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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง 
สายงานบริการ 

FACTORS AFFECTING WORK HAPPINESS OF EMPLOYEES IN SERVICE 
DEPARTMENT AT METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY 

(THAILAND) 
ธนวรรณ  ตั้งเจริญกิจสกุล 1   ดร.ณกมล  จนัทร์สม 2 

                                 ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ี
แตกต่างกัน (2)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความพร้อมในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ (3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานในดา้นต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริการประจ าส านกังานประปา 18 สาขา จ านวน 332 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ สาขา  อาย ุ และรายได ้ มีความสัมพนัธ์
กบัความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  โดยปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง
สายงานบริการแตกต่างกนั  ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน  และปัจจยัดา้นการรับรู้
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดา้นสัมพนัธภาพ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ด้านการพักระหว่างการท างาน  และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : ความสุขในการท างาน , บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ   
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the difference of personal factor, the 

correlation of work readiness, work environment perception and work happiness of 
employees in service department at Metropolitan Waterworks Authority (Thailand). The 
samples used in this research are 332 employees in service department from 18 branches 
of Metropolitan Waterworks Authority (Thailand). The questionnaires were used as the 
tool of data collection. The data was analyzed via descriptive statistics which are 
frequency, percentage, mean and standard deviation to describe and summarize overall 
data. Analysis of variance (ANOVA T-test, F-test) was used for study the difference 
between independent variables and dependent variable. Multiple regression analysis was 
used for data analysis to find out and forecast factors affecting work happiness of 
employees in service department at Metropolitan Waterworks Authority (Thailand). 
Statistical significance was set at 0.05.   

The results found that the personal factor which is different in working branch, 
age and income affects work happiness of employees in service department at 
Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) differently. Work readiness both physical 
and mental condition as well as work environment perception on relationship, 
environment, a break during work including compensation and welfare, are the factors 
affecting work happiness of employees in service department at Metropolitan 
Waterworks Authority (Thailand) and have statistical significant. 
KEYWORDS : WORK HAPPINESS, EMPLOYEES IN SERVICE DEPARTMENT 
AT METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY (THAILAND) 
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บทน า 
 การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จากอดีตท่ี
เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน องค์กรก็สามารถด าเนินอยู่ได้ แต่ปัจจุบนัสภาพการ
แข่งขนัในเชิงธุรกิจมีมากข้ึน ทุกธุรกิจต่างแข่งขนัและด้ินรนเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตั้งแต่มีการเปิดประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียน แต่ละองค์กรต่างก็พฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรใหมี้ความสามารถในเชิงการแข่งขนัมากข้ึน สร้างกลยุทธ์ต่างๆ เตรียมความพร้อม
ให้กบับุคลากรและองค์กรในการเขา้สู่ตลาดอาเซียน มีเกณฑ์ในการพิจารณาและสรรหา
บุคลากรท่ีมากข้ึน บุคลากรในองค์กรเกิดความต่ืนตวัในการท างานมากข้ึน ได้รับการ
มอบหมายความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน มีความกดดันมากข้ึน ซ่ึงบางคร้ังอาจท าให้เกิด
ความเครียดในการท างาน ท าใหไ้ม่มีความสุขในการท างาน 
 ความสุขเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา โดยเฉพาะความสุขในการท างานเน่ืองจากใน
เวลาหน่ึงวนัของคนส่วนใหญ่นั้นอยู่กบัการท างานมากท่ีสุด หากบุคคลหน่ึงในองค์กร
ท างานอย่างไม่มีความสุข ก็จะส่งผลต่อบรรยากาศในท่ีท างานได ้หากทุกคนในองค์การ
ต่างก็ไม่มีความสุขในการท างาน สภาพบรรยากาศในท่ีท างานก็จะตึงเครียด ต่างคนต่างไม่
สนใจกนั ความร่วมมือระหว่างกนัก็ยากท่ีจะเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ เกิดความขดัแยง้ง่ายข้ึน 
การด าเนินงานขององค์กรก็ยากท่ีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่บัน่ทอน
จิตใจของบุคลากรในองคก์าร ยิ่งเกิดภาวะความเครียดความกดดนัมากข้ึนเท่าไหร่ ก็ยิ่งบัน่
ทอนสุขภาพจิตมากข้ึนเท่านั้น ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยของสุขภาพกายตามมา ท าให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานลดลง หากการเจ็บป่วยนั้นทวีความรุนแรงข้ึน
เร่ือยๆ องคก์ารอาจสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีมากดว้ยความรู้และความสามารถไปอยา่งน่า
เสียดาย แต่ในทางกลบักนั ถา้ทุกคนในองค์การต่างมีความสุขในการท างาน ก็จะพบกบั
บรรยากาศท่ีดีในท่ีท างาน เห็นรอยยิม้ เสียงหวัเราะ มิตรภาพท่ีดี ความร่วมมือร่วมใจกนัใน
การท างาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดพลงัในทิศทางบวก เกิดความรู้สึกอยากมาท างาน 
ผลการด าเนินงานยอ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความผกูพนัในงาน 
ลดอตัราการออกจากงาน 
 ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดในองค์กรและเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รให้กา้วไปขา้งหนา้ไปในทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการ องคก์รจึง
หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งท าใหท้รัพยากรบุคคลมีความสุขในการท างานและพร้อมจะท างาน 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีความสุข ย่อมจะส่งผลให้การท างานเป็นไปในทิศทางท่ีดี หาก
บุคลากรท างานอยา่งไม่มีความสุข ผลงานท่ีออกมาก็ยอ่มจะมีปัญหา 
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 การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจท่ีให้บริการน ้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งหน่วยงานหน่ึงเพราะน ้ า
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนต้องอุปโภคบริโภค เกือบทุกบา้นในกรุงเทพมหานครตอ้งมีการ
ติดตั้งระบบน ้ าประปา หากระบบน ้ าประปามีปัญหา ก็ตอ้งติดต่อเจา้หน้าท่ีประจ าสาขาท่ี
ใกลบ้า้นท่ีสุด การบริการของเจา้หนา้ท่ีการประปาสาขาจึงมีความส าคญัต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้บุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการมีความสุขในการท างาน และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การวิจยัมาวางแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร ซ่ึงบุคลากรจะ
ไดรั้บการตอบสนองในดา้นต่างๆท่ีตรงจุดมากข้ึนและมีความสุขในการท างานมากข้ึน ท า
ให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยากร่วมงานกับองค์การต่อไป ท างานบริการ
ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู ้ใช้บริการได้รับการ
ตอบสนองและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีแตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานในด้านต่างๆท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้
สาขา ระดบัต าแหน่งงาน และอายุงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ 
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

 3. ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นสัมพนัธภาพ 
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นการคงไวซ่ึ้งระบบ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการ
พกัระหว่างการท างาน และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 
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ความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวง 

สายงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านความพร้อมในการท างาน 
- ดา้นร่างกาย 
- ดา้นจิตใจ 

กรอบแนวความคิดของการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล     
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- สาขา 
- ระดบัต าแหน่งงาน 
- อายงุาน 

 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน            
        -    ดา้นสัมพนัธภาพ                           

- ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน      
- ดา้นการคงไวซ่ึ้งระบบ  
- ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
- ดา้นการพกัระหวา่งการท างาน 
- ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ                           

 
 
 
 
 
 



699 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากร

การประปานครหลวงสายงานบริการประจ าส านกังานประปา 18 สาขา ยกเวน้ผูช่้วยผูว้่า
การและส่วนเลขานุการจ านวนทั้งส้ิน 1,941 คน 

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านความพร้อมในการ
ท างาน ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

3.  ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่
เดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 

4.  ขอบเขตด้านตวัแปร ศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวัแปรอิสระ 
ประกอบดว้ย  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้สาขา 
ระดบัต าแหน่งงาน และอายุงาน ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
และด้านจิตใจ  ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
สัมพันธภาพ ด้านความก้าวหน้าในหน้า ท่ีการงาน ด้านการคงไว้ซ่ึงระบบ ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านการพกัระหว่างการท างาน และด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ   
ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงาน
บริการ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนและก าหนดแนวทางในการ
สรรหาบุคลากร 

2. ทราบปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างานท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทาง
เสริมสร้างความพร้อมในการท างานใหมี้ความสุข 

3. ทราบปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อก าหนด
แนวทางในการพฒันา ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆให้เหมาะสมกบับุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการ และก าหนดแนวทางในการสร้างการรับรู้ท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างานในดา้นต่างๆ 

4. ทราบความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวจิยัมาวางแผนกลยทุธ์สร้างความสุขในการท างาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความสุข หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
2. การท างาน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคลากรใดบุคลากรหน่ึงกระท าข้ึนดว้ยก าลงักาย

และก าลงัใจ เพื่อจุดมุ่งหมายหน่ึงท่ีเขาตอ้งการ เช่น เพื่อการด ารงชีวิต เพื่อความ
สบายใจ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมสังคม เป็นตน้ 

3. บุคลากร หมายถึง คนทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน อาจจะประกอบไปดว้ย
ผูบ้ริหารระดับต่างๆ ซ่ึงจะมีทั้ งผูบ้ริหาร ระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบติังาน 

4. การประปานครหลวง หมายถึง หน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจท่ีให้ผลิต จดัส่งและ
จ าหน่ายน ้าประปาส าหรับอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

5. สายงานบริการ หมายถึง สายงานท่ีดูแลดา้นการบริการแก่ประชาชนโดยตรง 
6. บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ หมายถึง บุคลากรท่ีท างานในการ

ประปานครหลวงท่ีอยูใ่นสายงานบริการซ่ึงประจ าส านกังานประปา 18 สาขา 
7. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบติัเฉพาะของแต่ละบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้สาขา ระดบัต าแหน่งงาน และอายงุาน 
8. ความพร้อมในการท างาน หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจท่ี

เตรียมพร้อมในการท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีให้สามารถลุล่วงและส าเร็จภารกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย  
ความพร้อมดา้นร่างกาย หมายถึง  ความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวยัวะต่างๆของ
ร่างกาย 
ความพร้อมดา้นจิตใจ หมายถึง  ความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคญั   

9. การรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง การแปลความหมายจากการรู้สึก
ต่อส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวัในท่ีท างาน 

10. สัมพนัธภาพ หมายถึง รูปแบบของการมีปฏิกิริยาหรือปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
11. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หมายถึง การท่ีบุคคลในองคก์ารไดรั้บการเล่ือน

ต าแหน่งทางการงานท่ีสูงข้ึน 
12. การคงไวซ่ึ้งระบบ หมายถึง ขั้นตอนและระบบการท างานท่ีใชอ้ยูใ่นองคก์าร 
13. การพกัระหวา่งการท างาน หมายถึงการหยุดพกัระหวา่งการท างานทั้งช่วงเวลาพกั

กลางวนัและช่วงเวลาสั้นๆนอกเหนือจากเวลาพกักลางวนัปกติ 
14. สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ไม่วา่จะเป็นอากาศ แสง เสียง  
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15. ผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทุกชนิดท่ีกิจการได้ให้แก่
บุคลากร   เพื่อตอบแทนการท างานของผูป้ฏิบติังาน  ไดแ้ก่  ค่าจา้ง  เงินเดือน   เงิน
เพิ่ม  หรือ   โบนสั  (Bonus)     ค่านายหนา้   (Commission)   รวมทั้งผลประโยชน์
พิเศษอ่ืนๆ 

16. สวสัดิการ หมายถึง ส่ิงท่ีนอกเหนือจากการจ่ายค่าจา้งโดยตรงท่ีองคก์ารจดัให้แก่
บุคลากรเพื่อเป็นการอ านวยประโยชน์ต่อบุคลากรในส่ิงท่ีส าคญัและเป็นท่ีตอ้งการ
ของเขา 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความสุขในการท างาน 

ความหมายของความสุข 
ความสุขเป็นความอ่ิมเอิบในใจของเรา ท าให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และ

ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ ความสุขตอ้งประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ ทศันคติท่ีดี การกระท าท่ี
ก่อสุข และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความสุข (จนัเพญ็ วนิชยถ์นอม, 2552 : 20) 

ประเภทของความสุข 
ความสุข แยกออกไดเ้ป็น 2 ฝ่าย คือ ความสุขทางกาย (กามคุณ 5 คือ รูป เสียง 

กล่ิน รส และผิวหนงั) และความสุขทางใจ (ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมใจ ความ
พอใจ อนัเกิดจากจิตใจท่ีสงบและเยน็) (ธรรมรักษา, 2539 : 21-23)  

วทิยา นาควชัระ แบ่งความสุขออกเป็น 3 อยา่ง คือ ความสุขทางกาย (ความสุขท่ี
ได้ในส่ิงท่ีปรารถนาต้องการ) ความสุขทางใจ (ความสุขท่ีท าให้จิตใจเกิดความอ่ิมเอิบ 
พอใจ) และความสุขทางจิตวิญญาณ (การท าความดีเพื่อให้จิตวิญญาณมีการพฒันาสู่วิมุตติ
สุขหรือนิพพานสุข)  

ระดับของความสุข 
พระพุทธเจ้า (อ้างถึงในอภิญญา ตนัทวีวงศ์, 2548 : 10) ได้ทรงตรัสไวว้่า 

ความสุขของมนุษยมี์ 5 ขั้น 
ขั้นท่ีหน่ึง คือ การเสพวตัถุเป็นความสุข ซ่ึงส่ิงน้ีคนส่วนใหญ่เสาะแสวงหา 
ขั้นท่ีสอง คือ การมีเมตตา กรุณา และมีคุณธรรม 
ขั้นท่ีสาม คือ การด าเนินชีวติถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของธรรมะ 
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ขั้นท่ีส่ี คือ ความสุขจากการสามารถปรุงแต่งและควบคุมอารมณ์ของเราได ้การ
รู้สึกปีติปราโมทย ์ไม่เครียด เท่ากบัท าใหเ้รามีสมาธิท่ีดีข้ึน 

ขั้นสุดทา้ย คือ ความสุขท่ีเหนือกวา่ความสุขทั้งหมด เป็นความสุขเหนือการปรุง
แต่ง คืออยูด่ว้ยปัญญาท่ีรู้เท่าทนัความจริงของโลกและชีวิต การเขา้ถึงความจริงดว้ยปัญญา
เห็นแจง้ ท าใหว้างจิตวางใจลงตวัสนิทสบายกบัทุกส่ิงทุกอยา่งอยูอ่ยา่งผูเ้จนจบชีวิต นัน่คือ 
ภาวะท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาอะไร 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสุข 
การไขรหสัลบัความสุข คือ การพยายามแยกยอ่ยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสุข

ออกมาเป็นส่วนๆ ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขนั้นมาจากค าว่า Happiness ประกอบดว้ย
ตวัอกัษร 9 ตวั ไดแ้ก่ H, A, P, P, I, N, E, S และ S โดยตวัอกัษรแต่ละตวัมีความหมายแฝง
ในตวัของมนัเอง (อา้งถึงใน Winter Fields, 2552) ซ่ึงมีดงัน้ี 

H = Healthiness หมายถึง การมีสุขภาพดี ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถกินอ่ิม 
นอนหลบั ร่างกายแขง็แรงเป็นปกติ ใชชี้วติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

A = Abstinence หมายถึง การรู้จกัควบคุมจิตใจตวัเอง รู้จกัความพอประมาณ ไม่
อยากได ้อยากมี อยากเป็นในส่ิงท่ีเกินตวั 

P = Peacefulness หมายถึง ความสงบสุข ซ่ึงความสงบสุขท่ีแทจ้ริงตอ้งประกอบ
ไปดว้ยความสงบสุขภายในและความสงบสุขภายนอก 

P = Philanthropy หมายถึงการรู้จกัเสียสละ ให้ทาน ท าบุญ มีความรักและ
ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 

I = Income หมายถึง การมีรายไดเ้พียงพอต่อการด าเนินชีวิต แต่มีขอ้แมว้า่ตอ้ง
เป็นรายไดใ้นทางสุจริตเพราะเงินท่ีไดม้าจากการทุจริตจะน าความทุกขม์าใหใ้นทา้ยท่ีสุด 

N = Niceness หมายถึงความดีงาม ความอ่อนโยน การมีมิตรภาพ หรือพูดง่ายๆ
วา่การเป็นคนดีนัน่เอง 

E = Enjoyableness หมายถึง การแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาทิเช่น 
การท ากิจกรรมสันทนาการ การเล่นกีฬา การเดินทางท่องเท่ียว การพบปะเพื่อนฝูง การดู
หนงัฟังเพลง หรือการหาความบนัเทิงเริงใจในรูปแบบอ่ืนๆ 

S = Security หมายถึง การมีสวสัดิภาพในชีวิต มีความมัน่คงปลอดภยั ความ
มัน่คงปลอดภยัน้ีกินความกวา้งรวมถึงความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความ
มัน่คงในทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานดว้ย 
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S = Sexuality หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ทางเพศท่ีดี ซ่ึงนอกจากจะหมายถึงการ
มีเซ็กซ์ท่ีมีความสุขกบัคู่ของคุณแลว้ ยงัหมายรวมถึงการมีความรู้สึกดีๆกบัเพศตรงขา้มใน
ลกัษณะท่ียงัไม่กา้วไปถึงขั้นมีเซ็กซ์ดว้ย 

ริชาร์ด เลยาร์ด (2550 : 77) กล่าววา่ ปัจจยัส าคญัทั้ง 7 ท่ีมีผลต่อความสุข ไดแ้ก่ 
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว สถานการณ์ทางด้านการเงิน การงาน สังคมและเพื่อนฝูง 
สุขภาพ เสรีภาพส่วนบุคคล และ 
ค่านิยมส่วนบุคคล 

ดลฤดี สุวรรคีรี (2550) กล่าวว่า เคร่ืองมือหน่ึงในการสร้างความสุขในชีวิตของ
คนท างาน คือ Happy 8 ประกอบดว้ย Happy Body (สุขภาพดี), Happy Heart (น ้ าใจงาม), 
Happy Soul (ทางสงบ), Happy Relax (ผอ่นคลาย), Happy Brain (หาความรู้), Happy 
Money (ปลอดหน้ี), Happy Family (ครอบครัวดี), และ Happy Society (สังคมดี) 

ความสุขมวลรวมประชาชาติ และ ดัชนีความอยู่ดีมีสุข 
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ตน้แบบแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีให้

ความส าคญัต่อความผาสุกของประชากรมากกว่าความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว 
เป็นต้นต ารับของตัวช้ีวดัเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ท่ีเน้นความสุขมากกว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ พฒันาข้ึนโดยมี “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” เป็นรากฐาน 

ตวัแบบ GNH ของภูฏานมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ 1.GDP โอกาสทาง
เศรษฐกิจ และตลาด 2.ธรรมาภิบาล 3.การศึกษา วฒันธรรม และส่ือ 4.การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 5.การอนุรักษ์ธรรมชาติ 6.สวสัดิการสังคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 7.การ
อนุรักษว์ฒันธรรม  8.ความสุขแบบสันโดษ หรือความหลุดพน้ทางพุทธศาสนา 

ดชันีความสุขโลก หรือ Happy Planet Index : HPI พฒันาข้ึนมาโดยมูลนิธิ
เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ (อา้งถึงใน นภาภรณ์ พิพฒัน์, 2550)  มีองคป์ระกอบหลกั 3 อยา่ง 
ประกอบดว้ย ความพึงพอใจในการมีชีวิต ความคาดหวงัในชีวิต และการรักษาระบบนิเวศ
ตามแบบฉบบัเดิม ซ่ึงหากน ามาเขียนให้อยู่ในสมการทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นดงัตวัแบบ
ขา้งล่าง 

ดชันีความสุขโลก = ความพึงพอใจในการมีชีวิต + ความคาดหวงัในชีวิต + การ
รักษาระบบนิเวศตามแบบฉบบัเดิม 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 เน้นคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา หมายความวา่ “คน” 
ตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพฒันาประเทศ ทั้งน้ีสภาพฒัน์ได้พฒันา “ดชันี
ความอยู่ดีมีสุข” (Well-Being Index) (อา้งถึงใน นภาภรณ์ พิพฒัน์, 2550)  ครอบคลุม
องคป์ระกอบของความอยูดี่มีสุข 7 ดา้น คือ สุขภาพอนามยั ความรู้ ชีวิตการท างาน รายได้
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และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต และการบริหาร
จดัการท่ีดีของภาครัฐ 

ทฤษฎแีรงจูงใจในการท างาน 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 115 - 120) ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีอธิบายเน้ือหาของงาน (ความส าคญัของงาน, ความทา้ทายของงาน, ความ
เจริญกา้วหน้าในงาน ความรับผิดชอบในงาน) และทฤษฎีแรงจูงใจท่ีอธิบายกระบวนการ
ในการท างาน (กระบวนการทางจิตวทิยา การตดัสินใจและการเลือกงาน) 
แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน 

แนวคิดการรับรู้ 
การรับรู้ (Perception) หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บรู้ ตีความ และตอบสนองต่อส่ิง

ท่ีเกิดข้ึน (บรรยงค ์โตจินดา, 2545 : 287) ซ่ึงในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร 
เร่ืองของการรับรู้มีความส าคัญมาก เน่ืองจากการท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนนั้น 
พฤติกรรมหรือความเข้าใจต่างๆข้ึนอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคนมากกว่าข้ึนอยู่กับ
ข้อเท็จจริงหรือความจริงท่ีแต่ละคนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในขณะนั้ น จึงเห็นได้ว่า 
กระบวนการรับรู้มีความส าคญัท่ีจะช่วยให้เขา้ใจบุคคลท่ีอาจจะรับรู้เหตุการณ์ต่างๆซ่ึงไม่
เหมือนกับข้อเท็จจริง หรือความจริงท่ีเกิดข้ึนโดยปกติบุคคลอาจจะได้รับข้อมูลหรือ
ข่าวสารมาแลว้ อาจจะไม่เขา้ใจขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาแลว้ก็แปลขอ้มูลตามท่ีเขา้ใจซ่ึง
อาจจะไม่ถูกตอ้งก็ไดแ้ละอาจจะตอบสนองไปอยา่งผิดๆได ้ท าให้เกิดผลเสียต่องาน ดงันั้น 
ในองคก์ารจึงตอ้งพยายามให้บุคคลเกิดการรับรู้อย่างถูกตอ้ง มิใช่อยา่งท่ีคิด หรือเขา้ใจเอา
เองอยา่งผดิๆ 

แนวคิดเกีย่วกบัเวลาการท างาน 
กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศเป็นกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุม้ครอง

แรงงานฯ ก าหนดการท างานเวลาปกติโดยถือตามประเภทงาน และส่วนใหญ่ก าหนดการ
ท างานเวลาปกติเป็นสัปดาห์ กล่าวคือ ก าหนดให้งานอุตสาหกรรมมีการท างานเวลาปกติ
สัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชัว่โมง งานขนส่งไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง งานท่ีเป็นอนัตรายไม่เกิน
สัปดาห์ละ 42 ชัว่โมง งานพานิชยกรรมและงานอ่ืนๆ ไม่เกินสัปดาห์ละ 54 ชัว่โมง (พงษ์
รัตน์, 2547 อา้งถึงใน กุริศรา จามะรี, 2553) การท างานเวลาปกติมีการก าหนดเวลาพกั
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หลังจาก 5 ชั่วโมงแรกของการท างาน เช่น สถาน
ประกอบการแห่งหน่ึงประกอบกิจการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อาจก าหนดการท างาน
เวลาปกติ โดยก าหนดให้พนกังานท างานตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น. ถึง 
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17.00น. โดยมีเวลาพกั 12.00น. ถึง 13.00น. (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2549 
อา้งถึงใน กุริศรา จามะรี, 2553)  

การหยุดพกัในช่วงเวลาท่ีนอกเหนือจากช่วงเวลาพกัของการท างานปกติ ซ่ึงจะ
ถูกก าหนดโดยสถานประกอบการ ในหน่ึงวนัอาจมีเวลาพกัระหวา่งการท างานมากกว่า 1 
คร้ังได้ โดยอาจมีระยะเวลาในการพกั ช่วงเวลาในการพกั มีบริเวณท่ีพกั มีเคร่ืองด่ืมให้
ระหว่างการพัก หรือมีกิจกรรมให้ท าระหว่างเวลาพัก ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับแต่ละสถาน
ประกอบการวา่จะก าหนดใหมี้หรือไม่ 

แนวคิดทฤษฎค่ีาตอบแทน 
ทฤษฎีจูงใจมีส่วนเก่ียวข้องและมีผลต่อการจดัการค่าตอบแทน ทฤษฎีจูงใจท่ี

ส าคญั ได้แก่ ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้น ทฤษฎีสองปัจจยั ทฤษฎีความคาดหวงั 
ทฤษฎีความเสมอภาค ทฤษฎีเสริมแรงและทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (อนิวชั แกว้จ านงค,์ 
2552 : 175)  

แนวคิดเกีย่วกบัสวสัดิการ 
 สวสัดิการเป็นส่ิงท่ีองค์การหรือนายจา้งเป็นผูจ้ดัหาให้แก่บุคลากร เช่น ท่ีอยู่

อาศยั ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล อาหารกลางวนั และวนัหยุดพิเศษ เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
การจดัหาในส่ิงท่ีนอกเหนือจากค่าจา้งท่ีจ่ายให้โดยตรง โดยถือเสมือนเป็นหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของนายจา้ง ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีองค์การสมควรปฏิบติั เพื่อธ ารงรักษาและจูงใจ
บุคคลท่ีมีความสามารถให้ร่วมงานกบัองคก์าร (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2546 : 236) ซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็นสวสัดิการตามกฎหมาย และสวสัดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด ปกติองคก์ารจะจดัสวสัดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดให้แก่บุคลากร โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างขวญั ก าลงัใจ และความพอใจในการปฏิบติังาน ตลอดจนความ
สามคัคี ความจงรักภกัดี และความรู้สึกร่วมระหวา่งบุคลากรและองคก์าร การจดัสวสัดิการ
ในองค์การสามารถจ าแนกออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นความปลอดภยั 
ด้านความมัน่คง การจ่ายค่าตอบแทนในวนัหยุดตามระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต ด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ นนัทนาการ การให้ค  าปรึกษา โบนัสและเงินสวสัดิการ และ
บริการอ่ืนๆ 

การจดัสวสัดิการท่ีไม่เหมาะสมจะมีส่วนส าคญัในการก่อให้เกิดปัญหาแรงงาน
ระหวา่งสถานประกอบการและพนกังาน เช่น ความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายบริหารและบุคลากร 
การลดก าลงัการผลิตหรือการนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องของพนักงาน เป็นตน้ โดยความ
ขดัแยง้น้ีอาจขยายตวัเป็นปัญหาในระดบัมหภาคต่อไป ดงันั้นสวสัดิการ ประโยชน์ และ
บริการท่ีองคก์ารจดัให้กบัพนกังานทั้งตามท่ีกฎหมายก าหนดและจดัข้ึนดว้ยความสมคัรใจ 
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จะเปรียบเสมือนกุญแจส าคญัท่ีจะมีส่วนช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ ตลอดจนช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่งองค์การและพนกังานในการพฒันากิจการขององคก์ารให้มัน่คงและ
กา้วหนา้ต่อไป 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อารดา บุญเลิศ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการวเิคราะห์องคป์ระกอบของความสุขในการ
ท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีอายุ 26-35 ปี มีอายุงาน 1-10 ปี มีสถานภาพสมรสโสด และมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างานของกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งส้ิน 12 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค 
คุณภาพจิต สุขภาพจิตดี บรรยากาศการท างานท่ีดี ความรักในงาน สัมพนัธภาพในการ
ท างาน ความไวว้างใจ รักการเรียนรู้และพฒันา การสนบัสนุนจากองคก์ร ความพึงพอใจใน
ชีวติ สัมพนัธภาพในครอบครัว และการเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ ซ่ึงองคป์ระกอบ 5 อนัดบั
แรกท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดได้แก่ สัมพนัธภาพในครอบครัว คุณภาพจิต 
สุขภาพจิตดี การสนบัสนุนจากองค์กร และความรักในงาน ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด คือ ความไวว้างใจ 

เกษร เรืองแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสุขในการท างานของ
พนกังาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีสถานภาพโสด มีรายได้
ต่อเดือน 30,000 บาท ท างานในต าแหน่งนกัวิชาการ เป็นลูกจา้งประจ า และมีอายุงาน 3-4 
ปี พนกังานมีความพึงพอใจและมีความสุขในดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน 
มีค่าเฉล่ียระดบัมาก และสูงสุดใน 8 องค์ประกอบของระดับความสุข อย่างไรก็ตาม
พนกังานมีความสุขในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ปัจจยัท่ีท าให้ความพึงพอใจและความสุขใน
การท างานแตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษาของพนักงาน ส่วนปัจจยัด้านงานไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจและความสุขในการท างาน ปัจจยัองค์ประกอบของระดบัความสุขในการ
ท างานเกือบทุกดา้น(ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสวสัดิการสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีองคก์าร
จดัให้ ดา้นค่าจา้งเงินเดือนค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ทางดา้นสังคมภายในหน่วยงาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นการมีโอกาสในความกา้วหน้าและความมัน่คงในการ
ท างาน ดา้นสุขภาพ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตดา้นส่วนตวัอ่ืนๆ)มี
ผลต่อความแตกต่างของระดบัความสุขของพนกังาน ยกเวน้ความพึงพอใจดา้นสวสัดิการ
สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีองค์กรจดัให้ไม่ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจและมีความสุขในการ
ท างานแตกต่างกนั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คือบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ 

จ านวนทั้งส้ิน 1,941 คน ใช้สูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แนวคิดของ Taro 
Yamane (อา้งถึงในกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ, 2552 : 74) มีค่าระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 332 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยเป็นขอ้ค าถามปลาย

ปิด แบบตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายได้ สาขา ระดบัต าแหน่งงาน และอายุงาน จ านวน 8 ข้อ เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติความถ่ี (frequency) แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านความ
พร้อมในการท างานและเป็นตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ โดย
เป็นขอ้ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 11 ระดบั (rating scale) จ  านวน 14 ขอ้ 
เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ( ), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่า
ต ่าสุด (min) และค่าสูงสุด (max) 

ตอนท่ี 3  ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการท างานและเป็นตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ดา้นสัมพนัธภาพ ดา้น
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านการคงไวซ่ึ้งระบบ ดา้นการพกัระหว่างการท างาน 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  โดยเป็นขอ้ค าถามปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 11 ระดบั (rating scale) จ  านวน 4 5  ขอ้  เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่าต ่าสุด (min) และ
ค่าสูงสุด (max) 

ตอนท่ี 4 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการ
ท างานและเป็นตวัแปรตาม โดยเป็นขอ้ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 11 
ระดบั (rating scale)    จ  านวน 14 ขอ้ เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย 
( ), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่าต ่าสุด (min) และค่าสูงสุด (max) 
 ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะใช้เพื่อประกอบการ
วเิคราะห์ในภาพรวม และใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะต่อไป 
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ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า อายุ  รายได ้และสาขา  ส่งผลต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  โดยอายุ  รายได้ และ
สาขา  ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสุข
ในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่  
พบวา่  บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีมีอายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี
แตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีมีอายุ มากกวา่ 50 ปี  ความ
แตกต่างของรายไดส่้งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสาย
งานบริการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสุข
ในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ   จ าแนกตามรายได ้เป็น
รายคู่  พบวา่  บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท 
รายได ้10,000 - 20,000 บาท และรายได ้20,001 - 50,000 บาท แตกต่างจากบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท ความแตกต่างของสาขา
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือทดสอบความแตกต่างของความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  จ  าแนกตามสาขาเป็นรายคู่  พบวา่  บุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยู่สาขาสุขุมวิทแตกต่างจากบุคลากรการประปา
นครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาพระโขนง  สาขาสมุทรปราการ  และสาขาทุ่งมหาเมฆ  
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาพระโขนงแตกต่างจากบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาสุวรรณภูมิ  สาขาประชาช่ืน  สาขามีนบุรี  สาขา
บางกอกน้อย  สาขาตากสิน  และสาขาสุขสวสัด์ิ  บุคลากรการประปานครหลวงสายงาน
บริการท่ีอยูส่าขาสมุทรปราการแตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ี
อยูส่าขาสุวรรณภูมิ  สาขาประชาช่ืน  สาขามีนบุรี  สาขาบางกอกนอ้ย  สาขาตากสิน สาขา
บางบวัทอง  และสาขาสุขสวสัด์ิ  บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยู่สาขา
สุวรรณภูมิแตกต่างจากบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาทุ่งมหาเมฆ  
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยู่สาขาทุ่งมหาเมฆแตกต่างจากบุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการท่ีอยูส่าขาประชาช่ืน  สาขามีนบุรี  สาขาบางกอกนอ้ย  
สาขาตากสิน  และสาขาสุขสวสัด์ิ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา  ระดบัต าแหน่งงาน และอายงุาน ไม่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร
การประปานครหลวงสายงานบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนินนัท์ จนัทร์สว่าง 
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(2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทั เดอะแวลลูซิสเตมส์ 
จ ากดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการท างาน คือ อายุ ส่วนปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีไม่มีผลต่อระดบัความสุขในการท างานไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ระดบัต าแหน่งงาน และอายกุารท างาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  พบวา่ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน ดา้น
ร่างกาย  และดา้นจิตใจ มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรการประปา
นครหลวงสายงานบริการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของประกิต วทีสาธกกิจ (อา้งถึงในอภิญญา ตนัทววีงศ,์ 2548)  อา้งถึงค ากล่าวของเพื่อนคน
หน่ึงวา่ ความสุขของมนุษยเ์ราท่ีเป็นความสุขท่ีแทจ้ริงมีอยู ่3 ขอ้ ไดแ้ก่ หน่ึง คือ การท่ีเรา
ไดมี้เวลาอยูก่บัคนท่ีเรารัก ไม่วา่จะเป็นพอ่แม่ พี่นอ้ง ภรรยา ลูก คือ ครอบครัวของเรา  สอง 
คือ การท่ีมีสุขภาพท่ีดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สังคม และมีจิตวญิญาณท่ีดี คือ สุขภาพ
ในทุกดา้น  สาม คือ คิดในแง่ดี ให้มองปัญหาทุกอย่างในแง่ดี เร่ืองทุกเร่ืองมีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย ใหพ้ยายามมองในขอ้ดีเขา้ไว ้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของธรรมรักษา (2539) ท่ีกล่าว
วา่  ความสุข แยกออกไดเ้ป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กบั ความสุขทางใจ   สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอารดา บุญเลิศ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบของความสุข
ในการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า องค์ประกอบ 5 
อนัดับแรกท่ีเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
สัมพนัธภาพในครอบครัว คุณภาพจิต สุขภาพจิตดี การสนบัสนุนจากองคก์ร และความรัก
ในงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษร เรืองแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความสุขในการท างานของพนกังาน กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบวา่ ปัจจยั
องคป์ระกอบของระดบัความสุขในการท างานดา้นสุขภาพ มีผลต่อความแตกต่างของระดบั
ความสุขของพนกังาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานมี 4 ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานคร
หลวงสายงานบริการ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  คือ ดา้นสัมพนัธภาพ  ดา้น
สภาพแวดลอ้ม  ดา้นการพกัระหวา่งการท างาน  และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของมณัฑนา เสนาธรรม (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวดัล าปาง พบว่า 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจยัท่ีพนกังานมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัษมี สุดดี (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน การสนบัสนุนทางสังคม ความยึดมัน่ผกูพนั
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ต่อองค์การกบัความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลทัว่ไป เขตภาค
กลาง พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างาน
ของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง และเป็นตัวแปรท่ีร่วมกัน
พยากรณ์ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอารดา 
บุญเลิศ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์องค์ประกอบของความสุขในการท างานของ
บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริม
ใหเ้กิดความสุขในการท างานของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 12 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค คุณภาพจิต สุขภาพจิตดี บรรยากาศการท างานท่ีดี ความ
รักในงาน สัมพันธภาพในการท างาน ความไว้วางใจ รักการเรียนรู้และพัฒนา การ
สนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในชีวิต สัมพนัธภาพในครอบครัว และการเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษร เรืองแกว้ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความสุขในการท างานของพนกังาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พบวา่ ปัจจยัองคป์ระกอบของระดบัความสุขในการท างานเกือบทุกดา้น(ดา้นนโยบายและ
การบริหาร ดา้นสวสัดิการสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีองคก์ารจดัให ้ดา้นค่าจา้งเงินเดือนค่าตอบแทน 
ดา้นความสัมพนัธ์ทางดา้นสังคมภายในหน่วยงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นการ
มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน ด้านสุขภาพ ด้านความสมดุล
ระหวา่งชีวติการท างานและชีวติดา้นส่วนตวัอ่ืนๆ)มีผลต่อความแตกต่างของระดบัความสุข
ของพนกังาน ยกเวน้ความพึงพอใจดา้นสวสัดิการสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีองคก์รจดัให้ไม่ท าให้
พนกังานมีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างานแตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกุริศรา จามะรี (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการจดัเวลาพกัระหว่างการท างานท่ีมีผลต่อ
ความสุขในการท างานของพนกังานซ่ึงท างานในบริษทัเก่ียวกบัอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
รถยนต ์จ านวน 3 บริษทั  พบว่า  การจดัเวลาพกัระหวา่งการท างานแตกต่างกนัมีความสุข
ในการท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการจดัเวลาพกัระหวา่งการท างานของพนกังาน ส่วนใหญ่มี
การก าหนดให้มีเวลาพกัระหวา่งการท างาน โดยมีระยะเวลาในการพกัระหวา่งการท างาน 
10 นาที จ านวน 2 คร้ังต่อวนั ไม่มีการจดับริเวณท่ีพกัในการพกัระหวา่งการท างาน ไม่มีการ
จดัเคร่ืองด่ืมในเวลาพกัระหว่างการท างาน ไม่มีการจดักิจกรรมในเวลาพกัระหว่างการ
ท างาน 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลการทดสอบ 
สมมุติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ  t-Test 0.32 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.02 ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.25 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.60 ปฏิเสธ 
รายได ้ F-Test 0.02 ยอมรับ 
สาขา F-Test 0.03 ยอมรับ 
ระดบัต าแหน่งงาน t-Test 0.07 ปฏิเสธ 
อายงุาน F-Test 0.23 ปฏิเสธ 
สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นความพร้อมในการท างาน 
ดา้นร่างกาย MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นจิตใจ MRA 0.007 ยอมรับ 
สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ดา้นสัมพนัธภาพ MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน MRA 0.831 ปฏิเสธ 
ดา้นการคงไวซ่ึ้งระบบ MRA 0.455 ปฏิเสธ 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการพกัระหวา่งการท างาน MRA 0.044 ยอมรับ 
ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ MRA 0.020 ยอมรับ 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานบริการ พบว่า ความสุขในการท างาน เม่ือพิจารณาในภาพรวม
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ีย 7.72 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่มีความสุขเม่ืองานท่ีท าเสร็จ
ตามก าหนดและประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหมาย อยู่ในระดบัสูงท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 8.26 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีความรู้สึกว่าไดรั้บการกระตุน้และเสริมพลงัในการท างาน 
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โดยมีค่าเฉล่ีย 7.40 และปัจจยัท่ีท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปา
นครหลวงสายงานบริการ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล คือ อายุ รายได ้และสาขา ปัจจยั
ดา้นความพร้อมในการท างาน ทั้งดา้นร่างกาย  และดา้นจิตใจ  เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัดา้นการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างาน มี 4 ดา้นท่ี
มีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  คือ  ดา้นสัมพนัธภาพ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นการ
พกัระหวา่งการท างาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายในการสร้างเป้าหมายด าเนินงานในระดบัท่ีมีความ
เป็นไปไดไ้ม่สูงจนเกินไป  การตั้งเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะท าให้บุคลากรท างานได้
อยา่งมีความสุข 

2. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัและพฒันาแผนการ
เสริมสร้างความผูกพนัในองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี สร้าง
ความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร ส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพในท่ีท างาน ท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่และ
ปลอดภยั เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

4. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายจดัการพกัระหวา่งการท างาน เพื่อใหบุ้คลากรผอ่นคลาย
ระหวา่งท างาน  

5. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการตอบแทนบุคลากรท่ีดีดว้ยรางวลัท่ีเหมาะสม ซ่ึงควร
ให้ความส าคญักบัพฤติกรรมทางจริยธรรม เช่น ความมีน ้ าใจ การให้ความร่วมมือในการ
ท างาน ไม่พิจารณาเพียงปริมาณหรือก าไรเพียงอยา่งเดียว 

6. ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการจดัสวสัดิการใหเ้หมาะสมกบับุคลากรทุกระดบั เช่น 
การใหว้นัหยดุ วนัลาท่ีเพียงพอ 
 7. ผูบ้ริการควรก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและรายไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัปริมาณ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายและชัว่โมงการท างาน 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัย  ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เช่น ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ค่านิยม เจตคติ 
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ความฉลาดทางอารมณ์ การมีส่วนร่วมในองค์การ นโยบายและการบริหารงาน คุณภาพ
ชีวติ และแรงจูงใจ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยั  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรการ
ประปานครหลวงสายงานอ่ืนๆดว้ย   
 3. ควรน าผลการวจิยัน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัอ่ืนๆ และสามารถน าไปศึกษาวจิยัเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต 
 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
บุคลากรการประปานครหลวงระหวา่งสายงานต่างๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาสร้าง
เป็นเกณฑม์าตรฐานทางดา้นความสุขในการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง 
 5. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือสนทนากลุ่ม เพื่อ
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