
ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

HAPPINESS AT WORK AMONG THE PROFESSIONAL OF 

DEPARTMENT OF WOMEN'S AFFAIRS AND FAMILY 

DEVELOPMENT 

 
วรรณวิศา แยม้เยื้อน 

สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผดิชอบบทความ 

 

Wanwisa yamyuen 

E-mail : oilloveyou32@gmail.com 

Faculty of Business Administration Program in Management, Ramkhamheang University 

Corresponding author 

 
บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว 2) เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว ในแต่ละดา้นจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการท างาน สถานภาพการท างาน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จ านวน 160 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 89.4 มีอาย ุ25 – 35 ปี จ  านวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.6 มีสถานภาพโสด จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 มีระยะเวลา
การท างาน 1 ปีขึ้นไป  - 5 ปี จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 และมีสถานภาพการท างานเป็นขา้ราชการ 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3  



 2. ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ
มาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการติดต่อสมัพนัธ ์ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้น
การเป็นที่ยอมรับ อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.25, 4.10, 3.90, 3.62 ตามล าดบั) 
 3. การทดสอบสมมุติฐานความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ตามปัจจยัส่วนบุคคลที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั 
ส่วนบุคลกรที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการท างาน สถานภาพการท างานแตกต่างกัน มี
ความสุขในการท างานแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the level of happiness at work among the 
professional of Department of Women's Affairs and Family Development 2) to compare happiness at work 
among the professional of Department of Women's Affairs and Family Development as classified by sex, 
age, marital status, level of education, income, working period, work status. Samples were 160 professional 
of Department of Women's Affairs and Family Development. Is a questionnaire about Opinions toward 
happiness at work among the professional of Department of Women's Affairs and Family Development. 
 The results found that : 
 1. Population of respondents Found that most of the women are 143 people, accounting for 89.4%, 
aged between 25 – 35 years, 137 people, accounting for 85.6% , having a single status of 118 people, 
representing 73.7% , undergraduate level, 115 people, representing 71.8 percent have an average monthly 
income between 10,000 - 20,000 baht, of 81 people, representing 50.6 percent, working period 1 year  -  5 
years,  of 102 people, representing 63.7 percent and work status are government officer 122 people, 
accounting for 76.13% 
 2.  Professional of Department of Women's Affairs and Family Development happiness at work 
were at the high level. When considering in each aspect, it was found that the personnel had a high level of 
opinions in all aspects, in order of average order from highest to lowest as follows : connections, love of the 
work, work achievement and recognition (  = 4.25, 4.10, 3.90, 3.62 in order) 

 3.  Professional of Department of Women's Affairs and Family Development happiness at work 
as classified by marital status were not statistically different while classified by sex, age, level of education, 
income, working period, work status were different statistically significant at 0.05 
 



บทน า 
ในการท างานของทุกหน่วยงาน องค์ประกอบพื้นฐานส าคญัที่ท  าให้หน่วยงานนั้น ๆ ประสบ

ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานตั้ งไวน้ั้น คือ ทรัพยากรบุคคล ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันทุก
หน่วยงานมุ่งเน้น ให้มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เห็นความส าคญัในเร่ืองของการท างานอย่างมี
ความสุข เน่ืองจากเม่ือบุคคลมีความสุขในการท างาน ก็จะส่งผลท าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 ที่กล่าวถึงการดูแลคุณภาพของ
บุคคลให้มีสุขภาวะที่ดี ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 โดยเป็นการยึด
กระบวนทศัน์การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมที่มีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2562 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการด าเนินการบริหารจดัการ
ก าลงัคนใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ซ่ึงก าหนดให้
ก าลงัคนภาครัฐตอ้งมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ จึงเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการที่จะต้องปรับตัวและพฒันาระบบการบริหารจัดการก าลังคนให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีดงักล่าว ตลอดจนมีการค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในการด าเนินการตามภารกิจ
ของรัฐ                เพือ่น าไปสู่การขบัเคล่ือนภารกิจและยทุธศาสตร์ชาติส าเร็จตามเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไว ้

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว สงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์    
ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการปรับตวัและพฒันาระบบการบริหารจดัการก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบัมติ
คณะรัฐมนตรี โดยมีการค านึงถึงถึงหลกัความคุม้ค่าและความมีประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรเป็น
หลัก ซ่ึงปัจจยัส าคญัประการหน่ึงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน คือ ความสุขในการท างานของ
บุคลากรในองคก์ร โดยความสุขนั้นเป็นภาวะจิตใจของคนที่ก่อให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ ดา้น ทั้งในทางดา้น
ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม และยงัเป็นตวัขดัขวางการพฒันาตนเองและองค์กร ด้วยเหตุน้ีในปัจจุบนัทั้ ง
องคก์ารภาครัฐและเอกชนจึงหันมาให้ความส าคญักบัความสุขในการท างานมากขึ้น เพราะความสุขถือเป็น
เป้าหมายส าคญัที่มนุษยท์ุกคนพงึปรารถนาและองคก์รไม่ควรมีการมองขา้ม บุคลากรบางท่านโอน/ยา้ย หรือ
เปล่ียนงาน หรือแมก้ระทัง่ลาออกจากงานเพือ่แสวงหาความสุขในชีวติการท างาน อาจส่งผลให้หน่วยงานมี
บุคลากรโอน/ยา้ย หรือเปล่ียนงาน หรือลาออกจากงานบ่อยคร้ัง หน่วยงานตอ้งรอให้มีขา้ราชการโอนยา้ย 
หรือตอ้งมีการรับสมคัรบุคลากรใหม่เขา้มาท างานในต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น รวมไปถึงท าให้การพฒันา
บุคลากรในหน่วยงานไม่เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และอาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรเพิ่มขึ้น และ
เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณ     อีกทั้งบุคลากรตอ้งท างานแทนและปฏิบติังานมากขึ้น ท าให้เกิด
ความเครียดและความสุขในการท างานลดลง อาจส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานลดลงตามไปดว้ย  

ดงันั้น การท าให้บุคลากรเกิดความสุขในการท างาน จึงเป็นส่ิงที่มีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะไม่
เพยีงแต่ปัจจยัหน่ึงที่จะท าใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการท างาน ยงัท าใหเ้กิดความคุม้ค่าและ
ส่งผลใหก้ารขบัเคล่ือนภารกิจและยทุธศาสตร์ชาติส าเร็จตามเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไวอี้กดว้ย 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพือ่ศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ใน
แต่ละดา้นจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้
ระยะเวลาการท างาน สถานภาพการท างาน 

สมมุติฐานของการวิจัย 
  1. บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีเพศแตกต่างกนัมีความสุขในการท างาน
แตกต่างกนั 
    2. บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีอายแุตกต่างกนัมีความสุขในการท างาน
แตกต่างกนั 
    3. บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความสุข
ในการท างานแตกต่างกนั 
    4. บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความสุขใน
การท างานแตกต่างกนั 
    5. บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกนัมีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกนั 
    6. บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีระยะเวลาการท างานแตกต่างกันมี
ความสุขในการท างานแตกต่างกนั 
  7. บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีสถานภาพการท างานแตกต่างกันมี
ความสุขในการท างานแตกต่างกนั 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ไดท้ราบถึงระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

 2. ท  าให้ทราบถึงความแตกต่างของความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว จ  าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และสถานภาพการท างาน ซ่ึงขอ้มูลผลการวเิคราะห์ที่ไดจ้ากการศึกษาใน
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการพฒันาการบริหารภายในองคก์ร และเป็นขอ้มูลทางดา้นวชิาการภายใน
องคก์รต่อไป 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษา เร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว เป็นการ
วจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบนั จ าแนกตามขอ้มูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ 



บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ และ
พนักงานจา้งเหมาเอกชนด าเนินงาน) ที่ปฏิบติังานอยูท่ี่ส่วนกลาง จ านวน 160 คน ซ่ึงค  านวณกลุ่มตวัอยา่ง
โดยการใชสู้ตรทาโร ยามาเน่ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น โดย
แบ่งเป็นส่วน 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน สถานภาพการท างาน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการติดต่อสัมพนัธ์ ด้านความรักในงาน ด้าน
ความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นที่ยอมรับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 143 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.4 มีอาย ุ25 – 35 ปี จ  านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 มีสถานภาพโสด จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.7 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 มีระยะเวลาการท างาน 1 ปีขึ้นไป  - 5 ปี จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.7 และมีสถานภาพการท างานเป็นขา้ราชการ จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 

 
17 
143 

 
10.6 
89.4 

รวม 160 100.0 
อาย ุ
1. อายนุอ้ยกวา่ 25  ปี 
2. อาย ุ25 – 35 ปี 

3. อาย ุ36 – 46 ปี 

4. อาย ุ46 ปีขึ้นไป 

 
4 

137 
13 
6 

 
2.5 
85.6 
8.1 
3.8 

รวม 160 100.0 
สถานภาพสมรส 

1. โสด 
2. สมรส 

 
118 
39 

 
73.7 
24.4 



ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
3. หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3 1.9 

รวม 160 100.0 
ระดบัการศึกษา 
1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
3 

115 
42 

 
1.9 
71.8 
26.3 

รวม 160 100.0 
รายได ้

1. 10,000 - 20,000 บาท 

2. 20,001 - 30,000 บาท 

3. มากกวา่ 30,000 บาทขึ้นไป 

 
81 
63 
16 

 
50.6 
39.4 
10.0 

รวม 160 100.0 
ระยะเวลาการท างาน 

1. นอ้ยกวา่ 1 ปี 

2. 1 ปี - 5 ปี 

3. 6 ปี – 10 ปี 

4. 11 ปี – 15 ปี 

5. มากกวา่ 15 ปีขึ้นไป  

 
9 

102 
31 
12 
6 

 
5.6 
63.7 
19.4 
7.5 
3.8 

รวม 160 100.0 
สถานภาพการท างาน 

1. ขา้ราชการ 
2. ลูกจา้งประจ า 
3. พนกังานราชการ 
4. พนกังานจา้งเหมาเอกชนด าเนินงาน 

 
122 

2 
21 
15 

 
76.3 
1.3 
13.1 
9.4 

รวม 160 100.0 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.95) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานในดา้นที่ 1 การติดต่อสมัพนัธ ์ดา้นที่ 2 ดา้นความรักในงาน 
ดา้นที่ 3 ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นที่ 4 ดา้นการเป็นที่ยอมรับ อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.25, 4.10, 3.90, 



3.62 ตามล าดบั) ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความสุขในการท างาน
ของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว  

ความสุขในการท างานของบุคลากร 
กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

 S.D ค่าระดบัความสุข 

1. ดา้นการติดต่อสมัพนัธ ์ 4.25 .37 มาก 
2. ดา้นความรักในงาน 4.10 .38 มาก 
3. ดา้นความส าเร็จในงาน 3.90 .34 มาก 
4. ดา้นการเป็นที่ยอมรับ 3.62 .37 มาก 

ภาพรวม 3.95 .26 มาก 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว จ  าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการท างาน และ
สถานภาพการท างาน สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความสุขในการ
ท างานไม่แตกต่างกนั 
 2. บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการ
ท างาน และสถานภาพการท างานแตกต่างกนัมีความสุขในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั มีความสุขในการท างานโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดับมาก (  = 3.95) และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
รายได ้ระยะเวลาการท างาน และสถานภาพการท างาน พบวา่ 

  1. เพศ ผลที่ได้คือ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่มีเพศแตกต่างกัน             
มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน พบว่า บุคลากร
ของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ที่มีเพศแตกต่างกนัมีความสุขดา้นการติดต่อสมัพนัธ์แตกต่างกนั 
โดยเพศหญิง มีความสุขในการท างานดา้นติดต่อสมัพนัธม์ากกวา่เพศชาย  

 2. อาย ุผลที่ไดค้ือ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวทีมี่อายตุ่างกนั มีความสุข

ในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัวที่มีอายตุ่างกนัมีความสุขในดา้นการติดต่อสมัพนัธ ์และดา้นการเป็นที่ยอมรับ  

 1) ดา้นการติดต่อสมัพนัธ ์บุคลากรฯ ที่มีอายนุอ้ยกวา่ 25  ปี มีความสุขในการท างานในดา้นการ

ติดต่อสัมพนัธ์ มากกว่าบุคลากร ฯ ที่มีอาย ุ46 ปีขึ้นไป ,บุคลากรฯ ที่อาย ุ25 ปี –  35 ปี มีความสุขในการ
ท างานในดา้นการติดต่อสมัพนัธม์ากกวา่บุคลากร ฯ ที่มีอาย ุ36 ปี – อาย ุ46 ปี และบุคลากร ฯ ที่มีอาย ุ46 ปีขึ้นไป 



 2) ดา้นการเป็นที่ยอมรับ บุคลากรฯ ที่มีอายนุ้อยกว่า 25  ปี มีความสุขในการท างานในดา้นการ

เป็นที่ยอมรับนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีอาย ุ25 ปี –  35 ปี บุคลากร ฯ ที่มีอาย ุ36 ปี – อาย ุ46 ปี และบุคลากร ฯ 
ที่มีอาย ุ46 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพสมรส ผลที่ไดค้ือ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพจิารณาจ าแนกตามรายดา้น 

พบวา่ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความสุขดา้นการ

ติดต่อสมัพนัธ ์ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นที่ยอมรับไม่แตกต่างกนั  

4. ระดับการศึกษา ผลที่ได้คือ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความสุขในดา้นความรักในงาน 
ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นที่ยอมรับ แตกต่างกนั 

 1) ดา้นความรักในงาน บุคลากรฯ ทีมี่ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีความสุขในการท างาน
ในดา้นความรักในงานนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และบุคลากร ฯ ที่มีระดบัการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี ,บุคลากรฯ ที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความสุขในการท างานในดา้นความรักในงาน
นอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

 2) ด้านความส าเร็จในงาน บุคลากรฯ ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีความสุขในการ
ท างานในดา้นความส าเร็จในงานน้อยกว่าบุคลากร ฯ ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และบุคลากร ฯ ที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ,บุคลากรฯ ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความสุขในการท างาน                   
ในดา้นความส าเร็จในงานนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

 3) ด้านการเป็นที่ยอมรับ บุคลากรฯ ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีความสุขในการ
ท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และบุคลากร ฯ ที่มีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ,บุคลากรฯ ที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความสุขในการท างานในดา้นการเป็น
ที่ยอมรับนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

5. รายได ้ผลที่ไดค้ือ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีรายไดต่้างกนั มีความสุข
ในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัวที่มีรายไดต่้างกนัมีความสุขในดา้นการติดต่อสมัพนัธ ์ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในงาน 
และดา้นการเป็นที่ยอมรับ แตกต่างกนั 

 1) ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ บุคลากรฯ ที่มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท มีความสุขในการท างาน
ในดา้นการติดต่อสัมพนัธ์มากกว่าบุคลากร ฯ ที่มีรายได ้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป ,บุคลากรฯ ที่มีรายได ้
20,001 - 30,000 บาท มีความสุขในการท างานในด้านการติดต่อสัมพนัธ์ มากกว่าบุคลากร ฯ ที่มีรายได้ 
มากกวา่ 30,000 บาทขึ้นไป 



 2) ดา้นความรักในงาน บุคลากรฯ ที่มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท มีความสุขในการท างานใน
ดา้นความรักในงานน้อยกว่าบุคลากร ฯ ที่มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท ,บุคลากรฯ ที่มีรายได ้20,001 - 
30,000 บาท มีความสุขในการท างานในดา้นความรักในงานมากกว่าบุคลากร ฯ ที่มีรายได ้มากกว่า 30,000 
บาทขึ้นไป 

 3) ดา้นความส าเร็จในงาน บุคลากรฯ ที่มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท มีความสุขในการท างาน
ในดา้นความส าเร็จในงานนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท 

 4) ดา้นการเป็นที่ยอมรับ บุคลากรฯ ที่มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท  มีความสุขในการท างานใน
ดา้นการเป็นที่ยอมรับนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท และบุคลากร ฯ ที่มีรายไดม้ากกวา่ 
30,000 บาทขึ้นไป ,บุคลากรฯ ที่มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท มีความสุขในการท างานในดา้นการเป็นที่
ยอมรับนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีรายได ้มากกวา่ 30,000 บาทขึ้นไป 

6. ระยะเวลาการท างาน ผลที่ไดค้ือ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีระยะเวลา
การท างานต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีระยะเวลาการท างานต่างกนัมีความสุขในดา้นการติดต่อ
สมัพนัธ ์ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นที่ยอมรับ แตกต่างกนั 
 1) ด้านการติดต่อสัมพนัธ์ บุคลากรฯ ที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 1 ปี มีความสุขในการ
ท างานในดา้นการติดต่อสมัพนัธ ์มากกวา่บุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 15 ปีขึ้นไป ,บุคลากรฯ ที่มี
ระยะเวลาการท างาน1 ปี - 5 ปี มีความสุขในการท างานในด้านการติดต่อสัมพนัธ์ มากกว่าบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการท างาน 11 ปี - 15 ปี และบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน มากกว่า 15 ปีขึ้นไป ,บุคลากรฯ 
ระยะเวลาการท างาน 6 ปี - 10 ปีมีความสุขในการท างานในดา้น   การติดต่อสัมพนัธม์ากกว่าบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 15 ปีขึ้นไป 
 2) ดา้นความรักในงาน บุคลากรฯ ที่มีระยะเวลาการท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี มีความสุขในการท างาน
ในดา้นความรักในงานมากกวา่บุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 15 ปีขึ้นไป ,บุคลากรฯ ระยะเวลา
การท างาน1 ปี - 5 ปี มีความสุขในการท างานในด้านความรักในงานมากกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการ
ท างานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ,บุคลากรฯ ระยะเวลาการท างาน 6 ปี - 10 ปี   มีความสุขในการท างานในดา้น
ความรักในงานมากกวา่บุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานมากกวา่ 15 ปีขึ้นไป ,บุคลากรฯ ระยะเวลาการท างาน 
11 ปี - 15 ปี มีความสุขในการท างานในด้านความรักในงานมากกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน 
มากกวา่ 15 ปีขึ้นไป 
 3) ด้านความส าเร็จในงาน บุคลากรฯ ที่มีระยะเวลาการท างาน 1 ปี - 5 ปี มีความสุข ในการ
ท างานในด้านความส าเร็จในงานน้อยกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน 6 ปี - 10 ปี, บุคลากรฯ ที่มี
ระยะเวลาการท างาน 6 ปี - 10 ปี  มีความสุขในการท างานในด้านความส าเร็จในงานมากกว่าบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการท างานมากกวา่ 15 ปีขึ้น ,บุคลากรฯ ระยะเวลาการท างาน 11 ปี - 15 ปี มีความสุขในการท างาน
ในดา้นความส าเร็จในงานมากกวา่บุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 15 ปีขึ้นไป 



 6.4) ดา้นการเป็นที่ยอมรับ บุคลากรฯ ที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 1 ปี มีความสุข ในการ
ท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับน้อยกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน 1 ปี - 5 ปี บุคลากรที่มีระยะเวลา
การท างาน 6 ปี - 10 ปี และบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน 11 ปี - 15 ปี ,บุคลากรฯ ระยะเวลาการท างาน 1 ปี - 5 ปี    
มีความสุขในการท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับน้อยกว่าบุคลากร  ที่มีระยะเวลาการท างาน 6 ปี - 10 ปี 
บุคลากรฯ ที่มีระยะเวลาการท างาน 11 ปี - 15 ปี แต่มีความสุขในการท างานดา้นการเป็นที่ยอมรับมากกว่า
บุคลากร ฯ ที่มีระยะเวลาการท างาน มากกว่า 15 ปีขึ้นไป ,บุคลากรฯ ที่มีระยะเวลาการท างาน 6 ปี - 10 ปี มี
ความสุขในการท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับนอ้ยกวา่บุคลากร ฯ ที่มีระยะเวลาการท างาน 11 ปี - 15 ปี แต่
มีความสุขในการท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับมากกวา่บุคลากร ฯ ที่มีระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 15 ปี
ขึ้นไป ,บุคลากรฯ ระยะเวลาการท างาน 11 ปี - 15 ปีความสุข ในการท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับมากกว่า
บุคลากรที่มีระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 15 ปีขึ้นไป 
 7) สถานภาพการท างาน ผลที่ไดค้ือ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวที่มีสถานภาพ
การท างานต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ บุคลากร
กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ที่มีสถานภาพการท างานต่างกนัมีความสุขในดา้นความส าเร็จในงาน และ
ดา้นการเป็นที่ยอมรับ แตกต่างกนั 
 1) ดา้นความส าเร็จในงาน บุคลากรฯ ที่มีสถานภาพการท างานเป็นขา้ราชการ มีความสุขในการ
ท างานในดา้นความส าเร็จในงานมากกวา่บุคลากรที่มีสถานภาพการท างานเป็น ลูกจา้งประจ า และบุคลากรที่
มีสถานภาพการท างานเป็นพนักงานจา้งเหมาเอกชนด าเนินงาน ,บุคลากรฯ ที่มีสถานภาพการท างานเป็น
ลูกจา้งประจ า มีความสุขในการท างานในด้านความส าเร็จในงานน้อยกว่าบุคลากร ฯ ที่มีสถานภาพการ
ท างานเป็นพนักงานราชการ ,บุคลากรฯ ที่มีสถานภาพการท างานเป็นพนักงานราชการ มีความสุขในการ
ท างานในดา้นความส าเร็จในงาน มากกวา่บุคลากร ฯ ที่มีสถานภาพการท างานเป็นพนกังานจา้งเหมาเอกชนด าเนินงาน 

 7.2) ดา้นการเป็นที่ยอมรับ บุคลากรฯ ที่มีสถานภาพการท างานเป็นขา้ราชการ มีความสุขในการ
ท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับมากกว่าบุคลากรที่มีสถานภาพการท างานเป็นลูกจา้งประจ า บุคลากรที่มี
สถานภาพการท างานเป็นพนกังานราชการ และบุคลากรที่มีสถานภาพการท างาน พนักงานจา้งเหมาเอกชน
ด าเนินงาน ,บุคลากรฯ ที่มีสถานภาพการท างานลูกจา้งประจ า มีความสุขในการท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับ
น้อยกว่าบุคลากร ฯ ที่มีสถานภาพการท างานเป็นพนักงานราชการ บุคลากรฯ ที่มีสถานภาพการท างานเป็น
พนกังานราชการ มีความสุขในการท างานในดา้นการเป็นที่ยอมรับมากกวา่บุคลากรที่มีสถานภาพการท างาน
เป็นพนกังานจา้งเหมาเอกชนด าเนินงาน    

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
สามารถน ามาอภิปรายผลในประเด็นส าคญั และน่าสนใจ ดงัน้ี 



 1. บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว มีความสุขในการท างานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสุขในการท างานเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว มีความสุขในการท างานในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากความสุข
ในการท างานมากไปนอ้ย คือ ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้น
การเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการงานวิจยัของเนตรสวรรค ์ จินตนาวลี (2553) ศึกษาความสุขในการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
จงัหวดัสมุทรสาคร มีความสุขในการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจอธิบายได้ว่า บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัวมีความสมัพนัธอ์นัดีกนัหน่วยงาน มีการท างานร่วมกนัเป็นทีมร่วมกบัเจา้หนา้ที่ทุกกลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร บุคลากรมีส่วนร่วมและมีความเก่ียวขอ้งในงานเกิดความไวว้างใจที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ส่งผลใหมี้การท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการงานวิจยัของเนตรสวรรค ์จินตนาวลี 
(2553) ศึกษาความสุขในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ระดบั
ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์รของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร อยูใ่นระดับมาก        
โดยงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นงานที่ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น แสดงให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มงานมีการท างานเป็นทีมร่วมกบัเจา้หน้ที่ทุกฝ่ายต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกแผนก ไม่ได้
ท  างานแต่เพยีงผูเ้ดียว ตอ้งอาศยัความร่วมมือเพือ่ประสานงานมีส่วนร่วมกบัทีมฝ่ายอ่ืน ๆ  นัน่คือ เม่ือพยาบาล
วิชาชีพได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท างานโดยการมีส่วนร่วมหรือมีความเก่ียวขอ้งในงานมีเพื่อน
ร่วมงานคอยเป็นก าลงัใจน าไปสู่ความสุขในการท างานและส่งผลให้เกิดความไวว้างใจที่ดีต่อเพื่อนร่วม
วชิาชีพท าใหเ้กิดการท างานร่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

3) ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขดา้นความรักในงานของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอธิบายได้ว่า บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวรู้สึกมีความสุขและมีความภาคภูมิใจกบัการปฏิบตัิงานที่ไดป้ฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั แมว้า่ในบางคร้ัง
งานนั้นไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรง ทั้งน้ีการปฏิบตัิงาน/การให้บริการยงัมีการค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายของ
หน่วยงาน เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนดว้ย  

4) ผลการวเิคราะห์ระดบัความสุขดา้นความส าเร็จในงาน ของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่ บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั 
มีอิสระในการท างาน สามารถปฏิบตัิงานจนบรรลุเป้าหมายที่ได้ก  าหนด สามารถปฏิบตัิงานที่ทา้ทา้ยได้
ส าเร็จ และมีผลลพัธ์การท างานที่ดี หน่วยงานเกิดการพฒันาจากความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ส่งผลให้
บุคลากรมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกบัการงานวิจยัของเนตรสวรรค์ 
จินตนาวลี (2553) ศึกษาความสุขในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวดัสมุทรสาคร 
พบว่า ระดับความสุขอันเกิดจากความส าเร็จของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก        



โดยความส าเร็จในงาน เป็นงานที่ท  าใหพ้นกังานรู้สึกมีความสุขที่ไดท้  า ควรเป็นงานที่มองเห็นความส าเร็จที่
เป็นไปไดแ้ละมีความทา้ทายอยา่งสมหตุสมผล และเม่ือท าส าเร็จแลว้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ
ผลงานและความส าเร็จดงักล่าว ท าใหพ้นกังานรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขต่อการท างาน 

5) ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขดา้นการเป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงอธิบายไดว้า่ บคุลากรกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
มีการรับรู้วา่ตนเองไดรั้บยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และผูรั้บบริการ/กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 
และไดรั้บการยอมรับจากครอบครัวในการเป็นบุคลากรของหน่วยงาน สอดคลอ้งกบัการงานวจิยัของเนตร
สวรรค์ จินตนาวลี (2553) ศึกษาความสุขในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดั
สมุทรสาคร พบว่า ระดับความสุขอันเกิดจากการเป็นที่ยอมรับทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาคร อยูใ่นระดบัมาก โดยการที่เป็นยอมรับเป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับความเช่ือถือจากผูร่้วมงาน 
ผูร่้วมงานไดรั้บรู้ถึงความพยายามของตนเก่ียวกบังาน ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาในการ
ปฏิบตัิงาน ได้รับความคาดหวงัที่ดีในการปฏิบติังานและความไวว้างใจจากผูร่้วมงาน ร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จากผูร่้วมงาน ใชค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวมีความสุขในการท างาน 

ด้านการเป็นที่ยอมรับน้อยที่สุด (  = 3.62) โดยบุคลากร ฯ ที่มีอายุน้อยกว่า 25  ปี บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี บุคลากร ฯ ที่มีระยะเวลาการท างาน น้อยกว่า 1 ปี และบุคลากรฯที่มีสถานการ
ท างานเป็นพนักงานจา้งเหมาเอกชนด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานดา้นน้ีในระดบัปานกลางเท่านั้น  
ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก บุคลากรคนดงักล่าวอาจเพิง่ไดรั้บการบรรจุให้เขา้ปฏิบตัิงานที่องคก์ร ยงัไม่เป็นที่รู้จกั
และอาจจะยงัไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการปฏิบตัิงาน จึงท าให้ไม่ไดรั้บการยอมรับจากบุคลากรในองคก์ร
เท่าที่ควร ทั้งน้ีองค์กรควรให้ความส าคญักบับุคลากรกลุ่มน้ี โดยการจดัให้มีแผนพฒันาบุคลากรและส่ง
บุคลากรเขา้รับการอบรม เพือ่เพิม่พนูความรู้ที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบตัิงาน นอกจากน้ีควรมีการมอบหมาย
งานที่มีความส าคญัขององคก์ร เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รมีการยอมรับความสามารถของบุคลากรคนดงักล่าว 

2.  จากการศึกษาพบวา่ บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวมีความสุขในการท างาน 
ที่มีอายกุารท างานมากขึ้น มีแนวโนม้ที่จะมีความสุขในการท างานดา้นการติดต่อสมัพนัธน์อ้ยลง โดยเฉพาะ
บุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจะมีความสุขในการท างานดา้นการติดต่อสัมพนัธ์น้อย
ที่สุด ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก การที่บุคลากรกลุ่มดงักล่าวมีภาระงานมาก และอาจมีความแตกต่างของช่วงอาย ุ
ท าให้บุคลากรกลุ่มดงักล่าวไม่ค่อยไดติ้ดต่อสัมพนัธ์กบับุคลากรในกลุ่มอ่ืน ๆ  มากนัก ทั้งน้ีองคก์รควรให้
ความส าคญักบัการมีความสุขในการท างานดา้นน้ี โดยการจดัหากิจกรรมต่าง ๆ เช่น จดัสันทนาการนอก
สถานที่ จดั Walk rally เพื่อเพิ่มความสุขให้กบับุคลากรเป็นประจ า เพื่อเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ของ
บุคลากรใหมี้ความแน่นแฟ้นยิง่ขึ้น 



ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมว่าปัจจยัอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างานของบุคลากร

ของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว เช่น การสนบัสนุนจากครอบครัว ภาระงาน เป็นตน้ 
2. ควรศึกษาวิจยัความสุขในการท างานของบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ให้

ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
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