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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
บริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน เคร่ืองมือในการวิจยั
ประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูล (Questionnaire) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณและสถิติทดสอบความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจยัพบว่าจากขอ้มูลพบวา่ประชากรส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง มีอาย1ุ9-30ปี จบการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี และมีรายได2้5,000 บาทขึ้นไป ปัจจยัความพึงพอใจเม่ือพิจารณารายปัจจยั พบว่าปัจจยัความพึงพอใจโดย
ภาพรวม แต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยแต่ละปัจจยัมีระดบัความสัมพนัธ์ตามล าดบั ดงัน้ี คือดา้น
ผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ดา้นการยอมรับนบัถือ มีความสัมพนัธ์ในระดบั
ปานกลาง ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ดา้นความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้
ในอาชีพ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ดา้นนโยบายการบริหารมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และปัจจยัแรงจูงใจโดยภาพรวม แต่ละดา้นมี
ความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยแต่ละปัจจยัมีระดบัความสัมพนัธ์ตามล าดบั ดงัน้ี คือดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานมีความสัมพนัธ์ใน
ระดับปานกลางด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและดา้นความส าเร็จในการท างานมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 

ค าส าคัญ : ความสุขในการท างาน, ความพึงพอใจ, แรงจูงใจ



 

บทน า 

 

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 องค์การแห่งความสุข (Happy Organization) เป็นแนวทางการจัดการองค์การยุคใหม่หากผูบ้ริหาร
สามารถสร้างใหอ้งคก์ารของตนมีบรรยากาศการท างานท่ีดีเป็นมิตร และบุคลากรทุกคนในองคก์ารของตนเองมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ กระตือรือล้นในการท างานแล้วจะท าให้พนักงานในองค์การนั้น มีความทุ่มเท 
สนุกสนานกบัการท างาน ซ่ึงจะน าไปสู่ส่ิงท่ีองคก์ารคาดหวงั การท าใหบุ้คคลากรขององคก์รมีความสุขกบัการ
ท างานจะน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการสร้างสรรคอี์กทั้งการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนันอกจากองคก์ารจะตอ้ง
ปรับตวัใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และการแข่งขนัท่ีรุนแรงจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรรวมถึงกลยุทธ์ดา้น
ต่าง ๆ เพื่อน าธุรกิจไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 การสร้างการท างานท่ีมีความสุขใหเ้กิดขึ้นไดน้ั้น องคก์ารตอ้งเร่ิมตน้จาการสร้างใหบุ้คคลากรมีทศันคติ
ท่ีดีต่อองคก์ารและท าการส่ือภาพลกัษณ์และเป้าหมายขององคก์รใหพ้นกังานรับทราบและตระหนกัถึงเป้าหมาย
นั้นร่วมกนั ซ่ึงนบัเป็นการดีอยา่งยิ่งหากองคก์ารใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดหรือสร้างวิสัยทศัน์
หรือเป้าหมายร่วมกนั โดยส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือองคก์ารจะตอ้งมีการส่ือสารส่ิงท่ีคาดหวงัไวใ้หพ้นกังาน
รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการเขา้ใจร่วมกันอย่างถ่องแท้ระหว่างพนักงานและองค์กร โดยการสร้าง
ความสุขในการท างานไม่เพียงแต่จะตอ้งให้ความส าคญักับการสร้างความพึงพอใจของพนักงานเท่านั้น แต่
ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัพฒันาองคก์ารให้เกิดความสุข เพลิดเพลิน ขจดัความขดัแยง้ โดยปราศจากความ
เหล่ือมล ้าและการเลือกปฏิบติัควบคู่ไปกบัการสร้างทศันคติท่ีดีใหแ้ก่พนกังานใหรู้้จกัภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า
ในงานท่ีท าอยา่งต่อเน่ือง 

 จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของปัญหาเพื่อให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความตอ้งการศึกษา“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
บริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมปัจจยั
ต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดความสุขในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

  



 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

1. พนกังานท่ีมีปัจจยัความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างาน 

2. พนกังานท่ีมีปัจจยัแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ด้านประชากร 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทัเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ด้านเน้ือหา 

1. ปัจจยัความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ดา้นนโยบายและการบริหาร 2) ดา้นบงัคบับญัชา 3) ดา้น
ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  4) ด้านการยอมรับนับถือและความรู้สึกในผลส า เ ร็จ  5) ด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างาน 6) ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 

2. ปัจจยัแรงจูงใจ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 2) การไดรั้บการยอมรับ
นับถือ (Recognition) 3) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (The Work Itself) 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 5) 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (Advancement) 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ดา้นร่างกายดี (happy body) 2) ดา้นผ่อน
คลายดี (happy relax) 3) ดา้นน ้ าใจดี (happy heart) 4) ดา้นคุณธรรมดี (happy soul) 5) ดา้นครอบครัวดี (happy 
family)6) ดา้นสังคมดี (happy society) 7) ดา้นใฝ่รู้ดี (happy brain) 8) ดา้นสุขภาพเงินดี (happy money) 



 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิดความสุขในการท างาน 

ความหมายของความสุขในการท างาน 

ความหมายของค าว่า“ความสุข (Happiness)” นั้นเป็นการยากท่ีหาค าจ ากัดความท่ีได้ความหมายท่ีแท้จริง 

เน่ืองจากค าวา่ “ความสุข” ในบริบทของแต่ละบุคคล กลุ่มองคก์รสังคม ประเทศต่างมีความหมายท่ีแตกต่างกนั 

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความหมายเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 ความพึงพอใจนั้นสามารถเป็นตวักระตุน้ ให้เกิดความพอใจให้บุคคลากรในองคก์ารปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับในความสามารถ ดา้น

ลกัษณะของงานเป็นท่ีน่าสนใจ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือน ผลประโยชน์ (สวสัดิการ 

เช่นบ าเหน็จ บ านาญ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ) ด้านสภาพการท างาน ส่ิงอ านวยความสะดวกทางสถานท่ีตั้งและ

สถานท่ีท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลือและความมีไมตรีต่อกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

ความหมายเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

 ปัจจยัจูงใจ (Motivational factors) หมายถึง เป็นปัจจยักระตุน้ให้คนท างานโดยเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ี

ดีท่ีจะเกิดขึ้นกบัพนกังาน ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจเก่ียวกบังานท่ีท า 

 

 

 

 

 



 

กรอบแนวคิด 

 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมี

กรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน 

1. ดา้นนโยบายและการบริหาร 

2. ดา้นบงัคบับญัชา 

3. ดา้นความมัน่คงและเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 

4.ด้านการยอมรับนับถือและความรู้สึกใน

ผลส าเร็จ 

5. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

6. รายไดแ้ละสวสัดิการ 

 

ตัวแปรตาม 

ความสุขในการท างาน 

1. ดา้นร่างกายดี (happy body)  

2. ดา้นผอ่นคลายดี (happy relax)  

3. ดา้นน ้าใจดี (happy heart) 

4. ดา้นคุณธรรมดี (happy soul) 

5. ดา้นครอบครัวดี (happy family) 

6.ดา้นสังคมดี (happy society) 

7. ดา้นใฝ่รู้ดี (happy brain) 

8. ดา้นสุขภาพเงินดี (happy money) 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) (2554) 

ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 

1.ดา้นความส าเร็จในการท างาน 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

4. ดา้นความรับผิดชอบ 

5. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

Hertzberg (1959) 



 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

กลุ่มประชากรท่ีน ามาใช้ศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 
2,986,738คน (จากศูนยข์อ้มูลแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงาน ปี 2565)  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัไดจ้ านวน 400 คน โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของขอ้ค าถาม และน าแบบสอบถามท่ีผา่นขั้นตอนการตรวจสอบแลว้ส่ง
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามเป็น Google Form ไปยังกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 400 คน ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยการประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS Program ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
มาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน และความสุขในการ
ท างาน โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังาน
บริษทัเอกชน ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังาน
บริษทัเอกชน ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 



 

3.การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความสุขในการท างานของพนกังานเอกชน ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครโดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติทดสอบความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีอิสระต่อกนั 

 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลท่ีเก็บรวบขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
สามารถน าเสนอผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 มีอายรุะหวา่ง 19-30 ปี จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.8 มีการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ73.8 และมีรายไดม้ากกวา่ 25,000 บาท 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) พบวา่ ภาพรวม
ความสุขในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นคุณธรรมดี 
(Happy Soul) มีค่าเฉล่ีย 4.292 รองลงมาคือดา้นน ้าใจดี (Happy Heart) มีค่าเฉล่ีย 4.149 ดา้นสังคมดี (Happy 
Society) มีค่าเฉล่ีย 4.110 ดา้นใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มีค่าเฉล่ีย 4.039 ดา้นผอ่นคลายดี (Happy Relax) มีค่าเฉล่ีย 
3.920 ดา้นครอบครัวดี (Happy Family) มีค่าเฉล่ีย 3.848 ดา้นการเงินดี (Happy Money) มีค่าเฉล่ีย 3.688 และดา้น
สุขภาพดี (Happy Body) มีค่าเฉล่ีย 3.669 

 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ทั้ง 6 ดา้น ดา้นนโยบายการบริหาร, ดา้นผูบ้งัคบับญัชา, ดา้น
ความมัน่คงและเจริญก้าวหน้าในอาชีพ, ด้านการยอมรับนับถือ, ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน และด้าน
รายไดแ้ละสวสัดิการท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเม่ือ
ท าการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจ ทั้ง 6 ดา้น ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพ
มหานครมีผลต่อความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ทั้ง 5 ดา้น ดา้นความส าเร็จในงาน, ดา้นการยอมรับนับถือ, ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั, ดา้นความรับผิดชอบและ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเม่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย 
วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดา้น 
ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีผลต่อความพึงพอใจ
อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ทั้ง 6 ดา้น ดา้นนโยบายการบริหาร, ดา้นผูบ้งัคบับญัชา, ดา้น
ความมัน่คงและเจริญก้าวหน้าในอาชีพ, ด้านการยอมรับนับถือ, ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน และด้าน
รายไดแ้ละสวสัดิการท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดย
ใชค้่าการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ มีความสัมพนัธ์
ต่อความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น  

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ทั้ง 5 ดา้น ดา้นความส าเร็จในงาน, ดา้นการยอมรับนับถือ, ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั, ดา้นความรับผิดชอบและ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชค้่าการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะ 

 

องค์กรควรมีการเพิ่มสวสัดิการสนับสนุนพนักงานเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน เช่นการ
รักษาพยาบาลค่าเช่าบา้น หรือค่าเดินทาง เป็นตน้เพื่อให้มีความเพียงพอกบัสภาวการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบนั
และมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัความรู้ ความสามารถและสวสัดิการท่ีไดรั้บนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด เหมาะสมเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนเป็นท่ีน่าพอใจรวมทั้งองคก์รควรมีนโยบายเก่ียวกบกัารขึ้นเงินเดือนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังานมีการรับฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะในการบริหารงาน ผูบ้งัคบับญัชาควรมีเช่ือมัน่ในความรู้ ความสามารถและมอบหมายงานท่ี
ส าคญั ยอมรับนับถือในความรู้ ความสามารถผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผลการปฏิบติังานควรไดรั้บค าชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใการท างาน 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังถัดไป 

เน่ืองจากการท างานในบริษทัเอกชนมีความแตกต่างกนัทั้งในรูปแบบการท างานและ วฒันธรรมองคก์ร
จึงท าใหค้วามสุขในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชนแตกต่างกนัออกไป จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยั
อ่ืนๆท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานในบริษทัเอกชน ซ่ึงหากพนกังานสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ความสุขก็จะสามารถท าผลงานใหอ้อกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ และจะสามารถช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ง
ไวไ้ด ้
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