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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ าแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์   จ านวนทั้งสิ้น 396 คน  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.905 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีระดับความสุขในการท างานในภาพรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านการมีสุขภาพดี ด้านน้ าใจงาม ด้านผ่อนคลาย ด้านใจสงบ  ด้านการเงิน ด้านการหาความรู้       
ด้านครอบครัว ด้านสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด  
 2. ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ความสุขในการท างาน; ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were (1) to study the level of working happiness of GHB 

employees (2) to compare the working happiness of GHB employees. Classified by personal 
characteristics 

The sample group was Government Housing Bank employees. A total of 396 people were 
using questionnaires as a tool for data collection. It is a 5-level approximation scale that has passed the 
quality inspection of tools. The reliability of the whole questionnaire was 0.905. Data were analyzed by 
using statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. The research results were found that 

1. Government Housing Bank staff They had the highest level of happiness at work in overall 
and in each aspect, namely, good health, compassion, relaxation, peace of mind, finance, family 
education, social aspects were the highest. 

2. The working happiness of the GHB employees was very high. Significantly at 0.05 
 
Key words: Happiness at work; Government Housing Bank 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบวกและลบ ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต
ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อให้องค์กรได้ด ารงอยู่และเติบโตในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความกดดันสูงให้ทันกับกระแส
โลกในยุคปัจจุบัน จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร องค์กรจึงควรให้
ความส าคัญกับการสร้างและรักษาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมให้มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความร่วมมือกันและลดปัญหาความ
ขัดแย้งในองค์กร ท าให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  ความสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกน้ีปรารถนา ความสุขท าให้มนุษย์มีความรู้สึกสบายกาย
สบายใจ รู้สึกว่าตนมีคุณค่ามีความหวังและมีมุมมองเชิงบวก ปราศจากความเครียดและความทุกข์ มี
สติปัญญาจัดการแก้ไขปัญหาได้ หากทุกคนในองค์กรต่างมีความสุข บรรยากาศในที่ท างานจะดี มีรอยยิ้ม 
มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ผลการด าเนินงานย่อมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตได้พบความสุขในการท างาน (Diener, 2000; Manion, 
2003) ทั้งน้ีหากพนักงานในองค์กรมีความสุขในการท างานแล้ว ก็จะท าให้พนักงานมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจที่
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จะทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่
องค์กรตั้งไว้  
   ทั้งน้ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทส าคัญที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สนองนโยบายของ
ภาครัฐ และพัฒนาแนวทางการด าเนินธุรกิจให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เน่ืองจากความสุขในการท างานถือเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างมากต่อความรู้สึกของคนในองค์กร โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นแนวทางที่จะพัฒนา จูงใจ
และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร รวมไปถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของ
พนักงานต่อองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งหากองค์กรใดพนักงานมีความสุขในการท างานอยู่เป็น
จ านวนมาก ก็จะท าให้ลดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เก่ียวกับตัวของบุคลากรลงไปได้ น าไปสู่การวางแผน
เพื่อธ ารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  

  2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ าแนกตามลักษณะ

ส่วนบุคคล 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
เงินเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กรต่างกัน มีระดับความสุขในการท างานที่แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
การศึกษาไว้ดังน้ี 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย 2 ตัวแปรดังต่อไปน้ี 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล มี 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 

1. เพศ  
2. อายุ  
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3. ระดับการศึกษา 
4. ระดับเงินเดือน  
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร  

 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย  ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มี          
8 ด้าน ประกอบด้วย  
 1. ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body)  
 2. ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart)  
 3. ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax)  
 4. ด้านการหาความรู้ (Happy Brain)  
 5. ด้านใจสงบ (Happy Soul)  
 6. ด้านการเงิน (Happy Money)  
 7. ด้านครอบครัว  (Happy Family)  
 8. ด้านสังคม (Happy Society) 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาจากประชากร คือ พนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ท่ีปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ จ านวน 369 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่     
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) โดยผู้วิจัยได้ใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 200 คน และ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Stratified random sampling) อย่างมีสัดส่วนตามประเภท
หน่วยงาน 
 3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยด าเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการศึกษาและท าการวิจัย เรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ส านักงานใหญ่) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงในภาพ ดังน้ี 
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                          ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1. ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงระดับความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และวางแผนในการสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงาน 

2. ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้ไปก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
  ผู้วิจัยต้องการเสนอให้เห็นแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับความสุขในการ
ท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ที่ได้ท าการศึกษาหาข้อมูลมาเพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีดังหัวข้อต่อไปน้ี 
 
1. ความหมายของความสุขในการท างาน 

 พุทธทาสภิกขุ. (2550) ให้ความหมาย ความสุขในการท างาน หมายถึง เป็นความพึงพอใจในงาน
ซึ่งจะเกิดจากการท างานที่ถูกต้อง ท าอย่างถูกต้อง เป็นความถูกต้อง คือ ไม่ท าร้ายใครเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 

Warr P. (1990) กล่าวว่า ความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน 

Manion (2003) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน คือ ผลที่เกิดจากการเรียนรู้จากการท างานของ
ตนเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การประสบความส าเร็จจากการท างาน โดยมีการแสดงออกทางกาย โดยการ

ความสุขในการท างานของพนักงาน
ธนาคารสงเคราะห์ (ส านักงานใหญ่) 

1. ด้านการมีสุขภาพด ี(Happy Body) 
2. ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) 
3. ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) 
4. ด้านการหาความรู ้(Happy Brain) 
5. ด้านใจสงบ (Happy Soul) 
6. ด้านการเงิน (Happy Money) 
7. ด้านครอบครัว  (Happy Family) 
8. ด้านสังคม (Happy Society) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระดับเงินเดือน 
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน

องค์กร 
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ยิ้ม หัวเราะ เป็นการแสดงอารมณ์ทางบวกที่ท าให้เกิดความรู้สึก อยากที่จะท างานมีความพึงพอใจที่ได้
ท างานร่วมกัน มีความผูกพัน และคงอยู่ในอยู่ต่อไป ซึ่งน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
  สรุปว่า ความสุขในการท างาน เป็นความรู้สึกทางบวกที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล และได้รับ
ปัจจัยพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลน้ัน จนเป็นสาเหตุที่ท าให้
บุคคลมีความรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานกระตือรือร้นในงานที่ท า เห็นคุณค่าในงานที่ท า และพึงพอใจใน
งานที่ท า 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีความสุขในการท างาน 
 แนวความคิดความสุข 8 ประการของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ 
สสส. (2556 หน้า 11-14) เป็นแนวทางหน่ึงในการบริหารจัดการชีวิตตนเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เป็น
การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการด ารงชีวิต และสามารถด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การที่บุคคลหน่ึง
จะมีความสุขได้น้ัน ต้องไม่ท าให้ตนเอง ครอบครัว และองค์กร/สังคม ได้รับความเดือดร้อน ดังน้ัน 
ความสุขทั้ง 8 ประการสามารถสร้างได้ เพื่อก่อให้เกิดความสุขที่ใหญ่ที่สุดคือ การสร้างความสุขในที่
ท างาน ทั้งน้ี เพราะความสุขของพนักงานจะน าไปสู่ความสุขขององค์กร  

ดังน้ัน จึงสรุปความหมายของ ความสุขในการท างานเกิดจากหลายปัจจัยที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคลให้เกิดความพึงพอใจที่แตกต่างกัน การท างานที่มีความสุขควรประกอบไป
ด้วย มีความท้าทาย มีหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความเป็นอิสระ เม่ือพนักงานเกิดความสุข 
พนักงานก็จะมีความรักในองค์กรมากขึ้น โดยสามารถแบ่งออกเป็นรายละเอียดของความสุขในการท างาน
ในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

Griffeth, Hom, & Gaertner (2000) อ้างถึงใน นิสรา รอดนุช (2559) มีแนวคิดว่า ภูมิหลังเฉพาะ
บุคคล หรือลักษณะชีวประวัติของแต่ละบุคคล คือลักษณะส่วนตัวของบุคคล เช่น อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส เป็นต้น 

วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวไว้ว่า แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับด้านปัจจัยส่วนบุคคลน้ันเป็น
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์  เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น 

ดังน้ัน จึงสรุปความหมายโดยรวมของปัจจัยส่วนบุคคล ได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และน ามาเป็นปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานว่าลักษณะประชากรแตกต่างกันให้ผลที่แตกต่างกันอย่างไร โดยแบ่งปัจจัยส่วนบุคคลออกเป็น 
5 ด้าน คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านระดับเงินเดือน และด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร  
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณฐมล ชูติสูตร (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “ความสุขในการท างานของพนักงานโรงงานผลิต

อาหารในจังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า พนักงานโรงงานผลิตอาหารในจังหวัดชลบุรี มีความสุขใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความสุขในด้านการมีความสุขของ
ครอบครัวระดับปานกลาง และพนักงานมีความสุขด้านการมีสุขภาพดี ด้านการมีน้ าใจงาม ด้านการผ่อน
คลาย ด้านการหาความรู้ ด้านการมีคุณธรรม ด้านการใช้เงิน และด้านการมีความสุขของสังคมและองค์กร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และ พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและต าแหน่งงานต่างกัน              
มีความสุขในการท างานต่างกัน 

 
ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 
มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ตนเองและให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ลงทุนประกอบการอสังหาริมทรัพย์จ าหน่ายให้แก่ประชาชน 
ให้บริการรับฝากเงิน เพื่อระดมทุนมาใช้ในการให้บริการสินเชื่อ รวมทั้งให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ  เช่า สร้าง
อาคารบนที่ดินที่มีสิทธิการเช่า จัดตั้งหรือตั้ง หรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง และนายหน้าในกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร ร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่นเพื่อจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ตลอดจน
บริการอื่น ๆ ตามขอบเขตอ านาจแห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงท าหน้าที่เป็นธนาคารที่
สนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่
อาศัย และครอบคลุมถึงการปล่อยสินเชื่อ เพื่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่เก่ียวเน่ือง รวมถึงให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารของตนเองเพื่อการด ารงชีพตลอดจนธุรกิจตัวแทน
นายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร นอกจากการให้บริการด้านสินเชื่อกับประชาชนท่ัวไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง เป็นการเก็บ
ข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ท าการเก็บข้อมูล และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
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2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน
ใหญ่ จ านวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ,  ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์, 
ฝ่ายประเมินผลองค์กร,  ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ,  ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ,  ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง, ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย, ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ และฝ่ายจัดหาและการพัสดุ 
จ านวน 396 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane (อ้างถึงใน สุรศักดิ์ 
อมรรัตนศักดิ,์ 2554, หน้า 81) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5 % ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 20 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ จ านวน 10 หน่วยงาน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
ตามสัดส่วน (stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีลักษณะเป็น
ข้อค าถามแบบเลือกตอบตามรายการ (check list) ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สร้างขึ้นโดยครอบคลุมความสุขในการท างานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีสุขภาพดี (2) ด้านน้ าใจงาม 
(3) ด้านผ่อนคลาย (4) ด้านการหาความรู้ (5) ด้านใจสงบ (6) ด้านการเงิน (7) ด้านครอบครัว (8) ด้านสังคม 
จ านวน 24 ข้อ 
 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบความคิดการวิจัยโดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และผลงานที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดค านิยาม ตัวแปร และสร้าง
แบบสอบถาม  
 2. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามที่มีเน้ือหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย จ านวน 24 ข้อ 
 3. จัดท าร่างแบบสอบถาม ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้านประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร  มีจ านวนข้อค าถาม
ทั้งหมด 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับ
ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีสุขภาพดี ด้าน
น้ าใจงาม ด้านผ่อนคลาย ด้านใจสงบ ด้านการเงิน ด้านการหาความรู้ ด้านครอบครัว และด้านสังคม มี
จ านวนข้อค าถาม 24 ข้อ  
 
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเชื่อม่ันของ Cronbach แบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.905 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 200 ฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุขในการ
ท างาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ใช้สถิติ t- test และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กับ
ปัจจัยด้านประชากร 
 
6.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ไปด าเนินการจัดเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
200 คน โดยการท าสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 
 2. น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
 3. น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค านวณผลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยประชากรเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร ใช้วิธีการหา
ค่าความถี ่และร้อยละ (percentages) ในการอธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและวัดระดับความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ส านักงานใหญ่)  ทั้ง 8 ด้าน ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation—SD) ในการ
อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
 เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ าแนกตามตัวแปรที่

แตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ โดยใช้สถิติ t- test  
 เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ าแนกตามตัวแปรที่

แตกต่างกัน 3 กลุม่ขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรจะน าไปสู่การเปรียบเทียบคู่โดยใช้วิธี LSD 

 
ผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาสภาพทั่วไปของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนมากเป็นเพศหญิง      
ร้อยละ 65.5 มีอายุระหว่าง 41-50 ปีมากที่สุด ร้อยละ27.5 ส่วนมากมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ระดับเงินเดือน 30,001 – 40,000 บาทมากที่สุด และร้อยละ 39.5 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กร1-5 ปี 
มากทีสุ่ด 

2. ผลการศึกษาระดับความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 : ผลการศึกษาระดับความสุขในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นรายด้าน 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ส านักงานใหญ่) 

ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ส านักงานใหญ่) 

 
 S.D. ระดับความสุข 

1. ด้านการมีสุขภาพดี  4.36 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านน้ าใจงาม  4.32 0.51 มากที่สุด 
3. ด้านผ่อนคลาย  4.23 ÷0.51 มากที่สุด 
4. ด้านใจสงบ 4.25 0.50 มากที่สดุ 
5. ด้านการเงิน 4.30 0.45 มากที่สุด 
6. ด้านการหาความรู ้ 4.23 0.56 มากที่สุด 
7. ด้านครอบครัว 4.39 0.48 มากที่สุด 
8. ด้านสังคม  4.37 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.49 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสุขในการท างาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่า S.D. เท่ากับ 0.49   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านครอบครัว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  รองลงมา คือด้านการมีสุขภาพดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 และน้อยที่สุด คือ ด้านผ่อนคลายและด้านการหาความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

 1. พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีระดับความสุขในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับ เรียง
ตามล าดับ ดังน้ี ด้านครอบครัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39) ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) และด้านการมี
สุขภาพดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36) และระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นที่ยอมรับ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน สรุปผลได้ดังน้ี 
 1.1 ด้านการมีสุขภาพดี พบว่าพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีระดับความสุขในการท างาน 
ด้านการมีสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มี
ความเห็นว่า ธนาคารมีการจัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปี และจัดให้มีบริการฉีควัคซีนแก่พนักงานใน
ราคาพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทพันธ์ เปรี้ยวน้อย (2554) กล่าวไว้ว่า Happy Body หมายถึง 
การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน้ัน คือ ร่างกายได้รับการ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารครบถ้วน ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่มี
โรคประจ าตัวและได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ  

1.2 ด้านน้ าใจงาม พบว่าพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีระดับความสุขในการท างาน ด้าน
น้ าใจงาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีลักษณะการ
ท างานเหมือนพี่น้องกัน เหมือนบุคคลในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) ได้อธิบายถึงความสุขด้านการมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไว้ว่า การมี
น้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คือ ความมีน้ าใจ รู้จักการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน รวมถึงมีความชื่นชมยินดีและเข้าใจ
ในผู้อื่น  
 1.3 ด้านผ่อนคลาย พบว่าพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสุขในการท างาน  ด้านผ่อน
คลาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีเวลาพักผ่อนหลัง
เลิกงานอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ 
(2552) ได้อธิบายถึงความสุขด้านการรู้จักผ่อนคลาย ไว้ว่า การผ่อนคลาย คือ การผ่อนคลาย ลดความเครียด 
ต่อสิ่งต่าง ๆทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน มีการพักผ่อนที่เพียงพอ อารมณ์ดี และยิ้มแย้มแจ่มใส
 1.4 ด้านใจสงบ พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสุขในการท างาน ด้านใจสงบ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชีวิตมีความสงบสุข ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดของอุไรพร เสียงล้ า (2559) กล่าวไว้ว่า ด้านการมีคุณธรรม หมายถึง มีความศรัทธา
ในศาสนา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักค าสอนของทุกศาสนาที่ต้องการให้เป็นคนดี คิดดี ท าดี 
และมีความศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ มี
ความยุติธรรม อีกทั้งองค์กรมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร  
 1.5 ด้านการเงิน พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสุขในการท างาน ด้านการเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นคนประหยัด ไม่ใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทพันธ์ เปรี้ยวน้อย (2554) กล่าวไว้ว่า 
Happy Money หมายถึง มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหน้ี ปลูกฝังนิสัยอดออมประหยัด รู้จักใช้ ไม่ใช้
สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จ าเป็น ยึดหลักค าสอนการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการใช้เงินเพื่อ
ลงทุน 
 1.6 ด้านการหาความรู้ พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสุขในการท างาน ด้าน
การหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีโอกาส
แลกเปล่ียนความรู้กับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทพันธ์ เปรี้ยวน้อย (2554) กล่าว
ไว้ว่า Happy Brain หมายถึง มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมหลักสูตรอบรมต่างๆท่ีสามารถน ามาใช้ในการท างานของตนเองได้  

1.7 ด้านครอบครัว พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสุขในการท างาน ด้าน
ครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความรักใคร่ 
สามัคคี สนับสนุนและคอยเป็นก าลังใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) ได้อธิบายถึงความสุขด้านการการมีครอบครัวดี ไว้ว่า ความสุข
ของครอบครัว (ครอบครัวดี) คือ การมีความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่น  
 1.8 ด้านสังคม พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสุขในการท างาน ด้านสังคม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยส่วนใหญ่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/
ข้อบังคับของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทพันธ์ เปรี้ยวน้อย (2554) กล่าวไว้ว่า Happy Society 
หมายถึง มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่คนท างานและพักอาศัย ทุกคนในสังคมต้องมีความรัก
สามัคคีต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันภายในองค์กร
อย่างต่อเน่ือง  
 2. ควรปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของงานที่ท า รวมทั้งมีโครงการพัฒนา
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความคิดและทัศนคติในการท างานเชิงรุกหรือการคิดเชิงบวก  
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 3. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตัดสินใจตามความเหมาะสม และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับพนักงานชมเชยเม่ือพนักงานท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ในความส าเร็จและผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
 4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการ
แบ่งปันความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ือง  
 5. ควรเน้นเรื่องการสร้างค่านิยมองค์กรให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการท างานอย่างเป็น
รูปธรรม ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับค่านิยมองค์กรให้กับ
พนักงานใช้เป็นแนวทางในการท างานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งควรมีการสื่อสารเก่ียวกับนโยบายของธนาคาร
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วมในการท างาน 
สร้างทัศนคติที่เป็นเชิงบวกและพร้อมปฏิบัติร่วมกันกับองค์กรต่อไป 
 6. ควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มช่อง
ทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการในต าแหน่งงาน และเพื่อให้
พนักงานมีขวัญก าลังใจและมีความพยายามทุ่มเทมากยิ่ งขึ้น ธนาคารควรดูแลหรือสนับสนุนการเพิ่ม
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และสร้างความม่ันใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  
 7. ควรเปิดโอกาสให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้แสดงความสามารถหรือน าเสนอผลงาน เพื่อ
การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร  
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