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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2) เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล3)เพื่อศกึษาปัจจัยที่มีผล

ต่อความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กลุ่มตัวอย่าง

ในงานวิจัยครั้งนี้คือพนักงานกลุม่บริหาร กลุ่มวิชาการ และกลุ่มอำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้งสิน้ 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว One (-way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะนำไปสู่การ

เปรียบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้วิธีLSD และสถิติการถดถอยพหุคูณMultiple( Regression Analysis) 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ที่มีเพศต่างกัน ทำให้ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมตา่งกัน และพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีอายุ ระดบัการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ

ประเภทบุคพนักงาน (กลุ่มงาน) ต่างกันทำให้ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่ต่างกันนอกจากนี้ปัจจัยด้าน
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สภาพแวดล้อมในการทำงาน ปจัจัยด้านการพัฒนาบุคลกรและปัจจัยด้านมีประชาธิปไตยในองค์กรมีผลต่อ

ความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

คำสำคัญ : ความสุขในการทำงาน; สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the happiness at work of the Institute for 

the Promotion of Teaching Science and Technology, 2) to study the happiness at work of the 

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology by Personal factors ,3) to 

study factors that promote happiness at work affecting the happiness at work of the Institute 

for the Promotion of Teaching Science and Technology. The sample group was 180 people of 

management employees, academic employees and administration employees at the Institute 

for the Promotion of Teaching Science and Technology. 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 statistically significant different 

testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 

which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

 The results of hypothesis testing showed that employees at the Institute for the 

Promotion of Teaching Science and Technology with different gender caused different the 

happiness at work of the Promotion of Teaching Science and Technology. And employees at 

the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology with different age 

education level salary level duration of work and employees’ type did not caused different 

the happiness at work of employees at the Institute for the Promotion of Teaching Science 

and Technology. Moreover, working Environment factors human resource development factors 

and organizational democracy factors affecting the happiness at work of employees at the 

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. 

Keywords: work happiness; the Institute for the Promotion of Teaching Science and 

Technology 
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บทนำ 

การทำงานเปน็กิจกรรมที่จำเปน็และเปน็กิจกรรมเฉพาะมนุษย ์ซึ่งมีเพียงมนุษย์เทา่นัน้ที่ต้องทำงาน 

และมีเพียงมนุษย์เท่านัน้ที่ทำงานได้ โดยการทำงานของมนุษย์แตกต่างจากการกระทำตามสัญชาตญาณของสัตว์  

กล่าวคือ การทำงานของมนษุยน์ั้น จะมผีลของการกระทำเกิดขึ้นในสมองก่อนที่ลงมือทำงาน เป็นกิจกรรมที่มี

เป้าหมาย ทำตามทักษะ และความรู้สึก มีการตัดสนิใจก่อนว่าจะทำอะไร ตลอดจน มีความตระหนักถึงผลที่จะ

กระทบต่อคนอ่ืน ความสำคัญของการทำงาน ช่วยให้มนุษย์สามารถสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ (ไพศาล 

ไกรสิทธิ์, 2559) 

 ความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ และแสดงออกถึงความสุขได้ทางด้านร่างกาย  

ความสุขในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกทางบวกที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

การ (สุมาลี ดวงกลาง ,2560)   

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 2.เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)โดย จำแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อ

ความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีเพศ อายุ

ระดับการศึกษา ระดบัเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานและประเภทพนักงาน (กลุ่มงาน) ที่ต่างกัน น่าจะทำ

ให้ ความสุขในการทำงานตา่งกนั สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทีส่่งเสรมิความสุขในการทำงาน ได้แก่ด้านค่าตอบแทน

การทำงาน ดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดา้นความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงานด้านการพฒันา

บุคลากร ด้านมีประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทำงาน ด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความพงึพอใจในการปฏิบัติงานน่าจะมีผลต่อ ความสุขในการ

ทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปน็การศึกษาเก่ียวกับความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)โดยมีขอบเขตงานวิจัยดงัหัวข้อต่อไปนี้ 
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1. ขอบเขตของประชากรพนักงานกลุ่มบริหาร จำนวน 33 คน พนักงานกลุ่มวิชาการจำนวน 162 คน 

พนักงานกลุ่มอำนวยการจำนวน 133 คน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ประจำปี งบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 328 คน (ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร ฝา่ยทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองค์กร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)) ซึ่งจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 

180 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระประกอบด้วยประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน และประเภทพนักงาน (กลุ่มงาน) ปัจจัยที่สง่เสริมความสขุในการทำงาน

ด้านค่าตอบแทนการทำงาน (เงินเดือนและสวสัดิการ) ดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความมั่นคงและ

ความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านมีประชาธปิไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต

กับการทำงาน ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดา้นความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 

2.2 ตัวแปรตามคือความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.)ประกอบดว้ย  ด้านสุขภาพร่างกายดีและด้านจิตใจ 

3.ระยะเวลาทำการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่เดือน  ธันวาคม 2563 ถึงเดือน มกราคม 2564 

ประโยชจน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้ทราบถึงระดับความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี (สสวท.) ,เพื่อทราบถึงความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสุขในการทำงาน   

 ความสุขในการทำงานเกิดจากความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน ซึ่งความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน เกิด

จากองค์ประกอบที่หลากหลายดังนี้ความรู้สึกมัน่คงปลอดภัย คือ ความมั่นคง การได้รบัความเป็นธรรมจาก

ผู้บังคับบัญชา สถานทีท่ำงานและการจัดการ ด้วย (ศิรินทิพย์  ผอมน้อย , 2560)  

แนวคิดทฤษฎีปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงาน 

ค่าตอบแทน (Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน คา่ใช้จา่ยนี้อาจ

จ่ายในรูปตัวเงนิหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ (สำนักข้าราชการพลเรือน,ก.พ. ) สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง 

ภาวะหรือสภาพต่าง ๆ ที่เปน็อยู่ล้อมรอบตัวของคนทำงานในขณะที่ทำงานหรือประกอบอาชีพในสถานที่ทำงาน

หนึ่ง ๆ (Health Workplace Happy for Life) (สำนักงานอนามัยสิง่แวดล้อม,กรมอามัย) ความก้าวหนา้และ
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ความมั่นคงในสายอาชีพ คือ การที่องค์กรหรือหน่วยงานกำหนดความก้าวหนา้ในอาชพี การเลือ่น เงินเดือน การ

เลื่อนตำแหน่ง (ลัดดาวลัย์ สำราญและคณะ ,2561) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพฒันา บุคลากรเป็น

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการมุ่งจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ (รุ่งรัตนา บุญ-หลง, 2554) 

แนวคิดประชาธปิไตยกบัการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรธุรกิจของประเทศไทยประชาธปิไตยตาม

บริบทสงัคมไทยที่ (ศิริพร มณีพนัธ์ 2560) ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการทำงานวา่ หมายถึง การกำหนดเวลา

ในการ ดำเนินชีวิตให้มีสัดสว่นทีเ่หมาะสมสำหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง (สุลีวลัย์ หมีแรตร์, 2559) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการทำดีเพื่อสังคม (นพรัตน์ ทองเต็มดวง, 

2559) ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน หมายถึง การปรับตวัเข้ากับเพื่อนร่วมงานด้านความร่วมมือของเพื่อนใน

การปฏิบัติงานและคนอ่ืนดว้ยและการมีเพื่อนดีอันเป็นกลัยาณมิตร (ธดา สิทธิ์ธาดา, 2562) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด เจตคติที่ดีของผู้ปฏิบัตงิาน ที่มีต่อองค์การ โดยถ้าบุคคลได้รับการ

ตอบสนองความต้องการจากองค์การ จะทำให้เกิดขวัญกําลังใจในการในการปฏิบัตงิาน และมคีวามสุขในการ

ทำงาน จึงส่งผลให้การทำงานมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลตอ่องค์การ (จิดาภา พิทักษ์กรสกลุ ,2557) 

งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

(นูร์ปาซยีะห์ กูนา ,2562) ศึกษาเร่ือง “ความสุขในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

ในอำเภอเมื่องปัตตานี จังหวัดปตัตานี” ผลวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงาน ดา้น

สัมพันธภาพในที่ทำงาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้นมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมื่องปัตตานีจังหวดัปัตตานี  

(ภัทรดนัย ฉลองบญุ, 2561) ศึกษาเร่ือง “ความสุขในการปฏิบตังิานของบุคลากรภาครัฐ”ความสุขใน

การทำงานคือการรับรู้ของบุคลากรหรืออารมณ์ความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขกับภารกิจ  

 (ภัทรดนัย ใต้ไธสง, 2561) ศึกษาเร่ือง “ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ทรู ดิสทรบิิวชัน่ 

แอนด์ เซลส์ จำกัด พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษทั ทรู 

ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความสุขในการทำงานภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยไดน้ำแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขและผา่นความเห็นชอบของอาจารย์แล้วมา

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์เก็บข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดจำนวน 180 คน

หลังจาก เก็บรวบรวมข้อมูลครบ 180 ชุด จะดำเนินการในขัน้ต่อไป คือ การนำข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์ คำนวณ

ผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 เมื่อผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแลว้ จึงได้นำข้อมูลนัน้มา ประมวลผลด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กบัตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุม่ 

ได้แก่ปัจจัยสว่นบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงนิเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

และประเภทพนักงาน (กลุ่มงาน) 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ปัจจัยด้านค่าตอบแทนการทำงาน (เงินเดือนและสวัสดิการ) ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดา้นความมัน่คงและความก้าวหนา้ในการทำงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านมี

ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหวา่ชีวิตกบัการทำงาน ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดา้นความพึงพอใจในการปฏบิัติงานและความสุขในการทำงานของพนักงาน

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

2.1 ความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

จำแนกตาม เพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบt-test 2.2 ความสุขในการทำงานของพนักงาน

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานและประเภทพนักงาน (กลุ่มงาน) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ แตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเปน็รายคูโ่ดยใช้วิธี LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่าตอบแทนการทำงาน (เงนิเดือนและสวัสดิการ) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ด้านความมั่นคงและความกา้วหน้าในการทำงาน ดา้นการพัฒนาบุคลากร ด้านมปีระชาธปิไตยในองค์กร ด้าน

ความสมดุลระหวา่ชีวิตกบัการทำงาน ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ดา้น

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression 

Analysis) 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) โดยภาพรวม มีระดับความสุขมากที่สุด  
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2.ผลการเปรียบความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดับเงนิเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน และประเภทพนักงาน (กลุ่มงาน) 
สามารถสรุปการวิจัย ไดด้ังนี ้

2.1 พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ที่ มีเพศ ระดับการศกึษา
ระดับเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ต่างกัน ทำให้ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมต่างกัน 

2.2 พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ที่มีอายุระดบัการศึกษา 
ระดับเงินเดือนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประเภทบุคลกร ต่างกันทำให้ความสุขในการทำงาน โดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน 

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งเสริมความสุขในการทำงานที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงาน ดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดา้นการพัฒนาบคุลากร
และด้านมีประชาธปิไตยในองคก์ร มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

3.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงาน ดา้นดา้นคา่ตอบแทนการทำงาน (เงินเดือนและสวัสดิการ) 
ด้านความมั่นคงและความกา้วหน้าในการทำงาน ดา้นความสมดลุระหว่างชวีิตกับการทำงาน ดา้นความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ด้านความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ดา้นความพึงพอใจในการปฏบิัติงานไมม่ีผลต่อความสุข
ในการทำงานของของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

สามารถสรุปตามวัตถปุระสงคไ์ด้ดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) โดยภาพรวม มีระดับความสุขมากที่สุด 

1.1 ด้านสุขภาพร่างกายดีพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มี

ระดับความสุขในการทำงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันสง่เสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (2562) กล่าวไวว้่า ความสมดุล

ระหว่างชีวิตกบัการทำงานโดยสว่นรวม (the total life space)  และสอดคล้องกับแนวคิดของ (สิรินทร แซ่ฉั่ว, 

2553) กล่าวไว้ว่า กฎระเบียบในด้าน เวลาการทำงานที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Work Schedules) ก็มีผล

ต่อการสร้างความพึงพอใจในงาน  
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1.2 ด้านจิตใจพบวา่พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีระดับ

ความสุขในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมสิริ โตกะคณุะ(2560) กล่าว

ว่า ความสุขในการทำงาน (Joy at Work) คือ ผลที่มาจากการ กระทำที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของภัทรดนัย ใต้ไธสง (2561) เร่ืองความสุขในการทำงานของพนักงานบริษทั ทรู ดสิทริบิวชัน่ 

แอนด์ เซลส์ จำกัด พืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”มีความสุขในการทำงานภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง 

2.ผลการศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ประเภทพนักงาน (กลุ่มงาน) สามารถสรุป ได้ดงันี้ 

2.1พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีเพศต่างกันทำให้

ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) กล่าวไว้วา่

จากการที่ศึกษา ความสุขในการทำงานของครูในอำเภอเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต1พบว่าครูชายและหญิงมีความสุขในการทำงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนั และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จิราภร ฤกษ์ชนะ (2559) กล่าวไว้ว่าจากการศึกษาแนวทางการสร้างความสุขในการทำงานใน

องค์กรกรณีศึกษา: บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองกล่าวไว้วา่การให้ความสำคัญ

ต่อความสุขในการทำงานในองคก์รด้านแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง  

2.2 พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ที่มีอายุตา่งกันทำให้

ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรดนัย ใต้ไธสง (2561) ที่ศึกษา 

ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัดพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบนพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอายุ กับระดับความสุขในการทำงานของพนักงาน 

พบว่า คา่เฉลี่ยระดับความสุขในการทำงานไม่แตกตา่งกัน ซึง่ไมส่อดคล้องกับงานวิจัย ของ จิราภร ฤกษ์ชนะ 

(2559) จากการศึกษาแนวทางการสร้างความสุขในการทำงานในองค์กรกรณีศึกษา:บริษัทแห่งหนึ่งในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดจงัหวัดระยองกล่าวไว้ว่าจากการที่ศึกษาความสุขในการทำงานของพนักกลุ่มอายต่างกัน

ให้ความสำคัญความสุขในการทำงานในองค์กรแตกต่างกัน  

2.3 พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การศึกษาต่างกัน ทำให้

ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวปราณี ปาริฉัตตก์ุล (2559) 

กล่าวไว้วา่จากการที่ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จํากัด พบวา่ พนักงานที่มี

ระดับการศึกษาตา่งกัน มีความคิดเห็นต่อความสุขในการทำงานในภาพรวมไม่ต่างกนัและสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ศิรินธร สายสุนทรและคณะ (2558) กล่าวไว้วา่จากการศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท 
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แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าระดบัการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี

ความสุขในการทำงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

2.4 พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีระดับเงนิเดือนตา่งกันทำให้

ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจยัของ วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) 

กล่าวว่าจากการที่ศึกษาการศึกษาความสุขในการทำงานของบคุลากรสายสนบัสนนุมหาวิทยาลัยรามคำแหง

พบว่าบุคลากรสายสนับสนนุมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความสุขในการ

ทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกันและไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของศิรินธร สายสุนทรและคณะ (2558) ที่กล่าวไว้

ว่าจากการศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด พบวา่

พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความสุขในการทำงานด้านความสำเร็จแตกต่างกัน  

2.5 พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน

ทำให้ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ เมธาพร ผังลกัษณ์ (2559) 

ที่ได้ศึกษาความสุขในการทำงานของครูในอำเภอเมืองสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 กล่าวไว้วา่ครูทีมีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความสุขในการทำงานโดยรวมแตกต่าง

กัน และไมส่อดคล้องกับงานวิจยัของ นายจิระสนัต์ วงษ์วรสันต ์(2560) กล่าวไว้ว่าจากการที่ศกึษา ความสุขใน

การทำงานของเจ้าหน้าที่สื่อสารกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พบวา่  

ระยะเวลาการทำงานที่แตกตา่งกัน มีผลต่อความสุขในการทำงานที่แตกตา่งกัน  

 2.6 พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทีป่ระเภทพนักงาน (กลุ่มงาน) 

ต่างกันทำให้ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไมต่่างกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกับ เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ที่ได้

ศึกษาความสุขในการทำงานของครูในอำเภอเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ครูทีมีวิทยฐานะตา่งกัน มีความสุขในการทำงานโดยรวมแตกต่างกัน ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของจิราภร 

ฤกษ์ชนะ (2559) จากการศึกษาแนวทางการสรา้งความสุขในการทำงานในองค์กรกรณีศึกษา:บริษัทแห่งหนึ่งใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองพบว่าผู้กรอกแบบสอบถามที่มีตำแหน่งงานต่างกันให้ความสำคัญ

ความสุขในการทำงานในองค์กรด้านสุขภาวะทางอารมณ์และด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณผู้ที่มตีำแหน่งงาน

ต่างกัน  

3.ศึกษาปัจจัยที่สง่เสริมความสขุในการทำงานดา้นค่าตอบแทนการทำงาน ดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ด้านความมั่นคงและความกา้วหน้าในการทำงาน ดา้นการพัฒนาบุคลากร ด้านมปีระชาธปิไตยในองค์กร ด้าน

ความสมดุลระหวา่งชวีิตกับการทำงาน ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานมีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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3.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้น ดา้นคา่ตอบแทนการทำงานที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของ

พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่ส่งเสริม

ความสุขในการทำงานด้าน ค่าตอบแทนการทำงานในระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบแนวความคิดของ นูร์ปาซี

ยะห์ กูนา (2562) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความสุขในการทำงานของบคุลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง

ปัตตานี จังหวัดปตัตานี กล่าวไวด้้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

อำเภอเมืองปัตตานจีังหวัดปัตตานีมีความเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ สิริ

นทร แซ่ฉั่ว  (2553)ที่ศึกษาเร่ืองความสุขในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิง

สร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน กล่าวไว้ว่า การจา่ยค่าตอบแทนกับความสุขในการ

ทำงาน จากผลการศึกษาเชิงปรมิาณพบวา่ ผลค่าเฉลี่ยดา้นการจ่ายค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

3.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมผีลต่อความสุขในการทำงานของ

พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. ให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่ส่งเสริมความสุข

ในการทำงานดา้น สภาพแวดลอ้มในการทำงานในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ จิราภร ฤกษ์

ชนะ (2559) แนวทางการสร้างความสุขในการทำงานในองค์กรกรณีศึกษา: บริษัทแห่งหนึ่งในนคิมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยองกลา่วไว้ว่า ด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานซึ่งประกอบไปด้วย สงัคม และสถานที่ในการ

ทำงานการสรา้งบรรยากาศให้เกิดความสุขในการทำงานเป็นประโยชน์ทั้งคนงาน และนายจ้างและสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ วิชัย อุตสาหจิต (2557)  ที่ได้ศึกษาเร่ืองวันแห่งความสุขในการทำงานพบว่า จากข้อค้นพบใน

การศึกษา “วันแห่งความสุขในการทำงาน” สามารถสรุปลักษณะความสุข ที่คนทํางานโดยทั่วไปมีความต้องการ

ให้เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปจัจัยที่เก่ียวข้องกับความสุข ของคนทํางาน 7 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยที ่7 กล่าวถึง

สังคม สถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อม : สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คนในสังคม

อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีน้ำใจให้กันและกัน การคมนาคมสะดวกปลอดภัย เครือข่าย การสื่อสารครอบคลุม

รวดเร็ว 

 3.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงานมีผลต่อความสุขใน

การทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่วนใหญ่ของพนักงานให้

ความสำคัญต่อปัจจัยทีส่่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความมั่นคงและความก้าวหนา้ในการทำงานโดยรวม

ในระดับมากทีสุ่ดซึ่งซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรดนัย ฉลองบุญ (2561) ความสุขในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภาครัฐกล่าวไว้องค์กรแห่งความสุข ( Happy Workplace) โดยในเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล 

Happinometer นี้ 9 มิติซึ่งมิตทิี่  9 Happy Work Life และสอดคล้องงานวิจัยของ จิราภรณ์ ภู่สมบูรณ์ 

(2556) ศึกษาเร่ืองความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จังหวัด
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สกลนครพบวา่ ความกา้วหน้าในอาชีพมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับกับความสุขในการปฏิบตัิงานของ

พยาบาลวชิาชีพ 

3.4 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นการพฒันาบุคลากรมีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สว่นใหญ่พนักงาน ให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่

ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความสำเร็จในงานโดยรวมในระดับมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

นางสุมาลี ดวงกลาง (2560) ไดศ้ึกษาความสุขในการทำงานกับประสิทธผิลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ทัณฑ

สถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กลา่วไว้วา่ ด้านการศึกษาหาความรู้ ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการทำงานของ

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ด้านการศึกษาหาความรู้ อยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่า ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภัทรดนัย ฉลองบุญ (2561) ความสุขในการปฏิบัตงิานของบุคลากรภาครัฐกล่าวไว้

องค์กรแห่งความสุข ( Happy Workplace) โดยในเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล Happinometer นี้ 9 มิติ

ซึ่งมิติที่ 4ได้กลา่วถึง Happy brain 

3.5 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นมปีระชาธิปไตยในองค์กร มีผลต่อความสุขในการทำงานของ

พนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สว่นใหญ่ พนักงาน ให้ความสำคัญต่อ

ปัจจัยที่สง่เสริมความสุขในการทำงานดา้นมปีระชาธิปไตยในองค์กร โดยรวมในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

บทความของ กอปรลาภ อภัยภกัดิ์ (2563) ที่ศึกษา บรรยากาศองค์กรแห่งความสุข: คนเบิกบาน งานสำเร็จ 

กล่าวไว้วา่ การสรา้งองค์กรแห่งความสุข ผู้ที่มบีทบาทสำคัญและต้องเป็นผู้ขบัเคลื่อนให้เกิดขึ้น คือผู้บริหาร 

ผู้นำ หรือหัวหน้างาน โดยต้องมุน่เน้นที่การสร้างบรรยากาศที่ดซีึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วิชัย อตุสาหจิต 

(2557)  ที่ได้ศึกษาเร่ืองวันแห่งความสุขในการทำงานพบว่า จากข้อค้นพบในการศึกษา “วันแห่งความสุขในการ

ทำงาน” สามารถสรุปลักษณะความสุข ที่คนทํางานโดยทั่วไปมคีวามต้องการให้เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับ

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสุข ของคนทํางาน 7 ปจัจัย ซึ่งปัจจัยที่ 4 กล่าวถึง วัฒนธรรมองค์การ และ

บรรยากาศในการทำงาน  

3.6ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตกบัการทำงานมีผลต่อความสุขในการ

ทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญต่อ

ปัจจัยที่สง่เสริมความสุขในการทำงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานระดบัมากซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ วิชัย อุตสาหจิต (2557)  ที่ได้ศึกษาเร่ืองวันแห่งความสุขในการทำงานพบว่า จากข้อค้นพบใน

การศึกษา “วันแห่งความสุขในการทำงาน” สามารถสรุปลักษณะความสุข ที่คนทํางานโดยทั่วไปมีความ

ต้องการให้เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสุข ของคนทํางาน 7 ปัจจัย และไมส่อดคล้อง

กับแนวคิดของ สิรินทร แซ่ฉั่ว(2556) ศึกษาเร่ืองความสุขในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา
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อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสรา้งสรรค์เพื่อการใช้งานพบวา่ บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มีระดับ

ค่าเฉลี่ยด้านควาสมดลุในชีวิตการทำงานน้อยที่สุด  

 3.7 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อความสุขในการทำงาน

ของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ความสำคัญต่อปจัจัยที่ส่งเสริม

ความสุขในการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวมในระดับมากทีสุ่ดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ   

ภัทรดนัย ฉลองบุญ (2561) ความสุขในการปฏบิัติงานของบุคลากรภาครัฐกล่าวไว้องค์กรแห่งความสุข ( 

Happy Workplace) เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการจัดการความสุขของมนุษย์ดว้ยการสร้างสมดุล และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย อุตสาหจิต (2557)  ที่ได้ศึกษาเรื่องวันแห่งความสุขในการทำงานพบวา่ จากข้อ

ค้นพบในการศึกษา “วันแห่งความสุขในการทำงาน” สามารถสรุปลักษณะความสุข ที่คนทํางานโดยทั่วไปมี

ความต้องการให้เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสุข ของคนทาํงาน 7 ปัจจัย ในปัจจัยที่ 1  

 3.8 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานมีผลต่อความสุขในการ

ทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ความสำคญัต่อปัจจัยที่

ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานโดยรวมในระดบัมากทีสุ่ดสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ภัทรดนัย ใต้ไธสง (2554) ที่ศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 

แอนด์ เซลส์ จำกัดพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด

ความสุขในการทำงาน กับระดบัความสุขในการทำงานดา้นความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ผลการวจิัยพบว่ามี

ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิสิทธิ์ พึ่งแย้ม (2559) ที่ศึกษา

ความสุขในการทำงานของพนักงาน Call Center บริษัทโทรคมนาคม แห่งหนึ่งในจงัหวัดเชียงใหม่ พบว่าด้าน

ความสัมพันธ์ในที่ทำงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

 3.9 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานมีผลต่อความสขุในการ

ทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ความสำคญัต่อปัจจัยที่

ส่งเสริมความสุขในการทำงานดา้นความสำเร็จในงานโดยรวมในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิสิทธิ์ 

พึ่งแย้ม (2559) ที่ศึกษาความสขุในการทำงานของพนักงาน Call Center บริษัทโทรคมนาคม แห่งหนึ่งใน

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ดา้นความพึงพอใจในงานภาพรวม อยู่ในระดับมากซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ  

ทรรศวรรณ ขาวพราย (2560)ที่ ศึกษาความสุขในการทำงานของพยาบาลวชิาชีพ สงักัดสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครสวรรค์ด้านความพึงพอใจในงานพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการนำไปใช้  
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จากผลการวิจัยคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเปน็ แนวทางในการสร้าง

แผนการปฏบิัติงานเพื่อพัฒนาความสุขของพนักงาน ดังนี้ 

1.ด้านสุขภาพร่างกายดีองค์การควรให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพให้มากข้ึน 2 .ด้านจิตใจองค์การควร

ส่งเสริมเรื่องการจัดสถานที่พักผอ่นหย่อนใจในสถานทีท่ำงาน  

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีเพศต่างกันทำให้ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมต่างกนั 

ปัจจัยที่สง่เสริมความสุขในการทำงาน  

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานมผีลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนั้น องค์การควรให้ความสำคัญและสง่เสริมเร่ืองสภาพแว้ดล้อมที่

เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัตงิาน 

2. ด้านการพัฒนาบุคลกรมีผลตอ่ความสุขในการทำงานของพนกังานสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ดังนั้น องคก์รควรส่งเสริมการจัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ให้พนักงาน อย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านมีประชาธปิไตยในองค์กรมีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนั้นองค์การควรส่งเสรมิสร้างความเทา่เทียมและเสมอภาคให้กับ

พนักงาน ทุกคนในองค์การ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทำการศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของ ของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้พนักมีแรงจูงใจในการทำงานและมีความสุขในการทำงานต่อไป 

2. ควรศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานในองค์การมหาชนอ่ืนๆ  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความสุขในการ

ทำงาน 

3. ควรทำการวิจัยคุณภาพชีวติในการทำงาน ของพนักงานสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 
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