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Abstract

 This research aimed at identifying the level of opinions towards the welfare system, the level of organization 

commitment, the level of participation, the level of opinions towards work atmosphere, and the level of work  

happiness of the staff, including development and inspection for the casual model of work happiness of the staff in 

Rajabhat Rajanagarindra University, together with the obtained empirical data. The samples used for this research 

were 260 staff from all types of job, working in Rajabhat Rajanagarindra University, obtained by stratified random 

sampling. Questionnaires were used for the data collection, whereas the statistics adopted for the data analyses 

were frequency, percentage, average score, standard deviation, and Structural Equal Modeling: SEM. The findings 

revealed that most of the questionnaire respondents were males which were 168 persons (64.60%), whereas 159 

persons (61.20%) were university employees, and 105 persons (40.40%) had 10 years or up words of work experience. 

With regards to the levels of organization commitment, and work happiness, it was rated, as a whole, at the ‘high’ 

level, whereas with regard to the level of opinions towards the welfare system, the level of participation, and the 

level of opinions towards work atmosphere, it was rated, as a whole, at the ‘medium’ level. With regard to the 

analyses by using Structural Equal Modeling: SEM, it was found that work atmosphere and organization commitment 

had an effect on the work happiness of the staff in Rajabhat Rajanagarindra University with statistical significance.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ ระดับความผูกพันต่อองค์การ ระดับการมีส่วน

ร่วม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการท�างาน และระดับความสุขในการท�างานของบุคลากร รวมทั้งพัฒนาและตรวจสอบแบบ

จ�าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกประเภท จ�านวน 260 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equal Modeling : SEM) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ�านวน 168 คน (ร้อยละ 64.60) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน 159 คน (ร้อยละ 61.20) มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป จ�านวน 105 คน 

(ร้อยละ 40.40) มีระดับความผูกพันต่อองค์การและระดับความสุขในการท�างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระบบสวัสดิการ ระดับการมีส่วนร่วม และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการท�างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส�าหรับ

การวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง พบว่า บรรยากาศในการท�างาน และความผกูพันต่อองค์การมผีลต่อความสขุในการท�างานของบคุลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ : สวัสดิการ/ความผูกพันต่อองค์การ/การมีส่วนร่วม/บรรยากาศในการท�างาน/ความสุขในการท�างาน
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยในอนาคต จ�าเป็นต้องก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะ 

ที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม  

สิง่แวดล้อม และการบรหิารจดัการประเทศทีไ่ม่เอือ้ต่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจท�าให้ปัญหา

ต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ�าเป็นต้อง 

เตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง กรอบแนวคิด  

การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) จงึมแีนวคิดทีต่่อเนือ่งจากแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการ

ปฏบิตัติาม“ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” และขับเคลือ่นให้บงัเกดิ

ผลในทางปฏบัิตทิีช่ดัเจนยิง่ข้ึน ในทุกภาคส่วน ทกุระดบั ยดึแนวคดิ

การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ  

ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนควบคู่ไปกับ

การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ ในทุกภาค

ส่วนและทุกระดับ เป็นฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล  

มุง่สูก่ารอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสขุและเป็นธรรม (ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นองค์การที่อยู่ภายใต้

การก�ากบัของรฐั การด�าเนนิงานเป็นไปตามแผนพฒันามหาวทิยาลยั

ราชภฏัราชนครินทร์ ท่ีมคีวามเชือ่มโยงและอยูภ่ายใต้กรอบของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีการด�าเนินงานตาม

พันธกิจให้เกิดความสอดคล้องในด้านต่างๆ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นอกจากนัน้แล้วการขบัเคลือ่นนโยบายให้มหาวทิยาลยัเป็นองค์การ

แห่งความสุข ก็เป็นสิ่งท่ีผู ้บริหารให้ความส�าคัญก�าหนดเป็น

เป้าประสงค์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) คือ ดัชนีความสุขของบุคลากรเพิ่ม

ขึน้อย่างต่อเนือ่ง (กองนโยบายและแผน ส�านักงานอธกิารบด,ี 2555) 

ซึ่งความสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาและแสวงหา ไม่ว่าจะ

เป็นความสุขที่ได้รับจากครอบครัว บุคคลรอบข้าง หรือแม้แต่ใน

องค์การ การสร้างความสุขในองค์การจึงถือว่ามีบทบาทส�าคัญ 

เนื่องจากคนท�างานกว่า 8 ชั่วโมง ใน 1 วัน หรือหนึ่งในสามของ

แต่ละวนัอยูใ่นทีท่�างาน หากทีท่�างานน่าอยู ่คนย่อมอยากไปท�างาน 

อยากแสดงผลงาน ท�างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ มคีวามสุขกับการ

ท�างาน และมีความสุขที่ได้อยู่กับองค์การ ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องการ

นั่นคือ “ความสุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงมุ่งสร้าง

คนในองค์การให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะเชื่อว่า “คน” คือ 

ส่ิงส�าคัญที่สุดขององค์การ หาก “คน” กลายเป็น “คนท�างานท่ีมี

ความสุข” การท�างานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์การก็จะเติบโต 

อย่างยั่งยืน (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.), 2551) 

 มหาวทิยาลยัจงึก�าหนดนโยบายขับเคลือ่นการสร้างความสขุ

ให้เกดิขึน้ในองค์การด้วย 4 องค์ประกอบ คอื ระบบสวัสดกิาร ความ

ผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วม และบรรยากาศในการท�างาน  

โดยการจัดประชุมระดมความคิด และเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) ซึ่ง

จากการก�าหนดองค์ประกอบ 4 ด้านนี้ ผู้ที่ก�าหนดนโยบายเช่ือว่า

หากด�าเนนิการครบทกุด้านจะส่งผลให้บคุลากรมคีวามสขุ และจาก

การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่าประเด็นทั้ง 4 มีความเกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงกับความสุขในการท�างาน แต่งานวิจัยที่ค้นพบมีการศึกษา

ไม่มากนัก หรือบางคร้ังไม่เก่ียวข้องโดยตรง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาป ัจจัยที่มีผลต ่อความสุขในการท�างานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อวัดว่าปัจจัยที่น�ามาก�าหนด

เป็นนโยบายในการสร้างความสุขนั้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่

ก�าหนดไว้ในแผนพฒันามหาวทิยาลยัหรอืไม่ ซึง่จะได้น�าไปเป็นข้อมลู

เบือ้งต้นส�าหรบัผูบ้รหิารน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา

มหาวิทยาลัยในการสร ้างองค ์การแห ่งความสุข และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสวัสดิการ 

ระดับความผูกพันต่อองค์การ ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความคิด

เห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการท�างาน และระดับความสุขในการ

ท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 2. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสมัพนัธ์ เชงิสาเหตุ

ของความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์
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สมมติฐานของการวิจัย
 1.  ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสวัสดิการมีผลต่อความสุข

ในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 2.  ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อความสุขในการท�างาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 3.  การมีส่วนร่วมมีผลต่อความสุขในการท�างานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 4.  ความคดิเหน็เก่ียวกบับรรยากาศในการท�างาน มผีลต่อ

ความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ

  -  ด้านเศรษฐกิจ

  - ด้านนันทนาการ

  - ด้านอ�านวยความสะดวกสบาย 

	 (กุลธน	ธนาพงศธร	และเสน่ห์	จุ้ยโต,	2552) 

2. ความผูกพันต่อองค์การ

  -  ความผูกพันด้านความรู้สึก

 -  ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ

  -  ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน

  (Allen & Meyer, 1993)

 3. การมีส่วนร่วม

  - การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

  - การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ

  - การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ

การประเมินผล

 (Cohen & Uphoff,1980)

ความสุขในการท�างานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1. ความสุขด้านการติดต่อสัมพันธ์

2. ความสุขด้านความรักในงาน

3. ความสุขด้านความส�าเร็จในงาน

4. ความสุขด้านการเป็นที่ยอมรับ

 (Manion, 2003) 

 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ

 ในการท�างาน

  - คุณลักษณะของผู้น�า

  - ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ

  - การติดต่อสื่อสารในองค์การ

  - การตัดสินใจ

  - การควบคุม

  (ระวัง	เนตรโพธิ์แก้ว,	2546;	Likert,1967)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. บคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์สามารถ

พัฒนางานของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย และมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

 2. ผูบ้รหิารน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัไปเป็นแนวทางในการ

ก�าหนดนโยบาย และวางแผนเพื่อเสริมสร้างความสุขในการท�างาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 3. องค์การอื่นสามารถน�าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาด้านการบรหิารงานบคุคลเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรแฝงที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 

5 ตัวแปร ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ ความผูกพัน

ต่อองค์การ การมีส่วนร่วม ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการ

ท�างาน และความสุขในการท�างาน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ก�าหนดขึ้นจาก

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.  

2556-2559) 

  การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสวัสดิการศึกษา

ตามแนวคิดของกุลธน ธนาพงศธร และเสน่ห์ จุ้ยโต (2552) ได้แก่ 

ด้านเศรษฐกจิ ด้านนนัทนาการ และด้านอ�านวยความสะดวกสบาย

  ความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาตามแนวคิดของ Allen 

and Meyer (1993) ได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพัน

ด้านการคงอยู่กับองค์การ และความผูกพัน ด้านบรรทัดฐาน

  การมีส่วนร่วม ศึกษาตามแนวคิดของ Cohen and 

Uphoff (1980) ได้แก่ การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ การมส่ีวนร่วม

ในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการ

ประเมินผล 

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการท�างาน ศึกษา

ตามแนวคิดของระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (2546) และ Likert (1967) 

ได้แก่ คุณลักษณะของผู้น�า ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ  

การติดต่อสื่อสารในองค์การ การตัดสินใจ และการควบคุม

  ส�าหรับการศึกษาระดับความสุขในการท�างานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศึกษาตามแนวคิดของ 

Manion (2003) ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน 

ด้านความส�าเร็จในงาน และด้านการเป็นที่ยอมรับ

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ได้แก่ บคุลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกประเภท จ�านวนทั้งสิ้น 744 

คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลัย 

ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้าง (กองนโยบายและแผน ส�านักงาน

อธิการบดี, 2558)

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใช้วธิกีารของทาโร ยามาเน่ (ธานนิทร์ ศิลป์จาร,ุ 2557) 

ได้จ�านวน 260 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

sampling) จ�าแนกตามประเภทของบุคลากร

 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย

  ระยะเวลาการท�าวจิยัในครัง้นี ้ต้ังแต่เดอืนมถินุายน พ.ศ. 

2559 ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา ในการท�าวจิยั

ครั้งนี้เป็นเวลา 1 ปี 
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบ 

ถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้วิจัยได้น�ามาจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้

  ส ่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบด้วย เพศ ประเภท

บุคลากร อายุงาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist)

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระบบสวัสดิการ 

  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

  ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บรรยากาศในการท�างาน 

  ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท�างาน 

  ซึ่งแบบสอบถามส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 

และส่วนที่ 6 ได้มาจากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครนิทร์ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ในรปูแบบมาตรวดัของลเิคิร์ท 

(Likert Scale) เป็นมาตรวัดความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) 

 2. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ

  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  2.1 น�าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพือ่ตรวจ

สอบความเที่ยงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Validity) โดยใช้วิธี

การค�านวณหาค่าความเหมาะสมของเน้ือหา ส�านวนภาษา และ 

หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับเน้ือหา (Item  

Objective Congruence : IOC) ซึ่งค่า IOC ของข้อค�าถามรายข้อ

ของแบบสอบถามทั้งฉบับในครั้งนี้ มีค่าระหว่าง 0.60-1.00

  2.2 น�าแบบสอบถามท่ีผ ่านการตรวจสอบจากผู ้

เชี่ยวชาญและปรับปรุงแล้ว ไปท�าการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม

ทดลองที่ไม่ใช่กลุ ่มประชากรที่จะท�าการวิจัยในครั้งนี้ แต่จะมี

ลักษณะเช่นเดียวกัน จ�านวน 30 คน จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้ไป

วเิคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

แบบความสอดคล้องภายใน โดยค�านวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 

2552) ซึง่ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.98 และ

เมื่อพิจารณารายด้านแต่ละด้านมีค่าไม่ต�่ากว่า 0.81 จึงถือว่า

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น มีคุณภาพและมีความเหมาะสมที่จะใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท�าข้อมูล

  3.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล

ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และด�าเนินการเก็บ

แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยประสานข้อมูลจากหน่วยงานบริหาร

งานบุคคล จากน้ันติดต่อไปยังหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจก

แบบสอบถาม โดยด�าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

  3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบความครบ

ถ้วนของข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้แบบสอบถามคืนจ�านวน 260 ชุด

  3.3 น�าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ในแบบลง

รหัสส�าหรับประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห ์

ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห ์

สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equal Modeling : SEM)  

(สภุาส องัศโุชติ, สมถวลิ วจิติรวรรณา และรชันกีลู ภญิโญภานวุฒัน์, 

2554) 

สรุปผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 168 คน  

(ร้อยละ 64.60) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน 159 คน  

(ร้อยละ 61.20) และมีอายุงานส่วนใหญ่ 10 ปีขึ้นไป จ�านวน 105 

คน (ร้อยละ 40.40) 

 2. การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ 

ระดับความผูกพันต่อองค์การ ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความคิด

เห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการท�างาน และระดับความสุขในการ

ท�างาน ดังนี้ 

  2.1  บคุลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระบบสวสัดกิารใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านนันทนาการ รองลง

มาคือ ด้านอ�านวยความสะดวกสบาย และด้านเศรษฐกจิ ตามล�าดบั

  2.2 บคุลากรมคีวามผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยใน

ระดบัมาก ได้แก่ ด้านความรูสึ้ก ด้านการคงอยูก่บัองค์การ และด้าน

บรรทัดฐาน ตามล�าดับ

  2.3 บุคลากรมีส ่วนร ่วมในภาพรวมอยู ่ ในระดับ  

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยใน

ระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ และการมีส่วนร่วมในการได้รบัผลประโยชน์และ

การประเมินผล ตามล�าดับ
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  2.4  บคุลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศ ในการ

ท�างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ การควบคุม  

การตัดสินใจ คุณลักษณะของผู้น�า ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ 

และการติดต่อสื่อสารในองค์การ ตามล�าดับ

  2.5 บุคลากรมีความสุขในการท�างานในภาพรวมอยู่ 

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านความสุขในงาน ด้านความส�าเร็จในงาน  

ด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้านการเป็นที่ยอมรับ ตามล�าดับ

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ

สวัสดกิาร ระดบัความผกูพนัต่อองค์การ ระดับการมส่ีวนร่วม ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการท�างาน และระดับความสุข

ในการท�างาน ในภาพรวมของแต่ละตัวแปร

ตัวแปร x SD แปลความหมาย

1. ระบบสวัสดิการ 3.12 0.65 ปานกลาง
2. ความผูกพันต่อองค์การ 3.65 0.65 มาก
3. การมีส่วนร่วม 3.31 0.65 ปานกลาง
4. บรรยากาศในการท�างาน 3.38 0.63 ปานกลาง
5. ความสุขในการท�างาน 3.78 0.58 มาก

 3. การพัฒนาและตรวจสอบแบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์
 BEN1 

BEN2 

BEN3 

ENG1 

ENG2 

PAR1 

PAR2 

PAR3 

CLI1 

CLI2 

CLI3 

CLI4 

CLI5 

BEN 

ENG 

PAR 

CLI 

HAP1 

HAP2 

HAP3 

HAP4 

HAP 

0.82 

0.76 

0.84 

0.82 

0.92 

0.79 

0.81 

0.87 

0.70 

0.81 

0.85 

0.68 

0.75 

0.88 

0.91 

0.84 

0.72 

0.85 

-0.15 

0.65 

-0.74 

0.90 

ENG3 

X2 = 94.39 X2/df = 1.25 df = 75 p-value = 0.64 GFI = 0.96 

CFI = 0.96 RMSEA = 0.03

ภาพท่ี 2 แบบจ�าลองความสมัพนัธ์เชงิสาเหตคุวามสขุในการท�างาน 

  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 จากภาพที ่2 การพฒันาแบบจ�าลองความสัมพนัธ์เชงิสาเหตุ

ความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครนิทร์ พบว่าความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศในการท�างาน และ

ความผูกพันต่อองค์การ มีผลต่อความสุขในการท�างานอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ 

และการมส่ีวนร่วม มีผลต่อความสุขในการท�างานอย่างไม่มนียัส�าคญั

ทางสถิติ

 ส�าหรบัผลการวเิคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์โมเดลความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ตามภาพที่ 1 พบว่า มีค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่า

เท่ากับ 94.39 มีค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.64 ที่องศา

อิสระ (df) เท่ากับ 75 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 

0.96 และค่าดัชนี วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) 

เท่ากับ 0.96 และค่าดัชนีความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า

พารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 แสดงว่าโมเดลความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสวัสดิการมีผลต่อความสุข

ในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

แต่มีผลอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็น

บุคลากรต่างประเภทกันทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

อาจตีความเรื่องสวัสดิการหมายความรวมถึงสวัสดิการที่ได้รับตาม

กฎหมายหรือน�าไปเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่ข้าราชการได้รับ  

จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนในข้อค�าถาม 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภาครัฐ การจัดสวัสดิการ 

หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนสวัสดิการในด้านต่างๆ 

ต้องด�าเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ

ระเบยีบการเบกิจ่ายของกระทรวงการคลงั ซึง่บคุลากรบางส่วนมอง

ว่าการจัดสวัสดิการยังไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถใช้สิทธิจาก

สวัสดิการบางประเภทได้ เช่น บุคลากรที่มีสถานภาพโสดก็จะไม่ได้

รบัสทิธจิากสวสัดกิารช่วยเหลอืเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการจัดงานมงคล

สมรส และค่าใช้จ่าย ในการศึกษาของบุตร หรือบุคลากรที่มี

สถานภาพสมรสแต่ไม่มีบุตร ก็จะไม่ได้รับสิทธิจากสวัสดิการช่วย

เหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการศึกษาของบุตร เป็นต้น 

  2. ความผูกพันต่อองค์การ มีผลต่อความสุขในการท�างาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์  เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความมั่นคง บุคลากรจึงมี
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ความรูส้กึมัน่คงในการท�างาน มคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ขององค์การ 

ยินดีและเต็มใจที่จะท�างานอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไป โดยจะเห็น

ได้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุงาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของกัณฐณัฏฐ์ ครุฑใจกล้า (2556) ท่ีได้ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความสุขกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

บริษัทส่งออกกล้วยไม้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรญา ศิริจรรยาพงษ์ (2556) ที่ได้ศึกษา

เกี่ยวกับความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลรามาธบิด ีพบว่า ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การ มีความ

สัมพันธ์กับความสุขในการท�างาน และปัจจัยที่ร่วมท�านายความสุข

ในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี คอื ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การ 

รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551)  

ที่กล่าวว่า การส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การมีความ

ส�าคัญกับการด�าเนินงานขององค์การปัจจุบัน เนื่องจากพนักงาน  

ทีผ่กูพนัและทุม่เทให้กบัองค์การจะช่วยให้องค์การด�าเนนิงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนขององค์การ ซ่ึงความผูกพันกับ

องค์การมคีวามสมัพันธ์กบัอตัราการขาดงาน ผลติภาพ และคณุภาพ

ของผลงาน สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยู่กับ 

คู่แข่ง 

 3. การมีส่วนร่วม มีผลต่อความสุขในการท�างานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แต่มีผลอย่างไม่มีนัย

ส�าคัญทางสถิติ เนื่องจากบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มตัวอย่างแต่ละ

ประเภทมีความแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างบางประเภทอาจมองว่า

ตนเองไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือมีบทบาทในกิจกรรม

เชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในความเป็นจริงนั้นการมีส่วนร่วม

มิได้หมายความเพียงด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงวิชาการ

เท่านัน้ แต่รวมถงึการได้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็น ร่วมคดิ 

ร่วมแก้ปัญหาในการปฏบิตังิานทีต่นเองรับผดิชอบ หรอืท�ากจิกรรม

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลให้บุคลากรเกิดการรับรู้

ถงึความส�าคญัว่าตนเองมคีณุค่า และเป็นส่วนหนึง่ของมหาวทิยาลยั 

 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการท�างาน มีผลต่อ

ความสุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครนิทร์ เนือ่งจากมหาวทิยาลยัมสีงัคมการท�างานแบบ พีแ่บบน้อง 

ถ้อยทีถ้อยอาศัย และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงส่งผลต่อการรับรู้

ของบุคลากรในเชิงบวกกระตุ้นให้บุคลากรท�างานด้วยความทุ่มเท 

ทั้งแรงกาย แรงใจให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่โดยสอดคล้องกับ

งานวิจัยของชนินันทร์ จันทร์สว่าง (2553) ที่ได้ศึกษาความสุขใน 

การท�างานของพนักงานบริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ�ากัด พบว่า 

พนกังานมคีวามสขุในการท�างานอยูใ่นระดับปานกลาง ปัจจยัความ

สุขในการท�างาน คือ ด้านความสัมพันธ์ในที่ท�างาน ด้านงาน และ

ด้านผู้น�า และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล 

(2552) ทีไ่ด้ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัแวดล้อมกบัความสขุในการท�างาน

ของพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ในการ

ท�างานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูกบัความสุขในการท�างาน

ของกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสอดคล้อง

กบัแนวคดิของสมยศ นาวกีาร (2550) ทีก่ล่าวว่าบรรยากาศองค์การ

เป ็น ส่ิงส�าคัญต ่อการด�าเนินงานอย ่างมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล เนื่องจากคนที่ท�างานในองค์การอยู่ภายใต้การก�ากับ 

ควบคุม ตัง้แต่รูปแบบของความเป็นผู้น�าของผูบั้งคบับญัชา ความไม่

ยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ กฎระเบียบขององค์การตลอดจน 

สิ่งต่างๆ ภายในองค์การที่มองไม่เห็น หรือจับต้องไม่ได้แต่รู้สึก และ

รับรู้ได้ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความนึกคิดถึงสิ่งต่างๆ ในองค์การนี้ 

คือ บรรยากาศองค์การ อันจะน�ามาซ่ึงการพัฒนาขององค์การ  

เมื่อสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในองค์การดีขึ้นประสิทธิภาพใน

การท�างานก็จะเพิ่มตามไปด้วย 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ

สวัสดิการ พบว่า ระบบสวัสดิการทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าบุคลากรได้รับประโยชน์จากการให้บริการสวัสดิการด้าน

เศรษฐกจิยงัไม่ครอบคลุม และยงัไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ

บคุลากรส่วนใหญ่ ดงันัน้มหาวิทยาลัย จงึควรส�ารวจและศกึษาความ

ต้องการสวัสดกิารด้านเศรษฐกจิเพ่ือให้ทราบความต้องการทีแ่ท้จรงิ

ของบุคลากร การจัดสวัสดิการ ควรมีขอบเขตกว้างขวางเท่าที่จะ

ท�าได้เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้บริการของมหาวิทยาลัยให้

มากทีส่ดุ หากบางโครงการทีจ่ดัให้ไม่ตอบสนองความต้องการ กค็วร

จัดให้มีโครงการบริการอย่างอื่นทดแทนและมีแบบอย่างเดียวกัน 

เพื่อให้เกิดความเสมอภาค นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยต้องให้ความ

เป็นอสิระแก่พนกังานในการเลือกรูปแบบของสวสัดิการทีต่อบสนอง

ความต้องการของแต่ละคน

  1.2 จากผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ พบว่า 

ความผูกพันต่อองค์การทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่

มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านบรรทัดฐาน ซ่ึงเป็นความผูกพันท่ีเกิด

ขึ้นจากค่านิยม วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านความผูกพัน

กบัเพือ่นร่วมงาน การเข้าไปมส่ีวนร่วมในการบรหิาร และความคาด

หวังในการพึ่งพาได้ขององค์การ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น 

หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรจึงมีความคาดหวังในความมั่นคง และ
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การมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้กับตนเอง และ

ครอบครวัได้ในระยะยาว ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึควรสร้างค่านยิมร่วม 

และวัฒนธรรมองค์การเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหล่อหลอมให้บุคลากร

ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความจงรัก

ภักดีต่อองค์การ

  1.3 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วม พบว่า ระดับการ

มส่ีวนร่วมทุกด้านมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์และการ

ประเมนิผล เนือ่งจากบคุลากรบางส่วนยงัมคีวามรูส้กึว่าตนเองยงัไม่

ประสบความส�าเร็จในด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติ ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยจึงควรจัดระบบการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน

อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน หรือสร้างแรง

จงูใจเพือ่เป็นแรงผลกัดนัในการสร้างผลงาน เช่น การมอบเงนิรางวลั 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ให้กับบุคลากรที่มีผลการ

ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น

  1.4 จากผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศ

ในการท�างาน พบว่า บรรยากาศในการท�างานทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับปานกลาง แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการติดต่อ

สือ่สารในองค์การ เนือ่งจากการตดิต่อสือ่สารภายในมหาวทิยาลยัมี

ขัน้ตอนทีซ่บัซ้อนส่งผลให้การแจ้งข้อมลูข่าวสารมคีวามล่าช้า ดงันัน้

มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีช่อง

ทางในการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลาย หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง และรวดเร็วเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น

  1.5 จากผลการศึกษาความสุขในการท�างาน พบว่า 

ความสุขในการท�างานทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากการที่

บุคลากรได้รับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับ และความเช่ือถือจาก 

ผู้ร่วมงาน ส่งผลให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ และรับรู้ถึงคุณค่า

ในตนเอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง

ความคิดเห็น แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างผลงานได้

อย่างเต็มท่ี มีการมอบอ�านาจ ในการตัดสินใจในส่วนงานที่รับผิด

ชอบ ยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานได้บรรลุ

เป้าหมาย

  1.6 จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุข ในการ

ท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการ ความผูกพันต่อองค์การ การมีส่วนร่วม

และความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศในการท�างาน มผีลต่อความสขุ

ในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แต่

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีการบริหารงาน 

ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด การขับเคลื่อนนโยบายในการ

สร้างมหาวทิยาลัยให้เป็นองค์การแห่งความสุขพร้อมกนัทัง้ 4 ปัจจยั 

อาจจะส่งผลให้การด�าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ

ท�างานมากทีส่ดุเป็นล�าดบัแรก ซ่ึงจากการศกึษา พบว่า ระดบัความ

คิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการท�างานมีผลต่อความสุขในการ

ท�างานมากทีส่ดุ โดยเฉพาะบรรยากาศในการท�างานด้านการควบคุม 

ซึง่จะต้องมกีารก�าหนดภาระงาน หรอืมอบหมายงานในความรบัผดิ

ชอบให้ชัดเจน เพราะบุคลากรทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติงานภายใต้

กฎ ระเบยีบข้อบงัคบั จงึต้องการให้ผูบ้งัคับบญัชาเข้ามาควบคมุดแูล

การปฏบิตังิานเพ่ือให้เกดิความส�าเรจ็ รวมทัง้ตดิตาม ตรวจสอบ และ

เมื่อเกิดปัญหา ผู้บังคับบัญชาก็ต้องให้ความช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงที่บุคลากรสามารถรับรู้ได้ว่าตนเองไม่ได้  

ถูกทอดท้ิงให้ท�างานเพียงล�าพัง ส่งผลต่อความสุขในการท�างาน  

เกิดการติดต่อสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือ 

ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความ

สขุในการท�างานของบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์จาก

การน�านโยบายของมหาวทิยาลัยมาก�าหนดเป็นตวัแปร ดงันัน้ในการ

ศึกษาครั้งต่อไปควรน�าปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความสุขใน

การท�างานของบคุลากร ด้านอืน่ๆ มาศกึษาร่วมด้วย ซึง่จะท�าให้เป็น

แนวทางในการส่งเสริมความสุขในองค์การได้อย่างครอบคลุมและ 

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  2.2 การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความ

สุขในการท�างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เท่านั้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอื่นๆ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลในขอบเขตที่กว้างขึ้น และ

สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมหรือวางแผนเกี่ยวกับการ

สร้างความสุขในองค์การให้เหมาะสมต่อไป
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