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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนายกระดับศักยภาพ
ของประเทศและพัฒนาคนในทุกมิติ ทุกชวงวัย ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ การสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม รวมทั้งสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม1 ซึ่งสอดรับกับเปาหมายของกระทรวง
สาธารณสุขในการมุงเนนให “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”สูวิสัยทัศนในการเปน
องคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ภายใตยุทธศาสตรดังกลาวฯ ไดกำหนด
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนและพัฒนาดานสาธารณสุข ไว 4 ประเด็น ประกอบดวย การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) การบริการเปนเลิศ (Service 
Excellence) บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และการบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) โดยเฉพาะประเด็นบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลถือวาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคา และมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ันจึงกำหนดยุทธศาตร
การพัฒนากำลังคนไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกำลังคนอยางมี
เอกภาพและประสทิธิภาพ (HRH Strategy and Organization) 2) การผลิตและพัฒนากำลังคนอยางเพียงพอและ
มีคุณภาพ (HRH Development) 3) การบริหารกำลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด ดึงดูดและธำรงรักษากำลังคน
คุณภาพ (HRH Management) และ 4) การสรางภาคีเครือขายกำลังคนดานสุขภาพใหเขมแข็งและย่ังยืน (HRH 
Network) เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนากำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตอไป2 ในการศึกษาครั้งน้ี
จะกลาวถึงเฉพาะประเด็นการดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดมีการถายทอด
ตัวช้ีวัดและแนวทางการดำเนินงานลงสูหนวยงานทุกระดับทั้งหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
โดยกำหนดใหมีการวัดดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy work life index) โดยใชเครื่องมือ HAPPINOMETER 
ซึ่งเปนเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Happy) ความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร 
(Engagement) รวมทั้งวัดสมดุลชีวิตการทำงาน ซึ่งภายหลังจากที่กรมควบคุมโรคไดรับการถายทอดตัวช้ีวัดและ
แนวทางการขับเคลื่อนความสุขกระทรวงสาธารณสุข ป 2563 แลว ไดดำเนินการถายทอดลงสูหนวยงานภายใต
สังกัดกรมควบคุมโรคทุกแหง โดยผนวกกับการดำเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
พ.ศ. 2563 – 2567 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน สูการเปนองคกรแหงความสุข 
ความผูกพัน และสุขภาวะองคกรที่ ดี  โดยกำหนดมาตรการการดำเนินงานที่สำคัญ 4 มาตรการ ไดแก   
1) การพัฒนากลไกขับเคลื่อนใหเกิดระบบนิเวศในการทำงาน (work-friendly ecosystem) ที่มีความสุขและ
สุขภาพที่ดี 2) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความสุขและความผูกพัน 3) เรงรัดใหเกิดการพัฒนาองคกรและความ
ผูกพันตอองคกรอยางย่ังยืน และ 4) พัฒนากลไกเสริมสรางใหเกิดคนดีในองคกร จุดเนนการดำเนินงาน 3 มิติ 
ไดแก สุขภาพกายดี (Happy Body) สุขภาพการเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work Life)3 
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กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (กอพ.) เปนหนวยงานภายใตสังกัดกรมควบคุมโรคที่มีภารกิจ
หลักในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี 
ภายใตวิสัยทัศน “ประชาชนไดรับการปองกันควบคุมโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคไวรัสตับอักเสบ 
บี และซี ระดับมาตรฐานสากล ภายในป 2580” ซึ่งจากการประเมินความสุขและความผูกพันของบุคลากร กอพ.
ปงบประมาณ 2562 พบวา คาเฉลี่ยความสุขของบุคลากร เทากับ รอยละ 63.45 โดยมิติที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  
3 ลำดับ ไดแก มิติจิตวิญญาณดี (Happy Soul) คาเฉลี่ยรอยละ 73.14 มิติน้ำใจดี (Happy Heart) คาเฉลี่ย 
รอยละ 70.06 และมิติสังคมดี (Happy Society) คาเฉลี่ยรอยละ 65.54 และมิติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 ลำดับ 
ไดแก มิติการเงินดี (Happy Money) คาเฉลี่ยรอยละ 55.16 มิติผอนคลายดี (Happy Relax) คาเฉลี่ยรอยละ 
55.88 และมิติใฝรูดี (Happy Family) คาเฉลี่ยรอยละ 61.35 สวนคาเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร เทากับ 
รอยละ 63.79 โดยบุคลากรกลาวถึงองคกรในแงดี (Say) รอยละ 62.01 อยากอยูกับองคกร (Stay) รอยละ 
58.38 และภูมิใจในองคกร (Strive) รอยละ 71.00 แมวาความสุขและความผูกพันของบุคลากรจะมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นทุกป แตก็เปนเรื่องทาทายของหนวยงานในการออกแบบกิจกรรมหรือแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับ
ความตองการของบุคลากร เน่ืองจากสภาวการณของหนวยงานทีเ่ปลี่ยนแปลงไปทัง้จากปจจัยภายในหนวยงาน เชน 
การปรับเปลี่ยนผูบริหาร โครงสราง อาคารสถานที่ ฯลฯ และปจจัยภายนอก เชน การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ 
อุบัติใหม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม ฯลฯ ซึ่งปจจัยดังกลาวลวนสงผลตอการใช
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากร ทำใหบุคลากรเกิดภาวะเครียด รายไดไมเพียงพอตอรายจาย 
รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและการแสวงหาความรูใหม ๆ สงผลใหบุคลากรมีการโอน ยาย หรือ
ลาออกเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในทุกๆป ทั้งน้ีอาจเกี่ยวของกับสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน ซึ่งมักแตกตาง
กันไปในแตละบุคคล เน่ืองจากความตองการและบทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน   

จะเห็นไดวานอกจากความสุข และสมดุลชีวิตการทำงานแลว ความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร 
ก็ถือวาเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยเสริมใหการดำเนินงานขององคกรบรรลุตามเปาหมาย เน่ืองจากหากบุคลากรมี
ความผูกพันตอองคกรสูง ยอมยินดีอุทิศแรงกายแรงใจ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ ซึ่งสงผลโดยตรงตอคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดวย โดยบุคลากรจะ
เกิดความผูกพันตอองคกรไดก็ตอเมื่อจุดมุงหมายหรือความตองการของเขาไดรับการตอบสนองจากองคกร4 จึงเปน
สิ่งทาทายของหนวยงานที่จะทำอยางไร เพ่ือใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอองคกร เกิดความรูสึกรวมในการเปน
เจาขององคกร และเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา จากที่กลาวมาขางตน 
ภายใตสภาวการณของหนวยงานที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกหนวยงานที่อาจสงผลตอสมดุล
ชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันของบุคลากร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา ปจจัยเหลาน้ีมีความสัมพันธกัน
หรือไม อยางไร ทั้งน้ีผลการวิจัยอาจนําไปสูการพัฒนานโยบายหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงานเสริมสราง
ความสุขและความผูกพันของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในอนาคต รวมทั้งสามารถนำ
ผลการวิจัยไปปรับใชในหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีบริบทคลายคลึงกันไดตอไป 
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1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 วัตถุประสงคทั่วไป 
 เพ่ือศึกษาสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

1.2.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 
1) เพ่ือพรรณนาปจจัยสวนบุคคล สมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
3) เพ่ือหาปจจัยพยากรณความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 1) สมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ อยูในระดับมีความสุข 
 2) สมดุลชีวิตการทำงานและความสุขมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกอง 
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

3) สมดุลชีวิตการทำงานและความสุขอยางนอย 1 มิติที่สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 
 
1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1) สมดุลชีวิตการทำงาน หมายถึง การกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตใหมีสัดสวนที่เหมาะสมสำหรับ
งาน ครอบครัว สังคม และตนเอง 

2) ความสุข หมายถึง ความรูสึกเปนสุขของบุคลากร ซึ่งแบงเปน ความสุข 9 มิติ ดังน้ี 
2.1) สุขภาพกายดี (Happy Body) หมายถึง การที่ บุคคลมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  

มีพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัย และมีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนอง 
2.2) ผอนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแตละวัน 

เพ่ือการพักผอนไดอยางมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปญหาของตนเอง และทำชีวิตใหงาย สบาย ๆ 
2.3) น้ำใจดี (Happy Heart) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีสวนรวมในการสราง

ประโยชนใหกับสวนรวม และมีเมตตากับคนรอบขาง 
2.4 ) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การที่ บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม 

ศีลธรรม รูแพรูชนะ รูจักให และมีความกตัญูรูคุณ  
2.5) ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกผูกพัน เช่ือใจ มั่นใจ 

และอุนใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง 
2.6) สังคมดี (Happy Society) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนบาน ไมทำ

ใหผูอ่ืนเดือนรอน ไมเอาเปรียบผูคนรอบขาง และไมทำใหสังคมเสื่อมถอย 
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2.7) ใฝรูดี (Happy Brain) หมายถึง การที่บุคคลมีความต่ืนตัว กระตือรือรนในการเรียนรู 
สิ่งใหม ๆ เพ่ือปรับตัวใหเทาทัน ต้ังรับการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยูเสมอ 

2.8) การเงินดี (Happy Money) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใชจายเงิน มีความสามารถ 
และพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จาย และออมเงินในแตละเดือน 

2.9) การงานดี (Happy Work Life) หมายถึง การที่ บุคคลมีความสบายใจในที่ทำงาน  
มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองคกร มีความมั่นใจในอาชีพรายได และมีความพึงพอใจกับ
ความกาวหนาของตนเองในองคกร 
 3) ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกที่บุคลากรรูสึกวา ยึดมั่น เช่ือมั่น ยอมรับในเปาหมาย
และคานิยมขององคกร รูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความเต็มใจและมั่นใจอุทิศตนอยางเต็มที่ที่จะ
ปฏิบัติงานเพ่ือองคกร มีความซื่อสัตยจงรักภักดีโดยไมคิดจะลาออกจากองคกร 
 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study)  
มีขอบเขตการศึกษา ดังน้ี 

1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ศึกษาวิเคราะหขอมูลผลการประเมินสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จากแบบประเมินความสุขดวยตนเอง (Happinometer) 
 1.5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

เก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรประเภทขาราชการ บุคลากรราชการลูกจางประจำ บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจางโครงการ ของกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ปฏิบัติงานอยู จริง  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ทั้งหมด จำนวน 230 คน  

1.5.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลต้ังแตเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 

 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ใชเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในองคกร เพ่ือใหเกิดผลการปฏิบัติงาน 
ที่ดีเย่ียม และบรรลุเปาหมายขององคกร 

2) ใชเปนขอมูลสำหรับการวางแผนปฏิบัติการเสริมสรางความสุขและความผูกพันของบุคลากรใน
องคกร เพ่ือนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
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1.7 กรอบแนวคิดการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งน้ี มีกรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังน้ี  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสขุของบุคลากร (Happy) 

• สุขภาพกายดี (Happy Body) 

• ผอนคลายดี (Happy Relax) 

• น้ำใจดี (Happy Heart) 

• จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

• ครอบครัวดี (Happy Family) 

• สังคมดี (Happy Society) 

• ใฝรูดี (Happy Brain) 

• การเงินดี (Happy Money) 

• การงานดี (Happy Work Life) 
 

สมดุลชีวิตการทำงาน 

(Work Life Balance) 

ความผูกพันตอองคกร (Engagement)  

ของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอ 

ทางเพศสัมพนัธ 

• กลาวถึงองคกร (Say) 

• อยูกับองคกร (Stay) 

• ภูมิใจองคกร (Strive) 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอ

องคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูศึกษาได
ทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ 
ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสมดุลชีวิตการทำงาน 
สวนที่ 2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสุขในการทำงาน 
สวนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร 
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับสมดุลชีวิตการทำงาน 
1.1 ความหมายของสมดุลชีวิตการทำงาน 
 พิชิต เทพวรรณ กลาววา ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน เปนความสามารถในการบริหารของ
แตละบุคคล อันสามารถรักษาดุลยภาพในการจัดสรรบทบาทหนาที่และภาระความรับผิดชอบของตนที่ดำรงอยู
ทามกลางบทบาทที่หลากหลายในการดำเนินชีวิตระหวางการทำงาน การใชชีวิตสวนตัวและครอบครัวใหสอด
ประสานสัมพันธกัน ซึ่งจะชวยใหบุคคลน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ ดี เกิดความพึงพอใจในชีวิตและการทำงานจาก
ความสามารถในการจัดการบทบาทหนาที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาวะแวดลอมทีแ่ตกตางกัน5  
 หทัยทิพย ลิ้วสงวนกุลธร ไดใหความหมายของสมดุลชีวิตกับการทำงาน หมายถึง ความสามารถของ 
แตละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการทำงานและกิจกรรมตาง ๆ ไมวาชีวิตสวนตัว ครอบครัว  
การสรางสัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมในยามวางใหมีความพอเหมาะพอดี แตการจัดการกับบทบาททั้งดาน
ชีวิตและการทำงานไมไดหมายความวา เวลาที่ใชไปกับแตละบทบาทตองแบงสัดสวนละเทา ๆ กัน แตขึ้นอยูกับ
ความสำเร็จ คุณคา ประสิทธิภาพของบทบาทน้ัน ๆ และสามารถกอใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของคน ๆ 
น้ันไดหรือไมเพียงใด โดยสมดุลชีวิตกับการทำงาน (Work life Balance) เปนปจจัยสำคัญที่สงเสริมใหบุคลากรใน 
องคกรเกิดคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ซึ่งเปนความคาดหวังและความตองการของบุคลากรในความพยายามที่จะ
สรางความสมดุลระหวางการทำงานและชีวิตสวนตัวของตนเองใหเพ่ิมมากขึ้น มนุษยวัยทำงานทุกคนตอง
รับผิดชอบบทบาทหลายอยางในเวลาเดียวกัน เชน ตองทำงาน ตองดูแลสมาชิกในครอบครัว ตองดูแลชีวิตตนเอง
ใหมีความสุข ตองพัฒนาความรู ความสามารถ เปนตน ซึ่งองคกรไมควรมองขามและควรใหความสำคัญตอสิ่ง
เหลาน้ี เน่ืองจากสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถของบุคลากรได6  
 A. Roger Merrill และ Rebecca Merrill กลาวถึง องคประกอบของชีวิตคนทั่วไป มีองคประกอบที่
สำคัญ 5 ดานดังน้ี 1) ดานการทำงาน หมายถึง หนาทีก่ารงานหรืออาชีพซึ่งเปนสิ่งที่ชวยผลักดันใหเกิดความคิด
สรางสรรค 2) ดานครอบครัวเปนการสรางความสุขสวนบุคคลที่นำไปสูความสำเร็จที่ชวยผลักดันใหเกิดความสุข
ในการใชชีวิตภายในสังคม 3) ดานเวลา เวลาเปนสิ่งสำคัญที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในทุก ๆ อยางของชีวิต 
ดังน้ันทุกคนจึงตองทำใหเกิดสมดุลกับดานอ่ืน ๆ ของชีวิต 4) ดานการเงินเปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่ชวยใหบุคคล
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สามารถที่จะดดำรงชีวิตไดในปจจุบันและอนาคตและเกี่ยวของกับการทำงาน ครอบครัว และเวลา 5) ดาน
สติปญญา เน่ืองจากชีวิตของคนเราไมหยุดน่ิงสิ่งที่เราควรตองทำ คือ การพัฒนาดาน สติปญญา และการสราง
สมดุลใหกับชีวิตเพ่ือเติมเต็มชีวิตทุกดาน และทำใหทุกฝายเกิดความพึงพอใจ7 

Jeff Hyman และ Juliette Summers กลาววา ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน มีความหมาย
ประกอบดวยคํา 3 คํา คือ งาน หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวของการทำงานตามเวลางานปกติและทำนอกเวลางาน 
ชีวิต หมายถึง การใชชีวิตกับ ครอบครัว การมีอิสระในการใชเวลาพักผอนสวนตัว และสมดุล หมายถึง การแบง 
เวลาใหแกงาน และชีวิตอยางเหมาะสม ซึ่งความสมดุลน้ีอาจมีความแตกตางกันในแตละบุคคล แตละ
สถานการณ8 

 Patricia Voydanoff ใหคำจำกัดความวา ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน หมายถึง การประเมิน 
วาทรัพยากรในการใชชีวิต ครอบครัว และทรัพยากรในการทำงาน (Family resources & Work resources) 
มีความเพียงพอตออุปสงคในการใชชีวิตครอบครัวและการทำงาน (Family demand & Work demand) 
หรือไม ดุลยภาพและกลมกลืนกัน (Equilibrium & Harmony) ระหวางชีวิตกับครอบครัวกับงาน จะเกิดขึ้นเมื่อ
ทรัพยากรในการใชชีวิตครอบครัวมีเพียงพอตออุปสงคในการทำงานพรอม ๆ กับทรัพยากรในการทำงานก็มี
ความเพียงพอตออุปสงคในการใชชีวิตครอบครัว สมดุลชีวิตการทำงานจึงเปนความสามารถในการทำใหอุปสงค
สมดุลกับทรัพยากร9 

สรุปไดวา ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน เปนความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับการใชชีวิตและการทํางานใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการและทรัพยากรที่มีอยูไดอยางลงตัว 
เหมาะสม เกิดความขัดแยงนอยที่สุด และตอบสนองความตองการของสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือนําไปสูความสำเร็จและความสุขในการดำเนินชีวิต เชน การรูจักแบงเวลาใหกับ ตนเอง ครอบครัว การงาน 
 
1.2 องคประกอบของสมดุลชีวิตกับการทำงาน 
 การที่บุคลากรจะเกิดความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานได มีองคประกอบ ดังน้ี 

1. องคกร ในที่น้ีจะหมายถึง ผูบริหารที่ตองทำหนาที่ในการกำหนดนโยบายความสมดุลระหวางชีวิต
และการทำงาน (Work Life Balance Policy) หรือนโยบายสานสัมพันธครอบครัว (Family Friendly Policy) 
สำหรับผูที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเด็นความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานใหเปนนโยบายระดับ
องคกรน้ัน คือ ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเปนผูโนมนาวผูบริหารใหตระหนักถึงความสำคัญของ
นโยบายความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน และสื่อสารใหผูบริหารเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับจากนโยบายน้ี 
รวมทั้งสนับสนุนดานตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตามนโยบายที่กำหนดไว10  

2. บุคลากร เมื่อองคกรมีการกำหนดนโยบายความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานแลว บุคลากรตอง
มีบทบาทในการนำนโยบายดังกลาวไปปฏิบัติใหเกิดความสมดุล ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานเวลากับชีวิต 
(Time Balance) คือ การใหเวลากับงานและครอบครัว ดานการมีสวนรวมกับชีวิต (Involvement Balance) 
คือ การใหระดับของการมีสวนรวมกับงานและครอบครัว และดานความพึงพอใจกับชีวิต (Satisfaction 
Balance) คือ การมีระดับของความพึงพอใจในงานและครอบครัว11 
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3. ทรัพยากรที่ใชในการทำงาน และในชีวิตครอบครัว เชน ช่ัวโมงการทำงาน ความอิสระในการทำงาน 
การสนับสนุนจากหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน ความภาคภูมิใจในงาน และการไดรับการยอมรับ เวลาในการดูแล
บุคคลภายในครอบครัว การสนับสนุนจากครอบครัว ญาติพ่ีนอง9  
 การจัดการกับความสมดุลในชีวิตและการทำงาน จัดเปนองคประกอบหน่ึงของคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน เมื่อมีความสมดุลในชีวิตและการทำงานที่ดีจะทำใหคุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น เพราะบุคคลจะมี
ความสมดุลของชวงเวลาทำงานกับชวงเวลาการดำเนินชีวิตสวนตัว คือ มีความสมดุลระหวางการทำงานและใช
เวลาวาง และเวลาที่ใหกับครอบครัว มีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาวะหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งความสมดุล
ระหวางชีวิตและการทำงานเปนสิ่งที่องคกรควรใหความสำคัญกับตัวบุคลากรมากกวาช่ัวโมงการทำงานรวมถึง
การดำรงชีวิตอ่ืน ๆ นอกเหนือจากช่ัวโมงการทำงาน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบตอบุคลากรและสังคม 
ไดแก12 

  1. ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (social responsibility of organizations) หมายถึง การที่
องคกรแสดงความรับผิดชอบตอผลการกระทำขององคกรเอง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบตอสังคม เชน  
การจัดทำกฎระเบียบในเรื่องการจัดการมลภาวะตาง ๆ ที่องคกรกอขึ้น 
  2. ชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว และการพักผอน (work family and leisure) หมายถึง การที่
องคกรมีการจัดการเวลาพักผอนของบุคลากรอยางเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรใชเวลาวางนอกเหนือ
ช่ัวโมงการทำงานรวมทำกิจกรรมตาง ๆ กับครอบครัว 
  3. ชีวิตการทำงาน สถานภาพทางสังคม และชนช้ันทางสังคม (work social status and class) 
หมายถึง การที่องคกรใหความสำคัญของสิทธิทางสังคมอยางเทาเทียมกัน หรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ระหวางบุคลากรในระดับตาง ๆ 
  4. ความกาวหนาในอาชีพ (advancement in a career) หมายถึง การมีมาตรฐานกฎเกณฑในการ
พิจารณาเลื่อนตำแหนงของบุคลากร หรือการปรับเพ่ิมเงินเดือนอยางเหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงการให
โอกาสแกบุคลากรที่จะสามารถปรับงานใหเหมาะสมกับความตองการในแตละชวงชีวิตได 
 จะเห็นไดวา ปจจุบันมีหลักฐานการศึกษาคอนขางแนชัดวา การที่บุคลากรมีสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทำงานจะสงผลดีทั้งตอบุคลากรและองคกร ทำใหองคกรหลายแหงมีความตระหนักถึงความสำคัญของการ
สงเสริมใหบุคลากรมีสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานที่ดี  
 
1.3 แนวทางการสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 

การที่องคกรตองการรักษาบุคลากรที่มีใหอยูกับองคกรไปนาน ๆ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ รวมไปถึงตองการใหบุคลากรทำงานเต็มประสิทธิภาพ ไมมีปญหาความเครียด การเจ็บปวยที่มี
สาเหตุมาจากการทำงาน องคกรโดยผูบริหารจะตองใหความสำคัญในการหาแนวทางเพ่ือตอบสนองความ
ตองการ และสรางความย่ังยืนในเกิดขึ้นกับบุคลากรเหลาน้ัน โดยจะเห็นไดจากประเทศแถบยุโรป แคนาดา  
และสหรัฐอเมริกา ที่เนนการบริหารจัดการทรัพยากรที่องคกรมีอยูในเกิดประโยชนสูงสุดภายใตตนทุนที่ต่ำ  
ซึ่งวิธีหน่ึงที่นำมาใชกันมากขึ้น น่ันคือ การสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน เพราะนอกจากจะ
ตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรแลว สุดทายสิ่งที่องคกรไดรับ คือ การบรรลุเปาหมายที่องคกรวางไว 
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แนวทางการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน เปนเรื่องของการกำหนดนโยบายความสมดุล
ของชีวิตและการทำงาน โดยนโยบายดังกลาวควรมีลักษณะสำคัญ ดังน้ี13-14  

1. สอดคลองกับวิสัยทัศน กลยุทธขององคกร และงบประมาณที่มีอยู 
2. มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการขององคกรและบุคลากร เชน ความยืดหยุน

ดานเวลา ใหบุคลากรมีเวลาในการทำงานที่เหมาะสม ลดเวลาและจำนวนการประชุมเทาที่จำเปน ไมควบคุม
เวลาในการเขา-ออกงานใหเครงครัดเกินไป อนุญาตใหทำงานที่บานได สลับเวลาทำงานไดตามเหมาะสมขึ้นอยู
กับโอกาสและสถานที ่

3. เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานจะไมสามารถเกิดขึ้นไดจาก
การดำเนินการของฝายใดฝายหน่ึง ความสำเร็จของการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานจะตองเกิด
จากความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งนายจาง บุคลากร สหภาพแรงงาน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

4. เนนการสรางนโยบายที่ใหบริการตาง ๆ แกตัวบุคลากร ไมวาจะเปนการใหขอมูลการชวยเหลือ  
ที่เปนการอำนวยความสะดวกใหบุคลากรในการใชชีวิตสวนตัวและชีวิตการทำงานรวมไปถึงสภาพแวดลอมใน
สถานที่ทำงานดวย 

5. สรางคานิยม และวัฒนธรรมองคกร ที่สามารถสงเสริมนโยบายความสมดุลระหวางชีวิตและการ
ทำงาน เชน ผูบริหารตองสรางความสัมพันธกับบุคลากรใหเกิดความไววางใจ ความผูกพันและความจงรักภักดี 
และบุคลากรก็ตองใหความสำคัญกับ ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และสังคม แตถาวัฒนธรรมการทำงานที่เนนให
บุคลากรตองอยูในที่ทำงานนาน ๆ จึงจะถือวาเปนบุคลากรที่ดี แตการใหเวลากับการอยูในที่ทำงานนาน ๆ  
ทำใหเกิดความขัดแยงในชีวิตและครอบครัว จึงเปนวัฒนธรรมองคกรที่กลับบ่ันทอนความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทำงานของบุคลากร 

6. มีการออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการอยางมีระบบ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือให
เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง งายตอการปฏิบัติ เชน การกำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงาน การจัดความสำคัญ
เรงดวนของงาน รวมไปถึงการจัดระเบียบในการใชชีวิต 

7. มีกลไกในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลวาสำเร็จตามเปาหมายที่วางไวหรือไม  
จากลักษณะสำคัญของนโยบายการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานดังกลาว จะนำมา

กำหนดเปนกลยุทธการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานเพ่ือนำไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดยมี
นักวิชาการหลายทานไดเสนอกลยุทธที่จะชวยเสริมสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน โดยสรุปมี 2 
แนวทาง ดังน้ี 

1. การสรางกลยุทธความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานโดยองคกร สรุปไดดังน้ี13,15 

1) ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากร เชน การใหความชวยเหลือบุคลากร (Employee 
Assistance Program) การตรวจสุขภาพประจำป การคุมกำเนิด การรักษาการมีบุตรยาก การใหเงินสนับสนุน
เมื่อแมลางานเพ่ือเลี้ยงดูบุตร (Paid Maternity Leave) 

2) ดานการดูแลสมาชิกในครอบครัว (Family Members Care Program) เชน การหยุดงานเพ่ือดูแล
สมาชิกภายในครอบครัว การตรวจสุขภาพและใหวัคซีนแกบุตร การออกคาใชจายเมื่อสมาชิกในครอบครัว
เจ็บปวย (Paid Leave to Care for Sick Family Members) การจัดใหมีสถานที่ดูแลบุตรของบุคลากรทั้ง
ภายในองคกรหรือสถานที่ใกลองคกร (On Site/Near Site Company Childcare) การจัดโปรแกรมในการ
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ดูแลเด็กในชวงปดเทอม (Childcare Programs During School Vacation) การลาหลังจากคลอดบุตร 
(Paternity Leave) เพ่ือใหแมสามารถดูแลลูกแรกเกิดและการสรางความสัมพันธระหวางแมกับลูก 

3) ดานความยืดหยุนในการทำงาน (Flexible Work Program) เชนเวลาทำงานที่ยืดหยุน (Flextime) 
การทำงานไมประจำ (Part-Time Work) การแบงงานกันทำระหวางบุคลากร (Job Sharing) การทำงานที่บาน 
(Working From Home) การทำงานมากช่ัวโมงแตนอยวัน (Compressed Work Weeks) 

4) ดานสภาพแวดลอม และการอำนวยความสะดวกในการทำงาน เชน มีรานสหกรณจำหนายสินคา
ราคาถูก บริการทางการแพทย บริการทางการเงิน หองอาหาร หองออกกำลังกาย (Fitness Center) หองสมุด 
รถรับ-สง รวมไปถึงสวัสดิการที่คำนึงถึงความตองการของบุคลากรในการทำงานและการใชชีวิตสวนตัว 

5) ดานสวัสดิการทางการเงิน เชน มีการต้ังกองทุนชวยเหลือบุคลากรใหเงินกูยืมในดอกเบ้ียที่ต่ำ  
มีเงินกองทุนหลังเกษียณอายุ 

2. การสรางกลยุทธความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานโดยบุคลากร กลยุทธที่กลาวมาขางตน 
เปนนโยบายที่องคกรกำหนดใหบุคลากรนำไปปฏิบัติใหเกิดความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน แตสำหรับ
ตัวบุคลากรก็จำเปนจะตองสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานใหเกิดขึ้นเชนกัน โดยเคล็ดลับในการ
สรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานประกอบดวย16 

1. การคิดกอนทำเสมอ Think Before คือ ถาเราคิดกอนทำมีความมั่นใจวาเปนประโยชนมีคุณคาเปน
สิ่งที่ดีงามเราก็ตองทำอยางจริงจังทำอยางมั่นใจ เราคิดวามันใช มันคือสิ่งที่ดีงาม คือสิ่งที่เกิดประโยชนเปนสิ่งที่
ถูกตองก็ขอใหทำตรงน้ัน 

2. มุมสบาย Comfort Zone คือ ทำตัวใหดูราเริง สดใส และตองเปนคนที่มีความมานะอดทน เปนคน
ที่ใชชีวิตอยางไรก็ได และตองทำตัวใหสามารถที่จะไปไหนก็ได ทำอะไรก็ได อยางคลองแคลว คลองตัว  
พรอมที่จะเรียนรูเสมอ 

3. การรูจักยืดหยุน รูจักบริหารอารมณ บริหารเวลา บรหิารสังคมอยูอยางมีความสุข การที่เรารูจักมอง
วาจะทำอะไรตอไปมีการวางแผนวาวันน้ีจะมีการทำอะไรบาง และพยายามทำใหครบโดยการยืดหยุนตาม
สถานการณ การที่ทำทุกสิ่งทุกอยางตึงเกินไป ดังน้ัน ถึงแมจะมีการวางไวอยางเปนสัดสวนวาจะทำใหเสร็จ
ตามที่คิดไวทุกอยาง แตสิ่งเหลาน้ันจะตองมีความยืดหยุนได ไมจำเปนวาทุกสิ่งจะตองเสร็จตามที่กำหนดแบบ
ตรงตามที่ตองการเสมอไป ซึ่งถามีชีวิตตึงเกินไปจะสงผลใหชีวิตเกิดความเครียด และเราตองรูวาเมื่อไรถึง
เหมาะสม น่ีคือ สิ่งที่ตองหมั่นฝกฝน หมั่นสังเกตและเรียนรูอยูตลอดเวลา เข็มทิศชีวิตของทุกคนจะตองดำเนิน
ไปอยางตอเน่ือง และมั่นคงจุดสูงสุดของชีวิตเริ่มตนที่กาวแรกเสมอ อยางคิดวาไกลเกินเอ้ือม ถาเราไมเริ่มมันก็
ไมเกิด ฉะน้ันถาเขาใจสัจธรรมตรงน้ีไดจะทำใหเรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิต 

4. การแบงปนความรูสึกดี ๆ ใหคนรอบ ๆ ตัว รูจักการใหอภัย ไมโกรธ มีการใหรางวัลกับชีวิตของ
ตัวเองบาง ชีวิตจะไดเหมือนกับการไดชารตแบตเตอรี่ ช่ืนชมความงามของธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ซึ่งมีอะไรที่
สวยงามมากมาก ใหหันมองในสวนที่จะทำใหเรามีความรูสึกที่ดี และเรื่องที่สำคัญ คือ การหามุมสงบพักใจ เชน 
น่ังสมาธิ เพราะการน่ังสมาธิจะทำใหเรามีสุขภาพที่ดี และมีสภาวะทางสมองที่ดีอีกดวย 
 อาจสรุปไดวา การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรไปนาน ๆ ควรเนนการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่องคกรมีอยูในเกิดประโยชนสูงสุด โดยการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน 
เพราะนอกจากจะตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากรแลว ยังสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว ซึ่งการ
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กำหนดนโยบายความสมดุลของชีวิตและการทำงาน ควรสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร มีความยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการขององคกรและบุคลากร โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝายในการสราง
คานิยม วัฒนธรรมองคกร ออกแบบกระบวนการ และการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ ทั้งน้ีการสราง
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทำงานอาจเกิดจากองคกรหรือตัวบุคลากรเอง 
 
สวนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสุขในการทำงาน 
2.1 ความหมายของความสขุในการทำงาน  

องคกรอนามัยโลก ไดใหคำนิยามความสุขในชีวิตวา เปนภาวะที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และ
สังคมปราศจากความเจ็บปวยใด ๆ เปนสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตและเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา17 

กรมสุขภาพจิต ใหคำจำกัดความ “ความสุข” คือ สภาพชีวิตที่เปนสุขอันเปนผลจากการมีความสามารถ 
ในการจัดการปญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความ
ดีงามภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป18 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ใหความหมายของคำวา “สุข” หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ เชน 
ขอใหอยูดีมีสุข เกิดมาก็มีสุขบางทุกขบาง, มักใชเขาคูกับคำ เปน เชน ขอใหอยูเย็นเปนสุข ขอใหเปนสุข ๆ นะ19 

ชิโนรส ลี้สวัสด์ิ ไดกลาววา ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการและแสวงหา และถือเปนเปาหมาย
สูงสุดของชีวิต โดยจะเกิดขึ้นไดจากการมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถจัดการ
กับปญหาตาง ๆ ในชีวิตและรวมถึงความดีงามของจิตใจภายใตสภาพแวดลอม เวลา และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา20 

สุรพงษ น่ิมเกิดผล ใหความหมายวา ความสุขในการทำงาน หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน เกี่ยวของกับจิตใจ 
ความรูสึกภายในของบุคลากรหรือบุคลากรในองคกรที่ตอบสนองตอเหตุการณอันเกิดจากประสบการณของบุคคล
ระหวางการปฏิบัติงาน21  

สุภาวดี ทองบุญสง กลาววา ความสุขในการทำงาน เปนภาวะอารมณที่เกิดขึ้นในระหวางที่บุคลากรหรือ
บุคลากรปฏิบัติงาน เชน ความรื่นรมยในขณะปฏิบัติงาน การควบคุมอารมณ ความทุมเท และความกระตือรือรน 
เปนตน ซึ่งความรูสึกในการทำงานลักษณะดังกลาว จะสงผลใหบุคลากรรูสึกสนุกสนานและมีความศรัทธาในงาน 
สงผลใหผลการปฏิบัติงานน้ันเปนไปในเชิงบวก และตรงตามทีบุ่คคลน้ันหรือองคกรต้ังเปาหมายไว22  

กลาวโดยสรุปไดวา ความสุข เปนเปาหมายสูงสุดในชีวิตที่มนุษยทุกคนตองการและแสวงหา เน่ืองจาก
เปนภาวะที่มนุษยมีความสมบูรณทั้งกาย ใจ และสังคม โดยสามารถตอบสนองและจัดการตอสภาวะแวดลอม
ตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได  สวนความสุขในการทำงานน้ัน เปนความรูสึกนึกคิดเชิงบวกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของบุคลากร ที่เกิดจากการรับรูและตอบสนองตอสิ่งตางๆ ในองคกร ซึ่งจะสงผลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององคกร 
 
2.2 องคประกอบของความสุขในการทำงาน 
 Ed Diener อธิบายปจจัยแหงความอยูดีมีสุข (Subjective Wellbeing) ซึ่งบุคคลจะประเมินและ
ตัดสินตนเองในหลาย ๆ ดานจากอารมณและความรูสึกที่เกิดขึ้นในสวนสำคัญของชีวิต เชน ชีวิตการแตงงาน
และชีวิตการทำงาน โดยปจจัยแหงความอยูดีมีสุขประกอบไปดวยองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี 1) ความพึงพอใจ
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ในชีวิต (Life Satisfaction) 2) ความพึงพอใจในสวนที่สำคัญของชีวิต (Satisfaction with Important Domain) 
เชน ความพึงพอใจในงาน 3) ความรูสึกทางบวก (Positive Affect) คือ การมีอารมณและความความรูสึกพอใจ
ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง และ 4) ระดับความรูสึกทางลบที่ต่ำ (Low Levels Negative Affect) คือ อารมณที่ไมพึง
ประสงคเกิดขึ้นในระดับต่ำ23 
 Jo Manion กลาววา องคประกอบของความสุขในการทำงาน (Joy at Work) มี 4 ลักษณะ ไดแก  
1) การติดตอสัมพันธ (Connections) 2) ความรักในงาน (Love of the Work) 3) ความสำเร็จในงาน (Work 
Achievement) และ 4) การเปนที่ยอมรับ (Recognition)24 

Peter Warr อธิบายวา องคประกอบของความสุขในการทำงาน ประกอบไปดวย 1) ความรื่นรมย 
ในงาน (Arousal) 2) ความรูสึกกระตือรือรน (Self-Validation) และ 3) ความพึงพอใจในงาน (Pleasure)  
โดยความรูสึกทั้ง 3 ลักษณะมีความสัมพันธกัน เน่ืองจากเปนความรูสึกที่มีฐานจากความรูสึกพอใจและเปนผล
เกี่ยวเน่ืองกับความรูสึกและอารมณ ซึ่งมาจากสาเหตุที่ตางกันของลักษณะสิ่งแวดลอมในการทำงาน25 

ศูนยสรางเสริมสุขภาวะองคกร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ อธิบายไววา  
HAPPY 8 ความสุข 8 ประการ คือ แนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษยที่ทับซอนกันอยู มองความสุขเปน 
3 สวน คือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว ความสุขขององคกรและสังคม โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี26 

ความสุขของตนเอง 
1. สุขภาพดี (HAPPY BODY) คือ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ มาจากการที่ รูจักใชชีวิต รูจักกิน 

รูจักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 
 2. น้ำใจงาม (HAPPY HEART) ในองคกรสิ่งที่เราจำเปนที่สุดในการที่มนุษยจะอยูกับคนอ่ืนไดตองมี

น้ำใจคิดถึงคนอ่ืน มีน้ำใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน คนเราเอาแตตัวเองอยูคนเดียวไมได ตองรูจักการแบงปนอยาง
เหมาะสม ตองรูบทบาทของเจานาย บทบาทของลูกนอง บทบาทของคุณพอ บทบาทของคุณแม กับผลสิ่งที่ตาง ๆ 
ที่จะเขามาในชีวิต 

3. การผอนคลาย (HAPPY RELAX) ตองรูจักการผอนคลายกับสิ่งตาง ๆ ในการดำเนินชีวิต เมื่อชีวิตใน
การทำงานเครียดก็ตองมีวิธีผอนคลายในการทำงาน ขณะเดียวกันการใชชีวิตสวนตัวก็ตองรูจักผอนคลาย
เหมือนกันน่ันคือ สมดุลชีวิต 

4. การหาความรู (HAPPY BRAIN) มนุษยเราอยูไดดวยการศึกษาหาความรูพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
จากแหลงตาง ๆ นำไปสูการเปนมืออาชีพเพ่ือใหเกิดความมั่นคงกาวหนาในการทำงาน คือเรียนเพ่ือรู มีปญญา
กาวหนาในชีวิต ทั้งหมดน้ีมาจากคำวา มืออาชีพ ซึ่งหมายความวา มีความชำนาญและมีความรูความสามารถใน
งาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีระเบียบวินัยตรงตอเวลา และสอนคนอ่ืนไดในงานที่
ตนรูก็คือตองเปนครูที่พรอมจะสอนใหความรูกับคนอ่ืน 

5. การมีคุณธรรม (HAPPY SOUL) มีหิริโอตตัปปะ คุณธรรมเบ้ืองตนพ้ืนฐานของการอยูรวมกันของ
มนุษยในสังคม ในการทำงานเปนทีม คือ หิริโอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวตอการกระทำของตนเอง
โดยเฉพาะการกระทำที่ไมดี คนดี มีความศรัทธาตอศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย มีความสามัคคี และมีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลกันยอมนำความสุขสูองคกร 
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6. ใชเงินเปน (HAPPY MONEY) การที่สามารถจัดการรายรับรายจายของตนเองได คือ การใชเงินเปน 
มีเงินรูจักเก็บ รูจักใช เปนหน้ีใหพอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง วันน้ีคนปฏิเสธเรื่องการเปนหน้ีไมได การเปน
หน้ีการใชจายที่เหมาะสมกับสถานะที่ตนเองหามาได ทุกคนตองมีการบริหารจัดการรายรับและรายจายของ
ตนเองและครอบครัว ตองรูจักการทำบัญชี ถาเปนระดับครอบครัว เรียกวา บัญชีครัวเรือน 

ความสุขของครอบครัว 
7. ครอบครัวที่ดี (HAPPY FAMILY) มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคงใหความสำคัญกับครอบครัวเปน

กำลังใจที่ดีในการทำงาน เพราะครอบครัวเปนเหมือนภูมิคุมกันเปนกำลังใจในการที่เราจะสามารถเผชิญกับ
อนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได ทำใหเรามุงมั่นในการทำใหชีวิตเราดีขึ้น ฉะน้ันครอบครัวเขมแข็งสังคมก็ยอม
มั่นคงเสมอ 

ความสุขขององคกรและสังคม 
8. สังคมดี (HAPPY SOCIETY) สังคมมี 2 มิติ คือ สังคมในที่ทำงานกับสังคมนอกที่ทำงาน มนุษยทุกคน

ตองมคีวามรักสามัคคีเอ้ือเฟอตอสงัคมที่ตนเองทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี 
สรุปไดวา การทำงานอยางมีความสุขเปนความรูสึกทางบวกที่มีฐานจากความรูสึกพอใจและเปนผล

เกี่ยวเน่ืองกับความรูสึกและอารมณ ซึ่งอาจแตกตางกันตามสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งความสุข 8 ประการ 
เปนแนวทางหน่ึงในการบริหารจัดการชีวิตใหมีความสุขอยางย่ังยืน สรางทัศนคติบวกตอมุมมองในการดำเนิน
ชีวิต การอยูรวมกับผูอ่ืน การรับผิดชอบตอสังคม การเปนสมาชิกที่ดีตอครอบครัว องคกร และสังคม  
 
2.3 แนวทางการสรางองคกรแหงความสุข 

ความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace) หรือองคกรแหงความสุข (Healthy Organization) 
หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมายและยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร
เพ่ือใหองคกรมีความสามารถและพรอมตอการเปลี่ยนแปลง นำพาองคกรไปสูการเติบโตอยางย่ังยืนการทำงาน
อยางมีความสขุ มีสภาพแวดลอมทีดี่และปลอดภัยในการทำงาน สรางความรูสึกถึงความสำเร็จในการดำเนินงาน
ขององคกร สงเปนความรักและผูกพัน ผลลัพธของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ดียอมนำผลผลิตที่ ดี
(Productivity) สูองคกร กอเกิดการทำงานที่มีคุณคา คุณภาพ และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองจากการ
มีสวนรวมของคนในองคกร สุดทายคนทำงานเกิดความรูสึกที่ดีตอการทำงานกับองคกร และการทำงานที่มี
คุณภาพยอมสรางความพึงพอใจใหลูกคา สิ่งเหลาน้ีคือการสรางคุณคาอยางย่ังยืน ซึ่งในระบบการสรางองคกร
แหงความสุข ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ดังน้ี27 

1. ปจจัย (Input) แบง 3 เรื่องหลัก ไดแก 
      1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Practices) คือ การกำหนดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ในเรื่องสำคัญคือ คาจางที่สมเหตุสมผล การกำหนดและแจงใหทุกคนทราบในเรื่องการแสดงการยอมรับใน
ความสามารถ และรางวัลที่เหมาะสม รวมถึงผลประโยชนที่เหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม 
และ การวางแผนเพ่ือความกาวหนาในตำแหนงงานของบุคลากร 

      2) ผูนำกับนโยบาย เปนปจจัยหลักที่ชวยกระตุนในการดำเนินการสรางองคกรแหง ความสุข 
หากตองการใหโครงการน้ีสำเร็จผูบริหารระดับสูงจะตองกำหนดนโยบายที่ชวยสรางคุณคาใหบุคลากร 
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      3) บรรยากาศในการทำงาน รวมถึงสภาพที่ทำงานที่ทำใหบุคลากรมีความสุขที่ไดทำงาน
รวมกัน สถานที่ทำงานที่ดียังรวมถึงความสะอาด และความปลอดภัย 

   2. กระบวนการ (Process) แบงเปน 
1) เครื่องมือ Happy 8 การใชเครื่องมือความสุข 8 ประการ ขึ้นกับแตละหนวยงาน  

เพราะแตละหนวยงานมีวัฒนธรรม สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามหนวยงานควรมีการปรับการใช 
Happy 8 ทุกป เพ่ือใหมั่นใจวาคลอบคลุมทุกเรื่องที่จำเปนตองปรับปรุง 

      2) ทีมงาน หรือ คณะกรรมการองคกรแหงความสุข เปนคณะกรรมการที่มาจากงานบุคคล 
และ ตัวแทนจากทุกแผนก ที่มารวมกันเพ่ือกำหนดวาจะทำอะไรในหนวยงาน 

      3) การสื่อสารเรื่ององคกรแหงความสุขในสถานที่ทำงาน เปนอีกเรื่องหน่ึงที่สำคัญมาก  
การสื่อสารน้ีมีทั้งการใหขอมูลในรูปแบบตาง ๆ และ การอบรม เพ่ือใหมั่นใจวาทุกคนในหนวยงานทราบขอมูล
เกี่ยวกับการสรางองคกรแหงความสุขวาคืออะไร ทำไมตองทำ ทำเพ่ือใคร และ ใครไดประโยชนอยางไร 

      4) การดูแล และติดตามประเมินผลความสุขในหนวยงาน เพ่ือใหการดำเนินโครงการเปนไป
อยางถูกตอง ตลอดถึงทราบความคืบหนาของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดหรือไม หรือทราบ
ผลกระทบของโครงการตอความสุขของบุคลากรในหนวยงาน การดูแลและติดตามประเมินโครงการจะตองทำ
อยางตอเน่ือง 

   3. ผลลัพธ (Outcome) แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่หน่ึงสำหรับบุคลากร และสองคือ สำหรับ
องคกร ในสวนของบุคลากรคือเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้น และผลการวัดระดับความสุขโดยใชเครื่องมือ Happinometer 
วัดผลกอนทำโครงการและหลังทำโครงการวา ความสุขของบุคลากรในแตละกิจกรรมที่หนวยงานเลือกทำพบวา
สูงขึ้น อัตราการเขา-ออกของบุคลากรลดลง บุคลากรที่ทำงานอยางมีความสุขจะสงผลดีตอหนวยงานในหลาย
แงมุม ที่สำคัญคือ อัตราการเขา-ออกลดลง ผลตอเน่ืองจากการมีความสุขของบุคลากร คือ หนวยงานมีผลผลิต 
(Productivity) อันเน่ืองมาจากประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรสูงขึ้น ภาพลักษณ (Image) ของ
หนวยงานก็ดีขึ้นตามมา 

สรุปไดวา การสรางองคกรแหงความสุข ตองอาศัยปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ผูนำ  
และบรรยากาศในการทำงาน โดยใชเครื่องมือ Happy 8 การมีทีมงานที่เขมแข็งในการรวมออกแบบกิจกรรม 
การสื่อสาร กำกับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเน่ือง เพ่ือผลลัพธสำคัญในการสรางความสุขของบุคลากรใน
หนวยงาน อันจะสงผลตอการเพ่ิมผลผลิต และเกิดภาพลักษณที่ดีตอหนวยงานตอไป 
 
สวนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 
3.1 ความหมายของความผูกพนัตอองคกร 
  Harold L. Angle และ James L. Perry กลาววา การที่บุคคลไดแสดงออกถึงความผูกพันภายใน
องคกรน้ัน เปนการแสดงพฤติกรรมในลักษณะหน่ึงในองคกร ซึ่งเปนความรูสึกพึงพอใจของตัวบุคคลหรือสมาชิก
ภายในองคกรที่มีใหกับบริษัทหรือองคกร และเปนสิ่งที่องคกรโดยทั่วไปตองการ ถาหากสมาชิกขาดความรูสึกถึง
ความผูกพันหรือไมมีความรูสึกถึงความผูกพันตอองคกรใด ๆ ผลที่ตามมายอมลวนแตกอใหเกิดเปนความสญูเสีย
ขององคกร ซึ่งอาจจะเปนในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งน้ีอาจจะเปนในรูปของทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะสงผลออกมาใน
ลักษณะของขวัญกำลังใจของบุคลากรในองคกรที่ลดลง ผลผลิตหรือประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง อัตราการ
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ลาออกหรือเปลี่ยนงานเพ่ิมขึ้น ทำใหตองมีการสรรหา และฝกฝนพัฒนาบุคลากรใหมอยูเสมอ ทำใหตองสูญเสีย
เวลาและทรัพยากร28 

 Richard M. Steers ไดใหความหมายของคำวา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความสัมพันธอันแนนแฟน 
ของบุคคลที่มีตอองคกรน้ัน ๆ โดยความผูกพันน้ันเปนไปใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) มีความเช่ือมันอยางแรงกลา
และยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร 2) มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชนขององคกร และ 3) มีความมุงมาดปรารถนาที่จะดำรงตนใหเปนสมาชิกขององคกร29 

ประคัลภ ปณฑพลังกูร กลาววา การปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรเกิดความผูกพันมีความสำคัญที่จะสงผล
ใหองคกรน้ัน ๆ มีโอกาสเติบโต อยางย่ังยืน ภายในองคกรมีความสามัคคีปรองดองกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
และบุคลากรจะมีความรูสึกวา องคกรเปนสวนหน่ึงของชีวิตเขา เปรียบเสมือนเปนบานหลังที่สองของตนเอง  
ซึ่งตองดูแลและทะนุถนอมบานหลังน้ี30 
 ศุภวรรณ หลำผาสุก ไดใหนิยามวา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การสะทอนใหเห็นถึงการที่สมาชิก 
มีความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกับองคกร โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของความศรัทธา ความเต็มใจที่จะทุมเท
พลังใจ และพลังกายในการทำงานใหกับองคกร ดวยความจงรักภักดี และมุงมั่นที่จะเปนสมาชิกขององคกร31 
 จารุนันท อิทธิอาวัชกุล กลาวถึงความผูกพันองคกรวา เปนความเต็มใจของบุคลากรในการรักษา
สมาชิกภาพอยูในองคกรตอไป รวมไปถึงทัศนคติที่เปนไปในทางบวกตอองคกร โดยที่บุคลากรยอมสละความสุข
บางสวนของตนเอง เพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายตามทีต้ั่งไว32 
 กลาวโดยสรุปไดวา ความผูกพันตอองคกรเปนความรูสึกที่ดีที่บุคคลมีตอองคกร มีความรัก ความ
ภาคภูมิใจ ความเอาใจใสตอองคกร โดยรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความเช่ือมั่นยอมรับเปาหมาย
คานิยมขององคกรดวยความเต็มใจ เสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือเปาหมาย และตองการที่จะดำรงไวซึ่งการเปน
สมาชิกขององคกรน้ันตลอดไป 
 

3.2 องคประกอบของความผูกพันตอองคกร 
 John P. Meyer and Natalie J. Allen แบงองคประกอบของความผูกพันตอองคกร ไวดังน้ี33  

1. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร (Continuance Commitment) หมายถึง การที่ บุคคล
ตองการอยูทำงานกับองคกรเพราะมีความเช่ือวา หากลากออกจะไมคุม ย่ิงถาอยูกับองคกรมาเปนเวลานาน 
หากลาออกจะย่ิงทำใหสูญเสียสิ่งที่ไดลงทุนกับองคกรในเวลาที่ผานมา เชน ประโยชนที่ไดจากการเกษียณอายุ 
มิตรภาพ บุคลากรยังคงทำงานอยูกับองคกรเพียงเพราะวาไมตองการสูญเสียสิ่งเหลาน้ีไป อาจกลาวไดวาเปนผูที่
มีความผูกพันดานการคงอยูในองคกรในระดับสูง 

2. ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง เปนการยึดติดทางอารมณตอ
องคกร ไดแก ความรูสึกสามัคคีในกลุมบุคลากรที่บุคคลตองการอยูทำงานกับองคกร เพราะวาเห็นพองกับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร คนที่มีความผูกพันดานความรูสึกมาก จะเปนผูที่เห็นพองกับสิ่งที่องคกรกำลัง
ทำอยู และเต็มใจที่จะใหความชวยเหลือโดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่องคกรกำลังดำเนินการใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง บุคลากรอาจจะสงสัยวาคานิยมของตนยังคงเปนสวนหน่ึงขององคกรหรือไม หากบุคลากรคิดวา 
ไมเปนก็จะลาออกไป 
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3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง บุคลากรจะมีความรูสึกวาตน
เปนหน้ีบุญคุณหรือมีภาระหนาที่ตอองคกร การที่บุคลากรมีความรูสึกวาเมื่อเขามาเปนสมาชิกขององคกรแลว
จะตองมีความผูกพันตอองคกร เพราะเห็นวาน่ันคือความถูกตองและเปนความเหมาะสมที่ตนควรจะทำจึง
กลายเปนความจำเปน ดังน้ันตนจึงมีความรูสึกวาเปนการถูกตองและสมควรที่จะอยูกับองคกรตอไป 

Wayne K. Hoy and Richard Rees กลาววา ความผูกพันเปนการแสดงออกถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคลกับองคกร องคประกอบของความผูกพัน ประกอบดวย 3 มิติ คือ34 

1. พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral Aspect) มีการตอบสนองออกมาโดยแสดงพฤติกรรมอยางใด
อยางหน่ึง ซึ่งอาจจะมาจากทัศนคติของบุคคล ทำใหเกิดพฤติกรรมน้ีขึ้น บุคคลน้ันจะมีศนะคติเชิงบวกตอสิ่งที่ได
ทำ ถึงแมวาจะไมสอดคลองกับทัศนะคติในตอนแรกก็ตาม ถาทำไปแลวคนเราก็จะทำการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ใหดีขึ้น หรือไมอยากยายจากองคกรน้ัน 

2. ความรูสึก (Affective Aspect) หมายถึง อารมณความรูสึกที่เกิดจากความชอบหรือไมชอบ เชน 
การมีความรักตอองคกรหรือความพึงพอใจในองคกรน้ัน 

3. การรับรู (Cognitive Aspect) หมายถึง คานิยมความเช่ือที่บุคคลใดยึดถือ เชน ความเช่ือในองคกร 
หรือความไววางใจในองคกร 

ชะธิณยา หลาสุวงษ ไดสรุปไววา การที่จะพัฒนาใหสมาชิกเกิดความจงรักภักดีตอองคกรอยางมาก  
มี 4 องคประกอบ ดังน้ี35 

1. ความมีอำนาจเหนือผูอ่ืน (Domination) ผูนำที่ดีจะเปนบุคคลที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสูองคกร  
ซึ่งจะเปนบุคคลที่ไดรับการมอบหมาย หรือไดรับการยอมรับจากกลุมใหทำหนาที่เปนผูประสานภารกิจเพ่ือให
บรรลุตามเปาหมายของบุคคลและองคกรเปนสำคัญ ซึ่งวิธีการไดมาของผูนำของแตละองคกรน้ันจะมีความ
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับการยอมรับของสมาชิกในองคกรน้ัน 

2. การแสดงเอกลักษณ (Identification) เปนการแสดงออกของสมาชิกถึงความเปนกลุมกอนเดียวกัน 
ปฏิบัติตนสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณขององคกร มีความสามัคคีกัน มีความซื่อสัตยตอกัน มีบรรยากาศที่สนิท
สนมเปนกันเอง มีการกระตุนใหเกิดความสำเร็จซึ่งกันและกัน 

3. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกที่แสดงออกถึงความสามารถในการ
ผสมผสาน ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งในดานทัศนคติ บทบาทหนาที่ ความรูความสามารถ และทักษะ 
ในการทำงาน เพ่ือใชในการพัฒนาการทำงาน ใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรตระหนัก
และทำความเขาใจ ถึงความแตกตางระหวางบุคคล แลวหาวิธีการในการบูรณาการความหลากหลายเหลาน้ัน 
ใหเกิดประโยชนตอองคกร 

4. การกำหนดเปาหมาย (Goal Alignment) เปาหมายที่มีลักษณะที่เรียกวา เปาหมายรวม (Shared 
Goals) มีความสำคัญตอการกำหนดทิศทางและกระบวนการในการดำเนินงาน มีสวนเสริมสรางความสัมพันธ
ทางสังคมของสมาชิกในองคกร เปาหมายที่สะทอนถึงขอตกลงของสมาชิกอยางเปดเผย 

กลาวโดยสรุป องคประกอบของความผูกพันตอองคกรมีหลายดาน ทั้งดานการคงอยูกับองคกร  
ดานความรูสึก และดานบรรทัดฐาน บุคคลอาจแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับองคกรผานการรับรู 
ความรู และพฤติกรรม ซึ่งการพัฒนาใหบุคคลากรเกิดความผูกพันกับองคกรจะตองอาศัยผูนำที่ไดรับการยอมรับ 
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รวมทั้งความสามัคคีและความรวมมือจากสมาชิกในองคกรในการกำหนดทิศทางและกระบวนการในการ
ดำเนินงานรวมกัน 
 
3.3 แนวทางการพัฒนาความผูกพันของบุคลากรในองคกร 

แนวทางการพัฒนาความผูกพันของบุคลากรในองคกร ควรมีดังตอไปน้ี36 
1. โครงสรางเงินเดือนและผลตอบแทนตาง ๆ ที่ไดรับตองมีความเหมาะสมและยุติธรรม โดยเฉพาะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ซึ่งสิ่งน้ีสำคัญมาก ๆ และอาจจะสำคัญที่สุดที่สงผลตอความรูสึกผูกพัน
ของบุคลากร ซึ่งองคกรอาจศึกษาการจายคาจาง เงินเดือนขององคกรใกลเคียง องคกรที่อยูในกลุมธุรกิจ
เดียวกันกับเรา เพ่ือพิจารณาฐานเงินเดือน และปรับคาจางเงินเดือนใหเหมาะสม ก็เปนอีกทางหน่ึงที่จะทำให
บุคลากรรูสึกพอใจมากย่ิงขึ้น 

2. มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถและความสนใจของบุคลากร เพราะเมื่อบุคลากร
รูสึกวางานที่ไดรับน้ันตรงกับความรูหรือประสบการณที่มีมากอนก็จะรูสึกสนุกและเกิดความพึงพอใจ สงผลทำ
ใหไมเบ่ือและอยากทำงาน 

3. มีคุณธรรมในการบริหารงานภายในองคกร สิ่งน้ีรวมถึงการบริหารงานขององคกร และการปฏิบัติตัว
ของผูบริหาร และบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ที่ตองทำงานอยางเต็มกำลังความสามารถ ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ไมคดโกง มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

4. กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหเหมาะสมและชัดเจน เพ่ือปองกันปญหาการเก่ียงกันทำงานหรือ
แยงกันทำงาน โดยควรมอบหมายงานใหมีปริมาณที่เหมาะสม และยุติธรรมกับบุคลากรแตละคน ไมควร
มอบหมายงานที่สำคัญ ๆ หรืองานที่มีผลงานใหกับบุคลากรกลุมเดิม ๆ ควรแบงใหบุคลากรคนอ่ืนไดทดสอบ
ฝมือบาง เปนตน 

5. สรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และมีจุดพักผอนใหบุคลากรไดผอนคลายเครียดหรือความเมื่อยลาจากการทำงานมีมุมอานหนังสือ 
เปนตน ก็จะย่ิงทำใหบุคลากรรูสึกดีกับองคกรมาก ๆ 

6. ความสัมพันธที่ดีในการทำงานในทุกระดับ โดยควรสรางบรรยากาศแหงความสามัคคีมากกวา
บรรยากาศแหงการโจมตี โดยตองมีความเปนกันเอง เปดเผย จริงใจ และสรางใหบุคลากรทุกคนมีความไวเน้ือ
เช่ือใจกันไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงตามตำแหนงก็ควรใหตำแหนงเขา ถาเขาพรอมและตองการ 

7. มีแผนกาวหนาในอาชีพใหกับบุคลากร โดยผูบริหารหรือหัวหนางานตองรูจักจุดออน-จุดแข็ง และ
ความสามารถของลูกนองทุกคน เพ่ือวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development) และจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร (IDP: Individual Development Plan) ใหกับบุคลากรทุกคน ทุกระดับเอาไววาอีกก่ีป
เขาจะไดมีโอกาสไปทำงานในตำแหนงอะไรและทักษะอะไรที่เขาตองมี เพ่ือใหสามารถทำงานในตำแหนงน้ัน 
และเราในฐานะผูบริหาร ผูจัดการ จะมีสวนในการชวยพัฒนาเขา ทำใหเขาไปถึงจุดที่ฝนไดอยางไร ตองวาง
แผนพัฒนาเขาดวย 

8. สรางความมั่นคงในการทำงานในปจจุบันและอนาคต ถาบุคลากรรูสึกวาหนาที่ที่ทำงานอยูน้ัน 
มีความมั่นคง ไมถูกจางออกหรือไลออกแนนอน เขาก็คงรูสึกวาเกาอ้ีที่น่ังอยูน้ียังน่ังตอไปไดอีกนาน แตถา
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บุคลากรคนไหนน่ังนึกแตวา “สักวันคงโดนจางออกหรือไมก็โดนไลออก” บุคลากรก็หมดขวัญกำลังใจในการ
ทำงาน แลวความผูกพันของบุคลากรก็จะไมมี 

9. ช่ือเสียงขององคกรจะไมมีบุคลากรคนไหนอยากทำงานกับองคกรที่ไดช่ือวาเปนองคกรที่คดโกง 
ไมมีธรรมาภิบาลหรือเปนองคกรที่เอาเปรียบชุมชนหรือสังคม 

สรุปไดวาแนวทาง 9 ประการน้ีตองชวยกันทำใหเห็นเปนรูปธรรม เพ่ือสรางองคกรใหกาวหนาและชวย
ทำใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร โดยสิ่งที่จะตองเรงใหเกิดการกระทำควรมีใน 5 ปจจัย ดังตอไปน้ี 

1. หัวหนางานจะตองใหความใกลชิดกับบุคลากรใหมากที่สุด ถามีหัวหนางานที่ดีมีความสามารถและ
เอาใจใสสอนงานลูกนอง ชวยแกปญหาใหลูกนองเทาที่สามารถทำได จะทำใหบุคลากรอยากทำงานกับองคกร
ตอไป 

2. การมอบหมายงานใหบุคลากรทำน้ัน ตองทำใหบุคลากรรูสึกวาเขามีความสำคัญตองาน แมวางานที่
ใหรับผิดชอบจะเปนงานเล็ก ๆ ก็ตาม ทำใหเขาเกิดความภาคภูมิใจ และตองอธิบายใหบุคลากรทราบวางานที่
เขาทำมีผลตอองคกรอยางไร หากบุคลากรเขาใจถึงความสำคัญของงาน ก็ย่ิงอยากจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น
และบุคลากรจะรูวาเขาไมควรทำงานพลาด 

3. ตองใหบุคลากรทราบถึงความคาดหวังขององคกรที่อยากใหบุคลากรทำ วาองคกรมีแผนการทำงาน
อยางไร เพ่ือบุคลากรจะไดต้ังใจทำงานใหไดตามที่องคกรคาดหวังไวจะไดเปนไปตามแผนงานที่องคกรกำหนด 

4. ตองทำการสื่อสารใหบุคลากรรับรูวาตนเปนสวนหน่ึงขององคกร โดยใหบุคลากรทราบถึงระบบการ
ทำงาน ขั้นตอนตาง ๆ ของการดำเนินงาน โครงการตาง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ถาบุคลากรไมทราบวาตนเปน
สวนหน่ึงขององคกร จะทำใหบุคลากรไมอยากต้ังใจทำงานก็จะเปนการทำงานใหเสร็จ ๆไปเทาน้ัน โดยไม
คำนึงถึงคุณภาพของงานที่ทำออกมาจะเปนเชนไร 

5. การสรางความผูกพันดวยการให “รางวัล” ตองสอดคลองไปกับผลงานของบุคลากร เมื่อใดก็ตามที่
บุคลากรทำผลงานดีตองมีรางวัลดานบวกใหแกบุคลากรแตถาบุคลากรทำผลงานไมดีออกมาก็ตองมีรางวัลใน
ดานลบให และยิ่งไปกวาน้ันองคกรตองใหความสำคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับบุคลากรดวย 
 นอกจากน้ียังพบวา สิ่งสำคัญในการสรางความผูกพันใหแกบุคลากรในองคกรตลอดจนการสำรวจ 
ความผูกพันของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพน้ัน ไมใชเรื่องของเครื่องมือทันสมัยหรือเทคโนโลยีที่ล้ำหนาเพียง
อยางเดียว แตสิ่งสำคัญที่จะสรางความผูกพันที่ดีไดตองอาศัยการเสริมสรางในเรื่องอ่ืนๆ ดวย ซึ่งมี 5 เคล็ดลับ
ในการสรางความผูกพันที่ดีใหกับบุคลากรในองคกร ดังน้ี37 
 1. สรางความรูสึกในการเปนเจาของรวมและการมีสวนรวมกับองคกร (Sense of Ownership & 
Organization Participation) ซึ่งการสรางใหบุคลากรรูสึกเปนหน่ึงเดียวกับองคกร รูสึกเปนเจาของรวมของ
องคกร หรือสรางใหบุคลากรสามารถมีสวนรวมกับองคกรไดหลากหลายมิติ จะทำใหบุคลากรไดรับคุณคาและ
ความภาคภูมิใจในการทำงานไปในตัว เมื่อเขารูสึกวาองคกรดูแลใสใจเขาเปนอยางดี เขาก็จะทุมเทใหกับงาน
และองคกรอยางเต็มที่ ในทางตรงกันขามหากองคกรไมใหความสำคัญหรือใสใจในบุคลากรของตน ก็มีสวนชวย
ใหบุคลากรไมอยากรวมงานกับองคกร พรอมที่จะลาออกตลอดเวลา ไมรูสึกผูกพัน และไมใหความรวมมือใด ๆ 
ไดเชนกัน 

2. สรางภาวะผูนำและสงเสริมการพัฒนาตาง ๆ ใหกับบุคลากร (Leadership & Human Development)
มนุษยทุกคนตองการการยอมรับและตองการพัฒนาตนเองอยูเสมอ องคกรที่สงเสริมภาวะผูนำใหกับบุคลากร
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น้ันจะทำใหบุคลากรของตนทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รูจักความรับผิดชอบ รูจักบริหารงาน รูจักการ
ทำงานกับคน ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงาน สิ่งแวดลอมในการทำงานที่ดีมีสวนเสริมสราง
ความผูกพันที่มีประสิทธิภาพใหกับองคกรไดอยางดีเย่ียม ขณะเดียวกันการสงเสริมใหมนุษยเกิดการพัฒนาใน
ดานตางๆ ทั้งในดานของทักษะวิชาชีพ ดานการศึกษา ตลอดจนดานประสบการณชีวิตอ่ืนๆ บุคลากรที่รูสึกวา
ไดรับการพัฒนาตนเองตลอดเวลาจะทำใหเขาเห็นคุณคาขององคกรย่ิงขึ้น และจะทุมเทการทำงานใหกับองคกร
อยางเต็มที่ ขณะเดียวก็ดึงดูดใหคนอยากมารวมงานกับองคกรไดมากขึ้น และทำใหบุคลากรอยูกับองคกรไดใน
ระยะยาว มีความจงรักภักดีตอองคกรไดในที่สุด 

3. สรางการสื่อสารที่มีประสิท ธิภาพ (Sufficiency Communication) โดยการสื่อสารถือเปน
กระบวนการสำคัญและเปนเคล็ดลับของความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพทีเดียว การสื่อสารในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพน้ันจะชวยสรางความผูกพันไดดีย่ิงขึ้น และสรางความสัมพันธใหกับบุคลากรในองคกรไดดีตามไป
ดวย การสื่อสารน้ีควรใสใจต้ังแตขอความในการสำรวจซึ่งสามารถสรางการมีสวนรวมและใหขอมูลที่ดีได การ
เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมก็จะชวยใหเพ่ิมการมีสวนรวมไดเชนกัน หรือแมกระทั่งการเลือกชองทางการ
สื่อสาร การสรางกลยุทธ ไปจนถึงการวางแผนในการสื่อสารทั้งระบบก็จะสงเสริมความมีสวนรวมไดอยางยอด
เยี่ยมเชนกัน องคกรที่มีความใสใจในการสื่อสารน้ันบุคลากรในองคกรจะสัมผัสไดชัดเจน และน่ันจะเปนตัวแปร
สำคัญหน่ึงที่สรางความผูกพันใหกับองคกรไดเปนอยางดีทีเดียว 

4. สรางการทำงานระบบทีมและสรางสิง่แวดลอมในการทำงานที่ดี (Teamwork & Working Environmental) 
เพราะสิ่งแวดลอมในการทำงานที่ดีมีผลตอการสรางความผูกพันไดมากทีเดียว ไมมีบุคลากรคนไหนอยากทำงาน
ในองคกรที่มีสิ่งแวดลอมในการทำงานที่แย หรือเพ่ือนรวมงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และบอยครั้งปญหาจากการ
ทำงานน้ันเกิดขึ้นจากเรื่องของบุคคลโดยที่ไมเกี่ยวกับงานเลยดวยซ้ำ ดังน้ันองคกรที่ใสใจในเรื่องสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ทั้งในเรื่องของสถานที่ทำงานและตัวบุคคล ก็จะย่ิงสรางความผูกพันที่มีประสิทธิภาพขึ้นได 
ขณะเดียวกันการสรางระบบการทำงานเปนทีมใหเกิดขึ้นก็ถือวาเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทำงานองค
รวมที่ดีเชนกัน การมีระบบทีมที่ดีจะทำใหทุกคนทำงานรวมกัน ใหความรวมมือ ชวยเหลือเก้ือกูล และชวยกัน
แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคี และรวมพลังในการผลักดันองคกร ซึ่งน่ันเปนเคล็ด
ลับสำคัญหน่ึงของการสรางความผูกพันใหแข็งแกรงได 

5. สรางความยุติธรรมในทุกมิติ (Fair) เน่ืองจากความยุติธรรมน้ันเปนรากฐานที่ดีใหกับองคกรใน
หลากหลายมิติ องคกรที่มีความยุติธรรมน้ันจะสรางความเทาเทียมที่เหมาะสม ตลอดจนสรางความสมเหตุสมผล
ใหกับแตละกรณีไดเปนอยางดี องคกรที่ยุติธรรมจะใหเกียรติและไมเอาเปรียบบุคลากร อาจเริ่มต้ังแตเรื่อง
เงินเดือนที่เหมาะสม ช่ัวโมงการทำงานที่พอเหมาะพอควร ไปจนถึงการปนผลกำไรใหทั่วถึงและรวมกันใน
ความสำเร็จ องคกรที่มีความยุติธรรมจะสรางความชอบธรรมในทุกมิติไดดี ต้ังแตการบริหารงาน บริหารคน  
ไปจนถึงการสรางความสุขใหเกิดกับการทำงานขึ้นได ทำใหบุคลากรรูสึกเช่ือมั่น ไววางใจในองคกร กลาทำ  
กลายอมรับ กลารับผิดชอบ เพราะองคกรจะช่ังน้ำหนักเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม ความยิตุธรรมน้ีจะชวย
สรางความผูกพันไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสรางความจงรักภักดีใหกับองคกรไดอยางยอด
เยี่ยมทีเดียว รวมถึงสรางมาตรฐานที่ดีใหกับการทำงานและพฤติกรรมของบุคลากรดวย 
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กลาวโดยสรุปไดวา การมีสวนรวมกับองคกรตลอดจนความผูกพันกับองคกรน้ันมีสวนสำคัญที่จะชวย
สรางใหบุคลากรทำงานกับองคกรไดอยางมีความสุข และอยูรวมกันไดในระยะยาวขึ้น การเสริมสรางความ
ผูกพันใหเกิดขึ้นกับองคกรเปนการสรางปฏิสัมพันธตอกันอยางสม่ำเสมอ และยังเปนการชวยสะทอนขอมูลใน
ดานตาง ๆ ซึ่งเปนขอมูลที่ดีสำหรับการพัฒนาบุคลากรตลอดจนองคกรดวยเชนกัน โดยการสรางความผูกพันน้ัน
ก็ไมใชหนาที่ของแผนกใดแผนกหน่ึง หรือคนใดคนหน่ึง แตควรเปนหนาที่ของทุกคนในองคกรที่รวมแรงรวมใจ
กันผลักดันใหองคกรประสบความสำเร็จ ซึ่งการมีความผูกพันตอองคกรที่ดีน้ันมีสวนอยางย่ิงที่จะเปนพลังสำคัญ
ในการทำงานของทุกคน และสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับองคกรได รวมถึงสรางพลังขับเคลื่อนอันย่ิงใหญ
และมีประสิทธิภาพที่จะผลักดันองคกรใหกาวหนาตอไปอยางยั่งยืนในที่สุดดวยเชนกัน 
 
3.4 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 
 ทฤษฎี Side-Bet ของ Howard S. Becker 
 ทฤษฎี Side-Bet ของ Howard S. Becker ไดกลาววา บุคคลใดก็ตามที่มีความผูกพันตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด
เน่ืองจากเขาไดลงทุนในสิ่งน้ัน ๆ ไว เชน การที่คนเราเขาไปทำงานอยูในองคกรในชวงระยะเวลาหน่ึง จะกอใหเกิด
การลงทุนซึ่ง Becker เรียกการลงทุนน้ันวา “Side bet” อาจเปนการลงทุนในรูปของเวลา แรงกายแรงใจ 
กำลังสติปญญาตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอยาง เชน โอกาสในการไปทำงานกับองคกรอ่ืนเพราะบุคคล 
ผูน้ันยอมคาดหวังผลประโยชนที่จะไดรับตอบแทนจากองคกรในระยะยาว ไดแก บำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
ตาง ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือรายไดประจำ และยังไดมีการช่ังน้ำหนักเปรียบเทียบวา หากเขาลาออก
จากองคกรกอนกำหนดเขาจะสูญเสียสิ่งเหลาน้ี บุคคลน้ันจึงไมมีทางเลือกอยางอ่ืนนอกจากจะตองผูกพันอยูกับ
องคกรตอไป ฉะน้ันการที่คนเราเลือกตัดสินใจที่จะอยูกับองคกรนานเทาใดก็ย่ิงเปนการสะสม “การลงทุน”
เพ่ิมขึ้นเทาน้ัน ความผูกพันก็จะย่ิงทวีมากขึ้นตามระยะเวลา ทำใหการตัดสินใจที่จะลาออกจากองคกรยากมากขึ้น 
และหากไปอยูในองคกรใหมอาจไดรับผลประโยชนที่ไมคุมคาเทากับองคกรเดิม นอกจากน้ี Becker ยังไดกลาว
อีกดวยวา การที่บุคคลใดตัดสินใจจะลงหลักปกฐานในอาชีพใดอาชีพหน่ึงและจะไมยอมเปลี่ยนงานหรืออาชีพ
น้ัน เหตุเพราะวาบุคคลน้ันเปนมนุษยเศรษฐกิจ38 

จะเห็นวา ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร ไดอาศัยทฤษฎี Side-Bet ของ Becker ที่พูดถึง
วา บุคคลใดก็ตามที่มีความผูกพันตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด เน่ืองจากเขาไดลงทุนในสิ่งน้ัน ๆ ไวเชนการที่คนเราเขาไป
ทำงานอยูในองคกรในชวงระยะเวลาหน่ึง จะกอใหเกิดการลงทุน ซึ่ง Becker เรียกการลงทุนน้ันวา “Side bet” 
อาจเปนการลงทุนในรูปของเวลา แรงกายแรงใจ กำลังสติปญญา ตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอยาง 

ทฤษฎีองคประกอบสองปจจัยของ Herzberg (The Two-Factor Theory)  
การที่ผูที่ปฏิบัติงานในองคกรจะเกิดความผูกพันตอองคกร มีความต้ังใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดน้ัน องคกรจำเปนตองตอบสนองในสิ่งตาง ๆ ที่บุคลากรตองการไดอยางถูกตอง
เหมาะสมโดยตระหนักวาบุ คคลแตละคนก็จะมีความตองการที่แตกตางกัน ซึ่งจะทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความ 
พึงพอใจและความผูกพันตอองคกร ซึ่ง Herzberg ไดเสนอทฤษฎีองคประกอบสองปจจัย (Hertzberg’s Two 
Factor Theory) ซึ่งสรุปวามีปจจัยสำคัญ 2 ประการที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบในงานของแตละบุคคล  
โดยสงวน สุทธิเลิศอรุณ ไดสรุปทฤษฎีแรงจูงใจดวยทฤษฎีองคประกอบสองปจจัย ไวดังน้ี39 
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           1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เปนปจจัยที่ชวยทำใหมนุษยเกิดความพึงพอใจในงาน 
(Satisfy) ประกอบดวย ปจจัยที่มีความสำคัญโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 
         1.1 ความสำเร็จของงาน (Achievement) เปนปจจัยที่สำคัญมากที่สุด เพราะมนุษยตอง
ทำงานเพ่ือแลกเงินและเกียรติยศ โดยมนุษยที่พยายามมุงความสำเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจในศักด์ิศรีแหงความ
เปนมนุษยที่ตองการพบกับความสำเร็จในชีวิต และไดเปนเพชรในองคกรน้ัน ๆ  
              1.2 การไดรับการยกยองชมเชย (Recognition) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
คุณคาของความเปนมนุษย การทำงานที่รับผิดชอบสำเร็จลุลวงดวยดี ยอมทำใหไดรับคำยกยองชมเชยจาก
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน   
              1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) ที่มีเกียรติ มีศักด์ิศรี ตามลักษณะแหงความเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง (Professional) มนุษยซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะน้ีจะไดรับการจัดใหอยูในกลุมสูง  
             1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) เมื่อมนุษยคนใดไดรับหมอบหมายงานมาแลว จะถือ
วาเปนโอกาสอันดีที่จะไดพิสูจนคาของความเปนมนุษยวา จะเปนมนุษยที่มีคุณภาพในระดับสูง ระดับกลาง หรือ
ระดับต่ำ โดยอาจพิสูจนไดจากความรับผิดชอบ เพราะมนุษยที่ไดรับมอบหมายงานจะไดรับความรูความสามารถ 
ทักษะ และความมีวินัยตอการปฏิบัติหนาที่การงาน ซึ่งจะเปนบันไดไปสูงานที่ตองใชความรับผิดชอบสูง  
              1.5 โอกาสกาวหนา (Advancement) มนุษยทุกคนลวนแตตองการความกาวหนาในตำแหนง
หนาที่การงาน การไดเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนพิเศษ การเลื่อนตำแหนงที่สูงขึ้น และการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงที่มี
เกียรติ มีศักด์ิศรี   
             1.6 ไดรับการพัฒนา (Growth) มนุษยจะตองไดรับการพัฒนากอนที่จะไดรับการเลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหนง หรือเพ่ิมความรับผิดชอบในหนาที่การงาน โดยการไดรับคัดเลือก ใหไปศึกษาตอ ศึกษาดูงาน 
อบรม ประชุม สัมมนา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยที่จะชวยจูงใจใหบุคลากรต้ังใจทำงาน 
รวมถึงพัฒนางานของตนใหกาวหนา โดดเดน และทันสมยัยิ่งขึ้น  
           2. ปจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่จะกระทำใหมนุษยเกิดความไมพึงพอใจในงาน 
(Unsatisfied) ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ที่มีความสำคัญโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 
              2.1 นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) เปนปจจัยดาน
อนามัยของบุคลากรใหอยูดีและกินดี ทำงานสะดวกสบาย และคาจางที่เหมาะสม ในทางตรงกันขามถานโยบาย
และการบริหารงานขององคกรไมสงเสริมอนามัยของบุคลากรแลว จะเปนสาเหตุสำคัญมากที่สุดที่จะทำให
บุคลากรเกิดความรูสึกไมพึงพอใจในการทำงาน และชักชวนใหเกิดการชุมนุมประทวงตอนโยบาย และการ
บริหารงานขององคกรได  
              2.2 การนิเทศงาน (Supervision) ของผูบังคับบัญชาเปนปจจัยที่ชวยใหบุคลากรมีความสุข
กับการทำงาน เชน ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเอง สนใจเรื่องชีวิตความเปนอยู ความสะดวกสบายในการ
ทำงาน เปนตน 
              2.3 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relation) หากบุคลากรมีความสัมพันธ
อันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน จะมีสวนชวยใหบุคลากรทำงานดวยกันอยางเปนปกติสุข ในทางตรงกันขาม 
ถาบุคลากรมีความสัมพันธที่ไมดีกับเพ่ือนรวมงาน ก็จะสงผลใหเกิดปญหาในการทำงานเชนกัน 
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               2.4 สภาพแวดลอมในการทำงาน (Working Condition) บุคลากรทุกคนลวนตองการสภาพ
ในการทำงานที่ดี มีความสะดวก สบาย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไมมีมลพิษ มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ และมีเครื่อง
อำนวยความสะดวกทีท่ันสมัย จะสงผลใหบุคลากรทำงานอยางมีความสุข 
              2.5 เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล (Salary and Fringe Benefit) เปนทั้งปจจัยอนามัย
และปจจัยจูงใจ บุคลากรตองการไดรับเงินเดือนหรือคาจางสูง รวมทั้งผลประโยชนเก้ือกูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน 
ขอรับสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาล ดานที่พัก อาหารกลางวัน พาหนะรับ - สง เปนตน  
              2.6 สถานะของอาชีพ (Status) ถาบุคลากรต้ังใจทำงาน โดยไดรับหมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรูความสามารถและทักษะ ตลอดจนมีสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน จะชวยใหประสบ
ความสำเร็จในการทำงาน รวมทั้งไดรับการยอมรับและยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน เปน
ผลใหสถานภาพของบุคลากรสูงขึ้น  
              2.7 ความมั่นคง (Security) ความมั่นคงในงานและหนวยงานหรือองคกร ถาบุคลากรมี
ความรูสึกวา งานน้ีมีความมั่นคง เขาจะอยูดีมีสุข และต้ังใจทำงานตอไป 

สรุปไดวา จากทฤษฎีองคประกอบสองปจจัยของ Herzberg ช้ีใหเห็นวา ปจจัยทั้ง 2 ดาน คือ ปจจัย 
จูงใจ ไดแก ความสำเร็จของงาน การไดรับการยกยองชมเชย ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ โอกาสกาวหนา  
และการไดรับการพัฒนา ถือวาเปนปจจัยที่ทำใหมนุษยเกิดความพึงพอใจในงาน สวนปจจัยอนามัย ไดแก นโยบาย
และการบริหารงาน การนิเทศงาน ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน เงินเดือนและ
ผลประโยชนเก้ือกูล สถานะของอาชีพ และความมั่นคง เปนปจจัยที่ทำใหมนุษยเกิดความไมพึงพอใจในงาน ทั้งสอง
ปจจัยน้ีควรจะตองมีในทางบวก เพราะจะทำใหความพึงพอใจในการทำงานของบุคคลเพ่ิมขึ้น 
 
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

มานิตา พรรณวดี, ธิติภัทร คูหา, ภาวิณี ธนกิจไพบูลย และจิราพร อิทธิชัยวัฒนา ศึกษาระดับความสุข 
ความผูกพัน และปจจัยสัมพันธกับความสุข ความผูกพันในองคกรของแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข ป 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหระดับความสุขและความผูกพัน แพทย  
ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ตามปจจัยบุคคลและสถานที่ และวิเคราะหความสัมพันธปจจัยบุคคลและ
สถานที่กับความสุขและความผูกพัน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือสามารถจดักิจกรรมสรางสุขใหบุคลากรและองคกรไดตรงประเด็นและตรงกับกลุมเปาหมายมากขึ้น และลด
ปญหาการลาออก มีการวิเคราะหขอมูลความสุขของบุคลากรทุกคนที่ทำแบบประเมินการวัดความสุข 
ดวยตนเองป 2560 และหาความสัมพันธดวยสถิติการถดถอยพหุ-โลจิสติกส (multiple logistic regression) 
โดยใชการทดสอบ adjusted odds ratio (aOR) ความเช่ือมั่นที่รอยละ 95.0 (95 % confident interval) 
ผลการศึกษา พบวา มีประชากรที่ใหขอมูลทั้งหมด 82,449 คน แพทย รอยละ 5.1 ทันตแพทย รอยละ 3.3 
พยาบาล รอยละ 84.9 และเภสัชกร รอยละ 6.7 อายุเฉลี่ย 33.8 - 39.4 ป ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ย 
เทากับ 62.9 คะแนน มิติความสุขมากที่สุด คือ จิตวิญญาณดี นอยที่สุด คือ สมดุลกับการทำงาน ระดับคะแนน
ความผูกพัน เทากับ 63.0 พยาบาลมีระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยนอยที่สุด แตมีคะแนนความผูกพันมากที่สุด 
ความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคลและระดับความสุขเฉลี่ย พบวา สถานที่ทำงาน เพศ กลุมอายุ วิชาชีพ ระดับ
ตำแหนง และรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับความสุขเฉลี่ยอยางมีนัยสำคัญ ความสุขของพยาบาล 
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เกิดจากใจรักในวิชาชีพและการชวยผูปวยและประชาชนเสมือนวาไดทำบุญทุกวันจากการใหการพยาบาล  
จากขอมูลอายุเฉลี่ยบุคลากร 4 วิชาชีพ พบวา เจเนอเรช่ันที่อยูในองคกรตอไป คือ เจเนอเรช่ันเอ็กซและวาย  
ซึ่งความรูสึกเพียงพอตอรายไดเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต40  

ศิริรัตน ตันไสว ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสำนักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกประชากรคือเจาหนาที่ในองคกรทั้งหมด 78  คน โดยใชแบบสำรวจ 
happinometer เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ ผลการศึกษา 

พบวา ความสุขของบุคลากรภาพรวมอยูในระดับ happy (μ = 64.23) ทุกมิติมีคาความสุขอยูในระดับ happy 
ยกเวนมิติสุขภาพการเงินดี อยูในระดับ unhappy ระดับความผูกพันของบุคลากรภาพรวมอยูในระดับ happy 

(μ = 68.08) ระดับการศึกษา มีอิทธิพลตอความสุขภาพรวม และเพศ มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร คือ 
เพศ การอาศัยในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนา การศึกษา สถานภาพการจางงาน ระยะเวลาทำงานในองคกร
ปจจุบัน และจำนวนครั้งการลาออก/ยายงาน/เปลี่ยนงาน มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.0141 

จิตรดา วรรณไขคำ และกัญญลักษณ ทองนุม ศึกษาความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของ
บุคลากรพยาบาลสถาบันบำราศนราดูรที่ปฏิบัติงานอยางนอย 1 ปจำนวน 143 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ผลการศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทำงานของพยาบาล พบวา ตำแหนงใน
การปฏิบัติงานและรายไดมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาล พบวา วุฒิการศึกษา และตำแหนงในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)42 

พรชนก กุลยะ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ซึ่งเปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) เพ่ือศึกษาระดับ
ความสัมพันธและปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทำงานและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จำนวน 143 คน โดยใชแบบสำรวจความสุขและความผูกพันในองคกร 
(HAPPINOMETER) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธ ไดแก Independent t-test, One-way ANOVA และหา
ปจจัยที่มีผลตอความสุขและความผูกพันตอองคกรโดยใช Multiple linear regression นอกจากน้ีใชสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficiency) เพ่ือหาระดับความสัมพันธของ
ความสุขในการทำงานกับความผูกพันธตอองคกร ผลการศึกษา พบวา ดัชนีความสุข 10 มิติ (Happinometer) 
ดานการงานดี (Happy Work Life, r = 0.665) มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับสูง  
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง (p < 0.001) คือ ความสุขดานสังคมดี (Happy Society, r = 0.423),
ความสุขดานน้ำใจดี (Happy Heart, r = 0.335), ความสุขดานสมดุลชีวิตกับงาน (Happy Work Life 
Balance, r = 0.334), ความสุขดานใฝรูดี (Happy Brain, r = 0.312), ความสุขดานสุขภาพกายดี (Happy 
Body, r =0.289) และความสุขดานการผอนคลายดี (Happy relax, r = 0.268) ตามลำดับ ปจจัยที่มีผลตอ
ความสุขในการทำงาน คือ ระดับตำแหนงในการทำงาน (p = 0.006) และปจจัยมีผลตอความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม คือ เพศ (p = 0.009) ระยะเวลาการทำงาน (p = 0.039)  
และการจบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา (p< 0.001) ตามลำดับ43 
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สุธิสา อินทนุพัฒน, ประเสริฐ เก็มประโคน, มณฑิชา เจนพานิชทรัพย และศุภาพร โนนชนะ ศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
ซึ่งเปนการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาระดับความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร และศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความอยูดีมีสุขและผูกพันของบุคลากร โดยประชากรเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในสำนักงาน
สาธารณสุข 164 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสำรวจการวินิจฉัยความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
แบบพหุ ผลการศึกษา พบวา ภาพรวมคะแนนความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรอยูในระดับสูง  
(รอยละ 75.9) สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ไดแก สภาพการทำงาน (p-value = 0.044) ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบ (p-value = 0.008)  
และความเปนปจเจกนิยม (p-value = 0.047)44 

วิทยา พลาอาด และนพดล ละอองวิจิตร ศึกษาปจจัยทำนายความสุขในการทำงานของบุคลากร
สาธารณสุขในจังหวัดสตูล ซึ่งเปนการวิจัยเชิงวิเคราะหเพ่ือศึกษาระดับความสุข และปจจัยทำนายความสุข 
ในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสตูล เก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิต 
ความสุข และความผูกพัน (Happinometer) ของบุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ผาน happinnometer.moph.go.th 
จำนวน 2,172 คน วิเคราะหระดับความสุขของบุคลากรสาธารณสุขโดยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหปจจัย
ทำนายความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ดวยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบวา 
ความสุขเฉลี่ยรวมของบุคลากรสาธารณสุขอยูในระดับมีความสุข (Happy) (64.0) ความสุขทางดานมิติสุขภาพ
เงินดีและดานมิติผอนคลายดี มีคาเฉลี่ยต่ำกวามิติอ่ืนๆ (52.0 และ 58.0) หนวยงานที่มีระดับความสุขเฉลี่ย
สูงสุด คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สวนหนวยงานที่มีระดับความสุข
เฉลี่ยต่ำสุด คือ ศูนยบริการสาขา โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทัว่ไป (59.5, 63.4 และ 63.8) ปจจัยที่
สามารถรวมกันพยากรณความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขไดแก การทำงานเปนกะ (b = -2.61, 
95  %  Cl = -3.392 ถึ ง -1.807, p-value <0 .001) สถานภาพการจ างงาน (b = -0.510 , 95 %  
Cl = -0.833 ถึ ง -0.196, p-value = 0.002) สถานภาพสมรส (b = -0.525, 95  %  Cl = -0.886 ถึ ง  
-0.164, p-value = 0.004) และรายไดตอเดือน (b = 0.395, 95 % Cl = 0.051 ถึง 0.733, p-value 
= 0.023) โดยทั้ง 4 ปจจัยสามารถรวมกันพยากรณความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัด
สตูลไดรอยละ 4.0 (R2 = 0.040)45 

รัชนีกร บุณยโชติมา, วัลภา พรหมพล, สุรีพร พจนสิทธ์ิ, อรวรรณ ทองนาท และศรีประภา บริสุทธ์ิ 
สำรวจความสุขของบุคลากรแผนกพยาบาลอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  
มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจความสุขของบุคลากรแผนกพยาบาลอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลากลุมตัวอยางเปนบุคลากรทางการพยาบาลแผนกพยาบาลอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินทุกระดับ 
จำนวน 210 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสำรวจความสุขดวยตนเอง (Happinometer) สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา ความสุขเฉลี่ยของบุคลากรจำแนกตามหนวยงานอยูในระดับ 
มีความสุข (Happy) (อยูในชวง 58.2 - 65.9) หนวยงานที่มีระดับความสุขเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หอผูปวย

อุบัติเหตุ 4 , ไอ.ซี.ยู.ราชการสนาม (  = 64.8,64.9) หนวยงานที่มีระดับความสุขเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก  
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หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (  = 58.2) ความสุขภาพรวมรายมิติสวนใหญอยูในระดับมีความสุข (Happy)  

(  = 58-71.4) ความสุขภาพรวมมิติจิตวิญญาณ มีคาสูงที่สุด (  = 71.4) สวนความสุขภาพรวมมิติ 

ผอนคลายอยูในระดับไมมีความสุข (Unhappy) (  = 49.9) เมื่อพิจารณาแตละมิติพบวาหอผูปวยอุบัติเหตุ 4 

มีระดับความสุขมาก (Very Happy) 2 มิติ คือ น้ำใจดี (  = 78.7) และจิตวิญญาณดี (  = 78.9) หอผูปวย ไอ.ซี.ยู.

ราชการสนามมีระดับความสุขมาก (Very Happy) ในมิติการงานดี (  = 75.4) ในทางตรงขาม พบวา มีหนวยงาน

ที่คะแนนมิติผอนคลายในระดับ ไมมีความสุข (Unhappy) ถึง 2 หนวยงาน คือ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 (  = 46.6) และหอผูปวยอุบัติเหตุหญิง (  = 48.1)46 

ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, สาธมาน มากชูชิต และอนุชิต คลังมั่น ศึกษาความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตกับ
การทำงานดัชนีความสุขคนทำงานกับความผูกพันในองคกร ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา  
ซึ่งเปนวิจัยเชิงพรรณนานมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตกับการทำงาน 
ดัชนีความสุขคนทำงาน และความผูกพันในองคกร กลุมตัวอยางเปนบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ยะลา จำนวน 60 คน เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย มี 2 ชุด ไดแก แบบประเมินดัชนีความสุขคนทำงานและสมดุลชีวิต
กับการทำงาน และแบบประเมินความผูกพันในองคกร วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน และคาทีอิสระ (Independent T-Test) ผลการวิจัย พบวา บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
มีระยะเวลาทำงานในวิทยาลัยนาน 1 – 10 ป มากที่สุด รอยละ 50.8 มีสมดุลชีวิตกับการทำงานอยูในระดับ 
ปานกลาง ความสุขคนทำงานในภาพรวมทั้ง 9 มิติอยูในระดับมีความสุข และมีความผูกพันในองคกรอยูใน 
ระดับมาก เมื่อวิเคราะหความสัมพันธพบวา สมดุลชีวิตกับการทำงานโดยรวม และความสุขคนทำงานโดยรวม  
มีความสัมพันธกับความผูกพันในองคกรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .34, p<.01) และ (r = .52, p<.01)  
เมื่อเปรียบเทียบสมดุลชีวิตกับการทำงาน ดัชนีความสุขคนทำงาน ความผูกพันในองคกร ระหวางอาจารย  
และบุคลากรสายสนับสนุน พบวา อาจารยมีสมดุลชีวิตกับการทำงานแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (t = 4.25, p<.01) สวนความผูกพันในองคกร และดัชนีความสขุคนทำงานไมแตกตางกัน4 

ภาวดี เหมทานนท, พีรวิทย พันธฤทธ์ิดำ, กฤษฎา เวชภักด์ิ และเกษรา วนโชติตระกูล ศึกษาความสุขและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำงานในวิทยาลัยพยาบาล เปนการศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวาง 
เพ่ือศึกษาระดับความสุขและคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยพยาบาล ประชากร คือ บุคลากร
สายสนับสนุนของวิทยาลัยพยาบาล มีระยะเวลาทำงานมากกวา 6 เดือน จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แบบสำรวจความสุขดวยตนเอง และเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก วิเคราะหขอมูลใชสถิติ 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยระดับความสุขรวมของบุคลากร

สายสนับสนุนทุกคนอยูในระดับมีความสุข (μ = 64.35, σ = 7.87) โดยดานจิตวิญญาณดีมีคาสูงที่สุด  

(μ = 74.10, σ = 11.85) และดานสุขภาพเงินมีคาต่ำที่สุด (μ = 50.88, σ = 16.85) ระดับความสุขของ
รายบุคคล พบวา บุคลากรสวนใหญมีความสุข (รอยละ 90.00) ที่เหลือมีความสุขอยางย่ิง (รอยละ 8.00)  
และไมมีความสุข (รอยละ 2.00) ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนโดยรวมสวนใหญมีคุณภาพชีวิตดี 
(รอยละ 56.00) ที่เหลือมีคุณภาพชีวิตปานกลาง (รอยละ 44.00) โดยดานรางกายอยูในระดับกลาง และระดับดี
เทากัน (รอยละ 50) ดานจิตใจอยูในระดับดี (รอยละ 76.00) ดานสังคมอยูในระดับดี (รอยละ 54.00) และดาน
สิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 34.00)47  



26 

 

 วารี อัศวเสนา, ดารุณี สุขวัฒนาชัยกูล, พิมพิลา ขาวขำ และปกรณ เจียระคงมั่น ศึกษาความผูกพันตอ
องคกร: กรณีศึกษา บุคลากรภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือใหทราบถึงระดับความผูกพันตอองคกร และทราบถึงระดับการรับรูในการสื่อสารขอมูลขององคกรของ
บุคลากรภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บขอมูลโดย 
ใชแบบสอบถาม จากบุคลากรภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จำนวน 262 คน วิเคราะหขอมูลโดยการจัดระดับความผูกพัน การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ หาคาเฉลี่ย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา จากการวิเคราะหดานปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 3 อันดับ
แรก คือ ปจจัยดานความกาวหนาในสายอาชีพ (คาเฉลี่ย 3.61) ปจจัยดานการบังคับบัญชา และปจจัยดาน
ความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.58 และ 3.55 ตามลำดับ) และมีระดับความผูกพันตอองคกรภาพรวมอยูใน
ระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.71) จากการวิเคราะหปจจัยที่แสดงใหเห็นวามีความผูกพันตอองคกร 3 อันดับแรก คือ 
ดานการมีสวนรวมในการรวมแกปญหาขององคกร (คาเฉลี่ย 4.27) ดานการมีความสุขที่ไดทำงานในองคกร 
และดานความภาคภูมิใจที่จะบอกกับผูอ่ืนวาทำงานอยูที่โรงพยาบาลรามาธิบดี (คาเฉลี่ย 4.23 และ 4.19 
ตามลำดับ) ในสวนของการรับรูบรรยากาศการทำงาน และการรับรูขาวสารขององคกรอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย 3.32 และ 3.42 ตามลำดับ)48 
 ปรีชา พุกจีน ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปตตานี กลุมตัวอยาง คือ บุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปตตานี ปงบประมาณ 2561 จำนวน 
260 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ
เพียรสัน ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ประกอบดวย ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ดานสถานภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานความกาวหนา
และความมั่นคงในงาน ดานความสัมพันธในสังคม ดานลักษณะการบริหารงาน ดานความสมดุลระหวางงานกับ

ชีวิตสวนตัว และดานความภูมิใจในองคกร ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง (56.1 %) (  =3.77, S.D.0.42)

สำหรับดานความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสาธารณสุข ประกอบดวย ดานการยอมรับองคกร ดานการใช
ความสามารถเพ่ือองคกร ดานความตองการเปนสมาชิกขององคกร ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง (61.9 %)

(  =3.81, S.D.0.36) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธกับ

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จังหวัด
ปตตานี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.34, P-value<0.001) เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในการทำงานจำแนก
รายดานที่พบความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสาธารณสุข ประกอบดวย ดานสถานภาพ 
การทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (r=0.20, P-value 0.001) ดานการพัฒนาบุคลากร  
(r=0.43 , P-value <0.001) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (r=0.22, P-value <0.001)  
ดานความสัมพันธในสังคม (r=0.16, P-value 0.007) ดานลักษณะการบริหารงาน (r=0.31, P-value 
<0.001) ดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (r=0.31, P-value <0.001) และดานความภูมิใจ 
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ในองคกร (r=0.40, P-value <0.001) ตามลำดับ แตดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมไมพบความสัมพันธ 
(r=0.03, P-value 0.613)49  
 ศิรินทรทิพย เมาแจง และพิชิต รัชตพิบุลภพ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแกไขคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณแบบวิธีการสำรวจ กลุมตัวอยางเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติ Two Independent Sample t-test 
One-way ANOVA และ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัย พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
ดานการปฏิบัติงานรวมกันและความสัมพันธกับผูอ่ืนในหนวยงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนดานความ
สมดุลระหวางงานกับครอบครัว ดานสิทธิสวนบุคคล ดานความปลอดภัยในการทำงานและสงเสริมสุขภาพ  
ดานคาตอบแทนในการทำงานมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี พบวา ขาราชการที่มีเพศตางกันมีคุณภาพชีวิตการ
ทำงานไมแตกตางกัน สวนอายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และรายไดตอเดือนที่
ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0550 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการ
และแสวงหาและถือเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต โดยเฉพาะความสุขในการทำงาน ซึ่งจะสงผลใหบุคลากร 
เกิดความศรัทธาในงาน ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามที่ตนเองหรือองคกรต้ังเปาหมายไว  
โดยการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงความสุขน้ัน ประกอบดวยปจจัยหลายดาน ไดแก ภาวะผูนำของ
ผูบริหารองคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล ความผูกพันและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ซึ่งตอง
อาศัยการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับต้ังแตระดับผูบริหารในการกำหนดนโยบาย การสรางสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในการทำงานที่ดี รวมทั้งการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในการออกแบบกิจกรรม สื่อสาร 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเน่ืองและเปนระบบ เพ่ือสรางเสริมใหบุคลากรเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ 
และรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร รวมทั้งเกิดความเช่ือมั่นตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ทำให
ทุมเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ นอกจากน้ีองคกรควรคำนึงถึงความ
สมดุลระหวางชีวิตและการทำงานของบุคลากรรวมดวย เน่ืองจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะ
งานที่เปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลใหบุคลากรเกิดความเครียด ความเหน่ือยลา และผลกระทบในการจัดสรรเวลาในการ
ดูแลครอบครัวและชีวิตสวนตัว และสงผลตอคุณภาพของงานในที่สุด ดังน้ันการบริหารจัดการใหเกิดสมดุลระหวาง
ชีวิตและการทำงานใหสอดคลองกับความคาดหวังของบุคลากร จึงเปนสิ่งสำคัญในการสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานที่ดี มีความพึงพอใจในการทำงาน และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชวยเพ่ิมอัตราการ 
คงอยูของบุคลากรที่มีความรูความสามารถขององคกรมากขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินงาน 

 
การศึกษาความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของบุคลากร

กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผูศึกษาไดกำหนดวิธีดำเนินงาน ดังน้ี 
 3.1 รูปแบบการศึกษา 
 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study)  
เก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธทั้งหมด
ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางโครงการ  
ที่ปฏิบัติงานปงบประมาณ 2563 จำนวน 230 คน51 จำแนกตามประเภทบุคลากร ไดดังน้ี 

- ขาราชการ    จำนวน 124 คน 
- พนักงานราชการ  จำนวน 11 คน 
- ลูกจางประจำ  จำนวน 15 คน 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 22 คน 
- ลูกจางโครงการ  จำนวน  58 คน 

 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบประเมินความสุขดวยตนเอง (Happinometer) สำหรับ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข52 ผานทางเว็บไซต http://person.ddc.moph.go.th/hr_survey/ ประกอบดวย  
4 สวน รายละเอียดดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมินในเรื่อง เพศ อายุ จังหวัดที่อยูในปจจุบัน
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ จำนวนบุตร สถานภาพการจางงาน ระดับการปฏิบัติงาน ลักษณะงาน สายงาน 
ลักษณะการเขางาน ระยะเวลาที่ทำงานในองคกร จำนวนครั้งของการยาย/เปลี่ยนงาน/ลาออก และรายไดตอเดือน 
โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ (Checklist) จำนวน 14 ขอ 

สวนที่ 2 สมดุลชีวิตการทำงาน (Work Life Balance) เปนขอคำถามสอบถามเกี่ยวกับจำนวนวัน
ทำงานโดยเฉลี่ยในหน่ึงสัปดาห จำนวนช่ัวโมงทำงานเฉลี่ยในหน่ึงวัน จำนวนช่ัวโมงพักผอนโดยเฉลี่ยในหน่ึงวัน 
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ความยืดหยุนในการทำงาน การทำงานตรงตามวุฒิการศึกษา จำนวน 5 ขอ โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด 
ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

สวนที่ 3 ความสุขของบุคลากร (Happy) จำนวน 53 ขอ จำแนกรายดาน 9 ดาน ดังน้ี 
  3.1 สุขภาพกายดี (Happy Body) เปนขอคำถามสอบถามเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชา 

ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และความพึงพอใจตอสุขภาพกาย จำนวน 5 ขอ โดยมีลักษณะ
คำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  3.2 ผอนคลายดี (Happy Relax) เปนขอคำถามสอบถามเกี่ยวกับความพอเพียงในการ
พักผอน กิจกรรมเพ่ือเปนการพักผอนหยอนใจ ความเครียด ชีวิตเปนไปตามที่คาดหวัง และการจัดการกับปญหา
ในชีวิตจำนวน 5 ขอ โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  3.3 น้ำใจดี (Happy Heart) เปนขอคำถามสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกเอ้ืออาทร การใหความ
ชวยเหลือแกคนรอบขาง ความเต็มใจและยินดีในการทำประโยชนเพ่ือสวนรวม และการเขารวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม จำนวน 5 ขอ โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  3.4  จิต วิญ ญ าณ ดี (Happy Soul) เป นขอคำถามสอบถามเก่ียวกับการทำนุบำรุ ง 
ศิลปวัฒนธรรมศาสนา การใหทาน และการปฏิบัติกิจตามศาสนา การใหอภัย การยอมรับและการขอโทษ 
รวมถึงการตอบแทนผูมีพระคุณ จำนวน 5 ขอ โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  3.5 ครอบครัวดี (Happy Family) เปนขอคำถามสอบถามเกี่ยวกับเวลาอยูกับครอบครัว การ
ทำกิจกรรมกับครอบครัว และมีความสุขกับครอบครัว จำนวน 3 ขอ โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด  
ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  3.6 สังคมดี (Happy Society) เปนขอคำถามสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การขอความชวยเหลือจาก
คนในองคกร ความสงบสุขของสังคมในองคกร และการใชชีวิตในสังคมขององคกรอยางมีความสุข จำนวน 6 ขอ 
โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  3.7 ใฝรู ดี (Happy Brain) เปนขอคำถามสอบถามเกี่ยวกับการแสวงหาความรูใหม ๆ  
การพัฒนาตนเอง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง จำนวน 3 ขอ โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด  
ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  3.8 การเงินดี (Happy Money) เปนขอคำถามสอบถามเก่ียวกับการผอนชำระหน้ีสินตาง ๆ 
การชำระหน้ีตามกำหนด เงินเก็บออม และความเพียงพอของคาตอบแทนที่ไดรับ จำนวน 4 ขอ โดยมีลักษณะ
คำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  3.9 การงานดี (Happy Work Life) เปนขอคำถามสอบถามเก่ียวกับความทาทายของงาน 
ความเติบโตในตำแหนงหนาที่ ความมั่นคงของงาน การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นกับหัวหนางาน การไดรับ
การปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายแรงงาน ความเหมาะสมของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง ความถูกตองและ
ความตรงเวลาของการจายคาจาง ความเสี่ยงจากการทำงาน การไดรับการดูแลดานสุขภาพ ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมในองคกร ความพึงพอใจตอสวัสดิการ การทำงานเปนทีม ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 
การสื่อสาร การถายทอดแลกเปลี่ยนแบบอยางการทำงาน และการทำงานอยางมีความสุข จำนวน 17 ขอ  
โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
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สวนที่ 4 ความผูกพันตอองคกร (Engagement) จำนวน 9 ขอ จำแนกรายดาน 3 ดาน ดังน้ี 
  4.1 กลาวถึงองคกร (Say) เปนขอคำถามสอบถามเก่ียวกับการแนะนำญาติ/เพ่ือน/คนรูจักมา

ทำงานที่องคกร การปกปององคกร และความภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรขององคกร จำนวน 3 ขอ โดยมี
ลักษณะคำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลอืก 

  4.2 อยูกับองคกร (Stay) เปนขอคำถามสอบถามเก่ียวกับการอยูกับองคกรในกรณีที่สำเร็จ
การศึกษาแลว และกรณีที่มีองคกรอ่ืนติดตอไปทำงาน รวมทั้งความรูสึกเปนเจาของรวมขององคกร จำนวน 3 
ขอ โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

  4.3 ภูมิใจและเต็มใจทำงานเพ่ือความสำเร็จขององคกร (Strive) เปนขอคำถามสอบถาม
เกี่ยวกับการทุมเททำงานเพ่ือประโยชนขององคกร การสรางความกาวหนาใหกับองคกร และการทำงานอยางมี
เปาหมาย จำนวน 3 ขอ โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

ในการคำนวณคะแนนความสุขของบุคลากร สมดุลชีวิตการทำงาน และความผูกพันตอองคกร จะให
คะแนนตามคำตอบจากขอถาม โดยที่กำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ตอบ 1 ไดคะแนน เทากับ 0 คะแนน 
ตอบ 2 ไดคะแนน เทากับ 25 คะแนน 
ตอบ 3 ไดคะแนน เทากับ 50 คะแนน 
ตอบ 4 ไดคะแนน เทากับ 75 คะแนน 
ตอบ 5 ไดคะแนน เทากับ 100 คะแนน 

จากน้ันจึงคำนวณและแปลผลคาเฉลี่ย (Mean) ความสุขของบุคลากร สมดุลชีวิตการทำงาน และความ
ผูกพันตอองคกร โดยแบงเปน 4 ระดับ ตามเกณฑของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล53  
ดังตารางที่ 3.1  

 
ตารางที่ 3.1 การแปลผลระดับความสุข ความผูกพัน และสมดุลชีวิตการทำงาน 

คาเฉลีย่ ความหมาย 
0.00 – 24.99 ไมมีความสุขอยางย่ิง (Very Unhappy) สะทอนใหเห็นวา คนทำงานในองคกรของทาน

อยูในระดับ “ไมมีความสุขเลย” ผูบริหารตองดำเนินการแกไขอยางเรงดวน 
25.00 – 49.99 ไมมีความสุข (Unhappy) สะทอนใหเห็นวา คนทำงานในองคกรของทานอยูในระดับ 

“ไมมีความสุข” ผูบริหารตองดำเนินการแกไขอยางจริงจัง 
50.00 – 74.99 มีความสุข (Happy) สะทอนใหเห็นวา คนทำงานในองคกรของทานอยูในระดับ  

“มีความสุข” ผูบริหารตองสนับสนุนใหมีความสุขย่ิงขึ้นไป 
75.00 – 100.00 มีความสุขอยางย่ิง (Very Happy) สะทอนใหเห็นวา คนทำงานในองคกรของทานอยูใน

ระดับ “มีความสขุอยางยิ่ง” ผูบริหารควรสนับสนุน และยกยองเปนแบบอยาง 
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3.4 วิธีดำเนินการ 
1. กำหนดประเด็นปญหาที่ตองการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสุขและความ

ผูกพันธของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กำหนดนิยาม ความเปนมาของปญหา วัตถุประสงคของการศึกษา สมมุติฐานการของการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา รวมทั้งการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยตางๆที่
เกี่ยวของ 

3. วางแผนการศึกษา โดยการกำหนดประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบ
ขอมูล และกำหนดสถติิที่จะใชในการวิเคราะหขอมูล 

4. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
5. วิเคราะห และแปลผลขอมูล โดยใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics 
6. สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
7. นำเสนอผลการศึกษาในเวทีประชุมคณะกรรมการบริหารของหนวยงาน  
8. เขียนรายงาน และเผยแพรผลการศึกษาผานชองทางตาง ๆ  

 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package for 
Social Sciences : SPSS) และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกร 
ดวยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) 
 3. การวิเคราะหหาปจจัยที่เปนตัวพยากรณในการทำนายความผูกพันตอองคกร ดวยการวิเคราะห
การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษา เรื่อง ความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการศึกษา 
เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) โดยกลุมตัวอยางเปนบุคลากรกองโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2563 ดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบ
ประเมินความสุขดวยตนเอง (Happinometer) สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผานทางเว็บไซต 
http://person.ddc.moph.go.th/hr_survey/ ผลการศึกษา แบงออกเปน 6 สวน ดังน้ี 

4.1 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 
4.2 สมดุลชีวิตการทำงาน 
4.3 ความสุขของบุคลากร 
4.4 ความผูกพันตอองคกร 
4.5 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณปจจัยพยากรณความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรค

เอดสและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ 
 
4.1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
 กลุมตัวอยางตอบแบบประเมินความสุขดวยตนเอง (Happinometer) จำนวน 160 คน จากบุคลากร
ทั้งหมด 230 คน คิดเปนอัตราการตอบกลับ (Response Rate) รอยละ 69.56 เปนเพศหญิง รอยละ 79.4 
เพศชาย รอยละ 20.6 เปนบุคลากร Gen Y (อายุ 24 – 37 ป) รอยละ 51.2 Gen X (อายุ 38 - 53 ป) 
รอยละ 35.0 และ Gen B (อายุ 54 ปขึ้นไป) รอยละ 13.1 ปจจุบันไมไดพักอาศัยอยูในจังหวัดที่ เปน
ภูมิลำเนา รอยละ 70.0 สวนใหญสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 63.1 ดานสถานภาพ พบวา  
เปนโสด รอยละ 63.1 แตงงานและอยูดวยกัน รอยละ 28.7 และแตงงานแตไมไดอยูดวยกัน รอยละ 3.1  
สวนใหญไมมีบุตร รอยละ 72.5 ดานสถานภาพการจางงาน เปนขาราชการ รอยละ 68.8 รองลงมาไดแก 
ลูกจางช่ัวคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเปน รอยละ 16.3 และ 6.9 ตามลำดับ เปนบุคลากรระดับ
ผูปฏิบัติงาน รอยละ 82.5 ดานลักษณะงาน พบวา เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิชาการ รอยละ 40.6
รองลงมา ไดแก ปฏิบัติงานดานสนับสนุน และปฏิบัติงานดานการบริการ คิดเปน รอยละ 33.1 และ รอยละ 
25.0 ตามลำดับ เปนบุคลากรสายวิชาชีพ รอยละ 50.0 และสายสนับสนุน รอยละ 38.8 สวนใหญไมไดเขางาน
เปนกะ/เปนรอบ/เขาเวร รอยละ 96.9 โดยปฏิบัติงานที่องคกรมากกวา 9 ป รอยละ 31.3 ระหวาง 6 – 9 ป 
รอยละ 20.0 และระหวาง 1 – 2 ป รอยละ 18.8 เคยยายงาน/เปลี่ยนงาน/ลาออก จำนวน 1 – 3 ครั้ง รอยละ 
59.4 สวนดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 35.0 รองลงมา ไดแก 10,001 – 20,000 
บาท และ 40,001 – 50,000 บาท คิดเปน รอยละ 33.8 และ 13.1 ตามลำดับ ดังตารางที ่4.1  
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ตารางที่ 4.1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลพืน้ฐานสวนบคุคล จำนวน  รอยละ 

1. เพศ     
หญิง 127 79.4 
ชาย 33 20.6 

2. อายุ     
Gen Z (อายุ 18 – 23 ป) 1 0.6 
Gen Y (อายุ 24 – 37 ป) 82 51.2 
Gen X (อายุ 38 - 53 ป)  56 35.0 
Gen B (อายุ 54 ปขึ้นไป) 21 13.1 

3. จังหวัดที่อยูในปจจุบันเปนจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนา 
 ใช 48 30.0 

ไมใช 112 70.0 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 มัธยมศึกษาตอนตน 1 0.6 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 1.9 
ปวช. 2 1.3 
ปวส. 3 1.9 
อนุปริญญา/เทยีบเทา 1 0.6 
ปริญญาตร ี 101 63.1 
สูงกวาปริญญาตร ี 49 30.6 

5. สถานภาพ    
 โสด 101 63.1 

หมาย 1 0.6 
หยา/แยกทาง/เลิก 4 2.5 
อยูดวยกันโดยไมไดแตงงาน 3 1.9 
แตงงานและอยูดวยกัน 46 28.7 
แตงงานแตไมไดอยูดวยกัน 5 3.1 

6. จำนวนบุตร    
ไมม ี 116 72.5 
มี จำนวน 1 คน 30 18.7 
มี จำนวน 2 คน 12 7.5 

 มี จำนวน 3 – 4 คน 2 1.3 
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ตารางที่ 4.1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามขอมูลทั่วไป (ตอ) 

ขอมูลพืน้ฐานสวนบคุคล จำนวน รอยละ 
7. สถานภาพการจางงาน   
 ขาราชการ 110 68.8 
 พนักงานราชการ 8 5.0 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 11 6.9 
 ลูกจางประจำ 5 3.1 
 ลูกจางช่ัวคราว 26 16.3 
8. ระดับการปฏิบัติงาน   
 ระดับผูปฏิบัติงาน 132 82.5 
 ระดับหัวหนาฝาย/หัวหนากลุม/หัวหนางาน 27 16.9 
 ระดับผูบริหารองคกร 1 0.6 
9. ลักษณะงาน    
 งานดานการบริการ 40 25.0 

งานดานสนับสนุน 53 33.1 
งานดานวิชาการ 65 40.6 
งานดานบริหาร (ผูบริหารองคกร) 2 1.3 

10. สายงาน 
 สายวิชาชีพ 80 50.0 

สายวิชาชีพ (ไมมีใบประกอบวิชาชีพ) 6 3.8 
สายสนับสนุน 62 38.8 

 สายสนับสนุนวิชาชีพ 12 7.5 
11. ลักษณะการเขางาน 
 ทำงานเปนกะ/เปนรอบ/เขาเวร 5 3.1 

ไมใช 155 96.9 
12. ระยะเวลาที่ทำงานในองคกร 
 ไมถึงป 23 14.4 

ระหวาง 1 – 2 ป 30 18.8 
ระหวาง 3 – 5 ป 25 15.6 
ระหวาง 6 – 9 ป 32 20.0 
มากกวา 9 ป 50 31.3 
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ตารางที่ 4.1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามขอมูลทั่วไป (ตอ) 

ขอมูลพืน้ฐานสวนบคุคล จำนวน รอยละ 
13. จำนวนครั้งของการยาย/เปลี่ยนงาน/ลาออก 
 1 – 3 ครั้ง 95 59.4 
 4 – 6 ครั้ง 7 4.4 
 10 ครั้งขึ้นไป 1 0.6 
 ไมเคยยาย/เปลี่ยนงาน/ลาออก 57 35.6 
14. รายไดตอเดือน   
 นอยกวา 10,000 บาท 1 0.6 

10,001 – 20,000 บาท 54 33.8 
 20,001 – 30,000 บาท 56 35.0 

30,001 – 40,000 บาท 17 10.6 
40,001 – 50,000 บาท 21 13.1 
50,001 – 100,000 บาท 10 6.3 
มากกวา 100,000 บาท 1 0.6 

 
4.2 สมดุลชีวิตการทำงาน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสมดุลชีวิตการทำงานโดยภาพรวม อยูในระดับมีความสุข คาเฉลี่ย เทากับ 
51.59 โดยมิติที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การทำงานในหน่ึงสัปดาห คาเฉลี่ย เทากับ 65.16 และมิติที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ การทำงานในหน่ึงวัน คาเฉลี่ย เทากับ 43.75 ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที ่4.2 สมดุลชีวิตการทำงานของบุคลากรภาพรวม และจำแนกรายมิติ 

มิติดานสมดุลชีวิตการทำงาน คาเฉลี่ย ระดับ 
การทำงานในหน่ึงสัปดาห  65.16 มีความสุข  
การทำงานในหน่ึงวัน 43.75 ไมมีความสุข 

การพักผอนในหน่ึงวัน 45.31 ไมมีความสุข 
ความยืดหยุนในการทำงาน 45.31 ไมมีความสุข 

การทำงานตรงตามวุฒิการศึกษา 58.44 มีความสุข 

ภาพรวมสมดุลชีวิตการทำงาน 51.59 มีความสุข 
 
เมื่อวิเคราะหระดับสมดุลชีวิตการทำงานของบุคลากรโดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ

สมดุลชีวิตการทำงานอยูในระดับมีความสุข รอยละ 55.0 รองลงมา ไดแก ระดับไมมีความสุข รอยละ 38.1  
และระดับมีความสุขอยางย่ิง รอยละ 5.0 ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระดับสมดุลชีวิตการทำงานของบุคลากรโดยภาพรวม  
ระดับสมดุลชวิีตการทำงาน จำนวน รอยละ 

1. ระดับไมมีความสุขอยางย่ิง (0.00 – 24.99 คะแนน) 3 1.9 
2. ระดับไมมีความสุข (25.00 – 49.99. คะแนน) 61 38.1 
3. ระดับมีความสุข (50.00 – 74.99 คะแนน) 88 55.0 
4. ระดับมีความสขุอยางยิง่ (75.00 – 100.00 คะแนน) 8 5.0 
Max = 85.00 Min = 15.00 Mean = 51.59 S.D. = 13.76 

 
เมื่อวิเคราะหสมดุลชีวิตการทำงานของบุคลากร รายขอคำถาม พบวา จากขอคำถามทั้งหมด จำนวน  

5 ขอ มีขอคำถามที่มีคาเฉลี่ยระดับมีความสุข จำนวน 2 ขอ ไดแก จำนวนวันทำงานเฉลี่ยที่รูสึกวาไดทำงานใน
หน่ึงสัปดาห (คาเฉลี่ย 65.16) และทำงานตรงตามวุฒิการศึกษา (คาเฉลี่ย 58.44) และมีขอคำถามที่มี
คาเฉลี่ยระดับไมมีความสุข จำนวน 3 ขอ ไดแก จำนวนช่ัวโมงเฉลี่ยที่รูสึกวาไดทำงานในหน่ึงวัน (คาเฉลี่ย 
43.75) จำนวนช่ัวโมงเฉลี่ยที่รูสึกวาไดพักผอนในหน่ึงวัน (ไมรวมการนอนหลับตอนกลางคืน) (คาเฉลี่ย 45.31) 
และหนวยงานมีความยืดหยุนในการทำงาน (เชน ความยืดหยุนในการทำงานนอกสถานที่ ไมตองเขางาน/ออกงาน
ตามเวลาที่กำหนด/สามารถเลือกวันหยุดของตัวเองได ฯลฯ) (คาเฉลี่ย 45.31) ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะหสมดุลชีวิตการทำงานของบุคลากร จำแนกรายขอคำถาม  
ขอ คำถาม คาเฉลี่ย ระดับ 
1 จำนวนวันทำงานเฉลี่ยที่รูสึกวาไดทำงานในหน่ึงสัปดาห 65.16 มีความสุข 
2 จำนวนช่ัวโมงเฉลี่ยทีรู่สึกวาไดทำงานในหน่ึงวัน 43.75 ไมมีความสุข 
3 จำนวนช่ัวโมงเฉลี่ยที่รูสึกวาไดพักผอนในหน่ึงวัน (ไมรวมการนอน

หลับตอนกลางคืน)  
45.31 ไมมีความสุข 

4 หนวยงานมีความยืดหยุนในการทำงาน (เชน ความยืดหยุนในการ
ทำงานนอกสถานที่ ไมตองเขางาน/ออกงานตามเวลาที่กำหนด/ 
สามารถเลือกวันหยดุของตัวเองได ฯลฯ) 

45.31 ไมมคีวามสขุ 

5 ทำงานตรงตามวุฒิการศึกษา 58.44 มีความสุข 
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4.2 ความสุขของบุคลากร 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสุขโดยภาพรวม อยูในระดับมีความสุข คาเฉลี่ย เทากับ 64.35 โดยมิติที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มิติน้ำใจดี (Happy Heart) คาเฉลี่ย เทากับ 73.69 และมิติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
มิติผอนคลายดี (Happy Relax) คาเฉลี่ย เทากับ 55.53 ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ความสุขของบุคลากรภาพรวม และจำแนกรายมิติ 

มิติดานความสุขของบุคลากร คาเฉลี่ย ระดับ 
สุขภาพกายดี (Happy Body) 64.94 มีความสขุ  
ผอนคลายดี (Happy Relax) 55.53 มีความสุข 

น้ำใจดี (Happy Heart) 73.69 มีความสุข 
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 73.28 มีความสุข 

ครอบครัวดี (Happy Family) 60.16 มีความสุข 

สังคมดี (Happy Society) 67.16 มีความสุข 
ใฝรูดี (Happy Brain) 64.06 มีความสุข 

การเงินดี (Happy Money) 56.52 มีความสุข 

การงานดี (Happy Work Life) 63.81 มีความสุข 
ภาพรวมความสุขของบุคลากร 64.35 มีความสุข 

 
เมื่อวิเคราะหระดับความสุขของบุคลากรโดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความสุขอยูใน

ระดับมีความสุข รอยละ 76.3 รองลงมา ไดแก ระดับมีความสุขอยางยิ่ง รอยละ 15.0 และระดับไมมีความสุข  
รอยละ 8.8 ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระดับความสุขของบุคลากรโดยภาพรวม  

ระดับความสขุของบคุลากร  จำนวน รอยละ 
1. ระดับไมมีความสุขอยางย่ิง (0.00 – 24.99 คะแนน) 0 0 
2. ระดับไมมีความสุข (25.00 – 49.99. คะแนน) 14 8.8 
3. ระดับมีความสุข (50.00 – 74.99 คะแนน) 122 76.3 
4. ระดับมีความสุขอยางย่ิง (75.00 – 100.00 คะแนน) 24 15.0 
Max = 93.89 Min = 33.15 Mean = 64.35 S.D. = 10.57 

 
เมื่อวิเคราะหความสุขของบุคลากร รายขอคำถาม พบวา จากขอคำถามทั้งหมด จำนวน 53 ขอ มีขอ

คำถามที่มีคาเฉลี่ยระดับมีความสุขอยางย่ิง จำนวน 11 ขอ คิดเปนรอยละ 20.75 แยกตามมิติ ไดดังน้ี มิติ 
สุขภาพกายดี (Happy Body) จำนวน 1 ขอ ไดแก สูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเสน (คาเฉลี่ย 94.38) มิติผอนคลายดี 
(Happy Relax) จำนวน 3 ขอ ไดแก รูสึกเอ้ืออาทร/หวงใยตอคนรอบขาง (คาเฉลี่ย 77.97) ใหการชวยเหลือ
แกคนรอบขาง (คาเฉลี่ย 77.50) และเต็มใจและยินดีในการทำประโยชนเพ่ือสวนรวม (คาเฉลี่ย 77.81) มิติ
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จิตวิญญาณดี (Happy Soul) จำนวน 2 ขอ ไดแก ยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีสวนรับผิดชอบ 
(คาเฉลี่ย 80.78) และตอบแทนผูมีพระคุณหรือผูที่ชวยเหลือ (คาเฉลี่ย 85.16) มิติครอบครัวดี (Happy 
Family) จำนวน 1 ขอ ไดแก มีความสุขกับครอบครัว (คาเฉลี่ย 76.56) มิติสังคมดี (Happy Society) จำนวน 
1 ขอ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขอบังคับขององคกร (คาเฉลี่ย 79.22) มิติการเงินดี (Happy Money) จำนวน  
1 ขอ ไดแก ผอนชำระหน้ีตามกำหนดเวลาทุกครั้ง (คาเฉลี่ย 86.88) และมิติการงานดี (Happy Work Life) 
จำนวน 2 ขอ ไดแก ไดรับการจายคาจาง คาลวงเวลา ฯลฯ อยางความถูกตอง (คาเฉลี่ย 86.88) และไดรับการ
จายคาจาง คาลวงเวลา ฯลฯ อยางตรงเวลา (คาเฉลี่ย 87.03) สวนขอคำถามที่มีคาเฉลี่ยระดับไมมีความสุข 
จำนวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 9.43 แยกตามมิติ ไดดังน้ี มิติสุขภาพกายดี (Happy Body) จำนวน 1 ขอ ไดแก 
ออกกำลงักาย โดยเฉลี่ยตอสัปดาห (คาเฉลี่ย 28.28) มิติผอนคลายดี (Happy Relax) จำนวน 1 ขอ ไดรับการ
พักผอนเพียงพอ (คาเฉลี่ย 48.59) มิติการเงินดี (Happy Money) จำนวน 2 ขอ ไดแก มีเงินเก็บออมในแตละเดือน 
(คาเฉลี่ย 35.47) และคาตอบแทนที่ไดรับทั้งหมดในแตละเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับรายจายทั้งหมดในแตละ
เดือน (คาเฉลี่ย47.50) และมิติการงานดี (Happy Work Life) จำนวน 1 ขอ ไดแก งานมีความชัดเจนของ
โอกาสในการเติบโตในตำแหนงหนาที่ (คาเฉลี่ย 47.81) สวนขอคำถามอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยระดับมีความสุข 
จำนวน  37 ขอ คิดเปนรอยละ 69.81 ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะหความสุขของบุคลากร จำแนกรายขอคำถาม 
ขอ คำถาม คาเฉลี่ย ระดับ 

สุขภาพกายดี (Happy Body)   
1 รับประทานอาหารเชา โดยเฉลี่ยตอสัปดาห 73.44 มีความสุข 
2 ออกกำลังกาย โดยเฉลี่ยตอสัปดาห 28.28 ไมมีความสุข 
3 สูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเสน  94.38 มคีวามสุขอยางยิง่ 
4 ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร ไวน สาโท หรือสุราพ้ืนบาน 72.19 มีความสุข 
5 ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย 56.41 มีความสุข 

ผอนคลายดี (Happy Relax)   
1 ไดรับการพักผอนเพียงพอ 48.59 ไมมีความสขุ 
2 ทำกิจกรรมเพ่ือเปนการพักผอนหยอนใจ (อานหนังสือ ดูหนัง ฟงเพลง 

ช็อปปง เลนเกมส ปลูกตนไม ฯลฯ)  
54.53 มีความสุข 

3 มีความเครียด (เครียดจากการทำงาน/เรื่องครอบครัว/เรื่องอ่ืน ๆ)  55.47 มีความสุข 
4 ชีวิตเปนไปตามที่คาดหวัง 50.94 มีความสุข 
5 เมื่อประสบปญหาในชีวิต โดยทั่วไปสามารถจัดการกับปญหาได 68.12 มีความสุข 

น้ำใจดี (Happy Heart)   
1 รูสึกเอ้ืออาทร/หวงใยตอคนรอบขาง 77.97 มคีวามสุขอยางย่ิง 
2 ใหการชวยเหลือแกคนรอบขาง 77.50 มคีวามสุขอยางย่ิง 
3 เต็มใจและยินดีในการทำประโยชนเพ่ือสวนรวม 77.81 มคีวามสุขอยางย่ิง 
4 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสงัคม เชน การปลูกปา การบริจาคสิ่งของ  62.19 มีความสุข 
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ตารางที่ 4.7 การวิเคราะหความสุขของบุคลากร จำแนกรายขอคำถาม (ตอ) 
ขอ คำถาม คาเฉลี่ย ระดับ 

น้ำใจดี (Happy Heart) (ตอ)   
5 ทำกิจกรรมที่สามารถทำไดดวยตนเองและมีประโยชนตอสังคม เชน 

การคัดแยกขยะ การลดใชถุงพลาสติก เปนตน  
72.97 มีความสุข 

จิตวิญญาณดี (Happy Soul)   
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การใหทาน 69.22 มีความสุข 
2 ปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือใหจิตใจสงบ 57.66 มีความสุข 
3 ยกโทษและใหอภัยอยางจริงใจตอผูที่สำนึกผิด 73.59 มคีวามสุข 
4 ยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีสวนรับผิดชอบ 80.78 มคีวามสุขอยางย่ิง 
5 ตอบแทนผูมพีระคุณหรือผูที่ชวยเหลือ 85.16 มคีวามสุขอยางย่ิง 

ครอบครัวดี (Happy Family) 
1 มีเวลาอยูกับครอบครัวเพียงพอ 50.47 มคีวามสุข 
2 ทำกิจกรรม (ออกกำลังกาย ทำบุญ ซื้อของ ฯลฯ) รวมกันกับคนใน

ครอบครัว 
53.44 มีความสุข 

3 มีความสุขกับครอบครัว 76.56 มคีวามสุขอยางยิ่ง 
สงัคมดี (Happy Society)   

1 มีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน 71.41 มีความสุข 
2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขอบังคับขององคกร  79.22 มคีวามสขุอยางยิ่ง 
3 รูสึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากการทำงาน  71.25 มีความสุข 
4 เมื่อทานมีปญหา สามารถขอความชวยเหลือจากคนในองคกรได 63.59 มีความสุข 
5 รูสึกวา สังคมขององคกรทุกวันน้ี มีความสงบสุข  57.19 มีความสุข 
6 ทุกวันน้ีใชชีวิตในสังคมขององคกรอยางมีความสุข  60.31 มีความสุข 

ใฝรูดี (Happy Brain)   
1 สนใจในการแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆ  68.12 มีความสุข 
2 สนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความกาวหนาในชีวิต 73.44 มีความสุข 
3 มีโอกาสที่จะไดรับการอบรม/ศึกษาตอ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและ

ความสามารถของตนเอง 
50.62 มีความสุข 

สุขภาพการเงนิดี (Happy Money)   
1 รูสึกวา การผอนชำระหน้ีสินตางๆ โดยรวมของทานในปจจุบันเปนภาระ 56.25 มีความสุข 
2 ผอนชำระหน้ีตามกำหนดเวลาทุกครั้ง 86.88 มคีวามสุขอยางย่ิง 
3 มีเงินเก็บออมในแตละเดือน 35.47 ไมมีความสุข 
4 คาตอบแทนที่ไดรับทั้งหมดในแตละเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับ

รายจายทั้งหมดในแตละเดือน 
47.50 ไมมีความสุข 
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ตารางที่ 4.7 การวิเคราะหความสุขของบุคลากร จำแนกรายขอคำถาม (ตอ) 
ขอ คำถาม คาเฉลี่ย ระดับ 

การงานดี (Happy Work Life)   
1 งานมีความทาทายและสงเสริมใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ  60.78 มีความสุข 
2 งานมีความชัดเจนของโอกาสในการเติบโตในตำแหนงหนาที่ 47.81 ไมมีความสุข 
3 งานในขณะน้ีมีความมั่นคง 62.19 มีความสุข 
4 สามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในขอเสนอแนะกับนายจาง

หรือหัวหนางาน 
56.25 มีความสุข 

5 ไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายแรงงาน/พรบ.ขาราชการ 
2551/พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 2547/กฎหมายอ่ืน ๆ  
จากองคกร 

67.66 มีความสุข 

6 ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหนง/ปรับขึ้นเงินคาจาง
ประจำปที่ผานมาดวยความเหมาะสม 

59.22 มีความสุข 

7 ไดรับการจายคาจาง คาลวงเวลา ฯลฯ อยางความถูกตอง 86.88 มคีวามสุขอยางย่ิง 
8 ไดรับการจายคาจาง คาลวงเวลา ฯลฯ อยางตรงเวลา 87.03 มคีวามสุขอยางย่ิง 
9 

 
คาตอบแทนที่ ได รับคุ มค ากับความเสี่ ยงที่ อาจเกิดจากการทำงาน  
(การถูกฟองรอง/การไดรับอันตรายจากการทำงาน ฯลฯ) 

55.78 มีความสุข 

10 ไดรับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองคกร 60.16 มีความสุข 
11 พึงพอใจตอสภาพแวดลอมโดยรวมขององคกร 56.88 มีความสุข 
12 พึงพอใจกับสวัสดิการที่องคกรจัดให 54.22 มีความสุข 
13 ในที่ทำงานใหความสำคัญกับการทำงานเปนทีม 69.22 มคีวามสุข 
14 ความสัมพันธในที่ทำงานเสมือนพ่ีเหมือนนอง 66.72 มีความสุข 
15 สื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนรวมงานในที่ทำงาน 72.50 มีความสุข 
16 ในที่ทำงานมีการถายทอดแลกเปลี่ยนแบบอยางการทำงานระหวางกัน 61.56 มีความสุข 
17 ทำงานอยางมี “ความสขุ”  59.84 มีความสขุ 
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4.4 ความผูกพันตอองคกร 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวม อยูในระดับมีความสุข คาเฉลี่ย เทากับ 

65.33 โดยมิติที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ภูมิใจองคกร (Strive) คาเฉลี่ย เทากับ 71.41 และมิติที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ อยูกับองคกร (Stay) คาเฉลี่ย เทากับ 59.37 ดังแสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรภาพรวม และจำแนกรายมิติ 

มิติดานความผูกพันตอองคกร คาเฉลี่ย ระดับ 
กลาวถึงองคกร (Say) 65.21 มีความสุข  
อยูกับองคกร (Stay) 59.37 มีความสุข 

ภูมิใจองคกร (Strive) 71.41 มีความสุข 
ภาพรวมความผูกพันตอองคกร 65.33 มีความสุข 

 
เมื่อวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ

ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมีความสุข รอยละ 56.3 รองลงมา ไดแก ระดับมีความสุขอยางย่ิง รอยละ 28.7  
และระดับไมมีความสขุ รอยละ 14.4 ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
  
ตารางที่ 4.9 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโดยภาพรวม  

ระดับความผกูพันตอองคกร จำนวน รอยละ 
1. ระดับไมมีความสุขอยางยิ่ง (0.00 – 24.99 คะแนน) 1 0.6 
2. ระดับไมมีความสุข (25.00 – 49.99. คะแนน) 23 14.4 
3. ระดับมีความสุข (50.00 – 74.99 คะแนน) 90 56.3 
4. ระดับมีความสุขอยางย่ิง (75.00 – 100.00 คะแนน) 46 28.7 
Max = 88.89 Min = 11.11 Mean = 65.33 S.D. = 16.47 

 
เมื่อวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของบุคลากร รายขอคำถาม พบวา จากขอคำถามทั้งหมด จำนวน  

9 ขอ มีขอคำถามที่มีคาเฉลี่ยระดับมีความสุขอยางย่ิง จำนวน 1 ขอ (รอยละ 11.11) ไดแก ทุมเททำงานเพ่ือ
ประโยชนขององคกร (คาเฉลี่ย 76.88) สวนขอคำถามอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยระดับมีความสุข จำนวน 8 ขอ (รอยละ 
88.89) ดังแสดงในตารางที่ 4.10 

4.10 การวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จำแนกรายขอคำถาม 
ขอ คำถาม คาเฉลี่ย ระดับ 

กลาวถึงองคกร (Say)   
1 จะแนะนำญาติ/เพ่ือน/คนรูจักมาทำงานที่องคกร 54.22 มีความสุข 
2 หากมีใครกลาวถึงองคกรในทางที่ไมเหมาะสม จะปกปององคกร 71.09 มีความสุข 
3 ภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงาน/บุคลากรขององคกร/ไดทำงานในองคกรน้ี 70.31 มีความสุข 
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4.10 การวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จำแนกรายขอคำถาม (ตอ) 
ขอ คำถาม คาเฉลี่ย ระดับ 

อยูกับองคกร (Stay)   
1 ขณะที่ทำงานอยูในองคกรน้ี หากมีโอกาสไดศึกษาตอและเมื่อสำเร็จ

การศึกษาแลว จะทำงานตอหรือวาลาออก 
69.69 มีความสุข 

2 ถามีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน หรือองคกรอ่ืนชวน/ติดตอไป
ทำงาน พรอมที่จะไป 

50.62 มีความสุข 

3 รูสึกเปนเจาของรวมขององคกรทีท่ำงานในปจจุบัน 57.81 มคีวามสขุ 
ภูมิใจและเต็มใจทำงานเพื่อความสำเร็จขององคกร (Strive)   

1 ทุมเททำงานเพ่ือประโยชนขององคกร 76.88 มีความสุขอยางยิ่ง 
2 เปนคนคิดใหม ทำใหม เพ่ือสรางความกาวหนาใหกับองคกร 66.72 มีความสุข 
3 ในแตละวันทำงานอยางมเีปาหมาย 70.62 มีความสุข 

 
4.5 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณปจจัยพยากรณความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตการทำงาน และความสุขของบุคลากรที่มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สุขภาพกายดี (X1) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ เทากับ 0.167 สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก  
ผอนคลายดี (X2) น้ำใจดี (X3) จิตวิญญาณดี (X4) ครอบครัวดี (X5) สังคมดี (X6) ใฝรูดี (X7) การงานดี (X9) 
และสมดุลชีวิตการทำงาน (X10) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.432, 0.502, 0.571, 0.431, 
0.674, 0.424, 0.686 และ 0.403 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมดุลชีวิตการทำงาน และความสุขของบุคลากรที่มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y 
X1 1 .271** .192* .235** .206** .224** .071 .256** .099 .045 .167* 
X2  1 .157* .264** .587** .493** .173* .403** .474** .189* .432** 
X3   1 .702** .303** .463** .574** .149 .348** .363** .502** 
X4    1 .487** .525** .495** .115 .359** .267** .571** 
X5     1 .440** .169* .268** .278** .097 .431** 
X6      1 .462** .202* .696** .274** .674** 
X7       1 .113 .384** .396** .424** 
X8        1 .143 .144 .099 
X9         1 .344** .686** 
X10          1 .403** 
Y           1 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
เมื่อ X1 แทน สุขภาพกายดี  

X2 แทน ผอนคลายดี  
X3 แทน  น้ำใจดี  
X4 แทน จิตวิญญาณดี 

   X5 แทน ครอบครัวดี  
X6 แทน สังคมดี  
X7 แทน ใฝรูดี  
X8 แทน การเงินดี  
X9  แทน  การงานดี  
X10 แทน สมดุลชีวิตการทำงาน 
Y แทน ความผูกพันตอองคกร 

 
ผลการวิเคราะหตัวแปรพยากรณเขาสมการพยากรณความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกอง 

โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สามารถนำมาคำนวณคาน้ำหนักความสำคัญของตัวแปรพยากรณในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) และคะแนนดิบ (B) ที่จะนำมาสรางสมการพยากรณ ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 น้ำหนักความสำคัญของตัวแปรพยากรณ รายปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ตัวแปรพยากรณ B S.E. Beta t p-value 
การงานดี (X9) 0.390 0.074 0.380 5.276 0.000* 
จิตวิญญาณดี (X4) 0.260 0.058 0.288 4.447 0.000* 
สังคมดี (X6) 0.226 0.085 0.230 2.662 0.009* 
สมดุลชีวิตการทำงาน (X10) 0.126 0.060 0.100 2.091 0.038* 
R = 0.989 R2 = 0.977 S.E.est = 10.241 F = 1,691.687 Sig of F = 0.000 
* มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนตามลำดับความสำคัญของตัวแปร
พยากรณที่นำเขาสมการ พบวา ปจจัยดานการงานดี (X9) จิตวิญญาณดี (X4) สังคมดี (X6) และสมดุลชีวิต 
การทำงาน (X10) สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกร (Y) ของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอ 
ทางเพศสัมพันธ ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถรวมกันพยากรณ  
ความผูกพันตอองคกร ไดรอยละ 97.7 โดยน้ำหนักความสำคัญของปจจัยที่เปนตัวแปรพยากรณความผูกพันตอ
องคกร มากที่สุด คือ ปจจัยดานการงานดี (X9) รองลงมา ไดแก จิตวิญญาณดี (X4) สังคมดี (X6) และสมดุลชีวิต
การทำงาน (X10) มีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เทากับ 0.380, 0.288, 0.230 
และ 0.100 ตามลำดับ โดยมีคาสหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.989 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ เทากับ 10.241 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ไดดังน้ี 
 ในรูปคะแนนดิบ         

 Y = 0.390X9 + 0.260X4 + 0.226X6 + 0.126X10  

 ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Z = 0.380Z9 + 0.288Z4 + 0.230Z6 + 0.100Z10 

 เมื่อ  Y แทน สมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ในรูปคะแนนดิบ 
  Z แทน สมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  X4 แทน จิตวิญญาณดี 
  X6 แทน สังคมดี 
  X9 แทน การงานดี 
  X10 แทน สมดุลชีวิตการทำงาน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) 

เพ่ือศึกษาสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ กลุมตัวอยาง ไดแก เปนบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ 2563 จำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบประเมินความสุขดวยตนเอง 
(Happinometer) สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผานทางเว็บไซต http://person.ddc.moph.go.th/hr_survey/ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) ผลการศึกษา พบวา สมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธในภาพรวมอยู ในระดับมีความสุข โดยสมดุลชีวิตการทำงานและความสุข  
มีความสัมพันธและสามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรได รายละเอียดดังน้ี  
 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 79.4 Gen Y (อายุ 24 – 37 ป) สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 63.1 สถานภาพโสด รอยละ 63.1 ไมไดพักอาศัยอยูในจังหวัดที่เปนภูมิลำเนา รอยละ 
70.0 สวนใหญเปนบุคลากรประเภทขาราชการ รอยละ 68.8 เปนระดับผูปฏิบัติงาน รอยละ 82.5 ปฏิบัติงาน
ดานวิชาการ รอยละ 40.6 เปนบุคลากรสายวิชาชีพ รอยละ 50.0 สวนใหญไมไดเขางานเปนกะ/เปนรอบ/เขาเวร 
รอยละ 96.9 โดยปฏิบัติงานที่องคกรมากกวา 9 ป รอยละ 31.3 เคยยายงาน/เปลี่ยนงาน/ลาออก จำนวน 1 – 3 
ครั้ง รอยละ 59.4 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 35.0  
 
สวนที่ 2 สมดุลชีวิตการทำงาน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับสมดุลชีวิตการทำงานโดยภาพรวมอยูในระดับมีความสุข รอยละ 55.0 
รองลงมา ไดแก ระดับไมมีความสุข รอยละ 38.1 และระดับมีความสุขอยางย่ิง รอยละ 5.0 เมื่อวิเคราะห
สมดุลชีวิตการทำงานในรูปของคาเฉลี่ย และระดับสมดุลชีวิตการทำงานโดยรวมและรายมิติ พบวา กลุมตัวอยาง 

มีระดับสมดุลชีวิตการทำงานโดยภาพรวมอยูในระดับมีความสุข ( = 51.59) โดยมิติที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การทำงานในหน่ึงสัปดาห ( = 65.16) และมิติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การทำงานในหน่ึงวัน ( = 43.75)  

 
สวนที่ 3 ความสุขของบุคลากร 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความสุขโดยภาพรวมอยูในระดับมีความสุข รอยละ 76.3 รองลงมา ไดแก 
ระดับมีความสุขอยางย่ิง รอยละ 15.0 และระดับไมมีความสุข รอยละ 8.8 เมื่อวิเคราะหความสุขในรูปของคาเฉลี่ย 
และระดับความสุขโดยรวมและรายมิติ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความสุขโดยภาพรวมอยูในระดับมีความสุข  

( = 64.35) โดยมิติที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มิติน้ำใจดี ( = 73.69) และมิติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มิติ

ผอนคลายดี ( = 55.53)  
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สวนที่ 4 ความผูกพันตอองคกร 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมีความสุข รอยละ 56.3 

รองลงมา ไดแก ระดับมีความสุขอยางยิ่ง รอยละ 28.7 และระดับไมมีความสุข รอยละ 14.4 8 เมื่อวิเคราะห 
ความผูกพันตอองคกรในรูปของคาเฉลี่ย และระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายมิติ พบวา กลุมตัวอยาง 

มีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมีความสุข ( = 65.33) โดยมิติที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ภูมิใจ

องคกร ( = 71.41) และมิติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ อยูกับองคกร ( = 59.37)  

 
สวนที่ 5 การวิเคราะหความสมัพันธระหวางสมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สุขภาพกายดี (X1) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ เทากับ 0.167 สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก  
ผอนคลายดี (X2) น้ำใจดี (X3) จิตวิญญาณดี (X4) ครอบครัวดี (X5) สังคมดี (X6) ใฝรูดี (X7) การงานดี (X9) 
และสมดุลชีวิตการทำงาน (X10) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.432, 0.502, 0.571, 0.431, 
0.674, 0.424, 0.686 และ 0.403 ตามลำดับ 
 
สวนที่ 6 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณปจจัยพยากรณความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกอง 
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยดานการงานดี (X9)  
จิตวิญญาณดี (X4) สังคมดี (X6) และสมดุลชีวิตการทำงาน (X10) โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถรวมกันพยากรณ
ความผูกพันตอองคกร ไดรอยละ 97.7 (R2 = 0.977) สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอนในรูปคะแนนดิบ คือ Y = 0.390X9 + 0.260X4 + 0.226X6 + 0.126X10 และในรูปคะแนน
มาตรฐาน คือ Z = 0.380Z9 + 0.288Z4 + 0.230Z6 + 0.100Z10 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาจำแนกปจจัยรายดาน พบวา ดานสมดุลชีวิตการทำงาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
สมดุลชีวิตการทำงานโดยภาพรวมอยูในระดับมีความสุข ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของภาวดี เหมทานนท,  
พีรวิทย พันธฤทธ์ิดำ, กฤษฎา เวชภักด์ิ และเกษรา วนโชติตระกูล ศึกษาความสุขและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ทำงานในวิทยาลัยพยาบาล พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนโดยรวม 
สวนใหญมีคุณภาพชีวิตดี47 และสอดคลองกับการศึกษาของปรีชา พุกจีน ที่ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล จังหวัดปตตานี พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ประกอบดวย ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ดานสถานภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานความกาวหนา
และความมั่นคงในงาน ดานความสัมพันธในสังคม ดานลักษณะการบริหารงาน ดานความสมดุลระหวางงานกับ
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ชีวิตสวนตัว และดานความภูมิใจในองคกร ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง49 ในการศึกษาครั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
กลุมตัวอยางบุคลากรของกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธสวนใหญปฏิบัติงานกับองคกรมาคอนขาง
ยาวนาน (มากกวา 9 ป) จึงมีความรูความเขาใจถึงลักษณะงานที่ตนเองกำลังทำอยู ทำใหสามารถวางแผน 
บริหารจัดการ และจัดสรรเวลาในการทำงานและกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนชีวิตสวนตัว ครอบครัว การสราง
สัมพันธภาพในสังคม รวมทั้งการทำกิจกรรมในยามวางไดอยางลงตัวและเหมาะสม นอกจากน้ีบุคลากรสวนใหญ
ทำงานตรงตามวุฒิการศึกษาที่ตนเองสำเร็จการศึกษามา ทำใหมีความรูพ้ืนฐานหรือความรูเฉพาะดานในงาน 
ที่ทำอยูแลว อีกทั้งบุคลากรยังสามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดอยางหลากหลายรูปแบบและวิธีการ เชน 
การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง การอบรม/สัมมนา การสอนงาน เปนตน ซึ่งอาจ
เปนปจจัยเสริมที่ทำใหบุคลากรสามารถจัดการบทบาทหนาที่และภาระความรับผิดชอบของตนที่ดำรงอยู 
ทามกลางบทบาทที่หลากหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันภายใตสภาวะแวดลอมที่แตกตางกันทั้งดานการ
ทำงาน การใชชีวิตสวนตัว และครอบครัวใหสอดประสานสัมพันธกัน  

ดานความสุข พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความสุขโดยภาพรวมอยูในระดับมีความสุข
สอดคลองกับการศึกษาของมานิตา พรรณวดี, ธิติภัทร คูหา, ภาวิณี ธนกิจไพบูลย และจิราพร อิทธิชัยวัฒนา  
ที่ศึกษาระดับความสุข ความผูกพัน และปจจัยสัมพันธกับความสุข ความผูกพันในองคกรของแพทย ทันตแพทย 
เภสัชกร และพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ป 2560 พบวา มีระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยระดับมีความสุข40 

รวมทั้งสอดคลองกับการศึกษาของศิริรัตน ตันไสว ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขและความผูกพัน 
ตอองคกรของบุคลากรสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 พบวา ความสุขของบุคลากรภาพรวมอยูในระดับ 
มีความสุข41 และสอดคลองกับการศึกษาของวิทยา พลาอาด และนพดล ละอองวิจิตร ที่ศึกษาปจจัยทำนาย
ความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสตูล พบวา ความสุขเฉลี่ยรวมของบุคลากรสาธารณสุข
อยูในระดับมีความสุข45 ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางบุคลากรของกองโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธสวนใหญมีความรูสึกเอ้ืออาทรและหวงใยตอคนรอบขาง มีความเต็มใจและยินดีที่จะ
ใหการชวยเหลือและทำประโยชนเพ่ือสวนรวม สงผลใหความสุขภาพรวมและรายมิติโดยเฉพาะมิติน้ำใจดี 
(Happy Heart) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด แตในขณะเดียวกันกลับพบวา มิติผอนคลายดี (Happy Relax) เปนมิติที่มี
คาเฉลี่ยต่ำสุด อาจเน่ืองจากประเทศไทยต้ังเปาหมายที่จะยุติปญหาเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธใหได
ภายในป พ.ศ. 2573 กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในฐานะที่เปนหนวยงานวิชาการที่มีภารกิจ
หลักในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคไวรัสตับอักเสบบีและซีของ
ประเทศ จึงมีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวฯ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินงานจากแหลงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณจำนวนมาก ทำใหบุคลากรตอง
เรงรัดในการดำเนินโครงการตามทีไ่ดรับมอบหมายใหสำเร็จทั้งในแงของผลลัพธการดำเนินงาน และการเบิกจาย
งบประมาณ สงผลใหบุคลากรขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรลดลง 
เน่ืองจากตองทุมเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงานเพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาหมายที่องคกรกำหนด  
ทำใหมีเวลาพักผอนไมเพียงพอ รวมทั้งมีเวลาในทำกิจกรรมเพ่ือเปนการพักผอนหยอนใจลดลง ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเครียดจากการทำงานและสงผลกระทบตอรางกาย จิตใจ และพฤติกรรมตามมาภายหลังได  
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ดานความผูกพันตอองคกร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวม 
อยูในระดับมีความสุข สอดคลองกับการศึกษาของศิริรัตน ตันไสว ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขและ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พบวา ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรภาพรวมอยูในระดับมีความสุข41 และสอดคลองกับการศึกษาของสุธิสา อินทนุพัฒน, ประเสริฐ  
เก็มประโคน, มณฑิชา เจนพานิชทรัพย และศุภาพร โนนชนะ ที่ทำการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ 
ความอยูดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย พบวา ภาพรวมคะแนน 
ความอยูดีมีสุข และความผูกพันของบุคลากรอยูในระดับสูง44 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกองโรคเอดสและโรคติดตอ 
ทางเพศสัมพันธเปนหนวยงานภาครัฐที่มีความมั่นคงและกอต้ังมาอยางยาวนาน บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานอยู
กับองคกรมาคอนขางยาวนาน ทำใหบุคลากรมีความรูสึกภาคภูมิใจ เช่ือมั่น และต้ังใจที่จะทำงานเพ่ือสราง
ความกาวหนาและเพ่ือประโยชนสูงสุดขององคกร ประกอบกับบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธมากกวาครึ่งหน่ึงเปนบุคลากรทางการแพทยสายวิชาชีพ ซึ่งมีความรูความสามารถเฉพาะสาขา 
และมลีักษณะการปฏิบัติงานที่กระทำตอชีวิตมนุษยทั้งโดยตรงและโดยออม จึงทำใหบุคลากรมีความมุงมั่นต้ังใจ 
มีรับผิดชอบตอการทำงานสูง และคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน จึงยินดีทำงานที่จะ
ทำงานแมบางครั้งจะไมใชงานในหนาที่ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพยายามอยางเต็มที่ในการอุทิศ
แรงกาย แรงใจ และสติปญญาในการทำงาน แตทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอมการทำงานในปจจุบันมีการแขงขัน
ในเชิงธุรกิจสูงขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความตองการดานผลประโยชน
ของบุคลากรที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังน้ันองคกรจึงจำเปนตองหาวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับบุคลากร เพ่ือให
บุคลากรรูสึกภาคภูมิใจ (Strive) วาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร และตองการที่จะดำรงไวซึ่งการเปนสมาชิก
ขององคกรตลอดไป (Stay) 
  จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก ความสุขทุกมิติ (ยกเวนมิติการเงินดี) และสมดุลชีวิต
การทำงาน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา หากบุคลากรมีความสุข และมีสมดุลชีวิตการทำงานที่ดี ยอมสงผลใหบุคลากร
เกิดความผูกพันตอองคกร สอดคลองกับแนวคิดของพิชิต เทพวรรณ ที่กลาววา หากบุคคลสามารถรักษาดุลยภาพ 
ในการจัดสรรบทบาทหนาที่และภาระความรับผิดชอบของตนที่ดำรงอยูในการดำเนินชีวิตระหวางการทำงาน 
การใชชีวิตสวนตัว และครอบครัว จะชวยใหบุคคลน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความพึงพอใจในชีวิตและการทำงาน5 
และสอดคลองกับแนวคิดของสุภาวดี ทองบุญสง ที่กลาววา เมื่อบุคลากรมีความสุขในการทำงานจะสงผลใหบุคลากร
รูสึกสนุกสนานและมีความศรัทธาในงาน สงผลใหผลการปฏิบัติงานน้ันเปนไปในเชิงบวก และตรงตามที่บุคคลน้ัน
หรือองคกรต้ังเปาหมายไว22 โดยการศึกษาครั้งน้ี พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธและสามารถรวมกันพยากรณ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยดานการงานดี (β = 0.380) จิตวิญญาณดี (β = 0.288) สังคมดี (β = 0.230) 

และสมดุลชีวิตการทำงาน (β = 0.100) โดยมีอำนาจในการพยากรณ ไดรอยละ 97.7 (R2 = 0.977) สามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในรูปคะแนนดิบ คือ ความผูกพันตอองคกร = 0.390 
(การงานดี) + 0.260 (จิตวิญญาณดี) + 0.226 (สังคมดี) + 0.126 (สมดุลชีวิตการทำงาน) และในรูปคะแนน
มาตรฐาน คือ ความผูกพันตอองคกร = 0.380 (การงานดี) + 0.288 (จิตวิญญาณดี)  + 0.230 (สังคมดี) + 
0.100 (สมดุลชีวิตการทำงาน) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไววา สมดุลชีวิตการทำงานและความสุข 
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อยางนอย 1 มิติที่สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธได ซึ่งจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา การงานดี (Happy Work Life) เปนตัวแปรที่ไดรับการ
เลือกเขาสมการเปนลำดับแรก และมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากร 
มีการงานดี กลาวคือ บุคลากรไดรับคาจางที่ถูกตองและทันเวลา รวมทั้งบรรยากาศการทำงานที่มีการสื่อสารพูดคุย
กันระหวางเพ่ือนรวมงาน ทำใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันดวยความรักและความเขาใจที่ดีตอกัน สงผลให
กระบวนการทำงานเปนไปอยางราบรื่น และผลงานมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน  
และผูรับบริการ สำหรับจิตวิญญาณดี (Happy Soul) เปนตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธลำดับที่สอง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา  
จิตวิญญาณดีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อธิบายไดวา บุคลากรสวนใหญมีความกตัญู
กตเวที โดยจะมีการตอบแทนผูมีพระคุณหรือผูที่ชวยเหลือ มีการยอมรับและขอโทษในความผิดที่ตนเองเปน
ผูกระทำหรือมีสวนรับผิดชอบ และใหอภัยอยางจริงใจตอผูที่สำนึกผิด ซึ่งเมื่อใดที่บุคลากรมีจิตวิญญาณดีจะนำสู
ความมีจิตใจที่เปนอิสระ พรอมรับกับทุกสิ่งที่จะเขามาในชีวิตดวยความยินดี ไมวาจะเปนเรื่องดีหรือไมดี  
แลวตอบสนองอยางมีสติและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำ ตลอดจนเต็มใจที่จะแบงปนหรือชวยเหลือผูอ่ืน 
โดยไมตองรองขอ สวนสังคมดี (Happy Society) เปนตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธลำดับที่สาม เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา สังคมดี 
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อธิบายไดวา บุคลากรสวนใหญปฏิบัติตามกฎระเบียบ/
ขอบังคับขององคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน และมีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จากการทำงาน ซึ่งการที่บุคลากรมีความเปนอยูที่ดีภายในองคกรยอมเปนพ้ืนฐานที่ดี ทำใหบุคลากรมีความรัก  
ความปรองดอง สามัคคีตอกัน พรอมรวมแรงรวมใจชวยกันพัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนาตอไป
นอกจากน้ียังพบวา สมดุลชีวิตการทำงาน เปนตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธลำดับที่สี่ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา สมดุลชีวิตการ
ทำงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อธิบายไดวา เมื่อบุคลากรสามารถบริหารและจัดสรร
เวลาในการทำงานและการทำกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม จะเปนปจจัยสำคัญที่สงเสริมใหบุคลากรใน
องคกรเกิดคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ซึ่งปจจัยที่กลาวมาทั้งหมดน้ันลวนแตสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ
องคกร ชวยสรางใหบุคลากรทำงานกับองคกรไดอยางมีความสุข และอยูรวมกันไดในระยะยาวขึ้น การเสริมสราง
ความผูกพันใหเกิดขึ้นกับองคกรเปนการสรางปฏิสัมพันธตอกันอยางสม่ำเสมอ และยังเปนการชวยสะทอนขอมูล
ในดานตาง ๆ ซึ่งเปนขอมูลที่ดีสำหรับการพัฒนาบุคลากรตลอดจนองคกรดวยเชนกัน โดยการสรางความผูกพัน
น้ันก็ไมใชหนาที่ของกลุมงานใดกลุมงานหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง แตควรเปนหนาที่ของทุกคนในองคกร 
ที่รวมแรงรวมใจกันผลักดันใหองคกรประสบความสำเร็จ ซึ่งการมีความผูกพันตอองคกรที่ดีน้ันมีสวนสำคัญอยางยิ่ง 
ที่จะเปนพลังในการทำงานของทุกคน และสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับองคกร รวมถึงสรางพลังขับเคลื่อน 
อันยิ่งใหญในการผลักดันองคกรใหกาวหนาตอไปไดอยางมั่นคงและย่ังยืน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เรื่อง สมดุลชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพ่ิมเติม เพ่ือหาปจจัยหรือสาเหตุเชิงลึกที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคกร และเพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางความสุขและ
ความผูกพันตอองคกรตอไป 

2. ควรออกแบบกิจกรรมเสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรที่สอดคลองกับผลการประเมิน
ความสุขดวยตนเอง (Happinometer) โดยเฉพาะมิติที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ไดแก ผอนคลายดี (Happy Relax) 
การเงินดี (Happy Money) และครอบครัวดี (Happy Family) ซึ่งในการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดความสุข
และความผูกพันตอองคกรน้ัน อาจไมจำเปนตองจัดกิจกรรมใหมีจำนวนมากหรือเทากับจำนวนรายมิติ แตควร
พิจารณาเลือกจัดกิจกรรมที่สามารถสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสุขและความผูกพันตอองคกรใหครอบคลุม
รายมิติไดจำนวนมาก จะทำใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณขององคกรใหดีย่ิงขึ้น 

3. ควรสงเสริมใหบุคลากรมีความสุขย่ิงขึ้นไป โดยเฉพาะมิติการงานดี (Happy Work Life) จิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) สังคมดี (Happy Society) และสมดุลชีวิตการทำงาน (Work Life Balance) ซึ่งจะสงผลให
บุคลากรมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมมากขึ้น 
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แบบประเมินความสุขบคุลากร (Happinometer) 
สำหรบับุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาพ 
(สสส.) ในการขอใช้ “แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย 
(Happinometer)” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความสุขในการทำงาน ความผูกพัน ในองค์กร และสมดุลชีวิตกับการ
ทำงานของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

แบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) มีข้อคำถาม 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
และส่วนที่ 2 ความสุข 9 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 สุขภาพกายดี มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี มิติที่ 3 น้ำใจดี มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี 
มิติที่ 5 ครอบครัวดี มิติที่ 6 สังคมดี มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี มิติที่ 8 สุขภาพการเงินดี และมิติที่ 9 การงานดี รวมทั้งความผูกพัน 
และสมดุลชีวิตกับการทำงาน ทั้งนี้ ขอความกรุณา ในการตอบคำถามตามความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ใ กล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด โดยข้อมูลและคำตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และผลการประเมินความสุขจะรายงาน
ออกมาเป็นภาพรวมเท่านั้น และไม่สามารถนำมาสืบค้นเพื่อเจาะจงหาผู้ตอบแบบประเมินได้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบประเมินดังกล่าว 
 

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ทุกข้อที่ท่านเลือก 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล  
1. เพศ  

 1. เพศชาย  2. เพศหญิง  3. เพศทางเลือก  
2. อายุ............................ (โดยเลือก พ.ศ. เกิด)  
3. จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาหรือไม่  

 1. ใช่  2. ไม่ใช่  
4. ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)  

 1. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  2. มัธยมศึกษาตอนต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. ปวช.  
 5. ปวส.  6. อนุปรญิญาหรือเทยีบเท่า  7. ปรญิญาตรี  8. สูงกว่าปริญญาตรี  9. ไม่มีวุฒิการศึกษา 

5. สถานภาพ 
 1. โสด  2. แตง่งานและอยู่ร่วมกัน  3. แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน  
 4. อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน  5. หม้าย  6. หย่าร้าง  

6. ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง) 
 1. ไม่มี  2. มี จำนวน 1 คน  3. มี จำนวน 2 คน  
 4. มี จำนวน 3-4 คน  5. มี จำนวนต้ังแต ่5 คนขึน้ไป  

7. สถานภาพการจ้างงาน  
 1. ข้าราชการ  2. พนักงานราชการ  3. พนักงานกระทรวง  
 4. ลูกจ้างประจำ  5. ลูกจ้างช่ัวคราว 

8. ท่านปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งใด  
 1. ระดับปฏิบัติงาน  2. ระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน  3. ระดับผู้บริหารองค์กร  

9. งานที่ท่านทำเป็นงานลักษณะใด  
 1. งานด้านบริหาร  2. งานด้านการบริการ  3. งานด้านวิชาการ  4. งานด้านสนับสนุน  

10. สายงานทีท่่านทำเป็นสายงานใด  
 1. สายวิชาชีพ  2. สายวิชาชีพ (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)  3. สายสนับสนุน  4. สายสนับสนุนวชิาชีพ  
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11. ท่านทำงานเป็นกะ ทำงานเป็นรอบ หรือเข้าเวรหรือไม่  
 1. ไม่ใช่  2. ทำงานเป็นกะ ทำงานเป็นรอบ หรือเข้าเวร  

12. ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรจนถงึปัจจุบัน  
 1. ไม่ถึงปี  2. ระหว่าง 1-2 ปี  3. ระหว่าง 3-5 ปี  4. ระหว่าง 6-9 ปี  5. 10 ปขีึ้นไป  

13. ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ท่านเคยย้ายงาน หรือเปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง  
 1. ไม่เคยลาออกย้ายเปลี่ยนงาน  2. 1-3 ครั้ง  3. 4-6 ครั้ง  4. 7-9 ครัง้  5. 10 ครั้งขึ้นไป  

14. ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าใด (รายได้+เงินเดือน+ค่าตอบแทนอื่นๆ)  
 1. น้อยกว่า 10,000 บาท  2. 10,001-20,000 บาท  3. 20,001-30,000 บาท  
 4. 30,001-40,000 บาท  5. 40,001-50,000 บาท  6. 50,001-100,000 บาท  
 7. มากกว่า 100,000 บาท 

 
ส่วนที่ 2 สมดลุชีวิตการทำงาน (Work Life Balance) 
1. ท่านรู้สึกว่าโดยเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์ท่านทำงานกี่วัน  

 1. ทำงาน 1-2 วัน  2. ทำงาน 3-4 วัน  3. ทำงาน 5 วัน  4. ทำงาน 6 วัน  5. ทำงาน 7 วัน (ทุกวัน)  
2. ท่านรู้สึกว่าโดยเฉลี่ยท่านทำงานวันละก่ีชั่วโมง  

 1. น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  2. 6-8 ชั่วโมง  3. 9-10 ชั่วโมง  4. 11-12 ชั่วโมง  5. มากกว่า 12 ชัว่โมง  
3. ท่านรู้สึกว่าได้พักผ่อนโดยเฉลี่ย วันละกี่ชั่วโมง (ไม่รวมการนอนหลับตอนกลางคืน)  

 1. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  2. 1-2 ชั่วโมง  3. 3-5 ชั่วโมง  4. 6-7 ชั่วโมง  5. 8 ชั่วโมง  
4. หน่วยงานของท่าน มีความยืดหยุ่น ในการทำงานหรือไม่ เช่น ความยืดหยุ่นในการทำงานนอกสถานที่ ไม่ต้องเข้า-
ออกงานตามเวลาที่กำหนด ฯลฯ  

 1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
5. ท่านทำงานตรงตามวุฒิการศึกษาหรือไม่  

 1. ไม่ตรงตามวุฒิ/น้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
 

ส่วนที่ 3 ความสุขของบุคลากร (Happy) 
สุขภาพกายดี (Happy Body) 
1. ปกติท่านทานอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน  

 1. ไม่ทาน  2. ทานแต่ไม่บ่อย (1-2 วัน)  3. ทานเปน็บางครั้ง (3-4 วัน)  4. ทานเป็นประจำ (5-6 วัน)  
 5. ทานทกุวนั  

2. ปัจจุบันท่านออกกำลงักาย โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน  
 1. ไม่ได้ออกกำลังกาย  2. น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์  3. จำนวน 3 วันต่อสัปดาห์  4. มากกว่า  

3 วันต่อสัปดาห์  5. ทุกวนั  
3. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น หรือไม่  

 1. สูบเป็นประจำ  2. สูบบ่อยครั้ง  3. สูบนานๆ ครั้ง  4. ไม่สูบแต่เคยสูบ  5. ไม่เคยสูบเลย  
4. ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพื้นบ้านหรือไม่  

 1. ดื่มเกือบทุกวัน/ทุกสัปดาห์  2. ดื่มเกือบทุกเดือน  3. ดื่มปีละ 1-2 ครั้ง  4. ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม  
 5. ไม่เคยดื่มเลย  

5. ท่านมีความพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่  
 1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด  2. พอใจน้อย  3. พอใจปานกลาง  4. พอใจมาก  
 5. พอใจมากที่สุด 

 



59 
 

ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
1. ท่านรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่  

 1. ไม่พอ/น้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
2. ใน 1 สัปดาห์ท่านทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ หรือไม่  

 1. ไม่ได้ทำ/น้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
3. ท่านมีความเครียด เช่น เครียดจากการทำงาน เรื่องครอบครัว หรือเรื่องอื่นๆ บ้างหรือไม่  

 1. เครียดมากที่สุด  2. เครียดมาก  3. เครียดปานกลาง  4. เครียดน้อย  5. ไม่เครยีดเลย  
4. ท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่  

 1. ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเลย  2. เป็นไปตามที่คาดหวังเล็กน้อย  3. เป็นไปตามที่คาดหวังปานกลาง 
 4. เป็นไปตามที่คาดหวังมาก   5. เป็นไปตามที่คาดหวังมากที่สุด  

5. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้หรือไม่  
 1. ไม่สามารถจัดการได้เลย  2. จัดการได้น้อยมาก  3. จัดการได้ปานกลาง  4. จัดการได้มาก  
 5. จัดการได้มากที่สุด 

น้ำใจดี (Happy Heart) 
1. ท่านรู้สึกเอือ้อาทร หรือห่วงใยคนรอบข้างหรือไม่  

 1. ไม่รู้สึกเลย/น้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากทีสุ่ด  
2. ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่  

 1. ไม่เคย/แทบจะไม่เคยช่วย  2. นานๆ ครั้ง  3. ช่วยบ้างบางครั้ง  4. ช่วยแทบทกุครั้ง  5. ช่วยทุกครั้ง  
3. ท่านเต็มใจและยินดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือไม่  

 1. ไม่เต็มใจ/เต็มใจน้อยที่สุด  2. นอ้ย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
4. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ ฯลฯ  

 1. ไม่เข้ารว่ม/เข้าร่วมน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
5. ท่านไดท้ำกจิกรรมทีส่ามารถทำได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม เชน่ การคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก ฯลฯ  

 1. ไม่ทำ/ทำน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
จิตวิญญาณด ี(Happy Soul) 
1. ท่านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือให้ทานหรือไม่  

 1. ไม่ทำ/ทำน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
2. ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบหรือไม่  

 1. ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด  2. นอ้ย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
3. ท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจรงิใจต่อผู้ที่สำนักผิดหรอืไม่  

 1. ไม่ยอมรับ/ยกโทษน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
4. ท่านยอมรบัและขอโทษในความผิดที่ทำ หรือมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่  

 1. ไม่ยอมรับ/ขอโทษน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
5. ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือท่านหรือไม่  

 1. ไม่ตอบแทน/ตอบแทนน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
ครอบครัวดี (Happy Family) 
1. ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่  

 1. ไม่เพียงพอ  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
2. ท่านทำกิจกรรมร่วมกันกบัคนในครอบครัว เช่น ออกกำลังกาย ทำบุญ ซื้อของ ฯลฯ หรือไม่  

 1. ไม่ทำ/ทำน้อยที่สุด  2. น้อย  3.ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
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3. ท่านมีความสุขกับครอบครวัของท่านหรือไม่  
 1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 

สังคมดี (Happy Society) 
1. เพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ที่ดีต่อท่านหรือไม่  

 1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
2. ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรหรือไม่  

 1. ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
3. ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการทำงานหรือไม่  

 1. ไม่รู้สึก/ปฏิบัติน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากทีสุ่ด  
4. เมื่อท่านมีปญัหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในองค์กรหรอืไม่  

 1. ไม่ได้/มนี้อยทีสุ่ด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
5. ท่านรู้สึกว่าสังคมขององค์กรทุกวันนี้ มีความสงบสุขหรอืไม่  

 1. ไม่มี/ มนี้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
6. โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตในสังคมขององค์กรอย่างมีความสุขหรือไม่  

 1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
1. ท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือไม ่ 

 1. ไม่สนใจ/สนใจน้อยทีสุ่ด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากทีสุ่ด  
2. ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตหรือไม่  

 1. ไม่สนใจ/สนใจน้อยทีสุ่ด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากทีสุ่ด  
3. ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม ศึกษาต่อ หรือดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองหรอืไม่  

 1. ไม่มีโอกาส/มีโอกาสน้อยที่สุด  2. มีโอกาสน้อย  3. มีโอกาสปานกลาง  4. มีโอกาสมาก  
 5. มีโอกาสมากที่สุด 

สุขภาพการเงนิดี (Happy Money) 
1. ท่านรู้สึกว่าการผ่อนชำระหน้ีสินต่าง ๆ ในปัจจุบันเป็นภาระหรือไม่  

 1. เป็นภาระหนักที่สุด  2. เป็นภาระหนักมาก  3. เป็นภาระปานกลาง  4. เป็นภาระน้อย  
 5. ไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนชำระ/ไม่มีหนี้สิน  

2. ท่านผ่อนชำระหน้ีตามกำหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่  
 1. ไม่ตรงเวลาทุกครั้ง  2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง  3. ตรงเวลาบ้างบางครั้ง  4. ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง 
 5. ตรงเวลาทุกครั้ง/ไม่ได้ผ่อนชำระ/ไม่มีหนี้สิน 

3. ท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนหรือไม่  
 1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด  2. มี/เก็บออมเพียงเล็กน้อย  3. มี/เก็บออมปานกลาง  4. มี/เก็บออมมาก  
 5. มี/เก็บออมมากที่สุด  

4. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รบัในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายในแต่ละเดือน  
 1. รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก  2. รายจ่ายเกินกว่าเล็กน้อย  3. รายจ่ายพอ ๆ กับรายได้  
 4. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้  5. รายจา่ยน้อยกว่ารายได้มาก 

การงานด ี(Happy Work Life) 
1. งานของท่านมีความท้าทายและส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ หรอืไม่  

 1. ไม่มี/ มนี้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
2. งานของท่าน มีความชัดเจนของโอกาสในการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่หรือไม่  

 1. ไม่มี/ มนี้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
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3. งานของท่านในขณะนี้มีความมั่นคงหรือไม่  
 1. ไม่มั่นคง/มั่นคงน้อยทีสุ่ด  2. มั่นคงน้อย  3. มั่นคงปานกลาง  4. มั่นคงยาก  5. มั่นคงมากที่สุด  

4. ในการทำงานท่านสามารถแสดงความคดิเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับผู้บริหาร/หัวหน้างานหรือไม่  
 1. ไม่มีส่วนร่วม/มีนอ้ยทีสุ่ด  2. มีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย  3. มีส่วนร่วมปานกลาง  4. มีส่วนร่วมมาก  
 5. มีส่วนรว่มมากที่สุด  

5. ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/ พรบ.ข้าราชการ 2551/ พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ 
2547 และกฎหมายอื่น ๆ จากองค์กรของท่านหรือไม่  

 1. ไม่ได้เลย/ได้รับน้อยที่สุด  2. ได้รับเล็กน้อย  3. ได้รับพอสมควร  4. ได้รับมาก  5. ได้รับมากที่สุด 
6. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือปรับขึ้นเงินเดือนที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่  

 1. ไม่เหมาะสม/เหมาะสมน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
7. ความถูกต้องของการจา่ยค่าตอบแทน หรือค่าล่วงเวลาที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร  

 1. ไม่ถูกตอ้งทุกครั้ง  2. ไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง  3. ถูกต้องบางเป็นบางครั้ง  4. ถูกต้องเกือบทุกครั้ง 
 5. ถูกต้องทุกครั้ง  

8. ความตรงเวลาของการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าล่วงเวลาที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร  
 1. ไม่ตรงเวลาทกุครั้ง  2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง  3. ตรงเวลาบ้างเป็นบางครั้ง  4. ตรงเวลาเกือบทกุครั้ง  
 5. ตรวจเวลาทุกครั้ง  

9. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำงาน เช่น การถูกฟ้องร้อง การได้รับอันตราย  
จากการทำงาน ฯลฯ  

 1. ไม่คุ้มค่า/คุ้มค่าน้อยทีสุ่ด  2. คุม้ค่าน้อย  3. คุม้ค่าปานกลาง  4. คุม้ค่ามาก  5. คุม้ค่ามากทีสุ่ด 
10. ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กรหรือไม่  

 1. ไม่ได้รับ/ได้รับน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากทีสุ่ด  
11. ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กรหรือไม่  

 1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยทีสุ่ด  2. พอใจน้อย  3. พอใจปานกลาง  4. พอใจมาก  5. พอใจมากที่สุด  
12. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่  

 1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยทีสุ่ด  2. พอใจนอ้ย  3. พอใจปานกลาง  4. พอใจมาก  5. พอใจมากที่สุด  
13. โดยรวมแล้วที่ทำงานของท่านให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมหรือไม่  

 1. ไม่ให้/ให้น้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
14. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ทำงานของท่านเหมือนพี่เหมอืนน้องหรือไม่  

 1. ไม่เหมือน/เหมือนน้อยที่สุด  2. นอ้ย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
15. ท่านสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานในที่ทำงานหรือไม่  

 1. ไม่สื่อสารเลย/สื่อสารน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
16 โดยรวมแล้วในที่ทำงานของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทำงานระหว่างกันหรือไม่  

 1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
17. โดยรวมแล้วท่านทำงานอย่าง “มีความสุข” หรือไม่  

 1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
 
ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 
1. ท่านจะแนะนำญาติ เพื่อน หรือคนรู้จักมาทำงานที่องค์กรของท่านหรือไม่  

 1. ไม่/แนะนำน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากทีสุ่ด  
2. หากมีใครกล่าวถึงองค์กรในทางที่ไม่เหมาะสม ท่านจะปกป้ององค์กรของท่านหรือไม่  

 1. ไม่/ปกป้องน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากทีสุ่ด  
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3. ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรขององค์กรที่ได้ทำงานในองค์กรนี้หรือไม่  
 1. ไม่ภาคภูมิใจ/ภูมิใจน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  

4. ขณะที่ทำงานอยู่ในองค์กรน้ี หากท่านมโีอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะทำงานต่อหรือว่า
ลาออก  

 1. ลาออกแน่นอน  2. อาจจะลาออก  3. น่าจะลาออก  4. ไม่ลาออก  5. ไม่ลาออกแน่นอน  
5. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือองค์กรอื่นชวน หรือติดต่อไปทำงาน ท่านพร้อมที่จะไปหรือไม่  

 1. ไปแน่นอน/ไปทันที  2. คิดว่าจะไป  3. ไม่แน่ใจ  4. ไม่ไป  5. ไมไ่ปแน่นอน 
6. ท่านรู้สึกเปน็เจ้าของงานร่วมขององค์กรที่ท่านทำงานในปัจจุบันหรือไม่  

 1. ไม่/ทุ่มเทน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
7. ท่านทุ่มเททำงานเพื่อประโยชน์ขององค์การของท่านหรือไม่  

 1. ไม่/ทุ่มเทน้อยที่สุด  2. น้อย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
8. ท่านเป็นคน คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่านหรือไม่  

 1. ไม่/นอ้ยที่สุด  2. นอ้ย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด  
9. ในแตล่ะวัน ท่านทำงานอย่างมีเป้าหมาย หรือไม่  

 1. ไม่/น้อยที่สุด  2. นอ้ย  3. ปานกลาง  4. มาก  5. มากที่สุด 
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