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บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  
ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ า ดา้นค่านิยมร่วมของหน่วยงาน ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ ดา้นความรักในงาน 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน และดา้นการยอมรับนบัถือ 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 300 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 300 คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 
สถานภาพโสด จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 
มีระดบัเงินเดือน 15,001 - 30,000 จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 ประเภทบุคลากรเป็นขา้ราชการ จ านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1 - 5 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 
 ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ และดา้นท่ีอยู่
ในระดบัมาก คือ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นค่านิยมร่วมของหน่วยงาน 
ดา้นผูน้ า และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : ความสุข, กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั
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ABSTRACT  
 The objective of this research is to study happiness at work of employees in The Comptroller’s General 
Department, Ministry of Finance.  The factors of study consist of Leadership, Company Shared Value, Quality of 
Working Life, Social Relationship, Employee Engagement, Successful Working Life and Acceptance at Work. 
 The population used in this work is employees of The Comptroller’s General Department, the sample amount 
of 300 people.  The questionnaire was used as instrument to collect data and all data was analyzed by SPSS Program. 
The statistics were Frequencies, Percentage, Average and Standard Deviation. 
 The results found that Most of respondents are female, 221 people account for 73.70% .  Most of research 
participant aged between 31 - 40 years old (127 people representing 42.30%), Most of them are Single (157 people, 
representing 52.30%), Most graduated with Master Degree 139 people (46.30%), For monthly income, most 
have average income per month between 15,000 - 30,000 baht (155 people representing 51.70%), Most employees are 
Civil Servant (165 people, representing 55%), and have working time period at around 1 - 5 years (113 people 
representing 37.70%). 
 The research showed that the overall happiness at work of the employees in The Comptroller’s General 
Department, Ministry of Finance is at High Level. When considering each factor, the result found that Social 
Relationship is at the highest level and the Acceptance at Work, Employee Engagement, Company Shared Value, 
Leadership and Quality of Working Life are at the high level. 

Keyword : Happiness, The Comptroller’s General Department, Ministry of Finance 

บทน า 
 การพฒันาประเทศในปัจจุบนัขบัเคล่ือนดว้ยระบบเศรษฐกิจ โดยการด าเนินนโยบายทางภาครัฐ เพ่ือแกปั้ญหา
พ้ืนฐานของประเทศในหลายดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงการขบัเคล่ือน
พฒันาประเทศในทุกดา้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลง
รวดเร็ว ประกอบกบัการเช่ือมโยงแบบไร้พรมแดน ส่งผลใหปั้ญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ  มีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน
ภายใตข้อ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณ โดยนโยบายท่ีสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นส่วนส าคญั
ในการวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีดี  
 กรมบญัชีกลางเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงินของแผ่นดิน 
ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง มีวินยั คุม้ค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยการวางกรอบหลกัเกณฑก์ลางใหห้น่วยงาน
ภาครัฐถือปฏิบติั การใหบ้ริการค าแนะน าปรึกษาดา้นการเงิน การคลงั การบญัชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอก
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งบประมาณและการพสัดุภาครัฐ บริหารเงินคงคลงัใหมี้ใชจ่้ายอย่างเพียงพอ ซ่ึงปัจจุบนัประสบปัญหาขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการโอนยา้ยสบัเปล่ียนสายงาน และบุคลากรเกษียณอายรุาชการ ท าใหอ้ตัรา
ต าแหน่งวา่ง ประกอบกบัสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 ไม่สามารถท่ีจดัหาบุคลากรมาทดแทนในอตัราท่ีวา่งได้
ทนัก่อใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังาน จึงเป็นส่ิงทา้ทายส าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาถึงความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั เพ่ือให้เห็นถึงความส าคญัของคุณภาพชีวิต การปฏิบติังานของบุคลากร การสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานใหเ้ต็มไปดว้ยความสุขและรู้สึกสบายใจ ซ่ึงจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีต่อหน่วยงาน เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาสนบัสนุนการวางแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ร และช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารเสริมสร้างความสุขในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยากร่วมงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดดี้มีคุณภาพมากข้ึน 
ส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมาย และวิสยัทศันข์องกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษา เร่ือง ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ไดก้ าหนด
ขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ประเภทบุคลากร 
และระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
 1. ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ไดแ้ก่ ดา้นผูน้ า ดา้นค่านิยมร่วม
ของหน่วยงาน ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
และดา้นการยอมรับนบัถือ  
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ประกอบไปดว้ยบุคลากร 4 ประเภท คือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว 
รวมทั้งส้ิน 1,108 คน (ท่ีมา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบญัชีกลาง ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565)  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะหข์อ้มูลตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2565
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. สามารถน าผลการวิจยัมาก าหนดแนวทางส่งเสริมความสุขในการปฏิบตัิงานของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 2. ท าใหท้ราบถึงความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลางกระทรวงการคลงั และสามารถ
น าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางจดัท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวจิยั 

               ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดเกีย่วกบัความสุขตามแนวคิดของรวมศิริ เมนะโพธิ 
 การท างานอยา่งมีความสุขตามแนวคิดของรวมศิริ เมนะโพธิ (อา้งถึงใน นนัทรัตน ์อุยประเสริฐ, 2552) 
หมายถึง ภาวะในการท างานท่ีพนกังานทุกคนรู้สึกมีความสุขกบัการท างาน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 
 1) ผูน้ า (Leaderships) หมายถึง ระดบัผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานในระดบัองคก์รท่ีมีลกัษณะส าคญัใน
การส่งเสริมหรือสร้างใหพ้นกังานเกิดการท างานอย่างมีความสุข โดยผูน้ าในแบบดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะท่ี
ส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใตบ้งัคบับญัชา มีการสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงปรารถนาในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
นอกจากน้ีผูน้ าจกัตอ้งสร้างการส่ือสารแบบสองทางเพ่ือใหเ้กิดการส่ือสารอยา่งโปร่งใส ตอ้งอุทิศตนเองเพ่ือส่วนรวม 
เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
   1. เพศ 
   2. อาย ุ
   3. สถานภาพ 
   4. ระดบัการศึกษา 
   5. ระดบัเงินเดือน 
   6. ประเภทบุคลากร 
   7. ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 

ความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากร
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

   1. ดา้นผูน้ า  
   2. ดา้นค่านิยมร่วมของหน่วยงาน 
   3. ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน 
   4. ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ 
   5. ดา้นความรักในงาน  
   6. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
   7. ดา้นการยอมรับนบัถือ  
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 2) ความสมัพนัธ์ในท่ีท างาน (Friendships) หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์กนัในท่ีท างานระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
โดยลกัษณะของความสัมพนัธ์ดงักล่าวนั้นจะตอ้งมีความผูกพนัท่ีแน่นแฟ้นภายในกลุ่ม ซ่ึงเม่ือกลุ่มใหก้ารยอมรับ
ซ่ึงกนัและกนั 
 3) ความรักในงาน (Job inspiration) หมายถึง กิจกรรมหน่ึงท่ีบุคคลตอ้งปฏิบติัเพ่ือใหภ้ารกิจท่ีตนไดรั้บ
มอบหมายนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างเอาไวโ้ดยบุคคลนั้นท่ีปฏิบติักิจกรรมดงักล่าวมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีตนเองไดท้ า 
 4) ค่านิยมร่วมขององค์กร (Organization's shared values) หมายถึง พฤติกรรมของคนในองค์กรท่ียึดถือ
เป็นพฤติกรรมร่วม และมีการปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์รนั้น 
  5) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life หมายถึง ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 
(1) สภาพการท างาน (Work environment) (2) การมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee participation) และ (3) การค านึง 
ถึงความเป็นมนุษยใ์นการท างาน (Humanization of work) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์รและพนกังานในการท่ี
จะหาจุดท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจร่วมกนัเพ่ือใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพในการท างานอยา่งสูงท่ีสุด 

 แนวความคิดเกีย่วกบัความสุขในการท างานของ Manion 
 Manion (2003) (อา้งถึงใน เสาวภา จตุทอง, 2556) ซ่ึงไดศึ้กษาองคป์ระกอบของความสุขในการท างาน
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพยาบาล ไดเ้สนอแนะในตอนทา้ยของงานวิจยัว่า องค์ประกอบความสุขในการปฏิบติังาน
สามารถน าไปปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน เม่ือบุคลากรมีแรงจูงใจมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมอยากท างาน 
ตามแนวคิดของ Manion ความสุขในการท างานประกอบดว้ย 4 ดา้นดงัต่อไปน้ี 
 1) การติดต่อสมัพนัธ์ (Connections) เป็นการรับรู้ท่ีท าใหเ้กิดความสมัพนัธ์ของบุคคลในองคก์าร โดยการมา
ร่วมงานกนั เกิดสังคมในการท างานข้ึน มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลท่ีตนปฏิบติังาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
มีความปรารถนาท่ีดีต่อกนั 
 2) ความรักในงาน (Love of the Work) เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพนักนัอย่างเหนียวแน่น
กบังาน รับรู้ว่าตนมีพนัธะกิจในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ มีความยินดีท่ีเป็นองคป์ระกอบของงานมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน รู้สึกเป็นสุขเม่ือไดป้ฏิบติังาน มีความภูมิใจท่ีตนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในงาน 
 3) ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) เป็นการรับรู้ ว่าตนเองปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไวโ้ดยไดรั้บความส าเร็จในการท างาน มีอิสระในการท างานเกิดผลลพัธ์เป็นบวกในการท างาน ท าให้
รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต ภูมิใจในการพฒันาและเปล่ียนแปลงเพ่ือปฏิบติังานใหส้ าเร็จ มีความกา้วหนา้ท าให้องค์การ
เกิดการพฒันา 
 4) การเป็นท่ียอมรับ (Recognion) เป็นการรับรู้ว่าตนเองไดรั้บการยอมรับ และความน่าเช่ือถือจาก
ผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูร่้วมงาน ตลอดจนไดใ้ชค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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 ข้อมูลกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 กรมบญัชีกลาง สังกดักระทรวงการคลงั  มีภารกิจเก่ียวกบัการควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงินของแผ่นดิน
และหน่วยงานภาครัฐ ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง มีวินยั คุม้ค่า โปร่งใส และสามรถตรวจสอบได ้ตั้งอยู ่ถนนพระรามท่ี 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสังกดั ไดแ้ก่ ราชการส่วนกลาง 23 กอง ส านกังานคลงัเขต 1 - 9 
และส านกังานคลงัจงัหวดั  

 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 เสาวภา จตุทอง (2556) การศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูน้ าและสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการปฏิบติังาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่า 
1) ระดบัพฤติกรรมผูน้ าของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง 2) ระดบัสภาพแวดลอ้มการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ 4) ในการศึกษาพฤติกรรมผูน้ าท่ีส่งผลต่อความสุขในการ
ปฏิบติังานพบว่า พฤติกรรมผูน้ าทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 สุรัสวดี อ่อนอ าไพ (2558) การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานกองบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
เข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากว่าปริญญาตรี มีอายุงานในองคก์ร 11 - 20 ปี มีอตัราเงินเดือน 30,001 - 50,000 บาท 
พบวา่ ความสุขในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความสุขในการท างานอยู่
ในระดบัมาก 4 ดา้น คือดา้นงาน ดา้นความสมัพนัธ์ ดา้นค่านิยม ดา้นผูน้ า และพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขใน
การท างานของพนกังานกองบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เข่ือนภูมิพล มีความสุขในการท างานอยู่ในระดบันอ้ย 1 ดา้น คือ 
ดา้นคุณภาพชีวิต 
 ปรีดาภรณ์ ศุทธิเวทิน (2562) การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรส่วนกลาง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ บุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา 
ระดบัเงินเดือนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั ท าใหค้วามสุขในการท างานโดยภาพรวมต่างกนั และบุคลากร
ส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีอายุ และประเภทบุคลากร ต่างกนั ท าใหค้วามสุขในการท างานโดยภาพรวม
ไม่ต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นความส าเร็จในงาน มีผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 นูร์ปาซียะห์ กนูา (2562) การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรองคก์าร
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บริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมีความสุข (ค่าระดบัความสุข
เท่ากบั 72.80) โดยในมิติท่ี 5 ครอบครัวดี มีค่าระดบัความสุขสูงกว่าดา้นอ่ืน (ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 83.80) 
รองลงมาคือ ความสุขมิติท่ี 4 จิตวิญญาณดี (ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 82.20) และความสุขในมิติท่ี 8 สุขภาพเงินดี 
มีค่าระดบัความสุขต ่ากว่าดา้นอ่ืน (ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 58.00) 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวมปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
มีความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 วินยั เจียรวฒันาวิทย ์(2562) การศึกษาวิจยัเร่ือง ความความสุขในการท างานของพนกังาน บริษทั ยง่ฮง 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทัในเครือ ผลการวิจยัพบว่า พนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 112 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 มีอายงุาน 1 - 5 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 
มีเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีต าแหน่งพนกังานรายเดือน จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.3 ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั ยง่ฮง (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทัในเครือ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีอยู ่6 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
ดา้นความรักในงาน ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ดา้นความรู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จในงาน 
และดา้นการเป็นท่ียอมรับ ตามล าดบั ส่วนดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความสบายใจในการปฏิบติังาน 
 วรัญญา รัตนวฒิุกลุ (2563) การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เบริล 8 พลสั จ ากดั 
ผลการวิจยัพบว่า 1) จากพนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 118 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.1 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.6 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 2 - 4 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงาน  
ฝ่าย Solution Delivery : Salesforce จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2, 2) ความสุขในการท างานของพนกังาน
บริษทั เบริล 8 พลสั จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
คือ ความส าเร็จในงาน ค่านิยมร่วมขององคก์ร การติต่อสมัพนัธ์ ความมีอิสระ และการเป็นท่ียอมรับ ตามล าดบั 
ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ คุณภาพชีวิตในการท างาน และความรักในงาน 
 ปัณฑารีย ์เสกขุนทด (2563) การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งปฏิบติัการ มีอายุการท างานไม่เกิน 5 ปี และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ปัจจยัจูงในในการปฏิบติังานและปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.93, SD = 0.50) และ (x̅ = 4.14, SD = 0.48) ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ร้อยละ 68.70 และเม่ือพิจารณารายดา้น 
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พบว่า มี 5 ดา้น คือดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม (Quantitative) 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ประกอบไปดว้ย 
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว จ านวนทั้งส้ิน 1,108 คน (ท่ีมา : กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมบญัชีกลาง ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565) 
 กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% (Taro Yamane,1973) 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 293.89 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ี
จ  านวน 300 คน จากประชากรทั้งหมด 1,108 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling)โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามประเภทบุคลากร และเลือกตวัอย่างบงัเอิญ โดยท าการแจก
แบบสอบถาม เพ่ือใหไ้ดจ้ านวนตามท่ีตอ้งการ โดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นใครกไ็ดท่ี้สามารถใหข้อ้มูลได ้
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ ระดบัเงินเดือน ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความสุขในการปฏิบติังาน 7 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมิน
แบบลิเดิร์ต (Likert Scale) ประเมินความสุข 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถาม ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั และตรวจสอบ
เน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม 
ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
 1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
 2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แจกแบบสอบถามใหแ้ก่บุคลากรของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถาม
ผ่านทางออนไลน์ โดยใช ้Google Form โดยใชวิ้ธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เม่ือไดรั้บ
แบบสอบถามคืนแลว้ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง และรวบรวมน าแบบสอบถามท่ีไดค้รบถว้นแลว้ ไปจดัเตรียม
การส าหรับการวิเคราะห์ต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 2. ค่าเฉล่ีย (x̅) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การศึกษาเร่ือง ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 221 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.70 และเพศชายจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 - 40 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.30 รองลงมาคือ 20 - 30 ปีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 อาย ุ41 - 50 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.00 และอายุ 51 ปี ข้ึนไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และสถานภาพ
หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.30 รองลงมาระดบัปริญญาตรี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 ส่วนใหญ่มี
ระดบัเงินเดือน 15,001 - 30,000 จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาคือ ระดบัเงินเดือนไม่เกิน 15,000 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 ระดบัเงินเดือน 30,001 - 40,000 จ านวน 38 คน ระดบัเงินเดือน 40,001 - 50,000 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 และเงินเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ส่วนใหญ่
ประเภทบุคลากรเป็นขา้ราชการ จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ ลูกจา้งชัว่คราว 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.30  พนกังานราชการจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 และลูกจา้งประจ า จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1 - 5 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 รองลงมาคือ 10 ปี ข้ึนไป 
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จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 6 - 10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 และต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ 
และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นค่านิยม
ร่วมของหน่วยงาน ดา้นผูน้ า และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ตามล าดบั 

สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 การศึกษาเร่ือง ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 มีอายุ 31 - 40 ปี 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 สถานภาพโสด จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาโท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 มีระดบัเงินเดือน 15,001 - 30,000 จ านวน 155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.70 ประเภทบุคลากรเป็นขา้ราชการ จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 
1 - 5 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 
 ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการติดต่อ
สมัพนัธ์ และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ดา้นค่านิยมร่วมของหน่วยงาน ดา้นผูน้ า และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน ดา้นค่านิยมร่วมของหน่วยงาน ดา้นผูน้ า และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ตามล าดบั โดยมีประเดน็
อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
 1. ด้านผู้น า 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชา
มอบหมายงานส าคญัใหท่้านเสมอ เพ่ือนร่วมงานของท่านเคารพในการตดัสินใจของท่านผูน้ าของท่านไวว้างใจ
การมอบหมายความรับผิดชอบ โดยปราศจากการก ากบัใกลชิ้ดและท่านสามารถตดัสินใจเร่ืองงานไดด้ว้ย ตามล าดบั 



11 
 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวภา จตุทอง (2556) พบว่า 1) ระดบัพฤติกรรมผูน้ าของพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ระดบัสภาพแวดลอ้มการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) ระดบัความสุขในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ 4) ในการศึกษา
พฤติกรรมผูน้ าท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานพบว่า พฤติกรรมผูน้ าทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความสุข
ในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 2. ด้านค่านิยมร่วมของหน่วยงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ความจงรักภกัดี
ต่อหน่วยงาน การไดป้ฏิบติังานตรงตามความสามารถ ค่านิยมของหน่วยงาน และความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญั
ต่อหน่วยงาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรัสวดี อ่อนอ าไพ (2558) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากว่าปริญญาตรี มีอายุงาน
ในองคก์ร 11 - 20 ปี มีอตัราเงินเดือน 30,001 - 50,000 บาท พบวา่ความสุขในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น คือดา้นงาน ดา้นความสมัพนัธ์ ดา้นค่านิยม 
ดา้นผูน้ าและพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานกองบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เข่ือนภูมิพล 
มีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพชีวิต 
 3. ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ การจดัจุดบริการ
น ้าด่ืมใหแ้ก่บุคลากร การจดับริการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่บุคลากร ความสมดุลในชีวิตส่วนตวัและการท างาน 
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ยุติธรรมเท่าเทียมกนั และสภาพแวดลอ้มท่ีท างานมีความปลอดภยั ปลอดโปร่ง 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความสุขในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง คือ มีสวสัดิการนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนประจ าท่ีดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีพ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ วรัญญา รัตนวฒิุกลุ (2563) พบวา่ 1) จากพนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 118 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.4 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุด
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 2 - 4 ปี จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.4 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงาน ฝ่าย Solution Delivery : Salesforce จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2, 
2) ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เบริล 8 พลสั จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ความส าเร็จในงานค่านิยมร่วมขององคก์ร การติต่อสมัพนัธ์ ความมีอิสระ 
และการเป็นท่ียอมรับ ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ คุณภาพชีวิตในการท างาน และความรักในงาน 
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 4. ด้านการติดต่อสัมพนัธ์ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ การมีความสุขเม่ือท่านไดท้ างานกบัเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมงานให้
ค าปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองงาน การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชามีความ
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความสุขในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก คือ เพ่ือนร่วมงาน
ใหค้วามร่วมมือในการท างาน และการใหค้วามร่วมมือในการท างานต่อเพ่ือนร่วมงานได ้ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ นูร์ปาซียะห์ กนูา (2562) พบวา่ 1) ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมีความสุข (ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 72.80) โดยในมิติท่ี 5 
ครอบครัวดี มีค่าระดบัความสุขสูงกว่าดา้นอ่ืน (ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 83.80) รองลงมาคือ ความสุขมิติท่ี 4 
จิตวิญญาณดี (ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 82.20) และความสุขในมิติท่ี 8 สุขภาพเงินดี มีค่าระดบัความสุขต ่ากวา่
ดา้นอ่ืน (ค่าระดบัความสุขเท่ากบั 58.00) 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวมปัจจยัดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบัความสุข
ในการท างานของบุคลากรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 5. ด้านความรักในงาน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ความตั้งใจ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความเพลิดเพลินเม่ือไดท้ างาน ความภูมิใจในงานท่ีท าในปัจจุบนั มาท างานก่อนเวลา
และกลบัหลงัเวลา มีความมุ่งมัน่และกระตือรือร้นในการท างาน ความถนดัและมีความช านาญในงาน การรู้สึกรัก
และผูกพนักบังานท่ีท า รู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในงานท่ีท่านท า และมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัณฑารีย ์เสกขุนทด (2563) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งปฏิบติัการ มีอายุการท างานไม่เกิน 5 ปี 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ปัจจยัจูงในในการปฏิบติังานและปัจจยัดา้นประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.93, SD = 0.50) และ (x̅ = 4.14, SD = 0.48) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ร้อยละ 68.70 และเม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ มี 5 ดา้น คือดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
 6. ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ความภาคภูมิใจ
ในการท างานต่อองคก์ร ปริมาณงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีความสามารถ สามารถ
วางแผนในการปฏิบติังานดว้ยตนเองใหบ้รรลุผลส าเร็จ การท างานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ลกัษณะของงานท่ีท า
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มีส่วนท าใหห้น่วยงานเกิดการพฒันา การท างานในลกัษณะท่ีทา้ทายไดส้ าเร็จ และไดรั้บส่ิงตอบแทนเม่ือท างาน
บรรลุผลส าเร็จ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีดาภรณ์ ศุทธิเวทิน (2562) พบว่า บุคลากรส่วนกลาง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั ท าให้
ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมต่างกนัและบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีอายุ และประเภท
บุคลากรต่างกนัท าใหค้วามสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ 
และปัจจยัดา้นความส าเร็จในงาน มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 7. ด้านการยอมรับนับถือ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ เพ่ือนร่วมงาน
ใหก้ารยอมรับนบัถือ บุคลากรในหน่วยงานอ่ืนยอมรับในความสามารถในการท างานของท่าน ตามล าดบั ส่วนขอ้
ท่ีมีความสุขในการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก คือ หวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานใหก้ารยอมรับ
และไวว้างใจในการปฏิบติังาน รู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในงานท่ีท า ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความส าคญั
จากหวัหนา้ และไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในผลการปฏิบติังานของท่าน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วินยั เจียรวฒันาวิทย ์(2562) การศึกษาวิจยัเร่ือง ความความสุขในการท างานของพนกังาน บริษทั ยง่ฮง (ประเทศไทย) 
จ ากดั และบริษทัในเครือ ผลการวิจยัพบว่า พนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 112 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 มีอายุงาน 1 - 5 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 
มีเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีต าแหน่งพนกังานรายเดือน จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.3 ความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั ย่งฮง (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทัในเครือ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีอยู ่6 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความกระตือรือร้น
ในการปฏิบติังาน ดา้นความรักในงาน ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ดา้นความรู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบตัิงาน 
ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นท่ียอมรับ ตามล าดบั ส่วนดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความสบายใจใน
การปฏิบติังาน 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี  
 1. ด้านผู้น า 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานส าคญัท่ีมีภารกิจเก่ียวกบัการควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงิน
ของแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัอตัราก าลงัใหเ้พียงพอเหมาะสมกบังานท่ีส าคญัตามสายการ
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บงัคบับญัชา และสามารถท่ีจะยืดหยุ่นลดขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือความสะดวกรวดเร็วถูกตอ้ง รวมทั้งใหอิ้สระ
การปฏิบติังานดว้ยตนเอง  
 2. ด้านค่านิยมร่วมของหน่วยงาน 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารควรมีการปรับเปล่ียนมุมมองการจดัการสมยัใหม่ มีการจดัระบบการ
ให้ส่ิงจูงใจ เม่ือบุคลากรไดป้ฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จ เช่น การให้รางวลัค่าตอบแทน และประกาศนียบตัร
ยกยอ่งชมเชย เป็นตน้ เพ่ือใหบุ้คลากรเกิดความเช่ือมัน่ต่อหน่วยงาน 
 3. ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหก้บับุคลากร หน่วยงานควรจดัหาจุดบริการน ้ าด่ืม
ใหเ้พียงพอแก่บุคลากร รวมถึงการจดับริการตรวจสุขภาพฟรีท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท และจดัหาสถานท่ี
การผอ่นคลายในเวลาวา่ง เช่น หอ้งโสตทศันศึกษา สถานท่ีออกก าลงักาย เป็นตน้  
 4. ด้านการตดิต่อสัมพนัธ์ 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้งัคบับญัชาช่วยเหลือสนบัสนุน และเสริมสร้างกิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อาทิ ทานขา้วดว้ยกนั แลกเปล่ียนของขวญั
ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นตน้ และเพ่ือนร่วมงานคอยแนะน าให้ค าปรึกษาท่ีดีต่อกนั  
 5. ด้านความรักในงาน 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ องค์กรควรตระหนักถึงบุคลากรท่ีท างานดว้ยความตั้งใจเพ่ือให้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายออกมาดี และพฒันาสายงานให้ครอบคลุมทุกระดบั สร้างความเช่ือมัน่ ความกา้วหน้าในอาชีพ 
ความสุขเพลิดเพลินไปกบัการท างานไดเ้ป็นอยา่งดียิ่งข้ึน 
 6. ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรสร้างกิจกรรมใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน เช่น จดัการฝึกอบรม เพ่ิมพูน 
พฒันาความรู้ เพ่ือความกา้วหนา้ของบุคลากร ท่ีจะส่งผลให้เกิดความภูมิใจผูกพนักบัองค์กร และสามารถวางแผน 
การปฏิบติังานดว้ยตนเองใหบ้รรลุผลส าเร็จ  
 7. ด้านการยอมรับนับถือ 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถ 
และมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรหน่วยงานอ่ืนท่ีใหก้ารยอมรับและไวว้างใจในการปฏิบติังาน รวมไปถึงการปฏิบติัตน
ท่ีดีสานสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน เช่น ความสามารถในการเผชิญกบั
ปัญหาอุปสรรค นโยบายทางภาครัฐท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน และความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร เป็นตน้ ซ่ึงมีผลต่อ
ความสุขในการปฏิบติังานได ้
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือประเมิน
สภาพการปฏิบติังาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค มาปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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