
ความสุขในการท างานของบุคลากรส านกับริหารกลาง กรมทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

                วชัระ  ข าเลิศ* 

      รองศาสตราจารย ์พพิฒัน ์ไทยอารี** 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากร 

ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสุขใน

การท างานของบุคลากร ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าการเกบ็ข้อมูลจากบุคลากรส านักบริหารกลาง กรม

ทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 113 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test แบบ Independent และ 

F-test แบบ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 

 1)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มี

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี

ประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี และเป็นข้าราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหา

น้อย คือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความส าเรจ็ในงาน ด้านความรักในงาน ด้านความพึงพอใจ 

และด้านการเป็นที่ยอมรับ  

 2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักบริหารกลาง 

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน และประเภทบุคลากร ที่แตกต่างกันมีความสุขใน

การท างานแตกต่างกัน โดยบุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์ ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกันในด้านความพึงพอใจใน

งาน และด้านการเป็นที่ยอมรับ ส่วนบุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ ที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน ในทุกด้าน 

คือ ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความรักในงาน ด้านความส าเรจ็ในงาน ด้านการติดต่อสัมพันธ ์

และด้านการเป็นที่ยอมรับ 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

479



2 
 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายอกและภายในของ

ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน ล้วนมีความเครียดและความกดดันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังน้ันทุกคนจึง

ต้องการแสวงหาสิ่งที่ท  าให้ตนเองน้ันผ่อนคลายความกดดัน เกิดความรู้สึกภายในจิตใจที่เรียกว่า

ความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขในชีวิตส่วนตัว ความสุขในชีวิตการท างาน หรือแม้แต่ชีวิตในสังคม

ทั่วไปกต็าม (นฤมล แสวงผล, 2554) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554) ในยุทธศาสตร์หน่ึงของแผนพัฒนาฯ ซ่ึงมีความสุขเป็นเป้าหมายหลัก ได้

กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่มาจากการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย เน้นคนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา ซ่ึงได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้

อย่างสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมบนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผล 

ด ารงชีวิตอย่างม่ันคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่า

อยู่ บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสร้างจิตส านึกด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 

และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือลดความขัดแย้ง เพ่ือมุ่งสู่การ

สร้าง “ความสขุ” ให้เกดิขึ้น ซ่ึงเมื่อคนในระดับปัจเจกมีความสขุแล้วกจ็ะส่งผลให้ชุมชนมีความสุข 

จากชุมชนก็จะขยายผลไปยังสถาบันต่าง ๆ และรวมไปถึงระดับประเทศในที่สุด (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2550) 

 การท างานอย่างมีความสุขน้ัน เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต่างปรารถนา คงไม่

อาจมีใครปฏเิสธได้ว่าหากได้ท างานในที่ท  างานที่รู้สกึว่ามีความสขุแล้วน้ันจะรู้สกึผูกพัน สนุกสนาน 

ความรู้สึกที่ว่ามาท างานจะหมดไป แต่จะกลับกลายเป็นการมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

ความส าเร็จของตนเอง กลุ่ม และองค์กรที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง (ชินกร น้อยค ายาง, 

2555) โดยปัจจุบันกระแสการสร้างการท างานอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้เร่ิมแพร่หลาย

มากย่ิงขึ้ น เพ่ือสร้างผลผลิตหรือผลประกอบการที่ ย่ังยืน สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่

บุคลากร โดยให้เขาเหล่านั้นรู้สกึถึงการมีส่วนร่วมในการท างาน รู้สึกท างานแล้วมีความสุข รู้สึกถึง

ความม่ันคงในงาน การเจริญเติบโตก้าวหน้า กระตือรือร้นที่จะปฏบัิติงานที่ได้รับมอบหมาย สนุก

กบังาน รวมถึงมีความสมัพันธอ์นัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมที่ท  างานที่ดี ที่เอื้ออ านวย

ให้เกิดความสุขในการท างาน ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซ่ึงช่วยให้องค์กร

เจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 

2544, จรรยา ดาสา, 2552, ออนไลน์) 

 ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่

ด าเนินงานการบริหารส่วนกลางภายใต้สังกัดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุน ผลักดัน 

ภารกจิต่าง ๆ ของกรมให้เกิดผลส าเรจ็หรือบรรลุเป้าหมาย โดยส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญามีกลุ่มงานภายในประกอบไปด้วย 1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2) กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์

3) กลุ่มคลัง 4) กลุ่มงานพัสดุ 5) กลุ่มงานแผนและประเมินผล 6) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
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7) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารราชการ 8) กลุ่มบริหารงานบุคคล 9) กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 10) กลุ่มช่วยอ านวยการ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มงานหลักในส่วนกลางของกรมในการ

ประสานงานกับส านักต่าง ๆ คอยสนับสนุนทางด้านการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ อัตราก าลังคน ฯลฯ เพ่ือที่จะด าเนินภารกิจของกรมให้ประสบผลส าเร็จตาม

ยุทธศาสตร์ที่กรมได้วางไว้ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2558) จากการด าเนินงานดังกล่าวน้ัน 

บุคลากรย่อมต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ อาจน ามา

ซ่ึงความเครียดและความกดดัน ดังน้ัน ความสุขในการท างานของบุคลากรจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะ

ส่งผลให้ภารกิจหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ด าเนินการน้ันเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรประสบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ กอ็าจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพ

ในการท างานน้ันลดน้อยลงไปด้วย  

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสุขในการท างานของ

บุคลากร ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยผลการวิจัยที่ได้จะ

เป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารในองค์กรให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน

เพ่ิมข้ึน  

 

2. ขอบเขตการวิจยั 

2.1  ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ ได้แก่ บุคลากร ส านักบริหารกลาง กรม

ทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี  

2.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นกาศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร ส านัก

บริหารกลาง กรมทรัพย์สนิทางปัญญาตามแนวคิดของ Manion (2003 อ้างถึงใน กัลยารัตน์ อ๋อง

คณา, 2549) โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) 2) ความ

รักในงาน (Love of the Work) 3) ความส าเรจ็ในงาน (Work Achievement) 4) การติดต่อ

สมัพันธ ์(Connections) 5) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition)  

2.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา ท าการวิจัยรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 – ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากบุคลากร ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงแจกแบบสอบถาม

ในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 จ านวน 113 ชุด และน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์

ด้วยวิธทีางสถิติ 
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4. สรุปผลการวิจยั 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.6) อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 

(ร้อยละ 48.7) รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 35.4) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 

54.9) รองลงมาคือ สถานภาพสมรส (ร้อยละ 38.1) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 69.9) 

รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 17.7) รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 

30,000 บาท (ร้อยละ 45.1) รองลงมาคือ ไม่เกิน 20,000 บาท (ร้อยละ 43.4) ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 39.8) รองลงมาคือ 6 – 10 ปี (ร้อยละ 23.0) 

และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 38.9) รองลงมาคือ พนักงานราชการ (ร้อยละ 33.6)   

4.2   ความสขุในการท างานของบุคลากร ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ 

บุคลากร ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีความสุขใน

การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

1) ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ข้อที่มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานสูงสุด คือ 

ทา่นและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกนัอย่างเป็นมิตร 

2) ด้านความส าเร็จในงาน ข้อที่มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานสูงสุด คือ 

ทา่นได้ท างานที่ได้รับมอบหมายส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

3) ด้านความรักในงาน ข้อที่มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานสูงสุด คือ ท่าน

ภมิูใจในงานที่ท  าในปัจจุบัน 

4) ด้านความพึงพอใจ ข้อที่มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานสูงสุด คือ ท่าน

รู้สกึยินดีในการปฏบัิติงาน 

5) ด้านการเป็นที่ยอมรับ ข้อที่มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานสูงสุด คือ ท่าน

ได้รับความเช่ือถือจากเพ่ือนร่วมงาน 

4.3 ผลการเปรียบเทียบบุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความสขุในการท างานแตกต่างกนั   

บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ที่มีเพศ

แตกต่างกนัมีความสขุในการท างานไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ที่มีอายุ

แตกต่างกนัมีความสขุในการท างานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 

บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีสถานภาพ

แตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน แต่เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจในงาน  ด้านความส าเรจ็ในงาน และ

ด้านการเป็นที่ยอมรับ โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ปรากฏว่า กลุ่มที่ มี
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สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง และสถานภาพสมรส มีความสขุในการท างานสูงกว่า กลุ่มที่มีสถานภาพ

โสด  

บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีความสุขในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการเป็นที่ยอมรับ โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ค่าเฉล่ียรายคู่ปรากฏว่า โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความสุขในการท างานสูง

กว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  

บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ที่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในงาน และด้านการเป็นที่

ยอมรับ โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ปรากฏว่า กลุ่มที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

30,001 – 40,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีความสุข

ในการท างานสงูกว่า กลุ่มที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกนิ 20,000 บาท 

บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่ มี

ประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความสุขในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการเป็นที่ยอมรับ โดยผลการวิเคราะห์

ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ปรากฏว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์การท างาน 16 - 20 ปี และกลุ่มที่มี

ประสบการณ์การท างาน 11 – 15 ปี มีความสุขในการท างานสูงกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์การ

ท างาน ไม่เกนิ 5 ปี  

บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีประเภท

บุคลากรแตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันทุกด้าน โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่

ปรากฏว่า กลุ่มที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ มีความสุขในการท างานสูงกว่ากลุ่ม

ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว   

 

5. อภิปรายผล  

5.1 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของบุคลากร ส านักบริหารกลาง กรม

ทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  

1) ด้านการติดต่อสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ

ท างานมากที่สุดกต่็อเม่ือ ตนเองและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร เน่ืองจาก การติดต่อ

สมัพันธเ์ป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรมีความสขุในการท างาน ดังที่ Manion (2003 

อ้างถึงใน ประทุมทพิย์ เกตุแก้ว, 2551, น. 39-45) ได้อธบิายถึง การติดต่อสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นการ

รับรู้พ้ืนฐานที่ท  าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ท  างาน เกิดมิตรภาพระหว่าง
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ปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ และความรู้สึกเป็นสุข นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อภิชาต ภู่พานิช (2551) ที่ได้ศึกษาการใช้ดัชนีระดับความสุขในการท างานของบุคลากร ส านัก

อธิก า รบดี  มหา วิทยา ลัยธรรมศาสต ร์  และพบ ว่ า  บุคลากรสั งกัดส า นักอธิก ารบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสขุในการท างานด้านความสมัพันธท์างสงัคมภายในหน่วยงานซ่ึง

มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ 

2) ด้านความส าเรจ็ในงาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ

ท างานมากที่สดุกต่็อเม่ือ ได้ท างานที่ได้รับมอบหมายส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ เน่ืองจากการท างาน

ส าเรจ็น้ัน ท าให้รู้สกึว่ามีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภมูิใจ มีความก้าวหน้า และท าให้องค์กรเกิด

การพัฒนา ตามแนวคิด ของ Manion (2003 อ้างถึงใน ประทุมทพิย์ เกตุแก้ว, 2551, น. 39-

45) 

3) ด้านความรักในงาน จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ

ท างานมากที่สดุกต่็อเม่ือ ภมิูใจในงานที่ท  าในปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปพิชญา วะนะ

สขุ (2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของต ารวจกองบังคับการอ านวยการ 

ต ารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่า ต ารวจช้ันสัญญาบัตรและต ารวจช้ันประทวนมี

ความสขุในการท างานในด้านปัจจัยความรักในงาน  

4) ด้านความพึงพอใจ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ

ท างานมากที่สดุกต่็อเม่ือ รู้สกึยินดีในการปฏบัิติงาน เน่ืองจาก การที่บุคคลได้ท างานในสิ่งที่ตนเอง

รักและชอบ กจ็ะท าให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล แสวง

ผล (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลกร คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพบว่า บุคลากรมีความคิดเหน็เกี่ยวกับความสุขใน

การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านความพึงพอใจในงานมีค่าเฉล่ียมากที่สดุ 

5) ด้านการเป็นที่ยอมรับ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสุขในการ

ท างานมากที่สุดกต่็อเม่ือ ได้รับความเช่ือถือจากเพ่ือนร่วมงาน เน่ืองจากการที่บุคคลได้พยายาม

เกี่ยวกับเร่ืองงานที่ได้ปฏบัิติจะท าให้ผู้ร่วมงานรับรู้ถึงความพยายามน้ันและได้รับการยอมรับจาก

ผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสอดคล้องตามแนวคิดของ Manion (2003 อ้างถึงใน ประทุมทพิย์ เกตุแก้ว, 

2551, น. 39-45)  

5.2   ผลการเปรียบเทยีบบุคลากร ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความสขุในการท างานแตกต่างกนั  

บุคลากรส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีสถานภาพ

แตกต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน ในด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความส าเรจ็ใน

งาน และด้านการเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล (2554) ที่ได้

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสขุในการท างานของบุคลกร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี และพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานที่
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แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรส านักบริหารกลาง กรม

ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน

แตกต่างกนั ในทุกด้าน คือ ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความรักในงาน ด้านความส าเรจ็ในงาน 

ด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้านการเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล 

(2554) ที่ ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลกร คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี และพบว่า ระดับการศึกษา สายงานที่ปฏบัิติและประเภท

บุคลากรที่แตกต่างกนัมีผลต่อความสขุในการท างานแตกต่างกนั  

 

6. ขอ้เสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี 

1) ควรมีการยอมรับ ยกย่องชมเชยในผลงานที่ออกมาดี และมีการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรมีส่วนแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองต่างๆ ร่วมกัน และต้องเปิดใจรับข้อเสนอแนะจาก

บุคลากรให้มากขึ้น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความสขุในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 

2) ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีหลักการเสริมสร้าง

ความสุขในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความสุขในการท างานและส่งผลต่องานที่ มี

ประสทิธภิาพ 

3) ส านักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความสขุ เพ่ือให้บุคลากรเกดิความสมัพันธก์นัในทุกระดับ  

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เช่น โดยการสมัภาษณ์ 

2) ควรมีการเพ่ิมขนาดกลุ่มประชากรจากระดับส านักเป็นระดับกรม 

3) ควรมีการวิจัยในด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
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