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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทํางานและปจจัยระดับองคการของบุคลากร
ในสํานักงานเขตทวีวัฒนา 2) เพื่อศึกษาปจจัยระดับองคการที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรใน
สํานักงานเขตทวีวัฒนา และ 3) เพื่อนําเสนอแนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของบุคลากรในสํานักงาน
เขตทวีวัฒนา กลุมตัวอยางคือ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 269 คน และผูใหขอมูลสําคัญคือ
หัวหนาฝายและเจาหนาที่ จํานวน 3 คน
ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับความสุขในการทํางานและปจจัยระดับองคการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 2) ปจจัยระดับองคการที่มีอิทธิพลตอความสุขที่สุด ประกอบดวย 6 ดาน คือ นโยบายและการบริหารงาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน สวัสดิการ สัมพันธภาพในที่ทํางาน ความกาวหนาในหนาที่การงาน และภาวะผูนํา
และ 3) แนวทางในการสรางความสุขในการทํางาน คือ จะตองจัดสมดุลชีวิตระหวางงานและชีวิตสวนตัวใหเทากัน
เมื่อสามารถแบงเปนเวลาไดแลวก็จะสามารถจัดการเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทํางานดวย
เชนกัน อีกทั้งผูนําองคการจะตองมีวิสัยทัศนและนโยบายที่ชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น รวมทั้ง
สรางสภาพแวดลอมและสัมพันธภาพที่ดีทั้งผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
คําสําคัญ: ความสุขในการทํางาน/ ปจจัยระดับองคการ
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Abstract
This study aimed to 1) investigate the level of workplace happiness and organizational
factors of personnel, 2) explore the organizational factors influencing workplace happiness of the
personnel, and 3) propose guidelines for creating workplace happiness of personnel in the Thawi
Watthana District office. Samples comprised of 269 workers of Thawi Watthana with 3 key
informants, head of the department, and an officer.
The findings from the study revealed that: 1) overall work happiness and organizational
factors were at a high level; 2) organizational factors that influence the most happiness consisted
of 6 aspects: policy and administration, work environment, welfare, workplace relationships,
career progress, and leadership; and 3) creating work happiness needs a balance between work
and personal life to manage matters more efficiently. The leader must have a clear vision and
policy for smooth operations including creating a good environment and relationship for both the
leader and colleagues.
Keyword: Work happiness, organizational factors

บทนา
ในปัจจุบันการทางานมีการแข่งขันสูงมาก เพื่อที่จะประสบความสาเร็จในอาชีพ และมีคนจานวนไม่น้อยที่
กาลังประสบปัญหาการเบื่อหรือไม่มีความสุขในที่ทางาน โดยบางคนอาจถึงขั้นลาออกเพื่อไปหางานใหม่ แต่นั่นก็ทา
ให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงในหน้ าที่การงานของบุคคลนั้น ๆ อีกทั้งยั งส่งผลต่อปัญหาเรื่องอื่นอีกมากมายที่จะ
กระทบในชีวิตด้วย ไม่ใช่เพียงแค่การเบื่อหรือไม่มีความสุขในที่ทางานและลาออกแต่เพียงเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว
ปัญหาต่าง ๆ อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสังคมในที่ทางาน ตาแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิ ดชอบ
หรือรายได้เงินเดือน ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดความทุกข์หรือไม่สบายใจ พอเมื่อเกิดความไม่สบายใจ
และความทุกข์แล้ว จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่หรือเต็มความสามารถ อีกทั้งยังทาให้ผลสัมฤทธิ์ของงานออกมา
ไม่ดีอีกด้วย โดยในบางครั้งเราทางานได้ค่าแรงหรือเงินเดื อน ซึ่งเป็นสิ่งตอบแทนของการที่เราทางานมาทั้งเดือน
แต่จริง ๆ แล้ว สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งจาเป็นสาหรับบางคน แต่ที่ต้องการมากกว่าเงิน อาจเป็นความสุขในการทางาน
หากทางานสนุกแล้ ว การทางานก็จะมีความสุข ยิ่งไปกว่านั้นจะส่งผลถึงตนเองและองค์การ ดังนั้นอง ค์การทุก
องค์การจึงตระหนักถึงค่าตอบแทน สวัสดิการ และความต้องการของพนักงานทุกคน ซึ่งทาให้การบริหารองค์การ
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เป็นไปด้วยความราบรื่น มีคุณภาพของผลผลิต และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งลดความเครียดและความ
ขัดแย้งกันในองค์การ จึงช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดการพัฒนาคนในองค์การที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้นาแนวทางปฏิบัติมา
จาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั้น คือ Happy Workplace หรือความสุขทั้งแปด เป็น
เครื่องมือในการประเมินและดาเนินงาน โดยมี Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้าใจงาม) Happy
Money (ปลอดหนี้) Happy Relax (ผ่อนคลาย) Happy Brain (หาความรู้) Happy Soul (ทางสงบ) Happy
Family (ครอบครัวดี) และ Happy Society (สังคมดี) (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558)
โดยมองว่าสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของวั ฒนธรรมองค์กรคือ ความสุข ซึ่งบุคลากรทุกคนมองว่างานและชีวิตของตนเอง
จะต้องสมดุลกัน หากเมื่อชีวิตมีความสมดุลกันแล้ว การทางานในองค์การก็จะมีความสุขและก่อให้เกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพขึ้น ด้วย ทั้งนี้ความต้องการมากน้อยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นเองว่ามีความต้องการด้านใดเป็นสาคัญ
เช่น ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้องการสุขภาพที่ดี ต้องการเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นต้น หากเมื่อเราทราบถึงความ
ต้ อ งการของบุ ค ลากรแล้ ว ก็ จ ะสามารถผลั ก ดั น หรื อ ใช้ ก ารด าเนิ น งานแนวคิ ด การพั ฒ นาคนในองค์ ก ารได้
ดังนั้น ความสุขในการทางานจึงจาเป็นต่อชีวิตการทางาน เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสถานที่ทางานเป็นหลัก
จึงต้องยกให้ว่าเป็นหน้ าที่ขององค์การที่จะทาอย่างไรให้พนักงานในองค์การมีความสุขในการทางาน ไม่มีความ
ขัดแย้งกัน และเพื่อประโยชน์ขององค์การด้วยเช่นกัน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรใน
สานักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อให้องค์การรับรู้ข้อมูลและตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทาให้การทางานในองค์การ
เป็ นไปด้วยความสุข และสามารถนาผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การที่อยู่ร่วมกันอย่ างมี
ความสุข และจะส่งผลให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานและปัจจัยระดับองค์การของบุคลากรในสานักงานเขตทวีวัฒนา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ระดั บ องค์ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรในส านั ก งาน
เขตทวีวัฒนา
3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการสร้างความสุขในการทางานของบุคลากรในสานักงานเขตทวีวัฒนา
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การทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางาน
Diener (อ้างถึงใน จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2547) ได้ให้ความหมายความสุขในการทางาน หมายถึง การ
รั บ รู้ ข องบุ ค ลากรถึ ง อารมณ์ ความรู้ สึ ก ชื่ น ชอบหรื อ เป็ น สุ ข กั บ ภารกิ จ หลั ก อั น เป็ น ผลมาจากการท างาน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเอง ให้ชีวิตมีคุณค่า ได้ทางานที่
เกิดประโยชน์ เกิดความสมหวังในประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบของความสุข
คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิต ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตเหล่านั้น เป็น
อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ด้ า นลบต่ า คนที่ มี ค วามสุ ข เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น อายุ รายได้
สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความต้องการของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตนามาซึ่งความสุข คือ 1. ความพึง
พอใจในชีวิต 2. ความพึงพอใจในงาน 3. อารมณ์ทางบวก 4. อารมณ์ทางลบ
รวมสิริ เมนะโพธิ (2550) กล่าวว่า การทางานอย่างมีความสุขนั้น หมายถึง ภาวะในการที่พนักงานทุกคน
รู้สึกมีความสุขกับการทางาน ทางานเหมือนไม่รู้สึกว่าตนเองได้ทางาน และผลงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและ
ตรงกั บ เป้ า หมายที่ ว างไว้ ทั้ ง ในระดั บ พนั ก งานและองค์ ก าร ความสุ ข ในการท างานประกอบด้ ว ยปั จ จั ย หรื อ
องค์ประกอบที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการทางานอย่างมีความสุข
Layard (2007 อ้างถึงใน รักดี โชติจินดา และ เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร, 2550) ได้การศึกษาค้นพบที่มา
ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสุ ข 7 ประการ ได้ แ ก่ 1. สถานการณ์ ท างการเงิ น 2. ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว
3. การงาน 4. สังคมและเพื่อนฝูง 5. สุขภาพ 6. เสรีภาพส่วนบุคคล 7. ค่านิยมส่วนบุคคล
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นาเสนอแนวทางการสร้างองค์การแห่งความสุข
(Happy Workplace) ประกอบด้วย ความสุข 8 ประการ ได้แก่ 1. Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้
แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน 3. Happy Society :
สนับสนุนให้เอื้อเฟื้อต่อชุมชนในสถานที่ทางานและที่พักอาศัย 4. Happy Relax : ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจาก
ความเครียดในงาน ด้วยกิจกรรมบันเทิง 5. Happy Brain : ส่งเสริมให้หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา 6. Happy
Soul : ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ให้มีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต 7. Happy Money : สนับสนุนให้บริหารการใช้
จ่ายของตนเองและมีการออม 8. Happy Family : ส่งเสริมให้พนักงานสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความสุขในการทางาน
กิลเมอร์ (Gilmer, 1967) ได้แบ่งองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทางานออกเป็น 10 องค์ประกอบ
ดังนี้ 1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) 2. โอกาสที่จะก้าวหน้าในงาน (Opportunity for Advancement)
3. องค์กรและการจัดการ (Company and Management) 4. ค่าจ้าง (Wages) 5. ลักษณะของงานจากความรู้สึก
ภายใน (Intrinsic Aspects of the Job) 6. การนิเทศงาน (Supervision) 7. ลักษณะทางสังคม (Social Aspects
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of the Job) 8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 9. สภาพการทางาน (Working Condition) 10. สวัสดิการ
(Benefit)
วลัญช์อร ชูแก้ว (2553) กล่าวว่า สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนและบริการต่าง ๆ ที่องค์การ
จัดให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญ และกาลังใจในการทางาน นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับเป็น
ประจาปกติ ซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนและบริการนั้นก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและสะดวกสบายในการทางาน
และการดารงชีวิต อันจะช่วยเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานและจงรักภักดีต่อ
องค์การการทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
Edelman (1993) ได้แบ่งองค์ประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานไว้ 7 องค์ประกอบ ดั งนี้
1. การยอมรับในการกระจายภาระงานอย่างยุติธรรม 2. การสมัครใจในการให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ
3. การให้ความร่วมมือในการรักษากฎของส่วนร่วม 4. การร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกคน แม้จะไม่
ชอบเพื่ อ นร่ ว มงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ยก็ ต าม 5. เคารพในความเป็ น ส่ ว นตั ว ของเพื่ อ นร่ ว มงานทุ ก คน
6. ไม่วิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมงานอย่างเปิดเผย 7. ไม่ว่าร้ายเพื่อนร่วมงานต่อหัวหน้างาน
นฤมล นิราทร (2534, อ้างถึงใน สิริวัชร รักธรรม, 2553) กล่าวว่า ความก้าวหน้าในอาชีพงาน หมายถึง
การเปลี่ย นแปลงในบทบาทการทางาน ซึ่งจะส่ งผลตอบแทนทั้งทางด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง กับการทางานการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ เหล่านี้จึงรวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ในงาน การเลื่ อ นต าแหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ น ตลอดถึ ง ความพึ ง พอใจในชี วิ ต ความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองมี ค่ า
ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของอานาจหน้าที่ สถานภาพที่สูงขึ้น ความก้าวหน้าในอาชีพงานจึงเป็นผลสุดท้ายของ
การจั ด การอาชี พ ที่ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการวางแผนอาชี พ งาน ก่ อ นที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ ก ารพั ฒ นาอาชี พ งาน และพั ฒ นา
ความก้าวหน้าในอาชีพงานในที่สุด

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทางาน และหาแนวทางการจัดการความสุขในการทางานของบุคลากร โดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ บุคลากรในสานักงานเขตทวีวัฒ นา จานวน 330 คน ซึ่งจะศึกษาจากจานวนทั้งหมด
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภายในจานวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่าย
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สัสดีเขต ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเกษตรอาเภอ
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานเขตทวีวัฒนา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.2.1 กลุ่ มตัว อย่ างการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจานวนทั้งหมด 330 คน
ซึ่งสามารถคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยใช้สูตรการคานวณของ Taro Yamanae และกาหนดให้มี
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 330 คน
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 3 คน เพื่อให้
สะท้อนมุมมองการดาเนินงานในหลาย ๆ มุมมอง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือการวิจัยเชิงปริ มาณ การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 1 ชุด ตามกรอบแนวความคิดของ ดายเนอร์ (Diener, 2003) โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยระดับองค์การ
ส่วนที่ 3 แบบสอบ ถามเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
2.2 เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของปัญหา
อุปสรรค และแนวทางในการสร้างความสุขในการทางานของบุคลากรในสานักงานเขตทวีวัฒนา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการสร้างความสุขใน
การทางานของบุคลากรในสานักงานเขตทวีวัฒนา
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
3.1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา จากนั้นนามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ และนากลับมาปรับปรุง
3.1.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) จากกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนามาคานวณหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ในการคานวณ
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3.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ด้วยการรวบรวม
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีการวางแผน จัดเตรียมชุดคาถาม และ
วิธีการอย่ างเป็น ระบบไว้ก่อนล่ว งหน้า และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อทาการ
ตรวจสอบหาค่าความตรงทางด้านเชิงเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ และนากลับมา
ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of itemobjective congruence :IOC) อยู่ในระดับ
มากกว่า 0.5
4. การรวบรวมข้อมูล
4.1 การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
1. ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว และสามารถอ้างอิงได้ เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยดาเนินการขอหนังสืออนุญาตในการแจกแบบสอบถามจากคณบดีคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรของสานักงานเขต
ทวีวัฒนา
3. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถามจากบุ ค ลากรของส านั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
จานวน 330 ชุด
4. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมการประมวลผล
ทางสถิติ
4.2 การรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
1. ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว และสามารถอ้างอิงได้ เพื่อประกอบการสร้างแบบสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยดาเนินการขอหนังสืออนุญาตขอสัมภาษณ์จากคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์
3. ผู้วิจั ยดาเนิน การสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยขออนุญาตใช้วิธีการจด
บันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์
4. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ารวบรวมเพื่ อ เรี ย บเรี ย ง และคั ด กรองข้ อ มู ล ผลจากการ
สัมภาษณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์แปลผลต่อไป
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ( Descriptive
Statistics) และเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
5.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าความถี่
(Frequency), ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์เพียร์สั น
(Pearson correlation coefficient) เพื่อป้องกันภาวะ Multicollinearity การวิเคราะห์สถิติทดสอบ t-test และ
F-test โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์ปัจจัยระดับองค์การที่มี
อิทธิพลต่อความสุขในการทางาน โดยใช้การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบนาเข้า (Enter)
ผู้วิจัยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 0.05
5.1.3 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สาหรับคาถามปลายเปิด
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) สาหรับคาถามปลายเปิด เพื่อตีความสร้าง
ข้อสรุป ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้ทาการบันทึกไว้จะทาการวิเคราะห์โดยวิธีผสมผสานระหว่าง
การจาแนกและการจัดระบบ (Typology and Taxonomy), การวิเคราะห์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect
Analysis) และเชิงอุปนัย (Analytic Induction) ประกอบกันเพื่อตีความและให้ได้ข้อสรุป

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยระดับความสุขในการทางานและปัจจัยระดับองค์การของบุคลากรในสานักงานเขตทวีวัฒนา
ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความสุขในการทางานของบุคลากรในสานักงานเขตทวีวัฒนา ในภาพรวมความสุข
ในการทางานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับมากสูงที่สุด
คือ ความพึงพอใจในงาน รองลงมาตามลาดับคือ อารมณ์ทางบวก ความพึงพอใจในชีวิต และอารมณ์ทางลบ โดยแต่
ละด้านมีค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานอยู่ระดับมากทั้งหมด
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยระดับองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรใน
สานักงานเขตทวีวัฒนา
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จ จั ย ระดับองค์การที่ส ามารถพยากรณ์ อิทธิพลของความสุ ขในการทางานใน
ภาพรวมของผู้ปฏิบัติงานสานักงานเขตทวีวัฒนาได้ดีที่สุดคือ ปัจจัยระดับองค์การด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน ปัจจัย
ระดับองค์การด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ปัจจัยระดับองค์การด้ านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัจจัย
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ระดับองค์การด้านนโยบายและการบริหารงาน ปัจจัยระดับองค์การด้านสวัสดิการ และปัจจัยระดับองค์การด้าน
ภาวะผู้นา ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการนาเสนอแนวทางในการสร้างความสุขในการทางานของบุคลากรในสานักงานเขต
ทวีวัฒนา
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการนาเสนอแนวทางในการสร้างความสุขในการทางานของบุคลากรในสานักงานเขตทวี
วัฒนา พบว่า การนาเสนอแนวทางในการสร้างความสุขในการทางาน คือ การที่เราจะต้องจัดสมดุลชีวิตระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัวให้เท่ากัน เมื่อสามารถแบ่งเป็นเวลาได้แล้ว เราจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลถึงการทางานด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นมากสาหรับการทางาน เนื่องจากในปัจจุบันส่วนใหญ่พบเห็นการ
ทางานที่หนักมากขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จ แต่ต้องเสียในส่วนของชีวิตส่วนตัว ทั้งไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือ
แม้กระทั่งดูแลตัวเอง ถึงอย่างนั้นเองประเภทหรือหน้าที่ของงานที่ได้รับก็มีผลต่อความสุขในการทางานด้วย หากเมื่อ
เป็นงานที่เราพึงพอใจและมีความถนัดความชอบ เราจะมีความตั้งใจ และความพยายามในการทางาน เราจะรู้สึกว่า
มีคุณค่าในการทางานเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่เพียงแค่นั้น นโยบายและการบริห ารงานก็มีความส าคัญเช่นกัน เมื่อมี
ผู้บังคับบัญชาองค์การที่สามารถวางแผนงานหรือวางกลยุทธ์ให้สาเร็จตามเป้าหมายได้จริง มีนโยบายที่ดี รับฟัง และ
เข้าใจถึงปัญหาหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เพียงแค่ผลของงานบรรลุสาเร็จตามเป้าหมายเท่านั้น แต่
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็สามารถทางานให้ได้อย่างประสบผลสาเร็จ และสามารถที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาได้เมื่อ
มีปัญหา ในส่วนของบรรยากาศการทางานก็เช่นกัน ถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนั่นคือสถานที่ที่
บุคลากรจะต้องใช้ปฏิบัติงาน และใช้เวลาอยู่ในสถานที่ทางานเป็น ระยะเวลานาน จึงต้องใส่ใจในส่วนของอากาศว่า
ถ่ายเทดีหรือไม่ แสงมีความเพียงพอหรือไม่ หรือความสะอาดของจุดต่างๆ เนื่องจากสานักงานเขตทวีวัฒนาเป็น
สถานที่ที่บริการประชาชนนั้น จะสามารถพบเห็นประชาชนที่ไม่ซ้าหน้า จึงต้องใส่ใจในภาพลักษณ์และความสวยงาม
ด้วย ไม่เพียงแค่นนั้ เพื่อนร่วมงานก็นับว่าเป็นสิ่งสาคัญอีกเช่นกัน หากมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน
แล้ว ความสามัคคีในองค์การและการทางานจะสาเร็จตามเป้าหมายได้ยาก เนื่องจากบุคลากรไม่ร่วมมือกัน แต่ทั้งนี้
บุคลากรทุกคนจึงต้องปรับตัวเข้าหากัน และหากมีปัญหาจะต้องพูดคุย กันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ในส่วนของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น หากบุคลากรหมั่นพัฒนาฝึกฝนหาความรู้และ
ติดตามข่าวสารอยู่เสมอนั้น จะไม่ใช่เรื่องที่ยากในการพัฒนาตนเองขึ้นไป นอกจากนี้สวัสดิการก็เป็นสิ่งสาคัญสาหรับ
ทุกคน เพราะสวัสดิการเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงได้รับจากการทางาน และถ้าหากว่าการทางานในสายอาชีพนั้นมีสวัสดิการ
ที่ดี จะรู้สึกถึงความปลอดภัยและความมั่นคงในระดับหนึ่ง อย่างในสายงานราชการนั้นสวัสดิการถือว่าเป็นสิ่งที่ทุก
คนต้องการและไขว่คว้า เพราะสวัสดิการนั้นดูแลบุคลากร รวมทั้ง พ่ อ แม่ สามี ภรรยา และลูก ครอบคลุมถึงค่า
เทอมและค่ารักษาพยาบาล โดยเรื่องสวัสดิการก็เป็นอีกอย่างเช่นกันที่มีความสาคัญต่อความสุขในการทางาน
172

วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 Vol. 4 No. 2 July - December 2021

อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลปัจจัยระดับองค์การ
ระดับปัจจัยระดับองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07, S.D. = 0.42) โดยปัจจัยองค์การที่มี
ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมา คื อ ด้ า นภาวะผู้ น าอยู่ ใ นระดั บ มาก
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในระดับมาก ด้านสัมพันธภาพในที่ทางานอยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายและการ
บริหารงานอยู่ในระดับมาก และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ทางานอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
2. การศึกษาข้อมูลความสุขในการทางาน
ความสุขในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80, S.D. = 0.41) โดยความสุขในการทางานด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความพึงพอใจในงาน รองลงมา คือ อารมณ์ทางบวก ความพึงพอใจในชีวิต และอารมณ์ทาง
ลบ ตามลาดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการทางานของบุคลากรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความสุขในการทางานของบุคลากรจาแนกตามปัจจัยส่ว นบุคคล พบว่า ปัจจัยส่ว น
บุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติในสานักงานเขตทวีวัฒนา ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความสุขในการทางานแตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อความสุขในการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
ปัจจัยระดับองค์การ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสวัสดิการ
ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านภาวะผู้นา มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
ในภาพรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.56 และปัจจัยระดับองค์การในทุกด้าน สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์อิทธิพลต่อความสุขในการทางานในภาพรวมของผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตทวีวัฒนา ได้ร้อ ยละ
30.00 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของสานักงานเขตทวีวัฒนา ได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยระดับ
องค์การด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
นโยบายและการบริหารงาน สวัสดิการ และภาวะผู้นา ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ด้านนโยบายและการบริหารงานนั้นองค์การควรมีนโยบายที่ชัดเจน และสนับสนุนองค์ความรู้ของ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดีและประสิทธิผลในการทางานที่สาเร็จตามเป้าหมาย
1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานนั้น องค์การควรมีการจัดระเบียบและตรวจสอบสิ่งของสาหรับการ
ทางาน และพัฒนาสถานที่ที่น่ าอยู่ให้บุคลากรอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้อานวยความสะดวกในการทางาน และ
ประสิทธิภาพในการทางานด้วย
1.3 ด้านสัมพันธภาพในที่ทางานนั้น ควรมีการจัดนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งเพื่อน
ร่วมงานหรือหัวหน้างาน ดังนั้นหากองค์การจัดให้มีนโยบายที่สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้ว ก็ย่อมจะเป็น
องค์การที่น่าอยู่และมีความสุข
1.4 ด้านความก้าวหน้ าในหน้าที่การงานนั้น ผู้นาองค์การควรมีนโยบายผลั กดันให้บุคลากรทุกคนได้มี
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ดังนั้นหากองค์การมีการพัฒนาทักษะของบุ คลากรและนาเสนอแนวทางในการขอ
ตาแหน่งให้บุคลากรได้ทราบและหมั่นคอยติดตามบุคลากรอยู่เสมอ
1.5 ผู้กาหนดนโยบายควรกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรได้ดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและตรงตามแผนและนโยบายที่ตั้งไว้
1.6 ด้านสวัสดิการนั้นหากมีโบนัสประจาปี เป็นรางวัลให้แก่บุคลากรแล้ว บุคลากรก็จะเกิดแรงดึงดูดใจใน
การปฏิบัติงานและมีความสุขในการทางานมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 องค์การควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง เพื่อ
กระตุ้นบุคลากรให้เกิดการพัฒนาตนเอง
2.2 องค์การควรจั ดกิจ กรรมหรื อโครงการที่ให้ บุคลากรเข้ าร่ว มกิจกรรม เพื่อส่ งเสริม ให้ บุคลากรได้ มี
สัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีต่อกัน
2.3 ผู้ บ ริ ห ารในองค์ ก ารควรเข้ าร่ ว มอบรมเกี่ ย วกับ การพัฒ นาภาวะความเป็ น ผู้ น า เพื่ อ ส่ ง ผลให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปโดยราบรื่น และเข้าใจบทบาทของผู้นาองค์การ
3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นบางคนในจานวนที่
น้อย ฉะนั้นควรใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ปฏิบัติงานในประเภทอื่น และมีจานวน
มากขึ้น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาความสุขในการทางานให้หลากหลายมากขึ้น
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3.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตทวีวัฒนา ฉะนั้น ควรมีการขยาย
พื้นที่ในการศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และทาการศึกษา
เปรีย บเทีย บความสุขในการทางาน จ าแนกตามส านักงานเขต เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาความสุ ขของ
บุคลากรภายใต้สังกัดสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม
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