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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของข้าราชการและ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาความสุข
ในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง จ านวน 127 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แห่งหนึ่ง ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างาน 
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน นอกจากนี้เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความสุขในการท างาน; ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the happiness at work of government 
officials and personnel in the Bangkok Area Revenue Office in Bangkok. 2) to study the 
happiness at work of government officials and personnel the Bangkok Area Revenue Office 
in Bangkok by Personal factors. 
 The sample group was 127 people of government officials permanent employees 
and government employees under the Bangkok Area Revenue Office in Bangkok. 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. 

The results of hypothesis testing showed that government officials and personnel 
in the Bangkok Area Revenue Office with different status caused different the happiness at 
work of government officials and personnel the Bangkok Area Revenue Office. And 
different gender age education level salary and duration of work did not caused different 
the happiness at work of government officials and personnel in the Bangkok Area Revenue 
Office. 
Keywords: work happiness; the Bangkok Area Revenue Office 
 
 

บทน า 

การท างานอย่างมีความสุขนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรภายในส านักงานนั้นปรารถนา หากได้ท างานใน
ส านักงานที่รู้สึกว่ามีความสุขจะช่วยให้เพลิดเพลินและสนุกสนาน ความรู้สึกที่ต้องมาท างานในภาคบังคับจะ
หมดไป กลายเป็นการมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงาน ณ ปัจจุบันประเทศไทย มีกระแสการ
ท างานในส านักงานอย่างมีความสุข ได้เริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่บุคลากรรู้สึก
ถึงการมีส่วนร่วมในการท างาน เมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้วรู้สึกว่ามีความสุข สามารถรับรู้ถึงความมั่นคงในการ
ท างาน การเจริญเติบโตหรือความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสนุกสนาน
กับงาน โดยมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเอ้ืออ านวยในการท างานจะ
ก่อให้เกิดความสุข ลดความเครียด และความขัดแย้งภายในส านักงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานจะประสบความส าเร็จได้ ปัจจัยส าคัญที่ เป็น
แรงผลักดันก็คือ ปัจจัยแห่งความสุข จะเห็นได้ว่าถ้าบุคลากรในส านักงานมีความสุขในการท างานจะส่งผลต่อ
ตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต่อส านักงานบุคลากรที่มีความสุขท าให้มีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีความ
พร้อม และมีประสิทธิภาพในการท างานและน าไปสู่การพัฒนาส านักงานต่อไป (ภัทรดนัย ฉลองบุญ, 2559, น.2 
อ้างใน ศกลวรรณ วงษ์แจ้ง, 2560) 
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ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ กรมสรรพากร 
สังกัดกระทรวงการคลัง  มีอ านาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้

1. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และเป้าหมายของกรม และส านักงานสรรพากรภาค 

2. ก ากับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรส าหรับรายที่
อยู่ในความรับผิดชอบ 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และด าเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีอากร รวมทั้งตอบข้อหารือ
ทางภาษีอากร 

4. ก ากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 
5. พิจารณาคืนเงินภาษีอากร 
6. ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี 
7. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
จากอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันในบางครั้ง ไม่มีความกระตือรือร้นในการ

ท างาน หมดก าลังใจในการท างาน มีความศรัทธาในส านักงานน้อยลง ไม่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างาน ซึ่ง
เป็นสาเหตุมาจากความสุขในการท างานลดลง โดยสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้กับ
ส านักงาน นอกจากนี้ความสุขในการท างานส่งผลให้เกิดความรื่นรมย์ในการท างานโดยปราศจากความเครียด ช่วย
ให้เกิดความพึงพอในการท างาน รู้สึกมีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้เกิดความรักในการ
ท างาน และความสุขในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญช่วยขับเคลื่อนให้ส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากร
ในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ท าการศึกษาว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ท าให้เกิดความสุขในการท างานด้านความรื่นรมย์ในงาน ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความ
กระตือรือร้นในการท างาน เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้นั้นไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง  และขับเคลื่อนส านักงานให้
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีขอบเขตงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
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3.1 ขอบเขตของประชากร ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่ง
หนึ่ง มีข้าราชการและบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 187 คน 
 3.2 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทราบจ านวนข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง เป็นที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงก าหนด โดยการค านวณด้วยสูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่
ระดับ 0.05 จึงท าให้ได้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการค านวณที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จึงได้จ านวน
ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 127 คน  
 3.3 ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของ
ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการและ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลซึ่งประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ด้าน ดังนี้ ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) ความพึงพอใจ
ในงาน (Pleasure) และความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-Validation) 
 3.5 ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการวิจัยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน
มกราคม 2564 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการท างาน   
 การสิ้นสุดของทศวรรษ 1980 ถือว่าสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งสงครามเย็น ซึ่งด าเนินมาเป็นเวลาเกือบ
ครึ่งศตวรรษภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของประชากรในทวีปยุโรป จากการท า
สงครามน้อยลง และมีความสงบมากข้ึน ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนเป็นไปด้วยความปกติมากขึ้น และผล
ที่ตามมาของการขยายตัวของประชากร คือ มีความต้องการอาหาร สินค้า และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากข้ึน ในขณะเดียวกันที่ดินเพื่อท าการผลิตเริ่มน้อยลง จึงท าให้การผลิตเพื่อ
สนองความต้องการไม่เพียงพอ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาท และมีความหมายความส าคัญมากขึ้น
ต่อเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งมีแรงงานเข้ามาท างานในเมืองมากขึ้น (ฉวีวรรณ สายบัว , 2552. อ้างใน พิ
มสิริ โตกะคุณะ, 2560, หน้า 13) และเริ่มมีการศึกษาว่าความสุขในการท างานเกิดจากอะไร โดยในปี ค.ศ. 
1990 วารร์ ได้ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,686 คนจากหลากหลายอาชีพที่มีชั่วโมงท างาน
มากกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Warr, 1990. อ้างใน พิมสิริ โตกะคุณะ, 2560, หน้า 13) ได้ท าการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,686 คนจากหลากหลายอาชีพที่มีชั่วโมงท างานมากกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พบว่า 
ความสุขในการท างาน ประกอบด้วย 

1. ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก
สนุกสนานกับการท างานและไม่มีความรู้สึกวิตกในการท างาน 
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2. ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึก
เพลิดเพลิน สนใจ มีความถูกใจและยินดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน  

3. ความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-validation) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดย
เกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัวในการท างานและสามารถท างานได้อย่างคล่องแคล่ว  

ความหมายของความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) ตามแนวคิดของ Peter Warr (1990 อ้างใน 
ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551, หน้า 42-43) อ้างใน ณัฐวัฒน์  วงษ์ชวลิตกุล บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล (2559, 
หน้า 34)  กล่าวไว้ว่า ความรื่นรมย์ในงาน คือ ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานโดยเกิดความรู้สึก
สนุกกับการท างาน และปราศจากความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท างาน ซึ่งท างานด้วยความรู้สึกที่เป็นสุข 
ไม่มีความทุกข์ หรือความเศร้าหมอง 

Warr (2007) อ้างใน ทรรศวรรณ ขาวพราย, 2560, หน้า 29 กล่าวว่า ความรื่นรมย์ในงาน 
(Arousal) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นขณะที่ท างาน โดยเกิดความรู้สึกสนับสนุนกับการท างาน และไม่
มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท างาน 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของค าว่า ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นตอนที่ท างาน โดยเกิดความรู้สึกสนุกสนานกับการท างาน ปราศจากความรู้สึก
วิตกกังวลใดๆ ในการท างานและไม่มีความหม่นหมอง หรือเศร้าโศกในการท างาน 

ความหมายของความพึงพอใจในงาน (Pleasure) ตามแนวคิดของ Peter Warr (1990 อ้างใน 
ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551, หน้า 42-43) อ้างใน ณัฐวัฒน์  วงษ์ชวลิตกุล บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล (2559 , 
หน้า 34)  กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงาน คือ ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นขณะที่ปฏิบัติงานโดยเกิด
ความรู้สึก เพลิดเพลิน ชอบ สนใจ พอใจ ยินดี และเต็มใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน 

Warr (2007) อ้างใน ทรรศวรรณ ขาวพราย , 2560, หน้า 29 กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน 
(Pleasure) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นขณะที่ท างาน โดยเกิดความรู้สึก เพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ 
เต็มใจ สนใจ ถูกใจและยินดีในการปฏิบัติงานของตน 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของค าว่า ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นตอนที่ท างาน โดยเกิดความรู้สึก เพลิดเพลิน ชอบใจ ถูกใจ เต็มใจ และพร้อม
ยินดีในการปฏิบัติงานของตนเอง 

ความหมายของความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-Validation) ตามแนวคิดของ Peter Warr 
(1990 อ้างใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551, หน้า 42-43) อ้างใน ณัฐวัฒน์  วงษ์ชวลิตกุล บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล 
(2559, หน้า 34) กล่าวไว้ว่า ความกระตือรือร้นในการท างาน คือ ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะที่
ปฏิบัติงานโดยเกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัวในการท างานโดยสามารถปฏิบัติงานได้คล่องแคล่ว 
รวดเร็ว กระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวาในการท างาน 

Warr (2007) อ้างใน ทรรศวรรณ ขาวพราย, 2560, หน้า 29 กล่าวว่า ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน (Self-Validation) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน ซึ่งเกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน 
มีความตื่นตัว ท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวาในการท างาน 
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จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของค าว่า ความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-
Validation) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นตอนที่ท างาน ซึ่งเกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัว
และกระตือรือร้น ท างานได้อย่างคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง รวดเร็ว ว่องไว และมีชีวิตชีวาในการท างาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทรรศวรรณ ขาวพราย (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 

สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และเพื่อเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างาน
ของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 
ศึกษา 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญและมีความเชื่อมั่น .928 และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าที (T-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการศึกษาพบว่า 1 ) ระดับความสุขในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดย
เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความกระตือรือร้นในการท างาน ( = 3.45) ด้านความพึงพอใจในงาน ( = 3.27) 
และด้านความรื่นรมย์ในงาน ( = 3.00) 2) เมื่อเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อ
เดือนระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ปริยากร บุญญา (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสุขในการท างาน การสนับสนุนทางสังคม ที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสุขใน
การท างานระดับการสนับสนุนทางสังคมและ ระดับประสิทธิภาพในการท างาน 2) อิทธิพลของความสุขในการ
ท างานและการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลจ านวน 
208 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสมการถดถอยเชิงพหุผลการศึกษา 
พบว่า 1) ความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ทุกด้าน โดยพบว่าการเป็นที่ยอมรับมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการติดต่อ
สัมพันธ์ และด้านความรักในงาน ตามล าดับ 2) การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าคะแนนเฉลี่ย ทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้านการสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของหรือบริการมีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาคือด้านการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการสนับสนุนด้านอารมณ์ 3) ประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพในการท างานทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับสูง เรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้ามากที่สุด รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และ 4)
พบว่าประสิทธิภาพในการท างาน = 2.434 + 0.0475 (ความสุขในการท างาน) + 0.2986 (การสนับสนุนทาง
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สังคม) โดยสมการนี้สามารถอธิบายประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลได้ร้อยละ 18.3 (R2 
= 0.183) 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัย 
ที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  

 ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้  คือ ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง จ านวน 187 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณด้วยสูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 127 ตัวอย่าง และมีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มแบบง่าย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิดเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับด้านความรื่นรมย์
ในงาน (Arousal) ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) และความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-Validation) 
มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 11 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง 5 
ระดับ ก าหนดให้ 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด, 2 = เห็นด้วยน้อย, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 4 = เห็นด้วยมาก, 5 = 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้มีความสุขในการท างานในส านักงานให้ดี
ยิ่งขึ้น ในส่วนนี้จะเป็นข้อค าถามแบบสอบถามปลายเปิด จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อค าถาม โดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับความคิดเห็น ก าหนดให้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = เห็น
ด้วยน้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 = เห็นด้วยน้อย, ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = เห็นด้วยปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 
3.41 – 4.20 = เห็นด้วยมาก, ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = เห็นด้วยมากที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแล้ว จึงได้น าข้อมูลนั้นมา ประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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1.1 ใช้ค่าร้อยละ ( Percentage) และความถี่ ( Frequency ) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงกลุ่มซึ่งได้แก่ ลักษณะประชากร ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
ประมาณ ซึ่งได้แก่ ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) และความกระตือรือร้น
ในการท างาน (Self-Validation) ของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
2.1 เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ และสถานภาพ จะใช้สถิติ t-test ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับ เห็นด้วย
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งมีระดับความคิดเห็นดังนี้ ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เห็นด้วย
มาก ส่วนความรื่นรมย์ในงาน (Arousal)และความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-Validation) เห็นด้วยปาน
กลาง ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 
 2.1 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีสถานภาพ
ต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมต่างกัน 
 2.2 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ความสุขในการท างาน โดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับ เห็นด้วยปาน
กลาง  
 1.1 ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) พบว่า ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง มีความสุขในการท างาน ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลาง โดยส่วนใหญ่พบว่า ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่ง
หนึ่ง มีความเห็นว่าข้าราชการและบุคลากรที่มีความรู้สึกสนุกสนานกับการท างาน ไม่มีความวิตกกังวลใดๆ ใน
การท างาน หรือท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขและเป็นทุกข์บางครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ศุภลักษณ์ ริยาย (2553) กล่าวว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ การมีความรู้สึกรื่นรมย์ใน
การท างาน  (Arousal) โดยเกิดความรู้สึกสนุกกับงานและไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท างาน  
 1.2 ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) พบว่า ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง มีความสุขในการท างาน ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) โดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยส่วนใหญ่ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง มี
ความเห็นว่าข้าราชการและบุคลากรพร้อมยินดีที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พิมสิริ โตกะคุณะ (2560) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน 
คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์ทางบวก  
 1.3 ความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-Validation) พบว่า ข้าราชการและบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง มีความสุขในการท างาน ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน (Self-Validation) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยส่วนใหญ่ข้าราชการและบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง มีความเห็นว่าข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว กระฉับกระเฉงอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภลั กษณ์ ริยาย 
(2553) กล่าวว่า พนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ในระดับสูง ซึ่งระดับค่าเฉลี่ยในปัจจัยย่อยที่สูงเป็น
อันดับแรกคือ กระตือรือร้นในการท างาน (Self - Validation) โดยเกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความ
ตื่นตัว ท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท างาน  

2. ผลการศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีเพศต่างกัน
ท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในปัจจุบันเรื่องเพศ มีความ
ละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชาย ต่างได้รับสิทธิและหน้าที่พลเมืองอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
ความเสมอภาค กฎเกณฑ์และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น เพศหญิงและเพศชายต่างได้รับ
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การศึกษาจากโรงเรียน สามารถศึกษาเล่าเรียนหาประสบการณ์ มีความคิด และกล้าแสดงออกโดยไม่จ ากัด
ขอบเขตว่าเพศใดควรประพฤติหรือปฏิบัติเช่นใด อีกทั้งส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง
ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าและเติบโตในอนาคตอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีพร บ าเรอหน่อทหาร (2556) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษา
ความสุขในการท างานและความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับความสุขในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา : คณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีเพศแตกต่างกันมีความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.2 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีอายุต่างกัน
ท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ให้ความส าคัญกับข้าราชการและบุคลากรอย่างเท่าเทียม มีการแบ่ง อ านาจ
หน้าที่อย่างชัดเจนในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่
เก่ียวข้อง มีโครงการพี่สอนน้อง ซึ่งให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ช่วยให้ค าปรึกษาพร้อมค าแนะน าเพื่อแก้ปัญหา เมื่อ
เจอปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน จะท าให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศุภลักษณ์ ริยาย (2553) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานกองปฏิบัติการระบบ
ขนส่งวัสดุ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกันมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานในทุกด้านไม่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า อายุไม่มีอิทธิพลต่อระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีสถานภาพ
ต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการและบุคลากรที่มี
สถานภาพต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน 3 ด้านด้วยกันได้แก่ 
ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) และความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-
Validation) โดยข้าราชการ และบุคลากรที่มีสถานภาพสมรม และสถานภาพโสด/หม้าย/หย่า มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นเห็นด้วยมาก และเห็นด้วยปานกลางตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ริยาย 
(2553) กล่าวไว้ว่า จากการที่ศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานกองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ เหมือง
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพต่างกันมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุขในการท างานแตกต่างกัน 

2.4 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการและบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะได้รับมอบหมายงานและต าแหน่งหน้าที่ในการท างานที่เหมาะสมต่างกันตาม
ความสามารถและความถนัด จึงท าให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภ
ลักษณ์ ริยาย (2553) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานกองปฏิบัติการระบบขนส่ง
วัสดุ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานในทุกด้านไม่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า ระดับการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.5 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์  ริยาย 
(2553) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานกองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ เหมืองแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุขในการท างานในทุกด้านไม่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสุขในการท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และส่วนความสุขในการ
ท างาน ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) มีภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการและบุคลากรที่มี
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท กับ 20,001 - 40,000 บาท และ 60,001 บาทขึ้นไป ท าให้ความสุขในการ
ท างาน ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีรายได้
มากขึ้น มีผลกับความสุขในการท างานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศวรรณ ขาวพราย (2560) 
ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความสุขในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มีความแตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพ ที่มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน 

2.6 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ข้าราชการและบุคลากรมีความส าคัญอย่างเท่าเทียม มีการท างานแบบเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อาศัย
พึ่งพาซึ่งกันและกัน สั่งสมประสบการณ์ในการท างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณศิริ  เชื่อมวราศาสตร์ (2553) กล่าวไว้ว่า จากการที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างานกับความสุขของข้าราชการส านักงานสรรพากรภาค 6 พบว่า 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานสรรพากรภาค 6 ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กันจะมีความสุขไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และความสุขในการท างาน ความรื่นรมย์ในงาน 
(Arousal) มีภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการ และบุคลากรที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานนาน จะส่งผลต่อความสุขในการท างานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทรรศวรรณ ขาวพราย 
(2560) กล่าวไว้ว่าจากการศึกษาความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ มีความแตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า พยาบาล
วิชาชีพ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความสุขในการท างานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) จากการศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการและ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ความรื่นรมย์ในงาน 
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(Arousal) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งแสดงออกถึงข้าราชการและบุคลากรมีความ
รื่นรมย์ในการท างานน้อย จึงส่งผลให้ เกิดความรู้สึกวิตกกังวลและ อึดอัดใจในการท างาน รวมถึงอาจจะ
รู้สึกไม่มีความสุข หม่นหมองหรือเศร้าโศก ดังนั้น ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในการส่งเสริมให้ข้าราชการ
และบุคลากรมีการจัดสรรเวลาเพื่อพักผ่อน หรือเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมภายในเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ลด
ความเครียด เสริมสร้างกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อพัฒนาความสุข เช่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพออก
ก าลังกาย การจัดกีฬา การจัดกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น นอกจากนี้ข้าราชการและบุคลากรควรพัฒนา
ตนเองในด้านความคิด และบุคลิกภาพในทางบวก รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งช่วยลดความตึงเครียด ท าให้สมองและร่างกายผ่อนคลาย เตรียมรับมือกับการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ 
 2. ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) จากการศึกษาความสุขในการท างานของข้าราชการและ
บุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจใน
งาน (Pleasure) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งแสดงออกถึงข้าราชการและบุคลากรพร้อมยินดีที่
จะปฏิบัติงาน มีความรู้สึกเต็มใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังมีส่วนน้อยที่ ยังรู้สึกไม่ชอบใจและ
ถูกใจในงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงไมแพลิดเพลินในงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นผู้บริหารจึงควร
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความถนัดหรือความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ควรส่งเสริม
ให้จัดสถานที่ท างาน ให้สวยงาม มีความปลอดภัย และจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้สถานที่ท างานเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ดีและมีความสุขในการท า งาน 
 3. ความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-Validation) จากการศึกษาความสุขในการท างานของ
ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความกระตือรือร้นในการท างาน (Self-Validation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่ง
แสดงออกถึงข้าราชการและบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าไม่อยากท างานทุกวัน ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาในการ
ท างาน ไม่ค่อยตื่นตัว และกระตือรือร้นในการท างาน รวมถึงมีความคล่องแคล่ว ว่ องไว รวดเร็ว 
กระฉับกระเฉงน้อยลง ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ท า เมื่อมีการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารควรมีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทน ให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากร นอกจากนี้ควรพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ จึงจะท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานที่มีความสุขได้มากยิ่งขึ้น 

4. ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีเพศ อายุ 
และระดับการศึกษาต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งแสดงออกถึงข้าราชการ
และบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชาย ต่างได้รับสิทธิและหน้าที่พลเมืองอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมถึงความเสมอภาค กฎเกณฑ์และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่จ ากัดขอบเขตว่าเพศใด
ควรประพฤติหรือปฏิบัติเช่นใด และมีการแบ่งอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ มี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีโครงการพี่สอนน้อง ซึ่งให้รุ่นพี่สอนรุ่น
น้อง ช่วยให้ค าปรึกษาพร้อมค าแนะน าเพื่อแก้ปัญหา เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน จะท าให้
เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด การมอบหมายงานและต าแหน่งหน้าที่ในการท างานที่เหมาะสมต่างกันตาม 
ระดับการศึกษา ความสามารถและความถนัด จึงท าให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพไม่ ดังนั้น ผู้บริหารควร
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ให้ความส าคัญในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าและเติบโตในอนาคตอย่างเท่า
เทียม มีการอบรมเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับจัดกิจการกรรมสันทนาการ เพื่อความผ่อนคลาย ลดความตึง
เครียดในงาน 
 5. ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีสถานภาพ
ต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งแสดงออกถึงข้าราชการและบุคลากรที่มี
สถานภาพสมรม และสถานภาพโสด/หม้าย/หย่ามีความสุขในการงาน โดยไม่มีสถานภาพมาเป็นอุปสรรค
ในการท างานแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้บริหารควรมีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนอยู่สม่ าเสมอ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
แก่ข้าราชการและบุคลากร และจัดกิจการกรรมสันทนาการ เพื่อความผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดในงาน 
 6. ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกันแต่มีข้าราชการและบุคลากรที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 20,000 บาท กับ 20,001 - 40,000 บาท และ 60,001 บาทขึ้นไป มีความสุขในการท างาน 
ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) ต่างกัน เพราะผู้ที่มีรายได้มากข้ึน มีผลกับความสุขในการท างานมาก ดังนั้น 
ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง หรือบุคลากรดีเด่นจากช่วงนี้ เพื่อให้ตัวอย่างที่ดี หรือ
แนวปฏิบัติเพื่อการท างานที่มีความสุข และคอยเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้กับผู้ที่ไม่มีความสุขในการ
ท างาน 
 7. ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานต่างกันท าให้ความสุขในการท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกันแต่มีข้าราชการ และบุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติ 0 – 5 ปีและ 6 – 10 ปี กับ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานนาน จะส่งผลต่อ
ความสุขในการท างาน ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง หรือบุคลากรดีเด่นจาก
ช่วงนี้ เพื่อให้ตัวอย่างที่ดี หรือแนวปฏิบัติเพื่อการท างานที่มีความสุข และคอยเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา
ให้กับผู้ที่ไม่มีความสุขในการท างาน อีกทั้งคอยเก็บวิธีการ แนวทางการปฏิบัติ และแนวทางแก้ไขปัญา
ความสุขในการท างานไว้เป็นข้อมูลในภายภาคหน้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เช่น สวัสดิการและค่าตอบแทน  การก าหนดขั้นตอนการท างาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจอื่น เพื่ อที่จะได้น ามา
ปรับปรุงหรือสร้างแบบแผนเพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงข้าราชการและบุคลากรในส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไปที่แตกต่างจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของประชากร
จากเดิมที่เป็นเพียงส านักงาน อาจจะเพิ่มเป็นระดับกรม หรือกระทรวง เพื่อให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น และ
ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 
 3. ควรท าการวิจัยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมด้วย 
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