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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื ่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงาน
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัด
ชลบุรี  2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี จ านวน 74 คน วิธีการเก็บข้อมูล
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test  แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) กรณีพบ ค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่โดยใช้ LSD (Least Significant Difference) และสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  บุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรีท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานท่ีไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่ามี 3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี ได้แก่ด้านค่าตอบแทน ด้านความกังวลด้านสุขภาพ และ
ด้านการรู้จักตนเอง มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 



Abstract 
 A Study of Factors Influence on Happiness at Work Among Personnel off Office 
บProvincial Public Chonburi. 
 The objectives of this study were 1) to study was to identify the personal factors 
affecting happiness in personnel working of staff members who have been working at 
Faculty Work and factors influencing Happiness at work of Employees in  Office of 
Provincial Public Chonburi 2) to study a Factors influencing  Happiness in Personnel 
Working at Faculty of Employees in Office of Provincial Public Chonburi.  
 The samples consisted of 74 participants who were Employees in Office of 
Provincial Public Chonburi while data collection was done by using the questionnaire. 
Statistics used for data analysis included Frequency, Percentage, Standard Deviation, 
the Independent Samples t-test, One-Way ANOVA (F-test), Least Significant Difference 
(LSD), and Pearson Correlation Coefficient. 
 The results of hypothesis testing showed that Employees in Office of Provincial 
Public Chonburi with genders, age, levels of education, monthly income, position work 
and experience working is different, indifferently affected the happiness in personnel 
working at the level of significance 0.05 Moreover, the results indicated that Factors 
influencing  Happiness in Personnel Working Compensation,  and Health Concerns 
affected the happiness in personnel working. 
 
บทน า 

การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตท่ีปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ ในการด ารงชีวิต  นอกจากปัจจัย 4 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่
อาศัย และยารักษาโรค) แล้ว การท างานเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงเชาว์ ปัญญา ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิตและยังเป็นการสร้างความมั่นคง
ให้กับตนเองและครอบครัว รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางสังคมท่ีดี จึงท าให้คนส่วนมาก
จมอยู่กับการใช้ชีวิตในการท างาน ท าให้สภาพร่างกายและจิตใจอ่อนล้า โดยเฉพาะสภาพจิตใจ ซึ่งมัก
ได้รับผลกระทบเกิดปัญหาในการท างานต่างๆ นานา เช่น เรื่องงาน เพื่อนร่วมงาน และ เจ้านาย เป็นต้น 
หรืออาจจะมีมากกว่าท่ีกล่าวมานี้ แต่จะมีสักกี่คนท่ีมีความสุขควบคู่ไปกับการท างาน 

เมื่อเราท างานย่อมได้ค่าแรงและเงินเดือนเป็นส่ิงตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยท่ีเราเสียไป แต่
ส่ิงเหล่านี้อาจไม่ใช่ความต้องการท่ีแท้จริงจากการท างาน แต่ท่ีต้องการมากกว่าการตอบแทนเหล่านั้น 
คือ ความสุขในการท างาน ดังค าท่ีกล่าวไว้ว่า งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ท างานให้สนุก เป็น
สุขเมื่อท างาน เราต้องมีความสุขเมื่อเราท างานด้วย จึงจะเกิดผลท่ีดีตามมาแก่ตนเองและองค์กร อาทิ
เช่น ท าให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น ความสุขจะเป็นการเพิ่มท้ังปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งใน
องค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้าง



ความสุขในที่ท างานเราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง เช่น ต้อง กล่าวค าขอบคุณอย่าง
จริงใจ ต้องมีความไว้วางใจ มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี มีเจ้านายท่ีดี และองค์กรมีวัฒนธรรม  การท างานท่ีดี การ
ปรับเปล่ียนทัศนคติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีดี เป็นต้น  

ความสุขในการท างาน ปี พ.ศ. 2555 จากการส ารวจ โพล ความสุข-ความทุกข์ ของคนไทย 
ณ วันนี้ ของสวนดุสิตโพล พบว่า ความสุขท่ีได้รับจากการท างานอันดับหนึ่ง ได้แก่ ความมีน้ าใจ การ
ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น ร้อยละ 71.43 รองลงมาคือ   มีเพื่อน
ร่วมงานท่ีดี ร้อยละ 16.71 และได้รับการยอมรับ ค าช่ืนชมจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 
11.86 ตามล าดับ 

ในขณะท่ีความทุกข์ท่ีได้จากการท างานส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.25 เป็นเรื่องของความไม่สามัคคี 
ทะเลาะเบาะแว้  อิจฉาริษยา ชิงดีชิงเด่นและการถูกนินทาว่าร้าย รองลงมาก็คือ งานหนัก ไม่มีเวลา
ให้กับตนเองและครอบครัว ร้อยละ 21.78 และไม่ได้รับความยุติธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดนกล่ันแกล้ง 
ร้อยละ 16.97 (สวนดุสิตโพล, 2555)  

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญและปัญหา ท่ีท าให้ บุคลากรขาดความสุขในการท างาน จึงได้
ศึกษาปัจจัยท่ีจะเพิ่มความสุขในการท างานในหลายๆ ด้าน ซึ่งจ าเป็นต่อชีวิตการท างานท่ีเป็นเสมือน
บ้านหลังท่ีสองของผู้ท างาน เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น มีความสุขไปกับงาน เพื่อนร่วมงาน
และองค์กร การสร้างความสุขในการท างาน ไม่ใช่หน้าท่ีของคนใดคนหนึ่ง หรือเป็นหน้าท่ีขององค์กร
เพียงเท่านั้น แต่เป็นหน้าท่ีของคนท างานทุกคนในองค์กร  
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัด
ชลบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
ผลการศึกษาสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านบุคคล ในการ พัฒนา

นโยบายขององค์กร รวมถึงได้รู้ถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร ทั้งการ
ส่งเสริมมาตรฐานในการดูแลบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดความสุขในการท างาน จะน ามาซึ่ง
การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อองค์กรต่อไปในอนาคต 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้  
1. ประชากรท่ีใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ บุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี จ านวน 74 คน (กอง

บริหารงานบุคคล รายงานข้อมูลบุคลากร, 2562) ซึ่งจะศึกษาจากจ านวนท้ังหมด 
2. ระยะเวลาท าการค้นคว้าอิสระเริ่มต้ังแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 



สมมติฐานของการวิจัย 
1.ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ ประเภทบุคลากร 

ระยะเวลาการท างาน แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท างานต่างกัน 
 2.ปัจ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิพลต่อคว าม สุขในการท า ง าน  ซึ่ ง ป ระกอบ ด้วย   ค่ าตอบแทน 
(Compensation) ความผูกพันต่อองค์กร (Commitment)  การรู้ จักตนเอง (self realization) 
ปัญหาด้านสุขภาพ (Health Concerns)   มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงาน
จังหวัดชลบุรี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการศึกษาสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านบุคคล ในการ พัฒนา
นโยบายขององค์กร รวมถึงได้รู้ถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร ทั้งการ
ส่งเสริมมาตรฐานในการดูแลบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดความสุขในการท างาน จะน ามาซึ่ง
การปฏบิัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อองค์กรต่อไปในอนาคต 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและค านิยามเก่ียวกับค่าตอบแทน 
กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน (2555) ค่าตอบแทน (Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีองค์การ
จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 แนวคิดและค านิยามเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร 

สุพานี สฤษฏ์วานิช (2549, อ้างถึงใน ณิชารีย์ แก้วไชยษา, 2559)  กล่าวว่าความผูกพันนั้น
เหมือนกับการท่ีบุคคลน าตนเองไปสัมพันธ์กับการกระท าหรือพฤติกรรมบางอย่างเพราะบุคคลได้
ลงทุนได้ใช้พลังงานไปกับส่ิงและบุคคลเกิดการคาดหวังผลตอบแทนจากองค์กรท าาให้ระดับความ
ผูกพันนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของส่ิงท่ีบุคคลได้ลงทุนไป 
 แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการท างาน 
ภัทรดนัย ฉลองบุญ (2561) ความสุขในท่ีท างาน ท่ีท างานเป็นแหล่งแห่งชีวิตท่ีมีความสุข ความสุขใน
การท างาน (happiness at Work) ของคนในองค์กรนั้นมีความส าคัญต่อการท างาน และองค์กรอย่าง
แท้จริงการศึกษาเรื่องความสุขในการท างานจึงมีนักวิชาการได้ให้ค านิยามว่า“ความสุขใน การท างาน”
ไว้หลายท่านโดยความหมายดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ความสุขในการท างานคือการรับรู้
ของบุคลากรหรืออารมณ์ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขกับ ภารกิจหลัก 
 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ณิชารีย์ แก้วไชยษา. (2559) ท าการวิจัยเรื่องความสุขในการท างานและความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน



บริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายแห่งหนึ่ง จ านวน239 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขในการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ51) มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ61.9) 
ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.665 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  การท่ีมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ต าแหน่งงาน 
อายุการท างาน การท างานล่วงเวลาการ ลาป่วย เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด และทุนพลังใจ
ทางบวก ปัจจัยท านายความสุขในการท างาน ได้แก่ทุนพลังใจทางบวก อายุการท างาน และการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ซึ่งมีการแสวงหา
ค าตอบ และเก็บข้อมูลจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่ 
ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

 ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี จ านวน 74 คน 
(กองบริหารงานบุคคล รายงานข้อมูลบุคลากร 2562) ซึ่งจะศึกษาจากจ านวนท้ังหมด 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการ
ท างาน มีจ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน  ประกอบด้วย  ค่าตอบแทน 
(Compensation) ความผูกพันต่อองค์กร (Commitment)  การรู้ จักตนเอง (self-realization) 
ปัญหาด้านสุขภาพ (Health Concerns) 4 ข้อ 
 ส่วนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นต่อความสุขในการท างาน มีจ านวน 3 ข้อ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เป็น
ค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด มีจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้อธิบายตัวแปรท่ีมี
ระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการท างาน 
  1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
อธิบายตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย  ค่าตอบแทน (Compensation) ความผูกพันต่อองค์กร (Commitment)  การรู้จัก



ตนเอง (self-realization) ปัญหาด้านสุขภาพ (Health Concerns) ด้านความสุขในการท างาน 
ประกอบด้วย ความรื่นรมย์ในการท างาน (Arousal) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ความ
กระตือรือร้นในการท างาน (Self-validation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
2.1  บุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 

t-test  
2.2  บุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี  จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการท างาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน  
ชลบุรี สัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี ใช้สถิติถดถอยพหุคูณ การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
 
ผลการวิจัย 

1. บุคคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรีท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประเภทบุคลากร 
ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานท่ีไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัด
ชลบุรีสามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ด้านค่าตอบแทน ด้านความกังวล
ด้านสุขภาพ มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี ด้านความรื่นรมย์ใน
การท างานอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท าให้ตัวแปรท้ัง 2 ตัวนี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี ด้านความ
รื่นรมย์ในการท างานร้อยละ 54.8 หรือมีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 54.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์ ท่ี ± 0.554 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก 

 1.1 บุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรีให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขด้านความ
พึงพอใจในงาน ด้านความรื่นรมย์ในการท างานในระดับมากท่ีสุด โดยพบว่าบุคลากรส านักงานจังหวัด 
รู้สึกผ่อนคลายในการท างาน สนุกกับงานท่ีท า และท างานอย่างสบายใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ภัทรดนัย ฉลองบุญ (2561) ความสุขในท่ีท างาน ท่ีท างานเป็นแหล่งแห่งชีวิตท่ีมีความสุข ความสุขใน
การท างาน (happiness at Work) ของคนในองค์กรนั้นมีความส าคัญต่อการท างาน และองค์กรอย่าง



แท้จริง เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในขณะท างานหรือเกิด ความรู้สึกสนุกกับการท างานและไม่
มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆในการท างาน 
 2. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการท างานของบุคลากร
ส านักงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 บุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี ท่ีมีเพศต่างกัน ไม่ท าให้ความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในปัจจุบันนี้เพศไม่ใช่ส่ิงส าคัญในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น
เพศไหนก็สามารถท างานให้มีประสิทธิได้ และผลของงานก็ออกมาเป็นท่ียอมรับได้เช่นกัน 

 2.2 บุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี ท่ีมีอายุต่างกันไม่ท าให้ความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ีบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี มีช่วงอายุท่ีต่างกันไม่ท า
ให้ ความสุขในการท างานต่างกันนั้นแสดงว่า ความสุขในการท างานนั้นในทางการปฏิบัติงารร่วมกัน 
ไม่มีช่องว่างระหว่างวัย การทลายช่องว่างระหว่างวัยนี้สามารถท าให้คนต่าง Gen สามารถเข้าใจความ
ต่างของแต่ละวัยได้มากขึ้นเช่นให้เกียรติการตัดสินใจของคนต่าง Gen ชมเชยกันมากขึ้น พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นนอกเหนือจากเรื่องงาน รู้จักวางตัว ใจกว้างและยอมรับความต่าง 
3. ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุร ีสามารถสรุปได้
ดังนี ้

 3.1ความสุขในการท างาน ด้านค่าตอบแทน ด้านความกังวลด้านสุขภาพ มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี ด้านความรื่นรมย์ในการท างาน ซึ่งอธิบายได้ว่า 
ด้านความรื่นรมย์ในการท างาน เป็นผลรวมมาจากองค์ประกอบต่างๆ ด้านค่าตอบแทน คือ ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ท่ีองค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบ
แทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
ปัญหาด้านสุขภาพ (Health Concerns) องค์กรท่ีมีการ ส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ปัจจัยความสมดุลของสภาวะท่ีเกื้อกูลต่อสุข ของคนใน
องค์กร ท าให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ องค์การ และ

ส านักงานจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ ส านักงานจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรส านักงานจังหวัดชลบุรี โดยองค์กรควรส่งเสริมตัวแปรด้าน ด้านค่าตอบแทน ด้าน
ความกังวลด้านสุขภาพ ด้านการรู้จักตนเอง ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร ในอนาคตดังนี ้

1.1  ด้านค่าตอบแทน ควรพิจารณาค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  



1.2 ด้านความกังวลด้านสุขภาพ ควรส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ปัจจัยความสมดุลของสภาวะท่ีเกื้อกูลต่อสุข ของคนใน
องค์กร ท าให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน จะเห็นได้ว่าการสร้าง ความสุขในองค์กรมี
ความส าคัญ จึงเกิดแนวคิดและการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้ คนมีความสามารถในการ
ด าเนินงานเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้องค์กรได้ผลผลิตตามเป้าประสงค์ดังค ากล่าวที่ว่า “คนส าราญ 
งานส าเร็จ” ท้ังนี้ท้ังนั้น เพื่อให้คนเป็นพลัง ขับเคล่ือนท่ีส าคัญส าหรับองค์กรในอนาคต 

1.3 การรู้จักตนเอง องค์การควรเปิดกว้างในการรับฟังและแสดงความคิดเห็น รับรู้ความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งตอบสนองความต้องการต่างๆ ของบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนาเอกลักษณ์บุคลากร ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดีกับบุคคลอื่น การเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมหรือกลุ่มคน การรับรู้คุณค่าของตนเอง การเข้าใจตนเอง ส่ิงเหล่านี้ล้วนน ามาซึ่งการยอมรับ
ตนเองและบุคคลอื่นอย่างท่ีคนๆ นั้นเป็น มีการยอมรับท้ังข้อดีข้อด้อยของตนและบุคคลอื่น การมีจิตใจ
เปิดกว้าง การมีความมุ่งมั่น และการมีอิสระในการเลือกพร้อมท้ังเกิดความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตน ท้ังนี้คนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันของการพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุภาวะสัจจการ
แห่งตน  
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