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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการเก็บข้อมูลจากพนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 253 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามตอบด้วยตน เอง ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยท่ีมีผลต่อ              

การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ระดับของศักยภาพและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดสูงสุดได้ และความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏบัิตงิานอย่างมีความสุขและผลิตภาพในการปฏิบัตงิาน ข้อมูลท่ีได้น ามาวเิคราะห์ด้วยคา่สถิต ิได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบเชงิเส้น 

 จากการศึกษาพบวา่ พนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค จังหวัดพษิณุโลก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกวา่ 50 ปี

ขึ้นไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งระดับ 4 – 6 สังกัดแผนก

ก่อสร้าง ปฏิบัตกิารและบ ารุงรักษามากที่สุด มีรายได้รวมสุทธิต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท มอีายุการปฏบัิตงิานจนถึง

ปัจจุบัน 21 – 30 ปี และมีอายุการปฏิบัติงานต าแหน่งปัจจุบัน 1 – 5 ปี ภาพรวมความสุขและระดับของศักยภาพและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดสูงสุดได้อยู่ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมี

ความสุขอยู่ในระดับเห็นด้วยและค่อนข้างเห็นด้วย ดังนี้   ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความผูกพัน     

ตอ่งาน  ปัจจัยด้านผลงาน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยด้านความมั่นใจ จากการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบ 

เชิงเส้น เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมผีลตอ่การปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุขกับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญ

ต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมีความสัมพันธ์

เชงิบวกกับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวม โดยปัจจัยด้านผลงานมี

น้ าหนักในการพยากรณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความเชื่อมั่น 

และด้านความมั่นใจ ตามล าดับ และพบว่า ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับ มีความสัมพันธ์ใน  

เชงิบวกกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการปฏบัิตงิานให้ถึงจุดสูงสุดได้ 

ABSTRACT 

The objectives of this independent study were to identify the level of happiness at work and to study the 

factors that affected happiness at work of employees at Provincial Electricity Authority, Phitsanulok Province.  The 
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data was collected from 253 employees of Provincial Electricity Authority, Phitsanulok Province.  The tool for data 

collection was self-administered questionnaire which included personal data, factors affecting happiness at work, the 

level of employees’  potential and capacity to reach their highest level, and employees’  opinions on happiness at 

work and productivity. The data was then analysed using frequency, percentage, mean and Linear Regression. 

 It was found from the study that most of the employees at Provincial Electricity Authority were male, 50 

years and older, single, with Bachelor’s degree. They held level 4-6 work positions at Construction Department, and 

they worked in operation and maintenance the most. Their monthly income was 15,001-30,000 Baht. They had 

been working for 21-30 years and the work period for their current position was 1-5 years. Their overall happiness 

at work and their potential and capacity to reach their highest level was at the high level.  Their opinions on 

happiness at work and productivity was at the “ agree”  and “ agree somewhat”  levels for the following factors: 

reliability, work commitment, productivity, organizational culture, and confidence. From Linear Regression analysis, it 

was found that factors affecting happiness at work related positively to the overall characteristics that influenced 

happiness at work, with productivity having the highest predictive power, next in line were work commitment, 

organisational culture, reliability and confidence, respectively.  It was also found that pride, trust, recognition, and 

confidence related positively to potential and capacity to reach their highest level. 

บทน า 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา จ านวนประชากรในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จากข้อมูลของส านัก

ทะเบียนกลาง ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง , 2558: ออนไลน์) 

พบว่า ในปี พ.ศ.2557 จ านวนประชากรในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2547 จากเดิม 61 ,973 ,621 คน  

เป็น 65,124,716 คน ซึ่งพลังงานต่าง ๆ ท่ีเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชากรจะต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หนึ่งใน

พลังงานท่ีส าคัญท่ีช่วยตอบสนองความต้องการของประชากรคือ แสงสว่างหรอืไฟฟา้ องค์กรหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในการ

บริการพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนก็คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศไทย

อย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อง

ปฏิบัติงานด้วยความอดทน เพื่อบริการพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตลอด  

24 ชั่วโมง พนักงานจ าเป็นท่ีจะต้องเสียสละเวลาส่วนตัว อีกท้ังในปัจจุบันฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท้ังในองค์กรภาครัฐและ

เอกชนต่างให้ความส าคัญและส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน เพราะหากพนักงานมีความสุขในการ

ปฏิบัติงานแล้ว ก็จะส่งผลให้พนักงานมีการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น และจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นขององค์กรต่อไปด้วย  

ยิ่งไปกว่านั้นหากพนักงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก็จะยิ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระยะยาวขององค์กรอีกด้วย 

(ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2558: ออนไลน์) 

 ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นรัฐวสิาหกิจด้านสาธารณูปโภค มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการผลิต จัดให้ได้มา 

จัดส่งและจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจ าหน่าย 74 จังหวัดท่ัวประเทศ 
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ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (รายงานประจ าปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , 2556: 10) การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก เป็นการไฟฟ้าท่ีมีพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบถึง 10,815.80 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,759,909 ไร่ 

(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558: ออนไลน์) ในขณะที่มีพนักงานให้บริการแก่ประชาชนเพียง 254 

คน (แผนกบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก , 2558) ท าให้บางคร้ังไม่สามารถบริการประชาชนได้อย่าง

ทันท่วงที น ามาซึ่งข้อร้องเรียนจากประชาชนเนื่องจากความเดือนร้อน โดยในปี พ.ศ.  2557 ท่ีผ่านมา พบจ านวนข้อ

ร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกผ่านทาง PEA Call Center (1129) ถึง 47 ข้อร้องเรียน (แผนกบริการ

ลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก, 2558) ซึ่งยังไม่นับรวมถึงจ านวนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางอื่น  ๆ อีก 

พนักงานจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก เพื่อบริการประชาชนท้ังในและนอกเวลาปฏิบัตงิาน ส่งผลกระทบต่อความสุข

ของพนักงานท้ังทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกท้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน นายเสริมสกุล  

คล้ายแก้ว ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานไวด้้วยกัน 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ (เสริมสกุล คล้ายแก้ว, 2558: 4) ซึ่งหนึ่งใน

กลยุทธ์ท่ีส าคัญก็คือ การให้ความส าคัญต่อความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่ นและ

ปฏบัิตงิานอย่างมคีุณภาพ 

ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความสุขในการปฏบัิตงิานของพนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้

ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความสุขในการปฏิบัตงิาน โดยผลการศกึษาที่ได้จะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรตอ่ไป 

เพื่อให้เอื้อตอ่ความสขุในการปฏบัิตงิานของพนักงานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จังหวัดพิษณุโลก 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

iOpener เชื่อว่าความสุขในการปฏิบัติงานจะช่วยให้การด าเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและส่งผลให้องค์กร

ประสบความส าเร็จ โดยองค์ประกอบของการปฏบัิตงิานอย่างมปีระสิทธิภาพและมีความสุข ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยหลัก

หรือ 5Cs ดังนี้ (สุรัตพิมิพ ์ถ้ าทอง, 2554) 

1. ผลงาน (Contribution) หมายถึง ความพยายามท่ีบุคคลได้ท าและมีการรับรู้ถึงคุณค่าของความพยายามนั้น 

ซึ่งผลงานถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ การท่ีบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 

สามารถยกประเด็นส าคัญ ๆ ได้ รู้สึกว่าได้ปฏิบัติงานท่ีมั่นคง ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การท่ีบุคคลมีคนรับฟังความ

คิดเห็นของตนเอง ได้รับผลตอบรับท่ีดีในท่ีปฏิบัติงาน ได้รับความเคารพจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน และได้รับการชื่น

ชอบในท่ีปฏบัิตงิาน 

2. ความเชื่อมั่น (Conviction) หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในทุกๆ สภาพแวดล้อม

การปฏิบัติงาน การท่ีบุคคลจะมีความเชื่อมั่นนั้น ประกอบไปด้วย การมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน บุคคลนั้นมีความ

เชื่อวา่ปฏบัิตงิานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล รู้สึกยืดหยุน่เมื่อตอ้งเจอกับปัญหาต่าง ๆ และรับรู้วา่งานท่ีปฏิบัติ

อยู่น้ันส่งผลดีต่อโลกอย่างไร 

3. วัฒนธรรมองค์กร (Culture) หมายถึง ความรู้สึกว่างานหรือองค์กรนี้เหมาะกับบุคคลนั้น  ๆ การท่ีจะ

พิจารณาว่าวัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะกับบุคคลนั้น ประกอบด้วย ความรู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบัติงาน ชื่นชอบเพื่อน



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2560) 

 

Vol. 3 No. 1 (January – March 2017)   68 

 

ร่วมงานชื่นชมต่อคุณค่าขององค์กรของคุณ มีลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมท่ีมีร่วมกันของกลุ่มคนอย่างยุติธรรมในการ

ปฏบัิตงิาน และสามารถควบคุมกจิกรรมตา่ง ๆ ในชวีติประจ าวันของตนเองได้ 

4. ความผูกพันต่องาน (Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพันต่องานและมีความสนใจในงานท่ีท า การได้

ท าบางสิ่งบางอย่างท่ีมีคุณค่า มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร มีความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในท่ีปฏิบัติงาน  

ซึ่งความเชื่อและความรู้สกึเหล่านี้ยังส่งผลกระทบรวมท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่าง

บุคคลและเพ่ือนร่วมงานได้อกีด้วย 

5. ความม่ันใจ (Confidence) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมคีวามมั่นใจในตัวเองและศรัทธาต่องานท่ีปฏิบัต ิ

ท้ังนี้ความมั่นใจประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ การท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความเชื่อมั่นในตนเองในระดับสูง  

และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนในการปฏบัิตงิาน 

iOpener ยังกล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวม 

ประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความภาคภูมิใจ (Pride) หมายถึง ความภาคภูมใิจในงาน ตัวเอง และองค์กร โดยความภาคภูมิใจนัน้มาจาก

ระดับของผลงาน รับรู้ว่างานท่ีปฏิบัติมีความหมาย มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งความภาคภูมิใจมีความเชื่อมโยงกับ

ความไวว้างใจ 

2. ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง เมื่อบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในงานแล้ว ก็มีความไว้วางใจและศรัทธาต่อ

องคก์ร และส่งผลให้บุคคลนั้นอยากอยูท่ างานกับองค์กรไปอกีนาน 

3. การได้รับการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการเคารพจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าในองค์กรท่ี

แสดงถึงการมองเห็นคุณค่าและผลงานของบุคคลนั้น ซึ่งการท่ีบุคคลได้ รับการยอมรับเป็นผลมาจากอายุและ

ความก้าวหนา้ของต าแหน่งงาน หากบุคคลนัน้ได้รับการยอมรับมากขึ้น ผลิตภาพในการปฏบัิตงิานก็จะมมีากขึ้นเชน่กัน 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ประยุกต์

แนวคิดในการศึกษาของ iOpener (2010) ประกอบด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบของการท างานอย่างมีความสุข 5 

องค์ประกอบ หรือ 5Cs ได้แก่ ผลงาน ความเชื่อมั่น วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่องาน และความมั่นใจ ส่วนความ

ภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับ เป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลในภาพรวม นอกจากนี้ระดับความสุขและความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน

ให้ถงึจุดสูงสุดนัน้แตกต่างกันไปตามแตล่ะบุคคล 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ในการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนท่ีส าคัญ

ดังนี้ รวบรวมขอ้มูล สรา้งแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล และจัดท าและน าเสนอรายงาน 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2560) 

 

Vol. 3 No. 1 (January – March 2017)   69 

 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนท้ังสิ้น 254 ราย 

(แผนกบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก, 2558) แต่เนื่องจากมีการโยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ีของพนักงานใน

องคก์รการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค จังหวัดพษิณุโลก จึงท าให้ในการศึกษาครัง้นี้ ศกึษาจากประชากรท้ังหมด 253 ราย 

4. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ระดับต าแหน่ง แผนก รายได้รวมสุทธิต่อเดือน และอายุการปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นค าถามท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบได้

เพยีงขอ้เดียว    

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การปฏบัิติงานอยา่งมีความสุข หรือ 5Cs ได้แก่ ด้านผลงาน ด้านความเชื่อมั่น ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความผูกพันต่อ

งาน ด้านความมั่นใจ และคุณลักษณะส าคัญท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานภาพรวม ประกอบด้วย ด้านความ

ภาคภูมใิจ ด้านความไวว้างใจ และด้านการได้รับการยอมรับ ลักษณะของขอ้ค าถามเป็นแบบเลอืกตอบมาตราส่วนประเมิน

ค่า 7 ระดับ ให้เลอืกเพยีงค าตอบเดียวท่ีตรงกับความคดิเห็นมากที่สุด 

ส่วนท่ี 3 ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดสูงสุดได้ ซึ่งแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกเป็น

มาตรส่วนประเมินค่า 7 ระดับ ให้เลอืกเพยีงค าตอบเดียวท่ีตรงกับความคดิเห็นมากที่สุด 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุขและผลิตภาพในการปฏบัิตงิาน 

ผลการศึกษา 

การศึกษาความสุขในการปฏิบัตงิานของพนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค จังหวัดพษิณุโลก ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บ

ข้อมูลจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 253 คน ข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์โดยแบ่ง 

ผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบวา่ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 

50 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งปัจจุบันในระดับ 4 – 6 แผนกปัจจุบันสังกัด

แผนกก่อสร้าง ปฏบัิติการและบ ารุงรักษา มีรายได้รวมสุทธิต่อเดือนระหวา่ง 15,001 – 30,000 บาท มอีายุการปฏบัิติงาน

จนถึงปัจจุบันนีร้ะหว่าง 21 – 30 ปี และมีอายุการปฏบัิตงิานในต าแหนง่ปัจจุบันระหว่าง 1 – 5 ปี 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความคดิเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จังหวัดพิษณุโลกต่อปัจจัย

ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมคีวามสุขในด้านต่างๆ 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกต่อปัจจัยความสุขใน 

              การปฏบัิตงิานท้ัง 5 ด้าน 

ปัจจัยความสุข 

ในการปฏิบัตงิานด้านต่าง ๆ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความเหน็ 

ด้านความเชื่อม่ัน 5.73 เห็นดว้ย 

ด้านความผูกพันต่องาน 5.70 เห็นดว้ย 

ด้านผลงาน 5.58 เห็นดว้ย 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร 5.48 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

ด้านความมั่นใจ 5.23 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกต่อคุณลักษณะ  

               ส าคัญที่มคีวามส าคัญต่อความสุขในการปฏบัิตงิานในภาพรวม 

คุณลักษณะส าคัญที่มคีวามส าคัญต่อความสุข 

ในการปฏิบัตงิานในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ย ระดับความเหน็ 

ด้านความภาคภูมิใจ 5.77 เห็นดว้ย 

ด้านความไวว้างใจ 5.61 เห็นดว้ย 

ด้านการได้รับการยอมรับ 5.08 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความคดิเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกต่อระดับ

ของศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัตงิานให้ถึงจุดสูงสุดได้ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกต่อระดับของ     

               ศักยภาพและสมรรถนะในการปฏบัิตงิานให้ถึงจุดสูงสุดได้ 

ระดับของศักยภาพและสมรรถนะ 

ในการปฏิบัตงิานให้ถงึจุดสูงสุดได้ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความเหน็ 

สามารถเอาชนะอุปสรรคและความทา้ทายในการปฏบัิตงิานได้ 5.92 เห็นดว้ย 

ใชทั้กษะท่ีหลากหลายในการปฏบัิตงิาน 5.84 เห็นดว้ย 

ชอบท่ีจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ๆ 5.81 เห็นดว้ย 

มกีารแสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดีในการปฏบัิตงิาน 5.54 เห็นดว้ย 

รู้สกึว่ามพีลังในการปฏบัิตงิาน 5.52 เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด  

               พษิณุโลกตอ่คุณลักษณะส าคัญท่ีมคีวามส าคัญตอ่ความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยท่ี 

               มผีลตอ่ความสุขในการปฏบัิตงิานดา้นตา่ง ๆ 

ปัจจัยความสุข 

ในการปฏิบัตงิานด้านต่างๆ 

คุณลักษณะส าคัญที่มคีวามส าคัญต่อความสุข 

ในการปฏิบัตงิานของบุคคลในภาพรวม 

ความภาคภูมใิจ ความไว้วางใจ การได้รับการยอมรับ 

Sig β Sig β Sig β 
ด้านผลงาน 0.024 0.099 0.000 0.220 0.000 0.578 

ด้านความเชื่อม่ัน 0.000 0.432 0.000 0.356 0.090 0.098 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร 0.000 0.536 0.000 0.251 0.035 0.118 

ด้านความผูกพันต่องาน 0.000 0.575 0.000 0.219 0.019 0.128 

ด้านความมั่นใจ 0.023 0.112 0.000 0.337 0.000 0.387 

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด  

               พิษณุโลกต่อระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดสูงสุดได้กับคุณลักษณะส าคัญท่ีมี  

               ความส าคัญต่อความสุขในการปฏบัิตงิานของบุคคลในภาพรวม 

คุณลักษณะส าคัญที่มคีวามส าคัญต่อความสุข 

ในการปฏิบัตงิานของบุคคลในภาพรวม 

ระดับของศักยภาพและสมรรถนะ 

ในการปฏิบัตงิานให้ถงึจุดสูงสุดได้ 

Sig β 
ความภาคภูมใิจ 0.000 0.598 

ความไวว้างใจ 0.000 0.496 

การได้รับการยอมรับ 0.000 0.489 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็นของการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและผลิตภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและผลิตภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค จังหวัดพิษณุโลก พบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพษิณุโลกมีค่าเฉลี่ยวันลา

ป่วย 2.13 วัน ค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานต่อหนึ่งสัปดาห์คือ 40.13 ชั่วโมง มีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อ

ความสุขโดยรวมอยูใ่นระดับค่อนข้างเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.46 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกส่วน

ใหญ่มีความสุข มแีรงกระตุน้ในการปฏบัิตงิาน และรู้สกึว่าการปฏบัิตงิานนัน้ยุ่งมาก โดยมีคา่เฉลี่ยความรู้สกึว่าปฏบัิตงิานท่ี
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ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ 83.17 เปอร์เซ็นต์และค่าเฉลี่ยความรู้สึกชอบในสิ่งท่ีปฏิบัติในท่ีปฏิบัติงานคือ 

78.49 เปอร์เซ็นต ์

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายผล

การศึกษาได้ ดังนี ้

 ด้านผลงาน 

 พนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค จังหวัดพษิณุโลกส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลงานโดยรวมอยูใ่น

ระดับเห็นด้วย โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ จะแนะน าให้เพื่อน ญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักมาปฏิบัติงานในการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองลงมาคือ มคีวามรู้สึกวา่ต้องปฏิบัติงานให้เสร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ ผู้บังคับบัญชาให้ความ

เคารพการท างาน มีความรู้สึกไม่มั่นคงในงานท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน สามารถก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานได้ ผลงานได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน และความคิดเห็นถูกเพิกเฉยไม่ได้รับการยอมรับ  

และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด

พิษณุโลกต่อคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสุขในการปฏิบัติงานด้านผลงาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานด้านผลงานจะส่งผลต่อความ

ภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับ โดยจะส่งผลต่อการได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า ผลงานถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของการท างานอย่างมีความสุข โดย

แยกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส าหรับปัจจัยภายในที่ส าคัญที่สุดก็คือการท่ีบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี

วางไว้ ในขณะท่ีปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญท่ีสุดคือการท่ีบุคคลได้รับความเคารพและได้รับการยอมรับจากหัวหนา้และเพื่อน

ร่วมงาน อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยล าดับแรกๆ ท่ีครูระดับ

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาล าปาง เขต  3 ส่วนใหญ่ให้คะแนนมากท่ีสุดคือมีระดับ

ความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยด้านมีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จและเสร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญพิชชา ตั้งมาลา (2553) และนิศากร ชุติมันต์กุลดิลก (2553) ท่ีพบว่า พนักงานกอง

บ ารุงรักษากลาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปางและพนักงานกองการผลิต 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  

ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยดา้นการเข้าใจถึงความส าคัญของงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบันอยูใ่นระดับปานกลาง 

 ด้านความเชื่อมั่น 

 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพษิณุโลกส่วนใหญ่มรีะดับความคิดเห็นต่อปัจจัยดา้นความเชื่อม่ันโดยรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ รู้สึกว่างานท่ีปฏิบัตสิ่งผลดีต่อสังคมและประเทศ รองลงมา

คือ สามารถปรับตนเองได้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือความยุ่งยากในการปฏิบัตงิาน มีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานให้

เสร็จลุล่วง รู้สึกว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และคิดว่ามีความส าคัญต่องานท่ีปฏิบัติมาก และจากกา รศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกต่อ

คุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขใน    
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การปฏิบัติงานด้านความเชื่อมั่น พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานด้านความเชื่อมั่นจะส่งผลต่อความ

ภาคภูมิใจและความไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) ที่กล่าวว่า ความเชื่อม่ันประกอบไปด้วย การท่ี

บุคคลรู้สึกมีแรงจูงใจในการท างานในทุกๆ สภาพแวดล้อม บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นว่าสามารถท างานได้อ ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรับรู้ว่างานท่ีท าอยู่นั้นส่งผลดีต่อโลกอย่างไร อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศกึษาล าปาง เขต 3 

ส่วนใหญ่มรีะดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความเชื่อม่ันโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยยอ่ย

เห็นด้วยทุกปัจจัย ไม่วา่จะมคีวามมั่นใจวา่ตนเองมศีักยภาพในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง สามารถปรับตนเองเมื่อเผชญิกับ

ปัญหาหรือความยุ่งยากในการท างาน มีความมั่นใจว่างานท่ีท าในแต่ละคร้ังตนเองมีความส าคัญต่องานท่ีท ามาก และมี

แรงจูงใจในการท างาน ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีความมั่นใจว่างานท่ีท าส่งต่อถึงผู้เรียน   

 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์ 

โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย และมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วยและค่อนข้างเห็นด้วย จ าแนกตาม

ความคิดเห็นได้ ดังนี้ สามารถบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในแต่ละวันได้ ในระดับความคิดเห็นมาก

เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ชื่นชอบงานท่ีปฏิบัติอยู่มาก ให้การชื่นชมต่อค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายการปฏิบัติงาน

ขององค์กร ชื่นชอบเพื่อนร่วมงาน และคิดวา่วัฒนธรรมองค์กรมีความยุติธรรม และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกต่อคุณลักษณะส าคัญท่ีมี

ความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานด้าน

วัฒนธรรมองค์กร พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมองค์กรจะส่งผลต่อความภาคภูมิใจ 

ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร 

หมายถึง ความรู้สึกว่างานหรือองค์กรนี้เหมาะกับบุคคลนั้น ๆ  โดยการท่ีจะพิจารณาว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้เหมาะกับ

บุคคลนัน้    จะให้ความส าคัญกับความรู้สกึเพลดิเพลินในการบริหารจัดการและด าเนนิกิจกรรมตา่งๆ เป็นอันดับแรก โดย    

การชื่นชมต่อค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร  จะให้ความส าคัญในระดับปานกลาง ในขณะท่ีลักษณะพื้นฐาน

ทางด้านสังคมท่ีมีร่วมกันของกลุ่มคนอย่างยุติธรรมในการท างานจะให้ความส าคัญในระดับท้ายๆ อีก ท้ังยังสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ส่วนใหญ่มีระดับความคดิเห็นต่อปัจจัยย่อยดา้นความศรัทธาในอาชพีครูและการให้การยกย่อง

ตอ่คุณค่าของอาชีพครูอยู่ในระดับแรก ๆ ในขณะที่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยด้านความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อน

ครูในโรงเรียนและด้านความเป็นธรรมของบุคลากรในโรงเรียนต่อการปฏิบัติงานของท่านอยู่ในสองระดับสุดท้าย 

เช่นเดียวกับผลการศึกษาของเพ็ญพิชชา ตั้งมาลา (2553) และนิศากร ชุติมันต์กุลดิลก (2553) ท่ีพบว่า พนักงานกอง

บ ารุงรักษากลาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปางและพนักงานกองการผลิต 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปางมีระดับ

ความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยด้านการยึดถือเป้าหมายและคุณค่าขององค์กรประหนึ่งเป็นเป้าหมายของท่านอยู่ในระดับ

ค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรกๆ  
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ด้านความผูกพันต่องาน 

 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นตอ่ปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วยและค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่ ให้ความสนใจใน

การปฏบัิตงิาน เป็นระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ รูส้ึกว่างานท่ีท ามคีุณค่า มีความคิดและความรู้สึก

ด้านบวกในการปฏบัิตงิาน เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพนับถือ และเชื่อม่ันในวสิัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับ และจากการศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

จังหวัดพิษณุโลกต่อคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยท่ีมี  

ผลตอ่ความสุขในการปฏบัิตงิานด้านความผูกพันต่องาน พบวา่ ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความสุขในการปฏิบัตงิานดา้นความผูกพัน

ต่องานจะส่งผลต่อความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับ โดยจะส่งผลต่อความภาคภูมิใจมากท่ีสุด  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) ที่กล่าววา่ ปัจจัยท่ีส าคัญที่สุดของความผูกพันตอ่งานคือการท่ีบุคคลมีความ

สนใจในงานท่ีท า ปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมาของความผูกพันต่องานคือการท่ีบุคคลได้ท าบางสิ่งบางอย่างท่ีมีคุณค่า ในขณะท่ี

การท่ีบุคคลมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กรและมีความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในท่ีท างานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญใน

ระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยด้านความรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าและมีการให้ความ

สนใจในการท างานอยูใ่นสองล าดับแรก ส าหรับผลการศกึษาของเพ็ญพชิชา ตั้งมาลา (2553) และนิศากร ชุตมิันต์กุลดลิก 

(2553) ต่างพบว่า พนักงานกองบ ารุงรักษากลาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปางและพนักงานกองการผลิต  1 โรงไฟฟ้า

แม่เมาะ จังหวัดล าปางมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่องานโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีระดับ  

ความคิดเห็นในปัจจัยย่อยดา้นความเอื้ออาทรของเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อท่าน  ด้านความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟน้กับเพื่อนร่วมงาน 

และการท่ีเพื่อนร่วมงานให้ความส าคัญและความใส่ใจกับท่านอยูใ่นล าดับแรก ๆ เชน่กัน 

 ด้านความม่ันใจ 

 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความมั่นใจ โดยรวมอยู่ใน

ระดับค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย และเฉย ๆ ได้แก่ มีความคิดท่ีจะ

ลาออกจากงานท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ คิดว่างานท่ีปฏิบัติเหมือนท่ีเคย

คาดคิดไว้ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย และรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ศักยภาพ ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มท่ี อยู่ในระดับ

เฉย ๆ และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดพิษณุโลกต่อคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยท่ีมี 

ผลต่อความสุขในการปฏิบัตงิานด้านความมั่นใจ พบวา่ ปัจจัยท่ีมผีลตอ่ความสุขในการปฏิบัตงิานดา้นความมั่นใจจะส่งผล

ตอ่ความภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ และการได้รับการยอมรับ โดยจะส่งผลต่อการได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าววา่ ความมั่นใจจะเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีม่ันใจในตนเองและศรัทธาต่องานท่ีท า 

ประกอบไปด้วยการท างานให้ส าเร็จลุล่วง เชื่อมั่นในตนเองในระดับสูง และเข้าใจบทบาทหนา้ท่ีของตนในการท างาน และ

ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษา ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยไม่อยากลาออกจากอาชีพครู อยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมากที่สุด โดยมรีะดับความคิดเห็นต่อปัจจัยยอ่ยดา้นความเหมาะของอาชีพครูกับตนเองเหมอืนท่ีเคยคาดคิด

อยู่ในระดับรองลงมา 

ด้านความภาคภูมิใจ 

พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความภาคภูมิใจอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย โดยมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยยอ่ยท่ีแตกตา่งกัน ได้แก่ รูส้ึกภาคภูมใิจในองคก์ร อยูใ่นระดับค่าเฉลี่ยมาก

เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ รู้สึกพึงพอใจในชีวิต อยู่ในระดับเห็นด้วย เชื่อมั่นในองค์กร อยู่ในระดับ

เห็นด้วย สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก อยู่ในระดับเห็นด้วย รู้สึกพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย  

และชอบสภาพแวดล้อมของสถานท่ีปฏิบัติงาน อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ตามล าดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า ความภาคภูมิใจในท่ีนี้หมายรวมถึง ความภาคภูมิใจในงาน ตัวเอง และองค์กร ซึ่งความ

ภาคภูมิใจนั้นมาจากระดับของผลงาน โดยรับรู้ว่างานท่ีท ามีความหมายและมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ส่วนใหญ่มรีะดับความคดิเห็นต่อปัจจัยดา้นความภาคภูมิใจอยู่ในระดับเห็นดว้ย โดย

รู้สึกภาคภูมิใจในอาชพีของตนเอง เป็นระดับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ในขณะท่ีรู้สึกพึงพอใจในอาชีพของตนเอง 

เป็นระดับความคดิเห็นท่ีมีคา่เฉลี่ยรองลงมา 

ด้านความไว้วางใจ 

พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความไว้วางใจอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย โดยความคิดเห็นท่ีมคี่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ สวัสดิการต่าง ๆ เชน่ เงินเดือน โบนัส มีความส าคัญ อยู่ในระดับ

เห็นด้วย รองลงมาคือ งานท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้    อยู่ในระดับเห็นด้วย ชอบ       

ความท้าทายในงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย และเสียเวลาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 

ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลมีความไว้วางใจและศรัทธาต่อองค์กร    

ไมว่่าจะเป็นในด้านของเพื่อนร่วมงาน งานท่ีปฏบัิต ิหรือสวัสดิการต่างๆ จะส่งผลให้บุคคลนัน้อยากอยู่ท างานกับองค์กรไป

อกีนาน และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยด้านสวัสดิการของครูมี

ความส าคัญต่อตนเอง เป็นระดับความคดิเห็นท่ีมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นล าดับตน้ ๆ 

ด้านการได้รับการยอมรับ 

พนักงานไฟฟา้ส่วนภูมิภาค จังหวัดพษิณุโลกส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นตอ่ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับอยู่

ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย โดยมรีะดับความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเห็นด้วย ได้แก่ มั่นใจว่าสมรรถภาพสามารถปฏบัิติงานได้

หลายหน้าท่ี อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ประสบความส าเร็จในจุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ของงานท่ี

ปฏิบัติ ส่วนปัจจัยย่อยท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ได้แก่ ความส าเร็จในงานดูเหมือนไม่ได้รับการยอมรับ มีปัญหา

เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มั่นใจว่าสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าคนท่ัวไป และประสบความยุ่งยากใน

การเอาชนะการแข่งขันในท่ีปฏิบัตงิาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) ที่กล่าวว่า ปัจจัยย่อยของ
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การได้รับการยอมรับท่ีส าคัญเป็นอันดับแรกคือ การท่ีบุคคลได้รับการยอมรับและเคารพจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 

อกีทัง้องค์กรยังแสดงถึงการมองเห็นคุณค่าและผลงานของบุคคลนัน้ การท่ีบุคคลนัน้ได้รับการยอมรับและเคารพ จะท าให้

สามารถปฏบัิตงิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุจุดมุ่งหมายและประสบความส าเร็จ และยังสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของสุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า ครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยย่อยด้านความมั่นใจว่าศักยภาพของตนเองสามารถ

ท างานได้หลายหน้าท่ี  และงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ โดยเป็นระดับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ล าดับตน้ ๆ  

ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัตงิานให้ถึงจุดสูงสุดได้ 

 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดสูงสุดได้อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยในทุกปัจจัยย่อย ได้แก่ 

สามารถเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก ใช้ทักษะท่ี

หลากหลายในการปฏิบัติงาน  ชอบท่ีจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่  ๆ  มีการแสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดีใน         

การปฏิบัติงาน และรู้สึกว่ามีพลังในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกต่อระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานให้ถึงจุดสูงสุดได้กับคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวม 

พบว่า คุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคคลในภาพรวมด้านความภาคภูมิใจ ด้าน

ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับมีผลต่อระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดสูงสุดได้  

โดยคุณลักษณะส าคัญท่ีมีความส าคัญตอ่ความสุขในการปฏบัิติงานของบุคคลในภาพรวมด้านความภาคภูมใิจจะส่งผลต่อ

ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการปฏบัิตงิานให้ถึงจุดสูงสุดได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) 

ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญเป็นล าดับต้น ๆ ของการมีระดับความสุขและความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้น้ันคือการท่ีบุคคลได้ใชทั้กษะหลากหลายในการปฏิบัติงาน ในขณะท่ีการท่ีบุคคล

ได้แสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดีของตนเองในการปฏิบัติงานและการท่ีบุคคลชอบท่ีจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ๆ  

เป็นปัจจัยย่อยท่ีส าคัญในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรัติพิมพ์ ถ้ าทอง (2554) ท่ีพบว่า  

ครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ

ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยใน

ทุกปัจจัยย่อย 

 

ความคดิเห็นของการปฏิบัตงิานอย่างมีความสุขและผลิตภาพในการปฏิบัตงิาน 

 1) การลาป่วย 

 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยวันลาป่วย 2.13 วัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.50  

ไม่ลาป่วยในรอบปีท่ีผ่านมาเลย ในขณะท่ีลาป่วย 1 วัน ร้อยละ 8.70 และลาป่วย 2 วัน ร้อยละ 20.20 ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวจิัยของ iOpener ท่ีพบวา่ การมคีวามสุขในการท างานมีความสัมพันธ์กันอยา่งชัดเจนกับการลาปว่ย ยิ่งคนท างานมี
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ความสุขเท่าไหร่ ก็จะลาหรือขาดงานน้อยเท่านั้น บุคคลท่ีมีความสุขท่ีสุดเมื่อเทียบกับคนท่ีมีความสุขน้อยกว่าในการ

ท างาน จะลาปว่ยนอ้ยกว่าร้อยละ 42 

2) ชั่วโมงการปฏิบัตงิาน 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยชั่วโมงการปฏิบัติงานของต่อสัปดาห์เท่ากับ 40.13 

ชั่วโมง แสดงว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก มีเวลาปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในแต่ละวันและไม่ได้ปฏิบัติงานหนักจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ iOpener ท่ีพบว่า การท างาน

ติดต่อกันหลาย ๆ ชั่วโมง ไม่ได้หมายถึงการได้ผลิตผลท่ีเพิ่มขึ้น จริง ๆ แล้วหากบุคคลท างานอย่างหักโหมหรือมากกว่า  

60 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ อาจได้ผลิตผลน้อยกว่าคนที่ท างานน้อยชั่วโมงกว่ารอ้ยละ 15 ก็ได้ เพราะชั่วโมงการปฏบัิตงิานท่ีมาก

เกินไป จะท าให้เหนื่อยมากขึ้นและอาจได้งานท่ีน้อยลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าผู้หญงิมชีั่วโมงการปฏบัิตงิานท่ียาวนานเกินไป

จะท าให้ความสุขในการปฏบัิตงิานนอ้ยลง 

3) ทัศนคติต่อความสุข 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อความสุขโดย

รวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย สามารถจ าแนกตามความคิดเห็นได้ดังนี้ โดยปกติแล้วเป็นคนท่ีมีความสุขมากในระดับ

ความคิดเห็นเห็นด้วยมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ หากเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ท่ีรู้จักแล้วมีความสุขมากกว่าคน

เหล่านัน้ในระดับความคิดเห็นเห็นด้วย และคนบางคนเป็นคนท่ีมคีวามสุขได้เสมอ พวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวติได้ไม่

วา่อะไรจะเกิดขึน้ก็ตาม และเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ในระดับความคิดเห็นเห็นด้วย ส าหรับระดับความ

คิดเห็นคอ่นขา้งเห็นด้วย ได้แก่ คนบางคนไม่มคีวามสุขเท่าที่ควรและพวกเขาน่าจะมีความสุขกวา่นี ้ถ้าหากว่าไม่ท าตัวหดหู่

ไร้ก าลังใจ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ iOpener ท่ีพบว่า หากบุคคลมีความสุขในการปฏิบัติงานอย่าง

แท้จริง จะพบว่ามีความศรัทธาในตนเองมากกว่าคนท่ีไม่มีความสุขในการปฏิบัติงานถึงร้อยละ 23 ซึ่งสิ่งนี้ได้มาจากการ

ประสบความส าเร็จ การได้ดูงาน การถูกชักจูงโนม้น้าว และการตคีวามความรู้สกึภายในได้อยา่งแมน่ย า โดยเฉพาะเวลาท่ี

ถูกกดดัน 

4) บุคคลที่มีความสุขในการปฏิบัตงิาน 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก โดยส่วนใหญ่รู้สึกว่าตนเองมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 71.47 

รองลงมาคือ รู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 19.15 และรู้สึกไม่มีความสุข คิดเป็นร้อยละ 9.34 ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยเมื่อ

คิดถึงส่ิงท่ีปฏบัิตใินท่ีปฏบัิตงิาน มีสิ่งท่ีชอบ คิดเป็นร้อยละ 78.49 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิัยของ iOpener ท่ีพบวา่ บุคคล

ท่ีมีความสุขท่ีสุดเมื่อเทียบกับคนท่ีมีความสุขน้อยกว่าในการปฏิบัติงาน พบว่า ได้รับการสนับสนุนมากกว่าร้อยละ 23  

ได้รับความเชื่อมั่นมากกว่าร้อยละ 31 ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้มากกว่าร้อยละ 30 มีความรับผิดชอบมากกว่า

ร้อยละ 38 มีความมั่นใจมากกว่าร้อยละ 40 และคิดว่าตนเองสามารถพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่ได้มากกว่าร้อยละ 40 

นอกจากนัน้พวกเขายังได้ความภาคภูมิใจและความเชื่อถือมากกวา่ร้อยละ 33 และได้ความยอมรับนับถือมากกวา่ร้อยละ 

50 อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า ลูกจ้างท่ีมีความสุขกว่าสามารถรับการแข่งขันได้มากกว่าลูกจ้างท่ีไม่มีความสุขถึงร้อยละ 

18 และสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้มากกว่าลูกจ้างที่ไมม่คีวามสุขถึงร้อยละ 33 
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5) ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

พนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค จังหวัดพษิณุโลก ส่วนใหญ่มคีวามรู้สกึว่าสามารถปฏบัิตงิานท่ีได้รับมอบหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็น 61 – 80 เปอร์เซ็นต์ ถึงร้อยละ 51.40 รองลงมาคือ มคีวามรู้สึกว่าสามารถปฏบัิติงานท่ีได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็น 81 – 100 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 43.50 แสดงว่าพนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก รู้สึกว่าสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามท่ีได้ตั้งใจไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ iOpener  

ท่ีพบว่า บุคคลท่ีมีความสุขท่ีสุดสามารถมีผลงานต่อสัปดาห์มากกว่าคนท่ีมีความสุขน้อยกว่าถึงร้อยละ 47 ซึ่งนั่นมีค่า

เท่ากับผลของการท างานล่วงเวลาและเศษหนึ่งส่วนสี่ของอาทติย์ 

6) ความกระตือรือร้นในการปฏิบัตงิาน 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่รู้สึกมีแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 

70.74 รองลงมาคือ รู้สึกเฉย ๆ ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 20.04 และรู้สึกหมดเร่ียวแรงในการปฏิบัติงาน คิดเป็น

ร้อยละ 12.39 ตามล าดับ และมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติงานนั้นยุ่งมาก คิดเป็นร้อยละ 65.99 รู้สึกว่ารู้สึกเฉย ๆ ในการ

ปฏบัิตงิาน คิดเป็นร้อยละ 18.80 และรู้สึกว่าการปฏบัิตงิานนั้นไม่ยุ่งเลย คิดเป็นร้อยละ 15.27 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ iOpener ท่ีพบว่า บุคคลท่ีมีความสุขท่ีสุดเมื่อเทียบกับคนท่ีมีความสุขน้อยกว่าในการท างาน จะพบว่ามี

ความกระตือรือร้นมากกว่าร้อยละ 180 ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบอย่างมากต่องานท่ีปฏิบัติ แต่ยังกระทบกับความสัมพันธ์

กับผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ดว้ย 

และจากการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกคร้ังนี้  

มขี้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นควรเชิญพนักงานในสังกัดประชุมประจ าเดือน เพื่อให้พนักงานได้ชี้แจงถึงผลการ

ด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป การท่ีผู้บริหารและ

ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นให้ความส าคัญกับผลการด าเนินและให้ความสนใจรับฟังปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับพนักงาน 

โดยให้การสนับสนุนหากความคิดเห็นนั้นๆ ของพนักงานได้รับการยอมรับ หรือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมหากความคิดเห็นน้ันๆ 

ของพนักงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง ส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าความคิดเห็นและผลงานของตนเองได้รับการ

ยอมรับ ซึ่งส่งผลถึงความสุขในการปฏบัิตงิานด้านผลงานท่ีเพิ่มมากขึน้ ความภาคภูมิใจ ความไวว้างใจ และการได้รับการ

ยอมรับก็จะเพิ่มขึ้นตาม ยิ่งพนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงานด้านผลงานมากเท่าไหร่ ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ 

และการได้รับการยอมรับก็จะยิ่งเพิ่มมากขึน้ 

2. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเบือ้งตน้ควรเพิ่มแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นค ากล่าวชื่น

ชม การเลื่อนขั้นปรับต าแหน่ง หรือการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าปีเป็นพิเศษ ส าหรับพนักงานท่ีทุ่มเทและได้รับ

มอบหมายงานนอกเหนอืจากงานประจ า นอกจากนี้การให้ความสนใจและใส่ใจต่อพนักงานของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา

เบื้องต้น ก็จะยิ่งส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและคิดว่ามีความส าคัญต่องานท่ีปฏิบัติมากขึ้น 

ส่งผลถึงความสุขในการปฏิบัติงานด้านความเชื่อมั่นท่ีเพิ่มมากขึ้น ความภาคภูมิใจและความไว้วางใจในงาน ในตัวเอง  

และในองค์กรของพนักงานก็เพิ่มขึ้นตาม 
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3. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นควรแสดงให้พนักงานเห็นถึงความยุติธรรมในองค์กร โดยมอบหมายงาน

ต่าง ๆ ให้พนักงานทุก ๆ คนอยา่งเท่าเทียมกันหรือพจิารณาผลการปฏบัิตงิานของพนักงานตามเนื้องานจรงิไมเ่กี่ยวกับพวก

พ้อง เพราะนอกจากจะท าให้พนักงานคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความยุติธรรม ยังส่งผลถึงการชื่นชอบเพื่อนร่วมงานและ

การชื่นชมต่อค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรท่ีเพิ่มมากขึน้ ท าให้ความสุขในการปฏิบัติงานด้าน

วัฒนธรรมองค์กรเพิ่มขึ้นตาม ส่งผลต่อความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับในงาน ในตัวเอง  

และในองค์กรท่ีเพิ่มขึ้นด้วย 

4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นควรชี้แจงถึงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ชัดเจน  

อีกท้ังควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้ ในกรณีท่ีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป

ตามแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้ควรมีการสอบถามพนักงานถึงสาเหตุ พร้อมท้ังหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น และพนักงาน เพื่อให้แผนการปฏิบัติงานต่างๆ ส าเร็จลุล่วง การท่ีผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา

เบือ้งตน้ให้พนักงานได้ช้ีแจงและมสี่วนร่วมในการแก้ไขจะท าให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในวสิัยทัศน์ในการบริหารงานของ

ผู้บังคับบัญชา ส่งผลถึงความสุขในการปฏบัิตงิานด้านความผูกพันต่องานท่ีเพิ่มมากขึ้น ท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ 

ความไวว้างใจ และการได้รับการยอมรับท่ีเพิ่มมากขึน้ตามมา 

5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นควรส่งเสริมและสนับสนุนแนวความคิดและนวัตกรรมต่างๆ ที่พนักงานได้

คิดค้นและทดลองขึ้นเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับองค์กรปฏิบัติงานได้ง่ายมากขึ้น ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา

เบื้องต้นควรกล่าวช่ืนชมหรือพิจารณาการเลื่อนขั้นปรับต าแหนง่และการขึน้เงินเดือนประจ าปีเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญ

และก าลังใจให้แก่พนักงานเหล่านี้ พนักงานจะรู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ส่งผลต่อ

ความสุขในการปฏิบัติงานด้านความมั่นใจท่ีเพิ่มมากขึ้น ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจและการได้รับการยอมรับของ

พนักงานก็ดีขึน้ดว้ย 

6. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นควรชี้ให้พนักงานได้เห็นถึงจุดแข็งและข้อดีในการปฏิบัติงานของตนเอง 

โดยช่ืนชมในผลการปฏบัิตงิานท่ีเกิดขึน้และมอบหมายให้พนักงานปฏบัิตงิานในด้านท่ีช่วยเสริมจุดแข็งและข้อดี พร้อมท้ังให้

เรียนรู้ในด้านอื่นเพื่อเพิ่มจุดแข็งและข้อดใีนการปฏบัิตงิานของพนักงานให้มากขึ้น พนักงานจะเล็งเห็นถึงจุดแข็งและข้อดใีน

การปฏบัิติงานของตนเอง พร้อมท้ังแสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดนีั้นๆ ท าให้ผลการปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วง พนักงานรู้สึกว่า

มีพลังงานในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้ถึงจุดสูงสุดได้ท่ีเพิ่มมากขึ้น  

ตามมาซึ่งความภาคภูมิใจ ความวางไว้วางใจ และการได้รับการยอมรับ 

บรรณานุกรม 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค. (2556). รายงานประจ าปกีารไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 2556. จาก  

https://www.pea.co.th/introduction/SiteAssets/Pages/Introduction_018 /PEAAnnreport%202013TH.pdf 

นศิากร ชุตมิันต์กุลดลิก. (2553). ความสุขในการท างานของพนักงานกองการผลิต 1 โรงไฟฟา้แมเ่มาะ จังหวัดล าปาง. 

จาก http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2553/mba 0953nc_ch2.pdf 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2560) 

 

Vol. 3 No. 1 (January – March 2017)   80 

 

ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร. (2558). ท าอย่างไรให้พนักงานมคีวามสุขในการท างาน. จาก

https://prakal.wordpress.com/2015/02/16 

เพ็ญพชิชา ตัง้มาลา. (2553). ความสุขในการท างานของพนักงานกองบ ารุงรักษากลาง โรงไฟฟา้แม่เมาะจังหวัดล าปาง. 

จาก http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2553/mba 0353pt_ch2.pdf 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2558). ข้อมลูท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดพษิณุโลก. จาก 

http://traffregion.otp.go.th/mis/Geography/geo_ location.aspx?rid=17&pid=65&zid=0&tab=0 

ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง. (2558). จ านวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและ 

จังหวัดตา่ง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557. จาก 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 

สุรัตพิมิพ ์ถ้ าทอง. (2554). ความสุขในการท างานของครูระดับประถมศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาล าปาง เขต 3. จาก http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2554/mba0854st_abs.pdf 

เสริมสกุล คล้ายแก้ว. (2558). นโยบายการบริหารและพัฒนา การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค. จาก 

https://www.pea.co.th/News/Pages/pea-inter-240658.aspx 

iOpener Institute for People and Performance. (2011). The Science of Happiness at Work. จาก  

https://www.iopenerinstitute.com/the-science-of-happiness-at-work%E2%84%A2.aspx 

Sirilak Uttayarath. (2557). 5 วธีิสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีพนักงานอยากได้. จาก https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ 

 

 

 

https://prakal.wordpress.com/author/prakal/
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf
https://www.pea.co.th/News/Pages/pea-inter-240658.aspx

