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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของบุคลากร
สานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสุขใน
การทางานของบุคลากร สานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทาการเก็บข้ อมูลจากบุคลากรสานักบริ หารกลาง กรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จานวน 113 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าความถี่ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ t-test แบบ Independent และ
F-test แบบ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า
1) ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31 - 40 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
ประสบการณ์ การทางาน ไม่เกิน 5 ปี และเป็ นข้ า ราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสุขในการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้ อย คือ ด้ านการติดต่อสัมพันธ์ ด้ านความสาเร็จในงาน ด้ านความรักในงาน ด้ านความพึงพอใจ
และด้ านการเป็ นที่ยอมรับ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสานักบริหารกลาง
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทางาน และประเภทบุคลากร ที่แตกต่างกันมีความสุขใน
การทางานแตกต่างกัน โดยบุคลากรสานักบริ หารกลาง กรมทรั พย์สินทางปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์ ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความสุขในการทางานแตกต่างกันในด้ านความพึ งพอใจใน
งาน และด้ า นการเป็ นที่ย อมรั บ ส่ ว นบุ ค ลากรส านั ก บริ ห ารกลาง กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กระทรวงพาณิชย์ ที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีความสุขในการทางานแตกต่างกัน ในทุกด้ าน
คือ ด้ านความพึงพอใจในงาน ด้ านความรักในงาน ด้ านความสาเร็จในงาน ด้ านการติดต่อสัมพันธ์
และด้ านการเป็ นที่ยอมรับ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายอกและภายในของ
ชีวิตมนุ ษย์ในปั จจุ บัน ล้ วนมีความเครี ยดและความกดดันอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ดังนั้นทุกคนจึง
ต้ องการแสวงหาสิ่งที่ทาให้ ตนเองนั้นผ่อนคลายความกดดัน เกิดความรู้สึกภายในจิตใจที่เรียกว่ า
ความสุข ไม่ว่าจะเป็ นความสุขในชีวิตส่วนตัว ความสุขในชีวิตการทางาน หรือแม้ แต่ชีวิตในสังคม
ทั่วไปก็ตาม (นฤมล แสวงผล, 2554) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ในยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนพัฒนาฯ ซึ่งมีความสุขเป็ นเป้ าหมายหลัก ได้
กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่มาจากการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย เน้ นคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งได้ ให้ ความสาคัญกับการเสริมสร้ างคนไทยให้ อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่ า งสัน ติ สุข มุ่ งเสริ มสร้ า งความสัมพั น ธ์ท่ีดีของคนในสังคมบนพื้ นฐานของความมี เ หตุ มีผล
ดารงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการดารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่า
อยู่ บนพื้ นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริ มสร้ างจิ ตสานึกด้ านสิทธิและหน้ าที่ของพลเมือง
และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์เพื่อลดความขัดแย้ ง เพื่อมุ่งสู่การ
สร้ าง “ความสุข” ให้ เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อคนในระดับปัจเจกมีความสุขแล้ วก็จะส่งผลให้ ชุมชนมีความสุข
จากชุ มชนก็จ ะขยายผลไปยั งสถาบั น ต่ า ง ๆ และรวมไปถึ งระดั บ ประเทศในที่สุด (สานั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)
การทางานอย่างมีความสุขนั้น เป็ นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต่างปรารถนา คงไม่
อาจมีใครปฏิเสธได้ ว่าหากได้ ทางานในที่ทางานที่ร้ ูสกึ ว่ามีความสุขแล้ วนั้นจะรู้สกึ ผูกพัน สนุ กสนาน
ความรู้สึกที่ว่ามาทางานจะหมดไป แต่จะกลับกลายเป็ นการมาร่ วมสนุ กกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อ
ความสาเร็จ ของตนเอง กลุ่ ม และองค์ก รที่เปรี ยบเสมือ นบ้ า นหลั งที่สอง (ชิ นกร น้ อยคายาง,
2555) โดยปั จจุ บันกระแสการสร้ างการทางานอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้ เริ่ มแพร่ หลาย
มากยิ่ งขึ้ น เพื่ อ สร้ า งผลผลิ ตหรื อ ผลประกอบการที่ย่ั งยื น สร้ า งแรงจู ง ใจในการท างานให้ แ ก่
บุคลากร โดยให้ เขาเหล่านั้นรู้สกึ ถึงการมีส่วนร่วมในการทางาน รู้สึกทางานแล้ วมีความสุข รู้สึกถึง
ความมั่นคงในงาน การเจริญเติบโตก้ าวหน้ า กระตือรือร้ นที่จะปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย สนุ ก
กับงาน รวมถึงมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้ อมที่ทางานที่ดี ที่เอื้ออานวย
ให้ เ กิดความสุข ในการทางาน ลดความเครี ย ดและความขัด แย้ งในองค์ ก ร ซึ่ ง ช่ วยให้ องค์ ก ร
เจริ ญก้ า วหน้ าและพั ฒนาได้ อ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรี ยาพร วงศ์ อนุ ตรโรจน์ ,
2544, จรรยา ดาสา, 2552, ออนไลน์)
สานั ก บริ หารกลาง กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ นหน่ ว ยงานที่
ดาเนินงานการบริ หารส่วนกลางภายใต้ สังกัดของกรมทรั พย์สินทางปั ญญา สนับสนุ น ผลักดัน
ภารกิจต่าง ๆ ของกรมให้ เกิดผลสาเร็จหรือบรรลุเป้ าหมาย โดยสานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญามีกลุ่มงานภายในประกอบไปด้ วย 1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
3) กลุ่มคลัง 4) กลุ่มงานพัสดุ 5) กลุ่มงานแผนและประเมินผล 6) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
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7) กลุ่ ม งานพั ฒนาระบบบริ ห ารราชการ 8) กลุ่ มบริ ห ารงานบุ คคล 9) กลุ่ ม งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 10) กลุ่ ม ช่ ว ยอ านวยการ ซึ่ ง จะเป็ นกลุ่ ม งานหลั ก ในส่ ว นกลางของกรมในการ
ประสานงานกับสานักต่าง ๆ คอยสนับสนุ นทางด้ านการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ อั ต ราก าลั ง คน ฯลฯ เพื่ อ ที่ จ ะด าเนิ น ภารกิ จ ของกรมให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ตาม
ยุทธศาสตร์ ท่กี รมได้ วางไว้ (กรมทรั พย์สินทางปั ญญา, 2558) จากการดาเนินงานดังกล่าวนั้ น
บุคลากรย่อมต้ องมีภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบในการทางานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจนามา
ซึ่งความเครียดและความกดดัน ดังนั้น ความสุขในการทางานของบุคลากรจึงเป็ นส่วนสาคัญที่จะ
ส่งผลให้ ภารกิจหน้ าที่ หรื อกิจกรรมที่ดาเนิ นการนั้ นเกิดประสิทธิภาพ บรรลุ เป้ าหมายที่วางไว้
ในทางตรงกันข้ าม หากบุคลากรประสบปั ญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ก็อาจจะส่งผลให้ ประสิทธิภาพ
ในการทางานนั้นลดน้ อยลงไปด้ วย
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่จ ะศึ ก ษาความสุข ในการท างานของ
บุคลากร สานักบริ หารกลาง กรมทรั พย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยผลการวิจัยที่ได้ จะ
เป็ นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารในองค์กรให้ บุคลากรมีความสุขในการทางาน
เพิ่มขึ้น

2. ขอบเขตการวิจยั
2.1 ขอบเขตด้ า นประชากรและพื้ นที่ ได้ แ ก่ บุ ค ลากร ส านั ก บริ ห ารกลาง กรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
2.2 ขอบเขตด้ านเนื้ อหา เป็ นกาศึกษาความสุขในการทางานของบุคลากร สานั ก
บริหารกลาง กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาตามแนวคิดของ Manion (2003 อ้ างถึงใน กัลยารัตน์ อ๋อง
คณา, 2549) โดยแบ่งเป็ น 5 ด้ าน คือ 1) ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) 2) ความ
รักในงาน (Love of the Work) 3) ความสาเร็จในงาน (Work Achievement) 4) การติดต่อ
สัมพันธ์ (Connections) 5) การเป็ นที่ยอมรับ (Recognition)
2.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ทาการวิจัยรวบรวมข้ อมูล ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2558

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบุคลากร สานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งแจกแบบสอบถาม
ในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 จานวน 113 ชุด และนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทาการวิเคราะห์
ด้ วยวิธที างสถิติ
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4. สรุปผลการวิจยั
4.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 56.6) อายุระหว่าง 31 - 40 ปี
(ร้ อยละ 48.7) รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 ปี (ร้ อยละ 35.4) ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด (ร้ อยละ
54.9) รองลงมาคือ สถานภาพสมรส (ร้ อยละ 38.1) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้ อยละ 69.9)
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ร้ อยละ 17.7) รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท (ร้ อยละ 45.1) รองลงมาคือ ไม่เกิน 20,000 บาท (ร้ อยละ 43.4) ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทางาน ไม่เกิน 5 ปี (ร้ อยละ 39.8) รองลงมาคือ 6 – 10 ปี (ร้ อยละ 23.0)
และส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการ (ร้ อยละ 38.9) รองลงมาคือ พนักงานราชการ (ร้ อยละ 33.6)
4.2 ความสุขในการทางานของบุคลากร สานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์
บุคลากร สานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีความสุขใน
การทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อย ได้ ดังนี้
1) ด้ า นการติ ดต่ อสัมพั น ธ์ ข้ อ ที่มีค่า เฉลี่ ยความสุขในการทางานสูงสุด คื อ
ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็ นมิตร
2) ด้ า นความสาเร็จในงาน ข้ อที่มีค่าเฉลี่ ยความสุขในการทางานสูงสุด คื อ
ท่านได้ ทางานที่ได้ รับมอบหมายสาเร็จตามวัตถุประสงค์
3) ด้ านความรั กในงาน ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยความสุขในการทางานสูงสุด คือ ท่าน
ภูมิใจในงานที่ทาในปัจจุบัน
4) ด้ านความพึ งพอใจ ข้ อที่มีค่าเฉลี่ ยความสุขในการทางานสูงสุด คือ ท่าน
รู้สกึ ยินดีในการปฏิบัติงาน
5) ด้ านการเป็ นที่ยอมรับ ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยความสุขในการทางานสูงสุด คือ ท่าน
ได้ รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน
4.3 ผลการเปรี ย บเทีย บบุ ค ลากรส านั ก บริ ห ารกลาง กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กระทรวงพาณิชย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความสุขในการทางานแตกต่างกัน
บุคลากรสานั กบริ หารกลาง กรมทรั พย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีเพศ
แตกต่างกันมีความสุขในการทางานไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้ าน
บุคลากรสานัก บริ หารกลาง กรมทรั พย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุ
แตกต่างกันมีความสุขในการทางานในภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน
บุคลากรสานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีความสุขในการทางานแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้ าน แต่เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า แตกต่างกัน 3 ด้ าน คือ ด้ านความพึงพอใจในงาน ด้ านความสาเร็จในงาน และ
ด้ า นการเป็ นที่ย อมรั บ โดยผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ป รากฏว่ า กลุ่ ม ที่ มี
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สถานภาพหม้ าย/หย่าร้ าง และสถานภาพสมรส มีความสุขในการทางานสูงกว่า กลุ่มที่มีสถานภาพ
โสด
บุ คลากรสานั กบริ หารกลาง กรมทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ ที่มีร ะดั บ
การศึกษาแตกต่างกันมีความสุขในการทางานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่ า แตกต่ างกัน 1 ด้ าน คือ ด้ านการเป็ นที่ยอมรั บ โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏว่า โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความสุขในการทางานสูง
กว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
บุคลากรสานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความสุขในการทางานแตกต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าแตกต่างกัน 2 ด้ าน คือ ด้ านความสาเร็จในงาน และด้ า นการเป็ นที่
ยอมรับ โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
30,001 – 40,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีความสุข
ในการทางานสูงกว่า กลุ่มที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท
บุ ค ลากรส านั ก บริ ห ารกลาง กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ มี
ประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีความสุขในการทางานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าแตกต่างกัน 1 ด้ าน คือ ด้ านการเป็ นที่ยอมรับ โดยผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏว่ า กลุ่มที่มีประสบการณ์การทางาน 16 - 20 ปี และกลุ่มที่มี
ประสบการณ์การทางาน 11 – 15 ปี มีความสุขในการทางานสูงกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์การ
ทางาน ไม่เกิน 5 ปี
บุคลากรสานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีประเภท
บุคลากรแตกต่ า งกันมีความสุขในการทางานแตกต่ างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้ าน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าแตกต่างกันทุกด้ าน โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏว่ า กลุ่ มที่เ ป็ นข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ มีความสุขในการทางานสูงกว่ า กลุ่ ม
ลูกจ้ างประจา และลูกจ้ างชั่วคราว

5. อภิปรายผล
5.1 ผลการวิ เคราะห์ ความสุขในการทางานของบุ คลากร สานั กบริ หารกลาง กรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
1) ด้ านการติดต่อสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ
ทางานมากที่สุดก็ต่อเมื่อ ตนเองและเพื่อนร่ วมงานพูดคุยกันอย่างเป็ นมิตร เนื่องจาก การติดต่อ
สัมพันธ์เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยให้ บุคลากรมีความสุขในการทางาน ดังที่ Manion (2003
อ้ างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ ว, 2551, น. 39-45) ได้ อธิบายถึง การติดต่อสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นการ
รั บ รู้ พ้ ื นฐานที่ ท าให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลากรในสถานที่ท างาน เกิ ด มิ ต รภาพระหว่ า ง
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ปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ และความรู้สึกเป็ นสุข นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ
อภิชาต ภู่พานิช (2551) ที่ได้ ศึกษาการใช้ ดัชนีระดับความสุขในการทางานของบุคลากร สานัก
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ธรร มศาสตร์ และพบว่ า บุ คลากรสั ง กั ด ส านั ก อธิ ก ารบ ดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสุขในการทางานด้ านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงานซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ
2) ด้ านความสาเร็จในงาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ
ทางานมากที่สดุ ก็ต่อเมื่อ ได้ ทางานที่ได้ รับมอบหมายสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากการทางาน
สาเร็จนั้น ทาให้ ร้ ูสกึ ว่ามีคุณค่าในชี วิต เกิดความภาคภูมิใจ มีความก้ าวหน้ า และทาให้ องค์กรเกิด
การพัฒนา ตามแนวคิด ของ Manion (2003 อ้ างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ ว , 2551, น. 3945)
3) ด้ านความรั กในงาน จากผลการศึกษาพบว่ า บุคลากรมีความสุขในการ
ทางานมากที่สดุ ก็ต่อเมื่อ ภูมิใจในงานที่ทาในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปพิชญา วะนะ
สุข (2552) ที่ได้ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของตารวจกองบังคับการอานวยการ
ตารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่า ตารวจชั้นสัญญาบัตรและตารวจชั้นประทวนมี
ความสุขในการทางานในด้ านปัจจัยความรักในงาน
4) ด้ านความพึงพอใจ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ
ทางานมากที่สดุ ก็ต่อเมื่อ รู้สกึ ยินดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก การที่บุคคลได้ ทางานในสิ่งที่ตนเอง
รักและชอบ ก็จะทาให้ เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นฤมล แสวง
ผล (2554) ที่ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ยที่มีผลต่ อความสุขในการทางานของบุ คลกร คณะบริ หารธุร กิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขใน
การทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้ านความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ
5) ด้ านการเป็ นที่ยอมรั บ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ
ทางานมากที่สุดก็ต่อเมื่อ ได้ รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากการที่บุคคลได้ พยายาม
เกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ ปฏิบัติจะทาให้ ผ้ ูร่วมงานรั บรู้ถึงความพยายามนั้นและได้ รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้ องตามแนวคิดของ Manion (2003 อ้ างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ ว,
2551, น. 39-45)
5.2 ผลการเปรียบเทียบบุคลากร สานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ท่มี ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความสุขในการทางานแตกต่างกัน
บุคลากรสานักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีความสุขในการทางานแตกต่างกัน ในด้ านความพึงพอใจในงาน ด้ านความสาเร็จใน
งาน และด้ านการเป็ นที่ยอมรั บ ซึ่งไม่ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล (2554) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของบุคลกร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และพบว่ า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ต่อเดือน และระยะเวลาในการทางานที่
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แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการทางานไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรสานักบริ หารกลาง กรม
ทรั พย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีความสุขในการทางาน
แตกต่างกัน ในทุกด้ าน คือ ด้ านความพึงพอใจในงาน ด้ านความรักในงาน ด้ านความสาเร็จในงาน
ด้ านการติดต่อสัมพั นธ์ และด้ านการเป็ นที่ยอมรั บ สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ นฤมล แสวงผล
(2554) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลกร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพบว่า ระดับการศึกษา สายงานที่ปฏิบัติและประเภท
บุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการทางานแตกต่างกัน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้
1) ควรมีการยอมรับ ยกย่องชมเชยในผลงานที่ออกมาดี และมีการเปิ ดโอกาส
ให้ บุคลากรมีส่วนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ร่ วมกัน และต้ องเปิ ดใจรับข้ อเสนอแนะจาก
บุคลากรให้ มากขึ้น เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้ บุคลากรมีความสุขในการทางานเพิ่มมากขึ้น
2) สานั ก บริ หารกลาง กรมทรั พย์สิน ทางปั ญ ญา ควรมีหลั กการเสริ มสร้ า ง
ความสุ ข ในการท างาน เพื่ อให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความสุ ข ในการท างานและส่ ง ผลต่ อ งานที่ มี
ประสิทธิภาพ
3) สานั ก บริ หารกลาง กรมทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญา ควรมี การจั ด กิจกรรม
เสริมสร้ างความสุข เพื่อให้ บุคลากรเกิดความสัมพันธ์กนั ในทุกระดับ
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก เช่น โดยการสัมภาษณ์
2) ควรมีการเพิ่มขนาดกลุ่มประชากรจากระดับสานักเป็ นระดับกรม
3) ควรมีการวิจัยในด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
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