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ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั 
ธันยานิษฐา  บุญมาศ1 และ ประภัสสร  วิเศษประภา2 

 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  
มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายในองค์กรท่ีมีผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายในองค์กรท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรของกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย
ใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียระหวา่ง 25-35 ปี 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานเฉล่ียนอ้ยกวา่ 5 ปี 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในองค์กรท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัภายในองคก์รทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ลว้นมีอิทธิพลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ทั้งส้ิน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ปัจจัยภายในองค์กรด้านลกัษณะงาน เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขในการท างาน โดยภาพรวมของบุคลากรกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั พบว่า อยู่ในเกณฑม์าก หมายถึง บุคลากรของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
มีความสุขในการท างานมาก สามารถแบ่งระดบัความสุข โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
1) ด้านน ้ าใจดี (Happy Heart) 2) ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) 3) ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
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4) ดา้นสังคมดี (Happy Society) 5) ดา้นครอบครัวดี (Happy Family) 6) ดา้นสุขภาพเงินดี (Happy 
Money) 7) ดา้นการงานดี (Happy Work life) 8) ดา้นสุขภาพดี (Happy Body) และ 9) ดา้นผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) 
 
ค ำส ำคัญ : ควำมสุขในกำรท ำงำน, บุคลำกร, กรมบัญชีกลำง  
 

Abstract 
 

             The study of  The happiness in work of personnel of The Comptroller General's Department, 
Ministry of Finance. Have a purpose, To study the general condition of personal factors and internal 
factors affecting the happiness of work of Comptroller General's personnel, Ministry of Finance 
and To study the relationship of personal factors And internal factors affecting the happiness of 
work of Comptroller General's personnel, Ministry of Finance. The data was collected from the 
sample group, namely personnel of The Comptroller General's Department, Ministry of Finance, 
400 people, used questionnaires as a tool for data collection. Statistics used in the descriptive 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation (SD) test to compare the 
statistical t-test and One-Way ANOVA. If there are differences between the variables will be 
compared individually by means of  LSD and Multiple Regression Analysis.  
              The study found that Most of the respondents were female. The average age was between 
25-35 years, with most of the sample group having a bachelor's degree. And most of the samples 
had an average working time of less than 5 years. 
              The results of analysis of internal factors affecting the happiness at work. The overall is at 
a high level. Which factors within the organization in all 4 aspects are The nature of work, 
Relationships in the workplace, Working environment and Compensation and benefits, all 
influences the happiness in the work of the Comptroller General's Department, Ministry of Finance. 
When considering each aspect, it was found that The nature of work were the most influencing 
factors for happiness at work, followed by Compensation and benefits, Relationships in the 
workplace, and Working environment had the least influence on happiness in work, respectively. 

 

1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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             The results of the analysis of the happiness at work. Overall, the personnel of the 
Comptroller General's Department, Ministry of Finance found that it was very high, referring to the 
personnel of the Comptroller General's Department, Ministry of Finance is very happy to work. 
The level of happiness can be divided by average from descending to : 1)  Happy Heart 2)  Happy Soul 
3) Happy Brain  4) Happy Society 5) Happy Family 6) Happy Money 7) Happy Work life 8) Happy 
Body and 9) Happy Relax 

 
Keyword : happiness in work, personnel, the comptroller general’s department  
 

1. บทน า 

 จากสถานการณ์และสภาพสังคมในโลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคม  เทคโนโลยีการพฒันาดา้นนวตักรรมต่าง ๆ ท าให้การ
ด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลเปล่ียนแปลงไป มีการปรับตวัตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดของชีวิต  
ส่งผลให้คนจ านวนมากเกิดความเครียดในการท่ีตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ จนท าให้
ความสุขในการด ารงชีวิตลดลง ท าให้เป็นปัญหาทางสุขภาพจิตจนเกิดการเจ็บป่วยทางจิตได ้ดงันั้น 
ความสุขของคนจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติัภารกิจในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน 
 ความสุขในการท างานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญักับบุคคลในสังคมปัจจุบัน เพราะ
ในช่วงวยัท างานเราใชชี้วิตในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของแต่ละวนั และในช่วงเวลาของคน
ปกติทั่วไปเกินกว่าค่อนชีวิตแต่ละบุคคลต้องท างานไม่ต ่ากว่า 35 ปี สถานท่ีท างานจึงควรเป็น
สวรรคข์องเราท่ีจะท างานไดอ้ย่างมีความสุข แต่ในทางตรงกนัขา้มคงเป็นเร่ืองเศร้ามากท่ีเราจะตอ้ง
ทนท างานถึงวนัละ 8-10 ชัว่โมง หรืออาจมากกว่านั้นและรอคอยแต่วนัหยุดในแต่ละสัปดาห์ ดงันั้น 
การสร้างเสริมความสุขในการท างานจะส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจทั้งทางตรงและทางออ้มอนั
จะส่งผลต่อการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น (ชวนชม ชินะตงักูร และคณะ, 2560) 
  นอกจากความสุขในการท างานมีผลต่อระดบัปัจเจกบุคคลแลว้ ความสุขในการท างานยงัมี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะความสุขในการท างานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กรและความยัง่ยืนขององค์กรอีกดว้ย เพราะการแข่งขนัในปัจจุบนัไม่ไดว้ดักนัท่ีผลก าไร
เพียงอย่างเดียว แต่ยงัแข่งขนักนัดว้ยความสามารถในการผลิต  การสร้างสรรค์นวตักรรมและการ
ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ ดงันั้น องคก์รท่ีตอ้งการจะประสบความส าเร็จก็ตอ้งสามารถบริหารท า
ให้คนท างานท่ีอยู่ในองคก์รเกิดความสุขในการท างานให้ไดด้ว้ย จะเห็นไดว้่าถา้บุคลากรในองคก์ร
มีความสุขในการท างานจะส่งผลดีต่อทั้งตนเอง ต่องาน และต่อองคก์ร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัท่ีแตกต่างกนั มีความสุข
ในการท างานแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัภายในองค์กรมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ซ่ึงมี
ประชากรทั้งหมด 3,037 คน (กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบญัชีกลาง, ธันวาคม 2563) ขนาด
กลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรการค านวณสูตรของ Yamane (1976) กลุ่มตัวอย่างคิดค่าความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จากการ
ค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมในการวิจยั คือ บุคลากรจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราว เก็บขอ้มูลโดยการสุ่มทุกชั้นแบบก าหนดสัดส่วน 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล    
ของบุคลากร และปัจจยัภายในองค์กรของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ตวัแปรตาม ได้แก่ 
ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  
  3. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และพฒันา
รูปแบบการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในองค์กร และความสุขในการท างานของ
บุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัว่าผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถเป็น
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ประโยชน์กับผูท่ี้เก่ียวข้องและผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกับตัวแปรดังกล่าว ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 
 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย สามารถท าให้ผูบ้ริหาร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล
และปัจจัยภายในองค์กรท่ี มีผลต่อความสุขในกา รท างานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดนโยบายการปฏิบติังาน 
สร้างวิธีการท างานท่ีดี ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความสุข เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษย ์ ถือไดว้่าการท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีปฏิบติั
มากกว่ากิจกรรมใด ๆ ความสุขในการท างานจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะมนุษยท์ างานเพื่อให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้ และตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน การวิจยัคร้ังน้ีให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ความสุขในการท างานของบุคลากร เพราะคน คือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ถา้เขามีความสุขจะสามารถ

ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

ความสุขในการท างานของบุคลากร 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 
2. ผอ่นคลายดี (Happy Relax) 
3. น ้าใจดี (Happy Heart) 
4. มีคุณธรรมดี (Happy Soul) 
5. ครอบครัวดี (Happy Family) 
6. สังคมดี (Happy Society) 
7. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
8. สุขภาพเงินดี (Happy Money) 
9. การงานดี (Happy Work Life) 

ปัจจัยภายในองค์กร 
1. ดา้นลกัษณะงาน 
2. ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเต็มศกัยภาพ (ประเวช ตนัติพิวฒันสกุล และเอกอนงค์ สีตลาภินันท์ , 2554, 
หนา้ 35)  
 
ความหมายของความสุขในการท างาน 
 ความหมายของค าว่า “ความสุข (Happiness)” นั้นเป็นการยากท่ีหาค าจ ากัดความท่ีได้
ความหมายท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากค าว่า “ความสุข” ในบริบทของแต่ละบุคคล กลุ่มองค์การ สังคม 
ประเทศ ต่างมีความหมายท่ีแตกต่างกนั ในการศึกษาเก่ียวกับความสุขในการท างานนั้นได้มีการ
เสนอแนวคิดในหลายมุมมอง ซ่ึงมีการใชค้  าศพัทท่ี์แตกต่างกนั ทั้งน้ีไดมี้นกัวิชาการให้ความหมาย
ของความสุขในการท างานและอธิบายถึงส่ิงบ่งช้ีความสุขในการท างานไวด้งัน้ี ความสุขคนท างาน 
หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึกของคนท างาน ท่ีตอ้งการให้ตนเป็นท่ียกย่องและยอมรับจาก
คนทัว่ไป การไดท้ างานในท่ีท างานท่ีมัน่คง มีความกา้วหน้า การเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาอย่าง
ทั่วถึง การมีผูบ้ ังคับบัญชาท่ีมีความเมตตาและกรุณา การมีเพื่อนร่วมงานท่ีจริงใจ การได้รับ
สวสัดิการท่ีพอเพียง และการไดรั้บความปลอดภยัจากการท างาน ซ่ึงถา้คนท างานไดรั้บส่ิงต่าง ๆ 
ดงักล่าวอยา่งบ่อยคร้ังและต่อเน่ือง คนท างานก็จะท างานอยา่งมีความสุข (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และ
คณะ, 2555) ความรู้สึกทางบวกท่ีเกิดขึ้นภายในตวับุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการ
ท างาน โดยบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนาน กระตือรือร้นในงานท่ีท า มีความพึง
พอใจและความภาคภูมิใจ ในงานได้ท างานกับเพื่อนร่วมงานท่ีดี รับรู้ว่างานท่ีตนท านั้ นมี
ความส าคญั มีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีท า และมีความสุขในการท างาน (สุมาลี ดวงกลาง, 2560) 
 
ทฤษฎีเกีย่วกบัความสุขในการท างาน 
 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg, Mausner & Snyderman (1959) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลาย
อย่างท่ีมีผลต่อการท างานของบุคลากร ปัจจยัท่ีส าคญัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัจูงใจหรือ
ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factor) เป็นปัจจัย ท่ีสร้างความพึงพอใจบุคคลท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีอยู่ 5 ประการ คือ 1) ความส าเร็จในการท างาน 2) การไดรั้บการยอมรับ 3) ลกัษณะ
ของงาน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความกา้วหนา้ และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีค  ้าจุน
ใหแ้รงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีจะท าบุคคลไม่ชอบงานท่ีท า ปัจจยัค ้าจุน
มีองคป์ระกอบ 11 ประการ คือ 1) เงินเดือน 2) โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 3) ความสัมพนัธ์
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 4) สถานะของอาชีพ 5) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  6) ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน 7) การปกครองบงัคบับญัชา 8) นโยบายและการบริหารงาน 9) สภาพการท างาน 
10) ความเป็นส่วนตวั 11) ความมัน่คงในงาน 
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 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow (1970) ไดก้ล่าววา่ มนุษยท์ุกคนมีความตอ้งการ
และความตอ้งการจะไม่มีวนัส้ินสุด การเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างานและการตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยจึ์งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัในการท่ีจะสร้างความพึง
พอใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการท างาน อนัเน่ืองมาจากลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความสัมพนัธ์ 
และสภาพแวดลอ้มในขณะท างาน ซ่ึงท าใหรู้้สึกพึงพอใจเป็นอารมณ์ทางบวกในแต่ละวนั และผูว้ิจยั
สนใจแนวคิดของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใช้วดัระดับ
ความสุขของบุคลากรใน 9 มิติ ไดแ้ก่ สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น ้ าใจดี 
(Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สุขภาพเงินดี (Happy Money) การงานดี (Happy Work Life) เน่ืองจากมีความ
ใกลเ้คียงกบัชีวิตและความเป็นอยูข่องคนท างานมากท่ีสุด 
 

3. วิธีการศึกษา 
 ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แนวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 การสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้ก าหนดตวัอย่าง (sample size) ให้มีความ
เหมาะสมกับระดับความเช่ือมัน่ ในทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ี 5% 
จึงไดน้ าสูตรของ Yamane (1976) มาใช ้ดงัน้ี   

    มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี         𝑛 =
N

1+𝑁(𝑒)2
 

 

 โดย  n  =  จ านวนของขนาดตวัอยา่ง, N =  จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา,  
e  =  ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้0.05  
 ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยขนาดประชากรมีค่าเท่ากบั 3,037 คน และค่าความเช่ือมนั
เท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปขนาดกลุ่มตวัอย่างได ้จ านวน 400 คน  และเลือกจากประชากร
เป้าหมาย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยการใช้ค  าถามปลายปิด ซ่ึงลักษณะการตั้ งข้อค าถามเป็น 
การเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 
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ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด ตามล าดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในการท างานของบุคลากร 
โดยสร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงค์การศึกษา การตั้ งค  าถามแบบปลายปิดและวิธีการ
เรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุง
แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อ
น ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected item-total correlation)  และหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แลว้น า
แบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแลว้จ านวน 400 ชุด ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาท าการตรวจสอบการตอบค าถามในแบบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย
ใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจัยได้แบ่งข้อมูล
การศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
โดยผูว้ิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Form โดย
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้น
ต่อไป 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการศึกษา เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใช้อา้งอิงในการเขียน
รายงานผลการวิจยัได ้
 และการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย  การแจก
แจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics Analysis) ใช้สถิติน้ีเพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีระดับนัยส าคญัท่ี 0.05 โดยใช้การทดสอบ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวั
แปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม และ ANOVA, F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่า mean ของระดับ
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ความส าคัญ และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ในขณะท่ี

เพศชาย มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 บุคลากรส่วนมากจะอยูใ่นช่วงอายุ 25-35 ปี จ านวน 250 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ช่วงอายุ
มากกวา่ 45 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และช่วงอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 ตามล าดบั นอกจากน้ี บุคลากรส่วนมากอยู่ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 293 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 โดยบุคลากรส่วนมากระยะเวลาในการปฏิบติังานจะนอ้ยกวา่ 5 ปี 
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ช่วง 5-10 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 
ช่วง 11-15 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ช่วง 16-20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ช่วง 
21-25 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และมากกว่า 25 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั โดยรวมแลว้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 อยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 
3.82 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีค่าเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงอยู่ในระดบัมากเช่นกนั 
ถดัมาคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.48 อยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยั
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 3.40 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัระดบัความสุขในการท างานโดยรวมของบุคลากร
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.84 แสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรมีความสุขในการท างานภายในกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายมิติ พบว่า ดา้นน ้ าใจดี (Happy Heart) ของบุคลากรมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.13 อยู่ในระดบั
มาก รองลงมาคือ จิตวิญญาณดี (Happy Soul) มีค่าเฉล่ีย 4.05 อยู่ในระดับมาก ถัดมาคือ ใฝ่รู้ดี 
(Happy Brain) มีค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับมากเช่นกัน และด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) มี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 3.58 อยูใ่นระดบัมาก 
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อท่ี  1  ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั ท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกนั ในขณะท่ีบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในองคก์รมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั พบว่า ปัจจยัภายในองค์กรทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ลกัษณะงาน ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นค่าตอบแทน
และสวัส ดิการ ล้วนมี อิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรกรมบัญชี กลาง 
กระทรวงการคลงั ทั้งส้ิน โดยความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัภายในองคก์ร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน 
ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน และด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความคิดเห็นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัภายในองคก์รดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน เป็น
เพียงดา้นเดียวท่ีมีความคิดเห็นในทิศทางตรงกนัขา้ม ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงการ
เปล่ียนแปลงของความสุขในการท างาน โดยรวมไดร้้อยละ 59 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82 มีอายเุฉล่ียระหวา่ง 25-35 ปี ร้อยละ 62.5 โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 73.2 และมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
เฉล่ียนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.2 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัภายในองค์กรดา้นลกัษณะงาน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นสัมพนัธภาพในท่ี
ท างาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานน้อย
ท่ีสุด ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยพบว่า ความสุขทางดา้นน ้ าใจดี (Happy Heart) ท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ด้านสังคมดี (Happy 
Society) ดา้นครอบครัวดี (Happy Family) ดา้นสุขภาพเงินดี (Happy Money) ดา้นการงานดี (Happy 
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Work life) ด้านสุขภาพดี (Happy Body) และด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ท าให้บุคลากรมี
ความสุขในการท างานนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  1  ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั ท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานแตกต่างกนั พบวา่ บุคลากรกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั ท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกนั ในขณะท่ีบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบจากสมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยภายในองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขใน 
การท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั  ได้แก่ ด้าน
ลกัษณะงาน ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายในองคก์รทั้ง 4 ดา้น ลว้นมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ทั้งส้ิน  
 
การอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั สามารถ
อภิปรายไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัภายในองค์กรด้านลกัษณะงาน  บุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ให้
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยผลการศึกษาพบว่า การท่ีบุคลากรไดป้ฏิบติังานท่ีมีความ
หลากหลาย และท้าทายความสามารถอยู่ เสมอ และสามารถปฏิบัติงานได้ตั้ งแต่ต้นจนจบ
กระบวนงานไดด้ว้ยตวัเองจะท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานสูง แต่หากถูกจ ากดัขอบเขต
ทางความคิด หรือไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระ ก็จะท าให้ความสุขในการท างานลดลง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากร
เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้
งาน ท่ีวา่ คุณลกัษณะของงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
 2. ปัจจยัภายในองคก์รดา้นสัมพนัธภาพในท่ีท างาน  บุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
ให้ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยผลการศึกษาพบว่า หากความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน
นั้นเป็นไปอย่างดีไม่มีปัญหางานท่ีออกมาย่อมดีไปดว้ย แต่ถา้หากมีปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่า
จะเป็นเพื่อนไม่ช่วยงาน เพื่อนชอบตามงานบ่อย ๆ หรือเจอการเมืองในท่ีท างาน ก็จะท าให้รู้สึก
ล าบากใจ นานวนัเขา้ก็ไม่มีความสุขในการท างาน ส่งผลให้งานออกมาล่าชา้ หรือผลงานไม่ เป็นไป
ตามเป้าท่ีตั้งไว ้ในขณะเดียวกนัถา้คนท างานภายใตห้วัหนา้งานท่ีชอบใชอ้ านาจบงัคบั ไม่ค่อยรับฟัง
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ความคิดเห็น คอยจ้องจบัผิดตลอดเวลา คนท างานจะเร่ิมอึดอดัและไม่มีความสุขกับการท างาน 
ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควรด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดสอบด้ าน
สัมพนัธภาพในท่ีท างาน หากมีสัมพนัธภาพในท่ีท างานท่ีดี คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าซ่ึง
กนัและกนัระหว่างเพื่อนร่วมงานก็จะท าให้เกิดความรู้สึกสบายใจและเป็นกนัเอง จะท าให้บุคลากร
ท างานได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ีส่ิงท่ีบุคลากรต้องการ คือ การได้รับการยอมรับใน
ความสามารถ การได้รับค าชมเชย ยกย่องสรรเสริญจากผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เม่ือ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนูร์ปาซียะห์ กูนา (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุข
ในการท างานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี พบว่า 
เม่ือบุคลากรและเพื่อนร่วมงานต่างให้ความช่วยเหลือให้ค  าแนะน าซ่ึงกนัและกนั จะท าให้บุคลากร
รู้สึกสบายใจเป็นกนัเองเม่ือไดท้ างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความเป็นกนัเอง อยู่
ดว้ยกนัเหมือนเป็นพี่น้อง และการท างานเป็นทีมท่ีดีนั้นสามารถสร้างความสุขและความผูกพนัใน
องคก์ร อนัจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรแต่ละคนดว้ย  
 3. ปัจจัยภายในองค์กรด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  บุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั ให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า บุคลากรพึงพอใจกับ
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทัว่ไปในท่ีท างาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ มีความ
เหมาะสมและส่งเสริมให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างสะดวก นอกจากน้ีการจดับริการหรือส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น น ้ าด่ืม ห้องพกั ห้องน ้ า ห้องสุขา ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ และมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอและจัดไว้อย่างเป็นระบบ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้บุคลากรรู้สึกมั่นคง 
ปลอดภยั สะดวกสบายท่ีไดท้ างานอยู่ในองคก์รแห่งน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกริน ทวีสุต  
(2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ พบวา่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเราทั้ง
ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต มองเห็นได้หรือไม่สามารถมองเห็นได้ และมีผลกระทบต่อบุคคลใน
หน่วยงาน ทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมทั้ง มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนงานดว้ย 
 4. ปัจจัยภายในองค์กรด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  บุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เช่น การศึกษาต่ออบรมสัมมนา 
นอกจากน้ีบุคลากรยงัพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเป็น
ธรรมอีกด้วย ทั้งน้ี บุคลากรมีความเขา้ในการค านวณอัตราเงินเดือนและอตัราค่าตอบแทนของ
ระบบราชการมากขึ้นว่าเป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2558 ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของส านักงาน ก.พ. ท่ีว่า เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือ 
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ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัขา้ราชการพลเรือนสามญัทุกคนตามประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง 
เพื่อสะทอ้นถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดย
ปัจจุบนัไดแ้บ่งบญัชีเงินเดือนออกเป็น 4 บญัชีตามประเภทต าแหน่ง ไดแ้ก่ ประเภทบริหาร ประเภท
อ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ไป ซ่ึงแต่ละประเภทไดมี้การก าหนดเงินเดือนขั้นต ่าขั้น
สูงของแต่ละระดบัไว ้ 
 5. เม่ือท าการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ 
บุคลากรกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย มีค่ านัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0 .01  และ 0 .05  ในขณะท่ีบุคลากรกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความสุขในการท างานไม่ต่างกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวชัระ ณรงคฤ์ทธิเดช (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรสาย
สนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีเพศ 
อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส ประเภทของบุคลากร และอายุการท างานแตกต่างกนั มี
ความสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั ส่วนบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ี
มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยภาพรรวมไม่แตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. องค์กรควรให้ความส าคัญและพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการกระชับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในองคก์ร ตลอดจนสานสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานภายนอกองค์กร 
และระหวา่งองคก์รกบัชุมชน เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการประสานงานกนัในอนาคต 
 2. องคก์รควรมีการส่งเสริม สนบัสนุน การท างานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือให้ค  าแนะน า
ซ่ึงกนัและกนั และท างานอยา่งพี่นอ้งอยา่งกลัยาณมิตร ตลอดจนมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวลั
กบับุคลากรท่ีมีผลงานดี ทั้งในระดบัฝ่ายงานและระดบัองคก์ร 
 3. องคก์รควรมีนโยบาย และแผนงานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของผูป้ฏิบติังานให้
ชดัเจนขึ้น โดยเฉพาะดา้นการพฒันาความสามารถบุคคล ความกา้วหน้า และความมัน่คงในงาน 
โดยการจดัท าคู่มือเส้นทางความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน (Career Path) ของแต่ละต าแหน่งงาน
เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงความกา้วหนา้และมัน่คงของอาชีพ 
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