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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศใน

ย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาวิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะ หลักความสุข 8 ประการของพนักงานออฟฟิศ

ในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 1. ด้านร่างกายดี (happy body) 2. ด้านผ่อนคลายดี (happy relax) 

3. ด้านน้ าใจดี (happy heart) 4. ด้านจิตวิญญาณดี (happy soul)5. ด้านครอบครัวดี (happy family)6.

ด้านสังคมดี (happy society)7. ด้านใฝ่รู้ดี (happy brain)8. ด้านสุขภาพเงินดี (happy money) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ พนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 

คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cornbrash’s 

alpha coefficient) ซ่ึงการหาค่าสัมประสิทธ์ แอลฟ่าของครอนบาค (Cornbrash’s  alpha coefficient) 

ต้องมีค่ามากว่า .70 จึงจะสามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามน้ันมีความน่าเชื่อถือได้ และ ค่าอ านาจจ าแนก 

(Corrected Item-Total Correlation) โดยจะมีการพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกรายน้ันๆ โดยเกณฑ์ที่ก าหนด

คือต้องมีค่า .30 ขึ้นไป จึงจะสรุปได้ว่าค าถามน้ันๆ มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้และแบบสอบถามมีความ

น่าเชื่อถือ  

 

ค าส าคัญ : ความสขุในการท างานของพนักงานออฟฟิศ : ย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร   
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ARSTRACT 

 The Objective of this study were 1) to study was to study happiness at working of 

officers in Ari area, Bangkok The purpose of this study is to study Principle 8 of Happiness at 

working of officers in Ari area, Bangkok  As follows: happy physical, happy relax, happy mind, 

happy soul, happy family, happy society, happy brain) and happy money  

 The sample used in this research is the ARI neighborhood office workers in Bangkok. 

The total number of 400 people. Using the questionnaire as a tool to collect information. 

Statistics used in the analysis include percentage frequency values, average, and standard 

deviation. How to find the coefficients of l-Alpha Rho naba (Cornbrash's alpha coefficient) 

where to find the coefficient alpha of the l-cross license dash naba (Cornbrash's alpha 

coefficient). There must be more that 70. it can be concluded that it is reliable. And value 

the power classification (Item-Total Corrected Correlation) values are taken into 

consideration by the authority distinguish the respective criteria must have       a value that 

is .30 in order to conclude that the particular question. Valuable power classification used 

and the query is reliable.   

 

บทน า  

 ในปัจจุบันคนไทยมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่มีความต้องการเพิ่มพูนความสามารถ

ของตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมตลอดจนถึงการเข้าร่วมฝึกอบรมหรือ

ทักษะต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการท างาน จึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างความสามารถและช่วงอายุ

ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่  จึงท าให้องค์กรส่วนใหญ่พบปัญญาความขัดแย้งในองค์กรบ่อยคร้ัง ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาทางด้านอายุ ด้านวุฒิภาวะทางด้านความคิด ทางด้านอารมณ์ ด้านวัฒนธรรม และทางด้านอ านาจ

หน้าที่ ปัญหาเหล่าน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้ความสุขในการท างานของแต่ละฝ่ายลดน้อยลง ท าให้เกิด

แนวโน้มการแข่งขันในการท างานในทุกองค์กรเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังมีปัญหาที่เป็นปัจจัยอ่ืนๆ เช่นสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอกพบว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแสวงหาความสุข

ให้แก่ตอนเองทั้งน้ัน ไม่ว่าจะเป็นความสุขในเร่ืองของการใช้ชีวิตรวมถึงความสุขในการท างานในแต่วันอีก

ด้วย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ความตึงเครียด และแรงกดดันในการใช้ชีวิตและในการท างานพบว่าสถิติ

ของผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียดและโรคซึมเศร้าของคนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี ดังน้ันความสุขได้
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กลายเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนของการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว เพราะฉะน้ันการสร้างความสุขของ

บุคลากรในการท างานในองค์กรน้ันจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่องค์กรควรค านึงถึงเป็นอันดับต้นๆ  

 ดว้ยเหตุผลน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเร่ืองความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงความสุขในการท างาน และสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยมาวางแผน

พัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร 

ด้านประชากร 

 ประชากรและตัวอย่าง คือ พนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร 400 คน กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน  400 คน ดังน้ี 

 ด้านเน้ือหา   

1. ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน เงินเดือน   

และระยะเวลาในการท างาน 

2.ตัวแปรตามได้แก่ 1. ด้านร่างกายดี (happy body) 2. ด้านผ่อนคลายดี (happy relax) 3. ด้าน

น้ าใจดี (happy heart) 4. ด้านจิตวิญญาณดี (happy soul)5. ด้านครอบครัวดี (happy family)6.ด้าน

สังคมดี (happy society)7. ด้านใฝ่รู้ดี (happy brain)8. ด้านสุขภาพเงินดี (happy money)  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร  

 2. สามารถเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจงานวิจัยทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมเช่น ริเร่ิม 

เป็นคนมีเหตุผล อดทน สุขุม ละเอียดรอบคอบ ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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กรอบแนวความคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บททบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร ได้

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระส าคัญดังน้ี  

 แนวคิด Happy Workplace 

 (ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้กล่าว

ว่า ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับกระแสวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมซ่ึงมีความผันแปรอย่างรวดเร็วท้ังในระดับประเทศและระดับโลก และมีผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน มีผล

ต่อความม่ันคงของทุกองค์กรเรามักจะแยก “ความส าเร็จ” กับ “ความสุข” ออกจากกัน ซ่ึงจริงๆ แล้วเรา

สามารถน าความสุขเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จได้ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ( Happy 

Workplace)  ได้มีการสร้างหลักแผนงาน น่ันก็คือ “แนวคิดองค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace” 

ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับต าแหน่งงาน 
6. เงินเดือน 
7. ระยะเวลาในการท างาน 

ตวัแปรอิสระ 

เรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงาน
ออฟฟิศในย่านอารียกรุงเทพมหานคร 

แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ไดแ้ก ่

1. ด้านร่างกายดี (happy body) 

2. ด้านผ่อนคลายดี (happy relax) 

3. ด้านน้ าใจดี (happy heart) 

4. ด้านจิตวิญญาณดี (happy soul) 

5. ด้านครอบครัวดี (happy family) 

6.ด้านสังคมดี (happy society) 

7. ด้านใฝ่รู้ดี (happy brain) 

8. ด้านสุขภาพเงินดี (happy money) 
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 Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและให้ยุทธศาสตร์

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะน าพาองค์กรไปสู่

การเติบโตอย่างยั่งยืน (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก) โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปด

ประการ (happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข อย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อ

มุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร 

และสังคม  

 ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับความสุขในการท างาน  

 แนวคิดที่มุ่งการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายคือ “คนท างานในย่านธุรกิจ” ที่ถือเป็น บุคคลที่มี

ความส าคัญในองค์กร ชุมชน และสังคม การสร้างความสุขในที่ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร

องค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการท างาน ความสุขที่เกิดขึ้นน้ันก่อให้เกิดกระบวน

การทางความคิด ท าให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ลดภาวะความตึงเครียด

ระหว่างการท างานและสภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร 

 (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555 : หน้า 30-33) ได้กล่าวว่า บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่

ส าคัญที่สุดในองค์กร เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปในทิศทางที่องค์กรต้องการได้ องค์กร

จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน พร้อมที่จะท างานในทุกๆวัน หากบุคลากรที่

มีความสุขในการท างาน จะส่งผลให้การท างานเป็นไปในทิศทางที่ดี หากบุคลากรที่ไม่มีความสุข ผลการ

ท างานย่อมจะมีปัญหาอยู่เสมอ องค์กรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาความสุขของบุคลากร ตามแนวคิดองค์กรแห่ง

ความสุข ต้องประกอบด้วยความสุข 8 ประการ (happy 8) ได้แก่ Happy Body, Happy Heart, Happy 

Soul, Happy Relax, Happy Brain, Happy Money, Happy Family และ Happy Society หากองค์กร

ใดท าครบ 8 มิติน้ีแล้ว ก็จะเกิด “องค์กรแห่งความสุข” หรือ “Happy Workplace”  

 

งานวิจับที่เกี่ยวข้อง  

 ปิยะวัฒน์ วิริยะสุนทราพร (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเชิงบวกที่พยากรณ์ความสุขในการท างาน

ของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสุขในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับสูง (2) ความคิดเชิงบวก

ของพนักงานอยู่ในระดับสูง (3) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และอายุงานแตกต่างกัน มีความสุขใน

การท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและ

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน (4) ความคิดเชิงบวกมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับความสุขในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (5) ความคิดเชิงบวก
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ด้านความพยายามแก้ไขปัญหา ความมุ่งม่ัน และการมองโลกในแง่ดี สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการ

ท างานของพนักงาน ได้ร้อยละ 32.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 พานุวัฒน์ แกมชัยภูมิ (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสุขในการท างานและความผูกพันต่อ

องค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี (1) พนักงานกลุ่มบริษัทพัฒน์กล มีระดับ

ความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน

เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านน้ าใจงาม ด้านหาความรู้ ด้านใจสงบ ด้านสุขภาพดี และด้าน

การเงิน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผ่อนคลาย และด้านสังคม (2) พนักงานกลุ่ม

บริษัทพัฒน์กล มีระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรียงล าดับได้แก่ ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่(3) พนักงานกลุ่ม

บริษัทพัฒน์กล ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน            

มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพนักงานที่มี

ระยะเวลาการท างานแตกต่างกันมีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(4) พนักงานกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ท างาน และต าแหน่งงาน มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ส่วนพนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเร่ืองความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์กรุงเทพมหานคร 

เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 

เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย  3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอด

ด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาในการท างาน

มีจ านวน 7 ข้อ 

  ตอนที่2 แบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับความสุขในการท างานของพนักงานแบ่งเป็น 8 ด้าน 

ได้แก่ ร่างกายดี (happy body), ผ่อนคลายดี (happy relax) , น้ าใจดี (happy heart), จิตวิญญาณดี

(happy soul),ครอบครัวดี (happy family),สังคมดี (happy society),ใฝ่รู้ดี(happy brain),สุขภาพเงินดี

(happy money) 
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  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายเปิดส าหรับให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนค าแนะน า 

 และน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา เพื่อพิจารณาขั้นสุดท้าย แล้วน ามาปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกคร้ัง จากน้ันท าการทดสอบท าได้

โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

และค้นหาข้อบกพร่องของข้อค าถามที่ใช้วัดตัวแปรดังกล่าว โดยได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

มาใช้ในการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) 

 

สรุปผลการวจิัย 

ความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) และ ด้าน

น้ าใจดี (Happy Heart) ตามล าดับ ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax),

ด้านสังคมดี (Happy Society), ด้านร่างกายดี (Happy Body), ด้านครอบครัวดี (Happy Family),ด้านใฝ่รู้

ดี (Happy Brain) และ ด้านสุขภาพเงินดี ตามล าดับ 

 2.1 ด้านร่างกายดี (Happy Body) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า    

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านตรวจสุขภาพเป็นประจ าปีทุกคร้ังตามนโยบายที่องค์กร

สนับสนุน, ร้านอาหารภายในองค์กรของท่านมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ องค์กรของท่านสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย เช่น กีฬาภายใน ตามล าดับ 

 2.2 ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ องค์กรของท่านมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ ,    

ท่านมีเวลาสังสรรค์กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยคร้ังตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ 

องค์กรของท่านมีภูมิทัศน์มุมหรือสถานที่พักผ่อนโดยรอบที่เหมาะสมตามล าดับ 

 2.3 ด้านน  าใจดี (Happy Heart) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมักจะช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกคร้ังเม่ือมีโอกาสตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่

ในระดับปานกลาง คือ ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานของท่านมักให้ความรู้หรือค าแนะน าต่างๆกับท่านเสมอ, 

องค์กรของท่านมีนโยบายจัดกิจกรรมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม 

(CSR) ตามล าดับ 
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 2.4 ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า      

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร, ท่านมี

เวลาสังสรรค์กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยคร้ัง ตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ องค์กร

ของท่านมีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่กระท าความดีอยู่เสมอตามล าดับ 

 2.5 ด้านครอบครัวดี (Happy Family) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ คนในครอบครัวของท่านให้ความซ่ือสัตย์และความไว้วางใจ

ระหว่างกัน แบ่งเวลาส่วนตัว และเวลาครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ตามล าดับ 

 2.6 ด้านสังคมดี (Happy Society) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า   

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ เพื่อนร่วมงานมีความเป็นกันเองและช่วยเหลือพึ่งพา

อาศัยกันได้, บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของที่ท างานของท่านมีความเหมาะสมและพนักงานในองค์กร

ของท่านมีความรักและความสามัคคีกัน ตามล าดับ 

 2.7 ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้กับผู้อ่ืน, 

องค์กรของท่านมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ๆตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ในระดับน้อย        

คือ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ตามล าดับ 

 2.8 ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถผ่อนช าระหน้ีตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตามล าดับส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านสามารถออมเงินได้เป็นประจ าทุกเดือน ตามล าดับส่วน

ด้านที่อยู่ในระดับน้อย คือ ท่านพึงพอใจกับรายได้และความเป็นอยู่ของท่านในปัจจุบัน ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านจิตวิญญาณดี (Happy 

Soul) และ ด้านน้ าใจดี (Happy Heart) ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านผ่อนคลายดี (Happy 

Relax), ด้านสังคมดี (Happy Society), ด้านร่างกายดี (Happy Body), ด้านครอบครัวดี (Happy Family),

ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain) และ ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money)โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังน้ี 
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 1. ด้านร่างกายดี (Happy Body) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านตรวจสุขภาพเป็นประจ าปีทุกคร้ังตามนโยบายที่องค์กร

สนับสนุน, ร้านอาหารภายในองค์กรของท่านมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ องค์กรของท่านสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย เช่น กีฬาภายใน ตามล าดับ       

จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555, หน้า 30-33) ได้กล่าวถึง ร่างกายดี                  

(happy body) คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ การมีสุขภาพที่ดีย่อมน าความสุขมาให้แก่ตนเอง   

การที่จะมีสุขภาพดีน้ันไม่สามารถซื้อได้ แต่จะต้องเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นจากตนเอง กิจกรรมที่น าไปสู่การมี

สุขภาพที่ดีมีหลายกิจกรรม เช่น การออกก าลังกายก่อนท างานหรือหลังเลิกงาน เป็นต้น และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับผลวิจัยของ  

 2. ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง    เม่ือพิจารณารายข้อ   

พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ องค์กรของท่านมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ

, ท่านมีเวลาสังสรรค์กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยคร้ังตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง       

คือ องค์กรของท่านมีภูมิทัศน์มุมหรือสถานที่พักผ่อนโดยรอบที่เหมาะสมตามล าดับ จึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555, หน้า 30-33) ได้กล่าวถึง ผ่อนคลายดี (happy relax)          คือ 

รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิตการท างานที่เร่งและมีการแข่งขันกัน การท างานที่หนักจะขาด

การพักผ่อน หากไม่รู้จักผ่อนคลายต่อการแก้ปัญหา จะน าไปสู่ความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ จะไม่มี

ความสุขในการใช้ชีวิตและการท างาน สิ่งเหล่าน้ีหากเกิดขึ้นจะสร้างปัญหาให้กับองค์กร เพราะความสามารถ       

และประสิทธิภาพในการท างานจะลดลงเม่ือเกิดความเครียด กิจกรรมบันเทิงหรือพักผ่อนในเวลาพัก          

ก็จะช่วยน าไปสู่การผ่อนคลาย ลดความเหน่ือยล้า ลดความเครียดในการท างานได้  ตามแนวคิดของ                   

ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และคณะ (2559, หน้า 9) ได้กล่าวว่า เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 

(happy relax) คือ การรู้จักการผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต เม่ือชีวิตในการท างาน และการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันมีความเครียด ต้องหาวิธีผ่อนคลาย เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตไว้ และเป็นไปในทิศทาง  

 3. ด้านน  าใจดี (Happy Heart) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมักจะช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกคร้ัง  เม่ือมีโอกาสตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน  ของท่านมักให้ความรู้หรือค าแนะน าต่างๆกับท่านเสมอ, 
องค์กรของท่านมีนโยบาย จัดกิจกรรมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม 
(CSR) ตามล าดับ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ(2555, หน้า 30-33) ได้
กล่าวถึง น้ าใจดี (happy heart) คือ มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน ความรักและความมีน้ าใจต่อกันน้ันเป็นจุดเด่น
ของสังคมไทยในอดีต แต่สังคมไทยในปัจจุบันให้ความส าคัญกับวัตถุภายนอก สภาพการด าเนินชีวิตที่แข่งขัน
ท าให้ความใส่ใจต่อคนรอบข้างลดน้อยลง บางคร้ังเกิดเป็นความเห็นแก่ตัวของคนในสังคม การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความรักความมีน้ าใจภายในองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมี
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ความสุข มีน้ าใจระหว่างคนในองค์กรช่วยลดความขัดแย้งในการท างาน มีความสามัคคี และก่อให้เกิดการ
ท างานเป็นทีม หากเกิดความยอมรับและความรักในองค์กรมากขึ้น มีความห่วงใยซ่ึงกันและกัน ก็จะน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ ตามแนวคิดของฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และคณะ (2559, หน้า 9) ได้กล่าวว่า เป็น
ผู้ที่มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน (happy heart) คือ การมีน้ าใจ การคิดถึงคนอ่ืน มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
การรู้บทบาทของเจ้านาย ลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ และผลของการกระท าของตนเอง
ต่อสิ่งต่างๆ                 

 4. ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์  

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก คือ ท่านน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร, ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

อย่างเคร่งครัดตามล าดับ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555, หน้า 30-33) 

ได้กล่าวถึง จิตวิญญาณดี (happy soul) คือ ความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ชีวิตที่

เร่งรีบและการแข่งขันกันของคนในทุกวันน้ี ท าให้โอกาสปฏิบัติกิจทางศาสนาลดลง เม่ือคนท างานขาดการน า

ค าสอนทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตก็เปรียบดังเรือที่ขาดหางเสือ องค์กรจะต้องส่งเสริมให้คนท างาน

โดยยึดหลักค าสอนของศาสนาในการด าเนินชีวิต จะช่วยลดความขัดแย้งในการท างาน คนท างานมีสติ มี

สมาธิในการท างาน รู้จักเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน ตามแนวคิดของฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และคณะ (2559, 

หน้า 9) ได้กล่าวว่า เป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (happy soul) คือ การเป็นผู้ที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะ

หิริ โอตัปปะ (ความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าของตน) ซ่ึงเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่

ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และเป็นคุณธรรมที่ส าคัญต่อการท างานเป็นทีม  นอกจากน้ีควรมีคุณธรรมอ่ืนๆ      

เช่น การเป็นคนดี มีศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต มีความซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ มี

ระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เป็นต้น 

 5. ด้านครอบครัวดี (Happy Family) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ คนในครอบครัวของท่านให้ความซ่ือสัตย์และความไว้วางใจ

ระหว่างกัน ตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ครอบครัวของท่านมีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน , 

ท่านสามารถแบ่งเวลาส่วนตัว และเวลาครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ตามล าดับ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555, หน้า 30-33) ได้กล่าวถึง ครอบครัวดี (happy family) คือ         การ

มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและม่ันคง จะช่วยให้คนท างานย่อมมีความสุขในการด าเนินชีวิต น าไปสู่การท างาน   ที่มี

ความสุขและมีประสิทธิภาพ การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและม่ันคงต้องประกอบด้วย สมาชิกใน      ครอบครัวท่ี

มีความรัก สามัคคี ไม่มีปัญหาในครอบครัว มีความม่ันคงทางการเงิน มีชีวิตที่พอเพียง                        มี

ความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ดังน้ันคนในครอบครัวต้องมีความสุขในทุกมิติ สังคมครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การใช้ชีวิตหากในครอบครัวมีความสุข ทุกการใช้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันตามแนวคิดของฉัตร
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ลัดดา เลิศจิตรการุณ และคณะ (2559, หน้า 9) ได้กล่าวว่า เป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (happy 

family) คือ การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและม่ันคง ให้ความส าคัญต่อครอบครัว และครอบครัวเป็นก าลังใจท่ีดีใน

การท างาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน เป็นก าลังใจเม่ือต้องเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิต 

การมีครอบครัวเข้มแข็งจะท าให้สังคมม่ันคงด้วย 

 6. ด้านสังคมดี (Happy Society) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า    

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ เพื่อนร่วมงานมีความเป็นกันเองและช่วยเหลือพึ่งพา

อาศัยกันได้, บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของที่ท างานของท่านมีความเหมาะสมและพนักงานในองค์กร

ของท่านมีความรักและความสามัคคีกัน ตามล าดับ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ

คณะ (2555, หน้า 30-33) ได้กล่าวถึง สังคมดี (happy society) คือ มีความรักสามัคคี เอ้ือเฟื้อต่อชุมชนที่

ตนท างานและที่พักอาศัย สังคมดีคือสังคมที่มีความสงบและเอ้ือเฟื้อต่อกัน ซ่ึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในทุก

สังคม การเกิดสังคมที่ดีได้น้ัน คนในสังคมต้องมีความรักความสามัคคีต่อกัน เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 

น่าอยู่ มากยิ่งขึ้น สร้างความสุขรอบตัวเรา ทั้งน้ีเพื่อสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ท างานหรือที่พักอาศัย และ

ยังเป็นการช่วยกันดูแลแก้ไขสภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อให้เกิดความสุขและความพร้อมในการท างาน            

 7. ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้กับผู้อ่ืน , 

องค์กรของท่านมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ๆตามล าดับ ส่วนข้อที่อยู่ในระดับน้อย คือ  

ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ตามล าดับ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 

และคณะ (2555, หน้า 30-33) ได้กล่าวถึง ใฝ่รู้ดี (happy brain) คือ การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในการท างานและความ

ม่ันคงในอาชีพ เพราะความม่ันคงหรือความก้าวหน้าในอาชีพน้ัน จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้อยู่

ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ ความรู้ที่ได้น้ันนอกจากจะน ามาใช้ในการท างาน

แล้วยังมีความที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ทุกวันน้ีสังคม

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียนเพียงเท่าน้ัน ในการ

แสวงหาความรู้น้ันจะช่วยในการพัฒนาคนท างานให้มีความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดการท างาน

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 8. ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถผ่อนช าระหน้ีตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ

ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านสามารถออมเงินได้เป็นประจ าทุกเดือน ตามล าดับส่วนด้านที่อยู่ใน

ระดับน้อย คือ ท่านพึงพอใจกับรายได้และความเป็นอยู่ของท่านในปัจจุบัน ตามล าดับ  จึงสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555, หน้า 30-33) ได้กล่าวถึง สุขภาพเงินดี (happy money) 

คือ มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหน้ี ปัญหาหน้ีสินเป็นปัญหาส าคัญของคนท างานเป็นจุดเร่ิมต้นของการมี

คุณภาพชีวิตที่ไม่มี ท าให้ไม่มีความสุขในการด าเนินชีวิต ส่วนใหญ่เกิดมาจากการด าเนินชีวิตที่ขาดความ

พอเพียง การแสวงหาความสุขจากวัตถุสิ่งของหรือกิจกรรมต่างๆ จะต้องใช้เงินในการหาความสุข แต่

ความสามารถในการหารายได้ไม่เพียงพอ ถึงน าไปสู่การเป็นหน้ี ปัจจุบันโอกาสเป็นหน้ีของคนท างานสูงขึ้น 

ทั้งหน้ีในระบบหรือหน้ีนอกระบบ เม่ือมีหน้ีสินก็จะมีความต้องการเงินมากขึ้น คนท างานจึงต้องท างานหนัก

ขึ้น ขาดการพักผ่อน ร่างกายทรุดโทรม สภาพจิตใจแย่ลง ขาดการผ่อนคลาย ความมีน้ าใจลดลง เพราะต้อง

ท าเพื่อตนเองมากขึ้น ครอบครัวขาดความอบอุ่นและแตกแยก ปัญหาหน้ีสินจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างานที่ลดลง ขาดความตั้งใจและสมาธิในการท างาน เกิดความเครียด เจ็บป่วยและลางานเพิ่มบ่อยขึ้น  

ขาดความสามัคคี มีความขัดแย้งมากขึ้น ตามแนวคิดของฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และคณะ (2559, หน้า 9) 

ได้กล่าวว่า เป็นผู้ใช้เงินเป็น (happy money) คือ เป็นผู้ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จักใช้ เป็นหน้ีอย่างมีเหตุผล มี

ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกล่าวว่า เป็นบุคคลที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ ทั้งน้ี

ต้องบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว โดยอาจท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 

 1 ด้านร่างกายดี (Happy Body) พบว่า โดยรวมความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศใน

ย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง 

  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานควรเข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคร้ังตามนโยบายที่

องค์กรก าหนด เช่น องค์กรมีการจัดบริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่พนักงาน  และองค์กรควรมีการจัด

กฎระเบียบร้านอาหารให้ในองค์ เพื่อความสะอาด ถูกสุขลักษณ์ เช่น การก าหนดจุดวางพาชนะเก็บอาหารให้

ชัดเจน หรือการมีมาตรการสุ่มตรวจคุณภาพของร้านอาหารประจ าเดือน  

 2 ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) โดยรวมความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่าน

อารีย์ กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง 

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์กรควรจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง เช่น 

งานเลี้ยงปีใหม่ , งานเลี้ยงประจ าปีของบริษัท เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนานใหแ้ก่

พนักงาน และพนักงานควรหาเวลาว่างสังสรรค์กับเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานเม่ือมีโอกาส เช่น การรับประทาน

อาหารร่วมกันหลังเลิกงาน, การจัดงานเลี้ยงสรรค์ในส่วนงาน, การจัดเลี้ยงวันเกิดประจ าเดือน  
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 3 ด้านน  าใจดี (Happy Heart) โดยรวมความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนทุกคร้ังที่มีโอกาส เช่น การช่วยเพื่อน
ร่วมงานเม่ือประสบปัญหาในการท างาน และ องค์กรควรมีนโยบายให้ผู้บริหารหรือพนักงานแลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็นกัน เช่น การจัดประชุมส่วนงานงานทุกเดือน , การแลกเปลี่ยนความรู้จากทีมสู่ทีม 

 4 ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) โดยรวมความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่าน

อารีย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานต้องปฏิบัติงานในองค์กรด้วยหลักคุณธรรม องค์กรความมรการ

ปลูกฝังหลักคุณธรรมให้แก่พนักงาน เช่น การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อปลุกฝังจิตส านึกที่ดีให้แ ก่

พนักงานก่อนเร่ิมงานจริง และ องค์กรควรมีการก าหนดกฎระเบียบขององค์กรให้ชัดเจนและเข้มงวด เช่น 

องค์การควรมีการสุ่มตรวจสอบพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้แก่พนักงานน ามาปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง   

 5 ด้านครอบครัวดี (Happy Family) โดยรวมความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่าน

อารีย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง 

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ คนในครอบครัวควรมีความซ่ือสัตย์ ความไว้วางใจต่อกัน เช่น ในกรณีที่สามี

ภรรยามีปัญหากัน ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับคนนอกหรือคนในองค์ก็ตาม ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ควรติดตามหรือคอย

จับผิดซ่ึงกันและกัน ทั้งน้ีครอบครัวควรมีความเข้าใจซ่ึงกันแลกัน เช่น การเกิดปัญหาภายในครอบครัวทุกคน

ควรมีการพูดคุยและร่วมกันแก้ปัญหาในจุดน้ัน เป็นต้น 

 6 ด้านสังคมดี (Happy Society) โดยรวมความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่าน

อารีย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์กรความมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แก่

พนักงานในองค์กร เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมพนักงานให้แก่พนักงานใหม่ ,การจัดกิจกรรม

สัมมนาให้ตัวแทนพนักงานในแผนกน้ันๆร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างความเป็น

กันเองและการช่วยเหลือพึ่งพากันให้แก่พนักงานด้วยกัน ทั้งน้ีบรรยากาศและสภาแวดล้อมรอบๆข้างเป็นสิ่ง

หน่ึงที่ส่งผลกระทบในการท างานของพนักงานเช่นกัน  องค์กรความมีนโยบายหรือทุนสนับส นุน เช่น       

การจัดการประชุมประจ าทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาในส่วนงานและร่วมกันปรับและแก้ไขในส่วนน้ัน 

 7 ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain) โดยรวมความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศในย่านอารีย์ 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง 

  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ผู้บริหารควรมีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมให้พนักงานในองค์กรหรือใน

ส่วนงานได้มีการถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญให้กับผู้อ่ืน เช่น การพบปะระหว่างผู้บริหารกับ
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พนักงานในช่วงเช้าก่อนเร่ิมงาน ,การก าหนดแนวทางของงานในแต่ละวัน และองค์กรควรมีนโยบายส่งเสริม

ความรู้ใหม่ๆให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ภายในองค์กร ,              การ

จัดสัมมนาบุคคล  

 8 ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) โดยรวมความสุขในการท างานของพนักงานออฟฟิศใน

ย่านอารีย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง  

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานไม่สามารถผ่อนช าระหน้ีได้ตามระยะเลวก าหนด ดังน้ันองค์กรควรมี

นโยบายให้พนักงานท างานพิเศษ นอกเวลา หรือการมาท างานในช่วงวันหยุด ทั้งน้ีเพื่อให้พนักงานมีรายได้ที่

เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย โดยไม่เดือนร้อน และองค์กรควรจัดนโยบายเงินออมให้แก่พนักงาน       

เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ , บัญชีเงินฝากประจ าเพื่ออนาคต 
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