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บทคัดย่อ 
การศึกบาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์) เพ่ือศึกษาระดบัความสุขในการท างานของ 

บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 2) เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรบุคลากรกองพสัดุ 
กรมชลประทานโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างานท่ีมี
ผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 

ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และ พนกังานราชการสังกดับุคลากร
กองพสัดุ กรมชลประทาน จ านวน 98 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไป สู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน ท่ีมีเพศ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทบุคลากรและสถานภาพ ต่างกนั ท าใหค้วามสุขในการท างานโดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั และบุคลากรบุคลากรกองพสัดุ  
กรมชลประทานท่ีมีอายแุละระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั ท าใหค้วามสุขในการท างาน โดยภาพรวม
ต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ และ ปัจจยัดา้นความส าเร็จในงาน มีผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study the happiness at work of Procurement and Supply 

Division personnel at the Royal  Irrigation Department 2) to study the happiness at work of Procurement 
and Supply Division personnel at the Royal  Irrigation Department by Personal factors 3) to study 
factors that promote happiness at work affecting the happiness at work of Procurement and Supply 
Division personnel at the Royal  Irrigation Department. 

The population was 98 people of government officials permanent employees 
and government employees under the of Procurement and Supply Division personnel at the Royal  
Irrigation Department. 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 central personnel at the Cooperative Promotion 
Department with different gender education level salary level and duration of work caused different the 
happiness at work of central personnel at the Cooperative Promotion Department. And central personnel 
at the Cooperative Promotion Department with different age and personnel type did not caused different 
the happiness at work of central personnel at the Cooperative Promotion Department. Moreover, 
connections factors work achievement factors affecting the happiness at work of central personnel at the 
Cooperative Promotion Department. 

 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วไปตามสภาพแวดลอ้มและสังคม ทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน การปรับตวั
ภายใตข้อ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหอ้งค์กรสามารถเดินหนา้และเติบโตต่อไปได ้ซ่ึงส่วนส าคญัท่ีจะท าให้องคก์ร
เดินหนา้ต่อไปไดน้ั้น อยู่ท่ีการบริหารจดัการทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน จะเห็นไดว้่าทรัพยากรมนุษยถื์อว่ามีบทบาทส าคญัท่ีสุดท่ีจะน า
ความส าเร็จมาสู่องคก์ร เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณภาพในการขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางท่ี
องคก์ร ไดว้างไว ้ดงันั้นองคก์รจึงควรส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติังานอยา่งมีความสุข 
  ความสุขในการท างาน ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าใหทุ้กคนมีความสุขซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ในยุทธศาสตร์ของกรเป็นสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีน่าพ่ึงประ สงคข์องบุคลากรทุกคนและทุกระดบัในองคก์ร ไม่
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ว่าจะด ารงต าแหน่งในฐานะผูบ้ริหาร หรือพนกังานทัว่ไป เน่ืองจากในแต่ละ วนันั้นคนส่วนใหญ่มกัจะ ใช้
เวลาหมดไปกับการท างาน ดังนั้นองค์การจึงควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีจะสร้างให้คนในองค์การมี
ความสุขได ้เน่ืองจากบุคลากร ถือไดว้่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะน าพาองค์กรให้ไปสู่
จุดมุ่งหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีปรับตวัเขา้กบั
วฒันธรรมองค์กร และปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างราบร่ืน จะช่วยเป็นส่วนส าคญัในการช่วยผลกัดนัให้
องคก์ารกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งรวดเร็วรวมไปถึงการท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จสูงสุด โดยเฉพาะความสุข
ในการท างานและความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุก ๆ องค์การตอ้งรักษาไวเ้สมอ 
(สวนีย ์แกว้มณี, 2549) 

ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความสุขในการท างาน ของบุคลากรกองพัสดุ กรม
ชลประทาน เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลใหบุ้คลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีความสุขในการท างาน และ 
สามารถน าขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการวิจยัมาวางแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ซ่ึง
บุคลากรจะ ไดรั้บการตอบสนองในดา้นต่าง ๆ ท่ีตรงจุดมากข้ึน และมีความสุขในการท างานมากข้ึน ท าให้
บุคลากรท่ีมีความรู้สึกผกูพนัต่อหน่วยงาน  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
 2. เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัสนับสนุนความสุขในการท างานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร
กองพสัดุ กรมชลประทาน 

ขอบเขตของการวจิยั 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับความสุขในการท างานของบุคลากรกองพัสดุ กรม

ชลประทาน โดยมีขอบเขตงานวิจยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
3.1 ขอบเขตของประชากร ไดแ้ก่  บุคลากรสงักดักองพสัดุ กรมชลประทานจ านวน 98 คน 
3.2 ขอบเขตของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการท างานของ

บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
3.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นการศึกษา เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกอง

พสัดุ กรมชลประทาน เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน โดยจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล รวมถึงศึกษาปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ 
กรมชลประทาน ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประเภทบุคคล สถานภาพและปัจจยัสนบัสนุนความสุขในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้น
การติดต่อสมัพนัธ์ ดา้นความรักในการท างาน ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ  
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ตวัแปรตาม คือ ความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน ประกอบดว้ย ดา้นการ
มีสุขภาพดี ดา้นการมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ดา้นการมีคุณธรรมประจ าใจ ดา้นเศรษฐกิจการเงินดี ดา้นการพฒันา
ความรู้ ดา้นการมีความครัวดี ดา้นสภาพแวดลอ้มดี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความคิดเห็นในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
4.2 เพ่ือให้ทราบถึงความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรชลประทานโดยจ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือนระยะเวลาในการปฏิบติังานและประเภท
บุคลากร 

4.3 เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและ ทฤษฎี  

วชัระ  ณรงค์ฤทธิเดช (2560) ได้กล่าวไวว้่า ความสุขในการท างาน หมายถึงการรับรู้ถึงอารมณ์
ความรู้สึกกบัภารกิหลกั อนัเป็นผลมาจากการท างาน เกิดจากภาคภูมิใจ รู้สึกสนุกสนาน ในการท่ีตนไดใ้ช้
ความรู้ท่ีตนเองมีในการท างานท่ีตนเองรักและพึงพอใจ หรือศรัทธาในงานท่ีท า ส่งผลให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกทางบวก การแสดงออกโดยการยิ้ม หวัเราะ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจบุคคลท่ีตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน โดยท่ีบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขกบังานท่ีท า มีความ
ภาคภูมิใจในงาน ไดท้ างานร่วมกบัคนดี ๆ รับรู้วา่งานท่ีคนกระท านั้นมีความส าคญั มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ี
เรากระท า มีความรับผิดชอบต่องานท่ีกระท ารู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการท างานและมีความรู้สึกว่า
ไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 

อุไรพร เสียงล ้า (2559) กล่าวไวว้า่ ความสุขในการท างาน หมายถึง ผลของการท่ี 
บุคคลรับรู้พฤติกรรมการท างานของตนเองเพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างานรวมถึง
ผูร่้วมงานและสัมพนัธภาพระหว่างกนัจึงท าให้แสดงอารมณ์ท่ีมีต่องานในทางบวก การไดรั้บความร่วมมือ
และให้ความช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหว่างผูร่้วมงานท าใหเ้กิดมิตรภาพและความปรารถนาดีต่อกนั มีความรัก 
ชอบ ผกูพนัในงานท่ีท า มีความ 
กระตือรือร้นและยินดีท่ีไดท้ างานท่ีตนเองรัก พยายามท างานใหป้ระสบความส าเร็จ ไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ไดรั้บเกียรติ ได้รับการยกย่อง เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าในองค์กร ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทุกระดบัในท่ี
ท างาน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรม ไดรั้บสวสัดิการท่ีพึงพอใจ มีหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานท่ีดี 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมี้การวางกรอบไว ้
กวา้ง ๆ เป็น "Happy 8" ดงัน้ี 

1. Happy Body มีสุขภาพแขง็แรงทั้งกายและจิตใจ 
2. Happy Hear มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกนัและกนัและความพึงพอใจกบัส่ิงรอบขา้ง 
3. Happy Money มีเงิน รู้จกัเก็บรู้จกัใช ้ไม่เป็นหน้ี 
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4. Happy Relax รู้จกัผ่อนคลายต่อส่ิงต่างๆ 
5. Happy Bain มีการศึกษาหาความรู้พฒันาคนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ 

น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและ ความมัน่คงกา้วหนา้ในการท างาน 
6. Happy Soul มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการค าเนินชีวิต 
7. Happy Family มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง 
8. Happy Society มีความรักสามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนท่ีคนท างานและพกัอาศยั มี 

สงัคมท่ีดี 
ปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน (2562) กล่าวไวว้า่ ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายใน

จิตใจบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน โดยท่ีบุคคลนั้นไดก้ระท าในส่ิงท่ีตนเองรัก รู้สึก
สนุกสนานเพลิดเพลิน ศรัทธา ภาคภูมิใจในงานท่ีท า มีความพึงพอใจในการท างาน ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ เกิด
การสร้างสรรค์ในทางบวกและรับรู้ได้ว่างานท่ีตนท านั้นมีความสุข มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีท า และมี
ความสุขในท่ีท างาน  

Manion (2003) ไดก้ล่าวไวว้่า ค าจ ากดัความของความสุขในการท างานคือ ผลอนัเกิดจากการเรียนรู้
จากการท างาน การสร้างสรรค์ของตนเอง ผลจากการประสบความส าเร็จในการท างานและการมีความคิด
สร้างสรรคใ์นการท างานเพ่ิมมากข้ึนท าใหแ้สดงอารมณ์ในทางบวก ผลจากความสุขในการท างาน คือ ผลงาน
บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงองคป์ระกอบของความสุขมี 4 ดา้น ดงัน้ี (1) การติดต่อสัมพนัธ์ (2) ความรักใน 
(3) ความส าเร็จในงาน (4) การเป็นท่ียอมรับ  

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

สุทินี จงจิตต์ (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง "ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมศุลกากร 
กรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรกรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร มีความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในเร่ืองท่ีมีความสุขท่ีสุด คือ การท างานอย่างมีความสุข รองลงมาคือ การมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนเร่ืองท่ีมีความสุขนอ้ยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจต่อสวสัดิการ ผลการเปรียบเทียบ
ระดบัความคิดเห็นในการท างานของบุคลากรกรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษารายไดต่้อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประเภทบุคลากร และหน่วยงานท่ีสังกดั พบว่า
บุคลากรท่ีมีความต่างกนัในดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา และหน่วยงานท่ีสังกดั มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรกรมศุลกากรท่ีมีเพศ อายุ รายได ้ระยะเวลาท างาน และประเภทบุคลากรต่างกนั มี
ความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั 

ณิชารีย ์แกว้ไชยษา (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง "ความสุขในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานในบริษทัน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แห่งหน่ึง" การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ณ จุด
เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลจากพนกังานในระดบัปฏิบติัการบริษทัน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แห่ง
หน่ึง จ านวน 239 คน ผลการศึกษาพบว่าพนกังานในบริษทัน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แห่งหน่ึงท่ีมีเพศ 
สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างาน ต่างกนั มีความสุขในการท างานต่างกนั ส่วน
พนกังานท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั พบวา่ความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั 
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อุไรพร เสียงล ้า (25 59) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง "ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมเจา้ท่า" โดย
ใช ้แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีการเก็บ
ขอ้มลูจากบุคลากรของกรมเจา้ท่า จ านวน 334 คนและผูใ้หข้อ้มูลสัมภาษณ์จ านวน 22 คน ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรกรมเจา้ท่า มีความสุขในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มี
ความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก ดา้น เรียงด าลบัไดแ้ก่ ดา้นครอบครัวดี ดา้นการมีน ้าใจงาม ดา้นการใช้
เงินเป็น ดา้นสังคมดี และตา้นการมีคุณธรรม และอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น เรียงอนัดบัไดแ้ก่ ดา้นการหา
ความรู้ ดา้นการมีสุขภาพดี และดา้นการผ่อนคลาย และ บุคลากรกรมเจา้ท่า ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ประเภท
ของบุคลากร และประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยภาพรวม แตกต่างกนั ส่วน
บุคลากรกรมเจา้ท่า ท่ีมีอายุ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
กนั 

วชัระ ณรงคฤ์ทธิเดช (2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง "การศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร
สายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหง" ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหง มี
ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีความสุขในการท างาน
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงอนัดบัไดแ้ก่ ตา้นการรู้จกัผ่อนคลาย ดา้นการพฒันาความรู้ ดา้นการมีสุขภาพดี 
ดา้นการมีครอบครัวดี ดา้นการมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ดา้นการมีคุณธรรมประจ าใจ ดา้นมีสังคมท่ีมีความสุข 
และดา้นเศรษฐกิจการเงินดี และบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีเพศ อายุรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน สถานภาพสมรส ประเภทของบุคลากร และอายกุารท างานแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยรวม
แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีระดับการการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความสุขในการท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

วธีิด าเนินการวจิัย 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาความสุข
ในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน ผูวิ้จัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ะเป็นการวิเคราะห์
ขอ้มลูทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ท่ีเรียกวา่ SPSS 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บการแกไ้ขและผ่านความเห็นชอบของอาจารยแ์ลว้มา
ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามออนไลน ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  เม่ือผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมาแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลนั้นมาประมวลผล
ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มลูดงัน้ี 
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1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบั
การวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทบุคคล และสถานภาพ 

1.2 ใชค่้าเฉล่ีย ( µ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( σ) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดั
เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัสนบัสนุนความสุขในการท างานประกอบดว้ย ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ดา้นความรัก
ในการท างาน ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ  และความสุขในการท างานของบุคลากรกอง
พสัดุ กรมชลประทาน ประกอบดว้ย ดา้นการมีสุขภาพดี ดา้นการมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ดา้นการมีคุณธรรม
ประจ าใจ ดา้นเศรษฐกิจการเงินดี ดา้นการพฒันาความรู้ ดา้นการมีความครัวดี ดา้นสภาพแวดลอ้มดี 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชไ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
2.1 ความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน จ าแนกตาม

เพศ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติการทดสอบ t-test 
2.2 ความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน จ าแนกตาม

อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประเภทบุคคล และสถานภาพจะใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยสนับสนุนความสุขในการท างาน ได้แก่ ด้านการติดต่อ
สัมพนัธ์ ดา้นความรักในการท างาน ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ ท่ีมีผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
สรุปผลการวจิัย 

วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัสนบัสนุนความสุขในการท างาน 
บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนความสุขในการท างาน

โดยภาพรวมในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และค่า σ เท่ากบั 0.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดา้นความรักในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 

วเิคราะห์ข้อมูลความสุขในการท างาน 
บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีความสุขในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.96 และค่า σ เท่ากบั 0.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการมี
ครอบครัว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรม
ชลประทาน สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน โดยภาพรวม มี
ระดับความเห็นมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรม
ชลประทาน ดา้นการมีครอบครัวดีมีระดบัความเห็นมากท่ีสุด และดา้นการมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีระดบั
ความเห็นมากท่ีสุดตามล าดบั ส่วนดา้นการมีคุณธรรมประจ าใจ ดา้นการพฒันาความรู้ ดา้นสภาพแวดลอ้มดี 
ดา้นการมิสุขภาพดีดา้นเศรษฐกิจการเงินดี และดา้นการมีสุขภาพดี มีระดบัความเห็นมากตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบความสุขในการท างาน ของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทบุคลากร และ
สถานภาพ สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 

  2.1 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานท่ีมีอายุ และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั ท า
ใหค้วามสุขในการท างานโดยภาพรวมต่างกนั 

  2.2 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ประเภทบุคลากร และสถานภาพ ต่างกนัท าใหค้วามสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี 

  3.1 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ และดา้นความส าเร็จใน
งาน มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
   3.2 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นความรักในงาน และดา้นการเป็นท่ียอมรับ 
ไม่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยัความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน โดยภาพรวม มี
ระดบัความเห็นมาก 

  1.1 ดา้นการมีสุขภาพดี พบวา่บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีระดบั 
ความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนใหญ่บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีความเห็นว่าหน่วยงาน
มีการจดับริการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน 
(2562) กล่าวไวว้่า การดูแลตวัเองใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีถกูตอ้งตั้งแต่เร่ืองการออกก าลงักาย การรับประทานอาหาร การพกัผ่อนการลดหรือเลิกส่ิงท่ีบัน่ทอนสุขภาพ
และไดรั้บการตรวจสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ  
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  1.2 ด้านการมีน ้ าใจเช้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พบว่าบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีระดับ
ความเห็นในการท างาน ดา้นการมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่บุคลากร
กองพสัดุ กรมชลประทาน มีน ้าใจและ ให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของวชัระ  ณรงคฤ์ทธิเดช (2560)  ไดก้ล่าวไว ้การสร้างใหค้นในองคก์รมีน ้าใจเอ้ืออาทรต่อกนัเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
และไม่ตอ้งใชเ้งินทองมากมายเพียงแต่คนเราตอ้งรู้จกัแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและ กนั ซ่ึงองคก์รตอ้งให้
ความสนใจจดักิจกรรมดา้น Happy Heartเน่ืองจากตอ้งการพฒันาสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างบุคลากร ส่งเสริม
ความมีน ้ าใจไมตรีเอ้ืออาทรต่อกนัในท่ีท างาน สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานและการท างานเป็นทีม เพ่ือ
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต  
   1.3 ดา้นการมีคุณธรรมประจ าใจ พบว่า บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีความสุขใน
การท างาน การมีคุณธรรมประจ าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่บุคลากรกองพัสดุ กรม
ชลประทานมีความศรัทธาและยึดปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ วชัระ 
ณรงค์ฤทธิเดช (2560) ไดศึ้กษาพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรามค าแหงดา้นการมีคุณธรรม
ประจ าใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากมหาวิทยาลยัรามค าแหงปลูกจิตส านึกการท าความดีให้
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินยัและการรักษาวินยัในการปฏิบติังานของบุคลากร 
มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใหแ้ก่บุคลากรในมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  1.4 ดา้นเศรษฐกิจการเงินดี พบวา่ บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มี 
ความสุขในการท างาน ดา้นเศรษฐกิจการเงินดี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่บุคลากรกองพสัดุ  
กรมชลประทาน เป็นคนประหยดั ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ  
ปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน (2562)ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการเงินเป็น รู้จกัเก็บรู้จกัใช ้ไม่เป็นหน้ี ปลูกฝังนิสัยอด
ออมประหยดั ไม่ใชสุ้รุ่ยสุร่าย ใชจ่้ายแต่เท่าท่ีจ าเป็น ยึดหลกัค าสอนการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
และรู้จกัการน าเงินไปลงทุนต่าง ๆ  

   1.5 ดา้นการพฒันาความรู้ พบว่า บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีความสุข
ในการท างาน ด้านการพัฒนาความรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่บุคลากรกองพัสดุ  
กรมชลประทาน มีความเห็นว่าหน่วยงาน สนบัสนุนใหบุ้คลากร ไปอบรมสัมมนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ อุไรพร เสียงล ้า(2559) กล่าวไวว้า่ การไดเ้รียนรู้พฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดทกัษะ
ความช านาญ รอบรู้ น าไปสู่ความเป็นมืออาชีพเกิดความกา้วหนา้ในการท างาน ชีวิตเกิดความมัน่คง รวมทั้ง
การจดัหาเทคโนโลยีในการจดัเกบ็ความรู้ท่ีเป็นประโยชน ์ 

   1.6 ดา้นการมีครอบครัวดี พบว่า บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีความสุข
ในการท างาน การมีครอบครัวดี  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่บุคลากรกองพัสดุ  
กรมชลประทาน มีความรู้สึกอบอุ่น และ มั่นคงเม่ืออยู่กับครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน (2562) กล่าวไวว้่า การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง สมาชิกในครอบครัวมีนั้น เป็น
รากฐานความรักใคร่ สามคัคี ช่วยเหลือ สนบัสนุน และคอยใหก้ าลงัใจกนั เม่ือครอบครัวตอ้งเผชิญกบัปัญหา
หรืออุปสรรค สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
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    1.7 ดา้นสภาพแวดลอ้มดี พบว่า บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มีความสุขในการ
ท างาน ดา้นสังคมท่ีมีความสุข โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน มี
ความรัก สามคัคี และ ช่วยเหลือกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุไรพร เสียงล ้า (2559) ไดศึ้กษาและพบว่า 
บุคลากรกรมเจา้ท่ามีความสุขในการท างาน ดา้นสังคมดี โดยภาพรวมอยู่ในระคบัมาก เน่ืองจากวฒันธรรม
ขององคก์รของกรมเจา้ท่า ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระคบัมีความรักกนัดุจพ่ีนอ้ง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ค านึงถึงประโยชน์ของผูอ่ื้นและส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง จึงท าใหบุ้คลากรใน องคก์รมีความรักและ 
สามคัคีกนัเป็นอยา่งดี 

2. ผลการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
ประเกทบุคลากร และสถานภาพ สามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

  2.1 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้ความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่เพศหญิงเป็นเพศชาย ดว้ยลกัษณะงานไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการ
คิดวิเคราะห์ท่ีมีความชดัเจนตามลกัษณะงาน ท าใหเ้พศต่างกนัไม่มีผลต่อความสุขในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสุทินี จงจิตต ์(2558) กล่าวไวว้่า จากการท่ีไดศึ้กษา ความสุขในการท างานของบุคลากรกรม
ศุลกากร กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรกรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกนั มีความสุขในการ
ท างานไม่ต่างกนั 

  2.2 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้ความสุขในการท างาน โดย
ภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า กองพสัดุ กรมชลประทานใหค้วามส าคญักบับุคลากรทุกระดบัอย่าง
เท่าเทียมกนั มีการก าหนดลกัษณะงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน มีการสอนงานแบบรุ่นพ่ีสอนวุ่น
นอ้ง และ ให้ค าปรึกษากบัรุ่นนอ้งเม่ือเกิดขอ้สงสัยในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชารียแ์กว้
ไชยบา (2559) กล่าวไวว้่าจากการท่ีศึกษา ความสุขในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานใน
บริษทัน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แห่งหน่ึงพบว่า พนกังานในบริษทัน าเขา้และ จดัจ าหน่ายสินคา้แห่งหน่ึงท่ี
มีอายกุารท างาน ต่างกนั มีความสุขในการท างานต่างกนั 
   2.3 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้ความสุขในการ
ท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า บุคลากรท่ีมิระคบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัก็จะไดรั้บ
มอบหมายงานและต าแหน่งหนา้ท่ี ในการท างานท่ีต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พานุวฒัน์ แกมชยัภูมิ 
(2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง "การศึกษาความสุขในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทัพฒัน์กล พบว่า พนกังานกลุ่มบริษทัพฒัน์กล พบว่า พนักงานกลุ่มบริษทัพฒัน์กล ท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน มีความสุขในการท างานในภาพรวม
แตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั 

  2.4 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกนัท าให้
ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ี
ยาวนานกว่าจะตอ้งการความกา้วหนา้และการยอมรับในอาชีพท่ีท าอยู่ ซ่ึงสอดกลอ้งกบังานวิจยัของ อุไรพร 
เสียงล ้า (2559) กล่าวไวว้่าจากการท่ีศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกรมจ ้าท่า พบว่า บุคลากรกรม
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เจา้ท่าท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณิชาริย ์แกว้ไชยบา (2559) กล่าวไวว้า่จากการท่ีศึกษา ความสุขในการท างานและความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนกังานในบริษทัน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แห่งหน่ึงพบว่า พนกังานในบริษทัน าเขา้และ 
จดัจ าหน่ายสินคา้แห่งหน่ึงท่ีมีอายกุารท างาน ต่างกนั มีความสุขในการท างานต่างกนั 
   2.5 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหค้วามสุขใน
การท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า บุคลากรท่ีมีระดบัเงินเดือนมาก จะมีภาระความ
รับผิดชอบมากกว่าบุคลากรท่ีมีระดับเงินเดือนน้อย มีความกดดัน ความเครียดในงานสูงกว่า จึงท าให้มี
ความสุขในการท างานต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทินี จงจิตต์ (2558) กล่าวไวว้่า จากการท่ีได้
ศึกษา ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรกรมศุลกากร 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่างกนั มีความสุขในการท างานไม่ต่างกนั 
   2.6 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานท่ีประเภทบุคลากรต่างกนั ท าให ้
ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ กองพสัดุ กรมชลประทาน มีหนา้ท่ีตอ้ง
รับผิดชอบงานท่ีลกัษณะ งานคลา้ยคลึงกนั จึงท าใหค้วามสุขในการท างานไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุทินี จงจิตต ์(2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง "ความสุขในการท างานของบุคลากร กรม 
ศุลกากร กรุงเทพมหานคร" ผลการศึกบาพบวา่ บุคลากรกรมศุลกากรท่ีมีเพศ อาย ุรายได ้ระยะเวลาท างาน 
และประเภทบุคลากรต่างกนั มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั 

2.7 บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทานท่ีสถานภาพบุคลากร ต่างกนั ท าให้ความสุขในการท างาน 
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า กองพสัดุ กรมชลประทาน มีสถานภาพต่างกนั จึงท าให้
ความสุขในการท างานไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล แสวงผล (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
เร่ือง "ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี" พบวา่ บุคลากรท่ีมีสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสุขในการท างานไม่ต่างกนั  

3. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ดา้นความรักในงาน 
ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นท่ียอมรับ มิผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรม
ชลประทาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  3.1 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรกองพสัดุ กรม
ชลประทานใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ในระดบัมาก ใน
เร่ืองของการใหค้วามร่วมมือและ 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการท างาน  
   3.2 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุข ในการท างาน ดา้นความรักในงาน ไม่มีผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรกองพสัดุ กรม
ชลประทาน นั้น ล้วนแค่มีความรักในงานท่ีตนปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย จึงท าใหปั้จจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นความรักในงานมีผลต่อความสุขในการท างาน 
ในระดบัมากท่ีสุด  
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   3.3 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นความส าเร็จในงาน มีผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรกองพสัดุ กรม
ชลประทานให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นความส าเร็จในงาน โดยรวมใน
ระดบัมาก ในเร่ืองของการ ไดท้ างานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
   3.4 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ ไม่มีผลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า บุคลากรกองพสัดุ กรมชลประทาน 
ท่ีท างานทุกคนลว้นไดรั้บการยอมรับในการท างานจากเพ่ือนร่วมงานและ ผูบ้งัคบับญัชา จึงท าให้ปัจจยัท่ี
ส่งเสริมความสุขในการท างาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับมีผลต่อความสุขในการท างาน ในระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังนี ้
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะ ในการวิจยั เพ่ือใชใ้ห้เป็นประ โยชน์และเป็นแนวทางในการ

สร้างแผนการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาความสุขของบุคลากร ดงัน้ี 
1. ดา้นการมีสุขภาพดี องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของสุขภาพใหม้าก โดยการจดัสวสัดิการ 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพและ โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความสุข หากบุคคลใดมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
เป็นพ้ืนฐาน กจ็ะ ท าใหบุ้คคลนั้นท างานดว้ยความสุข 

2. ด้านการมีน ้ าใจเอ้ือเน้ือเผื่อแผ่ องค์กรควรส่งเสริมเร่ืองการมีจิตสาธารณะเน่ืองจากกรม
ชลประทานเป็นหน่วยงานของรัฐ ตอ้งใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อราชการจึงมีการปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้นดว้ย 

3. ดา้นการมีคุณธรรมประจ าใจ องคก์รควรจดัใหมี้กิจกรรมการปฏิบติัธรรมอยูเ่ป็นประจ า เพ่ือให้
บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมและสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากร 

4. ดา้นเศรษฐกิจการเงินดี องคก์รควรส่งเสริมให้ความรู้การออมเงินและการบริหารจดัการเงินแก่
บุคลากร และน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้รู้จักความพอเพียง 
พอประมาณ และมีเหตุผล 

5. ดา้นการพฒันาความรู้ องคก์รควรส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองตลอดเวลา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มีการจดัท าระบบการจดัการความรู้(KM) เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถเรียนรู้
และ พฒันาตนเองในการท างาน และควรส่งเสริมใหบุ้คลากรสนใจใฝ่รู้ท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาพฒันา
งานในองค์กร และควรมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร และควรมีน โยบายการพฒันา
บุคลากรอย่างชดัเจนการเพ่ิมช่องทาง วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ และการพฒันาทกัษะท่ีตรงกบัความ
ต้องการในต าแหน่งงานท่ีบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา
ความกา้วหนา้ จะท าให้บุคลากรเกิดการรับรู้ถึงความส าเร็จและความกา้วหนา้ในงานชดัเจนยิ่งข้ึน ส่งผลให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในอาชีพ และตอ้งการอยูก่บัองคก์รต่อไป 

6. ดา้นการมีครอบครัวดี องคก์รควรจดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ครอบครัวเพ่ิมข้ึน และใหค้วามส าคญักบัชีวิตการท างานและเวลาส่วนตวัเพ่ือให้เกิดความสมดุลและส่งผลดี
กบัตวับุคลากร 

7. ดา้นสงัคมท่ีมีความสุข องคก์รควรส่งเสริมจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรไดมี้ 
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ส่วนร่วมในการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสตามฐานะของตนเองเป็นรูปธรรม กจ็ะ ท าใหเ้กิดสังคมท่ีมี
ความสุขมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือเจาะลึกถึงวิธีการสร้างเสริมความสุขในการท างาน ซ่ึงจะเป็นแนว

ทางการสร้างความสุขในการท างานของหน่วยงานทั้งในภาครัฐ และเอกชนต่อไป 
2. ควรศึกษากบับุคลากร ทุกส านกั กอง ท่ีปฏิบติังานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือเปรียบเทียบ

ระดบัความเห็นในการท างาน 
3. ควรท าการวิจยัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร

กรมชลประธาน 
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