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บทคัดย�อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค� 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ�ระหว$างพฤติกรรมการใช(เวลา
ว$างในที่ทํางานกับความสุขในการทํางานของบุคลากร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ�ระหว$าง
สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงานกับความสุขในการทํางานของบุคลากร และ 3) เพื่อพยากรณ�
ความสุขในการทํางานของบุคลากรด(วยพฤติกรรมการใช(เวลาว$างในที่ทํางานและสัมพันธภาพ
ระหว$างเพื่อนร$วมงาน กลุ$มตัวอย$างที่ศึกษา คือ บุคลากรองค�การบริหารส$วนจังหวัดนนทบุรีและ
บุคลากรองค�การบริหารส$วนจังหวัดปทุมธานี จํานวน 324 คน ผู(วิจัยใช(แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข(อมูล ค$าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ความสุขในการทํางานของบุคลากรมีค$า         
ความเช่ือม่ันเท$ากับ .918 พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในที่ทํางาน มีค$าความเช่ือม่ันเท$ากับ .945 
และสัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน มีค$าความเช่ือม่ันเท$ากับ .638 สถิติที่ใช(ในการวิเคราะห�
ข(อมูล คือ ค$าความถี่ ค$าร(อยละ ค$าเฉลี่ย ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� 
แบบเพียร�สัน และการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (P < .05) 
 ผลการวิจัยพบว$า 1) พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในที่ทํางานมีความสัมพันธ�กับความสุขใน
การทํางานของบุคลากร (P < .01) 2) สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงานมีความสัมพันธ�กับ
ความสุขในการทํางานของบุคลากร (P < .01) และ 3) พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในที่ทํางานด(าน
การผ$อนคลายความตึงเครียด ด(านสุขภาพ ด(านมิตรภาพและสัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน
สามารถร$วมกันพยากรณ�ความสุขในการทํางานของบุคลากรได( ร(อยละ 50.3 (P < .05) 
 คําสําคัญ: พฤติกรรมการใช(เวลาว$าง สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน ความสุขในการทํางาน 
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Abstract 
 The objectives of this research are : 1) to study relationships among leisure behaviors 
at work and happiness at work 2) to study relationships among colleagues and happiness at 
work 3) to predict a happiness at work with leisure behaviors at work and relationships 
among colleagues. The sample group was 270 personnel of Provincial Administrative 
Organization of Nonthaburi and Provincial Administrative Organization of Pathum Thani. This 
research instrument was a questionnaire. The statistics employed for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and 
stepwise multiple regression analysis. 
 The results revealed that 1) There was a position relationships between leisure 
behaviors at work and happiness at work (P < .05), 2) There was a position relationships 
between relationships among colleagues and happiness at work with (P < .05), 3) Leisure 
behaviors at work in the facets of tension relaxation, health, friendliness and relationships 
among colleagues accounted for 50.3 percent to predict happiness at work of personnel (P < .05) 
 Keywords: Leisure behaviors, Relationships among colleagues, Happiness at work 
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บทนํา  
 การทํางานมีความสําคัญต$อชีวิตมนุษย�เปnน
อย$างมาก อาจกล$าวได(ว$าการทํางานเปnนส$วนหน่ึง
ข อ ง ชี วิ ต ท่ี ป ฏิ บั ติ ม า ก ก ว$ า กิ จ ก ร ร ม ใ ด ๆ              
ในการดํารงชีวิตนอกจากปqจจัย 4 (อาหาร 
เคร่ืองนุ$งห$ม ท่ีอยู$อาศัย และยารักษาโรค) แล(ว 
การทํางานเปnนการเปrดโอกาสให(แสดงออกถึงเชาว� 
ปqญญา ความคิดริเร่ิมสร(างสรรค�อันจะนํามาซึ่ง
เกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิตและยังเปnน 
การสร(างความ ม่ันคงให(กับตนเองและครอบครัว 
รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางสังคม ท่ีดี 
จึงทําให(คนส$วนมากจมอยู $กับการใช(ชีว ิต ใน 
การทํางาน ทําให(สภาพร$างกายและจิตใจอ$อนล(า 
โดยเฉพาะสภาพจิตใจ ซึ่งมักได(รับผลกระทบเกิด
ปqญหาในการทํางานต$างๆ นานา เช$น เร่ืองงาน 
เพื่อนร$วมงาน และเจ(านาย เปnนต(น แต$จะมีสักกี่คน
ท่ีมีความสุขควบคู$ไปกับการทํางาน (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร(างเสริมสุขภาพ, 2556) 
 การมีความ สัมพันธ� อันดี กับผู( อื่ น เปn น
สิ่งจําเปnนในการมีชีวิตอยู$ของมนุษย� พัฒนาการ
ทางสังคมและความคิดความเข(าใจของบุคคล 
พั ฒ นา ขึ้ น จ า ก ก า ร มี สั ม พั น ธภ า พ กั บผู( อื่ น 
เอกลักษณ�ของแต$ละบุคคล ความสําเร็จในอาชีพ 
การค(นพบความหมายของชีวิตและสุขภาพจิต  
ล(วนได(รับผลกระทบจากสัมพันธภาพระหว$าง
บุคคล มนุษย�แต$ละคนถูกหล$อหลอมจาก
ประสบการณ�ให(มีความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ       
และค$านิยม ท่ีแตกต$างกัน ดังน้ันการเช่ือมความสัมพันธ�
ระหว$างคน 2 คน จึงต(องอาศัยความเข(าใจถึงปqจจัย
ท่ี สําคัญท่ีส$ งผลต$อสัมพันธภาพท่ีมีระหว$างกัน        
(เอมอร กฤษณะรังสรรค�, 2556) 
 เราสามารถใช( ย่ีสิบสี่ ช่ั ว โมงทําให( เกิด
ประโยชน�แก$เรา แก$งาน แก$ท่ีทํางานได(มากน(อยแค$
ไหน การบริหารเวลาคือการท่ีเราจะจัดการสิ่งต$าง  ๆ
ภายในเวลาท่ีมีอยู$ให(สําเร็จลุล$วงไปได(ด(วยดี แต$ใช(

เวลาให(น(อยท่ีสุดและก็ให(มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ความหมายของการบริหารเวลาสําคัญอย$างไร  
คือถ(าเราบริหารเวลาท่ีมีอยู$ภายใต(เวลาจํากัดน้ีให(ดี
ก็จะทําให(เรามีเวลาเหลือมากขึ้น ซึ่งเวลาเหลือมาก
ขึ้นเราก็สามารถเอาไปทํากิจกรรมท่ีเราพอใจหรือ
เพื่อการพักผ$อนหย$อนใจได(มากขึ้น (เยาวลักษณ�  
ศิริสุวรรณ, 2556) 
 ผู(วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช(
เวลาว$างในท่ีทํางานและสัมพันธภาพระหว$างเพื่อน
ร$วมงานท่ีพยากรณ�ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรองค�การบริหารส$วนจังหวัดนนทบุรีและ
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังน้ีผู(วิจัยจะ
เสนอองค�การเพื่อเพ่ิมความสุขให(บุคลากร 
 

วัตถุประสงค"ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากร ระดับพฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ี
ทํางานและระดับสัมพันธภาพระหว$าง เพื่ อน
ร$วมงาน  
 2. เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ� ระหว$ าง
พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ีทํางานกับความสุข
ในการทํางานของบุคลากร 
 3. เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ� ระหว$ าง
สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงานกับความสุขใน
การทํางานของบุคลากร 
 4. เพื่อพยากรณ�ความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรด(วยพฤติกรรมการใช(เวลาว$างใน     
ท่ีทํางานและสัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 ประชากร ได(แก$ บุคลากรองค�การ
บริหารส$วนจังหวัดนนทบุรีและบุคลากรองค�การ
บริหารส$วนจังหวัดปทุมธานี จํานวน 831 คน กลุ$ม
ตัวอย$างในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 324 คน โดยใช(
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สูตรตามวิ ธีของ Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95%  

  ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรต�น คือ  

  1.1 พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ี
ทํางาน โดยแบ$งออก 4 ด(าน 
  1.1.1 ด(านการผ$อนคลาย   ความ
ตึงเครียด 
 1.1.2 ด(านสุขภาพ 
 1.1.3 ด(านการหาความรู(เพ่ิมเติม 
 1.1.4 ด(านมิตรภาพ 
  1.2 สัมพันธภาพระหว$างเพื่อน
ร$วมงาน 

  2. ตัวแปรตาม  คือความสุขใน       

การทํางาน โดยแบ$งออก 4 ด(านคือ 
 2.1 ด(านความรักในงาน 
 2.2 ด(านความพึงพอใจในงาน 
 2.3 ด(านความสําเร็จในงาน 
 2.4 ด(านการเปnนท่ียอมรับ 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ีทํางานมี
ความสัมพันธ�กับความสุขในการทํางานของ
บุคลากร 
 2. สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงานมี
ความสัมพันธ�กับความสุขในการทํางานของ
บุคลากร 
 3. พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ีทํางาน
และสัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงานอย$างน(อย  
1 ตัวแปรสามารถพยากรณ�ความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรได( 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูล 

คร้ังน้ีเปnนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ$ง
ออกเปnน 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข(อมูล
ท่ัวไปของผู(ตอบแบบสอบถาม ประกอบด(วย เพศ 
อายุ ระ ดับการศึกษา รายได( เฉลี่ ยต$อเดือน 
ประสบการณ�ในการทํางาน 
  ต อ น ที ่ 2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี ่ย ว ก ับ 
ความส ุข ในการ ทํางาน  จํานวน  16 ข (อ        
แบ$งออกเปnน 4 ด(าน ได(แก$ ด(านความรักในงาน 
ด(านความพึงพอใจในงาน ด(านการเปnนท่ี
ยอม ร ับด (า นค ว า ม สํา เ ร ็จ ใ น ง า น  ล ัก ษณ ะ
แบบสอบถามเป nนมาตราส $วนประมาณค$า 
(Rating Scale) ซึ่งมีคําตอบให(เลือก 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น(อย น(อยท่ีสุด 
  ต อ น ที ่ 3 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี ่ย ว ก ับ
พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในที่ทํางาน จํานวน 
15 ข(อ แบ$งออกเปnน 4 ด(าน ได(แก$ ด(าน     
การผ$อนคลายความตึง เครียด ด(านสุขภาพ 
ด (านการหาความ รู (เ พิ ่ม เต ิม  ด (านมิต รภาพ 
ล ัก ษ ณ ะ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ป nน ม า ต ร า ส $ว น
ประมาณค$า (Rating Scale) ซึ่งมีคําตอบให(
เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น(อย น(อยท่ีสุด 
  ต อ น ที ่ 4 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี ่ย ว ก ับ
สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน จํานวน 16 
ข (อ  ล ักษณะแบบสอบถามเป nนมาตราส $วน
ประมาณค$า (Rating Scale) ซึ่งมีคําตอบให(
เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น(อย น(อยท่ีสุด 

 การรวบรวมข�อมูล 
 1. ผู(วิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห�ใน
การเก็บรวบรวมข(อมูลจาก คณะศิลปศาสตร�
ประยุกต� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(า
พระนครเหนือถึงองค�การบริหารส$วนจังหวัด
นนทบุรีและองค�การบริหารส$วนจังหวัดปทุมธานี 
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 2. ผู( วิ จั ย สุ$ ม ตั ว อ ย$ า ง แ บ บ แ บ$ ง ช้ั น       
ตามสัดส$วน(Proportional Stratified Random Sampling) 
และเลือกตัวอย$างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) จากจํานวนตัวอย$างท่ีคํานวนได( 270 
ชุด ผู(วิจัยเก็บแบบสอบถามเกินจากตัวอย$างท่ี
คํานวณได( 20 % คิดเปnน 54 ชุด เพื่อให(ได(จํานวน
เพียงพอและเปnนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ� ดังน้ัน
จํานวนตัวอย$างท้ังหมดคือ 324 ชุด 
 3. รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา 
จํานวน 324 ชุด ใช(เวลาท้ังสิ้น 3 วัน ในการเก็บ
รวบรวมข(อมูล จากน้ันทําการตรวจสอบ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ� ได(จํานวน 324 ชุด มาใช(
วิเคราะห�ข(อมูลตามจํานวนกลุ$มตัวอย$างท่ีคํานวณได(  
 4. นําแบบสอบถาม จํานวน 324 ชุด      
มาตรวจให(คะแนนตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว( แล(วนํา
คะแนนท่ีได(ไปวิเคราะห�ข(อมูลทางสถิติ โดยใช(
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร� 

 การวิเคราะห"ข�อมูล 
 1. ค$าความถี่ (Frequency) และค$าร(อยละ 
(Percentage) ใช(ในการวิเคราะห�และนําเสนอข(อมูล
เกี่ยวกับปqจจัยส$วนบุคคลของกลุ$มตัวอย$าง ได(แก$ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได(เฉลี่ยต$อเดือน 
ประสบการณ�ในการทํางาน  

 2. ค$าเฉลี่ย (Mean) และส$วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช(ในการวิเคราะห� 

ความสุขในการทํางาน พฤติกรรมการใช(เวลาว$าง

ในท่ีทํางาน และสัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน 

 3. การวิเคราะห�ค$าความสัมพันธ�ระหว$าง
ตัวแปรท่ี 1 กับตัวแปรท่ี 2 โดยใช(ค$าสัมประสิทธ�
สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) โดยการหาความสัมพันธ� ระหว$ า ง
พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ีทํางานกับความสุข
ในการทํางานและสัมพันธภาพระหว$างเพื่อน
ร$วมงานกับความสุขในการทํางาน โดยกําหนด   
ค$านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P = .05 

 4. การวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ใช(วิเคราะห�ตัวพยากรณ�ร$วมเพื่อทํานายตัวแปรท่ี
จะศึกษาโดยพยากรณ�ความสุขในการทํางานด(วย
พฤ ติกรรมการใช( เวลาว$ า ง ใน ท่ี ทํ า งานและ
สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน กําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห�ข(อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช(เวลาว$างในท่ีทํางาน สัมพันธภาพระหว$าง
เพื่อนร$วมงาน และความสุขในการทํางาน 
 1.1 ผลการวิเคราะห�ข(อมูลพฤติกรรม
การใช(เวลาว$างในท่ีทํางาน พบว$า บุคลากรมี
พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ีทํางานโดยรวม อยู$

ในระดับมาก (  =3.54, SD = 0.56)  
 1.2 ผลการวิเคราะห�สัมพันธภาพ
ระหว$างเพื่อนร$วมงาน พบว$า สัมพันธภาพระหว$าง

เพื่อนร$วมงานโดยรวมอยู$ในระดับมาก (  =3.94, 
SD = 0.48)  
 1.3 ผลการวิเคราะห�ความสุขใน    
การทํางานพบว$า ความสุขในการทํางานของบุคลากร 

โดยรวมอยู$ในระดับมาก (  =3.95, SD = 0.46)  
 2. ผลการวิเคราะห�ข(อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
 2.1 พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ี
ทํางาน มีความสัมพันธ�กับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรอยู$ในระดับมาก อย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 (p = .000) โดยค$าสัมประสิทธิ-
สหสัมพันธ�มีค$าเท$ากับ .505 ร(อยละ 25.50 ซึ่ง
เปnนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด 
 2.2 สั ม พั น ธภ า พ ระ ห ว$ า ง เ พื่ อ น
ร$วมงานมีความสัมพันธ�กับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากร อยู$ในระดับมากอย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 (p = .000) โดยค$าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ�มีค$าเท$ากับ .571 ร(อยละ 32.60 ซึ่ง
เปnนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด 

 2.3 พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ี

ทํางานและสัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน

อย$างน(อย 1 ตัวแปรสามารถพยากรณ�ความสุขใน

การ ทํางานของบุคลากรได(  ซึ่ ง เปn น ไปตาม

สมมติฐานท่ีกําหนด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ีทํางาน
โดยรวมมีความสัมพันธ�กับความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรอยู$ในระดับมาก อย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยค$าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�มี
ค$าเท$ากับ .505 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน ท้ังน้ีเปnน
เพราะบุคลากรใช( เวลาว$างในท่ีทํางานให(เกิด
ประโยชน�  ค(นหาความรู( เ พ่ิมเติม ผ$อนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน และสร(างสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับเพื่อนร$วมงาน ก็จะช$วยให(มีความสุขใน    
การทํางานเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล(องกับ โครงการสร(าง
เสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานจังหวัดชลบุรี (2556) 
ได(จัดทําคู$มือ ความสุข 8 ประการในการทํางาน 
Happy Work Place ซึ่งองค�ประกอบท่ีเกี่ยวข(องก็
คือ Happy Relax (ผ$อนคลาย) รู(จักผ$อนคลายต$อ
สิ่งต$างๆ ในการดําเนินชีวิต การทํางานท่ีเร$งรีบและ
แข$งขัน การทํางานหนักขาดการพักผ$อน ปqญหา
ต$างๆ ในชีวิต หากคนทํางานไม$รู(จักผ$อนคลายต$อ
การแก(ปqญหาในการ ดํา เ นิน ชีวิ ตจะ นํา ไป สู$
ความเค รียด ท้ังร$ างกายและจิตใจ ท่ีมากขึ้น
ปราศจากความสุขในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 
สิ่งเหล$าน้ีสร(างปqญหาให(กับสถานประกอบการ เพราะ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานของ
คนทํางานลดลง ผลผลิตท่ีได(ลดลง เพื่อให(ได(
ผลผลิตตามเป~าหมาย ทางสถานประกอบการจึง
ต(องพยายามนําเอามาตรการและวิธีการต$างๆ   
มาใช( ใ นการผลิต  ใน สุดท( าย เมื่ อคน ทํางาน         

ไม$สามารถ รับสภาพการทํางานได(  ทํา ให( มี       
การลาออก เปลี่ยนงานก$อให(เกิดความสูญเสีย
มากมายท้ังในด(านคุณภาพและปริมาณการผลิต 
เช$น ค$าใช(จ$ายในการหาคนทํางานทดแทนและ
ฝ�กอบรมก$อนทํางาน โอกาสในการผลิตท่ีควรจะได(
หากสถานประกอบการมีมาตรการประเมิน
ความเครียด และมาตรการผ$อนคลายต$างๆ เช$น 
กิจกรรมบันเทิงหรือพักผ$อนเวลาพัก จะช$วยลด
ความเหนื่อยล(าและความเครียดในการทํางาน เปnน
ต(น และ Happy Boby (สุขภาพดี) มีสุขภาพ
แข็งแรงท้ังกายและจิตใจ การมีสุขภาพร$างกาย
แข็งแรงและจิตใจท่ีดีย$อมนําความสุขมาให(แก$
คนทํางาน การจะมีสุขภาพท่ีดีน้ัน ไม$สามารถซื้อ
หามาได(ต(องเปnนการกระทําด(วยตนเอง กิจกรรม
ต$ า ง ๆ ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ สุ ข ภ า พ ใ น           
สถานประกอบการน้ัน มีหลายกิจกรรมท่ีนําไปสู$
ความมีสุขภาพดี เช$น กิจกรรมการออกกําลังกายก$อน
ทํางานหรือหลังเลิกงาน การแข$งขันกีฬาต$างเปnน
ต(น และสอดคล(องกับแนวคิดของจงจิต เลิศวิบูลย�
มงคล (2546) อธิบายว$าการทํางานท่ีส$งเสริมให(  
มีความสุขและประสบความสําเร็จเกิดจากการมี
สัมพันธภาพท่ีดี สัมพันธภาพท่ีดีช$วยเสริมสร(าง
ความสุขในการทํางานสร(างเสริมคุณภาพงาน  
การติดต$อสื่อสารท่ีมีคุณภาพเชิงสร(างสรรค�เกิด
จากการมี สัมพันธภาพท่ีดี  นํามาซึ่ งความสุข
ความสําเร็จในการทํางาน สังคมและเพื่อนฝูง 
 2. ผลการวิจัยพบว$า สัมพันธภาพ
ระหว$างเพื่อนร$วมงานมีความสัมพันธ�กับความสุข
ในการทํางานของบุคลากรอยู$ในระดับมาก อย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค$าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ�มีค$าเท$ากับ .571 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 
ท้ังน้ีเปnนเพราะ บุคลากรท่ีทํางานอยู$ในหน$วยงาน
เดียวกัน ต(องมีการติดต$อสื่อสารสัมพันธ�กัน      
ถ(าบุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีต$อกันแล(ว ย$อมนํามา
ซึ่งความสงบสุขภายในหน$วยงาน มีความรักใคร$
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ปรองดองและช$วยเหลือซึ่งกันและกัน ท้ังเร่ืองงาน
และชีวิตส$วนตัว ซึ่งสอดคล(องกับงานวิจัยของ
วรรณศิริ เช่ือมวราศาสตร� (2553) ได(ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธ�ระหว$างปqจจัยในการทํางานกับ
ความสุขของข(าราชการสรรพากรภาค 6 พบว$า 
ปqจจัยในการทํางานได(แก$ การได(รับการยอมรับนับ
ถือ ความสัมพันธ�ภายในหน$วยงานมีความสัมพันธ�
กับความสุขอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และสอดคล(องกับงานวิจัยของยุพา ตาทา (2552) 
ได(ศึกษาเร่ืองปqจจัยท่ีส$งผลต$อดัชนีความสุขใน  
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ�ายบริการลูกค(าทาง
โทร ศัพท�  บ ริ ษัท  ท รู มูฟ จํ ากัด  เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร พบว$า ปqจจัยท่ีมีความสัมพันธ�
ทางบวกกับดัชนีความสุขในการปฏิบัติงานของ
พนักงานอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ไ ด( แ ก$  สั ม พั น ธ ภ า พ ร ะ ห ว$ า ง พ นั ก ง า น กั บ
ผู(บังคับบัญชา สัมพันธภาพระหว$างพนักงานกับ
เพื่อนร$วมงาน และสอดคล(องกับวิจัยของ  Martin 
(1986 อ(างถึงใน ภานุ โคตรพิลา, 2545) ได(ศึกษา
เร่ือง The Effect of a Social Skill Development 
Course on Emotionally Disturbed Secondary 
Students โดยศึกษากับกลุ$มตัวอย$าง นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ีมีปqญหาทางด(านอารมณ� 
จากเท็กซัส จํานวน 20 คน โดยแบ$งออกเปnน       
3 กลุ$ม คือ กลุ$มควบคุม 2 กลุ$ม และกลุ$มทดลอง 
1 กลุ$ม ให(กลุ$มควบคุมท้ัง 2 กลุ$ม เลือกเรียนวิชา
เลือกและวิชาชีพด(วยตนเอง ส$วนกลุ$มทดลองให(
เ ข( า รั บการฝ� กการ พัฒนา ทักษะทาง สั งคม          
ซึ่งประกอบด(วยองค�ประกอบ 4 ด(าน คือ ด(าน    
ความรับผิดชอบ การติดต$อสื่อสาร การตัดสินใจ และ 
การแก(ปqญหา ใช(เวลาฝ�กหัดทักษะทางสังคม วันละ  
45 นาที ตลอดป�การศึกษา 1984-1985 ผู(วิจัยจะ
ทําการวัดผลก$อนเรียน ระหว$างเรียน และหลัง
เรียนของทุกกลุ$ม แล(วนํามาวิเคราะห�ผลการวิจัย 
พบว$า  ทักษะทางสังคมมีส$วนช$วยพฤติกรรมและ

ผลการเรียนให(ดีขึ้นได( แสดงให(เห็นถึงทิศทางใน
ทางบวกของพฤติกรรม และผลการเรียนของกลุ$ม
ท่ีได(รับการฝ�กทักษะทางสังคม 
 3. ผลการวิจัยพบว$า มีกลุ$มตัวพยากรณ�   
4 ตัว ได(แก$ พฤติกรรมการใช(เวลาว$างด(าน      
การผ$อนคลายความตึงเครียด ด(านสุขภาพ ด(าน
มิตรภาพ และสัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน 
ท่ีสามารถร$วมกันพยากรณ�ความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรได( ซึ่งผลการวิเคราะห�เปnนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว( โดยมีค$าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�
พหุคูณเท$ากับ 0.709 สามารถพยากรณ�ความสุข
ในการทํางานของบุคลากรได(ร(อยละ 50.3 และมี
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ�เท$ากับ 0.325 
จึงได(สมการพยากรณ�ความสําเร็จในงานของ
บุคลากร ดังน้ี 
 ความสุขในการทํางานของบุคลากร      
= 0.393 (ด(านการผ$อนคลายความตึงเครียด)      
+ 0.331 (สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน)      
+ 0.224 (ด(านมิตรภาพ) - 0.101 (ด(านสุขภาพ) 
 พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช( เ ว ล า ว$ า ง ด( า น         
การผ$อนคลายความตึง เครียด เปnนตัวแปร 
ที่พยากรณ�ความสุขในการทํางานของบุคลากรได(
เปnนอันดับแรก ท้ังน้ีเพราะ ในการทํางานของ
บุคลากรมักจะเกิดความเครียดจากการทํางานได(
ง$าย การผ$อนคลายความตึงเครียดจึงเปnนหนทาง
หน่ึงท่ีจะทําให(มีความรู(สึกดีขึ้น และสามารถ
ทํางานต$อไปได( ซึ่งสอดคล(องกับสถาบันดํารง    
ราชานุภาพ (2556)ได(อธิบายหลักการเบ้ืองต(น
เกี่ยวกับการบริหารเวลาว$า การบริหารเวลาท่ีดี 
นอกจากสามารถทํางานของตนเองให(สําเร็จลุล$วง
ไปได(ด(วยดีแล(ว ยังสามารถทํางานเพื่อผู(อื่นได(ด(วย
และยังได(รับความสุขจากการมีเวลาว$างของตน 
โดยมีหลักว$าใช(ชีวิตอย$างสมดุล ท้ังในการพักผ$อน
นอนหลับให(เพียงพอมีเวลาหย$อนใจพอควร เวลา
ให(กับตนเอง และ การพัฒนาจิตวิญญาณตลอดจน
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เร่ืองท่ีสนใจ และสอดคล(องกับโกเมนทร� บุญเจือ 
และคณะ (2553) ได(ศึกษาเร่ือง  การใช(เวลาว$าง
และกิจกรรมท่ีต(องการของนักศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏจันทรเกษม พบว$า นักศึกษาใช(เวลาว$างใน
การพบปะพูดคุยกันท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังการฟqงเพลง และในการสัมภาษณ�เชิงลึก 
พบว$า นักศึกษาเห็นความสําคัญของเวลาท่ีมี
คุณค$ามาก โดยมีการใช(เวลาว$างให(เกิดประโยชน�
ด(านกีฬา นันทนาการ คอมพิวเตอร�และการหา
รายได(เสริม 
 สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงานเปnนตัว
แปร ท่ีพยากรณ�ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรได(เปnนอันดับท่ีสอง ท้ังน้ีเพราะบุคลากรใน
องค�การจะต(องทํางานร$วมกัน เพื่อให(งานประสบ
ความสําเร็จบุคลากรต(องมีสัมพันธภาพท่ีดีต$อกัน 
แ ล ะ ช$ ว ย เ ห ลื อ เ กื้ อ กู ล ด( ว ย ค ว า ม จ ริ ง ใ จ              
ซึ่งสอดคล(องกับงานวิจัยของชุติมณฑน� ฟ~าภิญโญ  
(2552) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทํางานของ
พนักงานบริษัทควอลิ ต้ี เซลามิก จํากัด พบว$า 
องค�ประกอบท่ีก$อให(เกิดความสุขในการทํางาน    
ท่ีมีอิทธิพลและสามารถร$วมคาดทํานายความสุข
ในการ ทํา งานของ บุคลากร  ประกอบด( วย        
ด(านลักษณะงาน ด(านค$านิยมร$วมขององค�กร   
ด(านความสัมพันธ�ในท่ีทํางาน ด(านผู( นํา และ    
ด(านคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยสามารถร$วม
ทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากรบริษัท 
ค ว อ ลิ ต้ี เ ซ ล า มิ ก  จํ า กั ด  ไ ด( ร( อ ย ล ะ  70.7           
และสอดคล(องกับงานวิจัยของยุพา ตาทา (2552) 
ได(ศึกษาเร่ืองปqจจัยท่ีส$งผลต$อดัชนีความสุขใน     
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ�ายบริการลูกค(าทาง
โทร ศัพท�  บ ริ ษัท  ท รู มูฟ จํ ากัด  เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร พบว$า ปqจจัยท่ีมีความสัมพันธ�
ทางบวกกับดัชนีความสุขในการปฏิบัติงานของ
พนักงานอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ไ ด( แ ก$  สั ม พั น ธ ภ า พ ร ะ ห ว$ า ง พ นั ก ง า น กั บ

ผู(บังคับบัญชา สัมพันธภาพระหว$างพนักงานกับ
เพื่อนร$วมงาน 
 พฤติกรรมการใช(เวลาว$างด(านมิตรภาพ
เปnนตัวแปรท่ีพยากรณ�ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรได(เปnนอันดับท่ีสาม ท้ังน้ีเพราะ บุคลากรท่ี
เครียดหรือมีปqญหาจากการทํางาน มักจะปรึกษา
เพื่อนร$วมงานเพื่อผ$อนคลายความเครียดและ
หาทางแก(ปqญหา หรือสร(างมิตรภาพท่ีดีระหว$าง
เพื่อนร$วมงาน เพื่อให(ตนเองรู(สึกมีพวกพ(องและ
รู(สึกสุขใจเมื่อมีเพื่อนร$วมงาน ท่ีดี ซึ่งสอดคล(องกับ
แนวคิดของจงจิต เลิศวิบูลย�มงคล (2546) อธิบาย
ว$าการทํางานท่ีส$งเสริมให(มีความสุข และประสบ
ความสําเร็จเกิดจากการมีสัมพันธภาพท่ีดี (Healthy 
relationship) สัมพันธภาพ ท่ีดีช$วยเสริมสร(าง
ความสุขในการทํางานสร(างเสริมคุณภาพงาน   
การติดต$อสื่อสารท่ีมีคุณภาพเชิงสร(างสรรค�เกิดจาก
ก า ร มี สั ม พั น ธ ภ า พ ท่ี ดี  นํ า ม า ซึ่ ง ค ว า ม สุ ข
ความสําเร็จในการทํางาน สังคมและเพื่อนฝูง  
 พฤติกรรมการใช(เวลาว$างด(านสุขภาพ
เปnนตัวแปรท่ีพยากรณ�ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรได(เปnนอันดับท่ีสี่ ท้ังน้ีเพราะการมีสุขภาพ
ท่ีดี ไม$เจ็บป�วย ทําให(บุคลากรสามารถทํางานได(
อย$างเต็มความสามารถและมีความสุข สอดคล(อง
กับโครงการสร(างเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน
จังหวัดชลบุรี (2556) ได(จัดทําคู$มือ ความสุข       
8 ประการในการทํางาน Happy Work Place ซึ่ง
องค�ประกอบท่ีเกี่ยวข(องก็คือ Happy Boby 
(สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและจิตใจ   
การมีสุขภาพร$างกายแข็งแรงและจิตใจท่ีดีย$อมนํา
ความสุขมาให(แก$คนทํางาน การจะมีสุขภาพท่ีดีน้ัน 
ไม$สามารถซื้อหามาได(ต(องเปnนการกระทําด(วย
ตนเอง กิจกรรมต$างๆ ท่ีดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ
ในสถานประกอบการน้ัน มีหลายกิจกรรมท่ีนําไปสู$
ความมีสุขภาพดี และสอดคล(องกับพรรณพิไล 
สุทธนะ (2544) ได(ศึกษาเร่ือง ผลของโปรแกรม



107 
 

การออกกําลังกายแบบช่ีกงและแอโรบิกต$อ
ความสุขสมบูรณ�ของนักศึกษาพยาบาล พบว$า 
โปรแกรมการออกกําลังกายแบบช่ีกงและแอโรบิก 
สามารถเ พ่ิมความสุขสมบูรณ�ของนักศึกษา
พยาบาลได( จึงควรนําโปรแกรมการออกกําลังกาย
แบบช่ีกงและแอโรบิกมาไว( เปnนส$วนหน่ึงของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. จากผลการวิจัยพบว$า บุคลากรของ
องค�การบริหารส$วนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ปทุมธานี มีพฤติกรรมการใช(เวลาว$างในท่ีทํางาน
โดยภาพรวมอยู$ในระดับมาก แต$รายด(านพบว$า 
ด(าน สุขภาพอยู$ ในระ ดับปานกลาง และ เมื่ อ
พิจารณารายข(อพบว$า ออกกําลังกายโดยใช(
อุปกรณ�กีฬาเปnนข(อท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่ากว$าข(ออื่นดังน้ัน
จึงมีข(อเสนอแนะองค�การบริหารส$วนจังหวัด    
ควรให(ความสําคัญและให(การสนับสนุนการออก
กําลังกายของบุคลากรเช$น จัดกีฬาสีสานสัมพันธ�
ภายในองค�การ หรือจัดกิจกรรมให(ออกกําลังกาย
ก$อนการทํางานหรือหลังเลิกงาน รวมท้ังสนับสนุน
งบประมาณตามความจําเปnน เพื่อให(บุคลากร     
มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สามารถทํางานได(อย$าง
เต็มความสามารถและมีความสุข 
 2. จากผลการวิจัยพบว$า บุคลากรของ
องค�การบริหารส$วนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ปทุมธานี มีสัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงานอยู$
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปnนรายข(อพบว$า    
ท$านเปrดเผยความรู(สึกของตนเองท่ีมีต$อเพื่อน
ร$วมงานท้ังด(านส$วนตัวและด(านการงานด(วย  
ความเต็มใจ เปnนข(อท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่ากว$าข(ออื่น ดังน้ัน
จึงมีข(อเสนอแนะองค�การควรส$งเสริมและจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมเพื่อให(บุคลากรได(ใช(เวลาอยู$

ร$วมกัน จนเกิดความไว(ใจ ซึ่งจะทําให(สัมพันธภาพ
ระหว$างเพื่อนร$วมงานพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 
 3. จากผลการวิจัยพบว$า บุคลากรของ
องค�การบริหารส$วนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ปทุมธานี มีความสุขในการทํางานอยู$ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปnนรายด(านพบว$า ด(านความพึงพอใจ  
ในงานเปnนด(านท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่ากว$าด(านอื่น และเมื่อ
พิ จ า รณา เปn น รา ยข( อพบว$ า  ท$ า นพอใ จกั บ
สภาพแวดล(อมในการทํางาน เปnนข(อท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่า
กว$าข(ออื่น ดังน้ันจึงมีข(อเสนอแนะองค�การควร
พัฒนาสภาพแวดล(อมในการทํางานให(ดีย่ิงขึ้น เช$น 
จัดกิจกรรม 5ส ตกแต$งสถานท่ีทํางาน ทาสีใหม$ 
และจัดหาและตรวจสอบอุปกรณ�การทํางานให(
สามารถใช(งานได(อยู$เสมอ 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี กลุ$มตัวอย$างท่ีใช(
ในการศึกษา คือบุคลากรในองค�การภาครัฐ 
การศึกษาคร้ังต$อไปอาจทําการศึกษาพนักงาน
รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
เนื่องจากลักษณะงานมีความแตกต$างกัน 
 2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช(เวลา
ว$างในท่ีทํางาน สัมพันธภาพระหว$างเพื่อนร$วมงาน 
และความสุขในการทํางานของบุคลากรด(วยวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ เช$น การสังเกต การสัมภาษณ� หรือ
สนทนากลุ$ม เพื่อให(ได(ข(อมูลในเชิงลึก 
 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรพฤติกรรม
การใช(เวลาว$างในการทํางานด(านอื่นๆ เช$น การหา
รายได(พิเศษ การใช(เวลากับครอบครัว  
 4. ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรสัมพันธภาพ
ระหว$ า ง เพื่ อนร$ วม งานด( านอื่ นๆ  เช$ น  ด( า น        
การทํางานของกลุ$มท่ีมุ$งเน(นความสําเร็จตาม
จุดมุ$งหมายร$วมกัน ด(านการติดต$อสื่อสารระบบ
เปrด ด(านความเปnนอิสระจากการคุกคาม 
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