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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร 
สำนักงานเขตคลองสามวา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  92  คน ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. บุคลากรสำนักงานเขตคลองสามวาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี มีเงินเดือนสูงกว่า 25,001 บาท อายุการทำงาน มากกว่า 14 ปี และประเภทบุคลากร
ทั่วไป 
 2.   ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร 
สำนักงานเขตคลองสามวา ทั้ง 8 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ในการทำงานมาก ( X = 3.98, SD = .428)    
 เมื่อแยกระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากทุกด้าน ด้านน้ำใจงาม (Happy Heart) ( X = 4.18, SD= .520)  ด้านครอบครัวดี 
(Happy Family) ( X = 4.18, SD =.550)  ด้านหาความรู้ (Happy Brain) ( X =4.07, SD =.534)   
ด้านใจสงบ (Happy Heart) ( X =4.07, SD =.597)  ด้านปลอดหนี้ (Happy Money) ( X =3.98, 
SD=.562) ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) ( X =3.96, SD =.567)  ด้านสังคมดี (Happy Society)  
( X =3.92, SD =.554)  ด้านสุขภาพดี (Happy Body) ( X =3.48, SD =.816)  
 
คำสำคัญ :  ปัจจัย  ความสุขในการทำงาน  สำนักงานเขตคลองสามวา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Abstract 
 
 This research has the objective To study the factors That affect happiness In 
the work of personnel Khlong Sam Wa District Office The sample consisted of 9 2 
people. Use basic statistics toAnalyze data including Frequency Percentage (Mean) 
and standard deviation   Used to analyze results data The research can be 
summarized as follows: 
 1. Personnel District office Khlong Sam Wa Mostly Are Female Ageover 4 0 
Bachelor's degree Have a higher salary than 25 ,0 01  Baht and Working life over 1 5 
years and type General personnel 
  2. Data analysis Opinion on factors That affect happiness In the work of personnel 
Khlong Sam Wa District Office All 8 sides The overall picture is in the opinion level On factors 
affecting happiness  In a lot of work  (X = 3.98, SD = .428).  
 When separating the level of opinions on factors affecting the happiness in 
work, it was found that Side with Mean very All side (Happy Heart) ( X = 4 .18 , SD= 
.520)  (Happy Family) ( X = 4.18, SD =.550)(Happy Brain) ( X =4.07, SD =.534) (Happy 
Heart) ( X =4 .0 7 , SD =.5 9 7 )  (Happy Money) ( X =3 .9 8 , SD=.5 62 )  (Happy Relax) 
( X =3.96, SD =.567)   (Happy Society)  ( X =3.92, SD =.554) (Happy Body) ( X =3.48, SD 
=.816)  
 
Key word : Factors Affecting, Happiness in The Work , Khlong Sam Wa District Office 
Metropolitan Administration. 
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ความสำคัญของเรื่องที่วิจัย 
 จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม สถานการณ์ด้าน
การเมือง และสภาพแวดล้อมต่างๆเป็นทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน 
ล้วนมีแต่ความเครียดและความกดดันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นทุกคนจึงแสวงหาสิ่งที่ทำให้
ตนเองรู้สึกผ่อนคลายจากความรู้สึกเครียดและ
ความกดดัน เหล่ านั้ น  เพ ราะจะทำให้ เกิ ด
ความรู้สึกภายในจิตใจที่เรียกว่า ความสุข ไม่ว่า
จะเป็นความสุขในชีวิตส่วนตัว ความสุขจากการ
ทำงาน หรือแม้แต่ความสุขจากสังคมทั่ว ๆ ไปก็
ตาม ในปัจจุบันการดำเนินงานในองค์การทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ต่ างมี การพัฒ นา
ประสิทธิภาพขององค์การอยู่ตลอดเวลา และสิ่ง
ที่จะขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตามเป้าหมาย
นั้น สิ่งสำคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักนั่นก็คือ 
บุคลากร และเป็นองค์ประกอบหลักเดียวที่มีชีวิต
จิตใจดังนั้น หากบุคลากรมีความสุขจากการ
ทำงาน ย่อมส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ
องค์การเป็นไปในทางที่ดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 ความสุขจากการทำงานถือเป็นสิ่งที่ทุกคนใน
องค์การนั้นพึงประสงค์ เพราะคนส่วนใหญ่ใช้
เวลาหมดไปกับการทำงาน หากบุคลากรมี
ความสุขจากการทำงาน ย่อมจะทำให้ผลการ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และมี
ผลการดำเนิ น งาน ไป ในทิ ศท างที่ ดี ยิ่ งขึ้ น 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ขภ าพ  (สสส .) ได้ จั ดท ำคู่ มื อความสุ ข  8 
ประการในที่ทำงาน 
 เขตคลองสามวา เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของ
กรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นท้องทุ่ง มี
คลองสามวาผ่านกลางพ้ืนที่และมีคลองซอย
เชื่อมระหว่างคลองหลักเป็นก้างปลา ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรม ปัจจุบันเขต
คลองสามวาเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมาก

เป็นอันดับที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร รองจาก
เขตสายไหม (สำนักงานเขตคลองสามวา, 2563) 
ซึ่งบุคลากรในสำนักงานเขตคลองสามวาต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
ในการได้รับบริการให้ทั่วถึงและรวดเร็ว จึงทำให้
บุคลากรต้องมีศักยภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายในการบริการประชาชนที่ดี ความสุขใน
การทำงานของบุคลากรในเขตคลองสามวา จึงมี
ความสำคัญเพ่ือจะทำให้บุคลากรมีความเป็นอยู่
ที่ดีมีความสุข มีจิตใจที่พร้อมบริการประชาชนได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
 ผู้วิจัยจึงสนใจทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุขในการทำงานของบุคลากร สำนักงาน
เขตคลองสามวา” เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ต่ อ ค ว าม สุ ข ใน ก ารท ำงาน ข อ งบุ ค ล าก ร 
สำนั กงาน เขตคลองสามวา เพ่ื อจะได้ เป็ น
ประโยชน์ในการนำผลการศึกษาไปใช้ในแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กร การบริหาร จัดการภายใน
องค์กร เพ่ือส่งเสริมความสุขในการทำงานของ
บุคลากรให้มากขึ้น เพราะถ้าหากบุคลากรใน
องค์กรมีความสุข เข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้ เกิด
ความสุขในตนเอง ก็จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรได้ ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกคน ให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมต่างๆขององค์กร และช่วยให้มีความสุข
กับงานที่ได้รับมอบหมายและทำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ทำงานของบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา 
 
 



 4 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา   ขอบเขตด้าน
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ความสุขในการ
ทำงาน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1 .สุขภาพดี  
2. น้ำใจงาม 3. ผ่อนคลาย 4. หาความรู้  5. ใจ
สงบ 6. ปลอดหนี้ 7. ครอบครัวดี และ 8. สังคม
ดี 
 2.  ขอบเขตด้านพื้นที่  การวิจัยครั้งนี้มี
ขอบเขตด้านพ้ืนที่คือ สำนักงานเขตคลองสามวา 
ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้  ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา  ฝ่าย
การคลัง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายทะเบียน และฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 3.  ขอบเขตด้านประชากร  ประชากร 
ได้แก่ ข้าราชการสำนักงานเขตคลองสามวา 
จำนวน 120  คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร
ในสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 92 ชุด 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเขตคลอง
สามวา 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการ
วางแผน  ปรับป รุ งก ารบริห ารงาน ใหม่ ใน
หน่วยงานให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน
มากขึ้น 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานอ่ืนๆใน
สำนักงานเขตคลองสามวา หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นแนวทางในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. 

ระดับ การศึกษา 4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5. อายุ
งาน และ 6.ประเภทบุคลากร 
 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตคลองสามวา  
 ปัจจัยที่ มีผลต่อความสุขในการทำงาน 
หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการ
ทำงาน ประกอบไปด้วย 8 ปัจจัย ดังนี้ 
 1. สุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและ
จิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์ มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี  พร้อมที่จะ
รับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างด ี  
 2. น้ำใจงาม มีน้ำใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้จริงคือการ
เป็นผู้ให้   
 3. สังคมดี มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อ
ชุมชนที่ตนทำงาน และพักอาศัย มีสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดี  เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็น
พ้ืนฐานที่ดี ทำให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความ
ปรองดอง สามัคคีกัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วม
ใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  
 4. ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ใน
การดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่คนทำงานหาก
ไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทำ
ให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การทำงาน 
 5. หาความรู้ มีการศึกษาหาความรู้พัฒนา
ตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นำไปสู่การเป็น
มืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน
เพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
มาเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ 
ก็จะเป็นอีกหนึ่ งแรงผลักดัน ช่วยให้องค์กร
พัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ 
 6. ทางสงบ มีความศรัทธาในศาสนาและมี
ศี ล ธรรมในการดำเนิ นชี วิ ต  เพ ราะเชื่ อ ว่ า 
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หลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการ
ดำเนินชีวิตของทุกคนให้ดำเนินไปในเส้นทางที่ดี
ได้  ทำให้ ทุ กคนมี สติ  มี สมาธิ ในการทำงาน 
สามารถรับมือกับปัญหาที่ เข้ามาได้  ยึดหลัก
สนับสนุนให้ เป็นคนดี คิดดี ทำดี และมีความ
ศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง   
 7. ปลอดหนี้ มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็น
หนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน 
ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จำเป็น ยึดหลักคำ
สอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 8. ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและ
มั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพ่ือนำไปเป็น
หลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น 
และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคน
ดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน 
รักเพ่ือน รักในสิ่งที่พอเพียง) 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเขตคลองสาม
วา”ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข 
 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 
ควรคำนึงถึง 1) สุขภาพและความปลอดภัยของ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ท า งก าย ภ าพ ใน ก ารท ำงาน 
2) สุขภาพ ความปลอดภัย และความผาสุกของ
สิ่งแวดล้อมทางจิตสังคมในการทำงาน รวมทั้ง
ระบบการจัดการและวัฒ นธรรมในองค์กร 
3) แหล่งทรัพยากรสุขภาพส่วนบุคคลในสถานที่
ทำงาน และ 4) ช่องทางการเข้าถึงชุมชนเพ่ือ
ปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน ครอบครัวของ
พนักงาน และสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน ซึ่งการ
ส ร้ า ง เส ริ ม สุ ข ภ าวะ ใน อ งค์ ก รต้ อ งมี ก า ร
ดำเนินการตามระบบและขั้นตอนที่กำหนดขึ้น 
เช่น มีการระดมกำลัง การประชุม การประเมิน

การจัดลำดับความสำคัญ การวางแผน การลงมือ
ปฏิ บั ติ ก ารป ระเมิ นผล  และปรับปรุ งการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ควรมีเครื่องมือตรวจสอบสุข
ภาวะองค์กร เพ่ือจะได้ทราบประเด็นที่ควรได้รับ
การแก้ไข สำหรับดัชนีสำคัญของสุขภาวะองค์กร 
คือ การได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร การ
ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากพนักงาน 
มีนโยบายการสร้างสุขภาวะในองค์กร มีการ 
บูรณาการไว้ในยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและมี
กระบวนการทำงาน มีโครงสร้างการดำเนินงาน
และมีการวิเคราะห์งาน การได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเป็น การจัดเตรียมข้อมูลและ
ฝึกอบรมทีมงาน มีการประเมินและกำกับติดตาม 
มีการใช้เครื่องมือการวัดที่มีประสิทธิภาพ และมี
วิธีการสร้างความเข้าใจในประเด็นสร้างสุขภาวะ
ทั้งนี้เพ่ือให้คนในองค์กรเป็นกงจักรสำคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลต่อไป (ดวงเนตร ธรรมกุล, 
2555) 
 ความหมายขององค์กรแห่งความสุข 
 องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่สร้าง
ความสุขในการทำงาน โดยทุกคนต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันเพ่ือสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงาน 
ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่  2 ของ
คนทำงาน  (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2553 : 
[ออนไลน์]) 
 ความสำคัญขององค์กรแห่งความสุข 
 องค์การอนามัยโลก ให้เหตุผลที่องค์กรควร
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ดังนี้ 
 1. เพ่ือสร้างจริยธรรมในการบริหารงาน
และส่งเสริมสิทธิของพนักงานเนื่องจากหลักการ
บริหารที่มุ่งเน้นผลงานเพียงอย่างเดียว จะทำให้
พนักงานเครียด องค์กรควรสร้างบรรยากาศการ
ทำงานที่ดีให้แก่พนักงานนอกจากนี้แนวโน้มของ
การบริหารงานยังพยายามลดความเหลื่อมล้ำ
ต่าง ๆ  
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 2. เพ่ือส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร 
เนื่ อ งจ าก ใน ระย ะย า วค ว าม ส ำ เร็ จ แ ล ะ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านสุขภาพ ทั้งด้านร่างกายจิตใจและ
ความพึงพอใจในการทำงานและความปลอดภัย
ของพนักงาน 
 3. กฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ โดย
ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายเพ่ือปกป้องสิทธิ 
เสรีภาพของพนักงานอย่างน้อยที่สุด คือ ป้องกัน
พนักงานจากอันตรายจากการทำงาน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงค่าปรับและการเรียกร้องของพนักงาน 
องค์กรควรดำเนินการเชิงรุกด้วยการให้ความสำคัญ
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
แก่พนักงาน ซึ่งเป็นกรอบของกฎหมายแรงงานที่
ได้รับความนิยมในประเทศต่าง ๆ 
 4. องค์กรแห่ งความสุขเป็นกรอบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลกสืบเนื่องจากท้ัง
องค์กรอนามัยโลก WHO เห็นว่าแรงงานทั่วโลก
ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพความปลอดภัยและความ
เป็นอยู่ที่ดีดังนั้นจึงพยายามส่งเสริมเงื่อนไขใน
การทำงานที่ดีให้แก่แรงงาน ทั้งในกลุ่มผู้หญิง 
เด็ กและผู้ ช าย  (แผน งานสุ ขภ าวะองค์ ก ร
ภาคเอกชน, 2552) 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการสร้างองค์กร

แห่งความสุข  
 
ที่มา: ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2553 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
 คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญในแง่ความ
ผาสุกของมนุษย์  ซึ่ งคุณภาพชีวิต เป็นสิ่ งที่
เกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย์และความสุข (Oliver 
and et al, 1996) พัฒนาการทางด้านแนวคิด
และความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ใน ช่ ว งปี พ .ศ . 2493-2502 
Maslow (1954) ได้พัฒนาทฤษฎีลำดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 
Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจ ที่นักการ
จัดการ ให้ความสนใจเนื่องจากเป็นการศึกษา
ความต้องการของพนักงานโดยนำมาเป็นสิ่งจูงใจ
ให้พนักงานมีความตั้ งใจทำงานอย่างเต็ มที่  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การและ
ส่วนหนึ่ งเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
พนักงานเช่นกัน ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า งด้ า น ร่ า งก า ย 
(Physiological Needs)   
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety 
Needs)  
 3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs)  
 4. ความต้ อ งการ เกี ย รติ ยศ  (Esteem 
Needs)  
 5. ความต้องการให้ความฝันของตนเป็น
จริง (Self-actualizationNeeds)  
 คุณภาพชีวิตกับการทำงาน 
 มิติด้านการทำงาน เป็นมิติสำคัญมิติหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิติ จึงมีหลายหน่วยงาน 
แยกการวัดคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of 
Working Life) ออกจากการวัดคุณภาพชีวิตโดย
ทั่ว ๆ ไปเนื่องจากชีวิตการทำงานมีช่วงเวลา
ทำงานและช่วงเวลาส่วนตัวที่คาบ -เกี่ยวกัน 
ส ำห รั บ ป ระช าก รวั ย แ รงงาน ที่ มี ง าน ท ำ 
การศึกษาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้วัดได้อย่างแท้จริง
ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานเพ่ือนำมา
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ประกอบการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตด้วย 
ตามท่ี Davis, (1997) 
 ผู้นำกับความสุขในการทำงาน 
 ความเป็นผู้นำเป็นหน้าที่หนึ่ งในหลายๆ
หน้ าที่ ของผู้ บ ริห าร ซึ่ งความ เป็ น ผู้ น ำกั บ 
ผู้บริหารจึงแตกต่างกันกล่าวคือ ผู้บริหารเป็น
ตำแหน่งที่กำหนดขึ้นในองค์การ มีอำนาจโดย
ตำแหน่งและ ได้รับความคาดหวังในหน้าที่
เฉพาะเจาะจง จะมุ่ งเน้นที่การควบคุม การ
ตัดสินใจ และผู้บริหารจะต้องมีลักษณะของผู้นำ 
(Leadership)  
 แนวความคิดความสุข 8 ประการ 
 ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 ของ
สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)
สังเคราะห์ขึ้นมา บนพ้ืนฐานของความต้องการ
ให้ เกิดความสุขที่ สมดุลและยั่ งยืน โดยเป็ น
ความสุขที่สมดุลของโลก  3 ใบที่ทับซ้อนกัน 
ไ ด้ แ ก่  1 .  ค ว า ม สุ ข ข อ ง ต น เ อ ง                       
2. ความสุขของครอบครัว และ 3.ความสุขของ
องค์กร/ สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 การจัดสมดุลในชีวิต 
 
ที่มา : ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์  จุลัยวรรณ 

ด้วงโคตะ และ นพพร ทิแก้วศรี, 2556. 
 

 ความสุข 8 ประการจึงหมายถึงการจัดสมดุล
ชีวิตมนุษย์ผ่านความสุขในโลก 3 ใบที่ทับซ้อน
กัน คือ ความสุขของตนเอง ครอบครัว และ
องค์กร/สังคม ความสุข 8 ประการ   
 1.  เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็น
ภาระของผู้อื่น (Happy Body)    
 2.  เป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน (Happy 
Heart) 
 3.  เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเอง (Happy Relax)   
  4.  เป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพใน
งานของตนเอง (Happy Brain)   
  5.  เป็ นผู้ มี คุณ ธรรมและความกตัญญู  
(Happy Soul)   
 6.  เป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  
 7. เป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ 
(Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น
และมั่นคง ให้ความสำคัญต่อครอบครัว และ
ครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน    
  8.  เป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/ สังคมของ
ตนเองได้(Happy Society) คือ การเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรและสังคม โดยสังคมมี2 ระดับคือ 
สังคมในที่ทำงานกับสังคมนอกที่ทำงาน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 นูร์ปาซียะห์  กูนา (2562) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ความสุขในการทํางานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
ความสุขในการทํางานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัด
ปัตตานีและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีการศึกษา
ค รั้ ง นี้  เป็ น ก า ร วิ จั ย เชิ ง สํ า ร ว จ  (Survey 
Research) ประชากรที่ ใช้ ใน การศึ กษ าคื อ 
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บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ตําบลในอําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความสุขในการทํางาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 อโณทัย ธีระทีป  (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย  ด้าน
ครอบครัว ปัจจัยด้านสถานศึกษาและปัจจัยด้าน
ส่วนตัวกับความสุขในการเรียนของนิสิต เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ เหมาะสมที่ ใช้ ในการทำนาย
ความสุขในการเรียนของนิสิตและเพ่ือสร้าง
สมการทำนายความสุขในการเรียนของนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพาพบว่า ตัวแปรทำนายที่มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการเรียน  
 พิมสิริ โตกะคุณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ความสุขในการทำงานของพนักงานขายปลีกใน
ธุ ร กิ จ ห้ า งส ร รพ สิ น ค้ า แ ห่ งห นึ่ ง ” โด ย มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ในการทำงานของพนักงานขายปลีกในธุรกิจ
ห้ า งส รรพสิ น ค้ า  ตามแนวคิดของดี เนอร์  
(Diener) และเพ่ื อ  น ำเสนอแนวทางสร้ า ง
ความสุขในการทำงานของพนักงานขายปลีกใน
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า โดยเน้น 2 ปั จจัย คือ
ปัจจัยอารมณ์ทางบวกในการทำงานและปัจจัย
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน  
 ทรรศวรรณ ขาวพราย (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ 
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขใน
การทำงานของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงาน
สาธารณ สุ ขจั งห วั ดนครสวรรค์  และ เพ่ื อ
เปรียบเทียบระดับความสุขในการทำงานของ
พยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษาข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถจำแนกเป็นรายด้านได้

ดั งนี้  1 . ด้านความรื่นรมย์ ในงาน พยาบาล
วิชาชีพมีความสุขในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก 
ข้อ 2. ด้านความพึงพอใจในงาน พยาบาล
วิชาชีพมีความสุขในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก 
3 . ด้ านความกระตื อ รือ ร้น ใน การทำงาน 
พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง 
 เมธาพร ผังลักษณ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ความสุขในการทํางานของครูในอําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสุขในการทํางานของครูในอําเภอ
เมื อง สั งกั ดสํ านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิ ง เท รา เขต  1และเพ่ื อ
เปรียบเทียบความสุขในการทํางานของครูใน
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากการศึกษา
ความสุขในการทํางานของครูในอําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้ 1. ความสุขใน
การทํางานของครูในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
 ธญา เรืองเมธีกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของ
พนั กงานธนาคารกสิกรไทยใน เขตจั งหวัด
นครสวรรค์” โดยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
ความสุขในการทำงาน ศึกษาระดับปัจจัยที่มี
อิ ท ธิพ ลต่ อค วามสุ ข ใน การท ำงาน ศึ กษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวของงาน 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับคน และสัมพันธ์ภาพระหว่าง
บุคคล ปัจจัยที่ เกี่ยวกับตนเอง และปัจจัยที่
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความสุข
ในการทำงาน และศึกษาอิทธิพลของปัจจัย   แต่
ละตัวที่มีต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน 
กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานธนาคารกสิกรไทย ใน
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เขตจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 133 คน โดย
ภาพรวมพนักงานมีความสุขในการทำงานอยู่ใน 
ระดับมาก  
 สุมาลี  ดวงกลาง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ความสุขในการทํางานกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของความสุขในการทํางานต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ประชากรที่ศึกษาคือเจ้าหน้าที่ทัณฑ
สถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  จํานวน83 คน 
พบว่า ความสุขในการทํางานทั้ ง 8 ด้านใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 จิรนันท์ ศรีภิรมย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของครู

และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการทำงานของครู
และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ เพ่ือนำผลข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้
นำไปพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขในลำดับต่อไป 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ครูและบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
จำนวน 68คน ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานของครูและบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
พบว่ามีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับ มากที่สุด  
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน
ของบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งความสุข
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP, 1978) ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของความสุข เรียกว่า 
ความสุข 8 ประการ 
 
         ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5.อายุงาน 
6.ประเภทบุคลากร 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

ปัจจัยเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน 

1.สุขภาพด ี
2.น้ำใจงาม 
3.ผ่อนคลาย 
4.หาความรู้ 
5.ใจสงบ 
6.ปลอดหนี้ 
7.ครอบครัวดี 
8.สังคมด ี

 

ความสุขในการท างานของ
บุคลากร ส านกังานเขต

คลองสามวา 
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 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยทำการศึกษาเรื่อง “ ปัจจัยที่มีผล
ต่ อ ค ว าม สุ ข ใน ก ารท ำงาน ข อ งบุ ค ล าก ร 
สำนักงานเขตคลองสามวา” 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ใน การศึ กษ าครั้ งนี้  คื อ 
บุคลากรของ สำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 
120 คน (สำนักงานเขตคลองสามวา, [ออนไลน์], 
2563) 
 กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คื อ 
บุคลากรในสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 
92 ชุด โดยการเปรียบเทียบจากการกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane, (1967) ดังนี้ 

  สูตร n  = 
)

2
Ne1(

N

+

 

n   คือ จำนวนตัวอย่างหรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N  คือ ขนาดของประชากร 
e  คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในที่นี้ จะกำหนดเท่ากับ 0.05 ภายใต้ความ
เชื่อมั่น 95% 

          แทนค่า  n   =    
)

2
)05.0(1201(

120

+

 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วนที่  1. แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วน
บุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม  เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับ
การศึกษา  4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5.อายุงาน
และ 6.ประเภทบุคลากร 
 ส่วนที่  2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน เป็น
คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ทำงานของบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา 
ใน 8 ด้าน ได้แก่ 1.สุขภาพดี ( Happy Body) 
2.น้ ำ ใจ ง า ม  (Happy Heart) 3.ผ่ อ น ค ล า ย 

(Happy Relax) 4.ห าความรู้  (Happy Brain)            
5.ใจสงบ (Happy Heart) 6.ปลอดหนี้ (Happy 
Money) 7.ครอบครัวดี (Happy Family) และ  
8.สังคมดี (Happy Society)โดยใช้การวัดข้อมูล
แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ 
การตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ดังนี้ 
ระดับมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
ระดับมาก    มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับน้อย  มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล โดยได้ท ำการแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ใช้แบบสอบถาม
ทั้งหมด 92 ชุด เมื่อการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ วิ จั ยท ำก ารล งรหั ส  (Coding) แล้ วน ำม า
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการศึกษาครั้ งนี้ ใช้สถิติ เชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  โ ด ย น ำ ข้ อ มู ล ม า
ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จ ได้แก่ 
ค่ า ค ว า ม ถี่  ( Frequency)  ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)   ค่ า เฉ ลี่ ย  (Mean)  แ ล ะ ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
4.  อภิปรายผลการศึกษา   
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ 
“ปัจจัยที่ มี ผลต่อความสุขในการทำงานของ
บุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา” ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี 
ดวงกลาง (2560)  ได้ศึกษา เรื่อง “ความสุขใน
การทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์”  
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขในตนเอง ก็จะสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ ทั้งนี้ ยัง
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ให้ความ
ร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆขององค์กร และ
ช่วยให้มีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมายและ
ทำงาน ได้ อย่ าง เต็ มป ระสิ ท ธิภ าพ  ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้าน
ดังนี้  
 1.  ด้ า น สุ ข ภ า พ ดี  (Happy Body) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3 .48 มี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .816 
โดยเฉพาะประเด็นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
รองลงมาประเด็นหาวิธีดูแลสุขภาพตนเอง
ประเด็นคิดว่าตนเองเป็นผู้มีสุขภาพดี ประเด็น
ออกกำลังกายเป็นประจำ และประเด็นเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นประจำ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิรนันท์ ศรีภิรมย์ (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
ทำงานของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ” ผลการศึกษาวิจัย 
พบว่าระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ในการทำงานของครูและบุคลากรวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พบว่ามีระดับ
ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2.   ด้ า น น้ ำ ใจ ง าม  (Happy Heart) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4 .18 มี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .520 
โดย เฉพ าะป ระ เด็ น  แสด งความ ยิ น ดี กั บ
ความสำเร็จของเพ่ือนร่วมงานรองลงมาประเด็น  
รู้ สึ ก เห็ น ใจ เมื่ อ เห็ นผู้ อ่ืนมีทุ กข์  ประเด็นมี
ความสุขจากการเป็นผู้ ให้ ประเด็น ให้ความ
ช่ วย เหลื อ เพ่ื อน  และประเด็ นมั ก เสี ยสละ
ทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมาลี ดวงกลาง (2560) ได้ศึกษา

เรื่อง “ความสุขในการทํางานกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์” ผลการศึกษาความสุขในการทํางาน
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์พบว่า ความสุข
ในการทํางานทั้ง 8 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  
 3.  ด้ านผ่ อน คลาย  (Happy Relax) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3 .96 มี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .567 
โดยเฉพาะประเด็นการหยุดพักผ่อนประจำปีทำ
ให้รู้สึกผ่อนคลายรองลงมา มักใช้เวลาว่างทำ
กิจกรรมรองลงมาประเด็นสามารถหาวิธีผ่อน
คลายความเครียดได้ประเด็น สงบสติอารมณ์ได้
ในสถานการณ์คับขันได้ และประเด็นมีเวลา
พักผ่อนหลังเลิกงานเพียงพอ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทรรศวรรณ ขาวพราย (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง “ความสุขในการทำงานของพยาบาล
วิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
นครสวรรค์” พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความสุข
ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก    
 4.  ด้ า น ห าค ว าม รู้  (Happy Brain) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4 .07 มี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .534 
โดยเฉพาะประเด็นแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเมื่อมี
โอกาสรองลงมา ประเด็นมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อยู่ เสมอ ประเด็นคิดหาวิธีการทำงาน
รูปแบบใหม่ๆ ประเด็นสนใจศึกษาความสำเร็จ
ของผู้อ่ืนเพ่ือนำมาพัฒนาตนเอง และประเด็น
สนใจเข้าร่วมการศึกษาดูงานภายนอกเมื่อโอกาส  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อโณทัย ธีระทีป 
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา” พบว่า 
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ตัวแปรทำนายที่มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การเรียน   
 5. ด้ า น ใ จ ส ง บ  (Happy Heart) ใ น
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4 .07 มีค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .537 
โดยเฉพาะประเด็น ชื่นชอบการทำบุญ รองลงมา 
นำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการใช้
ชีวิต ประเด็นมีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติธรรม 
ประเด็นรู้สึกว่าจิตใจมีความสงบสุข และประเด็น
ส่ ง เส ริม ให้ ผู้ อ่ื น มี ศี ล ธ รรมและจริ ย ธรรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมสิริ โตกะคุณะ 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ความสุขในการทำงาน
ของพนักงานขายปลีกในธุรกิจห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่ง” จากการศึกษาและเก็บข้อมูลจาก
พนักงานขายปลีกในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง 
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ทำงานของพนักงานขายปลีก คือ ความพึงพอใจ
ในชี วิตความพึงพอใจในงาน และอารมณ์
ทางบวก ซึ่งเกิดจากพนักงานได้รับการดูแลจาก
บริษัท ผ่านทางนโยบายด้านการบริหารหรือด้าน
กิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทมอบให้
พนักงาน ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน   
 6. ด้ านปลอดหนี้  (Happy Money) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3 .98 มีค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ .562 
โดยเฉพาะประเด็นขยันและตั้งใจในการหาเงิน 
รองลงมาประเด็น พึงพอใจในทรัพย์สินตนเองมี 
ประเด็นวางแผนลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ประเด็น
วางแผนเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ และประเด็นมี
เงินออมไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉิน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นูร์ปาซียะห์ กูนา (2562) ได้ศึกษา
เรื่อง “ความสุขในการทํางานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอเมืองปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี”  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข
ในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 7. ด้านครอบครัวดี  (Happy Family) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 มี ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากั บ  .550 
โดยเฉพาะประเด็น ทำหน้าที่การเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวได้ดี รองลงมาประเด็นสมาชิกใน
ครอบครัวเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ประเด็นสมาชิก
ในครอบครัวปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง ประเด็น
รู้สึกว่าครอบครัวมั่นคง และประเด็นใช้เวลาว่าง
ทำกิ จกรรมกับครอบครัวอย่ างสม่ ำ เสมอ 
สอดคล้องกันงานวิจัยของ  เมธาพร ผังลักษณ์
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ความสุขในการทํางาน
ของครูในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”  
พบว่า 1. ความสุขในการทํางานของครูในอําเภอ
เมื อง สั งกั ดสํ านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก    
 8. ด้ า น สั ง ค ม ดี  (Happy Society) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขในการทำงานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.92 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .554 โดย
ประเด็นมีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน 
รองลงมาประเด็นได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงาน ประเด็นมีส่ วนร่วมในการพัฒนา
องค์การ/ชุมชน ประเด็นพึงพอใจบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน และประเด็น พึง
พอใจบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธญา เรืองเมธีกุล 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคาร
กสิ กรไทยใน เขตจั งหวัดนครสวรรค์ ”  ผล
การศึกษาพบว่าการศึกษาระดับความสุขในการ



 14 

ทำงาน พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีความสุข
ในการทำงานอยู่ใน ระดับมาก  
 
5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขใน
การทำงานของบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา” 
 1. บุคลากรสำนักงานเขตคลองสามวาส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี มีเงินเดือนสูงกว่า 25,001 บาท อายุ
การทำงาน มากกว่า 14 ปี และประเภทบุคลากร
ทั่วไป 
 2.   ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของ
บุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา ทั้ง 8 ด้าน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อความสุขในการทำงานมาก ( X = 3.98, 
SD = .428)  เมื่อแยกระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานเป็นราย
ด้ าน  พ บ ว่ าด้ าน ที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย ม ากทุ กด้ าน                
ด้านน้ำใจงาม ( X = 4.18, SD= .520)  ด้าน
ครอบครัวดี              ( X = 4.18, SD =.550)  
ด้านหาความรู้  ( X =4.07, SD =.534) ด้านใจ
สงบ ( X =4.07, SD =.597)  ด้านปลอดหนี้ ) 
( X =3.98, SD=.562) ด้านผ่อนคลาย ( X =
3.96, SD =.567)  ด้านสังคมดี ( X =3.92, SD 
=.554)  ด้านสุขภาพดี) ( X =3.48, SD =.816)  
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) ควร
มีการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เพ่ิ มขึ้ นทั้ งทางด้ านร่างกายและจิ ต ใจของ
บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้บุคลากรมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจำปี การทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
บุคลากรที่จะส่งผลต่อความสุขในการทำงาน 

 2. ด้ านน้ ำใจงาม (Happy Heart) ควร
ได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชานั้น ควร
ปลูกฝังด้านความสามัคคี  ความมีน้ำใจ การ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน  ให้ กับบุคลากรใน
องค์ ก าร  เช่ น  การจั ดตั้ งกองทุ น ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเมื่อบุคลากรในองค์การเดือดร้อนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเรื่องของรายได้ที่ ได้รับจากการ
ทำงานจะทำให้ความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นที่จะ
ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน  
 3. ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) ควรมี
ช่วงเวลาให้บุคลากรได้คลายความเครียดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำและการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  เช่น  การจัดทำห้ องพัก เวรให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากปฏิบัติ
ภาระกิจ เพ่ือจะลดแรงกดดันที่ เกิดจากการ
ทำงานได้  
 4. ด้านหาความรู้ (Happy Brain) ควร
เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
สนับสนุนการเลื่อนตำแหน่งงาน  ส่งเสริมจัด
อบรมสัมมนาความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญ
ในตำแหน่งหน้าที่  เพ่ิมกระบวนการสร้างขีด
ความสามารถในการทำงาน  
 5. ด้านใจสงบ (Happy Heart) ควรมีการ
ส่งเสริมจัดกิจกรรมตามประเพณีทางศาสนา
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือเป็นการปลูกฝัง และพัฒนา
จิตใจให้กับเจ้าหน้าที่เช่น การทำบุญตักบาตร 
การปฏิบัติธรรม 
 6. ด้านปลอดหนี้ (Happy Money) ควร
ได้รับการส่งเสริมให้กับบุคลากรที่รู้จักเก็บ รู้จัก
ใช้เงิน การบริหารการใช้จ่ายเงินของตนเองและ
ครอบครัวอย่างถูกวิธี เพ่ือให้เกิดความมั่นคง
ทางการเงิน  เช่น  การสมัครเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อจะ
ได้รู้รายรับ-รายจ่ายต่อเดือนจึงจะสามารถแก้ไข
ปัญหาของเรื่องของรายรับเพียงพอกับรายจ่ายได้ 
ที่จะส่งผลต่อความสุขในการทำงานที่เพ่ิมมากข้ึน
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 7. ด้านครอบครัวดี (Happy Family) ควร
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้
ครอบครัวบุคลากรเกิดความรู้สึกดีต่อองค์การ 
เช่น การให้ทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ เป็น
ต้น  
 8. ด้ านสั งคมดี  (Happy Society) ควร
ได้รับการส่งเสริมในการจัดหากิจกรรมที่ช่วย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์การ
ทำให้บุคลากรที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ปราศจากอคติในการทำงานร่วมกัน
และยังเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วย 
  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

 จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มี ผลต่ อความสุขในการทำงานของบุ คลากร 
สำนักงานเขตคลองสามวา เพ่ือให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
จึงขอเสนอแนะให้มีการวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ิมเติม
ดังนี้    
 1.  ควรมีการศึกษาระดับความสุขของ
บุคลากรตามลักษณะงานที่ปฏิบัติได้แก่  งาน
บริหารทั่วไป การเกี่ยวกับการเงินการคลัง และ
งาน ด้ าน โย ธ า  เนื่ อ งจ าก มี ค ว าม ยุ่ ง ย า ก 
สลับซับซ้อน และความเสี่ยงแตกต่างกัน  
 2.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ส่วนบุคคลต่อระดับความสุขของ บุคลากร   
 3. อาจเพิ่มตัวแปรในการศึกษาด้านอ่ืนๆ  
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