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 การวิจยัคร้ังน้ี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศึกษาระดับความสขุในการทํางานของบคุลากรในสถานศกึษาเทศบาล 2) ศกึษา

ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสขุในการทาํงานของบคุลากรในสถานศกึษาเทศบาล และ 3) ศกึษาแนวทางเพือ่สรา้งความสขุในการ

ทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ปัจจัย

ท่ีสง่ผลตอ่ความสุขในการทํางานของบคุลากรในสถานศึกษาเทศบาลจงัหวดันครศรธีรรมราช 2) ศกึษาแนวทางการพัฒนา

ปจัจยัเพ่ือสร้างความสุขในการทํางานของบคุลากรในสถานศกึษาเทศบาล จงัหวดันครศรธีรรมราช กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั 

คือ บุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 258 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 

2 ฉบับ เป็นแบบสอบถามวัดระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรและแบบสอบถามวัดปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุข

ในการทาํงานของบคุลากร การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรสํ์าเร็จรปูทางสถิติ เพือ่หาค่ารอ้ยละ คา่เฉลีย่ ( ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

ผลการวิจัยพบว่า

 1. ระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมและ

รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกด้าน ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คือ ดา้นความม่ันคงในชีวติ และทรัพยส์นิ รองลงมาคอื ดา้นครอบครวั 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านความสําเร็จของงาน
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 2. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสขุในการทํางานของบคุลากรในสถานศกึษาเทศบาล จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านค่านิยมส่วนบุคคล รองลงมา คือ ด้านงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือด้านฐานะเศรษฐกิจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านงาน 2) ด้านค่านิยม

ส่วนบุคคล และ 3) ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

 3. แนวทางการพัฒนาปจัจยัเพือ่สรา้งความสขุในการทํางานของบคุลากรในสถานศกึษาเทศบาล จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

ดังนี้

  3.1 ด้านงาน วิธีและแนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการทํางาน 2) สนับสนุนส่งเสริม

เทคโนโลยี 3) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน และ 4) สร้างมาตรฐานและเครื่องมือวัดผลงานอย่างเป็นระบบ

  3.2 ด้านค่านิยมส่วนบุคคล วิธีและแนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างความพึงพอใจในการทํางาน 2) กระตุ้น

ให้บุคลากรรักเกียรติศักดิ์ศรีและอาชีพ 3) จัดหาสวัสดิการ เงินเดือนค่าจ้างที่ เป็นธรรม และ 4) เน้นการบริหารตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.3 ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว วิธีและแนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

บุคลากรครูและผู้บริหารในการปฏิบัติงานและสร้างความเป็นเอกภาพในการทํางานของสถานศึกษากับครอบครัว

คำาสำาคัญ: การจัดการศึกษาของเทศบาล, แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทํางาน, แนวคิดและทฤษฎี

 การบริหารองค์กร, ความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข

 ของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล

ABSTRACT

 The objectives of research ware to 1) study of the level of happiness at work of the personnel in 

schools 2) study the factors that contribute to happiness at work of of the personnel in schools and 

3) to datermine the appropriate approach to make the personnel happy at work in Nakhon Si Thammarat

Municipality. Research procedure consisted of 2 steps 1) Analysis of factors affecting the pleasure of 

work and 2) study and development in order to stay in the work force in the schools in Nakhon Si 

Thammarat Municipality.

 The samples used in this study was 258 schools personnel. The research tool was two question-

nare consisted of 1) questionnare to measure of the level happiness and 2) questionnare to measure 

factors that affect work happiness. The data were analyzed by a computer program to deternine, mean 

( ), standard diviation (S.D.) and Multiple Regression.

Researchfindings:

 1. A level of happiness at work of the personnel in schools in Nakhon Si Thammarat Municipality 

in overall at high level aspects. The highest average was recurity of life and property, the recond order 

average was the family and the lowest order average was success on the job.
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 2. Factor affecting the happiness at work of the personnel in schools in Nakhon Si Thammarat 

Municipality in overall at high level aspects. The highest overage was the personel values the recond 

order average was the work, and the lowest order average was the economic. Factor affecting the 

happiness at work was 3 aspects as follows 1) the work 2) the personal values and 3) the relationship 

of the family.

 3. The guidline of factors development for the happiness at work of the personnel in schools in 

Nakhon Si Thammarat Municipality.

  3.1 The work aspect : Method /build approach happiness by 1) create on enveronment that is 

conductive to work 2) support and promotion of technology 3) staffing to suit the job and 4) standards 

and performance measures in systematic way.

  3.2 Personal values aspect : Method/build approach happiness by 1) satisfactions on the job 

2) motivate pesonnel the honors and prestige 3) provision of walfare pay a faire wages and 4) the 

management principles of sufficieney economy.

  3.3 The relationship of the family aspect : Method/build approach happiness by 1) creating a 

good relationship between the teachers and the administrators in the performance and 2) create unity 

in the work of the schools and the family.

Keywords: Education, civic, concepts and theories associated with the pleasure of making the concept 

 and theory of organization, the joy of the people in the study of factors affecting the health 

 of people in school district.

บทนำา

 ความสขุเปน็สิง่ท่ีทกุคนปรารถนา และอาจกลา่วได้ว่าเปน็จดุมุง่หมายสงูสดุตามธรรมชาตขิองมนุษย ์มนษุยไ์มต่อ้งการ

อะไรนอกจากความสุข การกระทําใด ๆ ล้วนต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความสุขเสมอ (พระมหาจรัญ คมฺภีโร (อับแสง), 

2547) ความสุข คือ กิจกรรมของจิตที่สอดคล้องกับความดีงาม (ทิพย์วัลย์ ศรีจันทร์, 2547) เป็นความรู้สึกที่ดี เรียกว่า

สุขภาวะ ซึ่งเป็นความพอใจในชีวิต ที่มีความพึงพอใจต่อเป้าหมายหลักของชีวิตรวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับ การกระทํา

ในสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งนํามาซึ่งความดีงาม รับรู้ว่าดี มีอารมณ์ทางด้านบวกสูง และมีอารมณ์ทางด้านลบตํ่า คนที่มีความสุขจะ

แสดงออกให้เห็นทั้งทางร่างกายและคําพูด การแสดงออกเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้นมีอารมณ์ท่ีร่าเริงและเบิกบาน 

ความสุขเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุด การมีชีวิตที่มีความสุขสนุกสนานเป็นความปรารถนาที่อยากคงไว้ให้ยาวนาน คนที่มีความ

สุขจะคิดทําแต่ในสิ่งที่ดี ซึ่งจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกไม่มีความสุข (Layard, 2005) ซึ่งความสุขนั้นเป็นการสร้างสมดุล

ทางอารมณ์ในด้านบวกและด้านลบในแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  ที่มากระทบทั้งภายในและ

ภายนอก (ทพิยว์ลัย ์ศรจัีนทร,์ 2547) สว่นความสขุในการทํางานเป็นเรือ่งของจติใจ หากมคีวามพึงพอใจตอ่งาน ไม่วา่งานนัน้

จะมลีกัษณะอยา่งไรกร็กัและพอใจทีจ่ะทําอยา่งเตม็ความสามารถ หากเริม่ตน้ด้วยความพึงพอใจกจ็ะทํางานไดด้ไีมเ่บือ่งาน

แม้มีอุปสรรค ก็ไม่ท้อถอย (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2546) 
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คนทํางานย่อมมองหาประโยชน์ของการสร้างความสุขในการทํางาน เพื่อให้ตัวเรามีความสุขเกิดคุณค่าและสามารถดํารง

ชีวิตได้อย่างเหมาะสม คนทํางานทุกคนต้องการความมั่นคงในงานท่ีทํา ต้องการท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าท่ีสําคัญต่อ

องคก์ร ตอ้งการมสัีมพันธภาพทีดี่จากสมาชกิของกลุม่ในสาขาวชิาชพี ทัง้นีต้อ้งหมัน่บํารงุจติใจโดยการเสรมิแรงทางบวกตอ่

การทํางานอยู่เสมอ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้ให้และเอื้อเฟื้อ แบ่งปันต่อผู้อื่นอยู่เสมอ สอดคล้องกับ 

สวุรรณ ีจนัทรด์าํเนนิพงศ ์(2551) ท่ีวา่ “งานคอืชวีติ ชีวติคอืงานบนัดาลสขุ ทาํงานใหส้นกุ เปน็สขุเมือ่ทาํงาน” การหาถอ้ยคาํตา่ง ๆ

มากล่าวเพือ่ปลกุเรา้อารมณข์องคนทํางานใหเ้กดิความมุง่มัน่มพีลงัในการทํางานเกดิได ้และในชวีติจรงิแลว้เราสามารถจดั

สมดลุงานและชวีติให้ลงตัวได้ในทกุโอกาสเชน่เดียวกนั สอดคลอ้งกบัสรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท์) อรรถมานะ (2541) ท่ีกลา่ววา่

คนทํางานยอ่มทุม่เทกาํลังกายกาํลงัใจเพือ่ผลตอบแทนทีค่วรไดร้บั สิง่เหลา่นีจ้ดัอยูใ่นความตอ้งการข้ันพืน้ฐานของมนษุยท้ั์งสิน้

มนุษย์จึงได้พยายามแสดงออกถึงการทํางานที่ต้องประสานหรือสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในรูปแบบของความร่วมมือเพ่ือให้

งานทีบ่รรลถุงึประสทิธิภาพและประสทิธผิลสงูสดุสาํหรบัหนว่ยงานหรอืทีท่าํงานกต็อ้งพฒันาตนเองใหม้คีวามกา้วหนา้เพือ่

แข่งขันกับคู่แข่งอยู่เสมอ การสร้างองค์กรให้เกิดความเป็นระบบมีระเบียบมีข้อตกลงร่วมกัน สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในองค์กรรวมถึง มีการบํารุงขวัญของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เมื่อคนทํางานมีความ

สขุย่อมสง่ผลโดยตรงตอ่องคก์ร และยงัผลกระทบไปยงัครอบครวัของผูป้ฏบัิตงิาน ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัและหนว่ยงานใกลเ้คยีง 

เคร่ืองมอืการสรา้งความสขุในชวีติของคนทํางาน มแีนวทางในการสรา้งความสขุในทีทํ่างาน (Happy Workplace) ทีเ่รยีก

ง่ายๆ ว่า Happy 8 (ชาญวิทย์ , 2551) หรือความสุขทั้งแปด ประกอบไปด้วย 1) สุขภาพดี (Happy Body) คือ การส่ง

เสริมสขุภาพของพนักงานให้แขง็แกรง่ทัง้กายและจติใจ 2) นํา้ใจงาม (Happy Heart) คอื การกระตุน้ใหเ้กิดความเอือ้อาทร

ตอ่กนัและกนั 3) ทางสงบ (Happy Soul) คอื การสง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา กระตุน้ใหเ้กดิความศรทัธามศีลีธรรมในการ

ดําเนินชีวิต 4) ผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต 

การสร้างกิจกรรมบันเทิงพักผ่อนลดความเครียดในการทํางาน 5) หาความรู้ (Happy Brian) คือ การส่งเสริมให้พนักงาน

รู้จักศึกษาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดทักษะความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการ

ทาํงาน ชวิีตเกดิความมัน่คง 6) ปลอดหนี ้(Happy Money) คอื การสนบัสนนุใหพ้นกังานรูจ้กัเกบ็รูจ้กัใชเ้ปน็หนี ้บรหิารการ

ใช้จา่ยของตนเองและครอบครวัอยา่งถกูวธิ ีมกีารออมเพือ่ให้เกดิความมัน่คงทางการเงนิไมม่หีนีส้นิลน้พน้ตวั 7) ครอบครวั

ด ี(Happy Family) คอื การสง่เสรมิใหพ้นกังาน ตระหนักในความสาํคัญของครอบครวั การซือ่สตัยซ์ึง่กนัและกนัการสร้าง

ครอบครัวที่เข้มแข็ง และอบอุ่น 8) สังคมดี (Happy Society) คือ การสนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน

ที่พนักงานทํางานและพักอาศัย ให้มีสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีดี ซ่ึงแนวทางท้ัง 8 ประการ จะก่อให้เกิดสุขภาวะท่ีดี

ทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

 ปัจจุบนัมนษุยม์ีความเกี่ยวขอ้งกบังานมากที่สดุ งานมีความหมายและเป็นสิ่งสาํคญั เพราะงานเป็นแหล่งของรายได้

หรอืเงนิทีจ่ะนาํไปใชจ้า่ยเพือ่จดัหาสิง่ทีจํ่าเปน็สาํหรบัการดาํรงชวีติทีด่ชีว่ยใหม้คีวามสขุสบาย (พวงเพญ็ ชนุหปราน, 2549) 

แต่เงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการส่งเสริมความสุขให้แกม่นุษย์เสมอไป การสร้างความพึงพอใจ รู้สึกถึงคุณค่าของงาน มีเจตคติ

ทีดี่ต่องาน เกดิความภาคภมูใิจตอ่ความสําเรจ็ และการไดร้บัการยอมรับจากสงัคม ลว้นสง่เสรมิใหม้นษุยร์บัรูถ้งึคณุคา่ของ

ชีวิตจากการทํางานทั้งสิ้น (Layard, 2005) ที่บุคคลรับรู้ถึงคุณค่าของงาน มีความภาคภูมิใจต่องาน มีเป้าหมายในการ

ทาํงานทีเ่ดน่ชดั รูสึ้กสนกุ มคีวามสขุทีไ่ดท้าํงาน สง่เสรมิอารมณใ์หป้ฏบิตัเิปน็สิง่สาํคญัทีจ่ะสง่เสรมิคณุคา่ และความภมูใิจ

แก่บุคลากร (Manion, 2003) ที่สําคัญการมีความสุขในการทํางานก็คือการได้เลือกทํางานที่ชอบ ก็จะมีการหาวิธีทํางาน

ให้มีความสุขและพึงพอใจ กําหนดเป้าหมายเพื่อให้หนทางสู่ความสําเร็จ แล้วลงมือปฏิบัติงานด้วยความสุขความสําเร็จใน

งานก็จะตามมา (จิรา เติมจิตรอารีย์, 2550) และหากองค์กรใดแสวงหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และ

สามารถดึงดดูสรา้งแรงจงูใจในงานใหเ้กิดการคงอยูน่านทีส่ดุยอ่มทําใหอ้งค์กรมคีวามม่ันคง และประสบความสําเรจ็ได้งา่ย 



88 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

ในการที่องค์กรจะประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนับเป็นหัวใจหลักสําคัญที่สุดขององค์กร 

(ชีวนันท์ พืชสะกะ, 2544) ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการเหมือนกันคือ ความสุขในการทํางาน และองค์กรที่

ต้องการให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน จะต้องส่งเสริมปัจจัยทางบวก และสกัดกั้นปัจจัยทางลบ ถ้าบุคลากรมีความ

สขุในการทาํงาน ผลผลติขององคก์รกจ็ะเพิม่ขึน้และทาํให้สงัคมโดยรวมดข้ึีนดว้ย (พวงเพญ็ ชนุหปราน, 2549) และในการ

ปรับปรงุพฒันาคณุภาพชวีติการทํางานของบคุลากรทางสุขภาพอยา่งตอ่เนือ่งเพ่ือท่ีจะสง่เสรมิใหม้คีวามสขุยงัเป็นอกีวธีิการ

หนึ่งในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการตามแนวนโยบายภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สงัคมแหง่ชาตฉิบับที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ทีมุ่ง่เนน้การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ยดึคนเปน็ศูนยก์ลาง ยดึหลกัเศรษฐกจิ

พอเพียง และมุ่งเน้นให้สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล และมียุทธศาสตร์ที่สําคัญ คือ การสร้าง

ระบบบริหารที่สุขใจ โดยการสร้างระบบที่ทําให้บุคลากรมีกําลังใจได้รับความชื่นชม และมีความสุขในการลดความขัดแย้ง 

ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมสนับสนุนอุดมคติของวิชาชีพในการทํางานเพื่อสังคม การทําความดี และความภาค

ภูมิใจในคุณค่าของงาน (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) หากองค์กรใดมีนโยบาย

ในการเสรมิสรา้งความสขุในการทํางานใหเ้กดิขึน้กับบคุลากร ยอ่มทําใหเ้ขาเหลา่นัน้ปฏบิตังิานอยา่งเตม็ศกัยภาพดว้ยความรกั

มีความสุข กระตือรือร้น ทุ่มเทต่อการทํางาน รู้สึกสนุกท่ีได้ทํางานมีความ ยึดมั่นผูกพัน เกิดการคงอยู่ และไม่คิดหนี

ออกจากงาน (ทองคํา สรวมศิริ, 2546) 

 ในสภาพปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมีภาระหน้าท่ีหนักมากข้ึน มีเวลาพักผ่อนน้อยลง แม้ในช่วง

เวลาที่ปิดภาคเรียนที่ควรเป็นเวลาพักผ่อน ความสุขในการทํางานของบุคลากรในองค์กรกําลังถูกบั่นทอนลงอย่างต่อเนื่อง 

อันมีสาเหตุมาจากองค์กรมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับยุคโลกาภิวัตน์ และก้าวเข้าสู่ยุคของความรุ่งเรืองที่ทันสมัย รองรับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การสื่อสารและเทคโนโลยี (พวงเพ็ญ ชุนหปราน, 2549) ทั้งข้าราชการยังมีภาระอัน

หนกัหน่วงทีต่อ้งรับผิดชอบมากมาย จงึทาํใหป้ระสบปญัหาในการทาํงาน บุคลากรอาจเกดิความทอ้แทแ้ละความสขุในการ

ทาํงานทําใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานลดลง นัน้หมายถงึความทอ้แท ้ทําให้ประสทิธภิาพในการทํางานลดลงนัน้หมายถงึ

คุณภาพของตัวผู้เรียนด้วย (จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2546) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อนําผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในกําหนดกลยุทธ์การพัฒนา ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความ

สุขในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ต่อผู้เรียนนําไปสู้เป้าหมายความสําเร็จสืบไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3.เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ขอบเขตของการวิจัย

  การวิจัยคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัด

นครศรีธรรมราช 7 ด้าน ได้แก่ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ด้านงาน 

ด้านเพื่อนและสังคมรอบด้าน ด้านความมีอิสระส่วนบุคคล ด้านค่านิยมส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความสุขในการทํางาน

ของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาลเทศบาล ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ด้านครอบครัว ด้านเพื่อนและสังคม ด้านความสําเร็จในการทํางาน
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วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ บุคลากรครูในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรครูในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

ได้มาจากกลุ่มประชากรโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และใช้ตารางกําหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krcjcic & Morgan, 1970 อ้างถึงใน ไพศาล หวังพานิช, 2554) ได้กลุ่มตัวอย่าง 

258 คน 

  วิธีดําเนินการการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อศึกษาและพัฒนาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขั้นตอนในการวิจัย 2 

ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 ข้ันตอนที่2 การศกึษาแนวทางการพฒันาปจัจยัเพือ่สรา้งความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ประกอบด้วย

 แบบสอบถามในการวจัิยเก่ียวกบัระดับความสขุในการทาํงานและปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสขุในการทาํงานของบุคลากร

ในสถานศึกษาเทศบาล จํานวน 2 ฉบับ

 ฉบบัที ่1 เปน็แบบสอบถามวดัระดับความสขุในการทํางานของบคุลากร ประกอบดว้ย 5 ดา้น คอื 1)  ด้านความมัน่คง

ในชีวิตและทรัพยสิ์น  2)  ด้านสขุภาพกายและสขุภาพจติ  3)  ดา้นครอบครวั  4)  ดา้นเพ่ือนและสงัคม และ  5)  ดา้นความสําเรจ็

ในการทํางาน 

 ฉบับที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร ประกอบด้วย 7 ด้าน  1)  ด้านฐานะเศรษฐกิจ 

2)  ด้านสขุภาพ  3)  ดา้นความสมัพนัธข์องคนในครอบครวั 4) ดา้นงาน 5) ดา้นเพือ่นและสงัคมรอบขา้ง  6)  ด้านความมอีสิระ

ส่วนบุคคล และ 7) ด้านค่านิยมส่วนบุคคล 

การเก็บข้อมูล

  ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อขอหนังสือเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 258 ฉบับ 

  ประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและได้

แบบสอบถามกลับคืนมา 258 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ

  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ
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  วเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสขุในการทํางานของบคุลากรในสถานศกึษาเทศบาลจงัหวดันครศรธีรรมราช โดยใช้

สถิติการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ซึง่ลกัษณะการวเิคราะหก์ารถดถอยเปน็เทคนคิการศกึษาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุ (X1) 2 ตัวขึ้นไป กับตัวแปร (Y) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป

ทางสถิติ

ผลการวิจัย

  ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอ

ไว้ในตาราง4

 

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม

ระดับความสุขในการทำางานของบุคลากร
ระดับความสุข

S.D. แปลผล

1 . ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 4.00 0.51 มาก

2 . ด้านสุขภาพกาย/สุขภาพจิต 3.91 0.55 มาก

3 . ด้านครอบครัว 3.95 0.60 มาก

4 . ด้านเพื่อนและสังคม 3.86 0.52 มาก

5 . ด้านความสําเร็จในงาน 3.84 0.47 มาก

รวม 3.89 0.43 มาก

 จากตาราง 4 แสดงว่า ระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (  = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความมั่นคง

ในชีวิตและทรัพย์สิน ( =4.00) รองลงมาด้านครอบครัว ( =3.95) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ ด้านความสําเร็จ

ในงาน ( =3.84) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัด

นครศรีธรรมราชได้เสนอไว้ในตาราง 11

ตาราง11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร ในสถานศึกษา

เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมและรายด้าน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางานของบุคลากร
ระดับความสุข

S.D. แปลผล

1. ด้านฐานะเศรษฐกิจ 3.32 0.59 มาก

2. ด้านสุขภาพ 3.70 0.47 มาก

3. ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 3.72 0.56 มาก

4. ด้านงาน 3.97 0.51 มาก

5. ด้านเพื่อนและสังคมรอบด้าน 3.75 0.51 มาก

6. ด้านความมีอิสระส่วนบุคคล 3.73 0.47 มาก

7. ด้านค่านิยมส่วนบุคคล 4.04 0.40 มาก

รวม 3.75 0.40 มาก

 จากตาราง 11 แสดงว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

6 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 1 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านค่านิยมส่วนบุคคล ( = 4.04) 

รองลงมาด้านงาน ( = 3.97) และด้านเพื่อนและสังคมรอบด้าน ( = 3.75) ตามลําดับ

  ผลการวิเคราะห์เนื้อหา การอภิปรายกลุ่มสนทนา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสุขในการทํางานของ

บุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ด้านงาน มีแนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน 2) สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยี 

3) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและ 4) สร้างมาตรฐานและเครื่องมือวัดผลงานอย่างเป็นระบบ

  ด้านค่านิยมส่วนบุคคล มีแนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างความพึงพอใจในการทํางาน 2) กระตุ้นให้บุคลากร

รักเกียรติศักดิ์ศรีและอาชีพ 3) จัดหาสวัสดิการ เงินเดือนค่าจ้างที่เป็นธรรม และ 4) เน้นการบริหารตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

  ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว วิธี/แนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรครู

และผู้บริหารในการปฏิบัติงานและสร้างความเป็นเอกภาพในการทํางานของสถานศึกษากับครอบครัว

อภิปรายผล

  ผลการวจิยัพบวา่ระดับความสขุในการทํางานของบุคลากรในสถานศกึษาเทศบาล จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยภาพรวม

และรายรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก อธบิายไดว้า่ การทีบ่คุลากรในสถานศกึษา มรีะดบัความสขุในการทํางานอยูใ่นระดับมาก

เกิดจากสถานศึกษาเทศบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรในสถานศึกษาโดยให้ความเสมอภาคและสร้างเจตคติ

ที่ดีกับทุกคนโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้วยความเข้าใจในตัวบุคลากรที่มีสถานภาพและความต้องการที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะดา้นได้เปน็อยา่งดี ดังนัน้การบรหิารในสถานศกึษาจงึมไิดมุ้ง่เนน้หวงัเพยีงใหบ้คุลากรครใูนสถานศกึษา

ทํางานเท่านั้น ต้องควบคู่ไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

จิตใจ และสติปัญญา ที่มีความเอื้ออาทรเชิงสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามในตนเอง และสังคมอย่างมีความสุข
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  1. จากการศึกษาระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า

ระดับความสุข 5 ด้าน พบว่าระดับความสุขเพียงมี 3 ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1) ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) ด้านครอบครัว และ 3) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ ด้านความสําเร็จในงาน เป็นด้านความสุขที่สําคัญสามารถนํา

มาพัฒนาหาแนวทางสร้างความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาลโดยอธิบายในแต่ละด้านดังนี้

  1.1 ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับสูงสุด อธิบายได้ว่าเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการ

สรา้งเจตคตทิีด่ใีนการทาํงานใหแ้กบ่คุลากร ดว้ยการสรา้งความเชือ่มัน่ความศรทัธาใหเ้กดิขึน้กบัการทาํงานในหนา้ที ่ทีร่บั

ผิดชอบด้วยการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จในการทํางานโดยการพิจารณาความดีความชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่ง

หน้าที่ และให้สวัสดิการต่างๆ ต่อคุณภาพชีวิตด้วยผลงานที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับที่ผ่านมา

  1.2 ด้านครอบครัว อยู่ในระดับรองลงมา อธิบายได้ว่าสถานศึกษาเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของสมาชิกในครอบครัวของบุคลากรครูโดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับ

สถานศกึษาไดม้โีอกาสทํากิจกรรมร่วมกนัด้วยการจัดกจิกรรมตามเทศกาลตา่งๆ เชน่ จดังานปใีหม ่งานสงกรานต ์ทัศนศกึษา

ดูงานนอกสถานที่เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและบุคลากรมีเวลาผักผ่อนอยู่พร้อมหน้ากันด้วยความอบอุ่น

  1.3 ด้านความสําเร็จในงาน อยู่ในระดับสุดท้าย อธิบายได้ว่าเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นความสําคัญ

ของงานมากกว่าบุคลากร ไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และไม่เปิดโอกาสให้คนเก่ง

แสดงความสามารถ ขาดความยุติธรรม และเห็นแก่รางวัลผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นส่วนใหญ่

  2. จากการศกึษาปจัจัยทีส่่งผลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรในสถานศกึษาเทศบาล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1) ด้านค่านิยมส่วนบุคคล 2) ด้านงาน 

และ 3) ดา้นเพือ่นและสงัคมรอบด้าน ซึง่เปน็ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ความสขุทีสํ่าคญัสามารถนํามาพฒันาหาแนวทางสรา้งความสขุ

ในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาลโดยอธิบายในแต่ละด้านดังนี้

  2.1 ด้านค่านิยมส่วนบุคคล อยู่ในระดับสูงสุด อธิบายได้ว่าเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการสร้างเจตคติที่ดี

ในการทํางานให้แก่บุคลากร ด้วยการสร้างความความพึงพอใจในการทํางานด้วยการกระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษามี

ความรักในเกียรติศักดิ์ศรีและอาชีพ มีเชื่อมั่นความศรัทธากับการทํางานในหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ และรางวัลให้สวัสดิการ

ต่างๆ แก่บุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างมีความสุข

  2.2 ดา้นงาน อยูใ่นระดบัรองลงมา อธบิายไดว้า่ สถานศกึษาเทศบาล จงัหวดันครศรธีรรมราชได้สรา้งบรรยากาศ

ทีเ่อือ้ตอ่การทํางาน และสนบัสนนุสง่เสรมิเทคโนโลยใีหกั้บบคุลากรทีเ่หมาะสมกบังาน ทัง้เนน้การมีสว่นรว่มในการทํางาน 

เปิดโอกาสใหบ้คุลากรกลา้แสดงออกและตดัสนิใจในงานหนา้ที ่ทีร่บัผดิชอบ ดว้ยความพงึพอและมคีวามสขุในงานทีไ่ดรั้บ

มอบหมายอย่างสร้างสรรค์

  2.3 ด้านเพื่อนและสังคมรอบด้าน อยู่ในระดับสุดท้าย อธิบายได้ว่าสถานศึกษาเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เหน็ความสําคญัของบคุลากรในการทํางานดว้ยการสรา้งบรรยากาศทีด่รีะหวา่งเพือ่นรว่มงานด้วย สรา้งการทํางานเปน็ทีม 

เพือ่ให้เกดิความรกัความสามคัคี ดังญาติมติรใหค้วามชว่ยเหลอืซ่ึงกันและกันใหเ้กียรติซ่ึงกันและกันในการทาํตามภาระหนา้ท่ี

ในสถานศึกษาเทศบาล

 ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางานจะเกิดขึ้นกับบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชา 

หรือผู้นํามหีลักคณุธรรม จรยิธรรม ในการบรหิารบคุลากรในเทศบาลโดยการสรา้งเจตคตท่ีิด ีโดยสรา้งความศรทัธาเชือ่มัน่

ให้แก่บุคลากรในทุกระดับด้วยความเสมอภาคและสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรโดยการนําปัจจัยที่ส่งผลทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าว

มากําหนดเป็นนโยบายในการบริหารและดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดความสําเร็จ และความสุขในการทํางานด้วยความ

ภาคภูมิใจบริหารจัดการบุคลากรเทศบาลให้ทํางานอย่างมีความสุขด้วยการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีความมั่นคง
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ในวิถชีวีติ โดยการกําหนดเปา้หมายความสําเรจ็ทีช่ดัเจน ในดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีตํ่าแหนง่ ดว้ยความเสมอเทา่เทยีม 

พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรและสิทธิของตนเองที่มีต่อครอบครัว

  3. การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสุขในการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาเทศบาล จังหวัด

นครศรีธรรมราชพบว่า วิธแีละแนวทางสรา้งความสขุในการทาํงานของบุคลากรในสถานศกึษาเทศบาล จังหวดันครศรธีรรมราช 

มี 3 ด้าน ดังนี้

  3.1 ด้านงาน วิธีและแนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการทํางาน 2) สนับสนุนส่งเสริม

เทคโนโลยี 3) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและ 4) สร้างมาตรฐานและเครื่องมือวัดผลงานอย่างเป็นระบบ

  3.2 ด้านค่านิยมส่วนบุคคล วิธีและแนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างความพึงพอใจในการทํางาน 2) กระตุ้น

ใหบ้คุลากรรกัเกียรติรกัศกัดิศ์รแีละอาชพี 3) จดัหาสวสัดกิาร เงนิเดอืนคา่จา้งทีเ่ปน็ธรรม และ 4) เนน้การบรหิารตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.3 ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว วิธีและแนวทางสร้างความสุขโดย 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

บุคลากรครูและผู้บริหารในการปฏิบัติงานและสร้างความเป็นเอกภาพในการทํางานของสถานศึกษากับครอบครัว

ข้อเสนอแนะ

  1.ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  1.1 สถานศกึษาเทศบาลควรตระหนกัและเหน็ความสาํคญัในการพฒันาความสขุเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการทาํงาน

บุคลากรในสถานศึกษาด้วยกระบวนการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน

  1.2 สถานศึกษาควรสนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพด้วยการให้ขวัญและกําลังใจโดยจัดงบประมาณ

สนับสนุนโครงการ กิจกรรมต่างๆที่เอื้อต่อความสุขของบุคลากร และประโยชน์ต่อหน่วยงาน

  1.3 สถานศึกษาควรกําหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจ ในการทํางานร่วมกันกับบุคลากรในสถานศึกษาโดยมีตัวชี้วัด

ความสุขในการทํางานที่ชัดเจน

 2.ข้อเสนอแนะในการนำาไปปฏิบัติ

 ความสขุในการทํางานทีจ่ะเกดิขึน้ได้กบับุคลากรในสถานศกึษาเทศบาลผูบ้รหิารจะตอ้งสรา้งทศันะคตทิีด่แีกบ่คุลากร

ในสถานศกึษาเทศบาล ดว้ยการนําปจัจัยทีส่ง่ผลต่อความสขุทัง้ 3 ดา้น มากําหนดเปน็กลยทุธ์การบรหิารซึง่จะทําใหบ้คุลากร

เกดิคา่นิยมทีด่ตีอ่ตนเองและหนว่ยงานโดยคาํนงึถงึความสําเรจ็ในงาน ทีต่นไดร้บัมอบหมาย ดว้ยความรบัผดิชอบและเกดิ

ความพึงพอใจ ในการทํางานในสถานศึกษาเทศบาลได้อย่างมีความสุข

  3.ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

   3.1 ควรมกีารศกึษาวจิยัแนวทางพฒันาตวัชีว้ดัระดบัความสขุในการทํางานของบคุลากรครใูนสถานศกึษาองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

   3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบความสุขในการทํางานของบุคลากรครูในสถานศึกษาเทศบาล 

14 จังหวัดภาคใต้

   3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสุขในการทํางานของบุคลากรครูในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
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