
 
 

 

 
 

แรงจงูใจในการท างานท่ีมีผลต่อความสขุในการท างานของบคุลากรในหน่วยงาน 
กระบวนการยติุธรรม จงัหวดัสงขลา 

Working Motivation Affects the Happiness of Personnel in the  
Justice Institute, Songkhla 

  จนัทรจ์ริา  ศรสีว่าง 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาแรงจงูใจการท างาน ความสขุในการท างาน ของบุคลากรในหน่วยงาน
กระบวนการยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา เปรยีบเทยีบความสขุในการท างานจ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั และ 
ศกึษาแรงจูงใจในการท างานที่มผีลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุตธิรรม จงัหวดั
สงขลา ประชากรจ านวนทัง้สิน้ 270 คน สถติิทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test (One-Way ANOVA) และทดสอบสมมตฐิานเพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถิต ิ
Correlations และทดสอบสมมติฐานเพื่อวเิคราะห์ตวัแปรที่มผีลต่อระดบัความสุขในการท างานโดยใช้สถิติ  Multiple 
Regression  

ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 41-50 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
รายไดต่้อเดอืน 30,001-35,000 บาท สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากรขา้ราชการ และมรีะยะเวลาท างานในองคก์ร
มากกว่า 20 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงงจูงใจในการท างานและความสุขในการท างานอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
เปรยีบเทยีบความสขุในการท างานจ าแนกตามตวัแปรปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั พบว่า เพศ และระดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนัสง่ผลต่อความสุขในการท างานทีแ่ตกต่างกนั  ส่วนแรงจูงใจในการท างานทีม่ผีลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม จงัหวดัสงขลา พบว่า สภาพการท างาน ความมัน่คงในการท างาน 
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ความส าเรจ็ในการท างาน และลกัษณะงาน มผีลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุตธิรรมจงัหวดัสงขลา มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 สงขลา เป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสี่ของไทย มีประชากรมากเป็น 
อนัดบั 2 ของภาคใต้ ขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภาคใต้ มีจงัหวดัที่อยู่ติดกนัได้แก่ นครศรธีรรมราช พทัลุง 
ปตัตานี ยะลา สตูล และมอีาณาเขตตดิต่อกบัรฐัเคดาห์ และรฐัเปอรล์สิของประเทศมาเลเซยี แบ่งเขตการปกครองเป็น  
16 อ าเภอ และมีพื้นที่ใน 4 อ าเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ซึ่งประกอบด้วย อ าเภอนาทว ี  
อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบา้ยอ้ย  

 จากทีร่ฐับาลไดก้ าหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาประเทศใหเ้จรญิและรบัมอื
กบัโอกาสและภยัคุกคามแบบใหม่ ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวติที่ดขี ึ้นนัน้ องค์กรภาครฐัและภาคเอกชนจงึให้
ความส าคญัในการพฒันาองคก์รโดยปรบัเปลีย่นกลยุทธ์และยุทธศาสตรแ์ละใหค้วามส าคญัในการสรา้งองคก์รใหเ้ป็น
องค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0 ซึ่งมอีงค์ประกอบ 3 ประการ คือ คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชน
สมานฉนัท ์(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ : 2560) 



 
 

 

 
 

 องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคดิหลกัทีมุ่่งการด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายหลกัคอื 
“คนท างาน ในองคก์ร” ทีถ่อืเป็นบุคคลส าคญัและเป็นก าลงัหลกัของทัง้ครอบครวั องค์กร ชุมชน และสงัคม การสรา้ง
ความสขุในทีท่ างาน นับว่าเป็นปจัจยัส าคญัในการบรหิารองคก์ร มุ่งเน้นใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ร มคีวามสุขในการ
ท างาน ความสุขทีเ่กดิขึน้นัน้ก่อใหเ้กดิกระบวนการทางความคดิ ท าใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
ลดความตึงเครยีดจากการท างาน สภาพแวดล้อม รวมทัง้ลดความขดัแย้งภายในองค์กร ความสุขที่เกดิขึน้จากการ
ท างานเปรยีบเสมอืนน ้าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรบัเปลี่ยนและพฒันาในแนวโน้มที่ดขี ึน้ (ส านักงานส่งเสรมิและ
สนบัสนุนวชิาการ 4 : 2560)  
 หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม ประกอบดว้ย 4 หน่วยงานหลกั คอื ส านักงานศาล ส านักงานอยัการ 
สถานีต ารวจ และเรอืนจ า ซึ่งมหีน้าทีอ่ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคให้แก่ประชาชนผู้มอีรรถคดทีัง้ปวงและมี
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารประชาชนสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมไดโ้ดยสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม ประหยดัและทัว่ถงึ 
จะเหน็ว่าจากกระแสโลกาภวิตัน์กบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลกระทบทัง้ทางบวกและ
ทางลบต่อสงัคมไทย ท าใหก้ารกระท าผดิต่อบุคคลต่อสงัคมมคีวามรุนแรงและซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภยั
ทีก่่อโดยองคก์รอาชญากรรม บุคคลทีม่อีทิธพิลด้านการเงนิ เทคโนโลยแีละการเมอืง อกีทัง้ในช่วง เวลากว่าสบิปีมานี้
ความแตกแยกทางการเมอืง(ไทยรฐั: 2560) ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา  
ท าให้ปรมิาณคดทีี่ขึน้สู่ศาลมจี านวนมาก บุคลากรต้องรบัภาระปรมิาณงานที่เพิม่ขึน้ เกดิความเครยีดในการท างาน 
ความสุขในการท างานลดลง ถงึแม้รฐับาลจะเพิ่มเงนิสวสัดกิาร(เงนิเสีย่งภยั)ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงานของรฐัแลว้ก็
ตามแต่บุคลากรเหล่านัน้กย็งัไม่พบกบัความสขุ ซึง่ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความสขุทีแ่ทจ้รงินัน้ไม่ใช่ปจัจยัดา้นผลตอบแทนที่
ไดร้บัเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัมปีจัจยัอื่น ๆ ทีป่ระกอบเขา้ดว้ยกนั เช่น ความปลอดภยั สถานทีท่ างาน ความกา้วหน้าใน
หน้าทีก่ารงาน และสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้  
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษา “แรงจงูใจในการท างานทีม่ผีลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม จงัหวดัสงขลา” โดยผู้วิจยัเห็นว่าข้อมูลและผลการศึกษาครัง้นี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รในการก าหนดนโยบาย และน าไปเพิม่ความสขุในการท างานของบุคลากรภาครฐัในจงัหวดัสงขลาได้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา 
2. เพื่อศกึษาความสขุในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา 
3. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม จงัหวดั

สงขลา จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั  
4. เพื่อศกึษาแรงจูงใจในการท างานทีม่ผีลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการ

ยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา  

ขอบเขตการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื บุคลกากรในหน่วยงาน ศาลจงัหวดันาทว ี
ส านักงานอยัการจงัหวดันาทว ีเรอืนจ าอ าเภอนาทว ีสถานีต ารวจภูธรนาทว ีสถานีต ารวจภูธรจะนะ สถานีต า รวจภูธร
เทพา สถานีต ารวจภูธรสะบา้ยอ้ย และสถานีต ารวจภูธรสะทอ้น ซึง่มทีีต่ ัง้อยู่ใน 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา และประสบ
ปญัหาจากเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต ้ 
 ขอบเขตดา้นตวัแปร  
 ตวัแปรอสิระ (Independent variable)  คอื ปจัจยัส่วนบุคคล ศกึษาเฉพาะ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาท างานในองค์กร และศกึษาแรงจูงใจการท างาน โดยศกึษา



 
 

 

 
 

เฉพาะ (1) ปจัจยักระตุ้น ได้แก่ ด้านความส าเรจ็ในการท างาน การได้รบัการยอมรบันับถือ ลกัษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า (2) ปจัจัยด้านการบ ารุงรักษา ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหาร วิธีการบังคับบัญชา 
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน เงนิเดอืน สภาพการท างาน และความมัน่คงในงาน 
 ตวัแปรตาม (dependent variable) ศกึษาความสขุในการท างาน 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการศกึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2561 ถงึเดอืนมกราคม 2562 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ท าให้ทราบแรงจูงใจในการท างานและความสุขในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการ
ยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา  

2. ท าใหท้ราบถงึความสขุการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา จ าแนก
ตามปจัจยัสว่นบุคคล 

3. ท าใหท้ราบแรงจงูใจในการท างานทีม่ผีลต่อความสขุในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการ
ยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา 

4. สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการ เปลี่ยนแปลงนโยบาย ก าหนดสวสัดกิารภาครฐัใหแ้ก่บุคลากรเพื่อสร้าง

ความสขุในการท างาน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 นิยามของความสุข 
OK NATION BLOG (2561) ใหค้ านิยามของความสุขไวว้่า ความสุขคอืความพอใจกบัวถิชีวีติของตวัเอง 

และวางฝนัของตวัเองตามก าลงัทีต่นท าได ้การไดร้บัวตัถุและความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ท าใหพ้งึพอใจและยกระดบั
ฐานะเป็นการสรา้งเสรมิความสุขเพยีงภายนอก และสิง่เหล่านัน้มไิดอ้ยู่อย่างมัน่คงถาวรตลอดไป เพราะความต้องการ
ของคนเรานัน้ย่อมมคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้เสมอไม่มวีนัหยุดน่ิง  

ความสุขที่แท้จรงิเกดิจากขา้งในจติใจของคนเรา และถ้าจติใจไม่ว่าง เต็มไปด้วยอารมณ์อนัตรายต่าง ๆ 

ความสขุกจ็ะเกดิขึน้ไดย้ากยิง่ เพราะความสขุนัน้มกัเกดิขึน้ท่ามกลางความสงบเสมอ  

ศิรินทิพย ์ ผอมน้อย (2560) กล่าวว่า ความสุขในการท างานเกดิจากความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ซึ่ง
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เกดิจากองคป์ระกอบทีห่ลากหลายดงันี้ 

1. ความรูส้กึมัน่คงปลอดภยั คอื ความมัน่คง การไดร้บัความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา  
2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน ได้แก่การได้มโีอกาสเลื่อนขัน้ในต าแหน่งการงานที่สูงขึ้น การมโีอกาส

กา้วหน้าจากความสามารถในงานย่อมท าใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน เพศชายมคีวามตอ้งการในเรื่องนี้สงูกว่าเพศหญงิ            
3. สถานทีท่ างานและการจดัการ หมายถงึสภาพทีท่ างาน ทัง้ลกัษณะทางกายสภาพโดยทัว่ไป และลกัษณะ

ของการจดัการด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายงานนัน้ๆ รวมถงึ ชื่อเสยีงและเกยีรตภิูมขิองสถานทีท่ างานนัน้ดว้ย 
4. อตัราค่าจา้งทีไ่ดร้บั ผูป้ฏบิตัิงานเพศชายจะใหค้วามส าคญักบัค่าจา้งมากกว่าผูป้ฏบิตังิานเพศหญงิ และ 

ผูท้ีท่ างานในหน่วยงานภาคเอกชนใหค้วามส าคญัแก่ค่าจา้งมากกว่าผูท้ีท่ างานในหน่วยงานภาครฐับาล 
5. ลกัษณะงานทีท่ า คอื ลกัษณะเฉพาะของงานแต่ละประเภทซึง่มลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัออกไป เช่น 

งานสอน งานบริหาร งานบริการ เป็นต้น ลกัษณะของงานมีความสมัพันธ์กบัความสามารถของผู้ปฏิบตัิงานมาก  
หากบุคคลไดท้ างานตรงตามความตอ้งการและความถนดัของตนเองกจ็ะเกดิความพงึพอใจ 



 
 

 

 
 

6. การนิเทศงาน หมายถงึ การตดิตามดูแลใหก้ารปรกึษาและขอ้เสนอแนะแก่ผูป้ฏบิตังิาน การนิเทศงานมี
ความส าคญัและสามารถท าใหผู้ป้ฏบิตังิาน เกดิความรูส้กึพอใจต่องานได ้การนิเทศงานภายในหน่วยงานทีไ่ม่ดอีาจเป็น
สาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการยา้ยงานและลาออกจากงาน 

7.  ลกัษณะทางสงัคม การใชช้วีติในสถานทีท่ างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
8. สภาพการท างาน หมายถงึ สภาพสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ลกัษณะของแสงเสยีง การถ่ายเทอากาศ 

การจดัชัว่โมงการท างาน ฯลฯ ซึ่งองค์ประกอบด้านนี้ ผู้ปฏบิตัิงานเพศหญิงจะให้ความส าคญัมากกว่าผู้ปฏบิตัิงาน  
เพศชาย 

9. สิง่ตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่ผู้ปฏิบตัิงานได้รบันอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น เงินบ าเหน็จ  
ตอบแทนเมื่อออกจากงาน เงนิตอบแทนในโอกาสพเิศษ สวสัดกิารต่างๆ  

  10. บรรยากาศ สิง่แวดลอ้ม เครื่องไม้เครื่องมอืทีช่่วยในการท างาน สถานทีท่ างาน สะอาด รู้สกึปลอดภยั  
สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีส่ามารถจงูใจใหบุ้คคลท างานไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ 

  11. ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน การท างานทุกอย่างต้องมทีมีงานมเีพื่อนร่วมงานมผีู้บงัคบับญัชาหรอื
เจา้นาย ถา้ผูท้ างานสามารถเขา้กบัทุกคนเขา้กบัทุกระดบัได ้การท างานนัน้กจ็ะมคีวามสขุ 

  12. การยอมรบันบัถอื คนท างานทุกคนตอ้งการใหค้นอื่นยอมรบันับถอืใหเ้กยีรต ิมกีารปฏบิตัทิีด่ที ัง้ต่อหน้า
และลบัหลงั มคีวามจรงิต่อกนั 

  13. การสื่อสาร การสื่อสารในงานมสีองอย่าง แบบใชค้ าพูดกบัไม่ใชค้ าพูด การสื่อสารในงานมจีุดมุ่งหมาย
เพื่อใหร้วดเรว็ทนัเหตุการณ์ แบบใชค้ าพูดมหีลกัการ คอื ต้องพูดจรงิ พูดตรงไปตรงมา พูดเปิดเผย ส่วนการสื่อสารที่
ไม่ใช่ค าพดูไดแ้ก่ ประกาศ หนงัสอืเวยีน โน้ตเลก็ๆ กระดานเตอืนความจ า ฯลฯ การตดิต่อสื่อสารช่วยสรา้งความเขา้ใจ
ใหต้รงกนัแก่ผูร้่วมงาน ท าใหง้านสะดุดหรอืเกดิอุปสรรคน้อยลง 

  14.การพฒันาตน เป็นการสัง่สมความรู ้เพิม่ทกัษะในการท างานเพื่อใหเ้พิม่โอกาสใหม้คีวามกา้วหน้าในการ
ท างาน 

กล่าวโดยสรปุ ความสขุนัน้เกดิจากความรูส้กึภายในจติใจของแต่ละคน ซึง่การรบัรูค้วามสุขแตกต่างกนัไป

ตามความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ที่ผ่านมาตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบันโดยแต่ละคนมีการรับรู้ประสบการณ์ต่างๆ  

ทีแ่ตกต่างกนั จงึสง่ผลใหค้วามรูส้กึถงึความสขุภายในต่างกนัไปดว้ย ดงันัน้การทีจ่ะสรา้งความสุขโดยรวมใหเ้กดิขึน้ใน

องค์กรจงึต้องศกึษาภูมหิลงัของแต่ละบุคคลและน าหลกัแนวคดิองค์กรแห่งความสุขมาใช ้เพื่อสามารถบรหิารจดัการ

องคก์รใหม้คีวามสขุอย่างยัง่ยนืต่อไปได ้

แนวคิดองคก์รแห่งความสุข 
   ก้าวสู่องคก์รแห่งความสุขในยุค 4.0  : องคก์รแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพฒันาคนในองค์กร
อย่างมีเป้าหมายและก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการ
เปลีย่นแปลง น าพาองคก์รไปสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึง่องคก์รแห่งความสขุในยุค 4.0 ประกอบดว้ย (1) คนท างานทีม่ี
ความสุข (Happy People) พนักงานสามารถจดัสมดุลในชวีติได ้ตระหนักรูว้่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองคก์ร มคีวาม
เป็นมอือาชพี มคีรอบครวัทีอ่บอุ่น มศีลีธรรมและมคีวามเอือ้อาทรต่อตนเองและผูอ้ื่นโดยเป้าหมายสงูสุดของคนท างาน
ทีม่คีวามสุข คอื บุคลากรในหน่วยงานสามารถจดัสมดุลของชวีติผ่านโลกทัง้ 3 ใบของตวัเองได ้คอื โลกความสุขของ
ตนเอง โลกความสขุของครอบครวั และโลกความสขุององคก์ร (2) ทีท่ างานน่าอยู่ (Happy Home) คอืพนกังานรูส้กึว่าที่
ท างานเป็นบา้นหลงัที ่๒ มคีวามรกั ความสามคัค ีลกัษณะของทีท่ างานน่าอยู่ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ เป็นองคก์รที่
มกีารท างานเป็นทมี เป็นองค์กรที่มคีวามสุขในการท างานร่วมกนั  และเป็นองค์กรที่มีความคดิสร้างสรรค์ในการอยู่
ร่วมกนัและมกีารพฒันาร่วมกนั  (3) ชุมชนสมานฉนัท ์(Happy Teamwork) ชุมชนตอ้งมคีวามสามคัค ีมกีารท างานเป็น
ทมี มกีารช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนัและเอือ้อาทรกนั สงัคมรอบขา้งชุมชนสมานฉันทย์งัหมายความรวมถงึลูกค้า



 
 

 

 
 

หรอืผู้มสี่วนได้เสยีกบัองคก์ร รวมถงึชุมชน สงัคมพงึพอใจต่อการปฏบิตัิงานขององคก์ร (ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสรา้งเสรมิสขุภาพ, 2560,หน้า 4) 

 
  แนวคิดความสุข 8 ประการ 

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รมคีวามพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง น าพาองคก์รไปสู่การเตบิโตอย่าง
ยัง่ยืน แนวคิดความสุข 8 ประการเชื่อว่า คนท างานจะมีความสุขก็ต่อเมื่อสามารถจัดสมดุลของความสุขของโลก  
3 ใบทีท่บัซอ้นกนั ไดแ้ก่ ความสขุของตนเอง ความสขุของครอบครวั ความสขุขององคก์ร/สงัคม ซึง่ความสขุ 8 ประการ 
ประกอบดว้ยดงันี้ (นพ.ชาญวทิย ์วสนัตธ์นารตัน์ และคณะ,2559,หน้า 11,12) 
  1. การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body) คือ มีสุขภาพแขง็แรง 
ทัง้ร่างกายและจติใจ ใชช้วีติอย่างมคีวามสขุ ซึง่เกดิจากการรูจ้กัใชช้วีติ รูจ้กักนิ รูจ้กันอน 
  2. การเป็นผู้ที่มนี ้าใจช่วยเหลอืผู้อื่น (Happy Heart)  คอื การมนี ้าใจ การคดิถึงคนอื่น มนี ้าใจเอื้ออาทร 
ต่อกนัและกนั การรู้บทบาทของเจา้นาย ลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ และผลของการกระท าของ
ตนเองต่อสิง่ต่าง ๆ 

3. การเป็นผู้ที่สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) คือ การรู้จกัการผ่อนคลายกบัสิง่ 
ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติ เมื่อชวีิตในการท างานและการด าเนินชวีิตประจ าวนัมคีวามเครียด ต้องหาวธิีผ่อนคลาย  
เพื่อรกัษาสมดุลของชวีติไว ้

4. การเป็นผูร้กัการเรยีนรูแ้ละเป็นมอือาชพีในงานของตนเอง (Happy Brain) คอื การศกึษาหาความรู ้การ
พฒันาตวัเองตลอดเวลา เพื่อใหเ้ป็นมอือาชพีและเพื่อใหเ้กดิความมัน่คงกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) คอื เป็นผู้ใช้เงนิเป็น มีเงนิเกบ็ รู้จกัใช้ เป็นหนี้อย่างมีเหตุผล  
มชีวีติทีเ่หมาะสมกบัตนเอง หรอือาจกล่าวว่าเป็นบุคคลทีส่ามารถจดัการรายรบัรายจ่ายของตนเองได ้ทัง้นี้ต้องบรหิาร
จดัการรายรบัและรายจ่ายของตนเองและครอบครวัโดยอาจท าบญัชรีายรบั รายจ่าย 

6. การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul) คือ การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยเฉพาะ หิร ิ 
โอตปัปะ (ความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าของตน) ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกนัของ
สงัคมมนุษยแ์ละเป็นคุณธรรมทีส่ าคญัต่อการท างานเป็นทมี นอกจากนี้ควรมคีุณธรรมอื่น ๆ เช่น การเป็นคนด ีมศีรทัธา
ต่อศาสนา มศีลีธรรมในการด าเนินชวีติ มคีวามซื่อสตัย ์มคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยัตรงต่อเวลา 
  7. การเป็นผูท้ีร่กัและดแูลองคก์ร/สงัคมของตนเองได ้(Happy Society) คอื การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รและ
สงัคมโดยสงัคมม ี2 ระดบั คอื สงัคมในทีท่ างานกบัสงัคมนอกทีท่ างาน 

8. การเป็นผู้ที่ร ักและดูแลครอบครวัตนเองได้ (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมัน่คง  
ให้ความส าคญัต่อครอบครวั และครวัครวัเป็นก าลงัใจที่ดใีนการท างาน เพราะครอบครวัเป็นเหมือนภูมิคุ้มกนัเป็น
ก าลงัใจเมื่อตอ้งเผชญิกบัปญัหาหรอือุปสรรคในชวีติ การมคีรอบครวัเขม้แขง็จะท าใหส้งัคมมัน่คงดว้ย 

แนวคิดทฤษฎีทฤษฎีแรงจงูใจในการท างาน 
 แรงจงูใจ (Motivation) คอื กระบวนการทีค่วามพยายามของบุคคลไดร้บัการกระตุน้ ชีน้ า และรกัษาใหค้งอยู่ 

จนกระทัง่งานขององค์การบรรลุเป้าเหมาย การกระตุ้นหรือการเติมพลังด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็เพื่อเพิ่มพลังหรือ 

แรงขบัเคลื่อนเพื่อใหพ้นกังานใชค้วามพยายามท างานหนกัขึน้ แต่การกระตุน้ใหท้ างานหนักขึน้อย่างเดยีวอาจไม่ไดท้ า

ให้ผลงานดขีึน้ ยกเว้นความพยายามนัน้กระท าไปในทศิทางที่ใหป้ระโยชน์แก่องค์การอย่างสม ่าเสมอ ด้วยความไม่ 

ย่อทอ้กระทัง่บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ผูบ้รหิารมหีน้าทีจ่งูใจพนกังาน ในองคก์ารใดทีว่ตัถุประสงคห์รอืความตอ้งการ



 
 

 

 
 

ส่วนบุคคลของพนักงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร การจูงใจจะประสบผลส าเรจ็โดยง่าย เพราะเมื่อองค์การ

บรรลุเป้าหมาย พนักงานก็ได้รบัการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วย  (ร.ศ.วิรชั สงวนวงศ์วาน, 2559,  

หน้า 231) 

ทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์ ( Herzberg) 
ทฤษฎเีฮอรซ์เบอร์กเน้นอธบิายและให้ความส าคญักบัปจัจยั 2 ประการไดแ้ก่ตวักระตุ้น(Motivators) และ

การบ ารุงรกัษา(Hygiene) สองปจัจยัมอีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของงานเป็นอย่างยิง่ เฮอร์ซเบอร์กไดท้ าการศกึษาโดย
สมัภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจท างานของนักบญัชแีละวศิวกรจ านวน 200 คน ผลการศกึษาสรุปว่าความพอใจใน
การท างานกบัแรงจงูใจในการท างานของคนมคีวามแตกต่างกนัคอืการทีบุ่คคลพอใจในงาน ไม่ไดห้มายความว่าคนนัน้มี
แรงจูงใจในงานเสมอไป แต่ถ้าคนใดมแีรงจูงใจในการท างานแลว้คนนัน้จะตัง้ใจท างานใหเ้กดิผลดไีด ้ผลการศกึษาจงึ
แสดงใหเ้หน็ผลของปจัจยั 2 ตวั คอืดา้นตวักระตุน้และการบ ารุงรกัษาต่อเจตคตงิานของบุคคล 

1.ปจัจยัด้านตวักระตุ้น (Motivator factors) เป็นปจัจยัที่กระตุ้นให้เกดิแรงจูงใจในการท างาน ท าให้การ
ท างานมีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน( Job satisfaction) 
ตวักระตุน้ประกอบดว้ยปจัจยั 6 ประการดงัน้ี 

„ การสมัฤทธิผ์ล คอื พนกังานมคีวามรูส้กึว่าเขาท างานไดส้ าเรจ็ 
„ การยอมรบันบัถอืจากผูอ้ื่น คอืพนกังานมคีวามรูส้กึว่าเมื่อท าส าเรจ็มคีนยอมรบัเขา 
„ ลกัษณะงานทีน่่าสนใจ คอืพนกังานรูส้กึว่างานทีท่ าน่าสนใจ น่าท า 
„ ความรบัผดิชอบ คอืพนกังานรูส้กึว่าเขาตอ้งรบัผดิชอบตนเองและงานของเขา 
„ โอกาสทีจ่ะเจรญิกา้วหน้า คอื พนกังานรูส้กึว่าเขามคีวามกา้วหน้าในงานทีท่ า 
„ การเจรญิเตบิโต คอื พนกังานตระหนกัว่าเขามโีอกาสทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิและมคีวามเชีย่วชาญ 
2. ปจัจยัดา้นการบ ารุงรกัษา (Hygiene Factors) เป็นปจัจยัทีช่่วยใหพ้นักงานยงัคงท างานอยู่และยงัรกัษา

เขาไว้ไม่ใหอ้อกจากงานเมื่อไม่ได้จดัใหพ้นักงาน เขาจะไม่พอใจและไม่มคีวามสุขในการท างานปจัจยัน้ีประกอบดว้ย  

10 ประการดงันี้ 

„ นโยบายและการบรหิารคอื พนกังานรูส้กึว่าฝา่ยจดัการมกีารสื่อสารทีด่แีละเขารูถ้งึนโยบายขององคก์ารที่
เขาอยู่ 

„ การนิเทศงาน คอืพนกังานรูส้กึว่าผูบ้รหิารตัง้ใจสอนงานและใหง้านตามหน้าทีร่บัผดิชอบ 
„ ความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน คอื พนกังานรูส้กึดต่ีอหวัหน้างานของเขา 
„ ภาวะการท างาน คอืพนกังานรูส้กึดต่ีองานทีท่ าและสภาพการณ์ของทีท่ างาน 
„ ค่าตอบแทนการท างาน คอืพนกังานรูส้กึว่าค่าตอบแทนเหมาะสม 
„ ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วมงาน คอืพนกังานมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน 
„ ชวีติสว่นตวั คอืพนกังานรูส้กึว่าชัว่โมงการท างานไม่ไดก้ระทบต่อชวีติสว่นตวั 
„ ความสมัพนัธก์บัลกูน้อง คอืหวัหน้างานมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอลูกน้อง 
„ สถานภาพ คอืพนกังานรูส้กึว่างานเขามตี าแหน่งหน้าทีด่ ี
„ ความมัน่คง คอืพนกังานรูส้กึมัน่คงปลอดภยัในงานทีท่ าอยู่ 
ปจัจยับ ารุงรกัษาไม่ใช่สิง่จงูใจทีจ่ะท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ แต่เป็นขอ้ก าหนดทีป้่องกนัไม่ใหพ้นักงานเกดิความ

ไม่พงึพอใจในงานทีท่ า ถา้ไม่มปีจัจยัเหล่าน้ีแลว้อาจก่อใหเ้กดิความไม่พงึพอใจแก่พนักงานได ้ซึง่พนักงานอาจรวมตวั

กนัเพื่อเรียกร้องหรอืต่อรอง ผู้บรหิารจงึมกัจดัโครงการด้านผลประโยชน์พเิศษต่างๆเพื่อให้พนักงานพงึพอใจ เช่น  

การลาปว่ย การลาพกัรอ้น และโครงการทีเ่กีย่วกบัสขุภาพและสวสัดกิารของพนกังาน (Nova Bizz : 2018) 



 
 

 

 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ณภัสพิมุกจ์ ศรีษะเสือ (2561) ได้ท าการศึกษาความสุขที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

ขา้ราชการและบุคลากรส านักงานเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที่มีผลต่อความสุขในการ
ท างานสว่นใหญ่เป็นปจัจยัทางดา้นระดบัการศกึษา อตัราเงนิเดอืน สถานภาพและอายุราชการ มผีลต่อปจัจยัความสุขที่
มผีลต่อประสทิธภิาพในการท างาน ดา้นผูน้ า ความรกัในงาน ค่านิยมองคก์ร ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน คุณภาพ
ชวีติการท างาน ความกา้วหน้าในงานและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ มผีลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 
 บุษกร  ทรมีฤทธ์ิ (2559) ไดท้ าการศกึษาภาวะผูต้าม บรรยากาศในการท างาน ความสุขในการท างานทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัความผูกพนัในองคก์รของพนักงาน ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผูต้ามของพนักงานในองคก์รส่วนใหญ่
เป็นผูต้ามแบบมปีระสทิธผิล นอกจานี้บุคลากรสว่นใหญ่เป็นผูต้ามทีม่มีติดิา้นความผกูพนัอย่างกระตอืรอืรน้มากกว่ามติิ
ดา้นความอสิระและความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่ผูต้ามทัง้ 2 มติ ิมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัในองคก์รในทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัสูง นอกจากนี้พบว่า ความสุขในการท างานมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรในทศิทางเดียวกนัใน
ระดบัสงูเช่นกนั 
 เมธาพร  ผงัลกัษณ์ (2559) ไดท้ าการศกึษาความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมอืง สงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า ความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมอืง 
สงักดัส างานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทราเขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การตดิต่อสมัพนัธค์วามส าเรจ็ในงาน ความรกัในงานและการเป็นทีย่อมรบั ตามล าดบั  การ
เปรยีบเทยีบความสขุในการท างานของครูในอ าเภอเมอืง สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 
เขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน และวทิยฐานะ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 ส่วนรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติ ิ

นฤมล  แสวงผล (2554) ได้ท าการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะ
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีผลการศกึษาพบว่า บุคลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีล
ต่อความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบั คอื ความรกัในงาน ความส าเรจ็ในงาน การเป็นที่
ยอมรบัและการตดิต่อสมัพนัธแ์ละบุคลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เรียงล าดับคือ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการท างานและความรื่นรมย์ในงาน พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ รายไดต่้อเดอืนและระยะเวลาการท างาน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั ส่วน
ระดบัการศกึษา สายงานที่ปฏบิตัิและประเภทบุคลากรที่แตกต่างกนัมผีลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกนัและ
ปจัจยัทีม่ผีลต่อความสุขในการท างาน ไดแ้ก่ การตดิต่อสมัพนัธ ์ความรกัในงาน ความส าเรจ็ในงาน การเป็นทีย่อมรบั  
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัความสขุในการท างาน 

อรรถพร คงเขียว(2554) ได้ท าการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของพนักงาน:

กรณีศกึษา บรษิทั ด.ีอ.ีเอม็คอนฟิแดนท ์จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัเหน็ดว้ย

กบัปจัจยัการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ คอื ดา้นความส าเรจ็ในงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นวธิี

บงัคับบัญชา ด้านสมัพนัธภาพกบัผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพการท างาน อย่างไรก็ดีผู้ตอบ

แบบสอบถามรูส้กึเฉยๆกบัปจัจยัการปฏบิตังิานดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นความกา้วหน้าในงาน ดา้นนโยบายและการ

บรหิาร และเงนิเดอืนและค่าตอบแทน วนความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัการปฏบิตัิงานกบัระดบัความสุขในการท างาน 

พบว่า ปจัจัยการปฏิบัติงานในด้านลักษณะงานที่ท า ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร  

มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัระดบัความสขุในการท างานในระดบัปานกลาง และพบว่าปจัจยัการปฏบิตังิานใน



 
 

 

 
 

ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน  

มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัระดบัความสขุในการท างานในระดบัต ่า 

กรอบแนวความคิดการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

แรงจงูใจในการท างานทีม่ผีลต่อความสขุในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุตธิรรม จงัหวดั
สงขลา 

 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ                 - ระยะเวลาท างาน 

-อายุ  - ระดบัการศกึษา  

-รายไดต่้อเดอืน - สถานภาพสมรส   

-ประเภทบุคลากร  

-ประสบการณ์ในการท างาน 

 

 
 
 

ความสุขในการท างาน 
  
 

แรงจงูใจในการท างาน 

ปัจจยัตวักระตุ้น 
- ความส าเรจ็ในการท างาน 
- การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
- ลกัษณะของงาน       

- ความรบัผดิชอบ 
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ระเบียบวิธีวิจยั 
 เครือ่งมือการวิจยั คอื แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทีไ่ดส้รา้งขึน้เพื่อเป็นการศกึษาแรงจูงใจใน
การท างานที่มผีลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม จงัหวดัสงขลา โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล เป็นการศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล ศกึษาเฉพาะดา้น 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร และระยะเวลาทีท่ างานในองคก์ร โดย
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกค าตอบไดเ้พยีงค าตอบเดยีว 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการท างาน ศกึษาปจัจยัแรงจงูใจในการท างาน ภายใตท้ฤษฎขีอง 
เฮอรซ์เบอรก์  
 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความสขุในการท างาน  
 ส าหรบัแบบสอบถามสว่นที ่2 และสว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามทีใ่ชม้าตราสว่นค่า 5 ระดบั คอื  1 = น้อยทีส่ดุ  
2  = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากทีส่ดุ  

ผูว้จิยัได้สรา้งแบบสอบถามตามขัน้ตอนระเบยีบวธิวีจิยัที่ถูกต้อง แล้วน าแบบสอบถามดงักล่าวไปทดสอบ

ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้งาน (try-out) กบักลุ่มประชากรที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 40 คน แลว้น าขอ้มลูมาทดสอบความเชื่อมัน่โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Alpha 

coefficient )ไดค้่าแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถามโดยมคี่า .978 ซึง่แสดงว่าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้มามคีวาม

น่าเชื่อถอืค่อนขา้งสงู  

การหาค่าสถิติส าหรบัการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์และเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ก าหนด โดยใช้ค่าสถิต ิ  

การหาค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์  

ใชค้่าสถติ ิt-test ค่า F test หรอื One way ANOVA เพื่อเปรยีบเทยีบความสุขในการท างานตามตวัแปรปจัจยัส่วน

บุคคล ใชส้ถติ ิCorrelations เพื่อทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธข์องแรงจูงใจในการท างานกบัความสุขในการท างาน 

และใชค้่าสถติ ิMultiple Regression เพื่อทดสอบสมมตฐิานแรงจงูใจในการท างานที่มผีลต่อความสุขในการท างานของ

บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุตธิรรมจงัหวดัสงขลา 

ผลการวิจยั 
บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 159 คน คดิเป็นร้อยละ 58.9  

มอีายุ 41-50 ปี คดิเป็นร้อยละ 37.4 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 มีรายได้  
ต่อเดอืน มากกว่า 35,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.1 สถานภาพสมรส จ านวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.6 ประเภท
บุคลากรข้าราชการ จ านวน 235 คน คดิเป็นร้อยละ 87.0 และมีระยะเวลาท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 124 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 45.9  
 กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามมผีลรวมแรงจงูใจในการท างานโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 3.83 ซึง่จดัไดว้่ามี
แรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ด้านความรบัผดิชอบอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ สว่นผลรวมความสุขในการท างานโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 3.80 ซึง่จดัไดว้่ามคีวามสุขในการท างานอยู่
ในระดบัมากและเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
 ผลการเปรยีบเทยีบความสขุในการท างานจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั พบว่า เพศ และระดบั
การศกึษาที่แตกต่างกนัมคีวามสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญั .05 ส่วน อายุ รายได้ต่อเดอืน 
สถานภาพ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาท างานแตกต่างกนัมคีวามสขุในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 



 
 

 

 
 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน แรงจูงใจในการท างานทีม่ผีลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน
กระบวนการยุตธิรรมจงัหวดัสงขลา พบว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อความสขุในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการ
ยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา สามารถอธบิายความผนัแปรของความสขุในการท างานไดร้อ้ยละ 67.40 ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 
อกีร้อยละ 32.60 เป็นผลจากปจัจยัอื่น ๆ โดยปจัจยัที่มผีลเรยีงล าดบัความมผีลจากมากไปน้อย ได้แก่  สภาพการ
ท างาน ความมัน่คงในงาน ความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  ความส าเร็จในการท างาน  และ 
ลกัษณะงาน  ซึง่สามารถแสดงเป็น Model ไดด้งันี้ 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

การอภิปรายผล 
แรงจูงใจในการท างานโดยรวมของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่มี

แรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า มแีรงจูงใจทุกด้านอยู่ในระดบัมาก 
ยกเวน้ ดา้นความรบัผดิชอบอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากในการปฏบิตัหิน้าที่บุคลากรต้องปฏบิตังิานให้ส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธปิระชาชนผูม้อีรรถคดตีามกฎหมาย และเป็นการบรกิารประชาชนใหเ้ขา้ถงึ
กระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็และเป็นธรรม สว่นดา้นความสขุในการท างานโดยรวมพบว่า มคีวามสุขใน
การท างานอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่ามคีวามสุขทุกด้านอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากหน่วยงานใน
กระบวนการยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา มนีโยบายในการจดัสวสัดกิารด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัต าแหน่งของบุคลากร 
เช่น การเพิม่ทกัษะการฝึกอบรม การก าหนดสวสัดกิารภาครฐัในเหมาะสมกบัพืน้ที ่การจดักจิกรรมการท างานเป็นทมี
และสรา้งความสามคัคใีนหน่วยงาน เป็นตน้ 

การเปรยีบเทยีบความสุขในการท างานตามตวัแปรปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั พบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนั
สง่ผลต่อความสขุในการท างานทีแ่ตกต่างกนั โดยเพศหญงิมคีวามสขุในการท างานมากกว่าเพศชาย เนื่องจากลกัษณะ
ในการปฏบิตังิานของเพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนั โดยเพศชายสว่นใหญ่มอีาชพีเป็นต ารวจ มหีน้าทีร่กัษา
ความสงบในพืน้ที่ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลาซึ่งเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อเหตุการณ์ไม่สงบ จงึท าให้ความสุขของเพศชายมี
น้อยกว่าเพศหญิง ส่วนด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานที่แตกต่างกัน  
โดยบุคลากรที่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามสุขในการท างานมากที่สุด รองลงมาคอื ระดบัการศกึษาสูงกว่า

 
ความสุขในการท างาน 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ความมัน่คงในงาน 

ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบั 
บญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

ความส าเรจ็ในการท างาน 
 

ลกัษณะงาน 
 

.422 

.303 

.216 

.149 

.295 

สภาพการท างาน 



 
 

 

 
 

ปรญิญาตร ีสว่นในดา้น อายุ รายไดต่้อเดอืน สถานภาพ ประเภทบุคลากร  และระยะเวลาทีท่ างานในองคก์รทีแ่ตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ณภสัพมิุกจ์ ศรษีะเสอื (2561) พบว่า 
ปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อปจัจยัความสขุในการท างานของขา้ราชการและบุคลากร โดยภาพรวมสว่นใหญ่ คอื ปจัจยัทางดา้น
ระดบัการศกึษา อตัราเงนิเดอืน สถานภาพและอายุราชการทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อปจัจยัความสขุทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ท างานในด้านค่านิยมร่วมกบัองค์กร คุณภาพชวีติการท างานและความขยนัหมัน่เพยีร เนื่องจากขา้ราชการและบุคลากรมี
ปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั โดยเฉพาะเรื่องอัตราเงินเดือนและอายุราชการซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีข้อจ ากัดของ 
สว่นราชการและมคีวามส าคญักบัการด ารงชวีติประจ าวนั อาจส่งผลกระทบในดา้นอื่น ๆ ได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการบรหิารจดัการ
ภายในองคก์ร 

แรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม 
จังหวัดสงขลา พบว่า สภาพการท างาน ความมัน่คงในงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ความส าเร็จในการท างาน และลกัษณะงาน มผีลต่อความสุขในการท างาน ที่ระดบันัยส าคญั .05 ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลงานวิจยัของ นฤมล แสวงผล (2554) พบว่า ปจัจยัที่ผลต่อความสุขในการท างาน มีความสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบั
ความสขุทีเ่กดิจากการท างานของบุคลากร คอืเมื่อปจัจยัทีผ่ลต่อความสุขในการท างานเพิม่ขึน้ จะส่งผลใหค้วามสุขใน
การท างานเพิม่ และสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (ร.ศ.วริชั สงวนวงศว์าน,2559, 
หน้า 232) ซึ่งได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1)ความต้องการล าดับต้น ประกอบด้วย 
Physiological และ Safety Needs  ซึง่เป็นความต้องการตอบสนองภายนอก เช่น การจดัสถานทีท่ างาน สวสัดกิาร 
ความมัน่คง และปลอดภัยในการท างาน (2) ความต้องการล าดบัที่สูงกว่า ประกอบด้วย Social Esteem และ  
Self-Actualization Needs ซึ่งเป็นความต้องการที่ต้องการตอบสนองภายในหรือทางจิตใจ เช่น หวัหน้างานให้
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัพนกังาน การยกย่องใหเ้กยีรต ิใหค้วามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ ซึง่หากหน่วยงานไดน้ าแรงจูงใน
การท างานดงักล่าวมาใช ้กย็่อมสง่ผลใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีความสุขในการท างานและส่งผลใหผ้ลการปฏบิตังิานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยั 
1. ควรจดัสภาพการท างานให้มคีวามปลอดภยั สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และสร้างสรรค์วธิกีาร

ท างานแบบใหม่เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการท างาน  
2. ควรสนบัสนุนทุนการศกึษาใหก้บับุคลากรทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีเพื่อเพิม่ทกัษะความรู ้และ

ประสบการณ์ สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันาการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
3. ควรจดัใหม้กีารประกวด แขง่ขนั ผลงานวชิาการ เพื่อเพิม่แรงจงูใจและขวญัก าลงัใจในการท างาน  

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรท าการศกึษาวจิยัโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างใหค้รอบคลุมทัง้จงัหวดัสงขลา 
2. ควรท าการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อความสุขในดา้นอื่น ๆ เช่น ดา้นประสทิธภิาพในการท างาน แล้วน าผล

การวเิคราะหม์าเปรยีบเทยีบและหาแนวทางแกไ้ขในการก าหนดนโยบายบรหิาร 
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