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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 (2) เพื่อศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการปฏบิัติงานของบคุลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
จ านวน 149 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการท าการทดสอบ
สมมติฐานผู้วิจัยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว     
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD และใช้สถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ที่แตกตา่งกันท าให้ความสุขในการปฏบิัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 22 ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านสภาพการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน และด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล มีผลต่อความสุขในการปฏบิัติงานของบคุลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 
ค าส าคัญ : ความสุข; การปฏิบัติงาน; ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was 1) study the happiness in the work of personnel 
in The Bangkok Area Revenue Office 22 2) the happiness in the work of personnel in The 
Bangkok Area Revenue Office 22, classified by personal factors of personnel in The Bangkok 
Area Revenue Office 22 3) study the organizational factors that affect happiness in the 
work of personnel in The Bangkok Area Revenue Office 22.  
 The sample group used in this research was 149 personnel in The Bangkok Area 
Revenue Office 22 using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in 
the descriptive analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis test is used to compare the test statistics using the t-test to test the hypothesis 
with one-way ANOVA. If differences are found, they are compared on a pair basis. By using 
LSD methods and using multiple regression. 
 The results of the hypothetical testing showed that the respondents who had 
different personal factors i.e. gender, age, marital status, educational background, average 
monthly income, and years of work experience cause happiness in the work of personnel 
in The Bangkok Area Revenue Office 22 had no different and different organizational 
factors i.e. working conditions, peer relationship, achievemen affect happiness in the work 
of personnel in The Bangkok Area Revenue Office 22. 
 
Keywords : Happiness; work; Bangkok Area Revenue Office 22 
 
บทน า 
 ความสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาทีจ่ะมีไมว่่าจะเป็นในแง่มุมของชีวิตส่วนตัว ครอบครัว หรือ
การท างาน การสรา้งความสุขในการท างานจึงเป็นสิ่งที่จ าเปน็อย่างมากในการปฏิบัตงิานในองค์กร การมี
ความสุขในที่ท างานจะท าให้พนกังานมีความสุข รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าส าคัญตอ่องค์กร เมื่อ
การท างานแล้วเกิดความสุขหรือมีความสุขในงานที่ท าแล้ว ย่อมส่งผลให้บุคลากรรักในงาน รักองค์กร พร้อม
ที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กรในทางกลบักันหากงานที่ท าไมก่่อให้เกิดความสุข ไม่รักในงานที่ท า บุคลากร
จะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะสมกับองค์กร เริ่มมองหาองค์กรอ่ืนที่เหมาะสมกับตนเองมากกว่า ท าให้เกิด
การลาออก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนองคก์รให้
สอดคล้องกับการสร้างคนเก่ง คนดี และมสีุข อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในการวางแผนบริหาร
บุคลากร การก าหนดกลยทุธ์หรือนโยบายในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างความสุขในการท างาน
และความผูกพนัต่อองค์กรให้กับสังคมต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร22
  
 2. เพื่อศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
22 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  
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 3. เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบตังิานของบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ประชากรในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ คือ บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
จ านวนทั้งหมด 237 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากส่วนบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรการค านวณสูตรของ 
Yamane (1973) กลุ่มตัวอย่างคิดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาด
เคลื่อนที่ 5% ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จากการค านวณได้กลุม่ตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัย คือ บุคลากร
จ านวน 149 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิจ าแนกตามสัดส่วนตามส่วน/ฝา่ย/งานทีป่ฏิบัติงานใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  
 2. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้จะใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับประเด็นส าคัญต่าง ๆ ในด้านของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนองค์กร 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของ
บุคลากร และปัจจัยส่วนองค์กรของส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 22 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
ความสุขในการปฏบิัติงานของบคุลากรในส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 22 
 4. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนนิการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านกังานสรรพากรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 22 
 2. เพื่อให้ทราบถึงความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านกังานสรรพากรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 22 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
22 ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อให้ทราบปัจจัยสว่นองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมที่ ซึ่งสามารถจ าแนกได้
ดังต่อไปนี้ 
  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงาน 

แนวคิดของ อรรถพร คงเขียน (2554) กล่าววา่ ความสุขในการท างาน คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน โดยบุคคลนัน้เกิดความรู้สึกมี
ความสุขเพลิดเพลินกบัการท างาน ไม่รูส้ึกเบื่อหน่ายหรือถึงกับเครียดในการท างาน มีความภาคภูมิใจในงาน
ที่รับผิดชอบ รับรู้ว่างานที่กระท านั้นมีความส าคัญ เกิดความช านาญในสิ่งที่ท าเปน็ประจ า ท าให้มีความรู้สึก
ว่ามีแรงกระตุ้นในการท างานและปฏิบัตงิานได้เปน็อย่างดี มปีระสิทธิภาพ 
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แนวคิดของ จิราวัฒน ์ไทยประเสริฐ (2559) กล่าวว่า คือการรู้สึกเป็นสุขที่สามารถท างานที่ ได้รบั
มอบหมายได้ส าเร็จ รู้สึกมีอิสระ ได้ท างานที่ทา้ทาย ท าให้รู้สึกตนเองมีคุณค่า มีผลท าให้เกิด ความภูมิใจ 
และหาหนทางที่จะพัฒนาปรับปรุง และวางแผนงาน เพื่อแก้ปัญหาเพื่อท าให้งานส าเร็จ 

  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 ยุวรัตน ์ลีละพงศ์วฒันา (2554) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานแยกตาม
ประชากรศาสตร ์พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได้และประสบการณ์ในการท างานมีผลต่อความ
ผูกพันองค์กร แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กบัความผกูพันต่อองค์กร 

ประเสริฐ อุไร (2559) การศึกษา กล่าววา่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการท างาน ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดับ สถานภาพ ต าแหน่ง อายุการท างาน การขาดงาน การลา และทุนก าลังใจทางบวก มีผลท า
ให้บุคคลสามารถท างานบรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนองค์กร 
 แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนองค์กร แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านความก้าวหน้า 
 จิราภรณ ์ภู่สมบูรณ ์(2556) กล่าวว่า อิสระในการปฏิบตัิงาน ลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัตงิานมีอิสระ เสรีภาพสามารถใช้ดุลยพินจิ และตัดสินใจด้วยตนเองในการก าหนดเวลาท า งานและวธิี
ปฏิบัติที่จะท าให้งานนั้นแล้วเสรจ็โดยสามารถใช้ความรู้ ความสามารถได้เต็มทีไ่ม่ต้องมีใครมาบงัคับบัญชา 
ไม่ได้รับการบีบบังคับจากผู้อื่นสามารถตัดสนิใจเลือกที่จะท ากิจกรรมหรือหน้าที่ที่จะท าให้งานของตนเอง
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ีแสดงถึงการได้รับเกียรติ และความไว้วางใจ มอบหมายให้รับผิดชอบท างานนั้นและ
ให้โอกาสท างานได้อย่างเต็มที ่โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะท าให้บุคคลได้ปฏบิัติงานอยา่งเต็มความรู้
ความสามารถและรู้สึกว่าต้องการจะทุ่มเทก าลังความสามารถ เพื่อท าประโยชนให้แก่องค์กร 

ประเสริฐ อุไร (2559) กล่าวว่า การได้รับการสนับสนนุในการพฒันาความรู้ ความสามารถ เช่น 
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นตน้ โดยบริษัทสง่เสริมให้พนักงานมีความรู้ในดา้นของการ
ท างาน มีการอบรมพนักงาน ตามหัวข้อต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้พนกังานพฒันาขีดความสามารถในการท างาน
ได้ด ีประกอบด้วย การอบรมพื้นฐานเก่ียวกับการท างาน การอบรมความปลอดภัยในการท างาน และการ
อบรมมาตรฐานการผลิตสินค้าทีม่ีคุณภาพ ในส่วนนี ้จะท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้กับพนักงาน 
 2. ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล 
 จิราวัฒน ์ไทยประเสริฐ (2559) กล่าวว่า คือการรู้สึกเป็นสุขที่สามารถท างานที่ ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ รู้สึกมีอิสระ ได้ท างานทีท่้าทาย ท าให้รู้สึกตนเองมีคุณคา่ มีผลท าให้เกิด ความภูมิใจ และหาหนทางที่
จะพัฒนาปรับปรุง และวางแผนงาน เพื่อแก้ปัญหาเพื่อท าให้งานส าเร็จ  

ประเสริฐ อุไร (2559) กล่าวว่า การที่พนักงานในองค์กร เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ท าให้
เกิดการต่อยอดจากงานที่ท าอยู่ เพื่อให้พัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยที่บริษัทสง่เสริมให้พนักงานระดับหัวหน้า
งาน ท ากิจกรรมเร่ือง นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการผลิตใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในส่วนของพนกังานระดบัปฏบิัติการส่งเสริมใหเ้กิดความรู้และแนวคิดในการท างานใหม่ ๆ  

สุกัญญา จันทรมณี (2559) กล่าวว่า การที่บุคคลสามารถปฏิบัตงิาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. ด้านการยอมรับนับถือ 
อรรถพร  คงเขียน (2554) กล่าวว่า การได้รับการยอมรับนบัถือ ไม่ว่าจากผู้บงัคับบญัชา จากเพือ่น 

จากผู้มาขอค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนับถือนี้ อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย 
แสดงความยนิดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

จิราวัฒน ์ไทยประเสริฐ (2559) กล่าวว่า การมีความสุขจากการที่รับรู้ว่าตนเองได้รับ การยอมรับ
จากผู้ร่วมงาน หัวหน้า และลูกน้อง ผู้ร่วมงานต่างรับรู้ถึงความพยายามของตนที่จะปฏิบัตงิาน ผู้ร่วมงาน
ไว้วางใจมีความคาดหวังที่ดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกนัอยู่เสมอ 

ประเสริฐ อุไร (2559) กล่าวว่า การได้รับการแสดงความยนิดีจากเพื่อนร่วมงาน การกล่าวยกยอ่ง
ชมเชยจากผูบ้ังคบับัญชาเมื่อการปฏิบัติงานบรรลผุลส าเร็จ ผลงานเปน็ที่ยอมรับต่อผู้บงัคับบัญชา การ
ปฏิบัติงานเปน็ที่พอใจต่อเพื่อนร่วมงานและผูบ้ังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็น มีผลให้พนักงานมีแรงจูงใน
ในการท างานได้ดียิ่งขึน้ 
 4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 จิราภรณ ์ภู่สมบูรณ ์(2556) กล่าวว่า กล่าววา่ ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ความสุขในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลลดลง คือสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยตอ่การปฏิบัติงาน ขาดอิสระในการปฏิบัติงาน 
ขาดแรงจูงใจ ขาดอ านาจในการบริหารจัดการ ขาดโอกาสและความก้าวหนา้ในการปฏบิัติงาน ลักษณะงาน
ชวนให้หดหู่  

ประเสริฐ อุไร (2559) กล่าวว่า สายการบงัคับบัญชาที่บริษทัก าหนดให้ โดยแยกเป็นแผนก ส่วน 
และทีมงาน หัวหน้างานต้องสามารถแนะน าข้อมูลทางด้านเทคนิคในการท างานให้พนักงานผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาได ้หัวหน้างานมีความรู้ความสามารถในส่วนของงานที่ท า และมีการปกครองที่ดี มีการให้การ
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา แลกเปลี่ยนทัศนคต ิให้มีความรู้ความสามารถในการท างาน และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
 5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

อรรถพร  คงเขียน (2554) กล่าวว่า เป็นความสัมพนัธ์กับผู้บังคบับัญชา ผู้ใตบ้ังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน โดยการติดต่อไม่วา่จะเป็นปฏิกิริยา หรือ วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างาน
ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

จิราภรณ ์ภู่สมบูรณ ์(2556) กล่าวว่า สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การที่บุคคลได้มีการปฏิสัมพนัธก์ับ
บุคคลอื่น ได้แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติงานการเข้าสังคมท าให้
บุคคลมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นก่อให้เกิดความคิดหลากหลายในการพฒันาตนเองและ
พัฒนางาน ความสัมพันธ์ในที่ท างานเป็นส่วนส าคัญยิง่ของความเป็นอยู่ดีมีสุขในที่ท างาน น าไปสู่การสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีในที่ท างาน สัมพันธภาพที่ดีช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ตลอดจนความสามัคคีในหน่วยงาน ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถท างานได้อย่างมีความสุข  
 6. ด้านนโยบายองค์กร 

ยุวรัตน ์ลีละพงศ์วฒันา (2554) กล่าวว่า การให้ขวัญและก าลังใจจะเป็นการท าให้พนักงานเกิดการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่องาน ส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าในตัวเอง 
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ดีให้กับบุคลากร ท าให้บุคลากรเกิดความสุขในการท างาน มีความทุ่มเท
ในการท างาน รู้สึกถึงการเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร เป็นความสมัพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรและองค์กร ซึ่ง
ความผูกพันนี้จะเปน็วิธีที่จะรักษาให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคา่เหล่านี้อยู่คู่กับบริษทัไปอย่างยาวนานด้วยความ
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เต็มใจและสามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้อย่างเต็มความสามารถ จึงจะท าให้องค์กรผูกพันในนั้นประสบความส าเร็จ
ก้าวหน้าต่อไปได ้
 จิราวัฒน ์ไทยประเสริฐ (2559) เพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอย่างมีระบบ โดยให้
ความส าคัญกบัการท ากิจกรรมร่วมกันของบุคคลในองค์การ เป็นการศึกษาเพื่อพยายามหาหนทางที่จะ
ปรับปรุงให้เป็นองค์การนา่ท างานสมาชิกต้องการอยู่ร่วมด้วย น่าเรียนรู้ โดยอย่างน้อยในหนึ่งวนัต้องมีการ
กระท าบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาอย่างเป็นระบบ  
 7. ด้านสภาพการท างาน 
 ประเสริฐ อุไร (2559) กล่าวว่า สภาพที่เหมาะสมในการท างานของบริษัท สภาพการท างานที่เป็น
กายภาพ ได้แก่สภาพแวดล้อม สถานทีท่ างาน เครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ ์ความสะดวกสบายในการ
ท างาน โรงจอดรถ สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานต่างๆตลอดจนครอบคลุมไปถึงความสมดุลของ
ปริมาณงานกับจ านวนบุคลากรองค์กร 

สุกัญญา จันทรมณี (2559) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก ่แสง ส ีเสียง อุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ ในการท างาน ความปลอดภัยในสถานที่ปฏบิัตงิาน ปริมาณงาน การถ่ายเทอากาศในสถานที่
ท างาน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ยุวรัตน ์ลีละพงศ์วฒันา (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้าจุนที่มีอิทธพิลต่อระดับความ
ผูกพันและจงรักภักดี ของพนักงานระดบัปฏบิัติการในส านักงานของบริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 241 คน ผล
การศึกษาพบวา่ 1) ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน และความกา้วหน้าในการท างาน มีอิทธิพลต่อระดับความ
ผูกพันและจงรักภักดีของพนักงาน 2) ปัจจัยจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือและด้านความรับผิดชอบไมม่ีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันและจงรักภักดีของพนักงาน 3) ปัจจัยจูงใจด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและความมัน่คงในการท างานมีอทิธิพลต่อระดับความผูกพนัและจงรักภักดี
ของพนักงาน 4) ปัจจัยค้าจุนดา้นนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านความสัมพันธ์กบัผูบ้ังคับบัญชา สภาพ
การท างาน และเงินเดือนและสวัสดิการไม่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันและจงรักภักดีของพนกังาน 

ณิชารีย์ แก้วไชยษา (2559) ไดศ้ึกษาวิจัยเร่ืองความสุขในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานในบริษทัน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินคา้แห่งหนึ่ง จากการวิจัยพบว่า เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน
ในบริษัทน าเข้าและจัดจ าหนา่ยสินค้าแห่งหนึ่ง จ านวน 239 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความสุขในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง มคีวามผูกพันต่อกรอยู่ในระดับสูง ความสุขในการท างานมีความสมัพันธ์
ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยความสุขที่สง่ผลต่อความสุขในการท างาน 
ต าแหน่ง อายุการท างาน การท างานล่วงเวลา การลาปว่ย เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด และทุนพลังใจ
ทางบวก ปัจจัยท านายความสุขในการท างาน ได้แก่ ทุนพลังใจทางบวก อายุการท างาน และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลให้องค์กรน าไปพฒันาและแนวทางในการสร้าง
ความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรให้กับพนักงาน โดยการก าหนดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของแผนทรัพยากรบุคคล ในการเสริมสร้างความสขุในการท างาน อาทิ การเพิ่มสวัสดิการให้
ครอบคลุมถึงครอบครัว เพิ่มเงินรางวัลในการท างาน เปน็ต้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง ใช้
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นบุคลากรจ านวน  149 คน จากทุกส่วน/ฝ่าย/งานทีป่ฏิบัตงิานในส านักงานสรรพากรพื้นที่     
กรุงเทพมหานคร 22 และใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบแบง่ชัน้ภูมิจ าแนกตามสัดส่วนตามส่วน/ฝา่ย/งาน 
ประกอบด้วยแบบสอบถามปลายเปิดและปดิ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีจ านวนค าถามทั้งหมด 6 
ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งก าหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบเท่านัน้ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่    
กรุงเทพมหานคร 22 ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับ ดา้นความพึงพอใจในงาน และด้านประสิทธิภาพ
ของงาน มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 6 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเปน็ค าถามปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบเท่านัน้ โดย
เป็นการประเมินคา่ความสุขในการปฏิบัติงาน 5 ระดบั (Rating Scale) 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยสว่นองค์กรของส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ซึ่งประกอบ    
ไปด้วยค าถามเกี่ยวกับ ด้านความก้าวหน้า ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านการยอมรับนับถือ 
ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ังคับบญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายองค์กร และด้านสภาพ
การท างาน มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 26 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบเท่านัน้      
โดยเป็นการประเมินค่าความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 5 ระดบั (Rating Scale) 
ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามปลายเปิดแบบเติมค าที่ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ปฏิบัติ จ านวน 1 ข้อ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิง
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ความสุขในการปฏบิัติงานของบคุลากรในส านักงานสรรพากรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 22 และปัจจัยส่วนองค์กร 
 2  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 2.1  เพื่อศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร 22  จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  
  2.2  เพื่อศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22  จ าแนกตาม เพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 
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  2.3  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 โดยภาพรวม ระดับความความสุขมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดบั ได้แก่ 
ด้านความพึงพอใจงาน และด้านประสทิธิภาพของงาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และระยะเวลาการปฏบิัติงาน ตา่งกันท าให้ความสุขในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะหป์ัจจัยส่วนองค์กร ด้านสภาพการท างาน ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
และด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล มผีลต่อความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความสุขในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
สามารถสรุปตามวัตถปุระสงคไ์ด้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
22 โดยภาพรวม อยู่ในความสุขระดับมาก 

1.1 ด้านความพึงพอใจงาน ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 อยู่ใน
ระดับมาก โดยบุคลากรในส านกังานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 22 ส่วนใหญ่ มีความรู้สึกชื่นชอบ ความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินและรู้สึกดีกับงานที่ท ามีความสุขเมื่องานนั้นบรรลุตามเปา้หมายและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐชนนัท์ ทิพย์รักษา (2556) กล่าวว่า ความ
พึงพอใจในงาน ท างานด้วยอารมณ์ดี สบายกายสบายใจ มีความเพลิดเพลินในขณะท างาน จะท าให้เวลา
ท างานหนักไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน จิราภรณ ์ภู่สมบูรณ์ (2556) กล่าวถึง
องค์ประกอบของความสุขในการท างานว่าประกอบไปด้วย ความเพลิดเพลินในการปฏิบัติงาน (Pleasure) 
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัตงิาน (Enthusiasm) ความสบายใจในการปฏิบัติงาน (Comfort)  

1.2 ด้านประสทิธิภาพงาน ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 อยู่ใน
ระดับมาก โดยบุคลากรในส านกังานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 22 ส่วนใหญ่ มีความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ผลส าเร็จของงานที่ท า เกิดความช านาญในงานที่ท า ผลงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวความคิดของ
อรรถพร คงเขียน (2554) กล่าวว่า ประสิทธิภาพงานเกิดจาก ความภาคภูมิใจในงานที่รบัผิดชอบ รับรู้ว่างาน
ที่กระท านัน้มีความส าคัญ เกิดความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ ท าให้มีความรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นในการ
ท างานและปฏิบตัิงานได้เป็นอยา่งดี เกิดความช านาญในสิ่งที่ท า สอดคล้องกับแนวคิดของ จิราวฒัน ์ไทย
ประเสริฐ (2559) กล่าวว่า ความส าเร็จในงาน (Achievement) ท างานทีท่้าทาย ท าให้รู้สึกตนเองมีคุณค่า มี
ผลท าให้เกิดความภูมิใจ และหาหนทางที่จะพัฒนาปรับปรุง เพื่อท าให้งานส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการศึกษาความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
22 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  
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 2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีเพศต่างกัน 
ท าให้ความสุขในการปฏบิัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 โดยรวมไม่
ต่างกัน สอดคล้องกบัวรรชรินทร์ จิตรสมัคร (2560 ) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานราชการ ส านัก
บริหารกลาง กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏบิัติงาน ต่างกัน มีระดบัแรงจูงใจการใน
ปฏิบัติงานไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นความพึงพอใจงาน ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
บุคลากรของส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  เพศชายมีความพึงพอใจงาน ต่างไปจากเพศ
หญิง อาจเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ที่เป็นเพศชายมักมีต าแหน่งอยู่ในระดับสูง  
   2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีอายุต่างกัน 
ท าให้ความสุขในการปฏบิัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 โดยรวมไม่
ต่างกัน สอดคล้องกบัแนวคิดของวรรชรินทร์ จิตรสมัคร(2560 ) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ราชการ ส านักบริหารกลาง กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบวา่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกนั มีระดับ
แรงจูงใจการในปฏิบัตงิานไม่ตา่งกัน  
 2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีสถานภาพ
ต่างกัน ท าให้ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
โดยรวมไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การทีบุ่คลากรในส านกังานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 22 มี
สถานภาพที่ต่างกัน มีความสุขในการปฏิบัตงิานไม่ตา่งกัน ซึง่สถานภาพทีต่่างกนัไมไ่ด้เป็นตวัก าหนดความสุข
ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ขนิษฐา นิ่มแก้ว (2554) กล่าวว่า  พนักงานที่มี สถานภาพสมรส 
กลุ่มงาน รายได้ แตกตา่งกันมีความผูกพันในองค์การไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ วรรชรินทร์ 
จิตรสมัคร (2560 ) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานราชการ ส านักบริหารกลาง กรมปา่ไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีระดบัแรงจูงใจการในปฏิบัติงานไม่ต่างกัน 
 2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ท าให้ความสขุในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
22 โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า การทีบุ่คลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 
มีระดับการศึกษาที่ตา่งกัน มีความสุขในการปฏบิัติงานไม่ต่างกนั ซึ่งระดับการศึกษาที่ตา่งกันไม่ได้เป็น
ตัวก าหนดความสุขในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ วรรชรินทร์ จิตรสมัคร (2560 ) กล่าวว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานราชการ ส านักบริหารกลาง กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบวา่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ตา่งกัน มีระดับแรงจูงใจการในปฏิบัตงิานไม่ตา่งกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความพึง
พอใจงานและด้านประสิทธิภาพงานตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 มีระดับการศึกษาแตกต่างกันหลายระดับ โดยมีหน้าที่และลักษณะงานผลตอบแทน 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่แตกต่างกัน จึงท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 
 2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
22 โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า การทีบุ่คลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22     
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความสุขในการปฏบิัติงานไม่ตา่งกัน ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทีต่่างกันไม่ได้
เป็นตัวก าหนดความสุขในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุมาลี ดวงกลาง (2560) กล่าววา่ ด้าน
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การเงิน ไม่มีอิทธิพลต่อความสุขด้านประสิทธิภาพของงานไม่วา่พนักงานจะมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ใน
ระดับใด พนักงานก็ต้องปฏบิัติงานให้เต็มความสามารถและแสดงให้เห็นว่าตนเองสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
มีประสิทธผิล เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปลด ออกจากงาน และประกอบกับการเปลี่ยนต าแหน่งงานใหม่ 
แสดงให้เห็นว่าความสุขในการท างาน ไม่สามารถพยากรณ์ได้วา่มีส่วนท าให้ประสิทธผิลการปฏบิัติงานเพิ่มข้ึน
หรือลดลงเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างานเท่านัน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ขนิษฐา 
นิ่มแก้ว (2554) กล่าวว่า พนักงานที่มี สถานภาพสมรส กลุ่มงาน รายได้ แตกตา่งกันมีความผูกพันในองค์การ
ไม่แตกต่างกัน  
 2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานตา่งกัน ท าให้ความสุขในการปฏบิัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 มีระยะเวลาการปฏบิัติงานที่ตา่งกัน มีความสุขในการปฏบิัติงานไม่ต่างกนั ซึ่ง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ต่างกันไม่ได้เปน็ตัวก าหนดความสุขในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วรรชรินทร์ จิตรสมัคร (2560 ) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานราชการ ส านักบริหารกลาง กรมป่า
ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบวา่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตา่งกัน มีระดับแรงจูงใจการในปฏิบัตงิานไม่ตา่งกัน เม่ือ
พิจารณารายด้านพบวา่ ด้านความพึงพอใจงาน และดา้นประสทิธิภาพงาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบุคลากร
ในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีอายุงานทีม่ากข้ึนจะมีหนา้ที่ในการปฏิบัตงิานชัดเจน มี
ความสัมพันธ์กับบุคลากรในบรษิัทเป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับนับถือ เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้แตกต่างกนัไป  
   3. เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบตังิานของบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 สามารถสรุปได้ดังนี ้
 3.1 ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านความก้าวหน้า ไม่มผีลต่อความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 สามารถเพิ่มพูนความรู้แก่ตนเองไดโ้ดยศกึษาหาความรู้ ข้อมูล กฎหมาย จากเว็บไซต์
ของกรมสรรพากรหรือแหล่งข้อมูลทางอินเตอร ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของประเสริฐ อุไร (2559) กล่าว
ว่า การได้รับการสนบัสนุนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา 
เป็นต้น โดยบริษทัส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในดา้นของการท างาน มีการอบรมพนักงาน ตามหัวข้อต่าง ๆ 
ที่มีส่วนช่วยให้พนักงานพฒันาขีดความสามารถในการท างานไดด้ี ประกอบด้วย การอบรมพื้นฐานเก่ียวกับ
การท างาน การอบรมความปลอดภัยในการท างาน และการอบรมมาตรฐานการผลติสินคา้ที่มคีุณภาพ ใน
ส่วนนี ้จะท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้กับพนักงาน  
 3.2 ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล มีผลต่อความสุขในการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ บุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ให้ความคิดเห็นด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล โดยเน้นเร่ือง
สามารถในการท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประเสริฐ อุไร (2559) 
กล่าวว่า การที่พนักงานในองค์กร เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานท าให้เกิดการต่อยอดจากงานที่ท าอยู่ 
เพื่อให้พัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยที่บริษัทสง่เสริมให้พนักงานระดบัหัวหน้างาน ท ากิจกรรมเร่ือง นวัตกรรม
(Innovation) เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการผลติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
ส่วนของพนักงานระดบัปฏบิัติการ บริษัทสง่เสริมกิจกรรม KTA (Kaizen Training Activity) เพื่อท าให้
พนักงานระดับปฏิบัติการ เกิดความรู ้และแนวคิดในการท างานใหม่ ๆ ที่ส่งผลดีต่อบริษทั 
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 3.3 ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านการยอมรับนับถือ ไม่มีผลต่อความสขุในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผูบ้ังคับบัญชากับผู้ใต้บังคบับัญชา เจ้าหน้าที่กบัผู้เสียภาษี 
ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นยังไม่มีน้ าหนักเพียงพอ อาจเป็นด้วยอายุงาน วยัวุฒิ ท าให้ยัง
ไม่ได้รับความไวว้างใจ และเมื่อได้รับค าชมเชยจากบุคคลภายนอกต้องมีหลักฐานชัดเจน เช่น เปน็หนังสือ
ชมเชย แต่ก็ยังไมไ่ด้รับการประกาศยกย่อง ท าให้สิ่งเหล่านีไ้ม่มผีลต่อความสุขในการปฏิบัตงิาน จึงไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา (2554) กล่าวว่า การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยได้รบัความส าเร็จในการท างาน รู้สึกรักและผูกพันอย่างเหนียวแน่นกบังานที่ท า มีการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา น าไปสู่การปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จอย่างมีความสขุ  
 3.4 ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคบับัญชา ไม่มผีลต่อความสุขในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ผู้บังคบับัญชา หัวหน้างาน
ควรสร้างความสัมพันธภาพกับผูใ้ต้บังคับบญัชา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรูป้ระสบการณ์ใน
การท างาน แนะน าเทคนิคและสร้างขวัญก าลงัใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสบายใจ มีก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของอรรถพร  คงเขียน (2554) กล่าวว่า  ปัจจัยในการท างานที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการท างานและความส าเร็จของการปฏิบัติงานไว้บทบาทของผู้น า สัมพนัธภาพระหว่างผู้
บังคับและผู้ใต้บงัคับบัญชา แรงจูงใจในหน้าที่การท างานที่ท าอยู่ กล่าวคือ ในการปฏิบตัิงานถ้าบุคคลมี
แรงจูงใจในการท างานย่อมได้ผลงานที่ดีกว่า   
  3.5 ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มผีลต่อความสุขในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ให้ความคิดเห็นด้านความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงานโดยเน้นเรื่อง ได้รับ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ จิราภรณ ์ภู่สมบูรณ ์(2556) กล่าวว่า 
สัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ การที่บุคคลได้มีการปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอื่น ได้แลกเปลีย่นความคิดเห็น ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนนุในการปฏบิตัิงานการเข้าสังคมท าให้บุคคลมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น
ก่อให้เกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ความสัมพันธ์ในที่ท างานเปน็ส่วนส าคัญยิง่
ของความเป็นอยู่ดีมีสุขในที่ท างาน น าไปสู่การสร้างสัมพันธท์ี่ดีในที่ท างาน สัมพันธภาพที่ดีช่วยให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ตลอดจนความสามัคคีในหน่วยงาน ท าให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรแล้ว ยังช่วยใหรู้้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและสามารถท างานได้อย่างมีความสุข  
  3.6 ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านนโยบายองค์กร ไม่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า องค์กรควรก าหนดโยบายเพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจการปฏบิัติงานให้เหมาะสมกับในแตล่ะสว่นงาน ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของยุวรัตน์ ลีละพงศ์
วัฒนา (2554) กล่าวว่า การให้ขวัญและก าลังใจจะเป็นการท าให้พนักงานเกิดการปฏบิัติงานไดอ้ย่างเต็ม
ความสามารถ มีประสทิธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่องาน ส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าในตัวเอง รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมในทีด่ีให้กับบุคลากร ท าให้บุคลากรเกิดความสุขในการท างาน มีความทุ่มเทในการท างาน 
รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
 3.7 ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านสภาพการท างาน มีผลต่อความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 ให้ความคิดเห็นด้านสภาพการท างาน โดยเน้นเร่ือง วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
สนับสนนุการท างานมีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดของสกุัญญา จันทรมณี (2559) กล่าวว่า 
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สภาพแวดล้อมในการท างาน ไดแ้ก่ แสง สี เสียง อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆในการท างาน ปริมาณงาน การ
ถ่ายเทอากาศในสถานที่ท างาน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเปน็แนวทางส าหรับผูบ้รหิาร
กรมสรรพากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ที่แตกตา่งกันท าให้ความสุขในการปฏบิัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 22 ไม่ต่างกัน  
 ปัจจัยส่วนองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 22 โดยมีข้อเสนอแนะดงันี้ ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล จากการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า ปัจจัยส่วนองค์กร ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคลมีผลต่อความสุขในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรในการก าหนดเป้าหมายของงานจะช่วยให้ผู้ปฏบิัติสามารถวางแผนการท างานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บังคบับัญชาควรพิจารณามอบหมายงานต่าง ๆ ให้ตรงกับ
ต าแหน่งความรบัผิดชอบและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้อ านาจผู้ใต้บงัคับบัญชาได้มีสว่นร่วม
แสดงความคิดเห็นและตัดสนิใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นด้วย ควรจัดให้มีการสอบเปลี่ยนสาย
งานหรือจัดให้มีการปรับวุฒิการศึกษาตามความเป็นจริง เพื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่ข้าราชการที่มี
ความสามารถและรักษาข้าราชการที่มีศักยภาพในการปฏบิัติงานที่ดีเหล่านัน้ไว้กับส านักงานฯ ต่อไป และใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนผู้บังคับบัญชาต้องยึดหลักความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและสามารถอธิบายได้ 
ไม่สมควรที่จะเลือกใช้ระบบเวียนเทียนหรือสลับกัน แนวทางวิธกีารประเมินผลการปฏิบัตงิานเช่นนี้ต้องรีบ
แก้ไข รวมถึงการปรับทัศนคติของผู้บังคับบัญชาให้เข้าใจถึงประโยชน์ระยะยาว มิฉะนั้นจะเกิดการสูญเสีย
ข้าราชการดีเด่นหรือข้าราชการที่เก่งมีความสามารถไปได้ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับการช่วยเหลือสนับสนนุในการปฏิบัติงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คนอื่นก่อให้เกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเองและพฒันางาน ความสัมพันธ์ในที่ท างานเปน็ส่วน
ส าคัญยิ่งของความเปน็อยู่ดีมีสุขในที่ท างาน น าไปสู่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างาน ตลอดจนความสามัคคีใน
หน่วยงาน ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและสามารถท างาน
ได้อย่างมีความสุข และดา้นสภาพการท างาน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกบัการแบ่งพืน้ทีส่ถานที่ท างานให้
เป็นสัดสว่นอย่างเหมาะสม อ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น รวมทั้งต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานดว้ย ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานที่ท างาน 
เครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เท่านั้น 
เพื่อให้การวิจัยในครั้งต่อไปควรจะขยายเขตพื้นทีท่ี่จะศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ในเขตภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่มีบุคลากรที่
เหมาะสม เพื่อท าการศึกษาความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหน่วยงานใหม่  เพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ใน
การศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเกิดความครอบคลุมมากข้ึน 
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 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลายหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรน าสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ ร่วมกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก และจดัการสัมภาษณ์แบบกลุ่มควบคูก่ับการแจก
แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งกวา่เดิม 
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