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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี ผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 2)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
กรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 3) เพื่อศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน 
(ส่วนกลาง) 4) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน 
(ส่วนกลาง) และ 5) เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย จากข้าราชการ                   
กรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 189 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) 
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 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังน้ี ข้าราชการรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

77.80 มีช่วงอายุ อยู่ระหว่าง 30 -40 ปี เป็นจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.90 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่             

คือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.80 ข้าราชการส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67.20 มีเงินเดือน

ปัจจุบันอยู่ระหว่าง   15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.90 และข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุราชการ           

น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.60 1 การทดสอบสมมุติฐานพบว่าความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคล ด้านระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) แตกต่างกัน 

ยกเว้นด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส เงินเดือนปัจจุบัน และด้านอายุราชการ จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุ พบว่าปัจจัยองค์การ ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ ด้านภาวะผู้น า และวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อความสุข

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) ยกเว้นด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน

การส่ือสารในองค์กร และด้านความภูมิใจในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : ปัจจัยองค์กร; ความสุขในการปฏิบัติงาน; กรมการค้าภายใน 

Abstract 

 This research aims to:  1) study personal factors that affect the work happiness in the 

performance of state officials, Department of Internal Trade (Central), 2) study factors that affect 

work happiness in the performance of the state officials in the Department of Internal Trade 

(Central), 3) study the work happiness in the performance of state officials, Department of 

Internal Trade (Central), 4) study personal factors and work happiness in the performance of 

state officials, Department of Internal Trade (Central), and 5) study the factors that affect the 

work happiness in working and the work happiness in the performance of state officials of the 

Department of Internal Trade (Central). This study used the questionnaires set as a research 

tool. The 189 state officials from the Department of Internal Trade (Central) was the sample 

group by receiving from the random sampling. The descriptive statistics including percentage, 

mean and standard deviation as well as the Inference statistics including t-Test, One-way ANOVA 

and multiple regression analysis were used in the study. The research found that most 

respondents were female, representing 77.80 percent. The age range is between 30-40 years, 

representing 51.90 percent. Most educational levels are bachelor's degree, representing 60.80 

percent. Most state officials have a single status, representing 67.20 percent. The current salary 

is between 15,001 - 20,000 baht, representing 42.90 percent and most state officials are less 

than 5 years old, representing 46.60 percent. The hypothesis testing found that the differences 
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in level of education affects the work happiness in the performance of state officials, 

Department of Internal Trade (Central); except, sex, age, marital status, current salary and 

government age. From the multiple regression analysis, it was found that organizational factor, 

which is job responsibility, leadership and corporate culture Influenced the work happiness in 

the performance of state officials, the Department of Internal Trade (Central); except, work 

environment, communication in the organization, and the pride in creating benefits for society 

with statistical significance level of 0.05 

Keywords:  organizational factor; work happiness; Department of Internal Trade 

บทน า 

ความสุขเป็นเรื่องส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเราแต่ละคน การท่ีจะพัฒนาและส่งเสริมให้

บุคลากรมีความสุขในการท างานน้ัน จ าเป็นต้องศึกษาจากทฤษฎีและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน          

ซึ่งความสุขในการท างานถือเป็นส่ิงส าคัญ และเป็นส่ิงพึงประสงค์ของคนในระดับองค์การ ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึง

พนักงาน เพราะในแต่ละวันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาหมดไปกับการท างาน โดยมีปัจจัยหลายประการท่ีเป็นปัจจัย           

ท่ีสร้างให้คนในองค์การมีความสุข ซึ่งท่ีผ่านมาน้ันมีหลายงานวิจัยท่ีสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุข

ในองค์การท่ีต่างกัน    

อย่างไรก็ตาม สังคมในยุค 4.0 ปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่  

Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม คนเป็นศูนย์กลางในการท างาน เน่ืองจากคน

เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในการผลักดันและขับเคล่ือนงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องคิดกลวิธีใน

การดูแลหรือพัฒนาคน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยส่งผลดีกับงาน โดยมีความสืบเน่ืองเช่ือมโยงกันหากท าส าเร็จ                

อีกท้ังยังเป็นการช่วยส่งเสริมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อีกด้วย ในส่วนของการพัฒนาองค์กรน้ัน คน จึงเป็นหัวใจ

ส าคัญ ท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา โดยไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพหรือค านึงถึงปริมาณของผลผลิตให้ได้ตาม

เป้าหมายเท่าน้ัน แต่จะต้องลงลึกไปถึงตัวตนของคนท่ีปฏิบัติงานในองค์การในด้านต่าง ๆ และต้องช่วยส่งเสริม 

ท าให้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นค าถามท่ีว่า “ท าไมต้องท าให้พนักงานมีความสุข”           

ซึ่งกระบวนการมีความสุขจะต้องมีเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ซึ่งเป้าหมาย

ในการพัฒนาก็อยู่ท่ีคน และจะต้องเป็นแนวคิดท่ีเห็นภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้   

น่ันก็คือ ท างานดี มีความสุข  หรือความหมายก็คือการมีวิถีชีวิตและการด าเนินงานท่ีสมดุลกัน สามารถจัดการ

ชีวิตตนเองได้ ท้ังด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือเรียกว่าชีวิตสามารถออกแบบเองได้น่ันเอง การท างาน

ด้วยความสุขน้ันมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ คนท างานได้ ใช้ชีวิตอยู่ได้ และอยู่ในท่ีท างานด้วย
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บรรยากาศท่ีดี เมื่อส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมาประกอบกันก็จะกลายเป็นเส้นทางน าไปสู่การท างานท่ีมีความสุขน่ันเอง 

(ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2559)   

องค์การท่ีประสบความส าเร็จได้ ปัจจัยส าคัญปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นตัวผลักดันและมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ 

ปัจจัยแห่งความสุข เน่ืองจากชีวิตคนท างานไม่มีใครท่ีไม่ต้องการความสุข เพราะความสุขท่ีเกิดขึ้นเป็นเสมือนน้ า

หล่อเล้ียงให้พฤติกรรมคนปรับเปล่ียนและพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น อันน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานท่ีองค์การต้องการ  

และความสุขจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหา (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2553) ดังน้ันในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งน้ี               

จึงศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาจากกรณีศึกษาของ

ข้าราชการในกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน อันจะส่งผลต่อ

ความสุขในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง 

3. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 

4. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 

5. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานกับความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

กรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 

สมมติฐานของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะใช้แบบสอบถาม            

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการในกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) โดยมีการศึกษาถึง 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีแตกต่างกัน  

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 

ด้าน ได้แก่ 1. ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  3. ด้านภาวะผู้น า                      

และวัฒนธรรมองค์กร 4. ด้านการส่ือสารในองค์กร และ 5. ด้านความภูมิใจในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังน้ี 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือข้าราชการ กรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) จ านวน 305 คน 

ประกอบด้วย ข้าราชการประเภทท่ัวไป จ านวน  88 คน และข้าราชการประเภทวิชาการ จ านวน  217  คน               
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ซึ่งจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 189 คน (ข้อมูลจากส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี ณ เดือน

มิถุนายน 2562) 

2. ระยะเวลาท าการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่ 11 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา เงินเดือนปัจจุบัน และอายุราชการ 

3.2 ปัจจัย ท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิ บัติ งาน  ได้แก่  ด้ านหน้า ท่ีความรับผิดชอบ                  

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการส่ือสารในองค์กร ด้านความ

ภูมิใจในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมการค้าภายใน และสามารถ

น าข้อมูลไปเป็นแนวทาง การบริหารทรัพยากรมนุษย์  และตอบสนองความต้องการของบุคลากร                  

กรมการค้าภายใน ในการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างาน  

ความสุขในการท างานเป็นอารมณ์ท่ีมาจากภายในตัวเรา เช่นเดียวกับอารมณ์อ่ืน ๆ การท่ีเราสามารถ 

น่ังท่ีโต๊ะท างาน แล้วท างานเงียบ ๆ และมีความสุข หรือการท่ีสามารถน่ังประชุมในห้องประชุมท่ีมีการโต้เถียงกัน 

แต่ในมุมมองของเราฟังดูแล้วมีความสุข น่ันก็แสดงว่าเรามีความสุขในการท างานแล้ว  
องค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์             

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืน (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ม.ป.ป.) 

องค์กรแห่งความสุข คือ องค์กรท่ีสามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ       
ให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ, 2556) 

องค์กรแห่งความสุข คือกระบวนการพัฒนาคนในองค์การอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
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และเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน สภาพแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ขวัญเมือง บวรอัศวกุล, 2551)   

แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน  
มนุษย์สัมพันธ์เป็นเรื่องราวท่ีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลท่ีมาเกี่ยวข้องกันในการท างานในองค์การหรือ

หน่วยงาน เพื่อให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ความส าคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานก็คือ                 
สร้างความราบรื่นในการท างานร่วมกัน  สร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักใคร่และ
ความส าเร็จในการท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยท่ีช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัด
ความขัดแย้ง  

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานในองค์กรผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

จ าเป็นต้องการการส่ือสารเพื่อร่วมกันด าเนินงานให้บรรลุภารกิจขององค์กร โดยผู้บังคับบัญชาจะท าหน้าท่ี

อ านวยการให้นโยบายและข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและเหมาะสมแก่พนักงาน และในทางตรงกันข้าม ก็ต้องรับฟัง

ข่าวสารข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้สามารถประสานงานงานในการท างานร่วมกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

หลักปฏิบัติในการเป็นผู้ช่วยท่ีดี การปฏิบัติตัวเป็นผู้ช่วยท่ีดีน้ันจะใช้หลัก 3 ประสานก็คือ มือดี ใจดี 
ความคิดดี ซึ่งมือดีก็คือมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและลักษณะท่าทางดี  ใจดีก็คือ             
มีความมั่นคงทางจิตใจ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน  ส่วนคิดดีก็คือ         
มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี รู้จักกาลเทศะ รู้จักช่องทางในการติดต่อส่ือสารและเป็น          
ผู้รู้จักประมาณตน (ทิพย์ นิลนพคุณ, ม.ป.ป.) 

ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of need) 
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) นักจิตวิทยาและนักมนุษย์วิทยา ชาวอังกฤษ ได้คิดค้นทฤษฎี 

ความต้องการของมนุษย์ หรือ ทฤษฎีล าดับขั้น  
โดยแบ่งล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น ได้แก ่
1. ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) ความต้องการทางด้านร่างกาย หรือความต้องการ

ทางสรีระ หรือ ความต้องการปฐมภูมิ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอันดับแรกหรือขั้นต่ าสุดของมนุษย์ ซึ่งจ าเป็น
ในการด ารงชีวิต ถ้าความต้องการในขั้นแรกน้ีไม่ได้รับการบ าบัด ความต้องการขั้นต่อไปก็จะไม่เกิดข้ึนน่ันเอง 

2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการ
ตอบสนองเพียงพอ มนุษย์ก็จะเริ่มต้องการความปลอดภัยตามมา 

3. ความต้องการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Love and belonging Needs) ความต้องการ
ความปลอดภัยท้ัง 2 อย่างแรก เป็นความปลอดภัยในเรื่องทางกายภาพ เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะ
มีความต้องการเกี่ยวกับอารมณ์ ซึ่งความต้องการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะเป็นความต้องการ                
ท่ีจะเป็นท่ีรักของผู้อ่ืน และต้องการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/Maslow%E2%80%99s%20Hierarchy%20of%20need
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4. ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem Needs) เป็นความปรารถนาท่ีจะมองตนเองว่ามีคุณค่า
สูง เป็นท่ีน่าเคารพยกย่องจากท้ังตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ 1. ความต้องการนับถือตนเอง 
(Self-respact) และ 2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem from others) คือความต้องการช่ือเสียง 
เกียรติยศ การยอมรับยกย่องจากผู้อ่ืน  

5. ความต้องการสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้องการขั้นสุดท้ายของมนุษย์ 
หลังจากได้รับการตอบสนองใน 4 ขั้นแรกแล้ว เป็นความต้องการท่ีจะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพท่ีแท้จริง 
เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-fulfillment)  

โดยสมมติฐานของมาสโลว์ มีอยู่ว่า มนุษย์น้ันมีความต้องการอยู่เสมอ และไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีความ
ต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งความต้องการน้ีเป็นกระบวนการ         
ท่ีเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย และความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม
น้ัน ๆ อีกต่อไป ดังน้ัน ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกันเป็นล าดับขั้น ตามความส าคัญ เมื่อความต้องการ        
ในระดับข้ันต้นได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 

ดังน้ัน ปัจจัยส าคัญปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นตัวผลักดันและมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ปัจจัยแห่งความสุข แต่ทุก
วันน้ีคนเราพยายามท างานก็เพื่อท่ีจะสนองความต้องการของตนเอง  แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วการท างานไม่ใช่
เพื่อเงินเพียงอย่างเดียวเสมอไป เงินเป็นเพียงเหตุผลประการหน่ึงเท่าน้ัน ยั งมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากท่ีคนต้องการ
ได้ รับจากการท างาน เ ช่น สภาพแวดล้อมท่ีดี ในการท างาน เ ป็นต้น  ( เสถียร  เหลืองอร่ าม , 2525                               
และนิพนธ์ คันธเสวี, 2528)  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พันชัย เม่นฉาย และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง ความอยู่ดีมีสุข และความพึงพอใจของบุคลากร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรฯ มีความสุขในการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 

(Mean = 3.71) โดยมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากท่ีสุด และปัจจัยของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรในภาพรวม            

อยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในด้านงานท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน

องค์กรกับความสุขในการท างาน พบว่า ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใสกับด้านโอกาสและ

ความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.86 รองลงมาคือ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ กับ

ด้านการส่ือสารในองค์กร มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 0.84 ส่วนตัวแปรท่ีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด คือด้าน

ความสุขในการท างานกับด้านการส่ือสารในองค์กร ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 0.37 และบุคลากรส่วนใหญ่

คิดว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความรู้ ความสามารถบุคลิกภาพท่ีดี 

 รัตนา เตจ๊ะวารี (2553) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 20 – 39 ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด และบุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างโครงการวิจัย มีอายุงาน 1 – 5 ปี                  
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มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท และจากการศึกษาในภาพรวมความสุขในการท างานของบุคลากร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความสุขอยู่ในระดับมาก และจากการเปรียบเทียบ

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประเภทการจ้างงาน อายุงาน และรายได้ต่อ

เดือน กับระดับความสุขในการท างาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขใน

การท างานภาพรวมของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้แก่ลักษณะงาน 

ลักษณะบุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน ส าหรับปัจจัยด้าน

ลักษณะผู้น าองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 

 นฤมล แสวงผล (2554) ศึกษา เรื่ อง  ปัจจัย ท่ีมี ผลต่อความสุขในการท า งานของบุคลากร                        

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุมากกว่า 30-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีรายได้ต่อเดือน                   

10,001 - 20,000 บาท มีระยะเวลาการท างานมากกว่า 5-10 ปี อยู่ในสายงานวิชาการ และเป็นข้าราชการ และ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านความรักใน

งาน ความส าเร็จในงาน การเป็นท่ียอมรับ และการติดต่อสัมพันธ์ ตามล าดับ และบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความสุขในการท างานส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการท างาน และ

ความรื่นรมย์ในงานตามล าดับ และจากการศึกษายังพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา

การท างาน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 กนกพร เศรษฐกร (2553) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองล าพูน 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความสุขในการท างานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองล าพูน อยู่ในระดับ          

มีความสุขมาก โดยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานในปัจจัยด้านความสัมพันธ์ 

ในท่ีท างาน และด้านความรักในงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านค่านิยมร่วมขององค์กร 

ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน และด้านภาวะความเป็นผู้น าของหัวหน้า/ผู้บริหาร ตามล าดับ ส่วนปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับช้ัน รายได้ต่อเดือน และอายุราชการ             

ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความสุขในการท างาน 

 กฤษกรณ์ ยศรุ่งเรือง (2558) ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจับพบว่า ระดับความสุขในการท างานของ

ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความสุขทางสังคม รองลงมาคือด้านความสุขทางปัญญา ด้านความสุขทาง

ใจ และความสุขทางกาย ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของผู้บริหารและครู จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
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ท างาน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่าแตกต่างกันอย่าง            

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) โดยจะแจกให้กับ

ข้าราชการส านัก/กองต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนกลาง โดยแบ่งช่วงการแจกแบบสอบถามออกเป็น 2 ช่วง 

คือ ช่วงท่ี 1 วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 ช่วงเวลาแจกแบบสอบถาม ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น. จ านวน 150 

ชุด ช่วงท่ี 2 วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ช่วงเวลาแจกแบบสอบถาม ตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.00 น. จ านวน 50 ชุด 

ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์น้ี ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือ               

โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ) ในการวิเคราะห์ตัวแปรข้อมูล

ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลจะแสดงข้อมูลเฉพาะค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุข ในการ

ปฏิบัติงาน และข้อมูลการวัดระดับความสุขในการปฏิบัติงานจะแสดงเป็นข้อมูลค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  

ตอนท่ี 2 การรายงานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมุติฐานท้ัง

สองข้อ โดยการใช้สถิติการวิจัยดังน้ี  

สมมุติฐานข้อท่ี 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบ

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of  Variance : One way ANOVA) กรณีการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน

บุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา เงินเดือนปัจจุบัน และอายุราชการ 

สมมุติฐานข้อท่ี 2 จะใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) โดยจะท าการทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  เพื่อทดสอบหาปัจจัยขององค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 
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ผลการวิจัย 

 1. การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการวิจัยพบว่า 

ข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี          

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และมีสถานภาพโสด มีอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 

บาท และข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) ส่วนใหญ่มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี  

 ระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขใน

การปฏิบัติงาน ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ พบว่า ข้าราชการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x ̄ = 3.78) 

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x ̄ = 3.78)              

ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กร พบว่า ข้าราชการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x ̄ = 3.59)               

ด้านการส่ือสารในองค์กร พบว่า ข้าราชการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x ̄ = 3.73) ด้านความภูมิใจ

ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม พบว่า ข้าราชการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x ̄ = 3.72)  

 ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง)พบว่า ข้าราชการ              

มีความสุขภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̄ = 3.69) ตัวแปร ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อน

ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา (x ̄ = 3.97) ขณะท่ีตัวแปรมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ถ้าส่ิงต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม           

ท่ีคาดหวังจะรู้สึกหงุดหงิด (x ̄ = 3.27) 

 

 2. การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)   

  2.1 สมมุติฐานข้อท่ี 1: พบว่าข้าราชการท่ีมีปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือนปัจจุบัน และอายุราชการท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความสุขในการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้าราชการท่ีมีปัจจัยคุณสมบุติส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา

ท่ีมีกลุ่มระดับการศึกษาต่างกัน มีความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัย

คุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านเงินเดือนปัจจุบัน และด้านอายุราชการ               

ท่ีแตกต่างกัน มีความสุขในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

  2.2 สมมุติฐานข้อท่ี 2: ปัจจัยด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการส่ือสารในองค์กร ด้านความภูมิใจในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม           

มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 

สถิติท่ีใช้ทดสอบคือ สถิติทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเชิงพหุคูณ ( Multiple  Regression Analysis ) 
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ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ชิ ง พ หุ คู ณ  (Multiple Regression Analysis) พ บ ว่ า                                 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการส่ือสารในองค์กร และด้านความภูมิใจในการสร้างประโยชน์

ต่อสังคม ไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) ส่วนปัจจัยด้าน

หน้าท่ีความรับผิดชอบ และด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน                 

ของข้าราชกากรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) ร้อยละ 47.10 

 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน 

(ส่วนกลาง) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างของคุณสมบัติส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ  

สถานภาพสมรส เงินเดือนปัจจุบัน และอายุราชการ มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้า

ภายใน (ส่วนกลาง) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล แสวงผล (2554) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง              

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา              

การท างาน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน และความแตกต่างของคุณสมบัติส่วน

บุคคลในส่วนของวุฒิการศึกษา มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษกรณ์ ยศรุ่งเรือง (2558)           

ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของผู้บริหารและครู จ าแนก

ตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ผ ล ก า ร วิ จั ย น้ี ขั ด แ ย้ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  ก น ก พ ร  เ ศ ร ษ ฐ ก ร  (2553)                                                  

ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองล าพูน ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล            

ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุข ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ

อายุราชการ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความสุขในการท างาน 

2. ปัจจัยขององค์กร มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมการค้าภายใน 

(ส่วนกลาง) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ และปัจจัยด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์กร 

มีอิทธิพลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) (Sig. = .026), (Sig. = .008) 

อย่างมาก อาจเป็นเพราะหัวหน้ามีการกระจายงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน จนท าให้บางคนได้

ปริมาณงานท่ีมากเกินไป และบางคนได้ปริมาณงานน้อยเกินไปท้ังท่ีอยู่ในต าแหน่งเดียวกัน จึงท าให้เจ้าหน้าท่ี           
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มีความเหน่ือยล้าจากการท างาน และงานท่ีได้รับมอบหมายมีผลออกมาไม่มีคุณภาพ ซึ่งท าให้คนท่ีได้รับงานเป็น

จ านวนมากไม่ได้รับความยุติธรรมในการท างาน ซึ่งเหตุผลต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจท าให้ข้าราชการไม่ค่อยมีความสุขใน

การปฏิบัติงาน และเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการลาออก โอนย้ายได้ 

3. ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง)  ผลการวิจัยพบว่า 

ข้าราชการกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียระดับความสุข

เท่ากับ 3.69 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพันชัย เม่นฉาย และคณะ (2550) ท่ีพบว่าความอยู่ดีมีสุข และความ

พึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียระดับความสุขเท่ากับ 3.71 และผล

การศึกษาของรัตนา เตจ๊ะวารี (2553) ท่ีพบว่า ความสุขในการท างานของบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียระดับความสุขเท่ากับ 3.87  

เมื่อพิจารณาความสุขในการปฏิบัติงานเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการมีระดับความสุขอยู่ในระดับมาก 

โดยในข้อมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชามีค่าเฉล่ียระดับความสุขมากท่ีสุดเท่ากับ 3.97   

ซึ่งข้าราชการจะมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้น้ัน จ าเป็นต้องมีการส่ือสารท่ีดี 

เพื่อร่วมกันด าเนินงานให้บรรลุภารกิจขององค์กร โดยผู้บังคับบัญชาจะท าหน้าท่ีอ านวยการให้นโยบายและข้อมูล

ข่าวสารท่ีถูกต้องและเหมาะสมแก่พนักงาน และในทางตรงกันข้ามก็ต้องรับฟังข่าวสารข้อมูล ข้อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้สามารถประสานงานงานในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพย์ นิลนพคุณ (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวถึงมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน และผลการวิจัย

ของกฤษกรณ์ ยศรุ่งเรือง (2558) ท่ีศึกษาความสุขในการท างานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า ผู้บริหาร และครูมีความสุขทางสังคมอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาพบว่าข้าราชการมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเอง มีระดับความสุข เท่ากับ 3.96 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความ

ต้องการล าดับขั้นของมาสโลว์ ท่ีกล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกันเป็นล าดับขั้น ตามความส าคัญ             

เมื่อความต้องการในระดับขั้นต้นได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงขึ้นไป

เรื่อย ๆ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี สามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทาง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ

ตอบสนองความต้องการของบุคลากรกรมการค้าภายใน ในการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานต่อไป ดังน้ันจึง ได้

มีการก าหนดข้อเสนอแนะดังน้ี ปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษา มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เ น่ืองจากการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาค วามรู้  ความคิด                

ความประพฤติ ค่านิยม ทัศนคติ ตลอดจนคุณธรรมของข้าราชการและน าไปสู่ความสุขในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน

ทางกรมฯ ควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการเกิด
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การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อให้ข้าราชการศึกษาต่อในระดับ             

ท่ีสูงขึ้น ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มารองรับการขับเคล่ือน

ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในอนาคต โดยต้องอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการ

เสริมสร้างฐานความรู้ให้แก่องค์การในระยะยาว ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงาน ในด้านภาวะผู้น า 

และวัฒนธรรมองค์กร มีคะแนนค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดกว่าด้านอ่ืน ๆ ดังน้ันจึงสะท้อนให้ เห็นว่า กรมการค้าภายใน          

ควรให้ความส าคัญกับการท่ีจะให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย

ขององค์การเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนยอมรับการตัดสินใจของบุคลากร 

และมีความใกล้ชิดหรือเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในองค์การ ท้ังน้ี ผลการวิจัยยังพบว่า ข้าราชการ  

มีความประทับใจในผู้บริหาร ซึ่งก็คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท างาน 

บุคลิกภาพดี อีกท้ังยังมีการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีการก าหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ท่ีชัดเจนในการปฏิบัติราชการอันน าไปสู่การพัฒนา ท้ังน้ีหัวหน้างานหรือผู้บริหาร               

ควรมีการกระจายงานให้บุคลากรอย่างท่ัวถึง และมีการมอบหมายงานสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด    

ของแต่ละบุคคล อันจะน าไปสู่ความสุขในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง อีกท้ังยังเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย   
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