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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งในนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1)เพ่ือศึกษากิจกรรมสร้าง
ความสุข 8 ประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2)เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
คือบุคลากรของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) 
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แตกต่างกัน



อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 โดยมีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงานและด้านค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานแตกต่างกัน ประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงานและด้านเวลา ไม่มีความ
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการ, ประสิทธิภาพการท างาน   

 
ABSTRACT 

 
 This research aimed ( 1 )  To study Happy 8  Workplace activities affecting the 
performance of academic support personnel at Suan Sunandha Rajabhat University.  ( 2 ) 
To compare the performance of academic support personnel at Suan Sunandha Rajabhat 
University according to personal factors The sample group was 232  Academic support 
personnel at Suan Sunandha Rajabhat University.  Data were collected by questionnaires. 
The statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Hypothesis test for comparison using t-test statistic. One-way ANOVA 
hypothesis testing.  If any differences are found, they are compared in pairs using LSD 
method and using multiple regression statistics. 
 The findings revealed that (1) Overall performance has the highest level of opinion 
when considering each aspect and sorted by time workload quality of work and in terms 
of operating expenses, ( 2 )  Comparing personal factors with different opinions on the 
performance of academic support personnel at Suan Sunandha Rajabhat University 
concluded the research that gender, age, education level, average monthly income, and 
age of employment had different statistical significance on the performance at the 0 .05 
level, ( 3 )  Happy 8  Workplace activities affected the performance academic support 
personnel at Suan Sunandha Rajabhat University.   It can summarize that Happy 8 
Workplace activities affected 65.6 percent quality of work, 56.3 percent of workloads, 66.7 
percent of time and 62.4 percent of operating costs. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

องค์กรแห่งความสุข  (Happy Workplace) เป็นแนวคิดหลักที่มุ่ งการด าเนินงานกับ
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนท างาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญและเป็นก าลังหลักของ 
ทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม การสร้างความสุขในที่ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน  
การบริหารองค์กร โดยกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กรนั้น สามารถใช้หลักความสุขพ้ืนฐานแปดประการ  เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต
ให้มีความสุข อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1.สุขภาพดี 2.น้ าใจงาม 3.ทางสงบ 4.ผ่อนคลาย  5.หาความรู้ 
6.ปลดหนี้ 7.ครอบครัวที่ดี 8.สังคมด ี (ขวัญเมือง  บวรอัศวกุล, 2559) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เป็นองค์กร จึงมองเห็นความส าคัญเกี่ยวกับ
ความสุขของคนในองค์กร โดยมีนโยบายที่จะน าองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุก และน ากิจกรรม
สร้างความสุข 8 ประการมาใช้ในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติในหน่วยงาน ท างานอย่างมี
ความสุข เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ท าให้
คนท างานทุกสาขาอาชีพได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การน า
กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการมาปรับใชักับองค์กร เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพการท างาน มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวางแผนการท างานให้สอดคล้องกับ 
ยุคปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เกิดความสุขและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เ พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1 .  พนั ก ง านที่ มี ปั จ จั ย ส่ วนบุ คคลแตกต่ า งกั นมี ค วามคิ ด เห็ นต่ อประสิ ทธิ ภ าพ 

ในการท างานแตกต่างกัน 
2. กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  ในการวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษากิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. ขอบเขตประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ทีป่ฏิบัติงาน ณ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 550 คน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท าวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้เริ่มศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือน
ธันวาคม 2564  -  กุมภาพันธ์ 2565 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการน าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใน
การจัดการความสุขในการท างานที่ เ อ้ือประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.  เ พ่ือน าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาใช้ เป็นแนวทางในการด า เนินชี วิตในปัจจุบัน 
ให้มีความสุขในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสมและท าให้องค์กรได้รับประโยชน์จากบุคลากรที่ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับความสุขในการท างาน 
ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพนักงานขณะท างานที่

ประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน  
ซึ่ง ความสุขในการท างานเกิดจากการที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนเองรักรู้สึกสนุกสนานและศรัทธาใน
งานที่ท าเกิดการสร้างสรรค์ในทางบวกและผลงานที่ออกมานั้นตรงกับเป้าหมายที่วางไว้  (ศศิธร เหล่า
เท้ง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ, 2557) 

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2551) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ได้น าเสนอแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ว่าประกอบด้วยความสุข 8 ประการ 
ดังนี้ 

1.  สุขภาพดี  (Happy Body) มีสุขภาพแข็งแรงทั้ งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่า 
ถ้ามนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี 



2.  น้ าใจงาม (Happy Heart) มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความว่า เชื่อความสุข 
ที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้ 

3.  สังคมดี (Happy Society) มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนท างานและพักอาศัย  
มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อม
เป็นพ้ืนฐานที่ดี ท าให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

4.  ผ่อนคลาย (Happy Relax) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า
การที่คนท างานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเองจะท าให้ร่างกายและจิตใจเกิด
ความเครียดอันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การท างาน 

5.  หาความรู้ (Happy Brain) มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ 
น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการท างานเพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มาเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้
องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ 

6.  ทางสงบ (Happy Soul) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิตเพราะ
เชื่อว่าหลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่จะช่วยการด าเนินชีวิตของทุกคนให้ด าเนินไป  
ในเส้นทางที่ดีได้ ท าให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้  
ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดีคิดดีท าดีและมีความศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง 

7. ปลอดหนี้  (Happy Money) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม 
ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จ าเป็น ยึดหลักค าสอนการด าเนินชีวิต  
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ครอบครัวดี (Happy Family) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว 
เพ่ือน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม  
จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพ่ือน รัก ในสิ่งที่พอเพียง) 
 แนวคิดทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพการท างาน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์  (2544) ได้กล่ าวถึ ง  ประสิทธิภาพ ว่ าหมายถึ ง  การวัดผล 
การท างานขององค์กรนั้นว่าท างานได้ปริมาณมาก น้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมาก น้อยแค่ไหน  
ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมาก น้อยแค่ไหนเป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน ประสิทธิภาพ 
จึงหมายถึง การท างานให้ได้ปริมาณและคุณภาพ องค์กรมีความสมัครสมาน สามัคคี มีสันติภาพและ
ความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการแต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย 

ประสิ ท ธิ ภ าพกา รท า ง าน  ค ว ามส ามา รถ ในกา รปฏิ บั ติ ง า น ให้ เ กิ ด ผ ลส า เ ร็ จ  
โดยใช้องค์ความรู้ ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มาใช้ในองค์กร เพ่ือให้เกิดประโยชน์



กับองค์กร มีความทุ่มเทและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานนั้นๆ บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กร
ก าหนดไว้ 

คุณภาพของงาน (Quality) การปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้งบประมาณ
คุ้มค่า และ ค านึงถึงคุณภาพของผลงานเป็นหลัก สอดคล้องกับ  แนวคิดของแมคคลีแลนด์ 
(McClelland,1985) กล่าวว่า บุคคลที่มีความส าเร็จในการท างานสูง จะมีความช านาญ ในการ
วางแผน มีความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงาน ตามล าดับขั้นตอน และได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ 
ประเมินผลงานของตนเอง และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก  

ปริมาณงาน (Quantity)  การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอตามความรู้ความสามารถ และ
ความช านาญงานมีจ านวนเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ และปริมาณงานได้ตามที่  ก าหนดเนื่องจากมี
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับซลีนิค (Zaleanick,1958) 
กล่าวว่า การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่ กับบุคลากรได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้แก่ 
อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี  รวมถึงบุคลากรมีศักยภาพสามารถแก้ไข
อุปสรรคในการท างานได้ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง อันส่งผลให้ สามารถปฏิบัติงาน ได้ปริมาณ
ตาม เป้าหมายที่ก าหนด 

เวลา (Time)  การท างานได้ส าเร็จทันตามเวลาที่ก าหนด มาท างานตรงต่อเวลา และมีการลด
ขั้นตอนการท างานให้สั้นลงเพ่ือประหยัดเวลาสอดคล้องกับ ประวิทย์ ทิมครองธรรม (2545) พบว่า
การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลส าเร็จ ในการปฏิบัติงานควรให้ความช่วยเหลือต่อกัน และมี การน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลาอย่างมีระบบ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Costs)  การท างานจะต้องท างานให้ส าเร็จโดยค านึงถึงงบประมาณ
และทรัพยากรขององค์กรต้องใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึง
ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 
  



     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 550 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
5% (Taro Yamane, 1973) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 232 คน 

 

  

ประสิทธิภาพการท างาน 
1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณ 
3. เวลา 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
6.อายุงาน 

กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการ  
(Happy workplace 8’activity) 
1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) 
2. ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) 
3. ด้านทางสงบ  (Happy Soul) 
4. ด้านผ่อนคลาย ( Happy Relax) 
5. ด้านหาความรู้ (Happy Brain) 
6. ด้านปลดหนี้   (Happy Money) 
7. ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family) 
8. ด้านสังคมดี   (Happy Society) 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ลักษณะ ของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกตอบ
จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลักราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นค าถามแบบปลายปิด 
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้เลือกตอบว่า เห็นด้วยมากที่สุด เห็น
ด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามกรอบแนวคิดใน 8 ด้าน ด้านละ 5 
ข้อ จ านวนทั้งสิ้น 40 ข้อ ดังนี้ 1. ด้านสุขภาพดี 2. ด้านน้ าใจงาม 3. ด้านทางสงบ 4. ด้านผ่อนคลาย 5. 
ด้านหาความรู้ 6. ด้านปลดหนี้  7. ด้านครอบครัวที่ดี 8. ด้านสังคมดี    

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของบุลคากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นค าถามแบบปลายปิด เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยให้เลือกตอบว่า เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามกรอบแนวคิดใน 4 ด้าน ด้านละ 4 ข้อ จ านวนทั้งสิ้น 16 ข้อ ดังนี้ 1. ด้าน
คุณภาพงาน 2. ด้านปริมาณงาน 3. ด้านเวลา 4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
การทดสอบเครื่องมือ 
 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  (Content validity)  ของภาษาที่ใช้และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน า 
 2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  Item 
– Objective  Congruence หรือ IOC)  มากกว่า 0.70 ทุกข้อ 
 3. น าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้  (Try 
Out) กับกลุ่มประชากรของบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลมาค านวณหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค Cronbach’s Alpha 
Coefficient พบว่าค่าความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามกิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่มีผลต่อ



ประสิทธิภาพการท างานมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.871 และแบบสอบถามประสิทธิภาพการ
ท างาน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.893 แสดงว่าแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน มีค่าความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ จึงน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 
 สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานแตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล โดยผู้วิจัยใช้สถิติการทดสอบค่า t (t-test) การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One- way 
ANOVA) และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน ที่สถิติ 0.05 จะน ามาทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีการ LSD 
(Least Significant Difference) ในการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรด้านอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม  
ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
  



ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตามเพศ    (N=232) 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ชาย หญิง 

t Sig 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ด้านคุณภาพงาน 4.39 .574 4.26 .542 .284 .595 
2. ด้านปริมาณงาน 4.20 .933 4.36 .515 15.214 .000* 
3. ด้านเวลา 4.51 .500 4.43 .513 1.257 .263 
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4.29 .354 4.08 .551 15.420 .000* 

รวม 4.35 .531 4.28 .478 .039 .000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 2 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน โดยรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บุคลากรที่มี
เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงานและด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
แตกต่างกัน ประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงานและด้านเวลา ไม่มีความแตกต่างกัน 
 

 สมมติฐานข้อที่ 2 กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ตาราง 3  ผลกิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านคุณภาพงาน (Y1) 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig. 
1. ด้านสุขภาพดี -.010 -.258 .797 
2. ด้านน้ าใจงาม .085 1.498 .135 
3. ด้านทางสงบ .005 .096 .923 
4. ด้านผ่อนคลาย .201 3.612 .000 
5. ด้านหาความรู้ .143 3.095 .002 
6. ด้านปลดหนี้ -.081 -2.231 .027 
7. ด้านครอบครัวดี .217 3.149 .002 
8. ด้านสังคมดี .390 4.599 .000 

ค่าคงที่ .104 .458 .647 
R = .810, R2 = .656, SEE = .329, F = 53.272, Sig = .000* 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย



ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านคุณภาพงาน โดยเรียงตามล าดับที่มีผลสูงสุด คือ ด้านสังคมดี ด้านครอบครัวดี 
ด้านผ่อนคลาย ด้านหาความรู้ ด้านน้ าใจงามและด้านทางสงบ ตามล าดับ โดยที่ ด้านสุขภาพดีและด้าน
ปลดหนี้ ผลในทิศทางตรงกันข้าม โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.810 และ
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 65.6 และสามารถแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้  
Y1 = .104 + (-0.010 * ด้านสุขภาพดี) + (0.085 * ด้านน้ าใจงาม) + (0.005 * ด้านทางสงบ) + (0.201 * 
ด้านผ่อนคลาย) + (0.143 * ด้านหาความรู้) + (-0.081 * ด้านครอบครัวดี) + (0.217 * ด้านครอบครัว
ดี) + (0.390 * ด้านสังคมดี) 

 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  มีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 - 45 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,001-25,000 อายุงาน 5 - 10 ปี 
 2. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการ โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านน้ าใจงาม ด้านสังคมดี ด้านครอบครัว
ดี ด้านทางสงบ ด้านผ่อนคลาย ด้านหาความรู้ ด้านสุขภาพดี และด้านปลดหนี้  
 3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านเวลา ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน 
และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุลคากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสรุปการวิจัย
ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ท าให้มี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. ผลการวิเคราะห์กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสรุปการวิจัยว่า กิจกรรม
สร้างความสุข 8 ประการส่งผลต่อ ด้านคุณภาพงาน ร้อยละ 65.6 ด้านปริมาณงาน ร้อยละ 56.3 ด้าน
เวลา ร้อยละ 66.7 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ 62.4 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรมีการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในองค์กรด้านต่าง ๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถน าปัญหาที่

เกิดข้ึนมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการท างาน
ต่อไปในอนาคต 
 2.ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรใน
องค์กร เช่น ปัจจัยด้านความผูกพัน ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น 
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