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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไทในครั้งนีม้ี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 2) ศกึษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาให้เกิดความสุขใน
การท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท ซึ่งการศึกษาวิจัยครัง้นี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการของ
ส านักงานเขตพญาไท จ านวน 100 คน จากประชากรทั้งสิ้น 131 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับความสุขในการ
ท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ย = 4.24 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.617ซึ่งผู้วิจยัก าหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขต
พญาไทอยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีก่ าหนดไวผ้ลการวิจัยดา้นปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างาน มดีังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท ที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า เพศมีค่า Sig.= 
0.021 และ อายุมีค่า Sig. = 0.003ส่วนระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกัน สง่ผลต่อความสุขใน
การท างานไม่แตกต่างกัน อย่างไมม่ีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัที่ได้ก าหนดไว้
ปัจจัยด้านจติวิทยา ปัจจัยด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน และปัจจัยด้านกิจกรรมสร้างความสุขทีส่่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้านนั้นส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานเขตพญาไททุกด้านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้และ
จากการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาให้เกิดความสุขในการท างาน พบว่า 1) ด้านความรักในงานควรจัดใหม้ีกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังให้เกิดความรัก และความผูกพันต่องาน และผูกพันต่อส านักงานเขต และเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งในการ
ท างานความไมส่ามัคคปีองดองกันในฝ่ายต่างๆ ท าให้เกดิความร่วมมอืกันในการท างาน เสียสละ มคีวามเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดมีากขึ้น 2) ด้านความส าเร็จของงานควรให้มีการประชุมภายในส่วนราชการอย่างเปน็ประจ าเพื่อ
ก าหนดภาระหน้าท่ีและวางแผนงานร่วมกัน และมอบหมายงานและปริมาณงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับต าแหน่ง 
ความสามารถของบุคลากร เพื่อลดภาระงานกองยู่ที่คนใดคนหนึ่ง  จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเป็นประจ า เพื่อติดตาม
ผลการท างานทุกเดือน เพื่อลดปรมิาณค้างสะสมและเพื่อให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน และควรใหม้ี
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่งให้กับบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ในการท างาน หรือมาบรรจุ
ใหม่ เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าใจพ้ืนฐานของงาน และเรียนรู้งานไดไ้วมากข้ึน3)ด้านการเป็นท่ียอมรับควรมกีารสนับสนุนด้าน
ขวัญ ก าลังใจ รางวัล ส าหรับบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเป็นก าลงัใจในการท างานเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกระดับมี
โอกาสได้เสนอแนะ และยอมรับฟงัความคิดเห็นในเรื่องการก าหนดนโยบาย การแกไ้ขปรับปรุงและการพัฒนาด้านการ
ท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะข้าราชการในระดบัผู้ปฏิบตัิงาน 
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บทน า 
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท่ีก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) นับได้ว่าเป็น
การเปลีย่นโฉมการด าเนินงานของภาครัฐจากรูปแบบเก่าทีเ่ดิมนั้นเคยเน้นการให้บริการเชิงรับ มมีาตรฐานท่ีทางราชการ
ก าหนดไว้ตายตัว ขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างแท้จริง มาสู่
ความเป็นระบบราชการ 4.0 ที่เน้นการท างานเชิงรุก มีส่วนร่วมในการท างานแบบบูรณาการ (Collaboration) ที่ต้อง 
ตอบสนองต่อประชาชนหรือผู้รับบริการอย่างทันที ทันเวลา เช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการประชาชนผ่านทาง
ระบบดิจิทลัที่ทันสมยัข้าราชการหรือผู้ปฏิบตัิงานในปัจจุบันนั้น จ าเป็นต้องตื่นตัวท่ีจะพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหลายหน่วยงานหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เพราะเชือ่ว่าบุคคลหรือบุคลากรในองค์การเป็นทรัพยากรอันมคีุณคา่ในการบริหารงาน พัฒนา 
และขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ เพราะหากการบริหารงานบุคคลในองค์การใดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
แล้ว ก็คาดหวังได้ว่าจะน ามาซึ่งความส าเร็จแก่องค์การดังกล่าวได้ และในทางตรงกันข้าม หากองค์การใดการบริหารงาน
บุคคลไม่ถูกต้อง ก็อาจท าให้เกิดภาวะการขาดก าลังงาน ขาดคนทีม่คีวามสามารถในการท างาน ใช้ประโยชน์จากบุคคลไม่
เหมาะสม พัฒนาก าลังงานไม่ถูกตอ้ง และโอกาสที่จะประสบกับความล้มเหลวก็เกดิขึ้นได้อย่างแน่นอน (คณาจารย์กลุ่ม
วิชาบริหารรัฐกจิ, 2557, หน้า 147) และเพื่อให้คนในองค์การเกิดความรักในงาน เกิดความรู้สึกท่ีดีตอ่การท างาน และ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์การจ าเป็นต้องสร้างความสุขให้เกดิขึ้นในการท างาน (Happy 
Workplace) เพื่อให้บุคคลเกิดความสมดุลทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม ปัญญา และมีคณุภาพชีวิตในการท างาน 
(Quality of Work Life)เพราะความสุขนั้น เป็นอารมณค์วามรูส้ึกในทางบวกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ บุคคลที่มีความสุขจะ
แสดงออกทางความคิด ทางวาจา และการกระท าในเชิงบวกอยู่เสมอ บุคคลที่มีความสุขในการท างานจะสามารถขจัด
ปัญหาอุปสรรคในการท างานได้ โดยที่ไมจ่ดจ่อหรือหมกมุ่นวิตกกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่หมดก าลังใจท่ีจะท างานท่ีตนเองไม่
ถนัด สามารถบริหารเวลาในการท างานและในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีการแสดงออกด้านสมัพันธภาพอันดีกับ
ผู้บังคับบัญชา ผูร้่วมงาน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีทัศนคติทีด่ีต่อสิ่งต่างๆ และแสดงออกทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์
อยู่เสมอ ความสุขในการท างานจึงเป็นสิ่งส าคญัส าหรับผู้ปฏิบตัิงานในทุกระดับ และควรไดร้ับการส่งเสริมใหเ้กิดขึ้นใน
องค์การ เพราะโดยสภาพปกติทั่วไปของคนท างานจะใช้เวลาอยู่ในสถานท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่ การท างานในรูปแบบเดิม
ซ้ าๆ เป็นระยะเวลานาน การเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการท างาน ความขัดแย้งในสถานท่ีท างาน หรือสภาพแวดล้อมท่ี
ไม่เอื้อต่อการท างาน จะส่งผลให้เกิดความรูส้ึกเบื่อหน่ายต่อการท างาน เกิดการย้ายงานและเปลีย่นงานอยู่บ่อยๆ ส่งผลให้
องค์การต้องขาดก าลังคน ผลผลิตของงานเกิดความล่าช้าหรือหยุดชะงัก และกระทบต่อองค์การในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีก
มากมาย  
 ส านักงานเขตพญาไท ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ต้องด าเนินการตามนโยบายของ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เน้นความรวดเร็ว อ านวยความสะดวกในการให้บริการ การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างทันท่วงท ีและเต็มความสามารถ ตามนโยบายผลักดนัทันใจ แก้ไขทันที (Now) นโยบายของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครในปัจจบุัน ที่มีกรอบระยะเวลาในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เกดิความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แล้ว
เสร็จในระยะที่เร่งด่วน ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และนโยบายอื่นๆ ที่
สอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครใหเ้ป็น “มหานครแห่งเอเชีย” เพื่อจะท างานให้เปน็ไปตามกรอบระยะเวลาที่รีบเร่งนั้น ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความกระตือรือร้นในการท างาน และต้องกล้าตดัสินใจอย่างทันทีทันใดโดยไม่ให้เกดิความผดิพลาด 
และการปฏิบัติงานท่ีต้องประสานขอความร่วมมือจากภายในและภายนอกองค์การ จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี รวมถึงการใช้เทคโนโลยเีข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้อง
ศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยตี่างๆ อีกด้วย ด้วยนโยบายการบรหิารงาน และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
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ปัจจุบัน ประกอบกับภาระงานของกรุงเทพมหานครที่มีอยูม่ากดังท่ีกล่าวมานั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องพัฒนา
ทรัพยากรคนให้มีทักษะในทุกๆ ดา้นอย่างเต็มก าลัง และเต็มศักยภาพ ส านักงานเขตพญาไทไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็น
และปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาทรพัยากรบุคคล และไมล่ะเลยที่จะให้ความส าคัญและใส่ใจต่อการเสรมิสร้างความสุขและ
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรควบคูไ่ปด้วยกัน เพราะเชื่อว่าเมื่อบุคลากรในส านักงานเขตพญาไทมีความสุขและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จะส่งผลให้บคุลากรมีความพึงพอใจในงานและในอาชีพของตน รับผิดชอบต่อการท างาน ทุ่มเท
เสียสละในการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มใจ จนบรรลตุามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดใหม้ีกิจกรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการในหลายๆ กิจกรรมโดยเช่ือว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความสุขให้กับ
บุคลากร ให้เกดิความรู้สึกผ่อนคลาย และลดความตึงเครียดจากการท างาน มีความสุขและเกิดความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลงั 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาระดับความสุขในการท างานปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสุขใน
การท างาน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท โดยหวังว่า
ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะน ามาสนบัสนุนการท างานด้านบคุลากร และเสรมิสรา้ง
ความสุขให้กับข้าราชการในส านักงานเขตจนเกิดผลอยา่งสูงสุด และเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาด้านความสุขใน
การท างานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป 

ค าถามการวิจัย 
 1. ความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไทอยู่ในระดับใด 
 2. ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท  
 3.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาใหเ้กดิความสุขในการท างานของข้าราชการส านกังานเขตพญาไท 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไทอยู่ในระดับมาก 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกตา่งกันส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไทแตกตา่งกัน 
 3. ปัจจัยด้านจิตวิทยาปัจจัยด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน และปัจจัยด้านกิจกรรมสร้างความสุขส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ  
    
 
        
 
        
 
 
 
         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีปัจจัยด้านตา่งๆ ที่มผีลต่อ
ความรูส้ึกของบุคลากรในส านักงานเขตพญาไทท่ีส่งผลต่อความสุข และการแสดงออกของบุคคลซึ่งประกอบด้วย ปัจจยั
ด้านจิตวิทยา จากแนวคดิของ Goleman (อ้างถึงใน สมชาติ กิจยรรยง, 2555, หน้า 256) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างานตามแนวคิดของ Huse and Cummings (อ้างถึงใน ปัทมนันท์ สิงห์สุนีย์, 2558, หน้า 19-20) และ ผู้วิจัยได้น า
ปัจจัยด้านกิจกรรมสรา้งความสุขทีส่ านักงานเขตพญาไทก าหนดขึ้นตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัยท้ังหมดนั้น 
ผู้วิจัยได้น ามาวเิคราะห์เพื่อศึกษาถึงความสุขในการท างานของข้าราชการในส านักงานเขตพญาไท โดยน าแนวคิดด้าน
ความสุขของ Manion (อ้างถึงใน สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553, หน้า 34) มาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยได้ให้ค านิยาม
ความหมายของตัวแปร ดังนี ้
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 เพศ 
 อาย ุ
 ระดับการศึกษา 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความสุขในการท างาน 
ของข้าราชการส านกังานเขตพญาไท 
 ความรักในงาน 
 ความส าเร็จของงาน 
 การเป็นท่ียอมรับ 

Manion (2003) 

 
 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 สวัสดิการและผลตอบแทน 
 ความปลอดภัยในการท างาน 
 การพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
 ความก้าวหน้ามั่นคง 
 นโยบายการบริหารงาน 

Huse and Cummings (1985) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 ความสามารถในการจดัการอารมณ ์
 การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
 การมีทักษะทางสังคม 

Goleman(2002) 

ปัจจัยด้านการจัดกจิกรรมสร้างความสุข 
 การพัฒนาจิต 
 การกีฬาสมัพันธ์ 
 การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ 

ส านักงานเขตพญาไท (2561) 
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นิยามความหมายของตัวแปร 
 ความสามารถในการจดัการอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการรบัรู้ และควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ และ
รู้จักหาออกทางเมื่อมีความกังวลและความเครยีดในทางที่เหมาะสม 
 การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมสีิ่งยึดเหนีย่วจิตใจ หรือสิ่งท่ีผลักดันให้เกดิความรู้สกึรัก และ
พอใจในงานท่ีรับผิดชอบ  
 การมีทักษะทางสังคม หมายถึง สามารถสื่อสารและอยูร่่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักแสดงออกกับผู้อื่นใน มีสัมพันธภาพ
กับผู้ร่วมงานในองค์การ มีการปฏสิัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์การ รู้จักวางตัวเหมาะสมและมมีารยาททางสังคม 
 สวัสดิการและผลตอบแทน หมายถึง สิทธิประโยชน์ท่ีข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญัพึงไดร้ับตามกฎหมาย
 ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การกระท า หรือลักษณะการท างานท่ีปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต รา่งกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามยัอันเนื่องมาจากการท างาน 
 การพัฒนาศักยภาพในการท างาน หมายถึง การฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
วิชาชีพของตนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้โอกาสบคุลากรได้แสดงความสามารถที่อยู่ภายในมาใช้ในการท างานได้อย่าง
เต็มที ่
 ความก้าวหน้ามั่นคง หมายถึง โอกาสที่จะได้รับต าแหน่งในการปฏบิัติงานท่ีส าคัญ หรือเลื่อนขั้น เลื่อนระดับที่
สูงขึ้นตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจะได้รับผลตอบแทน รายได้ สวสัดิการทีเ่หมาะสม
และพึงพอใจ 
 นโยบายการบริหาร หมายถึง ทิศทางและเป้าหมายตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารส านกังานเขต
พญาไทก าหนดใหเ้ป็นแนวทางในการท างาน 
 การพัฒนาด้านจติ หมายถึง กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเจริญภาวนา นั่งสมาธิ และประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา ตามความเช่ือทางศาสนาที่คนในองค์การนับถือ 
 กีฬาสัมพันธ์ หมายถึง การแข่งขันกีฬา และการละเล่นเชิงสร้างสรรค์ โดยมเีป้าหมายเพื่อให้เกิดความ
สนุกสนาน การเสริมสร้างสุขภาพ ความสัมพันธ์กันระหว่างคนในองค์การ  
 การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ หมายถึง การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 ความรักในงาน หมายถึง ความรู้สกึพึงพอใจต่องาน ความผูกพันในงาน ความรู้สึกดีที่ได้ท างาน รู้สึกถูกใจใน
งานท่ีท าหรือท่ีได้รับมอบหมาย มคีวามสนุกสนาน ยินดีที่จะท างานนั้น จนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 ความส าเร็จในงาน หมายถึง การบรรลเุป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กฎเกณฑก์ าหนดไว้ 
และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด  
 การเป็นท่ียอมรับ หมายถึง การทีผู่้ร่วมงานหรือผู้อื่นเห็นเห็นถึงความส าคญั ความรู้ ความสามารถในตัว
ผู้ปฏิบัติงาน เกดิความวางใจ และยอมรับในความรู้ ความสามารถนั้น ส่งผลใหไ้ด้รับผิดชอบในงานท่ีส าคัญๆ หรือการ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีความส าคัญ    
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการส านักงานเขตพญาไทจ านวน 131 คน 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการส านักงานเขตพญาไท จ านวน 98 คน ใช้สูตรการค านวณเพือ่
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีระดบัความเชื่อมั่น 95% ของ Taro Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, 
หน้า 23) จะได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 98 คน เนื่องจากต้องการให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงปรับจ านวนกลุม่
ตัวอย่างเป็น 100 คน ซึ่งเป็นข้าราชการของส านักงานเขตพญาไท ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปดิ (Close-
ended Questionnaire) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) โดยออกแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อความสุขในการท างาน ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นการส ารวจรายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามดา้นปจัจัยที่ส่งผลต่อความสุข ประกอบด้วย 
  2.1 ปัจจัยดา้นจิตวิทยา สร้างขึ้นโดยการใช้แนวคิดดา้นความฉลาดทางอารมณ์ โดยแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็น3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการอารมณด์้านการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และด้านการมีทักษะด้าน
สังคม 
  2.2 ปัจจัยดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานแบ่งออกเป็น5ด้าน ประกอบด้วย ด้านสวสัดิการและ
ผลตอบแทน ดา้นความปลอดภยัในการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างาน ด้านความก้าวหน้ามั่นคงและด้าน
นโยบายการบริหารงาน 
  2.3 ปัจจัยดา้นการจดักิจกรรมสร้างความสุข แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
กิจกรรมการพัฒนาจิต ดา้นกิจกรรมกีฬาสมัพันธ์ และด้านกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ 
 
 เกณฑ์การวัดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใช้มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ธ (Likert Scale) 
(อ้างถึงใน สุดารัตน์ สีล้ง, 2560, หน้า 35) ดังนี้  
  เห็นด้วยมากทีสุ่ด  ระดับคะแนน 5 
  เห็นด้วยมาก  ระดับคะแนน 4 
  เห็นด้วยปานกลาง  ระดับคะแนน 3 
  เห็นด้วยน้อย  ระดับคะแนน 2 
  เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด  ระดับคะแนน 1 
 การแปลความหมายของคะแนนท่ีใช้ในการตีความหมายของคะแนนเฉลี่ยในการตอบค าถามส่วนท่ี 2 และ ส่วน
ที่ 3 โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของ Best W. John (อ้างถึงใน เพ็ญศรี เวชประพันธ์, 2557, หน้า 65) ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามระดับความสุขในการท างาน แบ่งออกเปน็3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรักในงาน 
ดา้นความส าเรจ็ของงาน และด้านการเป็นท่ียอมรับ 
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 ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปดิ (Open-ended Questionnaire) เป็นค าถามทีม่ีแต่เฉพาะค าถาม 
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบเป็นผู้คดิหาค าตอบเอง (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 16) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาให้เกิดความสุขในการท างาน  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การศึกษางานวิจัยและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามมาด าเนินการหาความถูกต้อง (Validity) โดยใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและปรบัปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามค าแนะน า 
 3. หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยมีการทดลองแจกแบบสอบถาม (Try out) จ านวน 30 
ชุด ให้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิโดยใช้โปรแกรม Cronbach’s Alpha ซึ่ง
ค่าที่ออกมาจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป(อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561, หน้า 115) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความ
เชื่อมั่นที่ 0.910 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองแล้วรับแบบสอบถามกลับคืนพร้อม
ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการกรอกแบบสอบถาม 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package the 
Social Sciences) ดังนี ้
 1) สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อใช้บรรยายข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2) สถิตเิชิงอนุมาน (Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยIndependent 
Samples t test และ F-test (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท สามารถ
สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 
 ผลการวิเคราะหร์ะดับความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 4.24 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.617 โดยด้านท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
ความส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.567โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด  
 
วัตถุประสงค์ข้อที2่เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสขุในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 
 1. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท จ านวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.0 มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 มีระยะเวลาในการท างานอยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
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 2.ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลตอ่ความสุขในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจัยดา้นจิตวิทยา ปัจจยัด้านคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน และปัจจัยด้านกิจกรรมสร้างความสุขดังนี ้

 2.1 ปัจจัยด้านจิตวิทยา  
 ด้านการจดัการอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.567 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.07 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.572 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและด้านการมีทักษะทางสังคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.662 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 2.2 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 ด้านสวสัดิการและผลตอบแทนมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.756 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านความปลอดภยัในการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.725 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาศักยภาพในการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.604 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้ามั่นคงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 มีส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.557 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและด้านนโยบายการบริหารงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.570 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 2.3 ปัจจัยด้านกิจกรรมสร้างความสุข 
 ด้านกิจกรรมพัฒนาจิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.627 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ
มากที่สุดด้านกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.678 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และด้านกิจกรรมสมัมนาเพื่อพัฒนาองค์การ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.686 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาให้เกิดความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 
 ผลการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้เกิดความสุขในการท างาน
ของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท สามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้ังนี้ 
 1. ควรจัดให้มีกิจกรรมหรือการอบรมเพื่อปลูกฝังให้เกิดความรัก และความผูกพันต่องาน และผูกพันต่อ
ส านักงานเขต 
 2. ควรให้มีการประชุมภายในส่วนราชการอย่างเป็นประจ าเพื่อก าหนดภาระหน้าที่และวางแผนงานร่วมกัน 
เพื่อให้มีการมอบหมายงานและปรมิาณงานให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับต าแหน่ง ความสามารถของบุคลากร  
 3. ควรมีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการท างานทุกเดือน เพื่อลดปริมาณคา้งสะสม และเพื่อให้
บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
 4. ควรมีการสนับสนุนด้านขวัญ ก าลังใจ รางวัล ส าหรับบุคลากรที่มคีวามสามารถเพื่อเป็นก าลังใจในการ
ท างาน 
 5. ควรให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหนง่ให้กับบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน หรือมาบรรจุใหม่ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจพ้ืนฐานของงาน และเรียนรู้งานได้ไวมากข้ึน 
 6. ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกระดับมีโอกาสไดเ้สนอแนะ และยอมรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการก าหนด
นโยบาย การแกไ้ขปรับปรุงและการพัฒนาด้านการท างานเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะข้าราชการในระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท ในครั้งนี้ 
สามารถอภิปรายผลโดยเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้องเพื่ออธิบายสมมติฐานการวิจยั ดังน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไทอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสุขในการท างาน  
ความสุขในการท างาน 

 
S.D. แปลผล 

1. ความรักในงาน 4.15 0.669 มาก 
2. ความส าเร็จของงาน 4.55 0.567 มากที่สุด 
3. การเป็นท่ียอมรับ 4.03 0.615 มาก 

รวม 4.24 0.617 มากที่สุด 
 ระดับความสุขในการท างานของขา้ราชการส านักงานเขตพญาไท พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ อภิปราย
ได้ว่า ข้าราชการส านักงานเขตพญาไท ไมไ่ด้มคีวามสุขในระดับมาก แต่พบว่ามีความสุขในการท างานอยู่ระดับมากที่สดุ 
โดยข้าราชการส านักงานเขตพญาไท มีความรักในงานอยู่ในระดบัมาก คือ มีความพอใจในการท างาน รู้สึกรักและผูกพัน
กับงานท่ีท า รู้สึกว่างานท่ีท าน้ันมีความส าคญั ด้านความส าเร็จของงานอยู่ในระดับมากทีสุ่ด คือ ให้ความส าคญักับ
ความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยความส าเร็จของงานนั้นต้องทันระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และมี
ความสุขเมื่อการท างานประสบผลส าเรจ็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของManion(อ้างถึงใน สิริทร 
แซ่ฉั่ว, 2553, หน้า 34) ที่ได้อธิบายว่า ความสุขในการท างานเป็นผลของการตอบสนองทางด้านอารมณ์ความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน น าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เกดิความสุขในการ
ท างาน โดยมีองค์ประกอบในดา้นความรักในงาน (Love of the work) เป็นความรูส้ึกผูกพัน พึงพอใจในงาน รู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงในงาน มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบตัิงาน รู้สึกสนุกสนานที่ได้ท างาน ด้านความส าเร็จของงาน (Work 
Achievement) รู้สึกว่าตนเองมีคณุค่าที่ได้ปฏิบตัิงานจนส าเร็จสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายส่งผลให้เกิดการพัฒนา
องค์การ และด้านการเป็นที่ยอมรบั (Recognition) คือ มีความน่าเช่ือถือ ลักษณะที่ผู้อื่นรับรู้ถึง ความรู้ความเข้าใจ และ  
ความสามารถในการท างานจนเปน็ท่ียอมรับและวางใจ 

 สรุปสมมติฐานขอ้ที่ 1 ได้ว่าระดบัความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท โดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสมมติฐานการวจิัยก าหนดไว้ว่า ความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไทอยู่ในระดับ
มาก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี ้
สมมติฐานข้อที่ 2ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัสง่ผลต่อความสขุในการท างานของข้าราชการส านกังานเขตพญาไท
แตกต่างกัน 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน 
เพศ ความสุขในการท างาน 

  S.D. t Sig. 
ชาย 28 4.409 0.406 2.340 0.021* 
หญิง 72 4.181 0.450   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากการวิเคราะห์ปจัจัยด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า เพศส่งผลต่อความสขุในการท างานของข้าราชการส านกังานเขตพญาไท 
ทั้งนี้ เนื่องจากเพศชายมีความสุขในการท างานในด้านความรักในงาน ความส าเร็จของงาน และการเปน็ท่ียอมรับในระดับ
มากที่สุดอธิบายได้ว่า เพศชายสามารถอดทนและรอคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในความส าเร็จ แมจ้ะเป็นงานท่ี
ยากล าบากได้มากกว่าเพศหญิง อกีท้ัง เพศชายมีความกล้าที่เผชิญหน้าต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอค าแนะน าและเสนอแนะ
ในด้านการท างานโดยลักษณะของเพศชายมีความเข้มแข็ง กล้าเสี่ยง กล้าเผชิญหน้าและชอบการแข่งขันมากกว่าเพศหญิง
ท าให้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน และประชุมสมัมนาด้านทกัษะความรู้ ความสามารถและไดร้ับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานท่ีส าคญัๆ อีกด้วย ในขณะทีเ่พศหญิงมีค่าเฉลี่ยความสขุในการท างานภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยูใ่นระดับมาก
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธารินทร์ ระศร, พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ และพมิพ์พร จารุจติร์ (2560)ท่ีได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยผลการศึกษา
พบว่า เพศหญิงและเพศชายส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน 
อาย ุ ความสุขในการท างาน 

  S.D. F Sig. 

21 - 30 ปี 16 4.15 0.429 5.117 0.003* 
31 - 40 ปี 41 4.09 0.454   
41 - 50 ปี 28 4.39 0.370   
51 ปีขึ้นไป 15 4.50 0.415   

รวม 100 4.24 0.448   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านอายุ พบวา่ อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า อายสุ่งผลต่อความสขุในการท างานของข้าราชการส านกังานเขตพญาไท 
ทั้งนี้ เนื่องจากข้าราชการส านักงานเขตพญาไทท่ีมีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป มีระดับความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในขณะที่ข้าราชการที่มีอายนุ้อยลงมา มีระดับความสุขน้อยลงมาด้วยตามล าดับ อธิบายได้ว่า ข้าราชการส านักงาน
เขตพญาไทท่ีมีอายุมากสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เมื่อเกิดความรู้สึกไม่พอใจ รู้จักสร้างแรงจูงใจในการท างานให้
ตนเอง รู้จักยอมรบัและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้มีคา่ตอบแทนและสวสัดิการที่เพียงพอเหมาะสม มโีอกาส
ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ และมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน อีกทั้ง ผู้มีอายุมากมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมดา้นการพัฒนาจติ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีส านกังานเขตพญาไทจดัขึ้นเพื่อส่งเสรมิความสุขและสร้าง
สมาธิในการท างานมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย และเนื่องจากสังคมไทยใหค้วามเคารพ ยกย่อง และให้เกียรติต่อผู้อาวุโส จึง
ส่งผลใหผู้้มีอายมุากกว่าเป็นท่ียอมรับความวางใจในด้านความสามารถ และความรู้จากผูร้่วมงานมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย 
ดังนั้น ข้าราชการส านักงานเขตพญาไท ที่มีอายุมากกว่าจึงเกิดความรักในการท างาน ความส าเร็จของงาน และไดร้ับการ
ยอมรับด้านการท างานมากกว่าผูท้ี่มีอายุน้อยลงมา ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของธารินทร์ ระศร, พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ 
และพิมพ์พร จารุจิตร์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยผลการศึกษาพบว่า อายุท่ีแตกตา่งกันส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
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 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานเขตพญาไท ทั้งนี้ เนื่องจากข้าราชการส านักงานเขตพญาไทมีระดับการศึกษาปริญญาตรเีหมอืนกันเป็นส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสจันท์ มงคลพันธ์, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, สุชีรา ภัทรา
ยุตวรรตน์ และวิชัย มนสัศริิวิทยา (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลตติยภูมิ โดย
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ระยะเวลาในการท างาน พบว่า ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ระยะเวลาในการท างานไม่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของข้าราชการส านักงานเขตพญาไทท้ังนี้ เพราะว่าข้าราชการที่มีระยะเวลาในการท างานมากหรือน้อยนั้น มีความสุขใน
การท างานอยู่ในระดับมากที่สดุไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสจันท์ มงคลพันธ์, เธียรชัย งามทิพย์
วัฒนา, สุชีรา ภัทรายตุวรรตน์ และวิชัย มนัสศิริวิทยา (2560)ที่ได้ศกึษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลตติยภูมิ โดยผลการศกึษาพบว่า ระยะเวลาในการท างาน ไม่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน อย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สรุปสมมติฐานขอ้ที่ 2 ได้ว่าปัจจยัส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท ที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีไ่ด้
ก าหนดไว้  ส่วนระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐานการวิจัยที่ได้ก าหนดไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน และปัจจัยด้านกจิกรรมสร้างความสุข
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท  
 แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา ระหว่างกลุม่ 7.526 14 0.538 3.715 0.000* 
ภายในกลุ่ม 12.301 85 0.145   

รวม 19.827 99    
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 

ระหว่างกลุม่ 10.808 26 0.416 3.365 0.000* 
ภายในกลุ่ม 9.019 73 0.124   

รวม 19.827 99    
ปัจจัยด้านกจิกรรมสร้าง
ความสุข 

ระหว่างกลุม่ 7.550 18 0.419 2.767 0.001* 
ภายในกลุ่ม 12.277 81 0.152   

รวม 19.827 99    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นจิตวิทยา ปัจจัยด้านคณุภาพชีวติในการท างาน และปัจจัยด้านกิจกรรมสร้าง
ความสุขส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท สามารถอภิปรายได้ว่า  
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ปัจจัยด้านจติวิทยา ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อภิปรายได้ว่า ข้าราชการของส านักงานเขตพญาไทมีจัดการอารมณ์ของตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีการสร้าง
แรงจูงใจให้ตนเองอยู่ในระดับมาก และมีทักษะทางสังคมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้องกับความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ)  ส่งผลให้เกิดความสุขในการท างาน เป็นไปตามแนวคิดของ Goleman(
อ้างถึงใน สมชาติ กิจยรรยง, 2555, หน้า 256) ที่อธิบายองค์ประกอบด้านความฉลาดทางอารมณไ์วว้่า เป็น
ความสามารถในการจดัการอารมณ์ (Personal accountability)  คือ การควบคุมตนเอง บริหารและจัดการอารมณ์ การ
สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Positively self-motivated Powerful impetus : Honesty and intergrity) มีการ
ขับเคลื่อนตนเองไปในทางที่ดี เพ่ือก าจัดการกระทบกระเทือนทางอารมณ์ เราต้องมีคณุธรรมด้านดี อันได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ ความดี ความรัก ความเอือ้อาทร ความเคารพ การให้อภัย อารมณ์ขัน และศรัทธา ซึ่งจะท าให้เรารบั และยอมรับ
แรงกดดันต่างๆ ในชีวิตได้ และการมีทักษะทางสังคม (Capacity to develop and sustain relationship) เป็น
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในการสร้างความไว้ใจ ซึ่งเป็นการเช่ือมสมัพันธ์ในครอบครัว 
กลุ่มคน และสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจติ (อ้างถึงใน สุเทพ ธุระ
พันธ์, 2548, หน้า 27-28) ที่อธิบายถึง ความฉลาดทางอารมณด์้านความสุข ไว้ว่า เป็นความสามารถในการจัดการ
อารมณ์ใหเ้กิดความสุข ความสงบในจิตใจ มีความเชื่อมั่นและเห็นคณุค่าในตนเอง รู้จักท่ีจะผ่อนคลายอารมณเ์มื่อได้รับ
ผลกระทบด้านลบ สร้างแรงจูงใจให้ตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดี และท ากิจกรรมสร้างความสุขให้ตนเองและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพงศ์ สิทธิสมเรือง (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
ท างาน ลักษณะในการท างาน ความรู้สึกท่ีดีในการท างาน ความรูส้กึท่ีดีต่อบรรยากาศในการท างาน เกิดความรักความ
ผูกพันในการท างาน ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์แสดงให้เห็นว่าพนักงานนั้นมีความสุขความสบายใจในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความพอใจที่ได้ท างานท่ีถนัดและเหมาะสมกับ
ตนเอง เกิดทัศนคติที่ดตี่อการท างาน 

 ปัจจัยด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ข้าราชการส านักงานเขตพญาไท มสีวัสดิการและผลตอบแทน และ
ได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน และโบนสัที่เหมาะสมและเปน็ธรรมเพยีงพอต่อการด ารงชีพ มีความปลอดภัยใน
การท างานท้ังด้านสถานท่ีและความปลอดภัยด้านร่างกาย มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานและมสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การอย่างสม่ าเสมอ มคีวามกา้วหน้ามั่นคงใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน และองค์การมีนโยบายที่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
เป็นไปตามแนวคิดขอ งHuse and Cummings (อ้างถึงใน ปัทมนันท์ สิงห์สุนีย์, 2558, หน้า 19-20) ที่ได้อธิบายลักษณะ
ที่ส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย สวสัดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ความปลอดภัยใน
การท างาน การพัฒนาศักยภาพในการท างาน ความก้าวหน้ามั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ นโยบายการ
บริหารงาน มีความชัดเจนและยตุธิรรม ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และความภมูิใจในองค์การ และเป็นไป
ตามแนวคิดของ Delamotte และ Takezawa (อ้างถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ, 2555, หน้า 15) ที่อธิบาย
ถึงคุณภาพชีวิตการท างาน ในมิติความพึงพอใจและความสุข ว่านิยามคุณภาพชีวิตการท างาน คือ ความพึงพอใจกับ
ค่าตอบแทนท่ีไดร้ับ ช่ัวโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลตอบแทนท่ีไดร้ับจากการท างาน ความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน ความสมัพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ รุจี อุดมศิลป์ศักดิ์(อ้างถึงใน ปัทมนันท์ สิงห์สุนีย์
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, 2558, หน้า 10) ที่กล่าวว่า การได้รับการตอบสนองด้านคณุภาพในการท างานของพนักงาน หมายถึง การตอบสนอง
ความต้องการของพนักงาน ซึ่งท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและมีความสุขในการท างาน  
  
 ปัจจัยกิจกรรมสร้างความสุข ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ส านักงานเขตพญาไทมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขในการท างาน
ให้กับข้าราชการ ประกอบด้วย กจิกรรมเพื่อพัฒนาจิต เป็นการจัดให้ข้าราชการในส านักงานเขตพญาไทไดม้ีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนาในวันส าคญัตา่งๆ ได้แก่ การเวียนเทียน ใส่บาตร ท าบุญ และการอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
เป็นต้น กิจกรรมด้านกีฬาสัมพันธ์ ได้แก่ การออกก าลังกายร่วมกันเพื่อส่งเสรมิความรัก ความสามัคคีและความสุขให้กับ
บุคลากรภายในส านักงานเขตพญาไทในวันพุธและวันศุกร์ รวมถึงการแข่งขันกีฬาประจ าปีทั้งในระดับส านักงานเขต 
ระดับชุมชน และระดับกรุงเทพมหานคร กิจกรรมการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการ
ท างาน การเพิ่มพูนความรู้ และทกัษะในการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ นี้เป็นการส่งเสรมิให้เกิดความสุขให้กับข้าราชการ
ส านักงานเขตพญาไท ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (อ้างถึงใน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร,สถาบันพัฒนาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป., หน้า 14) ที่อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การให้
เป็นองค์การแห่งความสุข โดยใช้หลักความสุข 8 (Happy 8) ในด้านสุขภาพดี (Happy Body) คือ มีสขุภาพแข็งแรงท้ัง
ด้านร่างกายและดา้นจิตใจ และดา้นการแสวงหาความรู้ (HappyBrain) คือ การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
และยังเป็นไปตามแนวคิดของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, พระพยอมกัลยาโณ และพงษ์ อภิรักษ์ (อ้างถึงใน ครรชิต 
ทรรศนะวิเทศ, 2555, หน้า 14) ที่กล่าวถึง ความสุขท่ีเกิดจากความสงบ หรือสมาธิสุข และความสุขจากการมีความรู้ 

 สรุปสมมตฐิานขอ้ที่ 3 ได้ว่า ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน และปัจจัยด้านกิจกรรม
สร้างความสุข ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีไ่ด้ก าหนดไว้ดังท่ีแสดงในตารางตอ่ไปนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไทน้ัน ท าให้
ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางที่เปน็ประโยชน์ในการพัฒนาให้ข้าราชการส านักงานเขตพญาไทเกิดความสุขในการท างาน
ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรักในงาน ความส าเร็จของงาน และการเป็นที่ยอมรับ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ด้านความรักในงาน 
  ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เกิดความรัก และความผูกพันต่องาน และผูกพันต่อส านักงานเขต 
และเพื่อเป็นการลดความขดัแย้งในการท างานความไม่สามัคคีปองดองกันในฝ่ายต่างๆ ท าให้เกิดความร่วมมือกันในการ
ท างาน เสียสละ มีความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดมีากขึ้น 
 2. ด้านความส าเร็จของงาน 
  2.1 ควรให้มีการประชุมภายในส่วนราชการอย่างเป็นประจ าเพื่อก าหนดภาระหน้าท่ีและวางแผนงาน
ร่วมกัน และมอบหมายงานและปริมาณงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับต าแหน่ง ความสามารถของบุคลากร เพื่อลด
ภาระงานกองยู่ที่คนใดคนหนึ่ง  
  2.2 ควรให้มีการประชุมภายในฝ่าย เพื่อติดตามผลการท างานทุกเดอืน เพื่อลดปริมาณค้างสะสมและ
เพื่อให้บุคลากรเกิดความกระตือรอืร้นในการท างาน 
  2.3 ควรให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหนง่ให้กับบุคลากรที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการท างาน หรือมาบรรจุใหม่ เพื่อที่จะสามารถเขา้ใจพ้ืนฐานของงาน และเรียนรู้งานได้ไวมากข้ึน 
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 3. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
  3.1 ควรมีการสนับสนุนด้านขวญั ก าลังใจ รางวัล ส าหรับบุคลากรทีม่ีความสามารถเพื่อเป็นก าลังใจ
ในการท างาน 
  3.2 ควรเปดิโอกาสให้ข้าราชการทกุระดับมีโอกาสไดเ้สนอแนะ และยอมรับฟังความคดิเห็นในเรื่อง
การก าหนดนโยบาย การแก้ไขปรบัปรุงและการพัฒนาด้านการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
ข้าราชการในระดับผู้ปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการส านักงานเขตพญาไท ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่ควรศึกษาส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความสุขในการท างานกับประสทิธิภาพในการท างานของข้าราชการ
ส านักงานเขตพญาไท 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาการน านโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติของส านกังานเขต
พญาไท 
 3. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การภาครฐักับภาคเอกชนในปัจจัยที่ส่งผลตอ่
ความสุขในการท างานดา้นอ่ืนๆ 
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