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 การวจัิยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถ

ของตนเอง ความฉลาดทางจติวญิญาณ การรับรูความสําเร็จในงาน กับความสุขของพนักงาน

หลักทรัพย กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ พนักงานในธุรกิจหลักทรัพยแหงหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 140 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล แบบ

สอบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง แบบสอบวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ แบบสอบ

วัดการรับรูความสําเร็จในงาน และแบบสอบวัดความสุข โดยมีคาความเที่ยง สัมประสิทธิ์ 

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) เทากับ 0.796, 0.918, 0.844 และ 

0.884 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และ

วเิคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวจัิยพบวา การรับรูความสามารถของตนเอง ความฉลาดทาง

จิตวิญญาณ การรับรูความสําเร็จในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความสุข และปจจัยการ

รับรูความสําเร็จในงาน ความฉลาดทางจิตวิญญาณ สามารถรวมกันทํานายความสุขได รอย

ละ 29.3  
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the relationships among perceived 

self-efficacy, spiritual intelligence, perceived work achievement, and happiness of 

employees in securities company. The subjects were 140 employees in securities 

company in Bangkok Metropolitan. New General Self-Efficacy Scale, Spiritual Intelligence 

Scale, Perceived Work Achievement Scale, and CU Happiness Inventory were used to 

collect the data. Cronbach’s Alpha Coefficient of those instruments were 0.796, 0.918, 

0.844, and 0.884 respectively. Descriptive statistics, Pearson’s product moment 

correlation, and multiple regression analysis were used to analyze the data. The results 

showed that there aere positive correlations between perceived self-efficacy, spiritual 

intelligence, perceived work achievement, and happiness. Perceived work achievement 

and spiritual intelligence were accountable for 29.3 percent of securities company 

employees happiness. 

 

Keywords :  Perceived self-efficacy, Spiritual intelligence, Perceived work 

achievement, Happiness. 
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บทนํา 

  ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนบนโลกนี้ปรารถนา และพยายามหาทางหลีกเลี่ยงจาก

ความทุกข ความสุขทําใหมนุษยมคีวามรูสกึสบายกายสบายใจ รูสกึวาตนมีคุณคา มีความหวัง 

มีมุมมองเชิงบวก ปราศจากความเครียดและความทุกข มีสติปญญาจัดการแกไขปญหาได 

สามารถพัฒนาตนในทางที่ดี นําไปสูความสุขขององคกร สังคม และประเทศชาติได แตละวัน

เราตองอยูในที่ทํางานมากกวา 1 ใน 3 ของวัน หากทุกคนในองคกรตางมีความสุข บรรยากาศ

ในที่ทํางานจะดี มีรอยยิ้ม มิตรภาพที่ดี เกิดความคิดสรางสรรค ผลการดําเนินงานยอมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลใหสุขภาพกายและสุขภาพจิต ไดพบความสุขในการ

ทํางาน (Diener.  2000 : 34-43; Manion.  2003 : 652-655) ในทางกลับกัน หากทุกคนใน

องคกรตางไมมคีวามสุขในการทํางาน จะเกดิความตงึเครยีดในองคกร เกิดความขัดแยง ทําให

คนเบื่องาน หยุดงาน หนีงาน ความเครียดสงผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยของสุขภาพจิตและ

สุขภาพกาย ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ไมสามารถแขงขันกับองคกรอื่น ๆ ได 

(ธนวรรณ ตั้งเจริญกิจสกุล และณกมล จันทรสม. 2557 : 696) ดวยสภาพการแขงขันทาง

ธุรกิจแบบเสรีในกลุมอุตสาหกรรมหลักทรัพย ตางดิ้นรนเพื่อความอยูรอด องคกรตอง

สนับสนุนใหพนักงานเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพื่อศักยภาพใหงานบริการดาน

การแนะนําการลงทุน การใหขอมูลขาวสารทั้งในภาคธุรกิจ การเมือง และขาวสารดานอื่น ๆ 

ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสามารถสงผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยได โดยตอง

บรกิารดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ลูกคาไดรับความประทับใจสูงสุด สงผลใหองคกรมีสวนแบง

การตลาดมากขึ้น ไดผลกําไรสูงขึ้น การที่องคกรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู

ความสามารถ มีความฉลาดเฉลียว มีความสุข มีจิตใจในการใหบริการที่ดี จึงเปนหัวใจหลัก

ของการใหบริการในธุรกิจหลักทรัพย หากพนักงานขาดความสุข อาจสงผลถึงคุณภาพงาน

บริการที่ต่ําลง ดังนั้น องคกรควรตระหนักถึงความสุขในการทํางานของพนักงานใหมาก 

ความสุขมีผลตอความคิด อารมณ ความรูสึกของบุคคลในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรม 

เพื่อใหไดสิ่งที่ตนตองการ (Bandura. 1989 : 361-384) และแนวคิดความฉลาดทางจิต

วิญญาณ Spiritual Intelligence (SQ) หรือเชาวนจิตอัจฉริยะนั้น เปนผลรวมของเชาวนตาง ๆ 

เชน เชาวนปญญา (Intelligence Quotient) เชาวนอารมณ (Emotional Quotient) เชาวนฟนฝา

อุปสรรคเพื่อความสําเร็จ (Adversity Quotient) เชาวนศีลธรรมจรรยา (Moral Quotient) 

(Zohar and Marshall.  2000 : 3-8)  โดยความฉลาดทางจิตวิญญาณนี้ เปนความฉลาดที่

มนุษยใชสรางความสุขในการดําเนินชีวิต รวมถึงความสุขในการทํางาน ทฤษฎีความตองการ

ประสบผลสําเร็จไว 3 ประการ คอื ความตองการความสําเร็จ (achievement) ความตองการมี

อํานาจ (power) และความตองการมีสายสัมพันธ (affiliation) (McClelland.  1961 : 159-204) 

ซึ่งสอดคลองกับ ความตองการตามทฤษฎีของ Maslow (Maslow.  1943 : 370-396) ซึ่งได

นําเสนอทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย (Hierarchy of Needs Theory) 5 ลําดับ และ

กลาววา ความตองการของมนุษยเปนจุดเริ่มตนของการจูงใจเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อใหได
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ในสิ่งที่ตนตองการ การแสดงพฤตกิรรมนําไปสูความสําเร็จในงาน ความสําเร็จในชีวิต ที่สงผล

ตอความสุข จากความสําคัญที่กลาวมาแลวช้ีใหเห็นวา ความสุข คือ สิ่งที่มนุษยตองการ และ

พรอมทําทุกอยางเพื่อไดมาซึ่งความสุข ธุรกิจหลักทรัพยเปนเสมือนธุรกิจการใหบริการทาง

การเงนิแกลูกคา ใหบรกิารดานแนะนําการลงทุนในหลักทรัพย เพื่อใหลูกคาไดรับผลประโยชน

สูงสุด ซึ่งพนักงานขององคกรเปนผูมสีวนสําคัญในงานบริการอยางยิ่ง หากพนักงานในองคกร

มคีวามสุข ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานบริการ ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมี

ผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพ มีรายไดเพิ่มมากขึ้นทั้งในสวนของตนและในสวนขององคกรทําให

องคกรเจรญิเตบิโต สามารถแขงขันกับบรษิัทหลักทรัพยอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมหลักทรัพยได  

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง ความ

ฉลาดทางจติวญิญาณ การรับรูความสําเร็จในงาน กับความสุขของพนักงานหลักทรัพย 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง ดานความฉลาดทางจิต

วิญญาณ ดานการรับรูความสําเร็จในงาน สามารถรวมกันทํานายความสุขของพนักงาน

หลักทรัพยได 
 

วิธดีําเนนิการวิจัย 

 ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรที่ ใช ในการศึกษา  คือ  พนักงานบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่เปนพนักงานระดับตนถึงระดับตํ่ากวาผูอํานวยการ อยูในสํานักงานใหญ 

และสาขาในเขตกรุงเทพฯ รวมจํานวน 293 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง 20 คนตอ 1 

ตัวแปร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 4 ตัวแปร ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ใชไมควรตํ่ากวา 80 คน 

แตเพื่อใหไดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม ผูวิจัยจึงไดเพิ่มกลุมตัวอยางเปน 140 คน และ

ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชากรทั้งหมด โดยมีตัว

แปรตนที่ศึกษา คือ การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-efficacy) ความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Intelligence) การรับรูความสําเร็จในงาน (Perceived Work 

Achievement) และตัวแปรตามคอื ความสุข (Happiness) 

 1. เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย 

   1.1 แบบสอบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง ใชแบบสอบวัดพัฒนาจากแบบ

ประเมินการรับรูความสามารถทั่วไป (New General Self-Efficacy Scale) (Chen, et al.  2001 

: 62-83 ; อางองิจาก นาฏวด ีจําปาด.ี  2554 : 63) ตามแนวคดิทฤษฎีองคความรูทางปญญา

สังคม (Social cognitive learning theory) (Bandura.  1989 : 361-384) ซึ่งมีขอคําถามจํานวน 

8 ขอ  
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  1.2 แบบสอบวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ ใชแบบสอบวัดที่พัฒนาขึ้นโดย King 

และปรับปรุงโดยธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ (King.  2008 : 206 ; ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ.  

2552; อางองิจากพัชรพรรณ ช่ืนสงวน.  2554 : 47) โดยมขีอคําถามรวมเปนจํานวน 31 ขอ 

  1.3 แบบสอบวัดการรับรูความสําเร็จในงาน ใชแบบสอบวัดตามแนวคิดของ Childs 

and Klimoski (Childs and Klimoski. 1986 : 3-8 ; อางอิงจาก อภิวัฒน จันกัน.  2545 : 25) มี

ขอคําถามจํานวน 12 ขอ  

  1.4 แบบสอบวัดความสุข ใชมาตรวัดความสุขจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU 

Happiness Inventory) ในสวน CU-State Happiness Index แบบสั้น (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 

และคณะ.  2555 : 73) มขีอคําถามจํานวน 20 ขอ 

  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามลิเคิรตสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ คือ ตรง

มาก ตรง ไมแนใจ ไมตรง ไมตรงเลย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิ จัย โดยนํา

แบบสอบถามไปทดสอบกับพนักงานบริษัทอื่น ที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุมตัวอยาง จํานวน 

60 คน พบวา แบบสอบวัดในแตละตัวแปร มคีาสัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  

Coefficient Alpha) ดังนี้ แบบสอบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง เทากับ 0.796 แบบ

สอบวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ เทากับ 0.918 แบบสอบวัดการรับรูความสําเร็จในงาน 

เทากับ 0.844 แบบสอบวัดความสุข เทากับ 0.884 

  2. การวเิคราะหขอมูลและคาสถิตท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการหา

คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นจึงวิเคราะห

ปจจัยที่สัมพันธกันระหวางตัวแปร การรับรูความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางจิต

วิญญาณ การรับรูความสําเร็จในงาน กับความสุขของพนักงาน โดยใชคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และสุดทายจึงทําการ

วเิคราะหเชิงทํานายวาตัวแปร การรับรูความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

การรับรูความสําเร็จในงาน สามารถรวมกันทํานายความสุขของพนักงานได โดยใชการ

วเิคราะหถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีการเลือกตัวแปรเขาสูสมการ

โดยวธินีําตัวแปรเขาทัง้หมด (Enter Regression) 
 

ผลการวิจัย 

 พนักงานบรษิัทหลกัทรัพยจํานวน 140 คน มีเพศชายและเพศหญิงจํานวนใกลเคียงกัน 

คือเพศชายจํานวน 64 คน (รอยละ 45.7) และเพศหญิงจํานวน 76 คน (รอยละ 54.3) โดย

กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนพนักงานสายงานการตลาดจํานวน 78 คน (รอยละ 55.7) สวน

ใหญอยูในชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 62 คน (รอยละ 44.3) สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี จํานวน 97 คน (รอยละ 69.3) และสวนใหญมีอายุงานสูงมากกวา 10 ปมี

จํานวนมากที่สุด คือ จํานวน 51 คน (รอยละ 36.4) และพบวากลุมตัวอยาง มีการรับรู



ปีที่ 12 ฉบบัที่ 23 มกราคม – มถุินายน 2560 (ฉบบัเพ่ิมเตมิ)                 วารสารศิลปศาสตร์ปริทศัน ์6 

ความสามารถของตนเอง อยูในระดับสูงที่สุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีการรับรูความสําเร็จใน

งานเปนลําดับที่สอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ลําดับที่สามคือความสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 

และคาเฉลี่ยในระดับที่ตํ่าสุด คือ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดัง

ตารางที่ 1 

 ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร 
 

ปจจัย Mean Standard deviation 

การรับรูความสามารถของตนเอง  

ความฉลาดทางจติวญิญาณ  

การรับรูความสําเร็จในงาน  

ความสุข  

3.96 

3.83 

3.91 

3.88 

0.422 

0.423 

0.404 

0.527 
 

  ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา การรับรูความสําเร็จ   

ในงาน มีคาสหสัมพันธทางบวกในระดับสูงสุดกับความสุข (r = .475, p < .01) รองลงมา คือ 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (r = .466, p < .01) และการรับรูความสามารถของตนเองมีคา

สหสัมพันธทางบวกที่ต่ําสุดกับความสุข ที่ระดับ (r = .388,  p < .01) ดังตารางที่ 2 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง 

   ความฉลาดทางจติวญิญาณ การรับรูความสําเร็จในงานกับความสุข 
 

ปจจัย H SE SQ PWA 

1. ความสุข (H) 

2. การรับรูความสามารถของตนเอง (SE) 

3. ความฉลาดทางจติวญิญาณ (SQ) 

4. การรับรูความสําเร็จในงาน (PWA) 

- 

 

.388** 

- 

.466** 

.397** 

- 

475** 

.625** 

.514** 

- 

**p < .01, * p < .05 
 

 

 ผลการวเิคราะหสมการเชิงทํานายความสุขของพนักงานบรษิัทหลักทรัพย พบวา ปจจัย

ที่มีประสทิธิภาพที่สามารถทํานายความสุข มี 2 ปจจัย คอืการรับรูความสําเร็จในงาน และ

ความฉลาดทางจติวญิญาณ ซึ่งปจจัยทัง้สองสามารถรวมกันทํานายความสุขไดรอยละ 29.3 

ดังตารางที่ 3 
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 ตารางท่ี 3 แสดงรูปแบบสมการทํานายความสุข 
 

ปจจัย b Std. Error Beta (β) t 

คาคงที่ 0.810 0.410  1.976* 

การรับรูความสําเร็จในงาน 

(PWA) 
0.417 0.109 0.320 3.823** 

ความฉลาดทางจติวญิญาณ 

(SQ) 
0.375 0.104 0.301 3.597** 

R = .541, R2 = .293, F = 12.938** 

**p < .01, * p < .05 
 

อภปิรายผลการวิจัย 

  จากผลการวจัิยพบวา การรับรูความสามารถของตนเอง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

การรับรูความสําเร็จในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขของพนักงานหลักทรัพย ใน

ธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองนั้น มีผลตอระบบความคิด อารมณ

ความรูสกึของบุคคล ในการตัดสนิใจแสดงพฤติกรรม เพื่อใหไดผลสําเร็จในงานตามเปาหมาย

ที่วางไว หรือเพื่อใหไดสิ่งที่ตนเองตองการ และเกิดความสุข (Bandura.  1989 : 361-384) 

บุคคลทีรั่บรูความสามารถของตนเองสูง จะพยายามทําพฤติกรรมที่มีลักษณะทาทาย มีความ

พยายามในการทํางานเพื่อใหงานนั้นสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว แมวาในบางครั้งอาจจะ

ประสบความลมเหลวบางก็ตาม แตจะนําความลมเหลวนั้นมาใชเปนแรงกระตุน สนับสนุนให

เกิดความสําเร็จ (สมโภชน. 2556 : 57) ซึ่งความสําเร็จจะทําใหบุคคลเกิดความสุข 

(McClelland.  1961 : 159-204) สอดคลองกับผลการวิจัย (ศุภมณี สงวนแสง.  2554 : 78) 

พบวา การรับรูความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางาน

โดยรวม  

  พนักงานหลักทรัพยในธุรกิจหลักทรัพยที่มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ จะเปนผูที่มี

การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี และมีความยืดหยุนสูง มีความสามารถในการเผชิญ

ปญหา มีความคิดแบบมีเหตุผล มีความสุขกับความสําเร็จในงานมากกวารางวัลที่จะไดรับ 

(Zohar and Marshall.  2000 : 3-8) ความฉลาดทางจิตวิญญาณนั้นเปนความสามารถทาง

จิตในการปรับตัวของมนุษยในการดําเนินชีวิต การเขาใจถึงเหตุผล การปรับตัวตามความ

เปนไปของโลก เกิดปญญาในการแกไขปญหา และพบความสุขในชีวิต (King.  2008 : Online) 

ตรงกับแนวคดิในพุทธศาสนา คอืบุคคลควรฝกเรียนรูสรรพสิ่งตามความเปนจริง รูถึงความไม

เที่ยง เปนทุกข ไมมีตัวตน ไมควรยึดม่ัน เห็นกิเลสของตน จนเกิดปญญา ลดละตัวกูของกู ได 

ซึ่งจะนําไปสูความสุข เพราะหลุดพนจากความไมรูเทาทันกิเลสที่ทําใหเกิดทุกข (ประเวศ วะสี. 

2553) สอดคลองกับผลการวิจัย (พัชรพรรณ ช่ืนสงวน. 2554 : 76) ที่พบวา เชาวนจิต

วญิญาณ โดยรวมมคีวามสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางาน  
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  พนักงานหลักทรัพยในธุรกิจหลักทรัพย มีความสุขเมื่อรับรูความสําเร็จในงานที่ตนทํา

ภายใตหนาที่ความรับผิดชอบของตน และทําสําเร็จตรงตามเปาหมายที่องคกรกําหนด บุคคล

มีความสุขเมื่อไดพบความสําเร็จ (McClelland.  1961 : 159-204) มนุษยแตละบุคคลมีความ

ตองการในชีวิตระดับพื้นฐานเพียง 2 ชนิด คือ ตองการมีความสุขความสบาย และตองการ

ความปลอดภัย สวนความตองการในระดับอื่น ๆ นั้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเรียนรูจาก

ประสบการณของแตละบุคคล (Maslow.  1943 : 370-396) และบุคคลที่มีความสุขจะมี

แนวโนมประสบความสําเร็จสูง ความสุขสามารถทํานายความสําเร็จในอาชีพได โดยบุคคลที่มี

ความสุขสูงจะมีแนวโนมประสบความสําเร็จในอาชีพสูงดวย (ปฐมาภรณ โหอวยชัย และ

สมโภชน เอี่ยมสุภาษติ.  2555 : 76)  

  งานวิจัยยังพบวา มีตัวแปรเพียง 2 ตัวแปรเทานั้นที่สามารถทํานายความสุขได คือ 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และการรับรูความสําเร็จในงาน ที่มีประสิทธิภาพรวมกันในการ

ทํานายความสุข ไดรอยละ 29.3 ซึ่งสรุปไดวา เมื่อพนักงานหลักทรัพยที่มีการรับรูความสําเร็จ

ในงาน มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ มีแนวโนมที่จะมีความสุข บุคคลมีความสุขเมื่อไดพบ

ความสําเร็จ (McClelland.  1961 : 159-204) ซึ่งตรงกับงานวิจัยที่พบวา บุคลากรการประปา

นครหลวงสายงานบริการ มีความสุขในการทํางานเมื่องานที่ตนทําเสร็จตามกําหนด และ

สําเร็จตามที่คาดหมาย (ธนวรรณ ตั้งเจริญกิจสกุล และณกมล จันทรสม.  2557 : 711) 

สอดคลองผลการศึกษาที่พบวา เชาวนจิตวิญญาณเปนตัวทํานายความสุขไดดีที่สุด (Zohar 

and Marsall.  2000 : 3-8) สอดคลองกับงานวิจัยของยุพาวรรณ ทองตะนุนาม และคณะ 

(2558 : 58) ศกึษาปจจัยพัฒนาองคกรแหงความสุข (ภาครัฐ) : การทบทวนวรรณกรรมอยาง

เปนระบบ พบวา มิติทางจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace spiritual) จะเปนเครื่องหมาย

แสดงอกีอยางหนึ่งที่จะบอกวาองคกรนัน้เปนองคกรแหงความสุข 

  ผลการวจัิยนี้ยังไดพบวา การรับรูความสามารถของตนเอง ไมสามารถรวมกันทํานาย

ความสุขของพนักงานหลักทรัพยได ทัง้นี้อาจเปนเพราะการรับรูความสามารถของตนเอง มีผล

ตอความสําเร็จในงาน ความคาดหวังในผลที่เกิดขึ้น แลวจึงสงผลถึงความสุขของพนักงาน

หลักทรัพย  (Schyns and Moldzio. 2009 : 2) พบวา การรับรูความสามารถของตนเปนตัวบงช้ี

ถึงประสิทธิภาพในการทํางาน และความสําเร็จ ซึ่งสรุปไดวา รับรูความสามารถของตนเอง

มไิดสงผลโดยตรงตอความสุข แตมตีัวแปรความสําเร็จในงาน เปนตัวแปรสงผลถึงความสุขอีก

ช้ันหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย (นัยนัน บุญมี. 2555 : 67) ที่พบวา พนักงานบริษัท

หลักทรัพย เคท ีซมีโิก จํากัด มคีวามตองการพัฒนาตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก มีการรับรู

ความสามารถในการทํางานเพื่อบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ งานที่ทําสําเร็จ สงผลถึง

รายไดมากขึ้น ทําใหเกดิความสุข นัน้เอง 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับองคการ 

 องคกรควรใหความสําคัญกับปจจัยที่จะมีผลตอความสุขของพนักงาน โดยกําหนด

แนวทางการบริหารจัดการบุคลากรใหปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ

ของแตละบุคคล เพื่อใหเกิดความสําเร็จในงานและเกิดความสุข โดยเฉพาะงานบริการที่ตอง

ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ

เพื่อใหพนักงานภายในองคกรเกิดความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สงผลใหเปน

องคกรแหงความสุข และวางแผนดานกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร เชน กิจกรรมเพื่อ

สังคมที่จะสามารถสรางเสริมความมีสวนรวมในความสําเร็จใหกับพนักงานบริษัทหลักทรัพย 

ใหเกดิความภาคภูมใิจในตนและองคกร 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังตอไป 

  2.1 อาจทําการศกึษาขยายผลไปศกึษาในธุรกจิอื่น เชน พนักงานธนาคาร พนักงาน

ในธุรกจิการใหบรกิารดานการสื่อสาร ธุรกิจการใหบริการโรงแรม หรือธุรกิจดานโรงงานการ

ผลติผลติภัณฑ เปนตน เพราะมนุษยทุกคนทุกองคกรตางตองการความสุขดวยกันทัง้สิ้น 

  2.2 ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับความสุข ในตัวแปรอื่น ๆ ไดอีกมาก เชน ความ

ยุติธรรมในองคกร (Organizational Justice) ความมีสวนรวมในองคกร (Organizational 

Participation) ความยึดม่ันผูกพันตอองคกร (Organizational Commitment) ความสมดุล

ระหวางงานกับชีวติครอบครัว (Work-Life Balance) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) 

สภาพการทํางาน (Working conditions) ความม่ันคงปลอดภัย (Job security) เปนตน  
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