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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การ
อำเภอเมืองชัยนาท 2) เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท โดย
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร 
ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวจิัยครั้งนี้ คอื ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจา้งชั่วคราว
ของที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท จำนวน 67 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรยีบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาทที่มีเพศ อายุ ระดับการศกึษา 
ประเภทของบุคลากร(ตำแหน่งงาน) และประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน)ตา่งกัน ทำให้ความสุขในการ
ทำงานโดยภาพรวมไมต่่างกนั นอกจากนี้ปัจจัยดา้นคุณภาพชีวิตในการทำงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน มผีลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท   
 
คำสำคัญ: ความสุขในการทำงาน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the happiness at work of personnel at 
the Chainat District Office 2) to study the happiness at work of personnel at the Chainat 
District Office by personal factors 3) to study organizational factors that affecting the 
happiness at work of personnel at the Chainat District Office. 
 The sample group was 67 people of government officials permanent employees 
and government employees under the personnel at Chainat District Office. 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 significance 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 personnel at Chainat District Office 
with different gender age education level personnel type and work experience did not 
caused different the happiness at work of personnel at the Chainat District Office. 
Moreover, quality of working life factors and working environment factors affecting the 
happiness at work of personnel at the Chainat District Office. 
 
Keywords: Happiness at work 
 
บทนำ 
 การทำงานนัน้มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง โดยคาดกันว่ามนษุย์ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามของชีวิตอยู่ในที่ทำงาน และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้มนษุย์จะยิ่งใช้เวลาของชีวิตไปกบัการทำงาน
มากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งการทำงานเป็นสิง่ที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ตัวมนุษย์ เพราะเป็นการเปิดโอกาสใน
การแสดงออกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถ อันจะนำมาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต 
หากเวลาส่วนมากของชีวิตที่จะต้องอยู่กับการทำงานนี้มนุษยไ์ดอ้ยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจในชีวติ ก็จะถือได้ว่ามี
ความสุขในการทำงาน และจะสง่ผลต่อชีวิตโดยรวมของบุคคลนัน้ให้มีความสุข  

ปัจจุบนัการให้ความสำคัญกบัการสร้างความสุขในการทำงานนัน้เป็นสิง่ที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลาย
ในประเทศไทย เนื่องจากการทำงานอย่างมีความสุขนัน้จะช่วยให้สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่บุคลากร 
ทำให้บุคลากรเหล่านัน้รู้สึกทำงานแล้วมีความสุข รู้สึกสนุกเวลาทำงาน รู้สึกว่าตนมีสว่นร่วมในการทำงาน     
มีความตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้ออกมาดี รู้สึกว่างานที่ตนทำนัน้มีความมั่นคงและมโีอกาสเจริญเติบโต
ก้าวหน้า รวมทั้งการมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ก็จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมของทีท่ำงานดี
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นำไปสู่การเกิดความสุขในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันในองค์กร ปราศจากความ
ขัดแย้งและการแบ่งเปน็หมู่เหล่า โดยสรปุแล้วการทำงานอย่างมีความสุขนัน้จะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 
สามารถสร้างผลผลิตหรือผลประกอบการที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธภิาพและมี
ประสิทธผิล 

อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาครองจากจังหวัด ประกอบขึ้นจากท้องที่หลายตำบล
รวมกันขึ้นเป็นอำเภอ โดยที่ทำการปกครองอำเภอนั้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) และกรมการปกครองนั้นมีภารกิจเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
ภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดนิแดน และการทะเบียน
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสขุในสังคม
อย่างยั่งยืน ที่ทำการปกครองอำเภอมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 
2559 คือ 1. ดำเนินการเก่ียวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ 2. ดำเนินงานตามอำนาจหนา้ที่
ของสำนักงานอำเภอ 3. ดำเนินงานเก่ียวกับราชการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และ 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอ
เมืองชัยนาท ซึง่จะศึกษาเก่ียวกบัความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท โดยมี
แนวคิดในการวิจัย คือ ศึกษาระดับความสุขในการทำงานของบคุลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท จำแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร(ตำแหน่งงาน) ประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน) 
และศึกษาปจัจัยแต่ละด้านที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท 
 2. เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท โดยจำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นองค์กรทีม่ีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมือง
ชัยนาท 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่าง คือ บุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท ประจำปี 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลากร 4 ประเภท คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจา้งชั่วคราว รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 67 คน (รายงานขอ้มูลบุคลากรของที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ณ 26 มกราคม 2564) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 67 คน  
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นการศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอ
เมืองชัยนาท โดยมีความสุขทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการมีสุขภาพดี ด้านการมจีิตใจดี ด้านการมคีรอบครัวดี 
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และด้านการมีการเงินดี และศึกษาปัจจยัด้านองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการทำงานทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านคุณลักษณะของงาน และดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยสว่นบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทของบุคลากร(ตำแหน่งงาน) ประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน) ปจัจัยด้านองค์กร ประกอบไปด้วย 
ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านคุณลักษณะของงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท 
ประกอบไปด้วย ด้านการมีสุขภาพดี ด้านการมีจิตใจดี ดา้นการมีครอบครัวดี ด้านการมีการเงินดี 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของ
บุคลากร(ตำแหน่งงาน) และประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน)ที่ตา่งกัน มีผลต่อความสุขในการทำงาน
ต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ได้แก่ ด้านคุณภาพชวีิตในการทำงาน ดา้น
คุณลักษณะของงาน และดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่
การอำเภอเมืองชัยนาท 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบถึงระดับความสขุในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท 
 2. เพื่อให้ทราบถึงความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท โดยจำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยดา้นองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอ
เมืองชัยนาท  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความสุขในการทำงาน และปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ในการทำงาน สามารถสรุปได้ดงันี้ 
ความสุขในการทำงาน 
 สำนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552, อ้างถึงใน ชินกร น้อยคำยาง และปภาดา 
น้อยคำยาง, 2555 หน้า 14-15)  ได้ใช้แนวคิดเร่ืองการทำงานอย่างมีความสุขนี้เปน็แนวทางในการดำเนิน 
งานเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สขุภาพที่ดีขององค์กร ประกอบด้วย 
 1. สุขภาพดี (Happy Body) ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งทั้งกายและใจ  

2. น้ำใจงาม (Happy Heart) กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน  



5 
 

 3. สังคมดี (Happy Society) สนับสนุนให้เกิดความรักความสามัคคี เอ้ือเฟื้อต่อชุมชนที่บุคลากร
ทำงานและพักอาศัย ให้มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี  
 4. ผ่อนคลาย (Happy Relax) ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งตา่ง ๆ ในการดำเนนิชีวิต 
การสร้างกิจกรรมบันเทิงพักผ่อน ลดความเครียดในการทำงาน  
 5. พัฒนาสมอง (Happy Brain) ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน ชีวิตมัน่คง  
 6. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนากระตุน้ให้เกิดความศรัทธา      
มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต  
 7. ปลอดหนี้ (Happy Money) สนับสนนุให้บุคลากรรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จา่ย
ของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ไม่มีหนี้สินลน้พ้นตัว  
 8. ครอบครัวดี (Happy Family) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในความสำคัญของครอบครัว การ
ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน การสรา้งครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น  
 
ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
 Huse and Cummings (1985 อ้างถึงใน เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ และคณะ, 2559 หน้า 81-82) 
ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวติในการทำงานของ Walton แล้วนำมาประยุกต์ ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกได้เป็น 8 ด้านดังนี้ 

1. รายได้และประโยชน์ตอบแทน (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง การได้รับ
รายได้ และผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐาน ผู้ปฏิบัตงิานมีความรู้สึกวา่มีความเหมาะสม
และเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากงานอ่ืน ๆ 

2. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสง่เสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Environment) หมายถึง การ
ที่พนักงานไดป้ฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีสถานที่ทำงานทีไ่ม่ไดส้่งผลเสียต่อสุขภาพ 

3. การพัฒนาศักยภาพของผูป้ฏบิัติงาน (Development of Human Capacities) หรือ “โอกาส
พัฒนาศักยภาพ” หมายถึง การที่ผู้ปฏิบตัิงานได้มโีอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเองจากงานทีท่ำ โดย
พิจารณาจากลักษณะของงานทีป่ฏิบัติ ได้แก่ งานที่ได้ใช้ทักษะและความสามารถหลากหลาย งานที่มีความ
ท้าทาย งานที่ผูป้ฏิบัติมีความเปน็ตัวของตัวเองเวลาทำงาน งานที่ได้รับการยอมรับวา่มีความสำคัญและงานที่       
ผู้ปฏิบัตไิด้รับทราบผลการปฏบิตัิงาน 

4. ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน (Growth and Security) หมายถึง การปฏิบัตงิานมี
โอกาสที่จะกา้วหน้าในอาชีพและตำแหน่งอย่างมั่นคง 

5. สังคมสัมพันธ์ (Social Integration) หมายถึง การทีผู่้ปฏบิัตงิานเปน็ที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน       
ที่ทำงานมบีรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทรต่อกัน ปราศจากการแบง่แยกเป็นหมู่เหล่า    
ผู้ปฏิบัตไิด้รับการยอมรับและมีโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่น 
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6. ธรรมนูญในองค์การ (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน       
มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบตัิงานได้รบัการเคารพในสิทธิ์และความเป็นปัจเจกบุคคล 
ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม 

7. ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึง ภาวะทีบุ่คคลมีความสมดุลในช่วงชีวิต
ระหว่างปฏิบตัิงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาทีไ่ด้พกัผ่อน คลายเครียดจากภาระหน้าที่ทีต่้อง
รับผิดชอบต่อสงัคม 

8. ความภูมิใจในองค์การ (Organization Pride) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่มีความภูมิใจ     
ที่ได้ปฏบิัติงานในองค์การที่มชีื่อเสียง และได้รับรู้ว่าองค์การอำนวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม  
 
คุณลักษณะของงาน 
 โดย J.Richard Hackman and G.R. Oldham (1975) อธิบายองค์ประกอบและคุณลักษณะของ
งานออกเป็น 5 มิติ ดังนี ้
 1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) หมายถึง จำนวนทักษะที่แตกตา่งกันทีต่้องใช้ในการ
ทำงานเพื่อให้งานบรรลผุล  
 2. ความต่อเนื่องของงาน (Task Identity) หมายถึง ขอบเขตความรับผิดชอบของงานที่กำหนดให้
ผู้ปฏิบัตงิานได้ทำ ซึ่งผู้ปฏิบตัิงานสามารถปฏิบัตงิานนัน้ ๆได้ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการและปรากฏผลงาน
อย่างชัดเจน  
 3. ความสำคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง ลักษณะของงานซึ่งจะมี ความสำคัญและ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเปน็อยู่ของผู้อ่ืน ทั้งในหรือนอกองค์กร  
 4. ความมีอิสระในการปฏิบัตงิาน (Autonomy) หมายถึง ระดบัความมีอิสระ เสรีภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้วิจารณญาณของตนในการตัดสนิใจกำหนดวิธกีารทำงาน ระยะเวลาที่ใช้ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน  
 5. ผลตอบรับจากงาน (Feedback) หมายถึง ระดับการได้รับขอ้มูลย้อนกลับของผู้ปฏบิัติงาน
เก่ียวกับผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน  
 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 Martin, Jones ad Callan (2005 อ้างถึงใน วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช, 2560 หน้า 108) ได้แบ่ง
ประเภทของสภาพแวดล้อมในการไว้ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง อุณหภูมิพื้นที่ ภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศ เป็นสภาพแวดลอ้มที่สำคัญในแง่ของการเป็นรปูแบบความสัมพันธ์กบัมนุษย์ในตอนแรก ๆ 
 2. สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หมายถึง ผู้คนที่อยู่โดยรอบทัว่ไปและมผีลต่อ
บุคคลนัน้ ๆ อาจจะมีกิจกรรมร่วมกันหรือไม่มีก็ได้ 
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 3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) สำคัญมากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่มนษุย์
สร้างขึ้นทัง้หมด เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ เครื่องจักร กฎหมาย ประเพณี ความเชื่อ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยในงานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามโดยไม่มีการทดลองแบบตัดขวาง (Cross section studies) ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท ประจำปี 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลากร 4 ประเภท คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจา้งชั่วคราว     
รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 คน (รายงานข้อมูลบุคลากรของที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ณ 26 มกราคม 2564)   
 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 67 เนื่องจากทราบจำนวนบุคลากรของที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาทอย่าง
แน่นอน และจำนวนประชากรนัน้มีน้อยกว่า 100 คน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างตามจำนวนบุคลากร     
นั่นคือ 67 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายเปิดและปิด ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร(ตำแหน่งงาน) และประสบการณ์ในการทำงาน
(อายุงาน) มีจำนวนข้อคำถามทัง้หมด 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับ
ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ซึ่งคำถามจะประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการมีสุขภาพดี ด้านการมีจติใจดี ด้านการมีครอบครัวดี และด้านการมีการเงินดี รวมมีจำนวนข้อคำถาม
ทั้งหมด 16 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ปจัจัยที่มีผลต่อความสขุในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท เปน็
คำถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยดา้นองค์กร ที่ประกอบไปด้วย ดา้นคุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้านคุณลักษณะ
ของงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 18 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ทา่นคิดวา่ความสุขในการทำงานตามอุดมคติของท่านคืออะไร เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับ
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท มีจำนวนข้อ
คำถาม 1 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของบุคลากร(ตำแหน่ง
งาน) และประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน) 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร
ที่มีระดับการวัดเชงิปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดา้นคุณลักษณะของงาน ดา้น
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสุขในการทำงานของบคุลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
  2.1 ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท จำแนกตามเพศ จะ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 
  2.2 ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท จำแนกตามอายุ 
ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร(ตำแหน่งงาน) และประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน) จะใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การ
เปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธ ีLSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดา้นคุณลักษณะของงาน และดา้น
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มผีลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท        
จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท โดยภาพรวม     
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสุขในการ
ทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ด้านการมีสุขภาพดี ด้านการมีจิตใจดี ดา้นการมีครอบครัวดี 
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในระดบัมากที่สดุตามลำดบั ส่วนด้านการมีการเงินดี มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับความสุขในระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท จำแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร(ตำแหนง่งาน) ประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน) 
สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงันี ้
  2.1 บุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของ
บุคลากร(ตำแหน่งงาน) ตา่งกัน ทำให้ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
  2.2 บุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทที่มีประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน)ตา่งกัน 
ทำให้ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ความสุขในการทำงาน 
ด้านการมีสุขภาพดี ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการทำงาน ที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของ
บุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ดา้นคุณภาพชีวิตในการทำงาน และด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน มผีลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท 
  3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ดา้นคุณลักษณะของงาน ไม่มีผลต่อความสุขใน
การทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงคไ์ด้ดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท             
โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในระดบัมากที่สุด 
  1.1 ด้านการมีสุขภาพดี พบว่าบคุลากรที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับความสุขในการทำงาน ด้านการมีสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่บุคลากร ที่วา่
การอำเภอเมืองชัยนาท มีความคิดเห็นว่าห่างไกลจากสิ่งเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สำนักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (2552) ที่อธิบายไว้ว่าความสุขด้านการมีสุขดี คือ การมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงทั้งรา่งกายและจิตใจ ใช้ชีวิตให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
และสอดคล้องกับแนวคิดของชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และธีรธ์รรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว (2555) กล่าวไว้วา่ 
ความสุขในการทำงานด้านการมีสุขภาพดี หมายถึง การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีส่มบูรณ์ยอ่มนำความสุข
มาให้แก่คนทำงาน การจะมสีุขภาพที่ดีนัน้ไมส่ามารถซื้อหามาได้ ต้องเป็นการกระทำดว้ยตนเอง ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขได้ดำเนินการสร้างโครงการเมืองไทยแข็งแรง มีการสร้างสุขภาพ ที่ดีของไทยดว้ย 6 อ คือ อาหาร 
ออกกำลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา และอบายมุข 
  1.2 ด้านการมีจิตใจดี พบวา่บุคลากรที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับความสุขในการทำงาน ด้านการมีจิตใจดี โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยส่วนใหญ่บุคลากร ที่ว่า
การอำเภอเมืองชัยนาท มีความคิดเห็นว่าชื่นชมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สำนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) ที่อธบิายไว้ว่าความสุขดา้นการมนี้ำใจเอ้ือเฟื้อ     
เผื่อแผ่ คือ ความมีน้ำใจ รู้จักการให้ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน มีความเต็มใจและยินดีในการทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
  1.3 ด้านการมีครอบครัวดี พบวา่บุคลากรที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทำงาน ดา้นการมีครอบครัวดี โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยส่วนใหญ่
บุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาท มีความคิดเห็นว่ามีครอบครัวที่อบอุ่น และมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของอุไรพร เสียงล้ำ (2559) กล่าวไว้วา่ ความสุขด้านการมีครอบครัวดี หมายถึง ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง อบอุ่น สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง ซื่อสัตย์ ให้กำลังใจกันเมื่อครอบครัวต้องเผชิญ



10 
 

กับปัญหาหรืออุปสรรค สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของชาญวิทย์ วสนัตธ์นารัตน์ 
และธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว (2555) กล่าวไว้ว่า ความสุขจากการมีครอบครัวดี คือ ลักษณะของครอบครัว
ที่เข้มแข็งย่อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมัน่คง ความสุขที่ให้กับคนในครอบครัวไม่วา่จะเปน็พอ่ แม่ ญาติ
ผู้ใหญ่ บุตร หรือหลาน คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ครอบครัว 
  1.4 ด้านการมีการเงินดี พบว่าบคุลากรที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับความสุขในการทำงาน ด้านการมีการเงินดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสว่นใหญ่บุคลากร ที่ว่าการ
อำเภอเมืองชัยนาท มีความคิดเห็นว่าสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555) กล่าวว่า การเงินดี หมายถึง การที่บุคคลมีวนิัยในการในการใช้
จ่ายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) ที่อธิบายไวว้่าความสุข
ด้านปลอดหนี้ (Happy Money) คือ สนับสนุนให้บุคลากร รู้จักเก็บใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใชจ้่ายของ
ตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ไม่มีหนี้สนิลน้พน้ตัว 
 2. ผลการศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท โดยจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดงันี ้
  2.1 บุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทที่มีเพศต่างกนั ทำให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัส จิตต์ธีรภาพ (2554) 
กล่าวไว้วา่จากการที่ศึกษาปจัจยัส่วนบุคคล ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: 
กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความสุขในการทำงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภารัตน์ รตันเลิศนาวี (2554) กล่าวไวว้่าจากการที่
การศึกษาระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร พบว่าบุคลากรในสังกัดอำนวยการที่มีเพศต่างกนั จะมีความสุขในการ
ทำงานของบุคลากรที่   ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของอุไรพร เสียงล้ำ (2559) ที่ได้
ทำการศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมเจ้าท่า พบว่า บุคลากรกรมเจ้าท่าที่มีเพศตา่งกัน มี
ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน 
  2.2 บุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทที่มีอายุตา่งกัน ทำให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรพร เสียงล้ำ (2559) ที่ได้
ทำการศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมเจ้าท่า พบว่า บุคลากรกรมเจ้าท่าที่มีอายุตา่งกัน มี
ความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนภัส จิตต์ธีรภาพ (2554) 
กล่าวไว้วา่จากการที่ศึกษาปจัจยัส่วนบุคคล ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: 
กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง พบว่า พนกังานที่มีอายตุ่างกนั มีความสุขในการทำงาน
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของธัญยากร อัญมณีเจริญ (2555) กล่าวไว้ว่าจากการศึกษาปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความพึงพอใจในงาน และกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทำงาน พบว่า พนักงานที่มอีายุต่างกัน มีความสุขในการทำงานแตกตา่งกัน 
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  2.3 บุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทที่มีระดบัการศึกษาตา่งกัน ทำให้ความคิดเห็น
เก่ียวกับความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช 
(2560) การศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรามคำแหง พบว่าบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาตา่งกัน มีความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ นภัส จิตต์ธีรภาพ (2554) กล่าวไว้วา่จากการที่ศึกษาปจัจยัส่วนบุคคล ความสุขในการทำงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง พบว่าพนกังานที่มี
ระดับการศึกษาตา่งกัน มีความสุขในการทำงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของพา
นุวัฒน์ แกมชัยภูมิ (2559) การศึกษาความสุขในการทำงานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่ม
บริษัทพัฒน์กล พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาตา่งกัน มีความสุขในการทำงานในภาพรวมแตกต่างกัน 
  2.4 บุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทที่ประเภทบุคลากร(ตำแหน่งงาน)ตา่งกัน ทำให้
ความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของนภัส 
จิตต์ธีรภาพ (2554) กล่าวไว้ว่าจากการที่ศึกษาปจัจัยส่วนบุคคล ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง พบว่าพนักงานที่ระดับตำแหน่ง
งานตา่งกัน มีความสุขในการทำงานโดยรวมไม่แตกตา่งกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของของพานุวฒัน์ 
แกมชัยภูมิ (2559) การศึกษาความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัทพฒัน์
กล พบว่าพนักงานที่มีตำแหน่งงานตา่งกัน มีความสุขในการทำงานในภาพรวมแตกต่างกัน 
  2.5 บุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทที่มีประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน) ตา่งกัน 
ทำให้ความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของพา
นุวัฒน์ แกมชัยภูมิ (2559) การศึกษาความสุขในการทำงานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่ม
บริษัทพัฒน์กล พบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการทำงานต่างกนั มีความสุขในการทำงานไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี (2554) กล่าวไว้วา่จากการที่การศึกษาระดับความสุขในการทำงานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอำนวยการ สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ พบว่า
บุคลากรในสงักัดอำนวยการที่มอีายุงาน/อายุราชการต่างกัน จะมีความสุขในการทำงานของบคุลากรที่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของอุไรพร เสียงล้ำ (2559) ที่ได้ทำการศึกษาความสุขในการทำงาน
ของบุคลากรกรมเจ้าท่า พบว่า บุคลากรกรมเจ้าท่าที่มปีระสบการณ์การทำงานตา่งกัน มีความสุขในการ
ทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน 
 3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสขุในการทำงาน ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้าน
คุณลักษณะของงาน และดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่วา่
การอำเภอเมืองชัยนาท สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ดา้นคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่มผีลต่อ
ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สว่นใหญ่บุคลากร 
ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการทำงาน ดา้นคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน ในระดบัมาก ในเร่ืองของการที่ผู้บงัคับบญัชายอมรับฟังความคิดเห็นและปฏบิัติกับบุคลากรอย่าง
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เสมอภาค และในเร่ืองของการมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
Huse and Cummings (1985) อ้างถึงใน เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ และคณะ (2559) กล่าวไว้วา่คุณภาพ
ชีวิตในการทำงานดา้นธรรมนูญในองค์กร หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเหมาะสม ผูป้ฏิบตัิงานได้รับการเคารพในสิทธิ์และความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคบับัญชา
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 
  3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ดา้นคุณลักษณะของงาน ไม่มีผลต่อความสุขใน
การทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ซึง่ผู้วิจัยมคีวามเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากร ที่ว่าการ
อำเภอเมืองชัยนาทล้วนแต่มีความคิดเห็นว่างานที่ตนเองทำนั้นเป็นงานทีส่ำคัญ มีระดับความยากง่ายของ
งาน และงานมีความต่อเนื่อง จึงทำให้ปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการทำงาน ด้านคุณลักษณะของงานไม่มีผล
ต่อความสุขในการทำงาน ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของพัชรนิทร์ ปุกกันโท (2555) กล่าวไว้วา่จาก
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพบว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน มผีลต่อ
ความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สว่นใหญ่บุคลากร 
ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาทให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการทำงาน ดา้นสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ในระดบัมากทีสุ่ด ในเร่ืองของความสามารถในการเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน ซึง่สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Moos (1986) อ้างถึงใน วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) กล่าวไว้วา่มิติของสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน ดา้นมิตสิัมพันธภาพ หมายถึง การรับรู้ในการมีความเก่ียวข้องในการมีส่วนร่วม และมีความรัก
ใคร่ของคนทำงานโรงงานต่องาน ความเปน็มิตรและการสนับสนุนในระหวา่งเพื่อนร่วมปฏิบตัิงาน และการที่
หน่วยงานให้การสนับสนนุบุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากรสนบัสนนุซึ่งกันและกัน โดยประกอบไปด้วย 3 
ด้าน หนึ่งในนัน้คือ ด้านความผกูพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การรับรู้ถึงความเปน็มิตรระหว่าง
คนทำงานและการให้แรงสนบัสนุนซึ่งกันและกันในการปฏิบตัิงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการนำไปใช ้
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเปน็แนวทางในการ
สร้างแผนการปฏิบตัิงานเพื่อพัฒนาความสุขของบุคลากร ดังนี้ 
 1. ด้านการมีสุขภาพดี องค์กรควรให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ โดยการ
จัดสวัสดิการ นโยบายที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพหรือมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขให้แก่บุคลากร อันจะทำให้
บุคคลนัน้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 2. ด้านการมีจิตใจดี องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะ เนื่องจากที่ว่าการ
อำเภอเมืองชัยนาทเป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องให้บริการแก่ผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่มาตดิต่อราชการ จึงเป็นเร่ือง
สำคัญที่จะต้องมีการปฏิสัมพนัธก์ับผู้คนด้วย 
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 3. ด้านการมีครอบครัวดี องค์กรควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับเวลาที่ใช้ในการทำงานและเวลาที่ใช้กับ
ครอบครัวเพื่อทำให้เกิดความสมดุลและสง่ผลดีต่อตัวบุคลากร 
 4. ด้านการมีการเงินดี องค์กรควรส่งเสริมและมีการจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน การ
ออมเงินให้แก่บุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีการนำเงินออมไปลงทุนเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ
สินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินแก่ตวับุคลากรเอง  
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
บุคลากร ที่วา่การอำเภอเมืองชัยนาทที่มีประสบการณ์ในการทำงาน(อายุงาน)ต่างกัน ทำให้ความสุขในการ
ทำงาน โดยภาพรวมไมต่่างกนั แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพบวา่ความสุขในการทำงาน ด้านการมี
สุขภาพดี ต่างกัน ดังนั้น องค์กรควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้กับบุคลากร 
โดยเน้นไปทีบุ่คลากรที่มีอายุงานมาเปน็เวลานาน เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่
ทำ และควรจัดให้มีการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างบุคลากรที่มปีระสบการณ์
สูงกับน้อย เพื่อสร้างให้เกิดความสุขในการทำงาน  
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน 
 1. ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ทำงาน ดา้นคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมือง
ชัยนาท ดังนั้น องค์กรควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ีในการทำงาน มีการจัดสวัสดิการ
และให้ความสนใจต่อสุขภาพของลูกจ้าง มีการจัดพื้นทีส่ำหรับสบูบุหรี่โดยเฉพาะ มีการให้ค่าตอบแทนที่เปน็
ธรรม มีการสร้างสรรค์ความมั่นคงในการทำงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหนา้ในหนา้ที่การงาน สร้าง
บรรยากาศในที่ทำงานให้มีความเป็นมิตร มีธรรมนูญในองค์กร และให้บุคลากรได้มชี่วงเวลาที่ผอ่นคลายจาก
งานทีท่ำ 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มผีลต่อความสุขในการ
ทำงาน ดา้นสภาพแวดล้อมในการทำงาน มผีลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร ที่ว่าการอำเภอเมือง
ชัยนาท ดังนั้น องค์กรควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของที่ทำงานให้มีความน่าอยู่ เหมาะแก่การทำงาน 
และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรักใคร่ พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกำหนดกฎเกณฑ์
ประเพณีที่ส่งเสริมความสุขในการทำงาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้สามารถเจาะลึกถึงความสุขในการทำงานของบุคคล และเปน็
แนวทางในการสร้างเสริมความสุขในการทำงานของหน่วยงานต่อไป 
 2. ควรศึกษากับบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานของเอกชน เพื่อทำการเปรียบเทียบระดบัความสุขใน
การทำงานวา่มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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 3. ควรทำการวิจัยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร 
ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท 
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