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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กร ที่มีผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้คือ บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จ านวน 
174 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ      
t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความแตกต่างน าไปสู่การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่มีระยะเวลาใน
การปฎิบัติงานต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีเพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และต าแหน่งงาน ต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน นอกจากนี้
ปัจจัยองค์กร ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 
ค าส าคัญ: ความสุข; โรงเรียน 
  
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the happiness at work of personnel 
Schools under Samut Sakhon Municipality 2) to study the happiness at work of personnel 
Schools under Samut Sakhon Municipality by Personal factors 3) to study factors that 
promote happiness at work of personnel Schools under Samut Sakhon Municipality. 
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 The sample group was 174 people of government official permanent employees 
and government employees under samut sakhon municipality. 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 and Multiple Regression Analysis. 
 The results of hypothesis testing showed that School personnel under Samut Sakhon 
Municipality With different periods of operation make the happiness in work as a whole 
differently as for personnel with different sex, age, education level, and income and job 
position, overall happiness in work was not different. In addition, the organization factors of 
income, fair compensation. Affect the happiness in work of personnel Schools under Samut 
Sakhon Municipality.    
 
Keywords: happiness; Schools 
 
บทน า 
 ความสุขเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนปราถนาที่จะให้เกิดกับชีวิตตนเองไม่ว่าจะเป็นความสุขในชีวิต
ครอบครัว ความสุขในการเรียน ความสุขในการท างานและความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ซึ่งใน
ปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิวัฒนาการ เทคโนโลยีต่างๆมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบในการเข้าถึงโอกาสและ
ทรัพยากรต่างๆ จะยิ่งทวีความรุนแรง ประกอบกับปัญหาอ่ืนๆไม่ว่าเป็นปัญหาทางด้านครอบครัว สังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจ เกิดภาวะความเครียดในการด าเนินชีวิตและมีผลท าให้ความสุขลดลง การท างานมี
ความส าคัญต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคนเราส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับการท างานไม่น้อยกว่า
แปดชั่วโมงต่อวัน หรือเรียกได้ว่าที่ท างานเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ดังนั้น การเอาใจใส่ต่อสถานที่
ท างานให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ เพราะหากสถานที่
ท างานน่าอยู่คนท างานก็จะมีความสุข อยากไปท างานและแสดงผลงานให้ออกมาดี ส่งผลให้งานประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าการสร้างความสุขในการท างานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร องค์กรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางลบหรือทิศทางบวกขึ้นอยู่ กับความสุขในการท างาน 
เพราะถ้าคนในองค์กรไม่มีความสุขในการท างาน จะท าให้การท างานในองค์กรเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
และไม่บังเกิด ผลเท่าที่ควร แล้วถ้างานไม่บังเกิดผลและไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลเสียให้เกิดขึ้นแก่องค์กร
เป็นอย่างมาก (ขวัญลดา สุรินทร์, 2556) 

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท าให้คนท างานในทุก
วิชาชีพได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนี้ นอกจากนี้  จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย 
สถานการณ์การเมือง ปัญหาความไม่สงบ ท าให้คนท างานเกิดความเครียด วิตกกังวล และไม่มีความสุขใน
การท างาน ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี สุขภาพจิตดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และมีความสุขในการท างาน ซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษา
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แนวความคิดและปัจจัยที่สร้างคนในองค์กรให้มีความสุข สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุขใน
องค์การที่ต่างกัน (นูร์ปาซียะห์ กูนา, 2562) 

 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 305 คน พบว่าความสุขในการท างานก าลัง
บั่นทอนลงอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท าให้คนท างาน
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนี้ นอกจากนี้ จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย สถานการณ์การเมือง 
ปัญหาความไม่สงบ ปัญหาโรคระบาด ท าให้คนท างานเกิดความเครียด วิตกกังวล และไม่มีความสุขในการ
ท างาน ส่งผลกระทบต่อองค์กร ท าให้ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี สุขภาพจิตดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร และมีความสุขในการท างาน องค์กรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางลบหรือทิศทางบวกขึ้นอยู่ 
กับความสุขในการท างาน เพราะถ้าคนในองค์กรไม่มีความสุขในการท างาน จะท าให้การท างานในองค์กร
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่บังเกิด ผลเท่าที่ควร แล้วถ้างานไม่บังเกิดผลและไม่มีประสิทธิภาพก็จะ
ส่งผลเสียให้เกิดขึ้นแก่องค์กรเป็นอย่างมาก 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัย ได้เล็งเห็นความส าคัญและปัญหาข้างต้น จึงมี
ความต้องการศึกษาเพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิด
ความสุขในการท างานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตรงตามความต้องการของบุคลากรต่อไปในอนาคต 
เพราะหากองค์กรเข้าใจระดับความสุขในการท างานของบุคลากร จะสามารถตอบสนองความต้องการในด้าน
ความสุขของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 2. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กร ที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่าง คือ บุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จ านวน 305 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 174 คน 
 2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน และต าแหน่งงาน และปัจจัยองค์กร ได้แก่ ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสและการ
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พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 2. ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงระดับความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยองค์กร ที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร       
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการท างาน 
 นูร์ปาซียะห์ กูนา (2562) ให้ความหมายของความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกทางบวกที่
เกิดขึ้นระหว่างการท างาน อันเนื่องมาจากความสุขจากตัวงาน และสภาพแวดล้อมในขณะท างาน เช่น 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา กับเพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนสวัสดิการ ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตของงาน
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

จิระสันต์ วงษ์วรสันต์ (2560) กล่าวไว้ว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลได้กระท าใน
สิ่งที่ตนเองรัก มีความรู้สึก สนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ตนเองได้ท า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อเกิดการสร้างสรรค์การท างานในทางบวก 

Gavin & Mason (2004:102-105) ให้ความหมายว่า ความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกอารมณ์
ในทางบวก ซึ่งเป็นความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคล โดยที่อารมณ์ความรู้สึกทางบวก ดังกล่าวตอบสนองต่อ
ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

Diener (2003:542-575) ได้ให้ค าจ ากัดความของความสุขว่าเป็นสภาวะอารมณ์ที่อารมณ์ด้านบวก
ของอารมณ์ในช่วงชีวิตหนึ่ง และอธิบายด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบของความสุขว่าความสุขเป็นสิ่งที่ส าคัญ
หรือเป็นรากฐานของการด ารงชีวิต เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีที่ใช้ประเมินความเป็นอยู่หรือเป้าหมายหลักของ
ชีวิตคนที่มีความสุข เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกันเช่น อายุสถานภาพสมรส รายได้
สภาพแวดล้อม 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง การรับรู้ หรือ
ทัศนคติของพนักงานหรือบุคคลมีความสุขทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน หรือความรู้สึกพึงพอใจ
ในการท างาน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล รวมถึงอารมณ์ที่แสดงออกทั้งด้านบวก และ
ด้านลบจากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท างาน รวมถึงรู้สึกพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบและ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน รู้สึกตนเองมีคุณค่า สนุกสนานกับการท างาน พยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน เป็นความรู้สึกชื่นชอบ หรือเป็นสุขจากงานที่ได้
ท า 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยองค์กร ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม และเพียงพอ 
ณัฐชยา ศรีจันทร์ (2560) ให้ความหมายของ รายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม และเพียงพอ 

หมายถึง ค่าจ้างที่รับเพียงพอที่จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไป ค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติธรรมเมื่อ
เทียบกับต าแหน่งของตนกับต าแหน่งอื่นที่คล้ายกัน 

วารุณี พงษ์ศรี (2561) ให้ความหมายของ รายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม และเพียงพอ
กล่าวไว้ว่า หมายถึง ความเหมาะสมและเพียงพอของผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์กรมีให้กับ
บุคลากรไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ เงินรางวัลประจ าปี และสวัสดิการอ่ืน ๆ 

ดารารัตน์ เกษแก้ว (2560) ให้ความหมายของ รายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม และ
เพียงพอกล่าวไว้ว่า หมายถึง เงินเดือน ค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนการท างาน
ล่วงเวลาและค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่าง ๆ จนเป็นที่พึงพอใจของบุคลากร 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า รายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม และ
เพียงพอ หมายถึง ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ การได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่าง
ยุติธรรม ค่าตอบแทนที่ได้รับอย่างเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท า ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และการได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากองค์กร 

2. ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
ชนกานต์ สกุลแถว (2560) ให้ความหมายของ สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 

หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความ
เสียหาย การเจ็บป่วย ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการท างาน หรือเกี่ยวกับการดูแล
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

จันทิราพร ทั่งสุวรรณ (2559) ให้ความหมายของ สภาพการท างานทีม่ีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องจากการท างาน หรือเก่ียวกับการท างาน 

ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน (2562) ให้ความหมายของ สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากการท างานหรือเกี่ยวกับการท างาน โดยแบ่งเป็น ด้าน
นโยบายความปลอดภัยฯ ด้านการก ากับดูแล ด้านการสื่อสาร ด้านการอบรมความปลอดภัยฯ ด้านระบบ
บริหารจัดการ 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ หมายถึง สถานที่ท างานมีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการท างาน สถานที่ท างานมีความปลอดภัยไม่เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ
อนามัยอันเนื่องมาจากการท างานหรือเก่ียวกับการท างาน การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน 
สถานที่ท างานสงบเงียบปราศจากเสียรบกวน และการมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการท างาน 

3. ด้านโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
จิราภรณ์ อาจจุลา (2559) ให้ความหมายของ โอกาสและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

หมายถึง การด าเนินการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการปฎิบัติงานที่
ตนเองได้รับผิดชอบให้มีคุณภาพ และเป็นที่น่าพอใจ 
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จารุเนตร เกื้อภัคดิ์ (2559) ให้ความหมายของ โอกาสและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
หมายถึง การน ากิจกรรมที่มีก าหนดและวางรูปแบบอย่างมีระบบมาใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรให้ดีขึ้น 

สุรีย์ เข็มทอง (2561) ความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะแสดงความสามารถที่มีอยู่ให้ปรากฏเมื่อมี
โอกาสที่จะกระท าได้ในระดับบุคคล ส่วนการพัฒนาศักยภาพ คือ การพัฒนาความสามารถที่ท าให้บุคลากร
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในงานที่ท า 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า โอกาสและการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง การได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลกร การให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน ความอิสระในการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์วางแผนงานด้วยตนเอง และการได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความความสามารถ 
 4. ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ณัฐชยา ศรีจันทร์ (2560) ให้ความหมายของ โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง 
งานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจะมีผลต่อการด ารงไว้ และการขยายความสามารถ เพิ่ม
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้และได้รับโอกาสพัฒนาทักษะ
ความสามารถในแขนงของตน 

ณัชชา ม่วงพุ่ม (2559) ให้ความหมายของ โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งหวังที่จะได้รับความก้าวหน้าและความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ในอนาคต บุคคลมีชีวิตในการท างานที่ดีอันมีผลต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้า จะมีส่วน
เอ้ืออ านวยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

วรางคนา ชูเชิดรัตนา (2557) ให้ความหมายของ โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงสภาพอารมณ์ของพนักงานต่อสิ่งเร้า แล้วปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่ง
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความต้องการในการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน การเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือนตลอดจนถึงความพึงพอใจต่อชีวิต ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า และประสบ
ความส าเร็จ 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
หมายถึง การได้รับโอกาสพิจารณาเลื่อนขั้นต าแหน่งให้สูงขึ้น การมีโอกาสในการพิจารณาความดีความชอบ
อย่างเสมอภาค การได้รับโอกาสการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ งานที่ปฏิบัติมี
โอกาสพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าตามที่พึงประสงค์และความมั่นคงต่อการจ้างงานขององค์กร 

5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ณัฐชยา ศรีจันทร์ (2560) ให้ความหมายของ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง งาน

ของบุคคลหนึ่งควรจะมีความสมดุลกับบทบาทของชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทนี้เกี่ยวกับการแบ่งเวลาความ
ต้องการทางด้านอาชีพ การเดินทาง ซึ่งควรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของบุคคลและ
เวลาของครอบครัว ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ 

กนกวรรณ ศรีวิรัตน์ (2559) ให้ความหมายของ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง 
การบริหารเวลาในการด าเนินชีวิตและการท างานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมและมุ่งเน้นให้ประสบความส าเร็จ
ตามที่ต้องการ ท าให้ได้รับการยอมรับและถือเป็นบรรทัดฐานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งบุคคล องค์กรและ
สังคม ซึ่งน ามาซึ่งความสุข ความส าเร็จที่ยั่งยืนและสมบูรณ์ต่อไป 
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สาธร สละจิต (2558) ให้ความหมายของ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง 
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริการจัดสรรเวลา ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่
หลากหลายในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การท ากิจกรรมต่างๆ ในการใช้ชีวิตส่วนตัวครอบครัว 
และสังคมให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม และสามารถก่อให้เกิดความสุขภายใต้การท างานในสภาวะแวดล้อมที่
ต่างกัน 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
หมายถึง การจัดสรรเวลาท างานและเวลาสวนได้อย่างเหมาะสม การแบ่งเวลางานกับส่วนตัวอย่างเหมาะสม 
การมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ การก าหนดเวลาในการท างานได้อย่างลงตัว และความยืดหยุ่นในขณะ
ปฏิบัติงาน 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “การศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มีความสุขในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสุขในการ
ท างานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับ ได้แก่ ด้านการรู้จักผ่อนคลาย ด้านการพัฒนาความรู้ ด้านการมี
สุขภาพดี ด้านการมีครอบครัวดี ด้านการมีน้ าใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านการมีคุณธรรมประจ าใจ ด้านมีสังคมที่มี
ความสุข และด้านเศรษฐกิจการเงินดี และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศ อายุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ประเภทของบุคลากร และอายุการท างานแตกต่างกัน มีความสุขใน
การท างานโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีระดับการการศึกษา
แตกต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 วัชระ ข าเลิศ (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักบริหารกลาง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการเก็บข้อมูลจากบุคลากรส านักบริหารกลาง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์จ านวน 113 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน และประเภทบุคลากร ที่แตกต่าง
กันมีความสุขในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies)  ใช้ เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 305 คน  

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 174 คน โดยค านวณจากการใช้สูตรของ Yamane (1973) โดยก าหนดระดับ
ค่าความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ที่ 5% และใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือแบบสะดวก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่  1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน และต าแหน่งงาน 
มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ความสุขในการท างานของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีจ านวนข้อ
ค าถามทั้งหมด 4 ก าหนดให้ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 =  
เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยองค์กร จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ ก าหนดให้ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วย 
ปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้หน่วยงานก าหนดนโยบาย เพื่อสร้างความสุขในการท างาน
ของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะค าถาม
ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

ช่วงระดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของความสุขในการท างานของ ก าหนดให้ 4.21-5.00 =  
เห็นด้วยระดับมากที่สุด, 3.41-4.20 = เห็นด้วยระดับมาก, 2.61-3.40 = เห็นด้วยระดับปานกลาง, 1.81-
2.60 = เห็นด้วยระดับน้อย, 1.00-1.80 = เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) อธิบายตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลา
ในการปฎิบัติงาน และต าแหน่งงาน   

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปร
ที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยองค์กร ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
2.1 ความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จ าแนก

ตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 
2.2 ความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จ าแนก

ตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน และต าแหน่งงาน ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

2.3 ปัจจัยองค์กรด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพการ
ท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ที่มีผลต่อความสุขใน
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การท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  2.1 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่มีเพศและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมต่างกัน 
  2.2 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
และต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยองค์กร ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 

3.2 ปัจจัยองค์กร ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสและ
การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน ไม่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของข้าราชการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 โดยบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาครส่วนมาก ให้ความเห็นว่าบุคลากรมีความพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบและพอใจ
สิ่งแวดล้อมในการท างานมีความรู้สึกชื่นชอบ และมีความสุขจากงานที่ได้ท า มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
สนุกสนานกับการท างานพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งมีความสุขทั้งในด้านชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการท างาน หรือความรู้สึกพึงพอใจในการท างานในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61, 
4.55, 4.52 และ 4.39 ตามล าดับ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
สามารถปฏิบัติงานที่ตนได้รับผิดชอบได้ส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากบุคลากรมีความสุข มีความพึงพอใจในงานที่
ท า รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง สนุกสนานอีกทั้งมีความสุขกับชีวิตประจ าวันทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ซึ่งสอดคล้องกับ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาความสุขในการท างานของ
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บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า พบว่า ความสุขในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และต าแหน่งงานต่างกัน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความสุขใน
การท างานโดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีเพศต่างกนั 
เพศหญิงจะมีความต้องการในมิตรภาพและมีความส าพันธ์ที่ดีจะพุ่งเป้าไปที่การเจรจา การสื่อสาร การให้
ความร่วมมือ การประสานงาน ความประนีประนอม ความรักและการแบ่งปัน แต่เพศชายจะเน้นและให้
ความส าคัญในเรื่องของสถานะ อ านาจ มีความตระหนักไปที่เรื่องของผลลัพธ์ และการบรรลุเป้าหมาย การ
ประสบความส าเร็จ มุ่งไปที่ผลของงาน การได้ยศ ต าแหน่ง และมีอ านาจหน้าที่ การชนะคู่แข่งขัน และความ
มีประสิทธิภาพในการบริหารงานท าให้เกิดความสุขในการท างานต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วัชระ ณรงค์ฤทธิ
เดช (2560) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง การศึกษาความสุขในการท างานของบคุลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยั
รามค าแหง พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันท าให้ความสุขในการท างานต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วัชระ ข าเลิศ (2559) กล่าวไว้ว่าจากการที่ศึกษา ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักบริหารกลาง กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์พบว่า บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

2.2 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีอายุต่างกัน ท าให้ความสุขใน
การท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครให้ความ
สาคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน มีลักษณะการท างานที่ชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน บุคลากรที่มีอายุ
มากกว่าถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ท างานให้แก่บุคลากรรุ่นน้องที่มีอายุน้อยกว่า หน้าที่การท างาน
แบ่งอย่างชัดเจนตามต าแหน่ง สามารถท างานร่วมกันได้ดี อีกทั้งมีแลหเปลี่ยนแนวความคิดในการท างานและ
แนวความคิดการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างราบรื่น ท าให้การท างานของบุคลากรโรงเรียนเทศบาลนคร
สมุทรสาครมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา ศิรถิกุล (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า บุคลากรอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เจริญศักดิ์ ฉิมสง่า (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความสุขในการท างานของพนักงาน
บริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด พบว่า พนักงานบริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด ที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความสุขใน
การท างานไม่แตกต่างกัน 

2.3 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้
ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร มีก าหนดระดับการศึกษาแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน การท างานตามต าแหน่งที่จัดเจนบ่งบอกถึง
ภาระหน้าที่ของแต่ละบุคลากร การศึกษาสูง ต าแหน่งสูง ภาวะความกดดันด้านการท างานย่อมสูงตาม จึงท า
ให้บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ยอมรับและไม่เกิดข้อแตกต่างด้านความสุขในการ
ท างานหรือแม้กระทั้งความสุขด้านครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา ศิรถิกุล (2557: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานและความสขุในการท างานของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า บุคลากรอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
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สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญศักดิ์ ฉิมสง่า (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด พบว่า พนักงานบริษัท สยามฮาร์เวสท์ 
จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 

2.4 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีรายได้ประจ าต่อเดือนต่างกัน 
ท าให้ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุลลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร มีรายได้เพียงต่อต่อค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ท าให้ไม่กระทบต่อความสุขทั้งทางด้านครอบครัว
และการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา ศิรถิกุล (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิต
ในการท างานและความสุขในการท างานของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า บุคลากรอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุขที่มีรายได้ประจ าต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญศักดิ์ ฉิมสง่า (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความสุขในการท างานของ
พนักงานบริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด พบว่า พนักงานบริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด ที่มีรายได้ประจ าต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 
   2.5 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีระยะเวลาในการปฎิบัติงาน
ต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์
การท างานที่ยาวนานกว่ามีความต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีความต้องการเป็นที่ยอมรับใน
อาชีพที่ท าอยู่ มีหน้าตาทางสังคมมากกว่า บุคลากรที่มีอายุการท างานน้อยกว่า ซึ่งบุคลากรที่มีอายุการ
ท างานน้อยมักจะยังไม่มีความมั่นคงในสายงานนั้นๆ การแสวงหาความสุขและความสุขในการท างานจึง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ ข าเลิศ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พบว่า 
บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีระยะเวลาในการปฎิบัติงาน
แตกต่างกัน มีความสุขในการท างานในภาพรวมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรพร เสียงล้า 
(2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความสุขในการทางานของบุคลากรกรมเจ้าท่า พบว่า บุคลากรกรมเจ้าท่าที่มี
ระยะเวลาในการปฎิบัติงานแตกต่างกัน มีความสุขในการทางานในภาพรวมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณิชารีย์ แก้วไชยษา (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความสุขในการท างานและความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานในบริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง พบว่า พนักงานในบริษัทน าเข้าและจัด
จ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่งที่มีระยะเวลาในการปฎิบัติงานต่างกัน มีความสุขในการท างานต่างกัน 

2.6 บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้
ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการมีความมั่นคงในอาชีพการ
ท างานในระดับสูง ไม่ว่าจะต าแหน่งไหน ย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน การท างานของบุคลากรโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ระบุต าแหน่งอย่างชัดเจนและให้ความเสมอภาคทุกต าแหน่งเท่าเทียมกัน 
จึงท าให้ความสุขในการท างานไม่ต่างกับ ซึ่งสอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักขณา ศิรถิกุล (2557: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานและความสขุในการท างานของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า บุคลากรอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญศักดิ์ ฉิมสง่า (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท สยามฮาร์เวสท์ จ ากัด พบว่า พนักงานบริษัท สยามฮาร์เวสท์ 
จ ากัด ที่มีต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 
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3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน ประกอบด้วย ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสและการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยองค์กร ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ที่มีผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่
บุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีความคิดเห็นต่อปัจจัยองค์กร ด้านรายได้ ผลประโยชน์
ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ในระดับมากที่สุด ในเรื่องของการได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น 
ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าครองชีพ เงินรางวัลประจ าปี ที่พักอาศัย 
และอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณภัทร พรศิลปะกุล (2557) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรในส านักงานใหญ่ บริษัท คาเนโบ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์กร ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพีย งพอ ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรในส านักงานใหญ่ บริษัท คาเนโบ (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูมิพชา สัญญะวิชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของ
พนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์กร 
ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานเทสโก้ 
โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก 

3.2 ปัจจัยองค์กร ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ไม่มีผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่
บุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
เนื่องจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ 
มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน และมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความ
สงบเงียบปราศจากเสียงรบกวน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐชยา ศรีจันทร์ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความสุขในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอพี ออโต้  มาสเตอร์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยองค์กร ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
พนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอพี ออโต้ มาสเตอร์ จ ากัด อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ภูมิพชา สัญญะวิชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์กร ด้านสภาพการท างานที่มีความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก 

3.3 ปัจจัยองค์กร ด้านโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มอบโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
วางแผนงานด้วยตนเองอย่างอิสระ อีกทั้งให้ความส าคัญในการศึกษา เพื่อให้บุคคลากรเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ส่งเสริมในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลากรทุกต าแหน่ง และส่งบุคลากรร่วมงานเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐชยา ศรีจันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงาน : 
กรณีศึกษา บริษัท เอพี ออโต้ มาสเตอร์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์กร ด้านโอกาสและการพัฒนา
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ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอพี ออโต้ 
มาสเตอร์ จ ากัด อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูมิพชา สัญญะวิชัย (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก 

3.4 ปัจจัยองค์กร ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ไม่มีผลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เนื่องจากโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครมีการพิจารณาความดีความชอบอย่างเสมอภาคและความมั่นคงในต าแหน่ง
งานของบุคลากรภาครัฐนั้นค่อนข้างสูงมาก บุคลากรจึงไม่มีความกังวลและมีความสุขในงานที่ท าส่งผลถึง
ความสุขด้านครอบครัวตามมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐชยา ศรีจันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง 
ความสุขในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอพี ออโต้ มาสเตอร์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยองค์กร ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน : 
กรณีศึกษา บริษัท เอพี ออโต้ มาสเตอร์ จ ากัด อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูมิพชา 
สัญญะวิชัย (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ เพรส ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใน
ระดับมาก 

3.5 ปัจจัยองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ไม่มีผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน เนื่องจากบุคลากรโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ บริหารเวลาโดยจัดตารางเวลาในการปฏิบัติงานได้
อย่างลงตัวและจัดสรรเวลาท างานและเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐ
ชยา ศรีจันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอพี ออโต้ 
มาสเตอร์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอพี ออโต้ มาสเตอร์ จ ากัด อยู่ในระดับมาก และไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูมิพชา สัญญะวิชัย (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงาน
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการสร้างความสุขในการท างานของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร ดังต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านเพศ บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมต่างกัน ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องค านึงถึงปัยจัยด้านเพศ องค์กรควรมีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ 
การมอบหมายงาน และปริมาณงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละเพศ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิด
ความสุขในการท างานมากข้ึน ด้านอายุต่างกัน องค์กรควรให้โอกาสและเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกช่วงอายุ 
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนงาน ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดี เพื่อน ามาพัฒนางาน
องค์กร ด้านระดับการศึกษา องค์กรควรรักษาและต่อยอดระดับการศึกษาของบุคลากร เพราะส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในสายงาน ด้านรายได้ประจ าต่อเดือน องค์กรควรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าครองชีพ เงินรางวัลประจ าปี ที่พักอาศัย และอ่ืน ๆ ส าหรับบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร ด้านระยะเวลาในการปฎิบัติงาน องค์กรควรให้ความส าคัญกับ
บุคลากรในทุกช่วงอายุการท างาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนาน หรือระยะเวลาการ
ปฎิบัติงานไม่นานเป็นแค่บุคลากรรุ่นใหม่ ความเสนอภาคเท่าเทียมมีผลอย่างมากต่อความสุขของการท างาน 
ควรให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ให้บุคลากรรุ่นใหม่มีความรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าสามารถปรึกษารุ่นพี่ที่มีอายุ
งานมากกว่าได้ และส่งเสริมหรือจัดนโยบายให้บุคลากรที่มีอายุงานมากกว่าแนะน าการท างาน เพื่อเสริมสร้าง
ความสุขในการท างานของบุคลากร ด้านต าแหน่งงาน องค์กรควรรักษาและผลักดันเนื่องจากบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งมีลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบหรือความก้าวหน้าในงานที่แตกต่างกัน เช่น ต าแหน่งงานที่เป็นสาย
งานหลักตามภารกิจของหน่วยงาน อาจมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มากกว่าต าแหน่งงานที่เป็นสายงาน
สนับสนุน ดังนั้นองค์กรควรเปิดโอกาสบุคลากรได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานหรือสามารถสอบเปลี่ยนสายงาน
ตามความสามารถและความถนัดของบุคคล หรือเพิ่มความก้าวหน้าในงานของสายงานสนับสนุน เพื่อ
เสริมสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร 
ปัจจัยองค์กร 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยองค์กร ด้านรายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ดังนั้น องค์กร
ควรให้ความส าคัญและพิจารณาด้านรายได้ ค่าตอบแทนที่เพียงพอจากต่อการด ารงชีพ พิจารณาขั้นเงินเดือน
อย่างยุติธรรมเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท าในแต่ละวันอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้องค์กรอาจพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าครองชีพ เงินรางวัลประจ าปี ที่พักอาศัย และอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร ใน
ส่วนผลจากการวิจัยด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสและการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน ไม่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
เนื่องจากองค์กรมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่ดี มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ท างาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนงานด้วยตนเองอย่างอิสระ  พิจารณา
ส่งเสริมและผลักดันบุคลากรเลื่อนขั้นต าแหน่งเป็นประจ าทุกปีตามความรู้ความสามารถ มีการพิจารณาความ
ดีความชอบอย่างเสมอภาค มีการพิจารณางานให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรจัดสรรเวลาท างาน
และเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ จัดตารางเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างลงตัว และการปฏิบัติงาน
สามารถยืดหยุ่นได้ องค์กรควรรักษามาตฐานที่ดีของปัจจัยเหล่านี้ เพื่อต่อยอดความสุขในการท างานของ
บุคลากรให้ยั่งยืนตลอดไป 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เช่น ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกัน เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร 

2. ควรท าการวิจัยปัญหา อุปสรรค และข้อเสอแนะที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 

3. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างบุคลากรในส่วนภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างาน 
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