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บทคัดย่อ 
การศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์

(ส านกังานใหญ่) ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ54.6 และเป็นเพศหญิง 79 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ดา้นอายุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26 -30 ปี 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ดา้นสถานภาพสมรส 86   คน คิดเป็นร้อยละ 49.4  ระดบัการศึกษาพบว่า มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 ดา้นสายงานซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นสายงานสนบัสนุนสาขานครหลวง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 ระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่ 
6-10 ปี จ านวน 67 คิดเป็นร้อยละ 38.5 รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามนั้นส่วนใหญ่จะมีรายไดต้ั้งแต่ 15,001 – 
25000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์(ส านักงานใหญ่) 

ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคาร
สงเคราะห์(ส านกังานใหญ่) ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ดา้น
ความภาคภูมิใจในงาน,ดา้นการท างานเป็นทีม,ดา้นสุขภาพท่ีแข็งแรง,ดา้นความปลอดภยัในการท างาน,ดา้น
การมีโอกาสในการศึกษาพฒันาความสามารถและทกัษะ, ดา้นค่าตอบแทน  ,ดา้นการแบ่งความสมคุลระหว่าง
ชีวิตส่วนตวักบัการงานท่ีท า ตามล าดบั 

ABSTRACT 

A study of happiness in work of the staff of the Securities Appraisal Department of the Government 
Housing Bank (Head Office), which had 174 respondents The majority of them were male, with 95 people 
representing 54.6 percent. And 79 female, representing 45.4 percent. In terms of age, most of the 
respondents were 26-30 years old, 64 people or 36.8 percent. In the marital status, 86 people, representing 
49.4 percent. The study level was found. Have a bachelor's degree in the amount of 126 people, accounting 
for 72.4 percent. In terms of work, most of the respondents were supportive of the Metropolitan Branch, 
totaling 113 people, or 64.9 percent. Most of the working periods were 6-10 years, 67, representing 38.5 
percent. The income of most respondents had income ranging from 15,001 - 25000 baht, 68 people, or 39.1 
percent. 

Part 2  

Analysis results happiness at work of employee at srcurit  department vallation 
department Government Housing Bank (Head Office) seven side viz 1.healthy                  
2. Compensation 3. Opportunities to study and develop abilities and skills 4. Pride in work 
5. Dividing the equality between personal life and work 6.Safety at work 7.Team work 
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ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 ทุกคนทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ความสุขในการท างาน ซ่ึงปัจจุบนัในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด
คือการท าใหอ้งคก์รเป็นองค์กรท่ีมีความสุข เม่ือมองในทุกองค์กรในปัจจุบนัพบว่าความสุขในการท างานลง
เน่ืองจากปัจจยัในการท างาน ดงันั้นในทุกองค์มีการเนน้เร่ืองการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ        
มากข้ึน ซ่ึงองคก์รมีหนา้ท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสุข เน่ืองจากหากพนกังานมีความสุขแลว้จะส่งผลงานท่ี
ใหก้บัองคก์รซ่ึง เป็นปัจจยับวกท่ีในดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีความสนุกสนาน แมว้่างานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนัมี
จ านวนมาก แต่ถา้มีทีมท่ีดีพร้อมท่ีจะช่วยเหลือกนั ดว้ยความเต็มใจจนเกิดความผูกพนัธ์ภายในองค์กร ซ่ึง
องค์กรสามารถน าส่ิงท่ีกล่าวมาต่อยอดให้เป็นองค์กรท่ีมีความสุขได ้ถือเป็นส่ิงท่ีหนา้พอใจในทุกระดบัของ
องค์กรตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงพนกังานระดบัล่าง เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ภายในองค์กรใชเ้วลากบัการ
ท างานและการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีสามารถเสริมสร้างใหอ้งคก์รเป็นองคก์รท่ีมีความสุข 
ซ่ึงตอ้งมีการเรียนรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน 
 ทางดา้นพฤติกรรมของพนกังานใหส้ามารถท าตนเองใหเ้กิดความสุขไดด้ว้ยตวัเอง และหมัน่ทบทวน

ส่ิงท่ีท าในแต่ละวนั โดยให้ตรวจสอบว่าวนัน้ีมีขอ้เสียอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึน และหาตวัอย่างจากเพ่ือนพนกังาน

ดว้ยกนัวา่เขา้มีขอ้ดีอยา่งไร จากนั้นน ามาปรับใชก้บัตนเอง เพ่ือสร้างความสุขใหก้บัตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 

 การแบ่งเวลาส่วนตวักบัการท างานนั้นตอ้งยอมรับวา่ในองคก์รมีการแข่งขนัภายในทุกองคก์ร ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อครอบครัวยิ่งในปัจจุบนั สังคมไทยนั้นมีจ านวนการเกิดของประชากรลดลงทุกปีนัน่ แสดงให้

เห็นว่าคนในปัจจุบนัท างานหนกัจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือ สร้างครอบครัว ซ่ึงลองมองอีกมุมจะพบว่า

พนกังานในองคก์ร ท างานเกินเวลามากเกินไปหรือไม่ หากถามไปทางองคก์รส่วนใหญ่ก็จะตอบมาว่าเราไม่ได้

บงัคบัใหพ้นกังานตอ้งท างานเกินเวลาแต่พนกังานนั้นท าเองซ่ึงองคก์รไม่ไดบ้งัคบั แต่นั้นหมายถึงความสุขใน

การท างานลดลง  

 สุขภาพการท างานหนักหรือไม่มีเวลาพกัผ่อน มีผลต่อสุขภาพร่างกายของพนกังานและจิตใจของ

พนักงานท่ีเกิดจากความเคลียดในการท างานก็มีผลต่อความสุขในการท างานเช่นกัน ซ่ึงในระยะยาวนั้น          

จะน าโรคร้ายเขา้มาท าร้ายตวัพนกังานซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีคุณภาพ  แต่ถา้องคก์รสร้างใหอ้งคก์รเป็นองค์

ท่ีมีความสุขนั้นจะท าใหพ้นกังานภายในองคก์รเกิดความรักความผูกพนัผลงานท่ีองคก์รไดรั้บก็จะออกมาดี 

 จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมิน

ราคาหลกัทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส านกังานใหญ่) ว่ามีแนวทางใดบา้งท่ีจะสามารถพฒันาและแกไ้ข

ปัญหาเพ่ือใหอ้งคก์รเป็นองคก์รท่ีมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของพนกังาน ฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ส านกังานใหญ่)  

ขอบเขตงานวจัิย 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ความสุขในการท างานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพย์ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์(ส านกังานใหญ่)  ตั้งอยู่ เลขท่ี 63 พระราม 9 ซอย 7 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310   

ขอบเขตของเน้ือหา 
มุ่งเน้นความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ส านกังานใหญ่) โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี 
(1) ตวัแปรอิสระกล่าวคือ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคาร

สงเคราะห์(ส านักงานใหญ่) และฝ่ายสนับสนุนสินเช่ือนครหลวง (ส านักงานใหญ่) ไดแ้ก่ เพศ , อายุ , 
สถานภาพ , ระดบัการศึกษา , ฝ่ายงาน , ระยะเวลาในการท างาน และรายไดต่้อเดือน 

 (2) ตวัแปรตามกล่าวคือ ความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคา หลกัทรัพยธ์นาคาร
อาคารสงเคราะห์ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพท่ีแข็งแรง ,ดา้นค่าตอบแทน ,ดา้นการมีโอกาสในการศึกษาพฒันา
ความสามารถและทกัษะ ,ดา้นความภาคภูมิใจในงาน ,ดา้นการแบ่งความสมคุลระหว่างชีวิต ส่วนตวักบัการ
งานท่ีท า ,ความปลอดภยัในการท างาน ,การท างานเป็นทีม 

ขอบเขตด้านประชากร 
จ านวนบุคลากร ณ.ส้ินปี 2563 ฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพย(์ส านกังานใหญ่) มีจ านวน 89 ราย และ

ผา่ยสนบัสนุนสาขานครหลวง(ส านกังานใหญ่) มีจ านวน 219 ราย จึงมีพนกังานรวมกนัทั้งหมด 308 คน  
ขอบเขตระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีท าการศึกษางานวิจยัตั้งแต่ ธนัวาคม 2563 – กมุภาพนัธ์ 2564 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. เพ่ือให้ทราบถึงความสุขในการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส านกังานใหญ่) 
โดยจ าแนกจากหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลวา่ท างานอยา่งมีความสุขมากหรือนอ้ยอยา่งไร 
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2. เพ่ือให้ทราบขอ้มูลท่ีส่งผลดา้นความเคลียดของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคาร
อาคารสงเคราะห์(ส านกังานใหญ่) โดยคาดว่าจะไดรั้บขอ้มูลเพ่ือท่ีจะน ามาพฒันาแผนปรับปรุงในการท างาน
ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 3. เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์
(ส านักงานใหญ่) ท่ีร่วมตอบแบบสอบถามว่าต้องการอะไร เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีธนาคารท่ีมีความสุขให้เป็น
ธนาคารท่ีมีความสุขมากข้ึน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส านกังานใหญ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. ความหมายความสุขในการท างาน 
ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง (2556) ไดก้ล่าวไวว้่า “การสร้างสุข”  ซ่ึงมีฐานจากแนวคิดเร่ือง       “การสร้าง

สุขภาพ” ซ่ึงครอบคลุม 4 มิติคือ “กาย จิต สังคม ปัญญา” ธรรมนูญว่าดว้ยระบบ สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2552 ก า 

หนดความหมายของ “สุขภาพ” ไวว้่า “ภาวะ ของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทาง

สังคม เช่ือมโยงกนั เป็นองคร์วมอย่างสมดุล” และใหค้วามหมายของค า ว่า “ปัญญา” ว่าคือ “ความรู้ทัว่ รู้เท่า

ทนั และความเขา้ใจอย่างแยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ น าไปสู่

ความมีจิตอนัดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และนายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสุขภาวะ 4 ดา้น 

คือ กาย จิต ปัญญา สงัคม เช่ือมโยงกนัแบบบูรณาการ ดงัน้ี 

1.ดา้นสุขภาพท่ีแขง็แรง 
2.ดา้นค่าตอบแทน 
3.ดา้นการมีโอกาสในการศึกษาพฒันา 
    ความสามารถและทกัษะ 
4.ดา้นความภาคภูมิใจในงาน 
5.ดา้นการแบ่งความสมคุลระหวา่งชีวิตกบั
ส่วนตวักบัการท างาน 
6.ความปลอดภยัในการท างาน 
7.การท างานเป็นทีม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.ฝ่ายงาน 
6.ระยะเวลาในการท างาน 
7.รายไดต่้อเดือน 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรต้น 
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1) กาย ไดแ้ก่ ความแขง็แรง ปลอดสารพิษ ปลอดภยั มีปัจจยัส่ี  
2) จิต ไดแ้ก่ ความดีความงาม ความสงบ ความมีสติ  
3) ปัญญา ไดแ้ก่รู้รอบ รู้เท่าทนั ท าเป็น อยูร่่วมกนัเป็น บรรลุอิสรภาพ  
4) สงัคม ไดแ้ก่ สงัคมสมัพนัธ์สงัคมเขม้แขง็ สงัคมยติุธรรม และ สงัคมสนัติ  
ซ่ึงฐานทั้ง 4 ประการน้ี เม่ือพิจารณาในประเด็นย่อย มีส่วนอย่างส าคญัต่อการ มีสุข-ทุกข์ของผูค้น

โดยเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์หรือท างาน ร่วมกนัอยูเ่ป็นหมู่คณะ 
 แนวคิดและทฤษฎส่ีวนทีเ่กีย่วข้องกบัความสุขในการท างาน 
 Bruce, W. M., & Blackburn, J. W. (1992) อา้งถึง วรันธร ทรงเกียรติศกัด์ (2558) กล่าวว่า
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพชีวิตในการท างานซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความสุขในการท างานโดยมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ีกล่าวคือ การมีค่าแรงท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ,การท่ีมีสภาพการท างานท่ีไม่มีอุบติัเหตุ
และความปลอดภยั ,การมีโอกาสในการศึกษา พฒันาความสามารถและทกัษะ ,ความกา้วหนา้ในอนาคตและค
วามัน่คง ,การไดมี้โอกาสปฎิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในองคก์รและหวัหนา้งาน ,การมีระบบการบริหารท่ีดี ,
การแบ่งเวลาส่วนตวักบัเวลางานไดอ้ยา่ง ,ความภาคภูมิใจในงานและหวัหนา้งาน  
ประวตัิความเป็นมาของ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 

ข้อมูลทั่วไปธนาคารอาคารสงเคราห์  ท่ีตั้ง 63 ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 (ส านกังานใหญ่)  

ประวตัิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในสังกดั
กระทรวงการคลงัจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยด าเนินธุรกิจตาม
พระราชบญัญติั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงออกโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นกลไกส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคม ดา้นท่ีอยู่อาศยัควบคู่ไปกบัการสร้างโอกาสใหค้นไทยมีบา้นเป็นของตวัเอง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลาง ตามเจตนารมณ์ในการจดัตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีไดถู้ก
ตราไวใ้นพระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นางสุมาลี ดวงกลาง (2560) ไดก้ล่าวไวว้่า สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีนั้นย่อมน าความสุขมาใหแ้ก่
คนท างาน โดยการจะมีสุขภาพท่ีดีนั้นไม่สามารถซ้ือหามาไดต้อ้งเป็นการกระท าดว้ยตนเอง กิจกรรมต่างๆ ท่ี
ด าเนินการเก่ียวกบัสุขภาพในหน่วยงานนั้น มีหลายกิจกรรมท่ีน าไปสู่ความมีสุขภาพดี เช่นกิจกรรม ออกก าลงั
กายก่อนท างาน หรือหลงัเลิกงาน การแข่งขนักีฬาความยัง่ยืนในการด าเนินกิจกรรมด้าน สุขภาพดีนั้นมี
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องคป์ระกอบท่ีส าคญัซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดด้ าเนินการสร้างสุขภาพคนไทย หรือท่ี รู้จกัในช่ือ“โครงการ
เมืองไทยแข็งแรง” มีเป้าหมาย “คนไทยแข็งแรงเมืองไทยข็งแรง”โดยมีการสร้าง สุขภาพท่ีดีของคนไทยดว้ย
“6อ” คือ อาหาร,ออกก าลงักาย,อารมณ์,อโรคยา,อบายมุข สรุปผล ดา้นสุขภาพกายและใจดี ผลการศึกษาพบว่า
ความสุขในการท างานของเจา้าหนา้ท่ีทณัฑ์สถานโรงพยาบาลราชทณัฑด์า้นสุขภาพกายและใจดี อยู่ในระดบั
มากมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.90 จะเห็นไดว้่า เจา้หนา้ท่ีทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑมี์ความเช่ือมัน่ว่าตนเองมี 
สุขภาพดี มีร่างกายท่ีแข็งแรงโดยเจา้หนา้ท่ีจะใช่เวลาว่างหลงัจากเลิกงานไปออกก าลงักายท่ีสวนสาธารณะ
หรือห้องออกก าลงักายภายในหน่วยงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของร่างกายทั้งน้ี ทณัฑสถานโรงพยาบาล
ราชทณัฑ์ไดจ้ดัให้มีการทดสอบสมรรถนะของร่างกายและการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือท่ีจะไดท้ราบว่า
เจา้หนา้ท่ีมีร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ และเจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ เป็นการส่งเสริมความความพร้อมในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) 

ศรินญา ปูเต๊ะ (2552)ไดก้ล่าววา่ชีวิตในการท างานดา้นต่างๆ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนท่่ีเพียงพอ
และยติุธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถดา้นความ
มัน่คง และกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมในองคก์ารดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความ
สมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัดา้นการค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม/องคก์ารและ
ความผูกพนัต่อองค์การ 3 ด้าน ไดแ้ก่ ความผูกพนัต่อองค์การดา้นความรู้สึก ด้านความต่อเน่ือง และดา้น
บรรทดัฐานของสงัคม 

ปพิชญา วะนะสุข (2552) ไดก้ล่าวไวว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน โดยเลียงตามล าดบั
ปัจจยัทางดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจยัดา้นค่านิยมขององค์กรปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน 
ปัจจยัดา้นผูน้ า และปัจจยัดา้นความรักในงานซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยดา้น
การแบ่งความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวักบังานท่ีท าอยู ่

ปริณดา สมควร (2557) ไดก้ล่าววา่ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานในภาพรวม จากการศึกษา
พบว่าการวดัระดบัความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการอ านวยการ 
ส านักงานตรวจคนเขา้เมืองภาพรวมอยู่ในระดบัสูงเน่ืองจากขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการ อ านวยการ
ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองมีความสามารถในการบริหารจดัการการใชชี้วิตและการท างานใหเ้กิดความสมดุล
กบัความตอ้งการและทรัพยากรท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างลงตวัและมีประสิทธิภาพจึงน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน
และความสุขในการด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งการรู้จกัแบ่ง เวลาใหก้บัตนเอง ครอบครัว การท างาน 
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ปวีนิตย ์มากแกว้(2557)ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัดา้นความสามารถและทกัษะในการท างานท่ีมี อิทธิพลต่อ

สมรรถนะของพนกังานใน ดา้นการติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน หรืองานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นความรู้

วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ดา้นความเช่ียวชาญ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวา้ง และทกัษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 

ซ่ึงจะส่งผลให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและท าให้พนักงานมีโอกาสได้กา้วไปสู่ใน

ต าแหน่งท่ีสูงและสามารถพฒันาตวัเองข้ึนไปในระดบัสูงได ้ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ดา้นสมรรถนะมีระดบั

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากดา้นความภูมิใจการท่ีท า 

วาริณี โพธิราช (2558)ไดก้ล่าวไว ้คุณภาพชีวิตการในการท างานอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้น

ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม เห็นดว้ย ในระดบัมากซ่ึง ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้สึก

ภูมิใจในองคก์รของตนเองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นการบ ารุงศิลปวฒันธรรมาน 

อิทธิพร เขาแกว้ (2562) กล่าวไวว้่า ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานเม่ือพิจารณาแลว้

พบว่า ขอ้ท่ีมีความสุขอยู่ในระดบัมาก คือการมีประกนัภยัแก่ผูป้ฎิบติังานมีการตรวจสุขภาพบประจ าปีแผน

ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและมีการจดัเคร่ืองมือท่ีมีความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ส ารวจกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจก
แบบสอบถามส ารวจกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชาการท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีจ านวน 308 คน โดยผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการค านวณหากลุ่มตวัอย่างกรณีท่ีทราบ
จ านวนประชากรทั้งหมดดว้ยวิธีการค าณวนของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5%  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ฝ่ายงาน ระยะเวลาการท างาน รายได้ ระยะเวลาใน
การป ฏิบั ติ ง าน  สถานะในหน่วยง าน  วิ ธี ก า ร เข้า รั บการอบรมในค ร้ั ง น้ี โดย  มี จ านวน  7  ข้อ                       
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 ส่วนท่ี 2 โดยงานวิจยัน้ี เลือกแบบวิธีวดัของลิเดิร์ต ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นแยกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี เห็น
ดว้ยมากท่ีสุด = 5,เห็นดว้ยมาก = 4,เห็นดว้ยปานกลาง =3 เห็นดว้ยนอ้ย = 2เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การสร้างแบบสอบถามเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคาร
อาคารสงเคาระห ์และตรวจสอบเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้มีความครอบคลุม และสามารถเขา้ถึงวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยัไดห้รือไม่ ของผูเ้ช่ียวชาญจากการใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั ซ่ึงเกณฑท่ี์ใชต้รวจ
พิจารณาในแต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี                                                                                                                           
1.ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้                                                                      
2.ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยมีทั้ งรูป
แบบสอบถามส่งผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) และบนโปรแกรม Google Form เพ่ือจดัท าลิงค ์
และส่งลิงค์แบบสอบถามผ่านช่องทางไลน์ แจกเป็นเอกสารเพ่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม พร้อมรับ
แบบสอบถามคืนเพ่ือวิเคราะห์ต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการประเมินผลวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงค่าสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 

 7.1  ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับเพ่ือการวิเคราะห์และอธิบายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  

 7.2  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง ( ̅) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังาน 

 3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับเพ่ือการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนกังาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ54.6 และเป็นเพศหญิง 79 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ส่วนใหญ่ มีอายุ 26 -30 ปี 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ 31-35 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ไม่เกิน 25 ปี 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 , 41 ปี ข้ึนไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ 36 -40 ปี จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 มีสถานภาพสมรส 86   คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 สถานภาพโสดจ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ และแยกกนัอยู่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 126 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.4 ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6และระดบัการศึกษาปริญญาเอก 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.6  ตามล าดบั 
แบ่งเป็นพนกังานฝ่ายสายงานสนบัสนุนสาขานครหลวง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 และพนกังานฝ่าย
ประเมินราคาหลกัทรัพย ์จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1  มีระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 67 คิด
เป็นร้อยละ 38.5 ระยะเวลาในการท างานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 ระยะเวลาท างาน      
11-15 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และอายงุานตั้งแต่ 16 ปี ข้ึนไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9      
มีรายได ้15,001 – 25000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 รายได ้25,001 – 35,000 บาท จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.1 รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และมากกว่า 35,001 บาท 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคา
หลกัทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์(ส านกังานใหญ่)มี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพท่ีแขง็แรง ,ดา้นค่าตอบแทน ,
การมีโอกาสในการศึกษาพฒันาความสามารถและทกัษะ ,ความภาคภูมิใจในงาน ,ดา้นการแบ่งความสมคุล
ระหว่างชีวิตกบัส่วนตวักบัการท างาน ความปลอดภยัในการท างาน ,การท างานเป็นทีม  ซ่ึงผูว้ิจยัท าการ
วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าความสุขในการท างานของพนกังานฝ่าย
ประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์ส านักงานใหญ่  โดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก(  ̅= 
4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความภาคภูมิใจในงาน( ̅ = 4.19),ดา้นการท างานเป็นทีม( ̅ = 4.11)  
,ดา้นสุขภาพท่ีแขง็แรง( ̅ = 4.05)  ,ดา้นความปลอดภยัในการท างาน( ̅ = 4.05)  ,ดา้นการมีโอกาสในการศึกษา
พฒันาความสามารถและทกัษะ( ̅ = 4.04)  , ดา้นค่าตอบแทน( ̅ = 4.01)  ,ดา้นการแบ่งความสมคุลระหว่าง
ชีวิตกบัส่วนตวักบัการท างาน ( ̅ = 4.00) ตามล าดบั 

สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคารสงเคราะห์
(ส านกังานใหญ่) ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
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ละ54.6 และเป็นเพศหญิง 79 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ดา้นอายุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26 -30 ปี 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ 31-35 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ไม่เกิน 25 ปี 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 , 41 ปี ข้ึนไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ 36 -40 ปี จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ดา้นสถานภาพสมรส 86   คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 สถานภาพโสดจ านวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ และแยกกนัอยู ่7 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6  และระดบัการศึกษาปริญญาเอก 1 คนคิด
เป็นร้อยละ 0.6  ดา้นสายงานซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสายงานสนบัสนุนสาขานครหลวง จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 และพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพย ์จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1   
โดยมีระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่ 6-10 ปี จ านวน 67 คิดเป็นร้อยละ 38.5 ระยะเวลาในการท างานไม่เกิน 
5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 ระยะเวลาท างาน 11-15 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และอายุ
งานตั้งแต่ 16 ปี ข้ึนไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ซ่ึงรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามนั้นส่วนใหญ่จะมี
รายไดต้ั้งแต่ 15,001 – 25000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 รายได ้25,001 – 35,000 บาท จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และมากกว่า 35,001 
บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 

.ความสุขในการท างานของพนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ส านกังานใหญ่) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ดา้นความ
ภาคภูมิใจในงาน,ดา้นการท างานเป็นทีม,ดา้นสุขภาพท่ีแข็งแรง,ดา้นความปลอดภยัในการท างาน,ดา้นการมี
โอกาสในการศึกษาพฒันาความสามารถและทกัษะ, ดา้นค่าตอบแทน  ,ดา้นการแบ่งความสมคุลระหว่างชีวิต
ส่วนตวัการงานท่ีท า ตามล าดบั 

อภิปรายผล  

ดา้นสุขภาพท่ีแข็งแรงโดยรวมอยู่ในระดบั “ เห็นดว้ยมาก ”เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดคือท่านคิดว่าสุขภาพทางร่างกายท่ีแข็งแรงส่งผลใหท่้านมีความสุขในการท างาน,ท่านคิดว่าการ
ออกก าลงักายเป็นประจ าส่งผลใหท่้านมีความสุขในการท างาน,ท่านคิดวา่การปราศจากซ่ึงความเครียดส่งผลต่อ
ความสุขในการท างาน,ท่านพอใจในผลตรวจสุขภาพประจ าปีของตวัท่าน,ท่านคิดว่าเวลาในการพกัผ่อนของ
ท่านในแต่ละวนัมีความเพียงพอ ตามล าดบั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสุมาลี ดวงกลาง (2560) 
ซ่ึงศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานดา้นสุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ซ่ึงผลการ อยู่ในระดบัมาก จึงท าให้มี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
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ดา้นค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดบั “ เห็นดว้ยมาก “เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีเห็นดว้ย
มากท่ีสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจต่อเงินโบนสัหรือเงินท่ีนอกเหนือจากค่าจา้งและเงินเดือน,ท่านคิดว่าท่าน
พอใจกับสวสัดิการท่ีได้รับจากธนาคารประจ าปีของตัวท่าน,ท่านคิดว่าค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับมีความ
เหมาะสมและยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบติังาน ,ท่านคิดว่าความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ,ท่านคิดว่ารายรับท่ีทางองคก์รจ่ายใหท่้านเพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ในปัจจุบนั ตามล าดบัมีความไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรินญา ปูเต๊ะ (2552)ซ่ึงศึกษาดา้นผลตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นการมีโอกาสในการศึกษาพฒันาความสามารถและทกัษะโดยรวมอยู่ในระดบั “ เห็นดว้ยมาก ” 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือท่านมีความพร้อมท่ีจะรับความรู้ใหม่ๆจากสายงานอ่ืนท่ี
อยู่ภายในองค์กร ,ท่านสามารถพฒันาความรู้ในการท างานของ,ตัวท่านเองและสามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น,
หวัหนา้งานของท่านมีการถ่ายทอดความรู้รวมถึงทกัษะในการท างาน,หวัหนา้งานของท่านสนบัสนุนใหท่้าน
แสวงหาความรู้ใหม่ๆจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอยูเ่สมอ,หวัหนา้งานของท่านมีการรับความคิดเห็น
เพ่ือน ามาปรับปรุงในส่วนงานในตามล าดบัซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวีนิตย ์มากแกว้(2557)ได้
กล่าวว่าปัจจยัดา้นความสามารถและทกัษะในการท างานท่ีมี อิทธิพลต่อสมรรถนะของพนกังานในดา้นการ 
ติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความรู้วิทยาการ หรือ เทคโนโลยี ใหม่ๆ 
ดา้นความเช่ียวชาญ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวา้งและทกัษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารท างานของ
พนกังานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและท าให้พนกังานมีโอกาสไดก้า้วไปสู่ในต าแหน่งท่ีสูงและสามารถพฒันา
ตวัเองข้ึนไปในระดบัสูงได ้ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ดา้นสมรรถนะมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

ดา้นความภาคภูมิใจใน โดยรวมอยู่ในระดบั “ เห็นดว้ยมาก ”เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดคือท่านมีความภูมิใจเสมอหากสามารถท างานท่ีไดรั้บเสร็จก่อนก าหนด,ท่านรู้สึกดีหากสามารถ
อธิบายเก่ียวกบังานของท่านเพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาใหก้บับุคคลอ่ืนได ้และขอ้ท่ี “ เห็นดว้ยมาก”ท่านมี
ความภูมิใจเสมอหากท่านท าไดรั้บการช่ืนชมในผลงาน,ความภาคภูมิใจในการท่ีไดร่้วมท างานกบัองคก์รท่ีท า
ให้คนไทยมีท่ีอยู่อาศยั,หากมีโอกาสท่านจะบอกเร่ืองราวดีๆในท่ีท างานให้ผูอ่ื้นรับรู้เสมอ ตามล าดบัซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาริณี โพธิราช (2558) ไดก้ล่าวไวคุ้ณภาพชีวิตการในการท างาน อยู่ในระดบัมาก
โดยเฉพาะดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม เห็นดว้ย ในระดบัมาก 

ดา้นการแบ่งความสมคุลระหว่างชีวิตกบัส่วนตวักบัการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั“ เห็นดว้ยมาก ” 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือองคก์รมีการก าหนดวนัลาแก่พนกังานอย่างเหมาะสม ,
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องคก์รมีแผนการท างานและช่วงเวลาการท างานท่ีชดัเจน,องคก์รใหท่้านท างานมากเกินไปจนไม่สามารถแบ่ง
เวลาใหค้รอบครัว ตามล าดบัซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริณดา สมควร (2557)ไดก้ล่าวความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างานในภาพรวมระดบัความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของขา้ราชการต ารวจ
กองบงัคบัการอ านวยการ ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองภาพรวมอยู่ในระดบัสูงเน่ืองจากขา้ราชการต ารวจ กอง
บงัคบัการ อ านวยการส านักงานตรวจคนเขา้เมืองมีความสามารถในการบริหารจดัการการใชชี้วิตและการ
ท างานให้เกิดความสมดุลกบัความตอ้งการและทรัพยากรท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างลงตวัและมีประสิทธิภาพจึงน าไปสู่
ความส าเร็จในการท างานและความสุขในการด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอย่างดีทั้งการรู้จกัแบ่ง เวลาให้กบัตนเอง 
ครอบครัว การท างาน 

ความปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบั “ เห็นดว้ยมาก“เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ี
เห็นดว้ยมากท่ีสุดคือองค์กรมีจดัซ้อมแผนป้องกนัอคัคีภยัในแต่ละปีไดอ้ย่างความเหมาะสม,ท่านพอใจใน
ประกนัอุบติัเหตุและสิทธ์ิการรักษาท่ีทางองคก์รจดัให,้ท่านมีความพอในการจดัอบรมอาชีวอนามยัท่ีองคก์รจดั
ข้ึน,องคก์รมีการจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท างานท่ีมีความปลอดภยั ,ท่านคิดว่าพาหนะท่ีทางองค์กรจดั
ให้มีความปลอดภยั ตามล าดบั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิทธิพร เขาแกว้ 2562 กล่าวไวว้่า ดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในการท างานเม่ือพิจารณาแลว้พบว่า ขอ้ท่ีมีความสุขอยู่ในระดบัมาก คือการมี
ประกนัภยัแก่ผูป้ฎิบติังานมีการตรวจสุขภาพบประจ าปีแผนฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนในท่ีท างานอย่างเหมาะสมและ
มีการจดัเคร่ืองมือท่ีมีความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 

ดา้นการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดบั “ เห็นดว้ยมาก “เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีเห็น
ดว้ยมากท่ีสุดคือท่านการไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเม่ือท่านตอ้งการความช่วยเหลือเสมอ,ท่านมี
ความเต็มใจท่ีจะท างานอ่ืนท่ีไดร้้บมอบหมายถึงแมว้่าจะเป็นงานท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความรับผิดชอบของท่าน,หาก
ท่านไม่สามารถมาท างานเพ่ือนร่วมทีมของท่านมีความสามารถสานต่องานท่ีท่านท าคา้งไวไ้ดอ้ย่างเต็มใจ ,
องค์กรมีการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความสามคัคีในการท างานตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นางสาวปพิชญา วะนะสุข(2552) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน โดยเลียงตามล าดบั
ปัจจยัทางดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจยัดา้นค่านิยมขององค์กรปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน 
ปัจจยัดา้นผูน้ า และปัจจยัดา้นความรักในงานซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

1.ควรท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกบันโยบายและระเบียบของธนาคาร เพ่ือน าไปสู่การปรับใชก้บั
การท างานให้มีความสอดคลอ้งกบัความสุขในการท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคาร
อาคารสงเคราะห์(ส านกังานใหญ่) 
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2.ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ียงัคงมีอีกหลายตัวแปรท่ีมีผลกระทบด้านความสุขในการท างานของ
พนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคาสงเคราะห์(ส านกังานใหญ่) อีกหลายประการ ซ่ึงควรน าตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขเช่น ความตอ้งการ หรือคุณภาพชีวิต มาเป็นตวัแปรในการศึกษาความสุขในการ
ท างานของพนกังานฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพยธ์นาคารอาคาสงเคราะห์(ส านกังานใหญ่) 
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