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บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ ไดแ้ก่ ดา้นการมีสุขภาพท่ี
ดี ดา้นการมีน ้าใจ ดา้นสงัคมท่ีมีความสุข ดา้นการรู้จกัผอ่นคลายดา้นการพฒันาองคค์วามรู้ ดา้นการมีคุณธรรม ดา้นการเงิน
ท่ีดี และดา้นการมีครอบครัวดี และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการ
เป็นท่ียอมรับ ดา้นความสัมพนัธภาพในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นรายได ้ค่าตอบแทนและสวสัดิการและดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน ท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม คือ พนกังานการเคหะแห่งชาติ ท่ีบรรจุเป็นพนกังานและปฏิบติังานท่ีส านกังาน
ส่วนกลาง กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD)  
 ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 มีอายุ 
31 - 40 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.9 มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นพนกังานระดบั พนกังานระดบั 3 -7 
จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน6 - 10 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทุกดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสัมพนัธภาพในการ
ท างาน ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน ดา้นรายได ้ค่าตอบแทน
และสวสัดิการ และดา้นลกัษณะงาน ตามล าดบั 
 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการมีครอบครัวดี และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือดา้น
การเงินท่ีดี ดา้นการมีคุณธรรม ดา้นการรู้จกัผ่อนคลาย ดา้นการพฒันาองคค์วามรู้ ดา้นสังคมท่ีมีความสุข ดา้นการมีน ้ าใจ 
และดา้นการมีสุขภาพท่ีดี ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : ความสุข, ความสุขในการท างาน, ปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างาน 
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ABSTRACT 
 The objectives of to study happiness at work of personnel at the National Housing Authority include Happy 
Body, Happy Heart, Happy Society, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, and Happy Family.  And 
to study factors that encourage happiness at work Include The success in the work, Acceptance, Relationship to work, 
Type of work, Income, compensation and benefits and the Balance between life and work that affect happiness at work 
of personnel at the National Housing Authority.  
 The sample group was 350 people of personnel at the National Housing Authority. The tool used for collecting 
the data was a questionnaire.  Data analysis using computer software package to find percentage value, Average and 
Standard deviation. 
 The results of research showed that personnel at the National Housing Authority who answered the 
questionnaire most of them were 215  females representing 61.1.  Most of them were 31-40  years old, 179  people 
representing 51.0.  Most of them were single, 217  people representing 62.0.  Most of them had a bachelor's degree or 
equivalent of 241 people representing 68.9. Most of them have monthly income of 20,001 – 30,000 baht, 204 people, 
representing 58.3. Most of them are employees at level 3 -7 of 331 people representing 94.6. Most of them had a working 
period of 6 - 10 years, 147 people representing 42.0. 
 The results of research showed that Factors encourage happiness at work of personnel at the National Housing 
Authority Overall, it's at a high level.  When considering each factor, it was found that every factor had a high level of 
opinion. 
 The results of research showed that The happiness at work of personnel at the National Housing Authority 
Overall, it's at a high level.  When considering each factor, it was found that the factor at the highest level was happy 
Family and the factor that is at the high level is Happy Money, Happy Soul, Happy Relax, Happy Brain, Happy Society, 
Happy Heart and Happy Body, respectively.  
Keyword: Happy, Happiness at work, Factors encourage happiness at work 
 

บทน า 

 การสร้างสรรคอ์งคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นกระบวนการท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินงาน
กบักลุ่มเป้าหมายหลกัคือ “บุคลากรท่ีท างานในองคก์ร” ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรในองคก์รอย่างมีเป้าหมาย
และสร้างกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของ โดยการประยุกตใ์ชค้วามสุขบนพ้ืนฐานแปดประการ (Happy 8) เป็น
เคร่ืองมือท่ีเพ่ือช่วยในเร่ืองของการบริหารจดัการคุณภาพชีวิต 
 ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีผูวิ้จยั ซ่ึงบรรจุเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ จึงมีความสนใจจะศึกษาเร่ือง
ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ ซ่ึงผลของการศึกษาในคร้ังน้ี จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร ท่ี
จะใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป   
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1) เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ 
 2) เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะ
แห่งชาติ 
 

ขอบเขตการวจัิย  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยมี
ขอบเขตงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นการศึกษา 
 ตวัแปรอสิระ ประกอบไปดว้ย 2 ปัจจยั คือ 
 1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 2. ปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ ดา้นความ
สัมพนัธภาพในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นรายได ้ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกบัการท างาน 
 ตวัแปรตาม คือ ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่ชาติ ประกอบไปดว้ย ดา้นการมีสุขภาพท่ี
ดี ดา้นการมีน ้ าใจ ดา้นสังคมท่ีมีความสุข ดา้นการรู้จกัผ่อนคลาย ดา้นการพฒันาองค์ความรู้ ดา้นการมีคุณธรรม 
ดา้นการเงินท่ีดี และดา้นการมีครอบครัวดี 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการเคหะแห่งชาติ ท่ีปฏิบติังานท่ีส านกังานส่วนกลางประจ าปี
งบประมาณ 2565 รวมทั้งส้ิน1,712 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2565)  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 เร่ิมด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2565 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1) เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ 
 2) ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ 

3) เพ่ือน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการด าเนินการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานใหมี้
ประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิด 
  ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดความสุขในการท างานของ Diener  
 ความสุขในการท างาน คือ ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต หรือความรู้สึกพึงพอใจในเป้าหมายของชีวิต รวมไปถึง
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาในชีวิตท่ีส่งผลต่อความตอ้งการของบุคคล (2003 อา้งถึงใน นภู จา้งประเสริฐ, 2560) 
 แนวคิดความสุขในการท างานของ Manion  
 ความสุขในการท างาน หมายถึง ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือไดส้ัมผสัพบเจอมา โดยไดมี้การ
ตอบสนองออกมาเป็นการกระท าท่ีสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่างๆ (2003 อา้งถึงใน นภู จา้งประเสริฐ, 2560) 
 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy) ประกอบไปดว้ย ความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs), ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety Needs or Security Needs), 
ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs), ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน (Esteem Needs) และความ
ตอ้งการประสบผลส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) (อา้งถึงใน มนชนก ชูพรรคเจริญ 2562) 
 การเคหะแห่งชาต ิ
 การเคหะแห่งชาติ เป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจ ท่ีสงักดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) 
มีวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งเพ่ือจดัใหมี้เคหะสถานใหก้บัประชาชนไดมี้ท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งไดจ้ดัใหมี้ระบบท่ีครบวงจร อีก
ทั้งยงัพฒันาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับประชาชน ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ิมศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แข็งและมีมาตรฐานสูงข้ึน  

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายไดต่้อเดือน 

6. ต าแหน่งงาน 

7. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ความสุขในการท างานของพนักงาน 

การเคหะแห่งชาติ 

1. ดา้นการมีสุขภาพท่ีดี 

2. ดา้นการมีน ้าใจ 

3. ดา้นสังคมท่ีมีความสุข 

4. ดา้นการรู้จกัผอ่นคลาย 

5. ดา้นการพฒันาองคค์วามรู้ 

6. ดา้นการมีคุณธรรม 

7. ดา้นการเงินที่ดี 

8. ดา้นการมีครอบครัวดี 

ปัจจัยส่งเสริมความสุขในการท างาน 

1. ดา้นความส าเร็จในงาน 

2. ดา้นการเป็นที่ยอมรับ 

3. ดา้นความสัมพนัธภาพในการท างาน 

4. ดา้นลกัษณะงาน 

5. ดา้นรายได ้ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

6. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการ

ท างาน 
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 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 มนสันนัท ์ ขลิบสุวรรณ (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของผูจ้ดัการสถานีบริการ
น ้ามนั บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ มีความสุขดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นต าแหน่ง 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพการจา้ง ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน และดา้นรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 สุรัชวดี  อ่อนอ าไพ (2558) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานกองบ ารุงรักษา โรงไฟฟ้าเข่ือนภูมิ
พล จงัหวดัตาก ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบว่าความสุขในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 4 
ดา้นคือ ดา้นงานดา้นความสมัพนัธ์ ดา้นค่านิยม และดา้นผูน้ า 
 วิษณุ  โนวิชยั (2558) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทันิธิฟู้ดส์ จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า 
ภาพรวมความสุขในการท างานของพนกังานอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก ต่อปัจจยัดา้นสุขภาพทางใจ ดา้นสุขภาพทางสังคม ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของการท างาน ดา้น
ความคาดหวงั และดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
 อุไรพร  เสียงล ้ า (2559) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรกรมเจา้ท่า ผลการวิจยัพบว่า โดย
ภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีความสุขในการท างานอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นครอบครัวดี ดา้นการมีน ้ าใจงาม ดา้นการใชเ้งินเป็นดา้นสังคมดี และดา้นการมีคุณธรรม และอยู่ในระดบั
ปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการหาความรู้ ดา้นการมีสุขภาพดี และดา้นการผอ่นคลาย 
 สุมาลี  ดวงกลาง (2560) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทณัฑ
สถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการท างานของเจา้หนา้ท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้น เรียงจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการมีศิลธรรม ดา้นการผ่อนคลาย ดา้นครอบครัวอบอุ่น ดา้นการศึกษา
หาความรู้ ดา้นมีน ้าใจเอ้ืออาทร ดา้นการมีเงิน ดา้นสงัคมดี และดา้นสุขภาพและใจดี 
 สุพตัรา  เทพเฉลิม (2560) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรส านกังานขนส่งจงัหวดัชลบุรี ผล
การศึกษา พบว่า ความสุขในการท างานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นจิตวิญญาณดี ดา้นจิตใจดี ดา้นสุขภาพดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นสงัคมดี ดา้นใฝ่รู้ดี ดา้นการงานดี และดา้นผอ่นคลาย
ดี อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 วิไล จนัทร์เปรียง (2560) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของครูโรงเรียนธัมสิริศึกษาสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ 
จงัหวดัชลบุรี สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการท างานของครู 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และรายดา้นทุกดา้น (ดา้นสุขภาพดี ดา้นผ่อนคลายดี ดา้นน ้ าใจดี ดา้นจิตวิญญาณดี ดา้น
ครอบครัวดี ดา้นสงัคมดี ดา้นใฝ่รู้ดี และดา้นสุขภาพการเงินดี) อยูใ่นระดบัมาก 
 ณัฐชยา  ศรีจนัทร์ (2560) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษทั เอพี ออโต ้
มาสเตอร์ จ ากดั ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัองค์กรในภาพรวมและรายไดอ้ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ผลประโยชน์
ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ ดา้นโอกาสและการพฒันาศกัยภาพ
ของผูป้ฏิบัติงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้านความเป็น
ประโยชนต่์อสงัคม ดา้นบูรณาการทางสงัคมและการท างานร่วมกนั และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน 
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 ทศพล ชาติรัมย ์(2561) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงานเทศบาล กรณีศึกษา : เทศบาลนคร
แหลมฉบงั ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการท างานของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า
อยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ครอบครัวท่ีดี สงัคมดี มีน ้าใจงาม การมีคุณธรรม และการหาความรู้ และอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การรู้จกัใชเ้งินเป็น การผอ่นคลาย และมีสุขภาพดี ตามล าดบั  
 พรปวีณ์  ชยาวนิช (2561) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการท างานของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมีความสุขมาก เม่ือแยกเป็นมิติ
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ใฝ่รู้ดี อยู่ในระดบัมีความสุขอย่างยิ่ง รองลงมาคือ น ้าใจดี ครอบครัวดี อยู่ในระดบัมี
ความสุขปานกลาง 
 ศกลวรรณ  วงษแ์จง้ (2561) ศึกษาเร่ืองการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความสุขในการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นปลอดหน้ี มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นสุขภาพดี มีน ้าใจ ดา้นคุณธรรม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน (2562) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนกลางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีปัจจยัดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ และดา้นความส าเร็จในงาน 
มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในระดบัมาก 
 นูร์ปาซียะห์  กูนา (2562) ศึกษาเร่ืองความสุขในกาท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
เมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรอยูใ่นระดบัมีความสุขโดยใน
มิติดา้นครอบครัว มีระดบัความสุขสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นจิตวิญญาณดี และดา้นสุขภาพดีมีระดบัความสุขต ่ากว่า
ดา้นอ่ืน 
 มนชนก  ชูพรรคเจริญ (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสุขในการท างานของพนักงาน
เอกชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน ดา้นการ
พฒันาความสามารถ และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตดา้นอ่ืนในระดบัมาก ใหค้วามคิดเห็นต่อความสุขในการท างาน 
ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ ดา้นการรักและผกูพนัในงานดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นท่ียอมรับในระดบัมาก 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitation Research Approach) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire) 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการเคหะแห่งชาติ ท่ีปฏิบติังานท่ีส านกังานส่วนกลาง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 รวมทั้งส้ิน 1,712 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2565) 
 กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี จะเก็บขอ้มูลจากพนกังานการเคหะแห่งชาติ จ านวน 1,712 คน โดยการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างนั้นจะใชวิ้ธีการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
ค่าความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 350 คน และเลือกใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ  
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนมาเอง มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
  1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั  
  2) สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ 
จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไป
ถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของค าถาม  
  3) น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Congruence) โดยวดัผลโดยพิจารณาจาก
คะแนน IOC ดงัน้ี 
   1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
   2. ขอ้ค าท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
  4) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแกไ้ขและผ่านความเห็นชอบของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ มาด าเนินการจดัท า
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์และเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 350 คน  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจัยท าการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์  
 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1)  สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) ใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
      1.1) ค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่าความถ่ี (Frequency)  
      1.2) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 350 ชุด 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 และเพศชายจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ส่วนใหญ่
มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคืออาย ุ25 – 30 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9, 51 
– 60 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9, 41 – 50 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9, ต ่ากวา่ 25 ปี จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานะโสด จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 129 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.9, หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 รองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อย



8 
 

ละ 23.7, ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0, สูงกว่า 
40,001 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7, ต ่ากว่า 15,000 
บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบั พนกังานระดบั 3 -7 จ านวน 331 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.6 รองลงมาคือ พนกังานระดบั 8 ข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3, พนกังานระดบั 1-2 จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6 - 10 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
รองลงมาคือ 1 – 5 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0, 11 ปีข้ึนไป จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4, ต ่ากว่า 1 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นทุกดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสัมพนัธภาพ
ในการท างานดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน ดา้นรายได ้
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นลกัษณะงาน ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการมีครอบครัวดี และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก
คือ ดา้นการเงินท่ีดี ดา้นการมีคุณธรรม ดา้นการรู้จกัผ่อนคลาย ดา้นการพฒันาองคค์วามรู้ ดา้นสังคมท่ีมีความสุข ดา้น
การมีน ้าใจ และดา้นการมีสุขภาพท่ีดี ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 มีอายุ31 - 40 ปี จ านวน 179 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 มีรายไดต่้อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นพนกังานระดบั พนกังานระดบั 3 -7 จ านวน 331 
คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน6 - 10 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
 ปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาต ิ
 ความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทุกดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสัมพนัธภาพในการท างาน 
ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน ดา้นรายได ้ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ และดา้นลกัษณะงาน ตามล าดบั 
 ความสุขในการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาต ิ
 ความคิดเห็นความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการมีครอบครัวดี และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการเงินท่ีดี 
ดา้นการมีคุณธรรม ดา้นการรู้จกัผอ่นคลาย ดา้นการพฒันาองคค์วามรู้ ดา้นสงัคมท่ีมีความสุข ดา้นการมีน ้าใจ และดา้น
การมีสุขภาพท่ีดี ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
 ปัจจัยส่งเสริมความสุขในการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทุกดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 ด้านความส าเร็จในงาน 
 ความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท างานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ท างานทา้
ทายไดส้ าเร็จ ไดผ้ลลพัธ์จากการท างานดีตามตอ้งการ และมีความกา้วหนา้ในการท างาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน (2562) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนกลางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีปัจจัยด้านการติดต่อสัมพันธ์ และด้าน
ความส าเร็จในงาน มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในระดบัมาก 
 ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
 ความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานให้การ
สนบัสนุนและยอมรับผลงานไดรั้บค าชมเชยในการปฏิบติัหนา้ท่ีจากผูบ้ังคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา
และเพ่ือนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น และผูบ้ังคับบัญชามอบหมายงานให้ท่านอย่างเหมาะสม ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนชนก  ชูพรรคเจริญ (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างาน
ของพนักงานเอกชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคง
ในงาน ดา้นการพฒันาความสามารถ และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตดา้นอ่ืนในระดับมาก ให้ความคิดเห็นต่อ
ความสุขในการท างาน ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ ดา้นการรักและผูกพนัในงานดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นการเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัมาก 
 ด้านความสัมพันธภาพในการท างาน 
 ความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ตนเองและเพ่ือนร่วมงานรับฟังและให้
ค าปรึกษา ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เม่ือท างานดว้ยแลว้รู้สึกสบายใจ เป็นกนัเอง สามารถเปิดเผย
ความรู้สึกนึกคิดระหว่างกนัไดแ้ละมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อหวัหนา้งาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรัชวดี  
อ่อนอ าไพ (2558) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานกองบ ารุงรักษา โรงไฟฟ้าเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน พบว่าความสุขในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้นคือ ดา้นงาน
ดา้นความสมัพนัธ์ ดา้นค่านิยม และดา้นผูน้ า 
 ด้านลกัษณะงาน 
 ความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ไดป้ฏิบติังานตรงกบัทกัษะ ความสามารถ 
และความช านาญ ปฏิบติังานท่ีมีความส าคญัต่อองค์กร ไดป้ฏิบติังานท่ีมีความหลากหลาย และทา้ทายความสามารถ 
ปฏิบติังานตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนงานไดด้ว้ยตนเอง และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิษณุ  โนวิชยั (2558) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานบริษทันิธิฟู้ดส์ จ ากดั ผลการศึกษา



10 
 

พบวา่ ภาพรวมความสุขในการท างานของพนกังานอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัความสุขในการท างาน
อยู่ในระดบัมาก ต่อปัจจยัดา้นสุขภาพทางใจ ดา้นสุขภาพทางสังคม ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของการ
ท างาน ดา้นความคาดหวงั และดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
 ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 
 ความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการ อย่าง
เหมาะสม ไดรั้บค่าตอบแทน ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัความสามารถและประสบการณ์ และไดรั้บการประเมินผล
การปฏิบติังานเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสันนัท ์ ขลิบสุวรรณ 
(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของผูจ้ดัการสถานีบริการน ้ามนั บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสุขด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นต าแหน่ง ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพการจา้ง ดา้นนโยบายและการบริหารขององค์กร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้น
รายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน 
 ความคิดเห็นปัจจยัส่งเสริมความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ จดัสรรเวลาท างานและเวลาส่วนตวัไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีเวลาพกัผอ่นเพียงพอ และครอบครัวใหก้ารสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจอยูเ่สมอ ตามล าดบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชยา  ศรีจนัทร์ (2560) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังาน : กรณีศึกษา 
บริษทั เอพี ออโต ้มาสเตอร์ จ ากดั ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัองค์กรในภาพรวมและรายไดอ้ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
รายได ้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ ดา้นโอกาสและ
การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน ดา้นโอกาสความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นความเป็นประชาธิปไตย 
ดา้นความเป็นประโยชนต่์อสงัคม ดา้นบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกนั และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบั
การท างาน 
 ความสุขในการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการมีครอบครัวดี และดา้นอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในระดบัมาก มีประเด็นอภิปราย
เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 ด้านการมสุีขภาพที่ด ี
 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ หน่วยงานของท่านมีการจดับริการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากร มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง พกัผอ่นเพียงพออยู่เสมอ หน่วยงานของท่านจ ากดัพ้ืนท่ีในการสูบบุหร่ี รับประทานอาหารครบ 
5 หมู่ และถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ และหน่วยงานสนบัสนุนและส่งเสริมให้ออกก าลงักายอย่างต่อเน่ือง ตามล าดบั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกลวรรณ  วงษแ์จง้ (2561) ศึกษาเร่ืองการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความสุขในการท างาน ภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นปลอดหน้ี มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นสุขภาพดี มี
น ้าใจ ดา้นคุณธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั  
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 ด้านการมนี า้ใจ 
 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ เต็มใจท่ีจะใหค้วามรู้หรือค าแนะน าต่างๆ กบัผูอ่ื้น หน่วยงานส่งเสริมการ
แบ่งปันความรู้ในงาน โดยเนน้การท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม และหน่วยงานมีการจดักิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ าทุก
ปี ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรปวีณ์  ชยาวนิช (2561) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ความสุขในการท างานของบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบั
มีความสุขมาก เม่ือแยกเป็นมิติเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ใฝ่รู้ดี อยู่ในระดบัมีความสุขอย่างยิ่ง รองลงมาคือ 
น ้าใจดี ครอบครัวดี อยูใ่นระดบัมีความสุขปานกลาง 
 ด้านสังคมที่มคีวามสุข 
 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีความสุขในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น บุคลากรในหน่วยงานของมีความรัก 
สามคัคี และช่วยเหลือกนั ร่วมมือกนัปฏิบติังานในความรับผิดชอบจนส าเร็จตามเป้าหมาย และพึงพอใจบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างาน ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพตัรา  เทพเฉลิม (2560) ศึกษาเร่ือง
ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานขนส่งจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ความสุขในการท างานของ
บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นจิตวิญญาณดี ดา้นจิตใจดี ดา้นสุขภาพดี 
ดา้นครอบครัวดี ดา้นสงัคมดี ดา้นใฝ่รู้ดี ดา้นการงานดี และดา้นผอ่นคลายดี อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ด้านการรู้จกัผ่อนคลาย 
 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ การสงบสติอารมณ์ช่วยใหส้บายใจข้ึน สามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครียด
ได ้เป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแยม้แจ่มใส และไดพ้กัผ่อนในวนัหยุดประสัปดาห์ช่วยให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไล จนัทร์เปรียง (2560) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของครูโรงเรียนธัมสิริศึกษาสัต
หีบ อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบว่า ความสุขใน
การท างานของครู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และรายดา้นทุกดา้น (ดา้นสุขภาพดี ดา้นผ่อนคลายดี ดา้นน ้าใจดี ดา้นจิต
วิญญาณดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นสงัคมดี ดา้นใฝ่รู้ดี และดา้นสุขภาพการเงินดี) อยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านการพฒันาองค์ความรู้ 
 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ยินดีรับค าแนะน าจากหัวหนา้เพ่ือพฒันาการท างาน ศึกษาหาความรู้ และ
พฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา และ หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรม สัมมนา ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ อุไรพร  เสียงล ้า (2559) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากรกรมเจา้ท่า ผลการวิจยัพบว่า โดย
ภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีความสุขในการท างานอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นครอบครัวดี ดา้นการมีน ้ าใจงาม ดา้นการใชเ้งินเป็นดา้นสังคมดี และดา้นการมีคุณธรรม และอยู่ในระดบั
ปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการหาความรู้ ดา้นการมีสุขภาพดี และดา้นการผอ่นคลาย 
 ด้านการมคุีณธรรม 
 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ท าบุญในโอกาสต่าง ๆ และเขา้ร่วม
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กิจกรรมทางประเพณีศาสนา ปฏิบติัตนโดยยึดหลกัศีลธรรมจริยธรรม ใชชี้วิตโดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น หน่วยงานปลูกฝัง
จิตส านึกใหเ้ป็นคนดี คิดดี ท าดี และส่วนสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุมาลี  ดวงกลาง (2560) ศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์ผลการศึกษาพบวา่ ความสุขในการท างานของเจา้หนา้ท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น เรียงจากมากไปน้อย คือ ดา้นการมีศิลธรรม ดา้นการผ่อนคลาย ดา้นครอบครัวอบอุ่น ดา้น
การศึกษาหาความรู้ ดา้นมีน ้าใจเอ้ืออาทร ดา้นการมีเงิน ดา้นสงัคมดี และดา้นสุขภาพและใจดี  
 ด้านการเงนิที่ด ี
 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีความรู้ในการบริหารจดัการเงิน และสร้างสมดุลระหวา่งรายรับกบัรายจ่าย 
ประหยดั ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น และรู้จกัน าเงินไปลงทุน เช่น การซ้ือกองทุนต่าง ๆ ของธนาคาร 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศพล ชาติรัมย ์(2561) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนักงาน
เทศบาล กรณีศึกษา : เทศบาลนครแหลมฉบงั ผลการวิจยัพบว่า ความสุขในการท างานของพนักงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ครอบครัวท่ีดี สังคมดี มีน ้ าใจงาม การมีคุณธรรม 
และการหาความรู้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การรู้จกัใชเ้งินเป็น การผอ่นคลาย และมีสุขภาพดี ตามล าดบั 
 ด้านการมคีรอบครัวด ี
 ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในครอบครัว ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
ราบร่ืน สมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่ สามคัคี สนบัสนุนและคอยเป็นก าลงัใจในการท างาน และมีความรู้สึก
อบอุ่น และมัน่คงเม่ืออยู่กบัครอบครัว  ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือมีเวลาใหก้บัสมาชิกใน
ครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นูร์ปาซียะห์  กนูา (2562) ศึกษาเร่ืองความสุขในกาท างานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากร 
อยู่ในระดบัมีความสุข โดยในมิติดา้นครอบครัว มีระดบัความสุขสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นจิตวิญญาณดี และดา้น
สุขภาพดีมีระดบัความสุขต ่ากวา่ดา้นอ่ืน  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจาก
ผลการวิจยั ดงัน้ี  
 1. ด้านความส าเร็จในงาน  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ องค์กรควรมีการส่งเสริมหรือกระตุน้ให้พนักงานในองค์กร ท างานบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยก าหนดใหพ้นกังานตั้ง IPA ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินการท างาน, ผูบ้งัคบับญัชาควรมอบหมาย
งานท่ีมีความทา้ทายใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองไปอีกระดบัขั้น  
 2. ด้านการเป็นที่ยอมรับ  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานให้การสนบัสนุนและยอมรับผลงานของซ่ึงกนัและกนั 
โดยหน่วยงานยอ่ย จดัประกาศเชิดชูพนกังานดีเด่นประจ าเดือน ส าหรับผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดในฝ่าย, ไดรั้บค า
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ชมเชยในการปฏิบติัหนา้ท่ีจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน มีการจดักิจกรรม Meeting Talk โดยผูบ้งัคบับญัชาใน
สายงานจะกล่าวชมเชยพนกังานท่ีปฏิบติังานไดเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้และใหเ้พ่ือนร่วมงานกล่าวค าชมเชย 
 3. ด้านความสัมพนัธภาพในการท างาน  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ เพ่ือใหพ้นกังานในองคก์รรับฟังและใหค้ าปรึกษาซ่ึงกนัและกนั องคก์รควรจดัอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทกัษะ ผา่นโครงการ Empathy Skill พฒันาทกัษะความสามารถในการเขา้ใจคนอ่ืน โดยไม่เอาตวัเองเป็นศูนยก์ลาง, 
เพ่ือใหพ้นกังานในองคก์รใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั องคก์รควรจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดี เช่น การจดักิจกรรมกีฬาสีหรือจดัตั้งชมรมกีฬา เป็นตน้, เพ่ือให้พนักงานรู้สึกสบายใจ เป็นกนัเอง เม่ือไดท้ างาน
ร่วมกนั องคก์รควรจดัโครงการผูบ้ริหารพบพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ และรู้จกักบัเพ่ือนร่วมงาน 
 4. ด้านลกัษณะงาน  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ การปฏิบติังานตรงกบัทกัษะ ความสามารถ และความช านาญ โดยก าหนดลกัษณะของการ
ปฏิบติังาน และคุณสมบติัของต าแหน่งใหมี้ความชดัเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการคดัเลือก สรรหา, ปฏิบติังานท่ีมีความส าคญั
ต่อองคก์ร โดยองคก์รควรจดัอบรมเพ่ือใหพ้นกังานไดต้ระหนกัและเขา้ใจว่า งานท่ีตนเองปฏิบติันั้นมีความส าคญัต่อ
องคก์ร, ปฏิบติังานท่ีมีความหลากหลายและทา้ทายความสามารถ ผา่นโครงการการจดัการความกา้วหนา้สายงานอาชีพ 
(Career path) ซ่ึงพนกังานในองคก์รสามารถหมุนเวียนงานตามสายงานได ้ 
 5. ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ การได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการ อย่างเหมาะสม โดยองค์กรควรก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนท่ีชัดเจน และเป็นไปตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ โดยค านึงถึงค่าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึนใน
ปัจจุบนัร่วมดว้ย, การไดรั้บค่าตอบแทน เป็นธรรมและเหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ องค์กรควร
ก าหนดกฏเกณฑก์ารประเมินขั้นเงินเดือนและผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  
 6. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติกับการท างาน  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา เพ่ือใหพ้นกังานสามารถจดัสรรเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ องคก์รควรจดัอบรมเพ่ิมทกัษะ
ในการบริหารจัดการเวลา “Work-Life Balance” เพ่ือให้กับพนักงาน, มีเวลาพกัผ่อนเพียงพอ โดยองค์กรควรให้
พนกังานสามารถท่ีจะลาพกัร้อนติดต่อกนัไดเ้พ่ือใหไ้ดผ้อ่นคลายกบัความเครียดในการท างานมาตลอดทั้งปี  
 7. ด้านการมสุีขภาพที่ด ี 
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ องคก์รควรมีการจดับริการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือตรวจคดักรองความ
ผิดปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึน, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพกัผ่อนเพียงพออยู่เสมอ โดยจดัพ้ืนท่ีพร้อมอุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลงักายในช่วงเยน็ใหแ้ก่พนกังาน, และมีการจ ากดัพ้ืนท่ีในการสูบบุหร่ีใหก้บัพนกังาน  
 8. ด้านการมนี า้ใจ  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ องคก์รควรส่งเสริมใหพ้นกังานในองคก์รมีน ้าใจต่อกนัโดยการเปิดรับสมคัรพ่ีเล้ียงอาสา
ท่ีเขา้มาช่วยในโครงการพ่ีเล้ียง ท่ีจะคอยดูแลนอ้ง (พนกังานใหม่) คอยสอนงานนอ้งใหค้ าปรึกษากบันอ้งในดา้นต่างๆ, 
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ในงาน โดยเนน้การท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผ่านการมอบหมายงานขนาดใหญ่ ใหพ้นกังาน
ในฝ่ายไดท้ างานร่วมกนั เช่น กิจกรรม “นวตักรรมองคก์ร”  
 9. ด้านสังคมที่มคีวามสุข  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ เพ่ือใหพ้นกังานมีความสุขในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น องคก์รควรสนบัสนุนกิจกรรมหรือ
การอบรม เช่น โครงการผูว้่าสัญจร หรือ โครงการผูบ้ริหารพบพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานรู้จกักบัเพ่ือนร่วมงานในสาย
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งานเดียวกนัหรือสายงานอ่ืนๆ รวมถึงไดร่้วมกิจกรรมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง, เพ่ือให้พนกังานมีความรัก สามคัคี และ
ช่วยเหลือกนั องคก์รควรจดักิจกรรมกระชบัมิตรให้กบัพนกังาน ใหท้ ากิจกรรมร่วมกนั อาทิเช่น กิจกรรมกีฬาสี การ
แลกของขวญั หรือการเล่นเกมบดัด้ี  
 10. ด้านการรู้จกัผ่อนคลาย  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ องค์กรควรจดัสถานท่ีท่ีเงียบสงบ ไม่มีใครรบกวน จดัท าเป็นพ้ืนท่ีห้องพระ หรือ มุม
กาแฟ เพ่ือใหพ้นกังานไดม้านัง่สงบสติอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานในระหว่างวนั, เพ่ือใหพ้นกังานสามารถหาวิธี
ผ่อนคลายความเครียดได ้องคก์รควรจะจดัพ้ืนท่ีสันทนากรหรือพ้ืนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เพ่ือใหพ้นกังานไดผ้่อนคลาย
ความเครียดจากการท างานในระหวา่งวนั  
 11. ด้านการพฒันาองค์ความรู้  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ ยินดีรับค าแนะน าจากหัวหนา้เพ่ือพฒันาการท างาน ผ่านการประชุมกอง หรือ Morning 
talk ในแต่ละวนั เพ่ือขอค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงานและหวัหนา้งาน, ศึกษาหาความรู้ และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
ผ่านโครงการการจดัการความกา้วหนา้สายงานอาชีพ (Career path) ซ่ึงพนกังานในองคก์รสามารถ หมุนเวียน งานตาม
สายงานได ้ท าใหพ้นกังาน ศึกษาหาความรู้ และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา  
 12. ด้านการมคุีณธรรม  
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ องคก์รควรมีการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ท าบุญในโอกาสต่าง ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา อาทิเช่น มีหอ้งละหมาดใหแ้ก่ผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม มีกิจกรรมท าบุญตกับาตรในวนัส าคญัทางศาสนา
พุทธ เป็นตน้, ปฏิบติัตนโดยยึดหลกัศีลธรรมจริยธรรม โดยส่งสริมให้ปฏิบติัตนภายใตห้ลกัคุณธรรม4 ประการและ
จริยธรรม 9 ประการ, เพ่ือให้พนกังานสามารถใชชี้วิตโดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น องค์กรควรมีการจดัสัมมนาสร้างความ
ตระหนกัรู้ใหเ้ขา้ใจถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหแ้ก่พนกังาน  
 13. ด้านการเงนิที่ด ี 
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ องค์กรควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ในการบริหารจดัการเงิน และ
สร้างสมดุลระหว่างรายรับกบัรายจ่าย โดยจดัท าเป็นโครงการสัมมนาใหค้วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการการเงิน, องคก์ร
ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พนักงานประหยดั และใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น โดยขอความร่วมกับสหกรณ์การเคหะ
แห่งชาติจดัตั้งกิจกรรมฝากเงินท่ีมีดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ีสูงกวา่สถาบนัการเงินจากภายนอก 
 14. ด้านการมคีรอบครัวด ี 
 ส่ิงท่ีควรพฒันา คือ องค์กรควรจดัท าโครงการสัมมนาครอบครัวมีสุข ให้ความรู้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในครอบครัวให้แก่พนักงาน, องค์กรควรมีการจัดโครงการสวสัดิการส่งเสริมความสุขต่อสมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือท าใหส้มาชิกในครอบครัวรู้สึกมีความสุข มีความรักใคร่ และคอยสนบัสนุนการท างานใหก้บัพนกังาน, 
มีความรู้สึกอบอุ่น และมัน่คงเม่ืออยู่กบัครอบครัว องคก์รควรจดัสรรวนัหยุด และวนัลาพกัผ่อนส าหรับพนกังานอย่าง
เหมาะสมเพ่ือใหพ้นกังานไดมี้วนัหยดุในการท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัว 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ตวัแปรต่างๆ ในการวิจยั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น สมบูรณ์  
 2) การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะพนกังานการเคหะแห่งชาติ ท่ีบรรจุท่ีส านกังานใหญ่ เท่านั้น ซ่ึง
ไม่ไดร้วมพนกังานท่ีบรรจุในส านกังานจงัหวดัต่างๆ ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัแทนของพนักงาน
การเคหะทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมพนกังานทั้งหมด เพ่ือจะไดท้ราบวา่โดยภาพรวม  



15 
 

เอกสารอ้างองิ 
ณฐัชยา  ศรีจนัทร์ (2560) ความสุขในการท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษทั เอพ ีออโต้ มาสเตอร์ จ ากดั 

สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเกริก 
ทศพล ชาติรัมย ์(2561) ความสุขในการท างานของพนักงานเทศบาล กรณีศึกษา : เทศบาลแหลมฉบัง 
  งานนิพนธ์ รัฐศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยับูรพา  
นภู  จา้งประเสริฐ (2560) ความสุขในการท างานและพฤติกรรมการมีจริยธรรมในการท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

นูร์ปาซียะห์  กนูา (2562) ความสุขในการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองปัตตานี 
 จงัหวดัปัตตานี. สารนิพนธ์ รัฐประศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน (2562) ความสุขในการท างานของบุคลากรส่วนกลาง กรมส่งเสริม 
 สหกรณ์. การศึกษาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
พรปวีณ์  ชยาวนิช (2561) การศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
 ธนบุรี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
มนชนก  ชูพรรคเจริญ (2562) ปัจจยัที่มคีวามสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนักงานเอกชนในพื้นที่อ าเภอ 
 เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่น 
มนสันนัท ์ ขลิบสุวรรณ (2557) ปัจจยัที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของผู้จดัการสถานีบริการ บริษทั ซัสโก้  
 จ ากดั (มหาชน). สารนิพนธ์ พฒันาแรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วิษณุ  โนวิชยั (2558) ความสุขในการท างานของพนักงาน บริษทันิธิฟูดส์ จ ากดั.  
 การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วิไล จนัทร์เปรียง (2560) ความสุขในการท างานของครูโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 
  สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. งานนิพนธ์ ารศึกษามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยับูรพา 
ศกลวรรณ  วงษแ์จง้ (2561) การศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา  
 สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรังสิต 
สุมาลี  ดวงกลาง (2560) ความสุขในการท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
 เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์. สารนิพนธ์ รัฐประศาสตรมหาบณัฑิต , มหาวิทยาลยัเกริก 
สุรัสวดี  อ่อนอ าไพ (2558) ความสุขในการท างานของพนักงานกองบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
 เข่ือนภูมพิล จงัหวดัตาก. การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
สุพตัรา  เทพเฉลิม (2560) ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงาขนส่งจังหวดัชลบุรี  
 งานนิพนธ์ รัฐประศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มบริหารทัว่ไป, วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา 
อุไรพร  เสียงล ้า (2559) ความสุขในการท างานของบุคลากรกรมเจ้าท่า. วิทยานิพนธ์ 
  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 


