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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการการใน
ส านักงานสรรพากรพื้นทีส่มุทรปราการ 1   2) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการการใน
ส านักงานสรรพากรพื้นทีส่มุทรปราการ 1 จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี ้คือ ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 จ านวน
ทั้งหมด 129 คน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ได้แก ่ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หาก
พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเปน็รายคู ่โดยใช้วิธีของ LSD 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 มีปัจจยั
ส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ในการท างาน และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างาน
ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมทุรปราการ 1 ต่างกัน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study the Happiness at work of Public 
servant’s Samutprakarn 1 Area Revenue Office 2) To study the Happiness at work of Public 
servant’s Samutprakarn 1 Area Revenue Office separated by personal characteristics.  
 The sample group was 100 people of Public servant’s Samutprakarn 1 Area 
Revenue Office The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data 
collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA 
(F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD 
was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different.  
 The results of hypothesis testing showed that Public servant’s Samutprakarn 1 Area 
Revenue Office with personal factors include experience and average income per month 
was different. 

Keywords : Happiness ; Revenue ; Samutprakarn 1 
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บทน า  
 
 องค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องประกอบไปด้วยหลายส่วน ทั้งทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ไปจนถึงระบบการบริหารองค์กรที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเคล็ดลับที่จะท าให้การพัฒนาองค์กรประสบ
ความส าเร็จได้เป็นอย่างดีนั้นมีดังนี้ 
 1.การได้ผู้น าที่ดี 
 ผู้น าที่ดีจะน าองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จได้ และผู้น าที่ดีควรจะต้องก าหนดทิศทางขององค์กร
ตลอดจนรู้วิธีการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปในทางที่เหมาะสมที่สุดได้เช่นกัน การที่องค์กรได้ผู้น าที่ดีนั้นเสมือนมี
ชัยไปกว่าคร่ึง เพราะผู้น าที่ดีจะมีเคล็ดลับในการบริหารงานบุคคลที่ยอดเยี่ยมนอกเหนือจากการบริหารงาน
ด้วยเช่นกัน เพราะฟันเฟืองส าคัญขององค์กรนั้นก็คือบุคลากรทุกคนนั่นเอง ผู้น าที่ดีจะเข้าใจการประสานงาน
ตลอดจนแนะน าวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมไปถึงสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งใน
เคล็ดลับที่ท าให้องค์กรพัฒนาและประสบความส าเร็จ 
 2.การได้ผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ 
 เมื่อมีผู้น าที่ดีก็ต้องมีผู้ตามที่มีประสิทธิภาพจึงจะเป็นส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยอด
เยี่ยม ผู้ตามที่ดีจะรู้ว่าควรน าเอาแนวทางการบริหารของผู้น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เมื่อเกิด
ปัญหาควรจะช่วยแก้อย่างไร หรือควรปฏิบัติงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ควรมี
ไหวพริบที่ดี เสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แก้ปัญหาได้อย่างฉับไว ตลอดจนเป็นตัวสนับสนุนที่ดีอีกด้วย 
หากแม่ทัพได้ทหารในกองที่ไร้ประสิทธิภาพ ก็ยากที่กองทัพจะรบชนะด้วยแม่ทัพเพียงคนเดียว องค์กรก็
เช่นกัน การที่บุคลากรทุกคนแข็งแกร่งตั้งแต่หัวหน้าไปจนถึงลูกน้อง ก็เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้
องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพและประสบผลส าเร็จ 
 3.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้นคือการที่ทุกคนต้องร่วมขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน การที่
สามารถท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้จะท าให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและร่วมผลักดันองค์กรให้ก้าว
ไปข้างหน้าด้วยความเต็มใจ เมื่อทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วทุกคนจะให้ความร่วมมือกันอย่าง
เต็มที่ ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เกี่ยงงาน หรือกล่าวโทษกัน ที่ส าคัญทุกคนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
องค์กร ก าหนดทิศทาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การได้รับพลังจากทุกคนร่วมกันนั้นจะท าให้องค์กรก้าวไป
ข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย และการร่วมมือกันนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี ซึ่งนี่คือหนึ่งสิ่งส าคัญของ
การท างานร่วมกันในองค์กร 
 4.มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสารถึงแม้จะดูเป็นเร่ืองเล็กน้อยแต่นั่นคือสิ่งที่ส าคัญทีสุ่ดอย่างหนึ่งของการท างานไม่ว่าจะอยู่
ส่วนไหนขององค์กรก็ตาม การสื่อสารกันอย่างถูกต้อง ชัดเจน และท าความเข้าใจได้ง่าย จะท าให้ทุกคน
มองเห็นภาพตลอดจนทิศทางที่จะมุ่งตรงไปด้วยกัน และร่วมจับมือกันเดินไปอย่างมีพลัง ในขณะที่องค์กร
ไหนมีการสื่อสารที่ผิดพลาด หรือมีการสื่อสารกันที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจท าให้ทุกคนเข้าใจสารไม่ตรงกันได้ 
น าไปปฏิบัติผิด ก็ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรได้เช่นกัน หรือการสื่อสารที่ไม่สัมฤทธิ์ผลก็ท าให้บุคลากร
ขาดความเข้าใจ หรือไม่ยินดีที่จะร่วมมือขับเคลื่อนองค์กร นั่นก็ย่อมท าให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมี
ปัญหา และเกิดความล้มเหลวในที่สุด 
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 5.การสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 เมื่อเราท างานไปเรื่อยๆ ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายและท้อได้ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยพลิกสถานการณ์ทุกอย่างให้ดี
ขึ้นได้ก็คือแรงจูงใจที่ดีในการท างานนั่นเอง แรงจูงใจไม่ได้หมายถึงเรื่องของเงินหรือสวัสดิการเสมอไป แต่ยังรวมถึง
การให้ก าลังใจ ค าชม รางวัล ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในรูปแบบอื่นๆ ด้วย การสร้างแรงจูงใจที่ดีจะเป็นเสมือนน้ าหล่อ
เลี้ยงให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ หรือเป็นแรงฮึดให้เรามุ่งมั่นบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว 
 6.การประเมินผล 
 องค์กรที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่มักมีการประเมินผลการท างานเสมอ และรู้จักน าผลการ
ประเมินมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ การประเมินผลจะท าให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราก าลังท าอยู่นั้นประสบความส าเร็จ
หรือไม่ มากน้อยเพียงไร มีสิ่งไหนที่เป็นจุดบกพร่อง มีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุง หรือมีสิ่งไหนยอดเยี่ยมอยู่แล้ว มี
สิ่งไหนที่ควรจะเพิ่มเติมเข้าไปอีก ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่ท านั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น เมื่อน าการ
ประเมินผลในส่วนต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป หากเราไม่รู้จักประเมินผลเลย 
เราจะไม่รู้เลยว่าจุดที่องค์กรยืนอยู่นั้นประสบความส าเร็จหรือย่ าแย่เพียงไร การประเมินผลจึงเป็นส่วนส าคัญ
หนึ่งที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการวัดมาตรฐานตลอดจนช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้ 
 7.การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 
การฝึกอบรมคือกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพให้ดีขึ้น แน่นอนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
นั่นเอง การที่เรามุ่งจะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นนั้นก็ควรใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการฝึกอบรม
ต่างๆ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้พนักงานรักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 องค์กรที่ไม่หยุดพัฒนาและรักที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ มักเป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จอย่างงดงาม
อยู่เสมอเช่นกัน และในองค์กรเหล่านี้ก็มักจะเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
อีกด้วย การที่ทั้งบุคลากรและองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร่วมกันนั้นเป็นเสมือนพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร
ไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนผลักดันให้องค์กรก้าวขึ้นสู่ความส าเร็จอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งได้ 
ดังนั้นจึงไม่ควรหยุดพัฒนาองค์กร และที่ส าคัญองค์กรก็ควรที่จะสง่เสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานของตนอยู่เสมอ 
เพราะการพัฒนาองค์กรนั้นควรท าควบคู่กันทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ระบบบริหาร, ระบบการท างาน, ไปจนถึง
บุคลากร จึงจะเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบที่สุด 
 จะเห็นได้ว่าพนักงานมีส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริหาร
ต้องให้ความส าคัญมากที่สุดคือความพึงพอใจของพนักงาน เมื่อพนักงานมีความสุขในการท างาน ก็จะท าให้
พนักงานมีความเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
 กรมสรรพากรมีหน้าที่หลักคือ 1)จัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการ ยกระดับการให้บริการและสร้าง
ความสมัครใจในการเก็บภาษี และ 3)เสนอนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง 
 ส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 290 ถนนสุขุมวิท ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ควบคุมการดูแลและการจัดเก็บภาษี 2 สาขา ซึ่งธุรกิจหลักในอ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต และหน่วยธุรกิจจ านวนมากทั้งราย
ใหญ่และขนาดย่อม อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเกิดความกดดัน และความเครียดในการท างานที่ต้อง
แข่งกับเวลา  
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ดังนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่

สมุทรปราการ 1 ซึ่งงานวิจัยนี้อาจจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าไปพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารงานที่ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากท างานจากสภาพแวดล้อม ให้จูงใจอยากที่จะท างานซึ่งมี
ผลให้บุคคลากรเกิดความยินดีในงานที่ท า มีส่วนร่วมในงานและเกิดความสุขในงานตามมา 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 
 1. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
 2. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
จ าแนกตามปัจจัยด้านบุคคล 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากร
พื้นที่สมุทรปราการ 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต ดังนี้ 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 จ านวน
ทั้งหมด 129 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก ฝุายทรัพยากรบุคคลกรมสรรพากร ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563) ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ  Yamane (1973) ซึ่งที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 98 คน  
 2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเก่ียวข้องกับความความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาความสุขในการท างาน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและด้านความส าเร็จในงาน  
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
ต าแหน่งในการท างาน ประสบการณ์ในการท างาน(เฉพาะทีส่ านักงานสรรพากรพื้นทีส่มุทรปราการ 1) และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขในการท างานของข้ าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1 ประกอบด้วย ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้า ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ด้านความส าเร็จในงาน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 
 1. เพื่อทราบถึงความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1  
 2. เพื่อให้ทราบถึงความความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ด้านเพศกับความสุขในการท างาน 
 ณิชารีย์  แก้วไชยษา (2559) ไดศ้ึกษาความสุขในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานในบริษทัน าเข้าและจ าหน่ายสนิค้าแห่งหนึ่ง พบว่า เพศที่แตกต่างกันท าให้พนักงานมคีวามสุขในการ
ท างานที่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเพศชายมีความสุขในการท างานมากกว่าเพศหญิง 
 ด้านอายุกับความสุขในการท างาน 
 ณิชารีย์  แก้วไชยษา (2559) ได้ศึกษาความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในบริษัทน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ท าให้พนักงานมีความสุขใน
การท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่มีอายุมากความสุขในการท างานมากกว่า
พนักงานที่มีอายุน้อย กล่าวคือ พนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะมีความสุขในการท างานมากขึ้นด้วย เนื่องจาก 
พนักงานที่มีอายุมากกว่า ย่อมได้ผ่านการท างานและการใช้ชีวิตที่มากกว่า ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิต มีประสบการณ์เรียนรู้มากกว่า และได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้ประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้กับ
ปัจจุบันได้ ส่งผลให้มีความสุขในการท างานมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย  
 ด้านสถานภาพสมรสกับความสุขในการท างาน 
 ณิชารีย์  แก้วไชยษา (2559) ได้ศึกษาความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในบริษัทน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันท าให้พนักงานมี
ความสุขในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/คู่ มีความสุขใน
การท างานมากกว่าสถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย เนื่องจาก พนักงานที่มีสถานภาพสมรสจะได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรส เป็นที่ปรึกษาและสามารถแก้ไขปัญหา ท าให้ลดความเครียดและความเบื่อ
หน่ายจากการท างานได้ และท างานอย่างมีความสุข ดังนั้น จึงอธิบายได้ว่า การที่พนักงานมีคู่สมรสนั้น 
เสมือนมีที่พักพิงอยู่ที่บ้าน เป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยลดความวิตกกังวล และสามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปด้วยกันได้ 
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 ด้านระดับการศึกษากับความสุขในการท างาน 
 นฤมล แสวงผล (2554) ได้อภิปรายผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคคลากร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบุว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความสุขในการท างานน้อยบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ด้านต าแหน่งงานกับความสุขในการท างาน 
 เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ได้สรุปจากการวิจัยความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ระบุว่า ครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มี
ความสุขในการท างานโดยรวมต่างกัน โดยครูที่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 10 ปี มีความสุขในการท างาน
มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ท างาน 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากครูในอ าเภอเมือ งสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี เป็นครูใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน จึงมีความตั้งใจ 
มุ่งมั่นในการท างาน ผู้อ านวยการเอาใจใส่ในงานที่ท าจึงมาความสุขในการท างานมากกว่าครูที่มีประสบการณ์
ท างาน 20 ปีขึ้นไป จัดเป็นครูที่มีประสบการณ์ท างานมานาน สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ประกอบกับมี
ครอบครัวจึงท าให้ครูมีความสุขน้อยลง 
 ด้านประสบการณ์ท างานกับความสุขในการท างาน 
 ณิชารีย์  แก้วไชยษา (2559) ได้ศึกษาความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใน
บริษัทน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง พบว่า ประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน ท าให้พนักงานมีความสุขใน
การท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่มีอายุการท างานมากกว่ามีความสุขในการท างาน
มากกว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า เนื่องจาก เมื่อมีอายุงานมากขึ้น ประสบการณ์ในการท างานก็จะมากขึ้นตาม
ไปด้วย พนักงานสามารถจัดการปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอในการท างานได้ดี เพราะประสบการณ์เหล่านั้น ท าให้
มีทักษะและวิธีการในการท างานให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ได้ 
 ด้านรายได้กับความสุขในการท างาน 
 ชินกร น้อยค ายาง และ ปภาดา น้อยค ายาง (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยสูงมี
ระดับความสุขในการท างานสูง เนื่องจาก บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีความเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว หรือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว จะมีความสุขในการท างาน ดังนั้น ปัจจัยด้าน
รายได้จึงเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 
 ความสุขในการท างาน 
 Kjerulf (2007,อ้างถึงใน เมธาพร ผังลักษณะ ,2559) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน ที่บุคคลนั้น เกิด
ความเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่ท า ท างานที่ดีและมีความภูมิใจกับงานที่ตนกระท า ท างานร่วมกับคนดี ๆ 
รับรู้ว่างานที่ตนกระท าอยู่นัน้มีความส าคัญ เห็นคุณค่าของงานที่ตนกระท า รู้สึกสนุก มีความสุขในการท างาน 
มีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการท างาน นอกจากนี้ Kjerulf ยังกล่าวว่า ความสุขในการ
ท างานเป็นทางเลือก ไม่สามารถผลักดันหรือกดดันให้ใครเกิดความสุขในการท างานได้ ความสุขในการท างาน
จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ปัจจัยเดียวกันอาจท าให้บุคคลหนึ่งมีความสุขขณะที่อีกบุคคลหนึ่งไม่มีความสุข 
นอกจากความสุขในการท างานนั้นหากเกิดขึ้นจะยืนยาว และไม่สามารถสร้างได้ในทันที 
 ด้านที่ 1 ความสุขในการท างานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
 ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) ได้ให้ความหมายของความสุขในการท างานด้านสวสัดิการด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ หมายถึง การทีไ่ด้รับเงินเหมาะสมกันปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถ และเพียงพอต่อการ
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ด ารงชีวิต ที่ค่าครองชีพมีการปรับสูงขึ้น และเหมาะสมกบัหน้าทีร่ับผิดชอบในงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุก
วัน และบริษัทแสดงถึงความใส่ใจในเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงานด้วย 
 ด้านที่ 2 ความสุขในการท างานด้านลักษณะงาน 
ไพรินทร์ เครือบุดดี(2560) ได้ให้ความหมายของความสุขในการท างานด้านลักษณะงาน หมายถึง งานมี
ลักษณะท้าทายความรู้ความสามารถ ไม่ยากหรือมีความรับผิดชอบมากเกินไป มีอิสระในการวางแผน
เพื่อที่จะท างานของตนเองได้ และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ด้านที่ 3 ความสุขในการท างานด้านความก้าวหน้า 
สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ได้ให้ความหมายของ ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง มี
ความก้าวหน้าในงาน โดยพิจารณาตามความสามารถด้วยความยุติธรรม 
 ด้านที่ 4 ความสุขในการท างานด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในที่ท างาน 
ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดา้นสภาพท างาน หมายถึง 
การที่สถานที่ท างานมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่แออัด อากาศถ่ายเท ดูแลความปลอดภัยของพนักงานเป็น
อย่างดี เครื่องมืออุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงการจัดเตรียมที่จอดรถให้แก่พนักงาน 
 ด้านที่ 5 ความสุขในการท างานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความยุติธรรม เป็นกลาง และ
การมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน และรวมถึงผู้บังคับบัญชามีการ
ช่วยเหลือ หรือให้ค าแนะน าเร่ืองงาน 
 ด้านที่ 6 ความสุขในการท างานด้านความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน 
 จินดาวรรณ รามทอง (2558) ได้กล่าวถึง สัมพันธภาพในที่ท างานหรือมิตรภาพในที่ท างานเป็น
ปัจจัยที่สร้างความสุขในที่ท างานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร เมื่อต่างฝุายต่างมีความเอาใจใส่ต่อกันก็ยิ่ง
ท าให้เกิดความรู้สึกดีในการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรกับเพื่อนร่วมงาน ให้เรื่องการจัดสรรงานและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ได้แก่ การแบ่ งปันงานให้
รับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไม่เกี่ยงงานกัน การรับฟังความคิดเห็น การรับฟังเรื่องส่วนตัว การแก้ไขปัญหาใน
การท างาน และการยอมรับในความสามารถ  
 ด้านที่ 7 ความสุขในการท างานด้านความส าเร็จในงาน 
 Minion ,2003 (อ้างใน นฤมล แสวงผล , 2554) ความสุขในการท างานเป็นการแสดงอารมณ์
ทางบวก แสดงพฤติกรรมให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจที่ดี สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลท าให้เกิดความยึดมั่นในงานและองค์กรสูง ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งได้ที่ก่อให้เกิดความสุขในที่
ท างาน คือ ความส าเร็จในงานเป็นการรับรู้ว่าตนได้ปฏิบัติงาน ได้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เกิดผลลัพธ์
ในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความก้าวหน้า องค์กรมีความ
พัฒนา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษา
ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทางสถิติ 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 จ านวน
ทั้งหมด 129 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก ฝุายทรัพยากรบุคคลกรมสรรพากร ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563) ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ  Yamane (1973) ซึ่งที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 98 คน เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามได้ 100 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามลักษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพการสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน          
ด้านประสบการณ์ในการท างาน และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1  ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและด้านความส าเร็จในงาน มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 26 ข้อ ประกอบด้วยค าถามใน
ลักษณะประเมินค่าความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) 
 ส่วนที่ 3 สอบถามความเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1 มีความสุขเพิ่มขึ้น โดยในส่วนนี้เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งในการ
ท างาน ด้านประสบการณ์ในการท างาน (เฉพาะที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1) และด้านรายได้  
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัว
แปรด้านความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1  

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 2.1 เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 2.2 เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้าน
ต าแหน่งในการท างาน ด้านประสบการณ์ในการท างาน (เฉพาะที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1) 
และด้านรายได้ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 สมารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ให้ความ
คิดเห็นกับความสุขในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.41 และค่า S.D. เท่ากับ .445 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เท่ากับ 3.88 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2.1 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความสุขในการ
ท างานโดยรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่ต่างกัน 
 2.2 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีอายุต่างกัน ท าให้ความสุขในการ
ท างานโดยรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่ต่างกัน 
 2.3 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ท าให้
ความสุขในการท างานโดยรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่ต่างกัน 
 2.4 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้
ความสุขในการท างานโดยรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่ต่างกัน 
 2.5 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีต าแหน่งในการท างานที่ต่างกัน ท า
ให้ความสุขในการท างานโดยรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่ต่างกัน 
 2.6 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน 
ท าให้ความสุขในการท างานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 2.7 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้
ความสุขในการท างานโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา และด้านความส าเร็จในงาน ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
สามารถสรุปวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาผลการวิจัยความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.1 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 มีความคิดเห็น
ว่าด้านเงินเดือนและสวัสดิการควรจะมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของข้าราชการในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) ที่กล่าวว่า ความพึง
พอใจสูงสุดของพนักงานในด้านเงินเดือนสวัสดิการ คือ การได้รับเงินเดือนที่ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และพนักงานควรที่จะได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  
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 1.2 ด้านลักษณะงาน ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 อยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 มีความคิดเห็นว่า ด้านลักษณะงานของ
ข้าราชการ ควรมีอิสระ สามารถเลือก ตัดสินใจ และออกแบบวิธีปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสิริ
ธร แซ่ฉ่ัว (2553) ที่กล่าวว่าความเป็นอิสระ หมายถึง ความมีอิสระในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติการด้วยตนเอง 
หากได้ท างานอย่างอิสระมากเท่าใด ก็จะยิ่งท าให้ได้รับข้อมูลปูอนกลับน ามาพัฒนาปฏิบัติในงานได้ดียิ่งขึ้น 
และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Hackman and Oldham, 1980 ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของงานที่ดีจะสร้าง
เงื่อนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานอย่างสูง เกิดความพึงพอใจในงาน งานที่มีการใช้ทักษะที่หลากหลาย เป็นงานที่
มีความส าคัญมีคุณค่า มีการร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีอิสระในการตัดสินใจ ออกแบบการปฏิบัติงาน 
สามารถท างานนั้นทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ และได้รับทราบถึงผลที่เกิดจากการกระท า 
 1.3 ด้านความก้าวหน้า ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 มีความคิดเห็นว่า ด้าน
ความก้าวหน้าของข้าราชการ ควรที่จะมีโอกาสได้ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของชินกร น้อยค ายาง และ ปภาดา น้อยค ายาง (2553) ได้กล่าวถึง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง หน้าที่การงานที่
สูงขึ้น โอกาสได้รับให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ได้รับการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม 
ลาศึกษาต่อและพัฒนาทักษะ รวมถึงศักยภาพของตนเองในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
 1.4 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ท างาน ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1 อยู่ในระดับ ปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
มีความเห็นว่าสถานที่ท างานควรมีแสงสว่างเพียงพอ สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก ได้กล่าว
ว่า สภาพการท างานในที่ท างาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศ บรรยากาศในการท างาน ปัจจัย
ภายนอกช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน และปูองกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน 
เป็นปัจจัยที่ไม่เก่ียวข้องกับการท างานโดยตรงแต่เป็นสิง่ที่ชว่ยสกัดกั้นไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ โดย
ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นที่พนักงานจะต้องได้รับการตอบสนอง  
 1.5 ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ  1 มีความเห็นว่า 
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) ได้กล่าว
ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสมัพันธ์กับผู้บงัคับบญัชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ มีความยุติธรรม เป็นกลาง และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชามีความเป็น
ธรรมต่อพนักงานทุกคน และรวมถึงผู้บังคับบัญชามีการช่วยเหลือ หรือให้คาแนะน าในเร่ืองงาน 
 1.6 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
อยู่ในระดับมาก  ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 มีความเห็นว่า เพื่อน
ร่วมงานของท่านมีน้ าใจเกื้อกูลต่อกัน สอดคล้องกับแนวคิดของจินดาวรรณ รามทอง (2558) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับเพื่อนร่วมงาน เป็นความ
เก่ียวข้องกันระหว่างผู้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน ในการจัดสรรงานและการเกื้อกูลกัน ได้แก่ การแบ่งงานให้
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รับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไม่เกี่ยงงานกัน การรับฟังความคิดเห็น การรับฟังเรื่องส่วนตัว การแก้ไขปัญหาใน
การท างาน และการยอมรับในความสามารถ  
 1.7 ด้านความส าเร็จในงาน ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 อยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 มีความเห็นว่า สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ณิชารีย์ แก้วไชยษา (2554) ได้กล่าวถึง ความ
พึงพอใจในงาน หมายถึง การที่บุคคลได้กระท าสิ่งที่ตนรักและชอบพอใจกับสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการ
ท างาน มีความสุขเมื่องานที่กระท าส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย ตลอดจนงานท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (1959) ได้กล่าวถึงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยความต้องการภายในของพนักงานที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการ
ท างานเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง โดยเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานท างานด้วยความพึง
พอใจและเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทศันคติทางบวกและจูงใจทีแ่ท้จริง ประกอบด้วย ความส าเร็จในงาน เช่น การที่
สามารถท างานได้ส าเร็จทันตามเปูาหมาย หรือการมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเมื่องานส าเร็จเกิดความรู้สึกพอใจ
ในผลงานนั้น ได้แก่ การได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่คาดไว้ การเปิดโอกาสให้
ตัดสินใจในการท างานของตนเองได้ตามความเหมาะสม ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของงานและ
ผลงานเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 
 2. ผลการศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการท างาน 
ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความสุขในการ
ท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล แสวงผล (2554) จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากร สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อเปรียบเทียบรายด้าน ได้แก่ ด้านความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน พบว่าทุกด้านมีค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานหลักได้ สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความสุขในการท างานไม่
แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ ณิชารีย์ แก้วไชยษา (2559) ที่สรุปเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยความสุขในการ
ท างานมากกว่าเพศหญิง 
 2.2 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีอายุต่างกัน ท าให้ความสุขในการ
ท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล แสวงผล (2554) ได้สรุปการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากรว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้อง
กับณิชารีย์ แก้วไชยษา (2559) ที่สรุปว่า ช่วงอายุมากกว่า 40 ปี มีความสุขในการท างานมากกาว่าช่วงอายุ 
36-40 ปี ช่วงอายุ 31-35 ปี ช่วงอายุ 26-30 ปี และช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี (ตามล าดับ) โดยพนักงานที่มี
อายุมากมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย เนื่องจากเมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้นจะ
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ค านึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในอาชีพมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย เพราะพนักงานที่มีอายุน้อยยัง
เป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหางานที่ท้าทายความสามารถและมีความกังวลในปัจจัยอื่นๆ น้อยกว่า เช่น 
เรื่องครอบครัว ดังนั้น จึงอธิบายได้ว่า เมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้น มักจะเริ่มมองหาความมั่นคงในชี วิต 
โดยเฉพาะเร่ืองการงาน ที่ต้องการความมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ลดความท้าทายในชีวิต ไม่
อยากเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือปรับตัวเข้ากับที่ท างานใหม่ เพราะไม่รู้ว่าจะพบเจออุปสรรคอะไรในที่ท างาน
ใหม่ จึงเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย พร้อมที่จะเผชิญสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อ
ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต 
 2.3 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีสถานภาพสมรสต่างการท าให้
ความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล แสวงผล (2554) ได้สรุปผลการวิจัยว่า 
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีผลต่อความสุขในการท างานไม่ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับณิชารีย์ แก้วไชยษา 
(2559) ที่สรุปว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันท าให้ความสุขในการท างานแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มี
สถานภาพสมรส/คู่ มีความสุขในการท างานมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย  
 2.4 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้
ความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) ได้สรุปว่า 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ นฤมล 
แสวงผล (2554) ได้สรุปว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท าง านแตกต่างกัน ซึ่ง
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความสุขในการท างานน้อยกว่าบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 
 2.5 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีต าแหน่งในการท างานต่างกันท าให้
ความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านไม่ต่างกันโดยข้าราชการในส านักงานสรรากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 มี
ความเห็นว่า ต าแหน่งงานของตนนั้น เหมาะสมกับด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันกับผู้บังคับบัญชา ด้านความส าพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน และด้านความส าเร็จในงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2559) ได้สรุป
ผลการวิจัยว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยรวมต่างกัน เนื่องจากในแต่ละต าแหน่งมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน ท าให้มุมมองความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้านต่างกัน และไม่สอดคล้องกัน วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช ได้สรุปผลการวิจัยว่า ประเภทของ
บุคลากรที่แตกต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีต าแหน่งงานต่ ากว่า มี หน้าที่
รับผิดชอบน้อยกว่า จึงมีความกดดันน้อยกว่าผู้ที่มีต าแหน่งงานสูงกว่า และไม่สอดคล้องกัน ณิชารีย์ แก้ว
ไชยษา (2554) ได้สรุปว่า ต าแหน่งงานที่ต่างกัน ท าให้พนักงานมีความสุขในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่มีต าแหน่งงานในระดับพนักงานอวุโสมีความสุขในการท างานมากกว่า
พนักงานในระดับพนักงานและระดับหัวหน้างาน 
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 2.6 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน
ท าให้ความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 โดยรวมไม่ต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2559) กล่าวว่า พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน 
ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งพนักงานที่มีอายุมากข้ึนจะมีหน้าที่
ให้การปฏิบัติงานชัดเจน มีความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับนับถือ จึงเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกันไป และสอดคล้องกับ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) ได้สรุปว่า 
บุคลากรสายงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมต่างกัน เนื่องจาก บุคลากรที่มีอายุการท างานน้อยกว่าเพิ่งเร่ิมท างานยังไม่เจอภาวะกดดันในการ
ท างานเท่ากับบุคลากรที่มีอายุการท างานมากกว่า ดังนั้น อายุการท างานต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน
ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ นฤมล แสวงผล (2554) ได้สรุปว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน 
มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.7 ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันท าให้
ความสุขในการท างานขอข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 โดยรวมไม่แต่ต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านความส าเร็จในงาน 
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยเห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ข้าราชการในส านักงานสรรพากร
พื้นที่สมุทรปราการ 1 ได้รับตามขั้นของต าแหน่งงานนั้น ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2559) ได้สรุปว่า 
พนักงานที่มีรายได้ต่างกันท าให้ความพึงพอใจของพนักงานต่างกัน และสอดคล้องกับ ชินกร น้อยค ายางและ 
ปภาดา น้อยค ายาง (2553) ได้สรุปว่า ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขใน
การท างานของบุคลากร แสดงว่า บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่า ความ
จ าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว จะมีความสุขในการท างาน นอกจากนี้รายได้เป็นปัจจัย
เบื้องต้นส าหรับการสร้างแรงจูงใจ เพราะสามารถสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 มีปัจจัยส่วน
บุคคล ด้านประสบการณ์ในการท างาน และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างาน
ของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารของส านักงานสรรพากร
พื้นที่สมุทรปราการ 1 ต้องให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้ในการก าหนด
นโยบาย ก าหนดแผนงาน เพื่อเพิ่มความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรปราการ 1 ให้พิจารณาด้านประสบการณ์ท างานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ ที่มีผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 อาทิ เช่น ด้านแผนกหรือส่วนงานรับผิดชอบ  
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะข้าราชการในพื้นที่สมุทรปราการ 1 ดังนั้น ควรขยาย
ขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น สรรพากรภาค 5 หรือสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ 
เพื่อให้ได้ความแตกต่างด้านความคิด ค่านิยม และได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากข้ึน 
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