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มในกิจกรรมทางดา้นสงัคม และกลุ่ม
สดุทา้ยคือ คนในชนชัน้ต ่าจะมีส่วนในสงัคมนอ้ยกว่าชนชัน้กลาง และกิจกรรมของกลุ่มคนเหล่านี ้
มกัจะเก่ียวขอ้งกับกลุ่มเพื่อนบา้นมากกว่าการเขา้ร่วมทางดา้นสงัคมอ่ืนๆ เช่น การไปงานศพท่ี
เกิดขึน้ในกลุม่เพื่อนบา้น เป็นตน้ ในดา้นการด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมจะอยู่อย่างสงบสขุไดม้ากนอ้ย
เพียงใดนัน้ จะขึน้อยูก่บัผูท่ี้อยูใ่นสงัคมมีสว่นรว่มรบัผิดชอบในสงัคม โดยการปฏิบตัิตามหนา้ท่ีการ
เป็นพลเมืองดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและมีวิธีการด าเนินการ ดงันี ้

 1) การรวบรวมเป็นกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มไปสถานท่ีทางศาสนา  
กลุ่มองคก์รทางการเมือง กลุ่มองคก์รในชุมชนท่ีจะช่วยเหลือใหผู้ท่ี้อยู่ในวยัหนุ่มสาวไดมี้งานท า 
เป็นตน้ 

 2) สถาบนัการศกึษาจะมีส่วนช่วยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนรว่มในกิจกรรมทางดา้น
สงัคมและรว่มปฏิบตัิตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี เป็นท่ียอมรบัของสงัคม 

 3) สงัคมมีส่วนช่วยเหลือใหผู้ท่ี้อยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ใหเ้ริ่มตน้ชีวิตครอบครวั
และประกอบอาชีพ ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้อยู่ในวยันีไ้ดมี้การเตรยีมตวัส าหรบัประกอบอาชีพ 
และมีเวลาท่ีจะสามารถท ากิจกรรมตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดีและช่วยท าใหง้านทางดา้นนี้
ประสบความส าเรจ็ไดใ้นท่ีสดุ 

 ดา้นท่ี 8 การแสวงหากลุ่มสังคมท่ีมีความพอใจคลา้ยคลึงกัน (Finding a 
congenial social group) ในเรื่องของการแสวงหากลุ่มสงัคมท่ีมีความพอใจคลา้ยคลงึกนันัน้ 
อาจจะมีผลท าใหค้นในวยันีเ้กิดการแต่งงานขึน้ ซึ่งการแต่งงานท่ีเกิดขึน้ในวยันี ้บางครัง้เกิดจาก
ความตอ้งการท่ีจะหลีกเลี่ยงเง่ือนไขบางอย่างของสงัคม หรอืบางครัง้อาจเกิดจากความตอ้งการท่ี
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จะหาเพื่อนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงจากเพื่อนเก่า ลกัษณะการหากลุ่มท่ีมีความพอใจนัน้จะขึน้อยู่กับ
ลักษณะของการท างาน การมีเวลาพอเพียงท่ีจะเขา้ร่วมสังสรรค ์และหาแนวร่วมส าหรบัการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั รวมทัง้เพื่อนใหม่ท่ีไดแ้สวงหานัน้ มกัเป็นผูท่ี้มีอายอุยู่ในวยั
เดียวกนั มีความสนใจในสิ่งต่างๆคลา้ยคลงึกนั สามารถพฒันาชีวิตทางสงัคมในลกัษณะเดียวกนั
ได ้ภาระงานในดา้นการแสวงหากลุม่สงัคมท่ีมีความพงึพอใจคลา้ยคลงึกนันีจ้ะส าเรจ็ไดด้ีมากนอ้ย
เพียงใดนัน้ ขึน้อยู่กบัคู่สมรสว่าไดเ้ขา้ไปอยู่ในสถานภาพทางดา้นสงัคมในระดบัใด ซึ่งกลุ่มสงัคม
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ีเขา้ร่วมสถาบนัทางศาสนา 2) กลุ่มท่ีเขา้ร่วมในงาน
สโมสรต่างๆ 3) การจดักลุ่มท่ีไม่เป็นทางการแต่เป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกประมาน 8-10 คู่ มาพบปะ
สงัสรรคก์นัเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ บางรายอาจเกิดความรูส้กึ
ว่า การเขา้ร่วมกลุ่มในสงัคมนีท้  าใหต้อ้งเสียเวลา ตอ้งเสียเงิน แต่ถา้ผูใ้ดไดเ้ขา้กลุ่มสงัคมแลว้
ประสบความส าเรจ็ไม่ว่าดา้นใดก็ตาม โดยเฉพาะถา้คู่ครองของตนได้ประสบความส าเรจ็ จะมีผล
ท าใหเ้กิดความรูส้ึกภาคภูมิใจตามไปดว้ย รวมทัง้สมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครวัก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามไปดว้ยเช่นกนั การท่ีมีโอกาสไดพ้บกบัผูท่ี้มีความคิดเห็นเหมือนกนัเท่ากบัว่าเป็น
การไดร้บัรางวลัซึง่อาจจะสามารถน าไปสูก่ารแตง่งาน แตถ่า้ผูใ้ดเกิดความลม้เหลวในงานนีจ้ะมีผล
ท าใหผู้น้ัน้เปลี่ยนแปลงความสนใจไปสูเ่ปา้หมายอ่ืนได ้การพฒันาภาระงานดา้นการแสวงหากลุม่
สงัคมท่ีมีความพอใจคลา้ยคลึงกนันี ้ถา้จะใชว้ิธีการใหก้ารศึกษาหรือการอบรม โดยตรงแต่เพียง
อย่างเดียวจะประสบผลส าเร็จนอ้ยมาก ดงันัน้หากบุคคลตอ้งการจะมีความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต จงึตอ้งมีการเขา้รว่มกลุม่ทางสงัคมตา่งๆ บา้ง เพื่อไดแ้บง่ปันความรูส้กึและเจตคติกบัผูอ่ื้นท่ีมี
ลกัษณะเดียวกบัตน  

จากการศกึษาทฤษฎีวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ไดก้ลา่วไวใ้นแง่มมุหลายดา้น ตา่งเป็นทฤษฎี
ท่ีลว้นแลว้แต่มีความสอดคลอ้งและเก่ียวเน่ืองกนั ซึ่งทฤษฎีเหล่านีมี้ความส าคญัในการอธิบายวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างาน
ของบคุคล คือพฒันาการทางจิตสงัคมของ Erikson ซึ่งบคุคลในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ตอ้งรบัผิดชอบ
ภาระทางสงัคมตามหนา้ท่ีของตนเอง เป็นวัยท่ีเริ่มตน้เขา้สู่การท างานจนถึงการมีครอบครวัท่ี
สมบรูณ ์ซึง่จะสง่ผลตอ่ท าใหรู้ส้กึว่าตนเองมีความสขุไม่รูส้กึอา้งวา้ง หรอืทฤษฎีพฒันาการตามวยั
ของ Havighurst ท่ีระบุว่าบุคคลมีภาระตามช่วงวัยท่ีเหมาะสมในช่วงวัยผูใ้หญ่ คือ การเริ่มตน้
ประกอบอาชีพ ซึง่ลกัษณะของงานและสงัคมในท่ีท างานลว้นส่งอิทธิพลต่อบคุคลท าใหบ้คุคลเกิด
ความพรอ้มในการด าเนินหนา้ท่ีเป็นพลเมืองท่ีดี ภายใตส้ภาพสงัคมท่ีสมบูรณส์ามารถใชชี้วิตได้
อยา่งเป็นปกตสิขุและสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิตในช่วงบัน้ปลายชีวิตอีกดว้ย 
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2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความสุขในการท างาน 
2.1 ความหมายของความสขุในการท างาน 

ท่ีผ่านมาไดมี้ผูใ้หน้ิยามความสขุในการท างานไวอ้ย่างหลากหลาย ซึง่ลว้นมีพืน้ฐาน
เบือ้งตน้มาจากความสขุในการด าเนินชีวิต แตจ่ะเฉพาะเจาะจงมากขึน้ในเรื่องของการปฏิบตัิงาน 
(ศนูยจิ์ตวิทยาสขุภาพและสขุภาวะสาธารณะ, 2553) ไดน้ิยามความสขุในการท างาน หมายถึง 
สภาวะท่ีบุคคลรบัรูว้่าตนเองไดท้ าในสิ่งตนตอ้งการและท าไดส้  าเร็จ มีความเป็นตวัของตวัเอง มี
ความภาคภูมิใจในการกระท าของตนเอง มีความคิดเชิงบวก ซึ่งสอดคลอ้งกับ  Lyubomirsky 
(2001) กลา่ววา่การท างานท่ีพบความสขุใหผ้ลลพัธท่ี์ดีหลายประการ เช่น มีอารมณด์ี สขุภาพดี มี
ความอ่อนเยาว ์มีสติในการตดัสินใจท่ีดีและสงัคมแข็งแรง นอกจากนีย้งัท าใหเ้กิดการพฒันาตน 
การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบดา้นและการอยูร่ว่มกนั สามารถด าเนินชีวิตอยา่งพออยูพ่อกินและ
มีใจท่ีสงบ การไดท้ าในสิ่งท่ีตอ้งการ มีอิสระในการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง  

โดย จงจิต เลศิวิบลูยม์งคล (2546) ยงัไดก้ลา่วอีกว่า เป็นการกระท าท่ีบคุคลไดท้ าใน
สิ่งท่ีตนเองพึงพอใจ ศรทัธาในงานท่ีท าและชอบจนเกิดเป็นความรกัในประสบการณชี์วิตท่ีตนเอง
ไดร้บั ท าใหเ้กิดการสรา้งสรรคส์ิ่งท่ีดีงามบนพืน้ฐานเชิงเหตผุลและ ศีลธรรม เลือกท าสิ่งต่างๆได้
ตามท่ีตัวเองตอ้งการ ไม่ตอ้งฝืนใจท าสิ่งท่ีไม่ตอ้งการ การมีสัมพันธภาพท่ีดี สามารถแบ่งปัน
ความรูส้กึกบัคนท่ีใกลชิ้ดได ้กลา้ท่ีจะรกัและไวใ้จผูอ่ื้น มีคนท่ีรกัอย่างจรงิใจ ไดร้บัการยอมรบัจาก
คนใกลชิ้ด มีจิตใจท่ีมั่นคงไม่หวั่นไหว สามารถรบัมือกับทุกสิ่งไดเ้ป็นอย่างดี มีเป้าหมายในชีวิต  
มีความหวงัในการด ารงชีวิต โดยสอดคลอ้งกบั พรรณิภา สืบสขุ (2548) และ กลัยารตัน ์อ๋องคณา 
(2549) มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ประสบการณท่ี์ไดร้บัเกิดการสรา้งสรรคใ์นทางบวก  
มีแรงจูงใจควบคมุตวัเองใหท้ าในสิ่งท่ีตอ้งการ ไดร้บัผิดชอบต่อตวัเอง ควบคมุอารมณค์วามรูส้ึก
ของตวัเองได ้ประสบความส าเรจ็ตามท่ีไดต้ัง้ใจไว ้นอกจากนี ้Manion (2003) กลา่วว่า ความสขุ
ในการท างาน คือ การเรียนรูจ้ากการกระท า แสดงออกโดยการยิม้ หวัเราะ มีความปลาบปลืม้ใจ 
น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รูส้ึกอยากท างาน ผูกพันและพอใจท่ีไดป้ฏิบตัิงาน
ร่วมกัน รวมถึงรูส้ึกพอใจในงานท่ีตนเองรบัผิดชอบ และสิ่งแวดลอ้มในการท างาน รูส้ึกตนเองมี
คณุคา่ สนกุสนานกบัการท างาน พยายามปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็ (นภชัชล รอดเท่ียง, 2550)  

จากการศกึษาความสขุในการท างานท าใหส้รุปไดว้า่ เป็นสภาวะท่ีบคุคลรบัรูว้า่งานท่ี
ตนเองท านัน้ดี   มีคณุค่า เป็นท่ีน่าภาคภมูิใจ ตอบสนองความตอ้งการของตนได ้สง่ผลใหบ้คุคลมี
ความคดิและความรูส้กึเชิงบวกในงานของตนเองจนกลายเป็นความเช่ือมั่นศรทัธา มีแรงจงูใจและ
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ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน รูส้ึกสนุกสนานกับการท างาน อีกทัง้มีสมัพนัธภาพท่ีดีกับเพื่อน
รว่มงานรวมถึงคนในองคก์ารอยา่งตอ่เน่ือง 

2.2 องคป์ระกอบของความสขุในการท างาน 
ในการท่ีจะระบวุา่ความสขุในการท างานเกิดจากปัจจยัใดบา้งนัน้ ไดมี้แนวคดิ รวมถึง

เอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับความสุขในการท างานท่ีส าคัญและผูว้ิจัยเห็นว่ามีความ
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในครัง้นี ้รายละเอียดดงันี ้

ความสขุในการท างานเกิดจากความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน (Gilmer, 1971) ซึ่ง
ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานเกิดจาก 5 องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

 1) ความรูส้ึกมั่นคงปลอดภัย คือ ความมั่นคงการไดร้บัความเป็นธรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชา  

 2) โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน คือ การไดมี้โอกาสเลื่อนระดบัขัน้ในต าแหน่งการ
ท างานท่ีมีคามรบัผิดชอบสงูขึน้ การมีโอกาสกา้วหนา้ย่อมท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
โดยเพศชายมีความคาดหวงัในเรือ่งนีส้งูกวา่เพศหญิง  

 3) ลกัษณะท่ีท างานและการจดัการ หมายถึง สภาพท่ีท างาน ทัง้ลกัษณะทาง
กายภาพ สภาพโดยทั่วไป และลกัษณะของการจัดด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายงานนั้นๆ 
รวมถึงช่ือเสียงและเกียรติภมูิของสถานท่ีท างานนัน้ดว้ย  

 4) อตัราคา่จา้งหน่วยงานภาครฐับาลใหค้วามส าคญัแก่คา่จา้งนอ้ยกวา่หน่วยงาน
ภาคเอกชน และพนกังานเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัคา่จา้งนอ้ยกวา่พนกังานเพศชายเช่นกนั 

 5) ลกัษณะงานท่ีท า หมายถึง การท่ีงานแตล่ะประเภทมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่ง
กนัซึง่มีความเขา้กนักบัความรูค้วามสามารถ ความตอ้งการของบคุคล    

รวมศิริ มานะโพธิ (2550) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง เครื่องมือวัดการท างานอย่างมี
ความสุข โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อออกแบบเครื่องมือท่ีสามารถวัดการท างานอย่างมีความสุข  
ในองคก์รได ้ซึง่จากการศกึษาพบวา่มิตท่ีิก่อใหเ้กิดความสขุในการท างาน มีทัง้หมด 5 มิติ คือ  

 1) มิติในดา้นของผูน้  า หมายถึง ระดบัของผูบ้ริหาร ระดบัของหวัหนา้งานใน
องคก์ร ท่ีปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมการส่งเสริม อีกทัง้สรา้งใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาเกิด
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ซึ่งผูท่ี้เป็นแบบอย่างหรือผูน้  านั้นจะมีลักษณะท่ีช่วยสนับสนุน  
ช่วยสรา้งและส่งเสริมทีมงานภายใตก้ารปกครอง มีการสรา้งก าลงัใจ สรา้งความรูส้ึกตระหนัก 
สนบัสนุนใหเ้กิดก าลงัในการอยากท างานอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ตอ้งจดัสรรการสื่อสารแบบสอง
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ทางเพื่อใหเ้กิดการสื่อสารอย่างโปรง่ใส ในขณะเดียวกนัผูน้  านัน้ตอ้งเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวม
เพื่อสรา้งความรูส้กึทางบวกใหเ้กิดขึน้ภายในจิตใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 2) มิติเก่ียวกับความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในท่ีท างาน หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ ์
(Interaction) ในท่ีท างานโดยเกิดขึน้เพื่อนร่วมงานในทุกระดบั ซึ่งลกัษณะในความสมัพันธ์
ดงักลา่วนีจ้ะตอ้งมีการยอมรบัซึง่กนัและกนั ความผกูพนัท่ีแน่นแฟน้ภายในกลุม่ 

 3) มิติทางดา้นงาน หมายถึง กิจกรรมแบบหนึ่งท่ีบคุคลตอ้งปฏิบตัิเพื่อใหกิ้จกรรม
ดงักล่าวท่ีตนไดร้บัมอบหมายนัน้ๆ บรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถปุระสงคน์ัน้ โดยเป็นการปฏิบตัิ
กิจกรรมดว้ยตนเองและเกิดความพงึพอใจในกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบตัิ  

 4) มิติทางดา้นคณุภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ท่ีมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee participation)  
การค านงึถึงความเป็นมนษุยใ์นการท างาน (Humanization of work) และสภาพการท างาน (Work 
environment) ซึ่งเป็นส่วนท่ีส่งผลต่อองคก์รและพนกังานอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นจุดท่ีก่อใหเ้กิด
ความพงึพอใจรว่มกนั เพื่อใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 5) มิติทางดา้นคา่นิยมขององคก์ร หมายถึง การกระท าของคนในองคก์รท่ียดึถือ
เป็นพฤตกิรรมรว่มและด าเนินการรว่มกนัอยา่งตอ่เน่ืองจนเกิดเป็นประเพณีท่ีสืบตอ่กนัขององคก์ร 

ศิรินทิพย ์ผอมนอ้ย (2551) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานก่อเกิดเป็น
ความสขุในการท างาน โดยปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอในการท างาน มีองคป์ระกอบดงันี ้ 

 1) ความรูส้ึกมั่นคงปลอดภยั หมายถึง ความมั่นคง หรือการท่ีผูบ้งัคบับญัชามี
ความเป็นธรรม  

 2) การปฏิบัติงานมีโอกาสก้าวหน้า  ได้แก่  การมีโอกาสได้ก้าวหน้าจาก
ความสามารถ ความรูใ้นการปฏิบตัิงาน การมีโอกาสเลื่อนขัน้ในต าแหน่งงานท่ีสงูขึน้ สว่ผลใหเ้กิด
ความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ซึง่เพศชายมีความตอ้งการในดา้นนีส้งูกวา่เพศหญิง 

 3) สถานท่ีท างานและการบริหาร คือ สภาพท่ีท างาน ทั้งสภาพลักษณะทาง
กายภาพทั่วไป และการบรหิารจดัการ ส าหรบัการบรรลเุปา้หมายงานนัน้ๆ อีกทัง้รกัษาช่ือเสียงของ
สถานท่ีท างานของท่ีนัน้ๆอีกดว้ย 

 4) อัตราค่าจา้งท่ีไดร้บั ผูป้ฏิบตัิงานชายจะใหค้วามส าคัญกับค่าจา้งมากกว่า
ผูป้ฏิบตัิงานหญิง และผูท่ี้ท างานในหน่วยงานภาคเอกชนใหค้วามส าคญัแก่ค่าจา้งมากกว่าผูท่ี้
ท างานในหน่วยงานภาครฐับาล 
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 5) ลกัษณะงานท่ีท า คือ ลกัษณะเฉพาะของงานในแตล่ะประเภทท่ีมีการจดัท าท่ี
ไม่เหมือนกัน เช่น งานสอน งานบริการ งานบริหาร เป็นตน้ ซึ่งมีความสมัพนัธก์บัความสามารถ
ของผูป้ฏิบตัิงานนัน้ๆมาก ถา้บคุคลท าไดต้รงกบัความถนดัและตรงตามความตอ้งการของตนเองก็
จะเกิดความพงึพอใจเพิ่มสงูขึน้ 

 6) การนิเทศงาน คือ การติดตามดแูลใหค้  าปรกึษาใหข้อ้เสนอแนะกบัผูป้ฏิบตัิงาน 
กล่าวคือการนิเทศงานท่ีไม่ดี อาจส่งใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ และเป็นสาเหตสุ  าคญัอย่างหนึ่งใน
การลาออกหรอืยา้ยงานเ 

 7) ลกัษณะของสงัคม กลา่วคือการด าเนินชีวิตในสถานท่ีท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
 8) สภาพการท างาน คือ สภาพของสถานท่ีปฏิบตัิงานโดยรอบ เช่น การถ่ายเท

ของอากาศ ความสวา่งของแสง การจดัชั่วโมงการท างาน เป็นตน้ โดยสภาพการท างานนี ้เพศหญิง
จะใหค้วามส าคญัมากกวา่เพศชาย 

 9) สิ่งตอบแทน ท่ีไดร้บันอกจากอตัราคา่จา้ง เช่น สวสัดิการตา่งๆ เงินคา่ตอบแทน
ในช่วงเวลาพิเศษ เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน เป็นตน้  

 10) บรรยากาศ สิ่งแวดลอ้ม เครื่องมือท่ีสนบัสนุนในการท างาน สถานท่ีท างาน 
สะอาด มีความปลอดภยั ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจใหบุ้คคลปฏิบตัิงานได้
อยา่งเต็มศกัยภาพ 

 11) สมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน การท างานทกุอย่างตอ้งมีทีมงานมีเพื่อนรว่มงานมี
ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้นาย ถา้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกับทุกคน เขา้กับเพื่อน
รว่มงานทกุระดบัได ้ก่อเกิดเป็นความสขุในการท างาน    

 12) การยอมรบันบัถือ เป็นการใหเ้กียรติแก่กนั ซึ่งคนท างานทกุคนตอ้งการไดร้บั
การยอมรบันบัถือจากผูอ่ื้น อีกทัง้มีความจรงิใจใหแ้ก่กนั ปฏิบตัิดีตอ่กนัทัง้ลบัหลงัและตอ่หนา้ 

 13) การสื่อสาร ท่ีมีทั้งแบบใช้ค  าพูดกับ ไม่ใช้ค  าพูด การสื่อสารในงานมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างรวดเร็วทนัสถานการณ์ โดยแบบใชค้  าพูด ตอ้งพูด
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงั ส่วนการสื่อสารท่ีไม่ใชค้  าพดู ไดแ้ก่ กระดาษเตือนความจ า หนงัสือเวียน 
หรือประกาศ เป็นตน้ การสื่อสารท่ีดีจะช่วยสรา้งความเขา้ใจใหต้รงกนั งานมีความถกูตอ้งราบรื่น
มากยิ่งขึน้ 

 14) การพัฒนาตน เป็นการพัฒนาตนเองทั้งความรู ้ โอกาสในการสร้าง
ความกา้วหนา้ การไดเ้ขา้รบัการอบรมในโครงการตา่งๆ 
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จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการเกิดความสุขในการท า งานนั้นมีอยู่อย่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตวังานท่ีบุคคลรบัผิดชอบ ค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ สภาพสงัคม 
สิ่งแวดลอ้มในการท างาน ความสมัพนัธใ์นท่ีท างาน การรูส้กึว่าตนเองไดใ้ชค้วามสามารถและเป็น
ท่ียอมรบัของบุคคลในท่ีท างาน แต่อย่างไรก็ตามปัจจยัเหล่านีไ้ดมี้การรวบรวม น ามาเรียบเรียง 
วิเคราะห ์สงัเคราะหเ์ป็นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความสุขในการท างานท่ีเป็นแบบแผนในการใช้
ศกึษาเก่ียวกบัความสขุในการท างานเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมยิ่งขึน้ ดงัท่ีจะกลา่วในล าดบัถดัไป 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีของความสขุการท างาน 
ความสขุ (Happiness or subjective well-being) ตามแนวคิดของ Diener 2003 

(จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล, 2546) มุ่งอธิบายปัจจยัหรือองคป์ระกอบของความสขุ ว่าคือ ความพึง
พอใจในชีวิต ความพอใจในเปา้หมายหลกัของชีวิต คนท่ีมีความสขุเกิดขึน้ไดจ้ากปัจจยัหลายอย่าง
ท่ีแตกต่างกนั เช่น อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้การศึกษา และสภาพแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการของบคุคลเกิดความพงึพอใจในชีวิต น ามาซึง่ความสขุในการท างานดงันี ้   

 1) ความพงึพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การท่ีบคุคลมีความพอใจ
ในสิ่งท่ีตนเองเป็นและกระท าอยู ่ประสบความส าเรจ็กบัจดุมุง่หวงัของชีวิต สอดคลอ้งกบัความเป็น
จริงสามารถกระท าได้ตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล ยอมรับและเข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งปรบัตวั   

 2) ความพงึพอใจในงาน (Job satisfaction) หมายถึง การท่ีบคุคลไดก้ระท าในสิ่ง
ท่ีตนรกัและชอบ พอใจกับสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างาน มีความสขุเม่ืองานท่ีกระท า
ส าเรจ็ลลุว่งตามเปา้หมาย ตลอดจนงานท าใหเ้กิดประโยชนต์อ่ตนเองและสงัคม  

 3) อารมณท์างบวก (Positive effect) หมายถึง การท่ีบคุคลมีอารมณค์วามรูส้กึ
เป็นสุขกับสิ่งท่ีดี รื่นรมยส์นุกสนาน หรรษาในการปฏิบตัิงาน ยิม้แยม้สดใสเริ่งร่าไดเ้สมอขณะ
ท างาน ศรทัธา เคราพในสิ่งท่ีตนกระท า รบัรูถ้ึงคณุคา่ และคณุประโยชนข์องงานท่ีกระท า  

 4) อารมณท์างลบ (Negative effect) หมายถึง อารมณ ์ความรูส้กึท่ีเป็นทกุขก์บั
สิ่งท่ีไม่ดีท่ีเกิดขึน้ในท่ีท างาน เช่น คบัขอ้งใจ เบื่อหน่าย เศรา้หมอง ไม่สบายใจเม่ือเห็นพฤตกรรมท่ี
ไม่ถกูตอ้ง ไมเ่ท่ียงธรรม สรรหาวิธีแกไ้ขใหด้ีขึน้และพฒนาตอ่ยอด เพื่อสนบัสนนุความสขุในตนเอง 

Warr (1990) กลา่ววา่ ความสขุในการท างาน เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของบคุคล
เป็นความรูส้กึท่ีตอบสนองต่อลกัษณะท่ีเกิดขึน้ในการท างาน หรือประสบการณข์องบคุคลในการ
ท างานเต็มไปดว้ยความรื่นรมยใ์นงาน พงึใจในงาน และกระหายจะกระตือรอืรน้ในการท างาน ซึ่ง
สามารถอธิบายได ้
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 1) ความรื่นรมยใ์นงาน เป็นสว่นท่ีอยู่ในจิตใจของบคุคล เกิดขึน้ขณะท างาน โดย
เกิดความรูส้กึสนกุในการปฏิบตังาน และไม่มีความรูส้กึวิตกกงัวลใดๆ ในการท างาน  

 2) ความพงึพอใจในงาน เป็นความรูส้กึของบคุคลท่ีเกิดขึน้ในขณะท างาน  โดย
เกิดความรูส้กึอยากท างานไปอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ พึงใจ มีความชอบ สนใจ เต็มจิต เป็นการยินดีใน
การปฏิบตัิงานของตน  

 3) ความกระตือรือรน้ในการท างาน กล่าวคือ การท างานโดยเกิดความรูส้ึกว่า
อยากท างาน มีความตื่นตวัคลอ่งแคลว่ รวดเรว็ มีชีวิตชีวา ระฉบักระเฉงในงานท่ีรบัผิดชอบ 

Manion (2003) ท่ีไดก้ลา่วถึงแนวคิดความสขุในการท างาน (Joy at work) คือ ผลท่ี
เกิดขึน้จากการเรียนรูซ้ึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ากพฤติกรรม การสรรคส์รา้งของตนเอง มีความปลาบ
ปลืม้ใจ น าไปสูก่ารปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิผลโดยค านึงถึงการรบัรู ้การแสดงออก การปฏิบตัิงานท่ี
ใชค้วามรูส้กึอยากท างานเป็นท่ีตัง้ บคุลากรมีความกลมเกลียวและมีความพงึพอใจท่ีไดป้ฏิบตัิงาน
รว่มกนั ส าหรบัความสขุในการท างานเป็นการแสดงทางบวกดา้นอารมณ ์เกิดความเจรญิใจ แสดง
พฤติกรรมการอปุถมัภซ์ึ่งกนัและกนั มีความคิดเกิดใหม่ท่ีดี การตดัสินใจอย่างมีสติ มีใจรกัในงาน
และมีความนบัถือในองคก์รสงู ซึง่มุ่งอธิบายดว้ยปัจจยัของความสขุ 4 ดา้น คือ การติดตอ่สมัพนัธ ์
ความรกัในงาน ความส าเรจ็ในงานและการเป็นท่ียอมรบัน ามาสูค่วามสขุ ดงันี ้

 1) การติดต่อความสมัพนัธ ์(Connections) เป็นพืน้ฐานท่ีท าใหเ้กิดความสมัพนัธ์
ของบุคลากรในสถานท่ีท างาน โดยร่วมกันท างานเกิดสงัคมการท างานขึน้ เกิดสมัพนัธภาพท่ีดี 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจาก
ผูร้ว่มงาน เกิดมิตรภาพระหวา่งการปฏิบตัิงานกบับคุลากรตา่งๆ 

 2) ความรกัในงาน (Love of the work) เป็นการรบัรูถ้ึงความรูส้กึรกัและผกูพนั
อย่างแน่นเหนียวกบังาน ทราบถึงองคป์ระกอบขของงานท่ีรบัผิดชอบ มีความยินดีท่ีจะปฏิบตัิงาน 
กระตือรือรน้เสมอเม่ือไดท้ างาน เกิดพลงัทางบวกเก่ียวกบังาน สนุกสนานเม่ือไดป้ฏิบตัิงาน และ
ใฝ่ฝันท่ีจะปฏิบตัิงาน มีความสขุขีเม่ือไดง้าน ภมูิใจท่ีตนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในงาน 

 3) ความส าเรจ็ในงาน (Work achievement) เป็นการทราบถึงแก่นของงาน ได้
ปฏิบตัิงานตรงตามตามเปา้หมายท่ีก าหนดไวโ้ดยไดร้บัความส าเรจ็ในการท างาน ไดร้บัผิดชอบให้
ท างานท่ีทา้ทายใหส้  าเร็จ เกิดผลลัพธ์การท างานไปในทางบวก ก่อเกิดเป็นสิ่งมีคุณค่าในชีวิต 
คลา้ยกบัความภาคภมูิใจในการปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็ ไดก้า้วหนา้เลื่อนขัน้ องคก์ารเกิดการพฒันา 

 4) การเป็นท่ียอมรบั (Recognition) เป็นการรบัรูว้่าตนเองไดร้บัการเคารพจาก
ผูร้ว่มงาน ผูร้่วมงานไดร้บัรูถ้ึงความขยนัอดทนของตนเก่ียวกับเรื่องงาน เกิดความเคารพยอมรบั
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จากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบตัิงาน เป็นความคาดหวงัท่ีและความไวว้างใจจาก
ผูร้ว่มงาน บคุคลในองคก์รรว่มแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละใชค้วามรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองแก่กนั 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัเห็นวา่แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัความสขุในการท างานของ 
Manion 2003 เป็นแนวคิดท่ีมีความครอบคลมุกบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการจะศึกษา โดยแนวคิด
ดงักล่าวสะทอ้นถึงความสนุกในการไดป้ฏิบตัิงาน มีความรูส้ึกท่ีอยากจะปฏิบตัิงานซึ่งการท่ีเกิด
ความรูส้กึเหล่านีจ้ะช่วยใหก้ลายเป็นความสขุในการท างาน และจากการศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมา 
พรรณิภา สืบสขุ (2548) ไดศ้กึษาความสขุในการท างานของพยาบาลประจ าการโดยไดน้ าแนวคิด
ของ Manion 2003 มาปรบัใชใ้นการศกึษาเช่นกนั ซึ่งทฤษฎีดงักล่าวเป็นแนวทางในการศกึษา
ความสขุในการท างาน และดว้ยกลุม่ตวัอย่างท่ีจะศกึษาเป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ท่ีมีภาระหนา้ท่ีของ
งานเป็นภารกิจหลกั จากองคป์ระกอบในทฤษฎีนีจ้ึงมีความเหมาะสมและสามารถน ามาประยกุต์
เขา้กบัการวดัความสขุในการท างานตามแนวคิดทฤษฎีของ Manion 2003 ได ้โดยรายละเอียดใน
การวดัความสขุในการท างานท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมไวน้ัน้จะน าเสนอในหวัขอ้ตอ่ไป 

2.4 การวดัความสขุในการท างาน 
จากความหมายของความสขุในการท างานซึ่งเป็นอารมณ์ ความรูส้กึของบคุคลทัง้

ดา้นลบและดา้นบวกท่ีมีตอ่การท างาน โดยมีสิ่งบง่ชีใ้นหลายลกัษณะ ดงันัน้การวดัความสขุในการ
ท างานจงึวดัสิ่งท่ีแสดงถึงความรูส้กึท่ีมีตอ่การท างานของบคุคล ในประเด็นดงันี ้

2.4.1 การวัดอารมณ ์ความรูส้ึกดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน เป็นการวัด
ความสขุในการท างานโดยวดัจากอารมณ ์ความรูส้กึดา้นบวกของบคุคลในการท างาน โดยวดัจาก
สิ่งบง่ชีต้อ่ไปนี ้

 1) ความพงึพอใจในการท างาน (Job satisfaction) เป็นความพอใจหรอือารมณ์
เชิงบวกท่ีเกิดจากการประเมินงานของบคุคลหรือประสบการณใ์นการท างานของบคุคล ความพึง
พอใจในการท างานของแต่ละบุคคลมีระดบัท่ีแตกต่างกันขึน้อยู่กับสิ่งท่ีบุคคลพิจารณา (Locke, 
1976) โดยความพึงพอใจในงานนัน้จะเป็นทศันคติท่ีสะทอ้นว่าบคุคลรูส้กึเชิงบวกหรือเชิงลบกบั
การท างาน (Jerald และ A., 2008) นอกจากนีใ้นทศันะของ Diener (2003) ความพงึพอใจในการ
ท างานยงัเป็นองคป์ระกอบของความสขุและความสขุในการท างาน ดงันัน้ความพึงพอใจในการ
ท างานจึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสขุในการท างานได้ ในการวดัความพึงพอใจในการ
ท างานสามารถด าเนินการโดยใชเ้ครื่องมือในการวดัคือแบบสอบถามท่ีนิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวาง 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม Minnesota Satisfaction Questionnaire, แบบวดั Job Descriptive Index  
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แบบวดั Job in General Scale แบบวดัดงัท่ีกลา่วมาประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีประเมินอารมณ ์
ความรูส้กึหรอืประสบการณข์องบคุคลในขณะท างาน 

 2) ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment) หมายถึง การท่ี
บคุคลยึดมั่นในองคก์ารของตน ยอมรบัเปา้หมายขององคก์าร ทุ่มเทความพยายามในการท างาน 
รวมทัง้มีความรูส้ึกอยากท่ีจะอยู่ในองคก์ารต่อไป จากการศึกษาของ  นภสั จิตตธี์รภาพ (2554) 
แสดงใหเ้ห็นว่าความสขุในการท างานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดงันัน้
การศกึษาถึงความสขุในการท างานจึงสามารถศกึษาจากระดบัความผกูพนัท่ีบุคคลมีต่อองคก์าร
ไดก้ารวดัความผกูพนัตอ่องคก์รสามารถด าเนินการโดยใชแ้บบวดั Organizational Commitment 
Questionnaire ของ Steers และ Porter ซึ่งพฒันาในปี 1979 แบบวดันีค้รอบคลมุเก่ียวกบัการ
ยอมรบัเปา้หมายขององคก์าร ความทุ่มเทในการท างานใหแ้ก่องคก์ารและความตอ้งการท่ีจะรกัษา
สถานการณ์เป็นสมาชิกขององค์การ หรือใช้แบบวัด Organizational Commitment 
Questionnaire ของ Meyer และ Allen ซึ่งพฒันาขึน้ในปี 1990 ท่ีวดัความผกูพนัต่อองคก์าร 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นจิตใจ (Affective commitment) ความผกูพนัดา้นการคงอยู่ตอ่ไปใน
องคก์าร (Continuance commitment)  และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานขององคก์าร (Normative 
commitment)      

 3) ความทุ่มเทในการท างาน (Job involvement) คือ ระดบัความสนใจในงาน
ระดบัการเสียสละเวลาและแรงกายใหก้บังาน เห็นว่างานเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุในชีวิต ตนเองเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกบังานผลของการปฏิบตัิงานมีความส าคญัตอ่ภาพลกัษณข์องตนเองท าใหต้นเอง
รูส้ึกมีคณุค่า บุคคลจึงมีความพึงพอใจในงานท่ีท าอยู่ (Kanungo, 1982)  (Lodahl, 1965; 
Newstrom, 1993; Robbin, 1993) ความทุ่มเทในงานเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงทศันคติของบคุคลท่ีมีตอ่
งาน บุคคลท่ีมีความทุ่มเทในการท างานจะมีทศันคติ ดา้นบวกต่องาน นอกจากนีค้วามทุ่มเทใน
งานยงัเป็นส่วนหนึ่งของความสขุและความสขุในการท างาน โดย Fisher (2010) เสนอใหค้วาม
ทุ่มเทในงานเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความสขุในการท างาน ซึ่งรายละเอียดของการวดัความสุขในการ
ท างานไดมี้การวดัความทุ่มเทในงานดว้ย ซึ่งการวดัความทุ่มเทในงานสามารถด าเนินการโดยใช้
แบบวดัความทุ่มเทในการท างานแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ แบบวดัความทุ่มเทในการท างานของ 
Lodahl และ Kejner ท่ีพฒันาขึน้ในปี 1965 ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความทุ่มเทใน
การท างานและความร่วมมือในการท างานจ านวน 20 ขอ้ และแบบวดัความทุ่มเทในการท างาน
ของ Kanungo ท่ีพฒันาขึน้ในปี 1982 ประกอบดว้ยขอ้ค าถามวดัความทุ่มเทในการท างาน 10 ขอ้ 
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ซึง่มาตรดงักล่าวมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบ Likert 5 ระดบัตัง้แต ่ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
จนถึงเห็นดว้ยมากท่ีสดุ 

 2.4.2 การวดัอารมณ ์ความรูส้ึกดา้นลบของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน เป็นการวดั
ความสขุในการท างานของบคุคลโดยวดัจากระดบัความเหน่ือยหน่ายในการท างาน (Burn Out) 
ความเหน่ือยหน่ายในการท างาน คือ การเปลี่ยนแปลงไปสูส่ภาวะไม่พงึพอใจในการท าหนา้ท่ีปกติ
ซึง่สภาวะไมพ่งึพอใจดงักลา่วเกิดไดท้ัง้ในลกัษณะความไมพ่งึพอใจตอ่บคุคลและความไม่พงึพอใจ
ต่อองคก์าร ความเหน่ือยหน่ายในการท างานมีองคป์ระกอบ 3 คือ ความรูส้ึกอ่อนลา้ทางอารมณ ์
(Emotion Exhaustion) ความรูส้กึลดความเป็นบคุคลในผูอ่ื้น (Depersonalization) และการรูส้กึ
ว่าตนไม่ประสบความส าเรจ็ (Reduced personal accomplishment) (C และ MP., 2008)ความ
เหน่ือยหน่ายในการท างานท าใหบุ้คคลขาดความกระตือรือรน้ในการท างาน เน่ืองจากอารมณ์
ความคดิดัง้เดมิจะถกูแทนท่ีดว้ยความคิดในทางลบ 

 แต่อย่างไรก็ตาม (ศิรินนัท ์กิตติสขุสถิต และคนอ่ืน ๆ, 2555) เห็นว่างานวิจยั
เก่ียวกบัการวดัความสขุในการท างานไม่ว่าจะเป็นความคิดความรูส้กึทางบวก หรือทางลบ มิติใด
มิติหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะมีประสิทธิภาพในการประเมินมากกว่าเน่ืองจากบุคคลจะสามารถ
ประเมินตนเองไดง้่าย และตรงกับความเป็นจริงไดม้ากกว่ารวมถึงมีความสบัสนต่อการท่ีจะตอ้ง
ประเมินทัง้สองมิตพิรอ้มกนันอ้ยกวา่ 

 ในประเทศไทยไดมี้งานวิจยัของ (ศรนีวล แตงภู่ และ อารง  สทุธาศาสน,์ 2561) 
ไดศ้กึษาความสขุในการท างานของบคุลากรบรษัิทมหาชน โดยการวดัระดบัความสขุในการท างาน
ของบคุลากรบรษัิทมหาชน ไดส้รา้งตามแนวคิดและทฤษฎีของ Diener (2003) ไดแ้ก่ ความพึง
พอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และอารมณท์างบวก และอีกแนวคิด คือ การวดัความสขุใน
การท างานตามแนวคิดของ Manion (2003) ไดแ้ก่ การติดต่อความสมัพนัธ ์ความรกัในงาน 
ความส าเรจ็ในงานและการเป็นท่ียอมรับ ซึ่งผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นถึงความเก่ียวขอ้งของทัง้ 2 
ทฤษฎีท่ีถกูใชเ้ป็นแนวคิดพืน้ฐานในการวดัความสขุในการท างาน กลา่วคือ ทัง้สองแนวคิดตา่งก็มี
ความครอบคลุมในการวดัความพึงพอใจในงานและอารมณท์างบวกในงานเช่นกัน นอกจากนี้
การศกึษาของ พชัรพรรณ ช่ืนสงวน (2554) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัความสขุในการท างานของพนกังานใน
องคก์ารเก่ียวกบัการบิน และการศกึษาของ จิราวฒัน ์ไทยประเสรฐิ (2559) ท่ีไดศ้กึษาความสขุใน
การท างานของพนกังานพนกังานธนาคารซึ่งถือเป็นองคก์ารเอกชนรูปแบบหนึ่งก็ไดน้  า เอาแนวคิด
ของ Manion (2003) มาใชเ้ป็นแนวทางในการวดัความสขุในการท างานเน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ี
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เหมาะสม  สามารถวดัไดใ้นเชิงมิติเก่ียวกบัความรูส้กึทางบวกและความพงึพอใจในงานซึง่เกิดขึน้
ในองคก์ารทกุประเภท 

ดังนั้นในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดส้รา้งแบบวัดขึน้ใหม่ตามแนวคิดความสุขในการ
ท างาน (Joy at work) ของ Manion (2003) ประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การติดต่อ
สมัพนัธ ์(Connections) ความรกัในงาน (Love at work) ความส าเร็จในงาน (Work 
achievement) และการเป็นท่ียอมรับ (Recognition) เน่ืองจากการศึกษาตรวจสอบเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดก้ล่าวมานัน้พบว่าความสขุจากการท างานสามารถเกิดขึน้ไดจ้ากเนือ้
งาน บริบทท่ีเก่ียวกับงาน กล่าวคือหากพนักงานปรับลักษณะการท างานต่างๆ หรือการ
ประสานงาน และปรบัมมุมองมิติเก่ียวกบัการท างานไปในทิศทางท่ีดี ความสขุในการท างานก็จะ
เกิดขึน้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึไดศ้กึษาคณุลกัษณะของงานเพื่อเป็นแนวทางในการหาขอ้สรุปเพิ่มเติม โดย
จะกลา่วในล าดบัถดัไป 

 
3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับคุณลักษณะของงาน  

3.1 ความหมายของคณุลกัษณะของงาน 
จากการศึกษาคน้คว้างานวิจัยต่างๆท าให้ทราบความหมายของคุณลักษณะใน

หลากหลายมิติและมีบางมิติ ท่ี มีความสอดคล้องกันอยู่ด้วย โดยสามารถสรุปนิยามของ
คณุลกัษณะของงานไดด้งันี ้

แนวคิดในการนิยามคุณลักษณะของงานในกลุ่มแรกจะมีมุมมองส าคัญว่า 
คณุลกัษณะของงานจะงานในลกัษณะท่ีมีโครงสรา้ง มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่างานพืน้ฐาน
ทั่วไป ซึง่ตอ้งสรา้งความรบัรูว้า่มีความกา้วหนา้ในอาชีพนัน้ ซึง่จะน าไปสูเ่ง่ือนไขทางจิตวิทยาซึง่ท า
ใหเ้กิดการจูงใจในการปฏิบตัิงาน (ทวีศกัดิ์ รองแขวน, 2555) ในอีกแนวคิดหนึ่งจะเสนอว่า
คณุลกัษณะของงาน เป็นกรอบความคิดท่ีเก่ียวกบังานซึ่งองคก์ารตอ้งออกแบบอย่างระมดัระวงั
ครอบคลุมในทุกมิติของงานทัง้ส่วนท่ีเป็นงานเฉพาะ มีเอกลกัษณะชัดเจนหรือเป็นงานพืน้ฐาน
ทั่วไป เพื่อบคุลากรในองคก์ารท าใหเ้กิดความเขา้ใจเพื่อใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามเป้าหมาย โดยคุณลกัษณะของงานจะตอ้งมีความเหมาะสมระหว่างการปฏิสมัพันธ์
ระหว่างมิติหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับตวังานไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้ง ความชดัเจนหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
และอาจสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมเม่ือลกัษณะของงานท่ีเปลี่ยนไป กับมิติทาง
จิตวิทยาท่ีส าคญัภายในตวับุคคล ซึ่งการสรา้งความรบัรู ้การระบุคุณค่าในงานท่ีท าใหส้ามารถ
สนองความตอ้งการบรรลผุลการปฏิบตัิงานเป็นการตอบสนองความตอ้งการระดบัหนึ่งของบคุคล
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อนัจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการท างานและคณุประโยชนต์อ่องคก์ร (Hackman และ Oldham, 
1975) สอคลอ้งกบั ภคนีิ ดอกไมง้าม (2546) ท่ีเห็นวา่ลกัษณะของงานเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีบคุคลตอ้ง
รบัผิดชอบในทุกลักษณะ ทั้งท่ีมีความยากง่าย ความทา้ทาย ความมั่นคงและก้าวหนา้ในงาน 
รวมถึงความมีเกียรติของงาน สิทธิพิเศษและความภาคภูมิใจในงานท่ีปฏิบตัิ ส่วน  ประทุมทิพย ์
เกตุแกว้ (2551) ไดก้ล่าวเพิ่มว่าคุณลกัษณะของงาน เป็นการท่ีบุคคลมีการรบัรูเ้ก่ียวกับงานท่ี
ตนเองปฏิบตัิวา่ งานนัน้มีคณุคา่มีความส าคญัและตอ้งใชท้กัษะท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัความรู ้
และความสามารถ รวมถึงการมีอิสระในการตัดสินใจ สามารถออกแบบงานไดร้่วมกันในการ
ปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็และไดร้บัทราบผลของการกระท า  

จากรายละเอียดของคุณลักษณะงานท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้น อาจสรุปได้ว่า
คุณลักษณะของงาน หมายถึง กรอบความคิดท่ีบุคคลมีต่องานของตนทั้งภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตนในงาน ทราบข้อมูลรายละเอียดของงานในแง่มุมต่างๆ ทั้งโครงสร้าง 
ความส าคญัและคณุค่าของงานท่ีสอดคลอ้งตอ่ความรูค้วามสามารถของตน รวมถึงการมีอิสระใน
การท างานและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การท างานของตนมี
ประสิทธิภาพและสง่ผลตอ่การมีแรงจงูใจและความสขุในการท างาน 

3.2 องคป์ระกอบของคณุลกัษณะของงาน 
องคก์ารท่ีมีโครงสรา้งการบรหิารท่ีดี ผูบ้รหิารตอ้งมีการออกแบบคณุลกัษณะของงาน

เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของบุคลากร เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล การออกแบบคณุลกัษณะของงาน จะเริ่มจากงานท่ีมีความง่ายไปหางานท่ีมีความ
ยากดงันี ้(Schermerhorn, 1996) 

 1) การท าใหง้านมีแนวทางปฏิบตัิท่ีง่าย (Job simplification) เป็นการออกแบบ
คณุลกัษณะของงาน โดยมีการก าหนดขัน้ตอนมาตรฐานการปฏิบตัิงานไวอ้ย่างชดัเจน ขอบเขต
ของงานมีความเฉพาะเจาะจง และไม่เน้นรายละเอียดของงานท่ีซับซ้อนมากนัก เน่ืองจาก
ผูป้ฏิบตัิงานไม่มีสว่นรว่มในการตดัสินใจหรอืการวางแผนงานใดๆ แตจ่ะเป็นการมอบหมายใหจ้าก
ขัน้บงัคบับญัชาท่ีสงูกวา่ 

 2) การขยายขอบเขตของงาน (Job enlargement) เป็นการออกแบบคณุลกัษณะ
ของงาน โดยมีก าหนดขอบเขตของงานแบบกวา้งๆ ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งสามารถปฏิบตัิกิจกรรมหลาย
อยา่งไปพรอ้มๆ กนั 
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 3) การหมนุเวียนต าแหน่งงาน (Job rotation) เป็นการออกแบบคณุลกัษณะของ
งาน โดยใหมี้การหมนุเวียนสบัเปลี่ยนหนา้ท่ีงาน ผูป้ฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงานไดทุ้กลกัษณะ
ตามความสามารถ ความตอ้งการ และความถนดั 

 4) การเพิ่มคณุคา่ในงาน (Job enrichment) เป็นการออกแบบคณุลกัษณะของ
งาน โดยการมิติในเชิงลกึ ใหง้านมีความซบัซอ้นทา้ทายของงานท่ีช่วยเพิ่มคณุค่าของงาน เพื่อให้
ผูป้ฏิบตัิงานมีความสนใจในการปฏิบตัิงาน 

Hackman & Oldham ไดอ้ธิบายเก่ียวกับแนวความคิดเก่ียวกับงาน เช่ือว่าการ
ท างานมีมิติ มีผลกระทบตอ่สภาพสภาวะจิตใจของบคุคลและเช่ือมโยงไปยงัผลลพัธใ์นเรื่องผลงาน
และความพึงพอใจของบุคคลผูป้ฏิบตัิงาน ทฤษฎีคุณลกัษณะงานนั้นอยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎี
แรงจูงใจ คณุลกัษณะของงานนัน้น าไปสู่สภาวะทางจิตวิทยา เช่น ความเช่ือ ทศันคติ ซึ่งเกิดขึน้
จากประสบการณ ์น าพาไปสู่การจงูใจในการท างาน ผลการท างานท่ีออกมาดี และความพรอ้มใน
การท างาน โดยคณุลกัษณะของงานท่ีส าคญัจะมีอยู่ 5 ปัจจยั (Hackman และ Oldham, 1975) 
คือ 

 1) ความหลากหลายของทกัษะ (Skill variety) คือในการท างานนัน้ผูท้  าไดใ้ช้
ความรู ้หรือทกัษะท่ีหลากหลายในการท างานมากนอ้ยแค่ไหนซึ่งงานยิ่งทา้ทายมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง
เพิ่มคณุค่ามากเท่านัน้ ในทางตรงกันขา้มงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถมากนกั หรือเป็น
งานเดิมๆจะเป็นงานท่ีไม่ตอ้งใช้ความสามารถเฉพาะและอาจเป็นงานท่ีซ า้ซาก ไม่ก่อเกิดคณุค่า
เพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด 

 2) ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของงาน (Task Identity) หรอื ความเก่ียวเน่ืองกนั
ของงาน คือการท่ีบคุคลไดท้ างานนัน้จนจบกระบวนงาน หรือบางสว่น บางจดุของงานเท่านัน้ ซึ่ง
ในงานดา้นการผลิตมกัพบว่าผูฏ้ิบตัิงานจะท างานเป็นบางส่วนของงาน ซึ่งผูท่ี้ไดร้บัผิดชอบงาน
อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้ถึงจดุสิน้สดุจะท าใหรู้ส้กึวา่มีแรงจงูใจและมีความสามารถ 

 3) ความส าคญัของงาน (Task significant) คืองานนัน้ๆมีความส าคญัและมี
คณุคา่แค่ไหน สง่ผลต่อบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่อองคก์าร และมีค่าต่อการด าเนินชีวิต ปัจจยัสี่หรือ
ตอ่สงัคมเพียงใดและอาจสง่ผลกระทบตอ่บคุคลอ่ืนอย่างมาก เช่น งานขบัรถขนสง่สาธารณะ เป็น
งานท่ีตอ้งรบัผิดชอบชีวิตผูโ้ดยสารและปฏิบตัิตามกฎจราจร 

 4) ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) คือผูป้ฏิบตัิมีอิสระในงานท่ีตนเอง
รบัผิดชอบมากนอ้ยขนาดไหน ไดใ้ชค้วามคิด ไดต้ิดสินใจดว้ยตนเอง สามารถบรหิารจดัตารางการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง หรอืในทางกลบักนัอาจจะเป็นงานท่ีตอ้งท าตามคูมื่อ หรอืตามค าสั่งเท่านัน้ 
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 5) การไดร้บัผลสะทอ้นของงาน (Feedback) คือผูป้ฏิบตัิงานไดข้อ้มลูยอ้นกลบั
เก่ียวกับผลงานของตนเองหรือไม่ เพราะการไดร้บัขอ้มูลยอ้นกลบัจะท าใหไ้ดท้ราบว่า ผลงานท่ี
เกิดขึน้นัน้เป็นอยา่งไร มีผลตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร และงานนัน้ประสบความส าเรจ็หรอืไม่ ตอ้งมีการ
แกไ้ขปรบัปรุงอยา่งไร เพื่อจะไดพ้ฒันาใหด้ียิ่งขึน้ต่อไปเรือ่ยๆ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าคณุลกัษณะของงานสามารถแบ่งองคป์ระกอบได้
แตกต่างกัน คือ 4 และ 5 องคป์ระกอบ แต่ในงานวิจัยนี ้ผูว้ิจัยแบ่งองคป์ระกอบเป็น 5 
องคป์ระกอบตามแนวคิด Hackman & Oldham ตามท่ีไดก้ลา่วไปในขา้งตน้เน่ืองจากมีความนิยม 
ใช้ในการวิจัยและการจัดระบบในการท างานในองค์การต่างๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่าง
กวา้งขวาง โดยแตล่ะองคป์ระกอบมีสว่นส าคญัในการขบัเคลื่อนการท างานใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดี 
เม่ือน าองคป์ระกอบต่างๆมารวมเขา้ดว้ยกันจะสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ีประสบ
ความส าเรจ็และเป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบตัิงานตลอดไป 

3.3 แนวคดิและทฤษฎีของคณุลกัษณะของงาน 
Hackman และ Oldham (1975) ไดน้  าเสนอทฤษฎีเก่ียวกบัคณุลกัษณะของงาน ท่ี

จะช่วยอธิบายถึงแรงจูงใจในการท างานไดด้ีท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งขึน้มาโดยมีความคิดเห็นว่า หาก
พนกังานมีแรงกระตุน้จากภายในงานพนกังานจะสามารถแสดงออกซึง่การกระท าและปฏิบตัิงานท่ี
ดีออกมา และจะเป็นการส่งเสริมใหพ้นักงานมีพฤติกรรมท่ีดีเช่นนั้นต่อไป ส าหรบัแบบจ าลอง
คณุลกัษณะ (Job characteristics model) จะประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

 องคป์ระกอบท่ี 1 เก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะของงาน 5 ประการท่ีมีสว่นใหพ้นกังาน
เกิดแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานประกอบดว้ย 

  1) ความหลากหลายของทกัษะ (Skill variety) หมายถึง คณุลกัษณะงาน
ท่ีมีความแตกต่างอันเน่ืองมาจากหลายๆดา้น ในหน่วยงานท าให้บุคคลตอ้งน าความรูค้วาม
เช่ียวชาญและความช านาญเฉพาะตนมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน 

  2) ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน (Task identity) หมายถึง ระดบั
ความมากนอ้ยท่ีบคุลากรไดท้ างานใหเ้สรจ็สมบรูณท์ัง้หมดและสามารถระบสุว่นงานท่ีเกิดขึน้จาก
ความพยายามในการท างานของตนตัง้แตเ่ริม่ตน้จนกระทั่งสิน้สดุกระบวนการได ้ 

  3) ความส าคญัของงาน (Task significance) หมายถึง รายละเอียดของ
งานมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่  หรือการท างานของบุคคลหน่วยงานเดียวกัน หรือ
บคุคลภายนอกหน่วยงาน 
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  4) ความมีอิสระในการตดัสินใจ (Autonomy) หมายถึงการท่ีพนกังานมี
อิสระในการคิด การตดัสินใจ และการวางแผนวิธีปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของตนอย่าง
เต็มท่ี 

  5) ขอ้มลูยอ้นกลบั หรอืผลสะทอ้นจากงาน (Feedback) หมายถึง ระดบั
ความมากนอ้ยของบคุลากรท่ีไดร้บัขอ้มลูโดยตรงและชดัเจน ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ท างาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 ความเก่ียวขอ้งกบัสภาวะทางจิตวิทยา (Critical psychological 
states) ซึง่สมัพนัธก์บัคณุลกัษณะของงานมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1) ประสบการณก์ารรบัรูค้วามหมายของงาน (Experienced meaningfulness of 
work) 

 2) ประสบการณ์การรบัรูค้วามรบัผิดชอบต่อผลของงาน (Experienced 
responsibility for work outcome) 

 3) การรบัรูผ้ลลพัธจ์ากการปฏิบตัิงาน (Knowledge of results)  
องคป์ระกอบท่ี 3 ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้กับตวับุคคลและงาน (Personal and work 

outcomes) เม่ือบุคคลมีสภาวะทางจิตวิทยาทัง้ 3 สภาวะขา้งตน้จากการปฏิบตัิงานแลว้ จะ
ก่อใหเ้กิดผลลพัธด์งัตอ่ไปนี ้

 1) แรงจงูใจภายในงานสงูขึน้ 
 2) ผลการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 3) ความพงึพอใจในงานสงูขึน้ 
 4) อตัราการขาดงานและการลาออกจากงานลดลง 
โดยความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทัง้สามนัน้ Hackman & Oldham ไดใ้หท้รรศนะ

ไวว้่าคณุลกัษณะจากงานทัง้ 5 ลกัษณะจากองคป์ระกอบท่ี 1 นัน้จะสง่ผลต่อสภาวะทางจิตวิทยา
ในองคป์ระกอบท่ีสองทัง้ 3 ประการได ้ซึ่งองคป์ระกอบของสภาวะทางดา้นจิตวิทยาจะส่งผลต่อ
องคป์ระกอบท่ี 3 ท าให้เกิดผลท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน เกิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าใหมี้ความพงึพอใจ เกิดความผกูพนัอยากท างานอยู่ในองคก์ารต่อไป ลดสภาวะ
การหมดไฟในการท างานและการแสดงออกทางลบนอ้ยลง 

นอกจากนีย้งัมีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบคุคลอีก 3 ประการ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อ
ความเขา้ใจและการตอบสนองในทางบวกตอ่งาน ซึง่มีผลต่อแรงจงูใจภายในงานและผลลพัธจ์าก
การปฏิบตัิงานไดแ้ก่    
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 1) ความรูแ้ละทักษะในการท างาน การมีความเช่ียวชาญ ทราบทุกขั้นตอนท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อบุคคลเก่ียวกับการปฏิบัติงานไดด้ีจน
กลายเป็นอารมณท์างบวกตอ่งานท่ีท า 

 2) ความตอ้งการความเจรญิกา้วหนา้บคุคลท่ีตอ้งการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ทัง้
ในด้านการมีคลังข้อมูลและวิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อสรา้งความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง มกัมีแรงผลกัภายในจิตใจสงู หากไดป้ฏิบตัิงานท่ีมีความซบัซอ้นหรอืทา้ทาย 

 3) ความพงึพอใจตอ่ปัจจยัภายนอกงาน เช่น รายได ้เพื่อนรว่มงานในองคก์ร หรอื
ผูบ้งัคบับญัชา มีสว่นส าคญัในการพิจารณาสภาพแวดลอ้มและการคงอยูข่องความรูส้กึดีตอ่งาน 

 จากการศึกษาคุณลักษณะของงานพบว่า ลักษณะของงานในรูปแบบต่างๆมี
ความส าคญัต่อสภาวะทางจิตวิทยา ซึ่งมีเนือ้หาท่ีผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะน ามาศกึษาเพิ่มเติมเพื่อปรบั
ใชแ้ละสรา้งเป็นแบบวดัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความสขุในการท างานและเก่ียวขอ้งการการคิดเชิง
บวก โดยในเอกสารท่ีรวบรวมมานีไ้ดมี้บางสว่นกลา่วถึงคณุลกัษณะของงานท่ีพึ่งประสงคส์ง่ผลตอ่
ความรูส้กึทางบวกได ้ดงันัน้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตของการคน้ควา้ทางผูว้ิจยัจงึไดศ้กึษาการคิด
เชิงบวกท่ีน าเสนอในล าดบัตอ่จากนี ้

3.4 การวดัคณุลกัษณะงาน 
ในการวดัคณุลกัษณะงานท่ีส าคญันัน้เริม่ตน้จากแนวคดิของการศกึษาความสมัพนัธ์

ของระดบัแรงจงูใจในการท างานของบคุคลกบังานท่ีตนเองท า ซึง่ Hackman & Oldham ไดส้รา้ง
แบบส ารวจวิเคราะหค์ณุลกัษณะงาน (Job Diagnostic Survey: JDS) โดยจะมีลกัษณะการวดั
คุณลักษณะของงานท่ีแตกต่างกัน ใน 2 ตอน ซึ่งตอนท่ี 1 มีลักษณะเป็นประโยคท่ีใช้อธิบาย
คณุลกัษณะของงาน ใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความหลากหลายของทกัษะในงาน (Skill Variety) 2) 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (Task Identity) 3) ความส าคัญของงาน (Task 
Significance) 4)  ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) 5)  ผลป้อนกลับจากตัวงาน 
(Feedback from the job itself) 6) ผลปอ้นกลบัจากผูร้ว่มงาน (Feedback from agents)  7) 
ความสามารถในการติดต่อสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น (Dealing with others) แลว้ใหป้ระเมินผ่านมาตร
ประมาณคา่แบบ Likert 7 ระดบั ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ และในตอนท่ี 2 จะเป็นการ
อา่นขอ้ค าถามท่ีแสดงถึงสถานการณท่ี์เป็นตวัแทนของคณุลกัษณะงานใน 7 ดา้น และตอบโดยให้
ใส่คะแนนตัง้แต่ 1 – 7 ลงในช่องว่างหนา้ขอ้ค าถามนัน้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามดา้นละ 2 ขอ้ รวม
ทัง้สิน้จ านวน 14 ขอ้ ตอ่มา Hackman และ Oldham น ามาตอ่ยอดในงานวิจยัของเขาเพิ่มเติมใน
ปี 1980 โดยไดเ้สนอแบบจ าลองคณุลกัษณะของงานฉบบัสมบรูณท่ี์ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
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ตามท่ีผูว้ิจยัไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนของแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคณุลกัษณะงานท่ีไดก้ลา่วไปในขา้งตน้ 
ซึง่จะถกูเอามาใชค้รอบคลมุมิตกิารวดัคณุลกัษณะของงานใน 3 สว่น ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 คือ คณุลกัษณะของงาน 5 ดา้น ท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงในการปฏิบตัิงาน และ
สง่ผลตอ่สภาวะทางจิตวิทยา 3 ประการ โดยคณุลกัษณะของงานประกอบดว้ย 

1.1) ความหลากหลายของทกัษะในงาน (Skill Variety) 
1.2) ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน (Task Identity) 
1.3) ความส าคญัของงาน (Task Significance) 
1.4) ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) 
1.5) ผลปอ้นกลบัของงาน (Feedback) 
สว่นท่ี 2 คือ สภาวะทางจิตวิทยา (Critical Psychological States) เป็นองคป์ระกอบ

ท่ีสมัพนัธก์บัคณุลกัษณะของงานมี 3 ประการไดแ้ก่ 
2.1) ประสบการณก์ารรบัรูว้่างานมีความหมาย (Experienced Meaningfulness of 

work) 
2.2) ประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน  (Experienced 

responsibility for work outcomes) 
2.3) การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงาน (Knowledge of Results) 
สว่นท่ี 3 คือ ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้กบับคุคลและงาน (Personal and Work Outcomes) 

โดยเป็นผลลพัธจ์ากสภาวะทางจิตวิทยาทัง้ 3 สภาวะท่ีท าใหเ้กิดผลลพัธต์า่งๆดงันี ้
3.1) การมีแรงจงูใจภายในงานสงู 
3.2) มีผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
3.3) ความพงึพอใจในงานสงูขึน้ 
3.4) อตัราการขาดงานและลาออกจากงานลดลง 
โดยจากการศกึษาการวดัคณุลกัษณะของงาน พบวา่ งานวิจยัสว่นมากจะเนน้การวดั

คุณลักษณะของงานใน 5 ด้านเป็นส าคัญ โดยได้รวมด้านผลป้อนกลับจากตัวงาน และผล
ป้อนกลับจากผู้ร่วมงานเข้าไว้ดว้ยกัน เหลือเพียงด้านท่ีเก่ียวกับผลป้อนกลับของงาน  และ
ปรบัเปลี่ยนดา้นความสามารถในการติดต่อสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นออกไปใหเ้หมาะสมของบรบิทการวดั
คุณลักษณะท่ีเก่ียวขอ้งกับตัวงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากการศึกษาของ รพีพรรณ สมจิตรนึก 
(2555) ซึ่งศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและคณุลกัษณะของงาน 
ต่อความผูกพนัในงานและผลการปฏิบตัิงานของพนักงานในองคก์ารเอกชนซึ่งพฒันาจากของ
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งานวิจยัของ (ธีรสวุฒัน ์ มานะกิจ, 2543) ตามแนวคดิของ Hackman & Oldham ซึง่ประกอบดว้ย
ขอ้กระทงจ านวน 17 ขอ้ ครอบคลุมองคป์ระกอบของคุณลกัษณะงานทั้ง 5 ดา้น ทั้งดา้นความ
หลากหลายของทกัษะ ดา้นความมีเอกลกัษณ ์ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความมีอิสระในการ
ท างาน และดา้นผลยอ้นกลบัของการท างาน เช่น เดียวกับ ระวีวงษ์ (2559) ท่ีไดศ้ึกษาเก่ียวกับ
คณุลกัษณะของงาน กับการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ารของพนกังานในองคก์ารรฐัวิสาหกิจ 
โดยไดใ้ชแ้นวคดิการวดัคณุลกัษณะงานตาม ท่ีประกอบดว้ยคณุลกัษณะของงานทัง้ 5 ดา้นเช่นกนั 
ซึง่มีจ  านวนขอ้กระทงรวมทัง้สิน้ 20 ขอ้  

ส่วนงานวิจยัในต่างประเทศนัน้ก็ยงัมีการวดัคณุลกัษณะของงานตามแนวความคิด
ของ Hackman และ Oldham อยา่งตอ่เน่ือง โดย Oliveira และ Scherbaum (2017) ท าการศกึษา
ความสมัพนัธข์องรูปแบบของงานประเภทตา่งๆ เช่น งานดา้นการบรกิาร (Pink collar) งานดา้นท่ี
ตอ้งใชแ้รงงานและทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ (Blue collar) และงานดา้นการใชค้วามรู ้
ความสามารถในการท างานมากกว่าการใชแ้รงงาน (White collar) กบัคณุลกัษณะงาน ซึง่มีการ
วดัท่ีส  าคญัใน 3 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความมี
อิสระในการท างาน ร่วมกันกับการวัดดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงาน  ความผูกพันต่อ
องค์การ  ความตั้งใจในการลาออกจากงาน และการรับรูค้วามเคร่งเครียดจากงานเพื่อให้
สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  ส่วนงานวิจยัของ Muhammad Baiquni และ Ayu 
Aprilianti Lizar (2019) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัผลในการเป็นตวัแปรสง่ผ่านของคณุลกัษณะของงานใน
ความสมัพนัธร์ะหว่างการปฏิบตัิหนา้ท่ีของฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ การมีสว่นรว่มผกูพนัตอ่องคก์าร
ของพนกังานบรษัิทเอกชนในประเทศอินโดนิเชีย ซึ่งไดใ้ชแ้นวคิดการวดัคณุลกัษณะของงานจาก
แบบส ารวจวิเคราะหค์ณุลกัษณะงาน (Job Diagnostic Survey: JDS) ของ Hackman และ 
Oldham แตป่รบัเปลี่ยนเป็นการวดัคณุลกัษณะของงานใน 5 ดา้นตามการวดัคณุลกัษณะของงาน
ปกติท่ีนิยมกนั 

แบบวดัในงานวิจยัฉบบันี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัท่ีปรบัปรุงมาจากมาตรวดัคณุลกัษณะของ
งานของรพีพรรณ สมจิตรนึก และฐิติพร ระวิวงษ ์ท่ีสรา้งขึน้โดยอาศยัแนวคิดของ Hackman และ
Oldham แบ่งคณุลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความหลากหลายของทกัษะ 2) ดา้นความมี
เอกลกัษณ ์3) ดา้นความส าคญัของงาน 4) ดา้นความมีอิสระในการท างาน 5) ดา้นผลยอ้นกลบั
ของการท างาน ซึง่รายละเอียดปรากฏในบทท่ี 3 
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4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการคดิเชิงบวก 
4.1 ความหมายของการคิดเชิงบวก 

การคิดเชิงบวกสามารถท าใหบ้คุคลคิดดี ประพฤติปฏิบตัิดี คิดกระท าดีต่อบคุคลอ่ืน 
สง่ผลใหมี้ความคิดท่ีปฏิบตัิงานดว้ยความตัง้ใจดีดว้ย ซึ่งจากการท่ีผูว้ิจยัศกึษาเก่ียวกบัการคิดเชิง
บวกจากเอกสารต าราตา่งๆ ที่ผา่นมามีผูใ้หค้วามหมายของของการคิดเชิงบวก ดงันี ้

แนวทางการนิยามเก่ียวกบัการคิดเชิงบวกท่ีเกิดจากการท่ีบคุคลรบัรูส้ิ่งเรา้ต่างๆ ใน
แง่มมุทัง้ทางบวกและทางลบแตเ่ลือกท่ีคงอยู่ซึง่การมีความคิดในเชิงบวก ซึง่ Peale (นอรแ์มน วิน
เซนต ์พีลล,์ 2548) กล่าวว่าการคิดในแง่บวกเป็นการท่ีบคุคลรบัรูส้ิ่งเรา้และเหตกุารณต์่างๆ ว่ามี
ทั้งสิ่งท่ีดีและไม่ดี แต่จะมีความคิดและการตอบสนองท่ีเนน้ไปในทางบวกเพื่อใหต้นเองไดร้บั
ผลลพัธท์างบวกเพิ่มขึน้  สอดคลอ้งกบั ดาวประกาย มีบญุ (2552) ท่ีกล่าวว่าการคิดเชิงบวกเกิด
จากการรบัรูแ้ละแปลความหมายสิ่งต่างๆ ท่ีมีทัง้สิ่งท่ีดีและทางลบไปในทางท่ีดี เป็นการท่ีบุคคล
พยายามสรา้งเจตคติและแนวโนม้จิตใตส้  านึกท่ีดีต่อตนเอง ผูอ่ื้น และวตัถหุรือสถานการณต์่าง ๆ 
ซึง่เป็นวิธีการท่ีท าใหย้อมรบัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเขม้แข็งสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ
และประสบความส าเรจ็ ซึ่งการคิดเชิงบวกมีความหมายท่ีคลา้ยคลงึกบัการมองโลกเชิงบวกอย่าง
มาก คือ เป็นการท่ีบคุคลยอมรบัความเป็นจรงิท่ีเกิดขึน้ มองสิ่งตา่งๆ อยา่งเขา้ใจ ยอมรบัไดใ้นดา้น
ลบ มองปัญหาความทุกข ์ความไม่ราบรื่นเป็นเรื่องธรรมดา และรูจ้กัเลือกใชป้ระโยชนจ์ากดา้น
บวกท่ีแฝงอยูใ่นสิ่งนัน้ๆได ้ 

ในอีกแนวทางหนึ่งเป็นการนิยามการคิดเชิงบวกโดยเนน้เก่ียวกบักระบวนการคิดและ
ความเช่ือภายในของตวับคุคล โดย Sarkohi, Frykedal, Forsyth, Larsson, และ Andersson 
(2013) กลา่วว่า การคิดเชิงบวกเป็นกระบวนการเกิดขึน้จากความสามารถทางการคิดและปัญญา
ของบคุคลซึ่งเป็นผลมาจากการมีวฒุิภาวะ มีพฒันาการและประสบการณท์างสงัคมท่ีดี ในการท่ี
จะตอบสนองต่อสิ่งเรา้หรือสถานการณต์่างๆ ท่ีเขา้มาไม่ว่าจะเป็นทางลบหรือทางบวกใหด้ีท่ีสดุ 
เกิดความสขุมากท่ีสดุ เช่นเดียวกบั Ventrella (2002) ท่ีเห็นว่า การคิดเชิงบวกเป็นศกัยภาพท่ี
บคุคลมีอยู่แต่เดิมในการสรา้งสรรคผ์ลลพัธท่ี์เราตอ้งการ ดว้ยการคิดเชิงบวกจะเป็นการท่ีบคุคลมี
ความเช่ือว่าตนเองจะสามารถเอาชนะปัญหาอปุสรรคตา่งๆ และท าสิ่งต่างๆ ใหบ้รรลเุปา้หมายได้
อย่างสรา้งสรรค ์ และนอกจากนี ้การคิดเชิงบวกเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะหส์ิ่งต่างๆ 
ของบคุคลในทางบวก ไม่ใช่เป็นการหลอกตนเองว่าจะสามารถแกปั้ญหาและท าสิ่งตา่งๆ ใหส้  าเรจ็
ได ้แต่เป็นการท่ีบุคคลเช่ือในความสามารถของตนเองและคิดว่าตนเองจะสรา้งสรรคส์ิ่งต่างๆ ให้
เกิดขึน้ไดเ้ป็นอยา่งดี   
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จากการศกึษาความหมายของการคิดเชิงบวกท่ีไดก้ลา่วมา ผูว้ิจยัไดส้รุปความหมาย
ว่า การคิดเชิงบวกคือ ความสามารถทางการคิดและมุมมองของบุคคลในการรบัรูส้ิ่งเรา้รวมถึง
สถานการณม์องเห็นเหตุการณต์่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ และมีความเช่ือว่าทุกสิ่ง
สามารถเป็นไปไดแ้ละมีวิธีการท่ีท าใหย้อมรบัและจดัการตอบสนองต่อสภาพปัญหาเกิดขึน้อย่าง
เขม้แข็ง อีกทัง้สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ 

4.2 ความส าคญัของการคิดเชิงบวก 
การคดิเชิงบวกถือเป็นปัจจยัท่ีมีสว่นส าคญัในการด าเนินชีวิตกลา่วคือ จากการศกึษา

ทางดา้นจิตวิทยาท าใหท้ราบผลของการคิดเชิงบวกสามารถสรา้งความสขุได ้เน่ืองดว้ยการคิดเชิง
บวกเป็นตวัแปรท่ีบ่งบอกถึงการมีสขุภาพทางกายและจิตท่ีดีของบคุคล อนัจะน าไปสู่คณุลกัษณะ
ของบคุคลในหลายประการ เช่น การมีโอกาสประสบความส าเรจ็ในชีวิต การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น การมีความคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ (พิทกัษ ์สพุรรโณภาพ, 2561) ดงันัน้หากน าการคิดเชิงบวก
มาปรบัใชใ้นการปฏิบตัิงาน ก็จะสง่ผลตอ่ความสขุในการท างานดว้ยเช่นกนั 

วิทยา นาควชัระ (2548) กล่าวว่า คนท่ีคิดทางบวก (Positive Thinking) จะเกิด
ความสขุไดง้่าย รูส้กึดีๆกบัตนเองและผูอ่ื้น ลดความเครยีด พอใจกบังาน ท างานรว่มกบัคนอ่ืนไดด้ี 
พอใจในชีวิตตนเองและคนอ่ืน ท าใหมี้มนษุยสมัพนัธท่ี์ดี ท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ๆ ได ้ท่ีส  าคญัสามารถท่ีจะ
มองเห็นสิ่งท่ีดีๆท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ไดเ้สมอๆ ซึ่งคนธรรมดาหรือคนท่ีคิดทางลบจะมองไม่เห็นสิ่ง
เหลา่นี ้

นิภา แกว้ศรงีาม (2547) สรุปความส าคญัของความคิดเชิงบวกไดด้งันี ้  
1) ความคิดเชิงบวกจะเพิ่มคณุค่าใหแ้ก่ชีวิตและการงาน  เกิดสติอารมณแ์ละ

สติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ มีความคิดท่ีจะปรบัปรุงเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ปรบั
ความพินาศมาสูก่ารพฒันา ก่อใหเ้กิดความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์สามารถหาคณุประโยชนจ์ากสิ่งไร ้
ค่า หาพลงังานจากธรรมชาติหรือขยะต่างๆประดิษฐ์ละสรา้งนวตักรรมจากของเหลือใช ้ท าให้
คณุภาพชีวิตสมบรูณแ์ละเกิดความมีมาตรฐานในงาน  

2) เพิ่มความสขุในชีวิต และสรา้งใหมี้สขุภาพจิตท่ีดี สามารถปรบัตวัและเผชิญความ
จรงิไดอ้ย่างมีเหตผุล มีความพึงพอใจในการด ารงชีวิต สรา้งใหเ้กิดความพึงพอใจในตนเอง ใน
ครอบครวั ในงาน และในสงัคมท่ีตนเก่ียวขอ้ง  มีความสามารถในการครอบครองปัญหาและ
อปุสรรคท าใหบ้รหิารจดัการกบัปัญหาและอปุสรรคนัน้ไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหเ้กิดสภาวะทางอารมณ์
ท่ีดีสามารถแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจไดอ้ย่างถกูตอ้ง เหมาะสม อีกทัง้มีอารมณผ์่องใส ผ่อนคลาย 
สรา้งบรรยากาศและความสขุใหแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้นได ้
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Seligman 1990 (สมุาลี พั่วชู, 2547) ไดก้ลา่วถึงคณุคา่และประโยชนข์องความคิด
เชิงบวก คือ 1) ท าใหส้ขุภาพจิตดี ลดภาวะซมึเศรา้ โรคประสาท 2) ท าใหส้ขุภาพรา่งกายแข็งแรง 
ส าหรบัคนปกติจะมีการดแูลสขุภาพรา่งกายท่ีดี สว่นคนท่ีมีภาวะเจ็บป่วย อาการป่วยก็จะทเุลาลง
ไดเ้รว็กว่าคนท่ีมองโลกในแง่ลบ 3) ท าใหป้ระสบความส าเรจ็มากกว่าคนท่ีมองโลกในแง่ลบ 4) ท า
ใหมี้มนุษยสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น ไดด้ีว่าคนท่ีมองโลกในแง่ลบ เน่ืองจากคนท่ีมองโลกในแง่บวกจะให้
อภยัความผิดของผูอ่ื้น และพรอ้มท่ีจะสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดย้ืนยาว 

ในแง่มมุขององคก์ารนัน้ การท่ีพนกังานมีความคิดเชิงบวกจะส่งผลใหพ้นกังานลด
ความเครียดลง มีแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานเพิ่มสงูขึน้ เกิดความคิดสรา้งสรรค์และความพยายาม
ท่ีจะก้าวขา้มปัญหาเก่ียวกับงานท่ีตนเองพบ ส่งผลใหล้ดความคิดเชิงลบท่ีจะส่งผลเชิงลบต่อ
องคก์าร เช่น พฤติกรรมบ่อนท าลายองคก์าร  การเบื่อหน่ายงาน ลดความพยายามในการท างาน
ลง น าไปสูส่ภาวะการหมดไฟในการท างานและลาออกจากงาน ดงันัน้จึงท าใหผ้ลผลิตในภาพรวม
เพิ่มสูงขึน้หากว่าองคก์ารนัน้มีพนกังานท่ีมีความคิดเชิงบวกท างานอยู่จ  านวนมาก แต่อย่างไรก็
ตามองคก์ารก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหพ้นักงานมีความคิดเชิงบวกจากการออกแบบสภาพ
สิ่งแวดลอ้มในการท างานและลกัษณะของใหด้ี  มีคา่ตอบแทนและผลประโยชนท่ี์เหมาะสมเพื่อจะ
ลดผลกระทบ (J., de Meza, Henley, และ Arabsheibani, 2015) 

จากการศกึษาความส าคญัในการคิดเชิงบวกท าใหส้ามารถกลา่วไดว้่า บคุคลใดท่ีน า
การคิดเชิงบวกไปปรบัใชใ้นการปฏิบตัิงานจะส่งผลใหบ้คุคลนัน้กลายเป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากการคิดเชิงบวกท าใหบ้คุคลนัน้รูส้ึกดีๆกบัตนเองและผูอ่ื้น ลดความเครียด มีความพอใจ
ในการปฏิบตัิงานและท างานรว่มกบับุคคลอ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัท าใหเ้กิดสติปัญญาในการ
แกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ มีความคิดท่ีจะปรบัปรุงเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ดงันัน้เม่ือปฏิบตัิงาน
แลว้พบอุปสรรคใดๆก็ตาม ผูท่ี้มีการคิดเชิงบวกจะสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคนัน้ได้
อยา่งแน่นอน สง่ผลใหพ้บเจอกบัความสขุในการท างาน  

4.3 แนวคดิและทฤษฎีของการคิดเชิงบวก 
แนวความคิดท่ีทนัสมยัของการคิดเชิงบวกเริ่มตน้ขึน้จาก Peale นกัจิตวิทยาและผู้

ก่อตัง้ศนูย ์Peale’s Center เพื่อการด ารงชีวิตของชาวครสิเตียน ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่าเป็นบิดา
แห่งการคิดบวก (The father of positive thinking) การคิดเชิงบวกของ Peale นัน้มีหลกัการท่ีตัง้
มั่นอยู่บนพืน้ฐาน ของความศรทัธาและจิตวิทยาเป็นส าคญั กลา่วคือ ความหมายของการคิดบวก
ในมมุมองของ Peale นัน้มีความหมาย สอดคลอ้งกบัความศรทัธาของครสิต์ศาสนาท่ีเช่ือว่าทกุสิ่ง
สามารถเป็นไปไดด้ว้ยศรทัธาแห่งพระเจา้ โดยศรทัธา แห่งพระเจา้สามารถผลกัดนัความเช่ือมั่นใน
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ตนเอง ซึ่งน าไปสู่ความมั่นใจในตนเอง ส่วนจิตวิทยานั้นมีบทบาทเสริม เพื่อใหบุ้คคลสามารถ
สัมผัสและสื่อสารกับพระเจ้าโดยผ่านกระบวนการทางจิตเป็นส าคัญ โดยในระยะแรกพบว่า 
ผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงบวกของ Peale ยงัคงมีลกัษณะกระจดักระจายอยู่ในผลงานเขียน
ของท่านซึง่มีจ านวนมาก  ซึง่ Ventrella นกัวิชาการทางดา้นการคิดเชิงบวกและมีความศรทัธาใน 
แนวคดิของ Peale ไดท้  าการวิจยัและรวบรวมผลงานของ Professor Norman Vincent Peale เพื่อ
หาขอ้สรุปเก่ียวกบั การคิดเชิงบวกท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
จนเป็นท่ีมาของคณุลกัษณะเฉพาะ 10 ประการของการคิดเชิงบวก (Ventrella, 2002) ไดแ้ก่  

 1) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง ความเช่ือและความคาดหวงัว่าจะ
เกิดสิ่งท่ีดีแมว้า่จะตก อยูใ่นสถานการณท่ี์ยากล าบาก คบัขนัหรอืทา้ทายก็ตาม    

 2) ความกระตือรอืรน้ (Enthusiasm) หมายถึง การมีความสนใจ พลงัในแง่บวก 
แรงปรารถนาหรอื แรงกระตุน้สว่นตวัสงูในการกระท าสิ่งตา่งๆ    

 3) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง ความเช่ือมั่นและศรทัธาในตนเอง ตอ่ผูอ่ื้น และ/
หรอืตอ่พลงัอ านาจ ทางจิตวิญญาณท่ีสงูกวา่ ซึง่คอยใหก้ารสนบัสนนุ การชีแ้นะแนวทาง    

 4) ความยดึมั่นในคณุธรรม (Integrity) หมายถึง การกระท าภายใตค้  ามั่นสญัญา
ท่ีมีตอ่ความซื่อสตัย ์ความเปิดเผย และความยตุิธรรม ตามมาตรฐานของบคุคลนัน้ๆ    

 5) ความกลา้หาญ (Courage) หมายถึง ความเต็มใจในการลองเสี่ยงและเอาชนะ
ความกลวั แมผ้ลลพัธท่ี์ไดอ้าจจะไมแ่น่นอน    

 6) ความมั่นใจ (Confidence) หมายถึง การมีความเช่ือมั่นในตนเองถึง
ความสามารถสมรรถภาพและศกัยภาพของตนเอง    

 7) ความมุ่งมั่น (Determination) หมายถึง การมุ่งด าเนินใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย 
วตัถปุระสงค ์หรอื สิ่งท่ีจ าเป็นในชีวิตอยา่งไมรู่จ้กัเหน็ดเหน่ือย    

 8) ความอดทน (Patience) หมายถึง ความเต็มใจในการรอคอยโอกาส ความ
พรอ้มหรอืผลลพัธจ์าก การกระท าของตนเองหรอืของผูอ่ื้น    

 9) ความสขุุม (Calmness) หมายถึง การด ารงไวซ้ึ่งความเยือกเย็นและใฝ่หา
ความพอเหมาะ พอควรในการโตต้อบกบัความยากล าบาก ความทา้ทายหรอืวิกฤตการณต์า่งๆ    

 10) การส ารวมความตัง้ใจ (Focus) หมายถึง การเอาใจจดจ่ออยู่กบัการกระท า
ใหบ้รรลเุปา้หมาย ตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 

แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการคิดเชิงบวกท่ีไดเ้ปรียบต่อมา จะเปรียบความคิดเชิงบวกว่า
เสมือนบนัได 5 ขัน้ ซึง่เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองกนั (สิทธิชยั จนัทนนท,์ 2554) มีรายละเอียดดงันี ้ 
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บนัไดขัน้ท่ี 1 มองตวัเองว่าดี คือ การท่ีคนเราจะมองโลกหรือมองคนอ่ืนในแง่ดีได ้
ตอ้งมาจากพืน้ฐานท่ีมองและเช่ือว่าตวัเองดีเสียก่อน ขัน้ตอนเพื่อการมองตวัเองวา่ดี มีดงัตอ่ไปนี ้ 

 1) หาข้อดีของตนเอง โดยส ารวจพิจารณาข้อดีของตนเอง อาจเป็นความดี
เลก็ๆนอ้ยๆ เช่น พาผูส้งูอายขุา้มถนน ใหค้  าปรกึษาเพื่อนท่ีมีเรือ่งไม่สบายใจ ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดความ
รกัและความภาคภมูิใจในตวัเอง  

 2) มองตนเองอย่างถ่อมตัวเน่ืองจากการมองเห็นความดีของตนเองนั้น มีไว้
เพื่อใหเ้กิดความพอใจในตวัเอง รกัตวัเอง แต่ไม่ใช่เพื่อข่มหรือคุยทับคนอ่ืน การถ่อมตวัจึงเป็น
คณุสมบตัิหนึ่งท่ีพงึมีควบคูก่บัการมองขอ้ดีของตนเอง  

 3) ส  ารวจจุดอ่อนของตนเองเพื่อนน ามาปรบัปรุงแกไ้ข เม่ือยอมรบัขอ้บกพร่อง
ของตนเองได ้จะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีขึน้ 

 4) เพิ่มความดี แมจ้ะรูว้่าตนมีขอ้ดีในดา้นใดบา้ง แต่ไม่ควรหยุดไวเ้พียงเท่านัน้ 
ควรเพิ่มคุณสมบตัิอ่ืนๆท่ีดีใหม้ากยิ่งขึน้ อาจเริ่มตน้โดยการตัง้เป้าหมายว่าอยากจะท าอะไรท่ีดี
เพิ่มขึน้บา้ง แลว้จงึฝึกฝนไปทีละขอ้ 

บนัไดขัน้ท่ี 2 มองคนอื่นวา่ดีเมื่อผ่านบนัไดขัน้แรกมาแลว้ จะท าใหเ้ริม่ตระหนกัว่าคน
ทกุคนลว้นแตไ่ม่สมบรูณ ์ยอ่มมีขอ้บกพรอ่งมากบา้ง นอ้ยบา้ง แตกตา่งกนัไป ดงันัน้การอยู่รว่มกนั
โดยเลือกมองและใชป้ระโยชนจ์ากความดีท่ีผูอ่ื้นมีอยู ่จะช่วยท าใหมี้ความคดิดา้นบวกมากขึน้ 

บนัไดขัน้ท่ี 3 มองสิ่งท่ีเหลืออยู่ไม่ใช่สิ่งท่ีขาดหาย เม่ือเกิดปัญหาหรืออปุสรรคต่างๆ
ขึน้ ฝึกมองความทุกขห์รือปัญหานัน้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะสิ่งท่ีเกิดขึน้ไปแลว้ย่อมกลบัไปแกไ้ข
ไม่ได ้แตส่ามารถน าวิกฤติหรอืปัญหานัน้มาพิจารณาว่ามีขอ้ดีอะไรแฝงอยู่หรอืจะใชป้ระโยชนจ์าก
ปัญหานัน้ไดอ้ย่างไรบา้ง เช่น ผูป่้วยมะเรง็รูส้กึว่า รกัตวัเองมากขึน้ เลิกท าอะไรไรส้าระ แลว้หนัมา
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาจิตใจมากขึน้ เช่น ฝึกสมาธิ หรอื ช่วยเหลืองานกุศลตา่งๆ เป็นตน้ 

บนัไดขัน้ท่ี 4 หมั่นบอกตวัเองความคิดเป็นตน้ทางและบอ่เกิดของการกระท า ดงันัน้ 
จึงจ าเป็นตอ้งท าใหค้วามคิดดีๆอยู่กบัตวัเราตลอดเวลา เช่น บอกตวัเองว่าเป็นคนเก่งทกุครัง้ท่ีท า
อะไรส าเรจ็ แมจ้ะเป็นเพียงความส าเรจ็เล็กนอ้ย บอกตวัเองว่าเพื่อนรว่มงานก็เป็นคนดีคนหนึ่งแม้
เขาจะมีขอ้บกพรอ่งอีกหลายอยา่งก็ตาม 

บนัไดขัน้ท่ี 5 ใชป้ระโยชนจ์ากค าวา่ขอบคณุเม่ือตอ้งพบเจอเรื่องรา้ย จงยิม้แลว้กลา่ว
ค าว่า ขอบคณุ เพราะนั่นคือบททดสอบท่ีดีของการมีชีวิตท่ีเขม้แข็ง หากมีคนว่ากล่าวหรือต าหนิ 
แทนท่ีจะโตต้อบ การกลา่วค าวา่ขอบคณุ จะช่วยลดท่าทีความรุนแรงลงไดเ้กือบทัง้หมด และยงัท า
ใหบุ้คคลนัน้แปลกใจ จนอาจกลบัไปพิจารณาพฤติกรรมของตวัเองไดโ้ดยท่ีตวัเราไม่ตอ้งพดูอะไร 



  

 

41 

ดงันัน้การพฒันาความคิดเชิงลบใหเ้ป็นความคิดเชิงบวก ควรตอ้งมองตวัเองในทางบวกก่อน ตอ้ง
มีความเช่ือหรอืความคดิวา่ไมมี่สถานการณใ์ดท่ีสามารถท ารา้ยเราไดห้รอืแกปั้ญหาไมไ่ด ้ทกุสิ่งทกุ
อย่างท่ีจะเกิดขึน้ เราตอ้งเช่ือมั่นว่าเราท าได ้ซึ่งการมีความเช่ือมั่นหรือความคิดท่ีดีว่าเราสามารถ
ท าใหด้ีขึน้ไดนี้จ้ะท าใหเ้ราสามารถท าสิ่งนัน้ไดจ้รงิๆ 

เม่ือไดศ้ึกษาองคป์ระกอบของการคิดเชิงบวกผูว้ิจยัเล็งเห็นว่า  แนวคิดทฤษฎีของ 
Ventrella (2002) สามารถน ามาปรบัใชก้บังานวิจยัในครัง้นีไ้ดเ้ป็นอย่างดี เพราะจากการศึกษา
คน้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ีผ่านมาทฤษฎีดงักล่าวไดน้ ามาประยุกตใ์หแ้ละมีงานวิจัยรองรบัอย่าง
แพรห่ลาย ซึง่มีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้1) การมองโลกในแง่ดี (Optimism)  2) ความกระตือรอืรน้ 
(Enthusiasm) 3) ความเช่ือ (Belief)  4) ความยดึมั่นในคณุธรรม (Integrity) การกระท าภายใต้
ค  ามั่นสญัญาท่ีมีตอ่ความซื่อสตัย ์ความเปิดเผย และความยตุิธรรม 5) ความกลา้หาญ (Courage) 
6) ความมั่นใจ (Confidence)  7) ความมุ่งมั่น (Determination)  8) ความอดทน (Patience)  9) 
ความสขุมุ (Calmness) 10) การส ารวมความตัง้ใจ (Focus)  

แต่อย่างไรก็ตามไดมี้งานวิจยัท่ีท าการสงัเคราะหแ์นวคิดทฤษฎีการคิดเชิงบวกของ 
Ventrella อยู่ว่ามีองคป์ระกอบท่ีส าคญั และมีอิทธิพลท่ีสามารถใชใ้นการเป็นตวัแทนในภาพรวม
ของการพิจารณาว่าบคุคลนัน้เป็นผูท่ี้มีการมองโลกในแง่บวกในการท างานอยู่ จากการศกึษางาน
ของ (พิทกัษ์ สพุรรโณภาพ, 2561) ซึ่งน าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ
ของการคิดเชิงบวกมาสงัเคราะหด์งัตาราง 1 
 
ตาราง 1 การสงัเคราะหต์วับง่ชีก้ารคดิเชงิบวก 

 
ตวับง่ชี ้

บญุ
เกียรติ 
โชค
วฒันา 
(2551) 

สธุานี 
นาคสนัธุ ์
(2552) 

สภุตัรา 
สภุาพ 
(2553) 

อาภรณ ์
ภูว้ิทย
พนัธุ ์

(2556) 

Ventrella 
(2002) 

Khan 
(2008) 

Lloyd 
(2008) 

Limon 
(2008) 

Massie 
(2002) 

การมองโลกในแง่ดี 
          

ความกระตือรอืรน้ 
          

ความเช่ือ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 
ตวับง่ชี ้

บญุ
เกียรติ 
โชค
วฒันา 
(2551) 

สธุานี 
นาคสนัธุ ์
(2552) 

สภุตัรา 
สภุาพ 
(2553) 

อาภรณ ์
ภูว้ิทย
พนัธุ ์

(2556) 

Ventrella 
(2002) 

Khan 
(2008) 

Lloyd 
(2008) 

Limon 
(2008) 

Massie 
(2002) 

ความยดึมั่นใน
คณุธรรม          

ความกลา้หาญ 
        

 
 

ความมุง่มั่น 
          

ความอดทน 
          

ความสขุมุ 
          

การส ารวมความ
ตัง้ใจ 

         

การเคารพใหเ้กียรติ
ตนเองและผูอ่ื้น 

  
        

การรูจ้ดุออ่น จดุแข็ง
ของตนเอง          

การแสวงหาความรู ้  
 

        

มนษุยสมัพนัธท่ี์ดี 
          

 

นอกจากการศกึษาองคป์ระกอบดงัตารางนีไ้ดพ้บวา่มีงานวิจยัท่ีไดศ้กึษาเก่ียวกบัการ
คิดเชิงบวก โดยมีกลุม่ตวัอย่างคือคนไทยวยัผูใ้หญ่ ซึง่สอดคลอ้งกบักลุม่ตวัอย่างของการศกึษาใน
ครัง้นี ้ทางผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นถึงการน าองคป์ระกอบดงักล่าวมาประยุกตใ์ช้  โดยจากการศึกษาได้
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วิเคราะหก์ารคิดเชิงบวกท่ีองคป์ระกอบมีความส าคญั อีกทัง้ยงัมีบางองคป์ระกอบสอดคลอ้งกับ
ตารางสงัเคราะห ์และสรุปได ้4 องคป์ระกอบไดแ้ก่  

1) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง พนกังานมีความเช่ือและความคาดหวงั
วา่งานท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้จะเกิดสิ่งท่ีดีแมว้า่จะตกอยู่ในสถานการณท่ี์ยากล าบาก คบัขนัหรอืทา้
ทายก็ตาม    

2) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง พนกังานมีความเช่ือมั่นและศรทัธาในตนเอง ต่อ
เพื่อนรว่มงานหรอืผูบ้งัคบับญัชา ซึง่คอยใหก้ารสนบัสนนุ การชีแ้นะแนวทาง    

3) ความมุ่งมั่น (Determination) หมายถึง พนกังานมุ่งด าเนินงานใหส้  าเรจ็ตาม
เปา้หมาย วตัถปุระสงค ์หรือสิ่งท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน อย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือย แมว้่าจะตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาในการท างาน    

4) ความอดทน (Patience) หมายถึง พนกังานมีความเต็มใจในการรอคอยโอกาส 
ความพรอ้ม รวมถึงผลลพัธจ์ากการปฏิบตัิงาน ทัง้ของตนเองและเพื่อนรว่มงานว่าจะตอ้งออกมา
ในทางดี 

จากการศึกษาการคิดเชิงบวกพบว่า การคิดเชิงบวกในแนวคิดทฤษฎีต่างๆลว้น
แลว้แตมี่ความส าคญัในการปฏิบตัิงาน กลา่วคือเป็นแนวทางในการใหบ้คุคลไดท้ราบองคป์ระกอบ
ท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพใหใ้นตวับคุคลใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบท่ีส าคญัเหลา่นี ้เพื่อเป็นหลกั
ในการคิดเชิงบวกท่ีส่งผลต่อความสขุในการท างาน ดงันัน้ทางผูว้ิจยัจึงไดศ้กึษาการวดัการคิดเชิง
บวกเพิ่มเติม เน่ืองจากการวัดจะท าใหท้ราบผลการคิดเชิงบวกของแต่ละบุคคลว่าอยู่ในระดบัใด 
และเม่ือทราบแลว้จะสามารถน าไปปรบัใชใ้นการท างานได ้ซึง่การวดัการคิดเชิงบวกนีจ้ะกลา่วใน
ล าดบัถดัไป 

4.4 การวดัการคิดเชิงบวก 
วิธีการวดัการคิดเชิงบวกจากงานวิจยัท่ีไดศ้ึกษามีหลากหลายวิธี แต่ท่ีจะน าเสนอนี้

เป็นการวัดการคิดเชิงบวกท่ีมีความสอดคลอ้งต่อการท างาน ซึ่งไดร้วบรวมตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

การศกึษาของ วงศกร จนัทระ, ก่ิงแกว้ ทรพัยพ์ระวงศ,์ และ ณภทัร วฒุิวงศา (2561) 
เรือ่งการคดิเชิงบวก อตัมโนทศัน ์และพฤติกรรมจรยิธรรมทางสงัคม ของนกัศกึษาปรญิญาบณัฑิต
สาขาอตุสาหกรรมการบรกิาร ไดส้รา้งเครื่อมือท่ีเป็นแบบวดัแบ่งออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 
ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบเลือกตอบจ านวน 7 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบวัดการคิดเชิงบวก สรา้งจาก
แนวคิด Beattie (2008) และ สธุาสินี นาคสินธุ์ (2552) โดยพฒันาจากแบบวดัของ Maniacco 
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(2010) ส่วนท่ี 3 แบบวดัอตัมโนทศัน ์ใช่แนวคิดและพฒันาจากแบบวดัของ Harter (1999) และ
แบบวดัของ Hadley, Hair และ Moore (2008) และสว่นท่ี 4 แบบวดัพฤตกิรรมจรยิธรรมทางสงัคม 
5 ดา้น ไดแ้ก่ ความซื่อสตัย ์ ความรบัผิดชอบ ความมีวินยั ความอดทน และ ความเสียสละ โดย
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เอง แบบสอบถามสว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 และสว่นท่ี 4 ลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่แบบ 
ลเิคิรท์ (Likert’s rating scale) 5 ระดบั จ านวน 24 ขอ้ 15 ขอ้ และ 30 ขอ้ ตามล าดบั 

จากการศึกษารวบรวมเอกสารของ (นิรนาถ ธาตไุชย, 2559) เรื่องการปรบัตวั 
ความคิดเชิงบวก และความสขุในการท างานท่ีมีผลต่อการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ
ของพนกังาน บรษัิทปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระบรุี ไดส้รา้งเครื่องมือท่ีเป็น
แบบวดัแบง่ออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบคุคล ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัตวัแปรท่ีศกึษา 
แบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

 1) แบบวดัการปรบัตวั พฒันาขึน้จากแนวคิด งานวิจยั และแบบวดัการปรบัตวั
ของดวงภา จิระเดชประไพ (2553) อภิสิทธ์ิ จรสัชยัวรรณา (2552) วรรณารกัข วงษศ์ภุลกัษณ ์
(2552) และสมพร ช่วยอนกุลู (2552) รวมทัง้ศกึษาเอกสารอื่นๆ ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้น
รา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคมและดา้นเศรษฐกิจ  

 2) แบบวดัความคิดเชิงบวก พฒันาขึน้โดยการศึกษาจากแนวคิด งานวิจยัและ
แบบสอบถามความคิดเชิงบวกของปิยวฒัน ์วิริยะสุนทราพร (2555) รวมทัง้ศึกษาเอกสารอ่ืน ๆ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ การมองโลกในแง่ดี การมีความเช่ือมั่นในตนเอง การมีความพยายามและ
มุง่มั่น การมีความกลา้หาญ  

 3) แบบวดัความสขุในการท างาน พฒันาขึน้โดยการศกึษาจากแนวคิด งานวิจยั
และแบบสอบถามความสุขในการท างานของปิยวัฒน ์วิริยะสุทราพร (2555) กุญธิภา ถิติวงษ์
ประทีป (2550) รทัพล จิตะวิกุล (2552) เจริญชยั เพ็งสว่าง (2553) อญัชุลี จ านงคผ์ล (2553) 
และฌานิกา วงษส์รุยีร์ตัน ์(2554) รวมทัง้ศกึษาเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 
การมีความพึงพอใจในงาน การมีสมัพนัธภาพท่ีดีและการไดร้บัการยอมรบัจากหวัหนา้งานและ
เพื่อนรว่มงาน และ การมีความรูส้กึทางบวกมากกวา่ความรูส้กึทางลบในการท างาน 

 4) แบบวดัการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุพฒันาขึน้โดยการศกึษา
จากแนวคิด งานวิจยัและแบบสอบถามการเตรียมความพรอ้มเขา้สูส่ังคมผูส้งูอายขุองภารดี ชีวรุง่
โรจน ์(2556) ขนิษฐา แปงมลู (2556) ปรณิดา บญุชยั (2556) คนึงรตัน ์ลีว้ิทยา (2554) ปฐมพร 
ธรรมธวชั (2555) และวนัชยั แกว้สมุาลี (2552) รวมทัง้ศกึษาเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
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3 ดา้น คือ การเตรยีมความพรอ้มทางดา้นสขุภาพรา่งกายและจิตใจ การเตรยีมความพรอ้มดา้น
เศรษฐกิจและการออม การเตรยีมความพรอ้มดา้นเศรษฐกิจและการออม 

โดยทัง้ 4 ส่วนนีล้กัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยการใชม้าตรสว่นแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) ก าหนดระดบัคะแนนเป็น 5 

(พนัธุธ์ชั ศรทีิพนัธุ ์และคนอ่ืน ๆ, 2559) ท าการศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความคิดเชิง
บวกในการท างานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : การวิเคราะห ์MIMIC ไดส้รา้ง
แบบวัดความคิดเชิงบวก เป็นแบบสอบถามความคิดเชิงบวกของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ดดัแปลงจากแบบสอบถามความคิดเชิงบวกของศิรนิยา จิระเจรญิพงศ ์(2556) เป็น
แบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Form) ประกอบดว้ย การมองโลกในแง่ดี 
ความเช่ือ ความมุง่มั่น และความอดทน ใหป้ระมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ 

โดยผู้วิจัยสร้างแบบวัดการคิดเชิงบวกขึน้ใหม่ สร้างขึน้โดยอาศัยแนวคิดของ 
Ventrella (2002) โดยแบ่งการคิดเชิงบวกเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ การมองโลกในแง่ดี ความ
เช่ือมั่น ความมุ่งมั่น และ ความอดทน เน่ืองจากองคป์ระกอบทัง้ 4 จาก 10 องคป์ระกอบของ 
Ventrella ท่ีไดก้ล่าวไปนัน้มีงานวิจยัท่ีไดศ้ึกษาก่อนหนา้น ามาสงัเคราะหแ์ละครอบคลมุกับกลุ่ม
ตวัอยา่งที่จะศกึษา โดยองคป์ระกอบทัง้ 4 นีไ้ม่ซ  า้ซอ้นกบัตวัแปรอ่ืนท่ีศกึษาดว้ย ซึง่รายละเอียดจะ
น าเสนอในบทท่ี 3  

 
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน และความสุขในการท างาน 
มจุลนิท ์มว่งยาน และ ปรเมศร ์อศัวเรอืงพิภพ (2561) ท าการศกึษาระดบัความสขุใน

การท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
(สจล.) และพิจารณาเทียบเคียงความสขุในการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน สจล. แบ่ง
ออกเป็นปัจจยัดา้นการท างานและประสบการณ ์กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษา คือ บคุลากรสายสนบัสนนุ 
สงักดั สจล. โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จากพนกังานสายสนบัสนนุ รวมทัง้สิน้จ านวน 
300 ตวัอย่าง เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม และใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห ์t-test และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) ในการ
วิเคราะหข์อ้มลู ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุน สจล. มีความสขุในการท างาน ดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ดา้นความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อนรว่มงาน ดา้นการ
ไดร้บัการยอมรบั ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นแรงจงูใจในการท างาน ดา้นคา่ตอบแทน
และสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ตามล าดบั ซึ่งอยู่ระดบัมาก  และสมมติฐาน
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พบว่า ปัจจยัดา้นการท างานและประสบการณ ์ไดแ้ก่ สภาพการท างาน/สภาพการจา้งงาน  การ
เลื่อนต าแหน่ง ประสบการณท์ างาน และชั่วโมงในการท างานต่อสปัดาห ์ส่งผลต่อระดบัความสขุ
ในการท างานของบคุลากรสายสนบัสนนุแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

จากการศกึษาของ อรกญัญา พงษพ์ิมาย (2558) ผลกระทบของคณุลกัษณะของงาน
ท่ีมีต่อความส าเร็จในการท างานผ่านความสขุในการท างานของครูโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐมพบว่า คณุลกัษณะของงานในดา้นความมีเอกลกัษณข์องงานและดา้น
ความส าคญัของงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นความเป็น
อิสระในงานและดา้นขอ้มูลผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก พบว่าคุณลกัษณะของงานดา้น
ความหลากหลายของงาน ดา้นความส าคญัของงานและดา้นขอ้มลูผลการปฏิบตัิงานมีอิทธิพล
ทางบวกตอ่ความสขุในการท างาน ในขณะท่ีคณุลกัษณะดา้นความมีเอกลกัษณข์องงานและดา้น
ความเป็นอิสระในงานไม่มีอิทธิพลต่อความสขุในการท างาน สว่นความสขุในการท างานมีอิทธิพล
ทางบวกตอ่ความส าเรจ็ในการท างาน  

รพีพรรณ สมจิตรนึก (2555)  ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
ความสามารถของตนเองและคณุลกัษณะของงาน ต่อความผูกพนัในงานและผลการปฏิบตัิงาน 
กรณีศกึษา:กลุ่มธุรกิจบรษัิทหลักทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพนกังานประจ าในบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย  ์ แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจหลกัทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานครมี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง คณุลกัษณะของงานและความผกูพนัในงานอยู่ในระดบัมาก 
สว่นผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดี นอกจากนีก้ารทดสอบสมมติฐานเพื่อดคูวามสมัพนัธร์ะหว่าง
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และคณุลกัษณะของงานตอ่ความผกูพนัในงานนัน้ พบว่า ความ
ผกูพนัในงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกับทัง้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (r = .54) และ
คณุลกัษณะของงาน (r = .47) อีกทัง้ยงัพบวา่ ตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและตวัแปร
คุณลักษณะของงานสามารถร่วมกันท านายความผูกพันในงานได ้ต่อมาในส่วนของการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง และคณุลกัษณะของงานตอ่ผลการปฏิบตัิงาน พบว่า ผลการปฏิบตัิงาน
มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัทัง้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (r = .59) และคณุลกัษณะของงาน 
(r = .49) โดยตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและตวัแปรคณุลกัษณะของงานสามารถ
รว่มกนัท านายผลการปฏิบตัิงานได ้

Morris และ Venkatesh (2010) ศกึษาคณุลกัษณะของงานและความพงึพอใจใน
งาน เก่ียวกบัการท าความเขา้ใจบทบาทการน าระบบวางแผนทรพัยากรขององคก์ร กลุ่มตวัอย่าง
คือพนกังานในบรษัิท โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง ผลการวิจยัพบว่า การน าระบบวางแผนทรพัยากรของ
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องคก์รมีความสมัพนัธร์ะหว่างคณุลกัษณะงานทัง้ 3 ไดแ้ก่ ความหลากหลายดา้นทกัษะ ความมี
อิสระในงาน และ ผลสะทอ้นจากงาน อีกทัง้ยงัมีความสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในงานดว้ย ซึ่ง
งานวิจยัดงักล่าวนีเ้นน้บทบาทส าคัญของการน าระบบวางแผนทรพัยากรขององคก์รมาใชแ้กไ้ข 
โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นศยูนก์ลางการท างาน เช่น การใชร้ะบบเพ่ือการท าความเขา้ใจผลลพัธ์
ของงานท่ีกวา้งขึน้ ศกึษาผลกระทบของโครงสรา้งองคก์ารและคณุลกัษณะงานต่อความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองคก์ารของผูจ้ัดการฝ่ายขายต่างประเทศจากธุรกิจขนาดย่อมใน
ประเทศองักฤษ จ านวน 1,000 คน พบว่า การได้ทราบผลเก่ียวกับงาน การมีอิสระในงานท่ี
รบัผิดชอบ และการใชท้กัษะท่ีหลากหลาย มีผลกระทบทางบวกตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ารอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั.05 

Saghaiyannejad, Torki, Bahrami, และ Khorasani (2015) ศึกษาการรบัรู ้
คณุลกัษณะงานของพนกังานเวชระเบียนโรงพยาบาลฝึกอบรมแห่งหนึ่ง ไดร้วบรวมขอ้มลูโดยใช้
แบบสอบถามคณุลกัษณะงาน ของ Hackman และ Oldham ก าหนดขึน้ ซึ่งมีความเช่ือมั่น
ของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) เท่ากบั .84 โดยพบว่า คะแนนคณุลกัษณะงาน 
ประกอบดว้ย ความหลากหลายดา้นทกัษะ ความเก่ียวเน่ืองของงาน ความส าคญัของงาน ความ
เป็นอิสระและผลสะทอ้นจากงาน สงูกว่าระดบัเฉลี่ย และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ระหวา่งจ านวนการรบัรูค้ณุลกัษณะงานตามอาย ุเพศ การศกึษา และประเภทของการศกึษาระดบั
ปริญญาในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างจ านวนการรบัรู ้
คณุลกัษณะงานเฉลี่ยตามหน่วยบรกิารและจ านวนปีท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล 

 
5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการคดิเชิงบวก และความสุขในการท างาน 

ศรีนวล แตงภู่ และ อารง สทุธาศาสน ์(2561) ท างานศึกษาระดบัความสขุในการ
ท างานของบุคลากรบริษัทมหาชน ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธก์ับความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษัทมหาชนและแนวทางหรือวิธีการน าสู่ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษัท
มหาชน โดยกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็นพนกังานบรษัิทในเครือซีเมนตไ์ทย จ านวน 400 คน ใช้
วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น การวิเคราะหข์อ้มลูใชก้ารแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสมัพันธ์ การวิจัยพบว่าระดบัความสุขในการ
ท างานของบคุลากรบรษัิทมหาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยักบั
ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษัทมหาชนพบว่า ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานและดา้นการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .34, 0.22 และ 0.14 ตามล าดบั) ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน 
แนวทางหรอืวิธีการน าสูค่วามสขุในการท างานของบคุลากรบรษัิทมหาชนมีอยู่ 2 ประเด็นหลกั คือ 
ประเด็นแรก ดา้นสขุภาพกายมีสุขภาพท่ีสมบูรณแ์ข็งแรงโดยการออกก าลงักายและการบริโภค
อาหารท่ีมีคณุประโยชน ์และประการท่ีสอง ดา้นสขุภาพจิตใจ เริม่ตน้จากการคิดบวก สรา้งจิตใจท่ี
แจ่มใส มีสติในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช่อารมณ์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดลอ้มตา่งๆในการท างาน 

ทรงสมร โสตะ (2560) ไดศ้กึษาพบว่า สขุภาวะทางจิต ความคิดเชิงบวก คณุคา่ของ
ของงาน และความผกูพนัต่อองคก์ารของครูอยู่ในระดบัสงูทัง้หมด ครูท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระยะเวลาในการท างาน และรายไดท่ี้แตกตา่งกนัมีความผกูพนัตอ่องคก์ารท่ี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 เม่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์
พบว่า สุขภาวะทางจิตโดยรวมและรายไดมี้ความสมัพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัธ์ต่อองคก์าร 
คณุคา่ของงานโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

พิทกัษ์ สพุรรโณภาพ (2561) เรื่องการคิดเชิงบวก : ตวัแปรในการพฒันาชีวิต ได้
ประมวลเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงบวกพบวา่ ตวัแปรการคิดเชิงบวกเป็นตวัแปรทาง
จิตวิทยาท่ีบง่บอกถึงคณุลกัษณะของบคุคลในหลายประการ เช่น การมีสขุภาพทางกายและจิตท่ีดี 
การมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิต การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกับผูอ่ื้น การมีความคิดสรา้งสรรค ์
เป็นตน้ ซึง่การศกึษาการคิดเชิงบวกนีจ้ะช่วยใหบ้คุคลมองสถานการณท่ี์เกิดขึน้ตามความเป็นจรงิ
อย่างมีสติเกิดความเขา้ใจ มีก าลงัใจท่ีจะต่อสูก้ับอุปสรรคต่างๆ ไม่ยอมใหค้วามลม้เหลวเขา้มา
ท าลายชีวิต สามารถเปลี่ยนวิกฤตในชีวิตใหเ้ป็นโอกาสและพยายามหาหนทางแกปั้ญหาเอาชนะ
อปุสรรคตา่งๆจนประสบผลส าเรจ็และจะเป็นคนท่ีมีความสขุในชีวิตได ้

Dawson, Meza, Henley, และ Arabsheibani (2015) งานวิจยันีไ้ดเ้ก็บหลกัฐานท่ี
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และการมองโลกในแง่ดีของผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
ผลการวิจยัพบวา่การมองโลกในแง่ดีของผูป้ระกอบอาชีพอิสระ มีรายไดน้อ้ยกวา่ผูป้ระกอบอาชีพท่ี
มองโลกแห่งความเป็นจริง แต่การมองโลกในแง่ดีจะส่งผลใหไ้ดร้บัรายไดท่ี้เพิ่มขึน้ ซึ่งผลลพัธ์
เหล่านีไ้ดน้  าไปสู่ขอ้มูลท่ีผิดพลาดเน่ืองจากพบว่า ในอดีตการแต่งงานและการหย่ารา้งสรา้ง
ความหวงัท่ีจะมีรายไดก้ารทางเงินท่ีสงูขึน้ แตใ่นโลกแห่งความเป็นจรงิ การแนะน าใหม้องโลกในแง่
ดีสามารถวดัไดท้างลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินท่ีรวดเรว็ 

Mohanty (2010) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลของทศันคติเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีต่อ
การจา้งงาน : หลกัฐานจากขอ้มลูของสหรฐัอเมรกิา พบว่า การจา้งงานของคนงานท่ีตดัสินใจเขา้
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รว่มตลาดแรงงานและการตดัสินใจจา้งงานของนายจา้งนัน้ขึน้อยู่กบัทศันคติเชิงบวกและการมอง
โลกในแง่ดีของคนงาน ผลกระทบของตวัแปรทศันคติเหลา่นีต้อ่การตดัสินใจทัง้สองนัน้ยิ่งใหญ่กว่า
ผลกระทบของตวัแปรทนุมนุษยท์ั่วไป การศึกษาเพิ่มเติมแสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรทศันคติท่ีมีผลต่อ
ความน่าจะเป็นของการจา้งงานของผูช้ายและผูห้ญิงแตกต่างกนัเพราะผลกระทบของพวกเขาใน
การมีสว่นรว่มและการตดัสินใจจา้งแตกตา่งกนั 

Chakraborty, Biswas, และ Dash (2021) ศกึษาเก่ียวกบัหวัใจส าคญัของการ
ท างานในสถานการณว์ิกฤต Covid-19 ผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นว่ากรอบความคิดเชิงบวกเป็น
ตัวกลางระหว่างตัวขับเคลื่อนหัวใจส าคัญของการท างานและความยืดหยุ่นอย่างเต็มท่ี ผล
การศกึษายงัพบอีกว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อหวัใจส าคญัของการท างานส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อทศันคติเชิงบวกของพนกังาน ซึ่งในทางกลบักันก็มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกับความยืดหยุ่นใน
การท างาน หนึ่งในตวักระตุน้ของหวัใจส าคญัของการท างาน คือ การเผชิญกบัความกลวัและการ
แกไ้ขใหร้วดเรว็ ซึง่พบวา่เป็นตวัท านายท่ีแข็งแกรง่และสม ่าเสมอตอ่ความคดิเชิงบวก 

 
6. กรอบแนวคดิของการวจิัย 

จากการศึกษาความสขุในการท างาน พบว่าเป็นสิ่งส  าคญัในการด าเนินชีวิตของแต่
ละบุคคล เน่ืองจากการท างานถือเป็นหนึ่งในหนา้ท่ีหลกัใหญ่ส าคญัของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ หากมี
ปัจจยัใดท่ีช่วยสง่เสรมิความสขุในการท างานไดน้ัน้ ก็ควรท่ีจะศกึษาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตอย่างเป็นสขุ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎี ความสขุในการท างาน (Joy a work) ของ Manion 
(2003) เป็นพืน้ฐานในการศึกษาซึ่งมีทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การติดต่อสมัพนัธ ์
(Connection) 2) ความรกัในงาน (Love of the work)  3) ความส าเรจ็ในงาน (Work 
achievement) และ 4) การเป็นท่ียอมรบั (Recognition) และไดน้ าทฤษฎีคณุลกัษณะของงาน 
ของ Hackman และ Oldham (1975) ซึง่องคป์ระกอบดว้ย 1) ความหลากหลายของทกัษะ (Skill 
variety) 2) ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน (Task identity)  3) ความส าคญัของงาน (Task 
significance) 4) ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) และ 5) การไดร้บัผลสะทอ้นของงาน 
(Feedback) โดยน ามาศกึษาความสอดคลอ้งกนั นอกจากนีย้งัไดน้  าตวัแปรการคิดเชิงบวก ตาม
แนวคิดของ Ventrella (2002) มาเป็นทฤษฎีส าหรบัการศกึษา โดยน าองคป์ระกอบมาปรบัใชด้งันี ้
คือ 1) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) 2) ความเช่ือ (Belief) 3) ความมุ่งมั่น (Determination) 
และ 4) ความอดทน (Patience) โดยกรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นีมี้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

7. สมมุตฐิานในการวิจยั 
1. คณุลกัษณะของงานและความสามารถในการคิดเชิงบวกมีความสมัพนัธท์างบวกกบั

ความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 
 2. คณุลกัษณะของงานและความสามารถในการคิดเชิงบวก สามารถรว่มกนัท านาย

ความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะของงาน 
ความหลากหลายของทกัษะ 
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของงาน 
ความส าคญัของงาน 
ความเป็นอสิระในงาน 
การไดร้บัผลสะทอ้นของงาน 

 
 
 

ความสุขในการท างาน 

การคิดเชิงบวก 
การมองโลกในแงด่ ี
ความเชือ่ 
ความมุ่งมั่น 
ความอดทน 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสมัพนัธข์องคณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวก 

กบั ความสขุในการท างานของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธแ์ละ
รว่มท านายปัจจยัคณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกกบัความสขุในการท างานของพนกังาน
ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ การวิจยันีมี้ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้   

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งแบบวดัและการหาคณุภาพเครือ่งมือ  
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ พนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัการเงินและสินเช่ือ ท่ีมีอายรุะหว่าง 20 – 40 ปี ทัง้เพศชายและหญิง จ านวน 1,276 
คน ซึง่เป็นพนกังานท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ จ านวน 825 คน 

การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง 
กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานท่ีอยู่ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีมีอาย ุ20 – 40 

ปี ทัง้เพศหญิงและเพศชาย โดยผูว้ิจัยไดค้  านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรม G*Power 
(Buchner, Faul, Erdfelder, และ Buchner, 2007)จากรูปแบบการใชส้ถิติการถดถอยพห ุโดยมี
ตวัแปรท านายจ านวน 2 ตวั ความคลาดเคลื่อนในการท านายท่ีระดบั .01 ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสมจ านวนประมาณ 212 คน แต่ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างขึน้อีก 15% ในกรณีท่ี
ขอ้มลูอาจมีการสญูหาย เป็นจ านวน 33 คน รวมทัง้สิน้มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้
จ  านวน 245 คน ซึง่ผูว้ิจยัไดท้  าการสุม่อย่างง่ายจากการขอความรว่มมือจากฝ่ายทรพัยากรบคุคล
ของบริษัทในการขอรายช่ือพนกังานของบรษัิททัง้หมดมาท าการสุ่มดว้ยเครื่องคอมพิวเตอรผ์ูว้ิจยั
เลือกเก็บขอ้มลูในกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มตวัอย่างท่ียินดีเขา้ร่วมวิจัยและผ่านเกณฑก์ารคดัเขา้
ตามท่ีผูว้ิจยัไดร้ะบไุว ้ โดยมีเกณฑก์ารคดักลุม่ตวัอยา่งเขา้รว่มการวิจยั (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1) มีอาย ุ20 – 40 ปี ทัง้เพศหญิงและเพศชาย 
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2) มีสถานะในการท างานเป็นแบบการจา้งแบบปกติ และการจา้งเป็นพิเศษรายวนั 
ในฝ่ายตา่งๆ ของบรษัิท 

3) ยินดีเขา้รว่มวิจยัและใหล้งนามแสดงความยินยอมในการเขา้รว่มวิจยั 
 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จ านวน 4 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูท่ี้

ตอบ มีลกัษณะเป็นค าถามใหเ้ลือกตอบ (Checklist) ประกอบดว้ย เพศ ช่วงอาย ุสถานภาพสมรส 
และสถานท่ีปฏิบตัิงาน จ านวนทัง้สิน้ 6 ขอ้ 

สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความสขุในการท างานของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยั
ไดส้รา้งแบบวดัขึน้ใหม่ตามแนวคิดความสขุในการท างาน (Joy at work) ของ Manion (2003)  
จ าแนกความสขุในการท างานออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการติดต่อสมัพนัธ ์ดา้นความรกัในงาน 
ดา้นความส าเรจ็ในงาน และดา้นการเป็นท่ียอมรบั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินคา่ 
5 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ค่อนขา้งไม่จริง ไม่แน่ใจ ค่อนขา้งจริง และจริงท่ีสุด เป็นขอ้ความทั้ง
ทางบวกและทางลบ มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .818 ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม 20 ขอ้   

ตวัอยา่งแบบสอบถามความสขุในการท างาน 
ค าชีแ้จง  ใหท้่านอ่านและพิจารณาเก่ียวกบัขอ้ความตอ่ไปนีแ้ละท าเครื่องหมาย  ลง

ในช่องว่างทางขวามือของแต่ละขอ้ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ เพียงขอ้เดียว และ
กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

 
 

ขอ้ความ 
ไม่จรงิ
เลย 
1 

คอ่นขา้ง
ไม่จรงิ 
2 

ไม่แนใ่จ 
 
3 

คอ่นขา้ง
จรงิ 
4 

จรงิทีส่ดุ 
 
5 

0. ทา่นกบัเพือ่นรว่มงานท างานรว่มกนัไดด้ ี
 

     

00. ทา่นมคีวามรูส้กึรกัและผูกพนักบังานที่
ไดร้บัมอบหมาย 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน กรณีขอ้ความทางบวก 
   จรงิท่ีสดุ ได ้ 5 คะแนน 
   คอ่นขา้งจรงิ  ได ้ 4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ  ได ้ 3 คะแนน 
   คอ่นขา้งไมจ่รงิ ได ้ 2 คะแนน 
   ไม่จรงิเลย ได ้ 1 คะแนน 
  กรณีขอ้ความทางลบเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะสลบักนั  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามคุณลักษณะของงานวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ ผูว้ิจัยปรบัปรุงมาจาก
มาตรวดัคุณลกัษณะของงานของรพีพรรณ สมจิตรนึก และฐิติพร ระวิวงษ์ ท่ีสรา้งขึน้โดยอาศยั
แนวคดิของ Hackman and Oldham (1980) แบง่คณุลกัษณะของงานออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความหลากหลายของทกัษะ ดา้นความเก่ียวเน่ืองกนัของงาน ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความ
เป็นอิสระในงาน และดา้นการไดร้บัผลสะท้อนของงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตร
ประเมินค่า 5 ระดบั จาก ไม่จริงเลย ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่แน่ใจ ค่อนขา้งจริง และจรงิท่ีสุด โดยเป็น
ขอ้ความทัง้ทางบวกและทางลบ มีคา่ความเช่ือมั่นรายไดอ้ยู่ระหว่าง .708 - .809 มีจ านวนขอ้
ค าถามทัง้สิน้ 23 ขอ้ 

ตวัอยา่งแบบสอบถามคณุลกัษณะของงาน 
ค าชีแ้จง  ใหท้่านอ่านและพิจารณาเก่ียวกบัขอ้ความตอ่ไปนีแ้ละท าเครื่องหมาย  

ลงในช่องว่างทางขวามือของแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากท่ีสดุ เพียงขอ้เดียว และ
กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

 
 

ขอ้ความ 
ไม่จรงิ
เลย 
1 

คอ่นขา้ง
ไม่จรงิ 
2 

ไม่แนใ่จ 
 
3 

คอ่นขา้ง
จรงิ 
4 

จรงิทีส่ดุ 
 
5 

0. งานทีท่า่นรบัผดิชอบตอ้งใชค้วามรูจ้าก
หลายดา้นเพือ่ใหง้านมปีระสทิธิภาพ 

     

00. ทา่นไดร้บังานทีต่อ้งปฏบิตัเิองตัง้แตเ่ริ่มตน้
จนจบกระบวนการท างาน 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน กรณีขอ้ความทางบวก 
   จรงิท่ีสดุ คือ  5 คะแนน 
   คอ่นขา้งจรงิ  คือ  4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ  คือ 3 คะแนน 
   คอ่นขา้งไมจ่รงิ คือ 2 คะแนน 
   ไม่จรงิเลย คือ 1 คะแนน 
  กรณีขอ้ความทางลบเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะสลบักนั  

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามการคิดเชิงบวกของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบสอบถาม
การคดิเชิงบวกขึน้ใหม ่โดยอาศยัแนวคดิของ Ventrella (2002) โดยแบง่การคิดเชิงบวกเป็น 4 ดา้น 
คือ ดา้นการมองโลกในแง่ดี ดา้นความเช่ือ ดา้นความมุ่งมั่น และดา้นความอดทน ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั จาก ไม่จรงิเลย คอ่นขา้งไม่จรงิ ไม่แน่ใจ คอ่นขา้งจรงิ 
และจรงิท่ีสดุ โดยเป็นขอ้ความทัง้ทางบวกและทางลบ มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .860 ประกอบไป
ดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 22 ขอ้ 

ตวัอยา่งแบบวดัการคิดเชิงบวก 
ค าชีแ้จง  ใหท้่านอ่านและพิจารณาเก่ียวกบัขอ้ความตอ่ไปนีแ้ละท าเครื่องหมาย  

ลงในช่องว่างทางขวามือของแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากท่ีสดุ เพียงขอ้เดียว และ
กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 

 
 

ขอ้ความ 
ไม่จรงิ
เลย 
1 

คอ่นขา้ง
ไม่จรงิ 
2 

ไม่แนใ่จ 
 
3 

คอ่นขา้ง
จรงิ 
4 

จรงิทีส่ดุ 
 
5 

0. ทา่นเชือ่เสมอวา่ในทกุงานทีม่อีปุสรรค งานที่
ไดร้บัมอบหมายนัน้มทีางออกเสมอ 

     

00. บางครัง้ฉนัไมม่ัน่ใจวา่จะสามารถ
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ได ้
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน กรณีขอ้ความทางบวก 
   จรงิท่ีสดุ เท่ากบั  5 คะแนน 
   คอ่นขา้งจรงิ  เท่ากบั 4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ  เท่ากบั  3 คะแนน 
   คอ่นขา้งไมจ่รงิ เท่ากบั  2 คะแนน 
   ไม่จรงิเลย เท่ากบั  1 คะแนน 
  กรณีขอ้ความทางลบเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะสลบักนั  

3. การสร้างแบบวัดและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัและเครือ่งมือท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทาง

ในการสร้างข้อค าถามของแบบวัดให้ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการท่ีใช้ในการวิจัย  
และมีการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ ์

2. สรา้งขอ้ค าถามของมาตรวดั ใหส้อดคลอ้งและครอบคลมุตามนิยามปฏิบตัิการท่ีใชใ้น
การวิจยั โดยลกัษณะของเครื่องมือ เป็นแบบวดัใหเ้ลือกตอบทัง้ขอ้ความเชิงบวกและขอ้ความเชิง
ลบ เป็นมาตรแบบประเมินคา่ (Rating scale)  

3. ท าการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวิจยัโดยท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) โดยใชด้ชันี Item Objective Congruence (IOC) เพื่อตรวจสอบความครอบคลมุของขอ้
ค าถามในแตล่ะดา้น มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

1 เม่ือ แน่ใจ วา่ขอ้ค าถามนัน้ สอดคลอ้ง กบัค านิยาม 
0 เม่ือ ไม่แน่ใจ วา่ขอ้ค าถามนัน้ สอดคลอ้ง กบัค านิยาม 
-1 เม่ือ แน่ใจ วา่ขอ้ค าถามนัน้ ไม่สอดคลอ้ง กบัค านิยาม 

ซึง่ผูว้ิจยัจะท าการคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่.50 ขึน้ไป จากนัน้ท าการ
เรียบเรียงพิมพแ์ละแกไ้ขตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใหเ้รียบรอ้ย จากนัน้น าไปทดลองใช ้( try 
out) กบัพนกังานกลุม่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ อายรุะหว่าง 20 - 40 ปี ท่ีปฏิบตัิงานในบรษัิทเอกชน ซึง่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งในขัน้ตอนการเก็บขอ้มลูจรงิ จ านวน 45 คน 

4. น าขอ้มลูท่ีไดห้าค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (item discrimination) โดยการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งภายในของมาตรวดัโดยพิจารณาคดัเลือกขอ้จากค่า Corrected Item-total 
Correlation หรือ CITC ท่ีผ่านเกณฑ ์พรอ้มทัง้น าขอ้มลูท่ีผ่านการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
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มาหาค่ าความ เ ช่ือมั่ น  โดยการวิ เค ราะห์หาค่ าสัมประสิท ธ์ิ แอลฟาของครอนบาค  

(Chronbach’s Alpha Coefficient หรอื α)  
5. น าแบบวดัและมาตรวดัท่ีไดท้  าการตรวจสอบคณุภาพแลว้ไปตรวจสอบความถกูตอ้ง

และท าการจดัเรยีงพิมพเ์พื่อน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ผ่านระบบออนไลน ์โดยเป็นแบบสอบถาม
ผา่นทาง Google Form มีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

ขั้นเตรียมการวิจัย 
ผูว้ิจัยด าเนินการขออนุมัติการท าวิจัยและเก็บขอ้มูลจากคณะกรรมการจริยธรรม  

การวิจัยในมนุษย ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรบัรอง SWUEC-G-059/2564X 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินการเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมใหข้อ้มูลในการวิจัย 
นอกจากนีผู้ว้ิจยัติดตอ่ไปยงับรษัิทท่ีเป็นสถานท่ีเปา้หมายในการเก็บขอ้มลูเพื่อขอความอนเุคราะห์
ในการเก็บขอ้มลู  ใชส้ถานท่ี และการเขา้ถึงขอ้มลูพรอ้มทัง้ประสานงานกบับคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุม่ตวัอยา่ง เพื่อท่ีจะอธิบายขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัขัน้ตอนในการเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่างท่ีจะ
เขา้ไปขออนญุาตเก็บขอ้มลู  

ขั้นด าเนินการเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตวัอย่าง 
1. ผูว้ิจยัอธิบายขอ้มลูใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัทราบถึงท่ีมาและ

ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย วิธีในการท าวิจัย วิธีการปฏิบัติต่อกลุ่มตัวอย่าง 
ประโยชนแ์ละความเสี่ยงท่ีอาจจะไดร้บั การปกปอ้งรกัษาขอ้มลูความลบัของกลุม่ตวัอย่าง จากนัน้
ใหก้ลุ่มตวัอย่างลงช่ือในเอกสารรบัทราบรายละเอียดและใหค้วามยินยอมในการวิจยั (informed 
consent form) และท าการนัดแนะวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยรวมถึง
หน่วยงานสะดวกในการใหข้อ้มลู 

2. ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 
โดยการเก็บขอ้มลูจะไม่มีการใส่ช่ือของกลุ่มตวัอย่าง จะใส่เพียงรหสัในแบบวดั จะมีรายช่ืออยู่กบั
ผูว้ิจยัเพียงเท่านัน้ ซึง่วิธีการรกัษาความลบัของผูเ้ขา้รว่มวิจยัจะระบไุวใ้นใบขอ้มลูอยา่งชดัเจน 

3. ผูว้ิจยัตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องเนือ้หาและค าตอบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ี
สมบูรณ์ ครบถ้วน จากนั้นท าการชีแ้จงและตอบขอ้สงสยัจากการวิจัยต่างๆ (debrief) และน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าคดิคะแนนเพื่อท าการวิเคราะหต์อ่ไป  
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การวิเคราะหข้์อมูล (Data Analysis) 
ในการวิจยัครัง้นีใ้ชโ้ปรแกรมการวิเคราะหท์างสถิติแบบส าเร็จรูป โดยมีสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะหข์อ้มลูโดยก าหนดใหมี้นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตอ่ไปนี ้
1. การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ใชส้ถิติบรรยายเพื่ออธิบายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง

และลกัษณะตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และจ านวนรอ้ยละ (Percentage) 
คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะหร์ะดบัของตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั โดยวิเคราะหค์า่เฉลี่ย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ไดมี้การแปลความหมายจากคา่เฉลี่ยของคะแนนท่ีไดใ้นแตล่ะระดบัความคิดเห็น 
โดยด าเนินการหาค่าเฉลี่ยและความหมายค่าเฉลี่ยดว้ยการหาช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ 
ตามหลกัการหาคา่เฉลี่ยไดช้่วงความกวา้งระดบัละ 0.8 ดงันี ้

อนัตรภาคชัน้ = (คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ)/จ านวนระดบัคะแนน = (5-1)/5 = 0.8 
ซึง่เกณฑก์ารแปลความหมายมีดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดบัของตวัแปรท่ีศกึษาในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดบัตวัแปรท่ีศกึษาในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีมีระดบัของตวัแปรท่ีศกึษาในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดบัของตวัแปรท่ีศกึษาในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดบัของตวัแปรท่ีศกึษาในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

4. การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดยการวิเคราะหส์หสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson 
Correlation) 

5. การทดสอบสมมติฐานข้อ ท่ี  2 โดยใช้วิ ธีวิ เคราะห์การถดถอย (Multiple 
regression Analysis) ดว้ยขัน้ตอนวิธี enter 

6. ความสมัพนัธข์องตวัแปร การพิจารณาหาระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปร มีเกณฑ์
ในการแปลคา่ความหมายของสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์ดงันี ้(วิเชียร เกตสุงิห,์ 2541) 

คะแนนระหวา่ง 0.80 - 1.00 หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
คะแนนระหวา่ง 0.60 - 0.79 หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
คะแนนระหวา่ง 0.40 - 0.59 หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
คะแนนระหวา่ง  0.20 - 0.39 หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
คะแนนระหวา่ง 0.00 - 0.19 หมายถึง มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

 
การศึกษาครัง้เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในบริษัทเอกชน 

โดยมีวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้ 
1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวกกบั

ความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 
2. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกในการรว่มกนัท านายความสขุ

ในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 
 

สัญลักษณส์ าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษร

ยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัส าหรบัการแปรผลขอ้มลู โดยใชส้ญัลกัษณ์
แทนตวัแปรและคา่สถิติตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

n หมายถึง จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
SD หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ̅ หมายถึง คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 
t หมายถึง คา่ท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
df หมายถึง ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
r หมายถึง คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 

β หมายถึง คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย  
R2 หมายถึง คา่สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจของสถิตวิิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู 
p หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบ  
*** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวิจยัในครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน คือ การวิเคราะหข์อ้มลู

เบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง การวิเคราะหร์ะดบัของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์
ของตวัแปร และการทดสอบสมมตฐิานในงานวิจยั 

1. การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) 

2. การวิเคราะหร์ะดบัของตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั โดยวิเคราะหค์่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดยการวิเคราะหส์หสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson 
Correlation) 

4. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 โดยการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple 
Regression Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตัวอย่าง อธิบายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) 
ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างในครั้ง นี ้ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 245 คน  
ซึง่สามารถจ าแนกไดต้ามเพศ อาย ุสถานภาพ และสถานท่ีปฏิบตัิงาน มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน จ าแนกตามตวั
แปรภมูิหลงั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ และสถานท่ีปฏบิตัิงาน 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชาย  
          หญิง 

 
77 

168 

 
31.43 
68.57 

2. อาย ุ 
          20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 

 
64 

181 

 
26.12 
73.88 

 
 



  

 

60 

ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
3. สถานภาพ 
          โสด 
          สมรส  

 
160 
85 

 
65.31 
34.69 

4.สถานท่ีปฏบิตัิงาน 
          ส  านกังานใหญ่ 
          ส  านกังานสาขา 

 
138 
107 

 
56.33 
43.67 

                  รวม 245 100.00 

 

2. การวิเคราะหร์ะดบัของตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั โดยวิเคราะหค์า่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ตาราง 3 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรตา่ง ๆ 

ตัวแปร M SD แปลผล 
ความสุขในการท างาน 3.86 0.48 มาก 
     การติดต่อสมัพนัธ์ 3.97 0.50 มาก 
     ความรกัในงาน 3.72 0.64 มาก 
     ความส าเรจ็ในงาน 4.01 0.53 มาก 
     การเป็นท่ียอมรบั 3.73 0.63 มาก 
คุณลักษณะของงาน 3.75 0.51 มาก 
     ความหลากหลายของทกัษะ 3.64 0.71 มาก 
     ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน 3.99 0.60 มาก 
     ความส าคญัของงาน 3.74 0.83 มาก 
     ความเป็นอิสระในงาน 3.52 0.61 มาก 
     การไดร้บัผลสะทอ้นของงาน 3.83 0.47 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ตัวแปร M SD แปลผล 

การคดิเชิงบวก 4.00 0.49 มาก 
     การมองโลกในแง่ดี 3.98 0.56 มาก 
     ความเช่ือ 4.12 0.61 มาก 
     ความมุง่มั่น 4.06 0.59 มาก 
    ความอดทน 3.82 0.57 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่าง ๆ  พบว่า 

พนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน มีคา่เฉลี่ยของความสขุในการท างาน คณุลกัษณะของงาน 
และการคิดเชิงบวก เท่ากบั 3.86 3.75 และ 4.00 ตามล าดบั ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ตวั
แปร และเมื่อพิจารณาตวัแปรแตล่ะตวัแปร พบวา่ 

ตวัแปรดา้นความสุขการท างาน พบว่า ความส าเร็จในงาน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 
4.01 ซึง่มีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การติดตอ่สมัพนัธ ์การเป็นท่ียอมรบั และความรกั
ในงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.97 3.73 และ 3.72 ตามล าดบั ซึง่ตวัแปรดงักลา่วมีคะแนนอยู่ในระดบั
มาก 

ตวัแปรดา้นคณุลกัษณะของงาน พบว่า ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน มีคา่เฉลี่ย
มากท่ีสดุเท่ากบั 3.99 ซึง่มีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของ
งาน การไดร้บัผลสะทอ้นของงาน ความส าคญัของงาน ความหลากหลายของทกัษะ และความ
เป็นอิสระในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 3.74 3.64 และ 3.52 ตามล าดบั ซึ่งตวัแปรดงักล่าวมี
คะแนนอยูใ่นระดบัมาก 

ตวัแปรดา้นการคดิเชิงบวก พบวา่ ความเช่ือ มีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุเท่ากบั 4.12 ซึง่มีคะแนน
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ความมุ่งมั่น การมองโลกในแง่ดี และความอดทน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.06 3.98 และ 3.82 ตามล าดบั ซึง่ตวัแปรดงักลา่วมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก 

3. การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดยการวิเคราะหส์หสมัพนัธ์แบบเพียรส์นั (Pearson 
Correlation) 

สมมุติฐานที่ 1 คุณลักษณะของงานและความสามารถในการคิดเชิงบวกมี
ความสมัพนัธ ์ทางบวกกบัความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 
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ตาราง 4 แสดงคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรคณุลกัษณะของงาน ความสามารถในการ
คิดเชิงบวก และความสขุในการท างานในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 

    (n=245) 

ตวัแปร M SD ความสขุในการ
ท างาน 

คณุลกัษณะ 
ของงาน 

การคดิเชิง
บวก 

ความสขุในการท างาน 3.86 0.48 -   
คณุลกัษณะของงาน 3.75 0.51 .84*** -  
การคดิเชิงบวก 4.00 0.49 .78*** .84*** - 

***p < .001 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรคณุลกัษณะของงาน 

ความสามารถในการคิดเชิงบวก และความสขุในการท างานในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้บริษัทเอกชน พบว่า คณุลกัษณะของงานมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธก์ับความสขุในการ
ท างานในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชนเท่ากบั .84 ซึง่มีความสมัพนัธใ์น
เชิงบวกระดบัสงูมากท่ีระดบันยัส าคญั .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐาน ส่วนความสามารถในการ
คิดเชิงบวกมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธก์ับความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้
บรษัิทเอกชนเท่ากบั .78 ซึง่มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกระดบัสงูท่ีระดบันยัส าคญั .001 ซึง่เป็นไป
ตามสมมุติฐาน อีกทั้ง ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น พบว่า 
คณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวกของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บริษัทเอกชนเท่ากบั .84 
ซึง่มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกระดบัสงูมากท่ีระดบันยัส าคญั .001  
 
ตาราง 5 แสดงคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรคณุลกัษณะของงาน ความสามารถในการ
คิดเชิงบวก และความสขุในการท างานในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 

       (n=245) 
ตวัแปร M SD JW SV TI TS AU FB OP BE DE PA 

JW 3.86 0.48 -          

SV 3.64 0.71 .69*** -         

TI 3.99 0.60 .68*** .57*** -        
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ตาราง 5 (ตอ่) 
ตวัแปร M SD JW SV TI TS AU FB OP BE DE PA 

TS 3.74 0.83 .65*** .55*** .51*** -       

AU 3.52 0.61 .58*** .52*** .51*** .37*** -      

FB 3.83 0.47 .71*** .58*** .61*** .52*** .54*** -     

OP 3.98 0.56 .63*** .59*** .67*** .59*** .54*** .59*** -    

BE 4.12 0.61 .71*** .55*** .62*** .60*** .36*** .59*** .63*** -   

JW 3.86 0.48 -          

SV 3.64 0.71 .69*** -         

TI 3.99 0.60 .68*** .57*** -        

***p < .001 

JW หมายถึง ความสขุในงาน (joy at work)      OP หมายถึง การมองโลกในแง่ดี (optimism) 

SV หมายถึง ความหลากหลายของทกัษะ (skill variety)      BE หมายถึง ความเช่ือ (belief)    

TI หมายถึง ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน (task identity)     DE หมายถึง ความมุ่งมั่น (determination) 

TS หมายถึง ความส าคญัของงาน (task significance)      PA หมายถึง ความอดทน (patience)    

AU หมายถึง ความเป็นอิสระในงาน (autonomy)     

FB หมายถึง การไดร้บัผลสะทอ้นของงาน (feedback) 

 

จากตารางท่ี 5 ความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัตวัแปรคณุลกัษณะของงาน อนัไดแ้ก่ ความหลากหลายของทกัษะ 
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน ความส าคญัของงาน ความเป็นอิสระในงานและการไดร้บั
ผลสะทอ้นของงาน โดยมีคา่ความสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง .58 - .71 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 
นอกจากนีค้วามสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บริษัทเอกชนมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกับตวัแปรการคิดเชิงบวกดว้ยเช่นกัน กล่าวคือ การมองโลกในแง่ดี ความเช่ือ ความ
มุง่มั่น และความอดทน มีคา่ความสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .59 - .61 อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 

4. การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 โดยการวิเคราะหก์ารถดถอย (Multiple regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 

สมมุติฐานที่ 2  คณุลกัษณะของงานและความสามารถในการคิดเชิงบวก สามารถ
รว่มกนัท านายความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน 
ตวัแปรท านายตวัท่ี 1 คณุลกัษณะของงาน 

ตวัแปรท านายตวัท่ี 2 การคดิเชิงบวก  
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ตวัแปรตาม  ความสขุในการท างาน  

การวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) เพื่อคน้หาตวัแปรท านายความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้บรษัิทเอกชน ซึง่จะใชว้ิธีการวิเคราะห ์โดยวิธีแบบน าเขา้ (Enter method) ซึง่ตวัแปรอิสระ
ท่ีจะทดสอบ 2 ตวั คือ คณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวก โดยก่อนท าการวิเคราะหผ์ูว้ิจยัได้
ตรวจสอบภาวะเสน้ตรงรว่มพห ุ(Multicollinearity) พบว่า มีคา่ VIF ท่ากบั 3.45 ซึง่ไม่เกินเกณฑท่ี์
ก าหนดไวค้ือ 10 และมีค่า Tolerance เท่ากับ .29 มากกว่าเกณฑท่ี์ระบุไว ้คือ .20 รวมถึงค่า 
Durbin-Watson ซึง่พบว่าตวัแปรแตล่ะตวัมีคา่ความคลาดเคลื่อนท่ีเป็นอิสระออกจากกนั มีคา่เท่ากบั 
1.88 ซึ่งเขา้ใกล ้2.00 ก็ช่วยยืนยนัว่าตวัแปรท านายทัง้สองมีความเป็นอิสระออกจากกันจึงไม่เกิด
ปัญหาภาวะเสน้ตรงรว่มพห ุจงึสามารถน าไปวิเคราะหต์อ่ไดผ้ลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 6  

 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณูดว้ยวิธีน าเขา้ (Enter multiple regression analysis) 
ในการท านายความสขุในการท างานดว้ยตวัแปรคณุลกัษณะงาน และการคิดเชิงบวกของพนกังาน
วยัผูใ้หญ่ในตอนตน้ 

ตวัแปร b  SE ß t  

คา่คงท่ี .60 .14  4.42***  

คณุลกัษณะของงาน      .60 .06  .63 10.10***  

การคิดเชิงบวก .26 .06  .26   4.11***  

R = .854; R2 = .729; R2
adj = .727; F = 325.48; df = (2, 242); p = .001 

***p < .001 

 
ผลการวิเคราะหต์ามตารางท่ี 6 พบว่า คุณลักษณะของงาน และการคิดเชิงบวก

สามารถรว่มกนัท านายความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน โดยค่า
สมัประสิทธ์ิในการท านาย (R2) เท่ากบั  .729 ตวัแปรทัง้ 2  สามารถท านายความสขุในการท างาน
ของพนักงานวัยผู้ใหญ่ตอนต้นบริษัทเอกชนรอ้ยละ 72.90 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (F = 325.48; df = 2, 242; p = .001) และตวัแปรคณุลกัษณะ
ของงานมีอิทธิพลในการท านายมากท่ีสุด มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .60 ผลการวิจัยนีจ้ึง
สนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 2 
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เพื่อใหง้านวิจยัในครัง้นีส้ามารถพิจารณาเก่ียวกับความสามารถในการท านายตวั
แปรความสขุในการท างานของตวัแปรองคป์ระกอบดา้นย่อยของคณุลกัษณะของงานและการมอง
โลกในแง่ดีและสามารถน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นอนาคตได ้ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะหเ์พิ่มเติม
ในสว่นดงักลา่วมีรายละเอียดดงัขอ้มลูการวิเคราะหใ์นตารางท่ี 7 และตารางท่ี 8 

 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคณูของตวัแปรอิสระในองคป์ระกอบยอ่ยของคณุลกัษณะ
ของงานในการท านายตวัแปรความสขุในการท างาน 

ตวัแปร b  SE ß t  

คา่คงท่ี .71 .14   4.95***  

     ความหลากหลายของทกัษะ      .16 .03 .23 4.87***  

     ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน .16 .04 .20 4.26***  

     ความส าคญัของงาน .14 .03 .24 5.39***  

     ความเป็นอิสระในงาน .10 .04 .13 3.01**  

การไดร้บัผลสะทอ้นของงาน .27 .05 .26 5.38***  

R = .847; R2 = .718; R2
adj = .712; F = 121.47; df = (5, 239); p = <0.001 

**p < .01; ***p < .001 

  
ผลการวิเคราะหต์ามตารางท่ี 7 พบวา่ความหลากหลายของทกัษะ ความเป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกนัของงาน ความส าคญัของงาน ความเป็นอิสระในงานและการไดร้บัผลสะทอ้นของงาน 
สามารถรว่มกนัท านายความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชนได ้โดย
ค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย (R2) เท่ากับ .718 แสดงให้เห็นว่าด้านต่างๆทั้ง 5 ด้านของ
คณุลกัษณะของงานสามารถรว่มกนัท านายความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้
บริษัทเอกชนไดร้อ้ยละ 71.80 โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001     
(F = 121.47; df = 5, 239; p = .001) และดา้นการไดร้บัผลสะทอ้นของงานมีอิทธิพลในการ
ท านายมากท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .27 ผลการวิจัยนีจ้ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 
เช่นกนั 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคณูของตวัแปรอิสระในองคป์ระกอบยอ่ยของการคดิเชิง
บวกในการท านายตวัแปรความสขุในการท างาน 

ตวัแปร b  SE ß t  

คา่คงท่ี .75 .16   4.72***  

     การมองโลกในแง่ด ี      .10 .05  .12 2.07*  

     ความเช่ือ .31 .04  .39  7.26***  

     ความมุง่มั่น .20 .05 .25 4.40***  

    ความอดทน .16 .04 .19 3.55***  

R = .793; R2 = .629; R2
adj = .623; F = 101.71; df = (4, 240); p = <0.001 

*p < .05; ***p < .001 

 
ผลการวิเคราะหต์ามตารางท่ี 8 พบว่าการมองโลกในแง่ดี ความเช่ือ ความมุ่งมั่นและ

ความอดทน สามารถร่วมกันท านายความสุขในการท างานของพนักงานวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
บรษัิทเอกชนได ้โดยคา่สมัประสทิธ์ิในการท านาย (R2) เท่ากบั .629 แสดงใหเ้ห็นว่าดา้นตา่งๆทัง้ 4 
ดา้นของการคิดเชิงบวกสามารถร่วมกันท านายความสุขในการท างานของพนักงานวัยผูใ้หญ่
ตอนตน้บริษัทเอกชนไดร้อ้ยละ 62.90 โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธมี์นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.001     (F = 101.71; df = 4, 240; p = .001) และดา้นความเช่ือมีอิทธิพลในการท านายมากท่ีสดุ 
มีคา่สมัประสทิธ์ิถดถอยเท่ากบั .31 ผลการวิจยันีจ้งึสนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 2 เช่นกนั 

 เม่ือน าตวัแปรท่ีมีความสามารถรว่มกนัพยากรณค์วามสขุในการท างานของพนกังานวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชนเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบได้
ดงัสมการตอ่ไปนี ้

สมการถดถอยในรูปของคะแนนดบิ 
ความสขุในการท างาน = .60 + .60 (คณุลกัษณะของงาน) + .26 (การคิดเชิงบวก) 
สมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

ẑ ความสขุในการท างาน = .63 z คณุลกัษณะของงาน +.26 z การคิดเชิงบวก 

จากสมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ พบวา่ เม่ือคณุลกัษณะของงานเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามสุขในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บริษัทเอกชนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ .60 หน่วย เม่ือควบคมุใหต้วัแปรการคิดเชิงบวกมีคา่คงท่ี และเม่ือการคิดเชิง
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บวก เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน
จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ .26 หน่วย เม่ือควบคมุใหต้วัแปรคณุลกัษณะของงานมีคา่คงท่ี 

 จากสมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน เม่ือคุณลักษณะของงาน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้ความสุขในการท างานของพนักงานวัยผูใ้หญ่ตอนตน้
บรษัิทเอกชนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ .63 หน่วย เม่ือควบคมุใหต้วัแปรการคิดเชิงบวกมีคา่คงท่ี และ
เม่ือการคิดเชิงบวก เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้
บริษัทเอกชนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ .26 หน่วย เม่ือควบคุมให้ตัวแปรคุณลักษณะของงานมี
คา่คงท่ี 
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บทที ่5 
อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

คณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวกกบัความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้
บริษัทเอกชน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกในการท านาย
ความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้บรษัิทเอกชน  โดยสมมติฐานในงานวิจยั คือ 
1) คณุลกัษณะของงานและความสามารถในการคิดเชิงบวกมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุ
ในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนต้นในบริษัทเอกชน 2) คณุลกัษณะของงานและ
ความสามารถในการคิดเชิงบวกสามารถร่วมกันท านายความสุขในการท างานของพนักงานวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ในบรษัิทเอกชน โดยมีกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานท่ีอยู่ในวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ท่ีมีอายุ 20 – 40 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนธุรกิจสินเช่ือ 
จ านวน 245 คน เก็บขอ้มลูในช่วงเดือน มีนาคม 2564 โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
จ านวน 4 สว่น ไดแ้ก่ สว่นท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความสขุใน
การท างานของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ รวมทัง้สิน้จ านวน 20 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ความสขุในการท างานเท่ากบั .82 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามคณุลกัษณะของงานของวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ รวมทัง้สิน้จ านวน 23 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม แตล่ะดา้นอยู่ระหว่าง .71 - 
.81 สว่นท่ี 4 แบบสอบถามการคิดเชิงบวกของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ มีจ านวนทัง้สิน้ 21 ขอ้ มีคา่ความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามการคดิเชิงบวกเท่ากบั .86 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามจ านวน 4 สว่น จากนัน้
คดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีฉบบัสมบรูณแ์บบและใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson 
Correlation) และการวิเคราะหก์ารถดถอย (Multiple regression Analysis) ดว้ยวิธี Enter ส าหรบั
หาคา่การท านายความสขุในการท างาน 

 
สรุปผลการวจิัย 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 245 คน พบ
ผลการวิจยัท่ีส  าคญั ดงันี ้

1) การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ความสขุในการท างาน คณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวก มีความสมัพนัธท์างบวกอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 กบัคณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกอยู่ในระดบัสงู (r = 
.84, .78 ตามล าดบั) ในขณะเดียวกันคณุลกัษณะของงานก็มีความสมัพนัธท์างบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 กบัการคิดเชิงบวกในระดบัสงู (r = .84) ดว้ยเช่นกนั (รายละเอียด
ดงัตาราง 2) ดงันัน้ผลการวิจยัจึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ คณุลกัษณะของงานและ
ความสามารถในการคิดเชิงบวกมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความสขุในการท างานของพนกังานวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ในบรษัิทเอกชน 

2) การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหเ์พื่อท านายตวัแปรความสขุในการ
ท างาน จากตวัแปรคณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยพหดุว้ย
วิธี enter โดยผลการวิเคราะหพ์บว่า ตวัแปรคณุลกัษณะของงาน และการคิดเชิงบวกสามารถ
รว่มกนัท านายความสขุในการท างาน ไดร้อ้ยละ 72.90 (R2 = .729) โดยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหมีุนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (F = 325.48; df = 2, 242; p = .001) ดงันัน้ผลการวิจยัจึง
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ คุณลกัษณะของงานและความสามารถในการคิดเชิงบวก
สามารถรว่มกนัท านายความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในบรษัิทเอกชน  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสขุในการท างานท่ีผูว้ิจยัศกึษา ไดแ้ก่ ทฤษฎีความสขุใน
การท างาน (Joy at work) ของ Manion (2003) ท่ีมีแนวคิดว่าบคุคลมีความคิด มีความรูส้กึเชิง
บวกในงานของตนเองจนกลายเป็นความเช่ือมั่นศรทัธา และมีแรงจงูใจ พงึพอใจในการปฏิบตัิงาน 
รูส้กึสนกุสนานกบัการท างาน อีกทัง้มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนรว่มงานรวมถึงคนในองคก์ารอย่าง
ตอ่เน่ืองนัน้ สามารถน ามาปรบัรูปแบบการท างานหรือทศันคติของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ใหมี้ความสขุ
ในการปฏิบตัิงานในสงัคมยคุปัจจบุนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

จากผลการศึกษาในครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าพนักงานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในบริษัทเอกชนมี
ความสขุในการท างานระดบัมาก สง่ผลดีตอ่การด าเนินชีวิตของบคุคลในช่วงวยันีเ้พราะในช่วงวยันี ้
รา่งกายถือว่าพฒันาเจรญิเติบโตเต็มท่ีแลว้ เหลือเพียงแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งเรียนรูห้รือ
ส ารวจเพื่อหาความเหมาะสม น าความรู ้และประสบการณม์าใชใ้นการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิต (Havighurst, 1961) เม่ือผูใ้หญ่ในวยันีมี้ความสขุกบัการท างานซึ่งถือเป็นส่วนส าคญั
สว่นหนึ่งในชีวิตท่ีส  ารวจเจอแลว้นัน้ การท่ีองคก์รช่วยสรา้งความสขุใหเ้กิดขึน้กบับคุลากรจึงถือเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อผูใ้หญ่ในวยันีเ้ช่นกนั เพราะช่วยสรา้งความพึงพอใจในการท างาน ลดอตัราการขาด
งานของบคุลากรไดด้ี (มานพ ชลพานิชกลุ และ ตรเีนตร ตนัตระกลู, 2563) 
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การศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาตาม
ทฤษฎีความสขุในการท างาน (Joy at work) เป็นพืน้ฐานในการศกึษา ซึง่มีทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) การติดตอ่สมัพนัธ ์(connection) 2) ความรกัในงาน (love of the work)  3) ความส าเรจ็
ในงาน (work achievement) และ 4) การเป็นท่ียอมรบั (recognition) ลว้นแลว้แตเ่ป็นสิ่งท่ีช่วยให้
พนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงานไดท้ั้งนั้น ซึ่งผูว้ิจัยไดค้ัดเลือกตัวแปรท่ีสอดคลอ้งต่อการ
ท างานและคาดว่ามีอิทธพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ ไดแ้ก่ 
คณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวก ผลการศกึษาท่ีพบในงานวิจยัมีความสมัพนัธท์างบวกกบั
ความสขุในการท างานและสามารถรว่มกันท านายความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ได ้ผูว้ิจัยอภิปรายผลตามตวัแปรตน้ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานวัย
ผูใ้หญ่ตอนตน้ ดงันี ้

1. คุณลักษณะของงานกับความสุขในการท างานของพนักงานวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ 
คุณลักษณะของงานกับความสุขในการท างานของพนักงานวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ใน

บรษัิทเอกชน มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .60 ซึ่งกลา่วไดว้่าคณุลกัษณะของงานมีอิทธิพลต่อ
ความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยคณุลกัษณะของงานมีดว้ยกนัทัง้หมด 5 
ดา้น คือ ดา้นความหลากหลายของทกัษะการท่ีพนกังานไดป้ฏิบตัิงานท่ีตอ้งใชท้กัษะมากๆนัน้จะ
ช่วยเพิ่มความทา้ทายในชีวิต ไม่รูส้ึกเบื่อหน่อยและมีแรงผลกัดนัใหป้ระสบความส าเร็จในการ
ท างาน ดา้นความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน กลา่วคืองานท่ีพนกังานไดร้บัผิดชอบนั้นมีความ
ต่อเน่ือง เป็นการท างานตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการท างาน พนักงานไดป้ฏิบตัิและรบัผิดชอบ
ทัง้หมด ท าใหส้ามารถบริหารจัดการหรือปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม นอกจากนีใ้นดา้น
ความส าคญัของงานถือเป็นอีกดา้นท่ีท าใหพ้นักงานมีความรูส้ึกว่างานท่ีตนเองไดร้บัมีคุณค่ามี
ความหมายต่อองคก์รและทุกคนใหค้วามส าคญั ดา้นความเป็นอิสระในงานเป็นดา้นท่ีจะช่วยให้
พนกังานไดใ้ชค้วามคิดและสามารถตดัสินใจปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานไดอ้ย่างอิสระ เกิดเป็น
ความสขุในการท างานท่ีไม่ไดอ้ยุ่ในกรอบอีกต่อไป และสดุทา้ยดา้นการไดร้บัผลสะทอ้นของงาน
เป็นอีกดส้ชานท่ีช่วยใหพ้นกังานไดท้ราบผลลพัทข์องงานท่ีตนเองรบัผิดชอบว่าเป็นไปในทิศทางได้
และตอ้งปรบัปรุงพฒันาอย่างไร ช่วยใหพ้นกังานท างานไดง้่ายและสนุกกบัการท างานมากยิ่งขึน้ 
การไดท้ างานท่ีตนพึงพอใจ เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าลกัษณะของงานก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้
เกิดแรงจงูใจ (Meer และ Wielers, 2011) จนกลายเป็นความสขุเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กินความมุง่มั่น
มานะศึกษาหาความรู ้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่ความช านาญในการ
ประกอบสมัมาอาชีพและมีความมั่นคงประสบความส าเรจ็ในการท างาน เกิดความกา้วหนา้ในการ
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ท างาน และส่งผลดีต่อองคก์รอีกดว้ย (ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ, 2559) ซึ่งโดยภาพรวม
คณุลกัษณะของงานมีความสมัพนัธก์ับความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ใน
บรษัิทเอกชนในเชิงบวกท่ีระดบัสงูมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั มจุลินท ์ม่วงยาน และ ปรเมศร ์อศัว
เรืองพิภพ (2561) กล่าวคือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิส่งผลต่อความสุขในการท างานมากท่ีสุด 
เน่ืองจากลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิเป็นตวัแปรหลกัของขัน้ตอนและแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดย
คุณลักษณะเหล่านีเ้ป็นกรอบความคิดท่ีพนักงานมีต่องานของตน ทั้งภาระและหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบในงาน เพื่อให้การท างานของตนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการมีแรงจูงใจและ
ความสขุในการท างาน โดยองคก์รสามารถปรบัรูปแบบการท างานท่ีน าระบบมาวางแผนทรพัยากร
ขององคก์รเพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาจากการปฏิบตัิงานได้ (Morris และ Venkatesh, 2010) เม่ือ
พนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีคณุลกัษณะท่ีตรงกับสิ่งเหล่านีส้อดคลอ้งกับแนวคิดของ Hackman 
และ Oldham (1975) ท่ีกล่าวว่าพนักงานคนดังกล่าวมีแรงจูงใจภายในส่งผลใหพ้นักงาน
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีดี และจะเป็นการผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีดี
เช่นนัน้ตอ่ไป ซึง่คณุลกัษณะของงาน 5 ประการมีสว่นใหพ้นกังานเกิดแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานได ้

2. การคดิเชิงบวกกับความสุขในการท างานของพนักงานวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ 
การคิดเชิงบวกกับความสุขในการท างานของพนักงานวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ใน

บรษัิทเอกชนมีคา่สมัประสทิธ์ิถดถอยเท่ากบั .26 โดยการคดิเชิงบวกแบง่ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่การ
มองโลกในแง่ดี กลา่วคือการท่ีพนกังานมีความเช่ือว่าไม่ว่าจะเจออปุสรรคใดก็ตามในการท างานก็
จะสามารถผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี สอดคลอ้งการวิจยัของ Mohammed (2019) ท่ีไดก้ลา่วว่าการมอง
โลกในแง่ดีเป็นสว่นหนึ่งของการมีความสขุในการท างาน เม่ือพนกังานมีทศันคติในการท างานท่ีดีก็
จะเป็นผลดีทัง้ตอ่องคก์รและจิตใจของพนกังานดว้ยเช่นกนั ดา้นความเช่ือสามารถส่งผลต่อความ
เช่ือมั่นศรทัธาของพนักงานต่อตัวผูบ้ังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน เม่ือมีความเช่ือมั่นในการ
ท างานร่วมกันก็ก่อเกิดความส าเร็จในงานได้ดี ด้านความมุ่งมั่นกล่าวคือการท่ีพนักงานมุ่ง
ด าเนินงานใหส้  าเรจ็ เม่ือพนกังานไม่ละความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีท าก็จะพรอ้มแกไ้ขทกุปัญหาและ
ผ่านพน้ทุกอุปสรรค สดุทา้ยดา้นความอดทน ถือเป็นความเต็มใจของพนกังานท่ีรอคอยโอกาสท่ี
เหมาะสมในการปฏิบตัิงานต่างๆ จากท่ีกล่าวมาทฤษฎีการคิดเชิงบวกคือ ความสามารถทางการ
มองโลกในแง่ดี ความเช่ือมั่นและศรทัธาในตนเอง ตอ่เพื่อนรว่มงาน หรอืบคุคลอ่ืนๆ ซึง่คอยใหก้าร
สนับสนุน การชีแ้นะแนวทางท่ีดี อีกทั้งมีความมุ่งมั่นเป็นการด าเนินให้ส  าเร็จตามเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค ์(Ventrella, 2002) เม่ือพนกังานน ามาปรบัใชใ้นการท างาน สง่ผลใหพ้นกังานในวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้มีความเช่ือมั่นในการท างาน มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานใหป้ระสบความส าเร็จ เกิด
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เป็นการมีสว่นรว่มในการท างานกบัทกุคนในองคก์ร เม่ือการปฏิบตัิงานพบเจออปุสรรคหรอืปัญหา 
หากแตมี่การคดิเชิงบวกปัญหาตา่งๆในการปฏิบตัิงานนัน้ก็จะคลี่คลายและทเุลาลงได ้จึงสง่ผลตอ่
การปฏิบตัิงานท่ีพบเจอความสขุในการท างาน ดว้ยความคิดเชิงบวกท่ีช่วยส่งเสรมิใหพ้นกังานวยั
ผูใ้หญ่สามารถบรรลคุวามสขุในระดบัท่ีสงูขึน้ได ้(Gorsy, 2016) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรนีวล 
แตงภู่ และ อารง  สุทธาศาสน์ (2561) พบว่าระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษัท
มหาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แนวทางหรอืวิธีการน าสูค่วามสขุในการท างานของบคุลากร
บริษัทมหาชนมีอยู่ 2 ประเด็นหลกั คือ ประเด็นแรก ดา้นสขุภาพกายมีสขุภาพท่ีสมบูรณแ์ข็งแรง
โดยการออกก าลงักายและการบรโิภคอาหารท่ีมีคณุประโยชน์ และประการท่ีสอง ดา้นสขุภาพจิต
ใจ เริ่มตน้จากการคิดบวก ท าใหจิ้ตแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีสติเพื่อ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มต่างๆในการท างานจนน าไปสู่ทศันคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

ความหลากหลายของทกัษะ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของงาน ความส าคญัของงาน 
ความเป็นอิสระในงาน การไดร้บัผลสะทอ้นของงาน การมองโลกในแง่ดี ความเช่ือ ความมุ่งมั่น 
และความอดทน ลว้นแลว้แต่เป็นสิ่งท่ีสามารถส่งผลต่อความสขุในการท างานไดส้  าหรบัพนกังาน
วัยผู้ใหญ่ตอนต้นในบริษัทเอกชน โดยมีความเช่ือจากการคิดเชิงบวก ผลการวิจั ยกล่าวว่า
ความส าคญัสง่ผลตอ่การมีความสขุในการท างานมากท่ีสดุ สอดคลอ้งกบั Manion (2003)ท่ีไดใ้ช้
แนวทางในการวดัความสขุในการท างาน ซึ่งสามารถวดัไดใ้นเชิงมิติเก่ียวกับความรูส้ึกทางบวก
และความพงึพอใจในงานซึง่เกิดขึน้ในองคก์ารทกุประเภท ดงันัน้เมื่อพนกังานในบรษัิทมีการคิดเชิง
บวกจากความเช่ือมั่น ศรทัธาในตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชา จึงเป็นเหตใุหส้ิ่งท่ี
กลา่วสง่ผลตอ่ความสขุในการท างานดงัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะของงานและการคิดเชิงบวกมีอิทธิพลต่อ

ความสขุในการท างานของพนกังานวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในบริษัทเอกชน กล่าวคือคณุลกัษณะของ
งานในดา้นตา่งๆ หรอืการคิดเชิงบวกถือเป็นสิ่งส  าคญัท่ีวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ควรมีและใหค้วามส าคญั
เป็นล าดับตน้ๆ โดยการน าขอ้มูลเก่ียวกับคุณลักษณะของงานไปปรบัใช้กับการปฏิบัติงานใน
ปัจจบุนั เช่น การสอบถามเพื่อนรว่มงานหรอืหวัหนา้งานถึงงานของตนเองว่าแตล่ะท่านมีความคิด
เห็นอยา่งไร หรอืการปรบัทศันคติในการท างานใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดี มีความอดทนตอ่อปุสรรคใน
การท างานมากขึน้และเพิ่มความเช่ือมั่นในการปฏิบตัิงานใหก้ับตนเอง 
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1.2 บริษัทเอกชนและองคก์รท่ีมีรูปแบบธุรกิจต่างๆ สามารถน าผลการวิจยั ท่ีไดไ้ป
ปรบัใชใ้นเรื่องรูปแบบการท างานใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างอิสระ หรือจดัอบรมการ
สรา้งเสริมการเห็นความส าคญัของงานแก่เพื่อนร่วมงาน กล่าวคือใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจถึง
ความส าคญัและคณุค่าของงานแต่ละบคุคลว่ามีความส าคญั อีกทัง้พนกังานสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอ่การปฏิบตัิงานหรอืขัน้ตอนการท างานรว่มกนั หรอื การจดักิจกรรมรว่มกนัภายในองคก์ร
ใหพ้นกังานไดรู้จ้กักันและรูจ้ักองคก์รมากยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นขององคก์รและความเป็น
เจา้ของรว่มใหแ้ก่พนกังาน สรา้งความคิดท่ีดีต่อกนัและปรบัทศันคติของพนกังานใหมี้ความสขุใน
การท างานจากการมองโลกในแง่ดี 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
2.1 ควรศกึษาคน้ควา้องคป์ระกอบอ่ืนๆเพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อความสขุในการท างาน 

อาจเป็นเรื่องของการท างานจากท่ีไหนก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้ส านกังาน (Work from home/Work 
from anywhere) หรอืช่วงเวลาการท างานท่ียืดหยุ่น (Flextime) กลา่วคือพนกังานสามารถบรหิาร
จดัการชั่วโมงการท างานได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเริม่งาน 8 โมงเชา้เสมอไป เป็นตน้ 

2.2 ควรท าการศึกษาในลักษณะท่ีแตกต่างจากเดิม โดยสรา้งกลุ่มทดลองเพื่อ
เปรียบเทียบ ระหว่างกลุ่มท่ีไดร้บัการอบรมหรือท ากิจกรรมส่งเสรมิ กบักลุ่มท่ีไม่ไดร้บัว่ามีทิศทาง
ของผลงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบังานท่ีไดศ้กึษาแลว้นีห้รอืไม่  
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แบบสอบถามวิจัยเร่ือง "คุณลักษณะของงานและการคดิเชิงบวกทีเ่กี่ยวข้องกับความสุข
ในการท างานของพนักงานวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ในบริษัทเอกชน" 

ค าชีแ้จง  

แบบสอบถามฉบบันีแ้บง่เป็น 2 สว่น คือ 1.แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล 2.แบบสอบถาม

ความสขุในการท างาน ขอความกรุณาตอบใหค้รบถว้นทกุขอ้ตามความเป็นจรงิ  

ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกบัความเป็น

จรงิ 

1. ท่านมีอายรุะหวา่ง 20 - 40 ปี 

        ใช ่

        ไม่ใช ่(หากตอบ "ไม่ใช"่ ใหย้ตุิการท าแบบสอบถาม) 

2. ท่านเป็นบคุลากรท่ีก าลงัท างานอยูใ่นองคก์รเอกชน (TLT/TIB) 

        ใช ่(TLT/TIB) 

        ไม่ใช ่(หากตอบ "ไม่ใช"่ ใหย้ตุิการท าแบบสอบถาม) 

3. เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

4. อาย ุ(ปี) 

          20 – 30 ปี 

          31 – 40 ปี 

5. สถานภาพ 

          โสด 

          สมรส 

6. สถานท่ีปฏิบตังิาน 

          ส  านกังานใหญ่ 

          อ่ืนๆ (ส านกังานสาขา) 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามความสุขในการท างาน  
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ค าชีแ้จง  ใหท้่านอ่านและพิจารณาเก่ียวกบัขอ้ความตอ่ไปนีแ้ละท าเครื่องหมาย  
ลงในช่องว่างทางขวามือของแต่ละขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากท่ีสดุ เพียงขอ้เดียว และ
กรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้ 
ตอนท่ี 1 ประเมินความสขุในการท างาน 

 
ขอ้ความ 

ไม่จรงิ
เลย 

คอ่นขา้ง
ไม่จรงิ 

ไม่
แน่ใจ 

คอ่นขา้ง
จรงิ 

จรงิ
ท่ีสดุ 

1 2 3 4 5 
1. ท่านกบัเพื่อนรว่มงานท างานรว่มกนัไดด้ี 
 

     

2. ขา้พเจา้สามารถท างานรว่มกบัผูท่ี้มีความ
คิดเห็นไมต่รงกนัได ้

     

3. ท่านยินดท่ีีจะใหค้วามช่วยเหลือแก่เพื่อน
รว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา 

     

4. ท่านตอ้งปรบัตวัอยา่งมากเพ่ือสรา้ง
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนรว่มงานใหค้งอยู่
ตลอด 

     

5.  ท่านและเพื่อนรว่มงานมีความเป็นมิตร
ใหแ้ก่กนั 

     

ตอนท่ี 2 ประเมินคณุลกัษณะของงาน 

 
ขอ้ความ 

ไม่จรงิ
เลย 

คอ่นขา้ง
ไม่จรงิ 

ไม่
แน่ใจ 

คอ่นขา้ง
จรงิ 

จรงิ
ท่ีสดุ 

1 2 3 4 5 
1. งานท่ีท่านรบัผิดชอบตอ้งใชค้วามรูจ้าก
หลายดา้นเพื่อใหง้านมีประสทิธิภาพ 

     

2. การปฏิบตัิงานในปัจจบุนัช่วยใหท้่านมี
ทกัษะท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ 
 

     

3. ท่านมองวา่งานท่ีท่านไดร้บัผิดชอบไม่      
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น่าสนใจเหมือนแตก่่อน 
4. ท่านตอ้งท างานลกัษณะเดมิๆ เป็น
ประจ า ทกุวนั 

     

5.  ท่านไดท้ างานในทกุขัน้ตอนการท างาน
ตัง้แตจ่นจบกระบวนการท่ีไดร้บัผิดชอบ 

     

 

ตอนท่ี 3 ประเมินการคดิเชิงบวก 

 
ขอ้ความ 

ไม่จรงิ
เลย 

คอ่นขา้ง
ไม่จรงิ 

ไม่
แน่ใจ 

คอ่นขา้ง
จรงิ 

จรงิ
ท่ีสดุ 

1 2 3 4 5 
1. แมจ้ะอยูใ่นสถานการณท่ี์คบัขนั ท่านเช่ือวา่
ยอ่มมีทางแกไ้ขไดเ้สมอ 

     

2. เม่ืองานท่ีไดร้บัมอบหมายไม่ประสบ
ความส าเรจ็ ท่านมกัจะโทษตวัเองอยูเ่สมอ 

     

3. แมจ้ะมีคนไมช่อบงานท่ีท่านปฏิบตัิ แต่
ส  าหรบัท่านถือเป็นการไดรู้ม้มุมองของงานใน
อีกแง่มมุหนึง่ 

     

4. เม่ือไดร้บัค าแนะน าใหป้รบัปรุงงาน ท่านจะ
รูส้กึวา่ถกูกลั่นแกลง้ 

     

5. เม่ือเกิดปัญหาเฉพาะหนา้ ท่านเช่ือวา่จะ
ผา่นพน้ไปไดอ้ยา่งแน่นอน 

     

 

 
ขอขอบคณุทีก่รุณาตอบแบบสอบถามครบทกุขอ้ 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารรบัรองการวิจยัในมนษุย ์
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ภาคผนวก ง 
คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมั่น ของเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ตาราง 9 คา่อ านาจจ าแนก แบบสอบถามความสขุในการท างานของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ใน
บรษัิทเอกชน 

ขอ้ค าถามท่ี ค่า CITC 

1 .443 

2 .304 

3 .347 

4 .304 

5 .378 

6 .395 

7 .378 

8 .321 

9 .477 

10 .419 

11 .392 

12 .300 

13 .433 

14 .338 

15 .431 

16 .654 

17 .354 

18 .317 

19 .431 

20 .511 

 
คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความสขุในการท างานทัง้ฉบบัเท่ากบั .818 
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ตาราง 10 คา่อ านาจจ าแนก แบบสอบถามการคดิเชิงบวก 

ขอ้ค าถามท่ี ค่า CITC 

1 .326 

2 .306 

3 .468 

4 .399 

5 .557 

6 .403 

7 .712 

8 .562 

9 .461 

10 .592 

11 .546 

12 .563 

13 .555 

14 .372 

15 .389 

16 .514 

17 .221 

18 .266 

19 .648 

20 .525 

21 .457 

 
คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการคดิเชิงบวกทัง้ฉบบัเท่ากบั .860 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศจิุนนัท ์เจนจิตศิร ิ
วัน เดอืน ปี เกิด 20 มีนาคม 2536 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 99 ถ.นครไชยศร ีแขวง ถ.นครไชยศร ีเขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300   
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