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วิจัยในชั้นเรียน เรื่องปจจัยสวนบุคคล ความสุขในการทํางาน และ ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร :
กรณีศึกษาสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
…………………………………………………………………………………..
นิตยา พันธุเวทย , ปยนุช จันทรอักษร และจริยา สงเสียง
กลุมพัฒนาองคกร สํานักโรคไมติดตอ
การบริหารองค กรยุ คใหม ตองบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ในชวงเวลาที่เหมาะสม ทั้งคน เงิน
วัส ดุ อุ ป กรณ รวมถึ งการใช เทคโนโลยี ซึ่ งการบริหารจั ด การทรัพ ยากรที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ดก็ คือ “คน” เพราะคนเปน ผู ใช
ทรัพ ยากรอื่น ๆ ในองคก ร ดังนั้นบุ คลากรในองคกร ถือไดวาเป นกลไกหลัก สํ าคัญ ของการขับ เคลื่อ นงานเพื่ อใหเกิด
ความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวขององคกร องคกรสมัยใหมจึงควรธํารงรักษา และดูแลใหบุคลากร
ในองคกรรวมมือ รวมใจ สามัคคี และมีความสุขในการทํางาน
ความสําคัญกับการธํารงรักษาบุคลากร ใหอยูในองคกรใหนาน สวนหนึ่ งมาจากการมีความสุขในการทํางาน
และรูสึกผูกพันตอองคกร หากบุคลากรในองคกรมีความสุขและความผูกพันที่ดีตอองคกรแลว ก็จะมีความมุงมั่น ตั้งใจ
ทุมเท อุทิศตนเพื่อองคกร ทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ เพื่อใหองคกรประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย แตหาก
บุคลากรทํ างานดวยการไมมีความสุขในการทํางาน และไม รูสึกผูกพันตอองคกร บุคคลากรก็จะทํางานโดยขาดความ
กระตือรือรน เฉื่อยชา ขาดงานเปนประจํา ตลอดจนหาที่ทํางานใหม
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อ ง ปจจัยสวนบุคคล ระดับ ความสุ ขในการทํ างาน และความผูกพั นของบุคลากรตอ
องคกร เพื่อนําปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรตอองคกรมาใชในการวางแผนดําเนินเพื่อใหบุคลากรมี
ความสุขในการทํางานและมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค เพื่อศึกษา
1. ระดับความสุขในการทํางานและความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
2. ความสัมพันธระหวางความสุขในการทํางานกับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
3. ความสุขในการทํางานที่สามารถทํานายความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ความสุขในการทํางานของบุคลากรในองคกร
1. สุขภาพกายดี 6. สังคมดี
2. ผอนคลายดี 7. ใฝรดู ี
3. น้ําใจดี
8. การเงินดี
4. จิตวิญญาณดี 9. การงานดี
5. ครอบครัวดี

ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
1. การกลาวถึงองคกร
2. การอยูกับองคกร
3. ความภูมิใจตอองคกร

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
สมมติฐานที่ 2 องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งของความสุขในการทํางาน สามารถทํานายความผูกพันของ
บุคลากรตอองคกร
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กลุมตัวอยาง เปนบุคลากรของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค เครื่องมือที่ใชเปนแบบสํารวจคุณภาพชีวิต
ความสุ ข และความผู กพั น ในองค ก รของคนทํ า งานในประเทศไทย (HAPPINOMETER) (ที่ มา : สํานั กนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได จัดทําเครื่องมือสํารวจความสุขดวยตนเอง (Happinometer)
ผานระบบออนไลน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 18 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560 สถิติท่ใี ช ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ
สัมประสิทธิ์สัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correration Coefficient ) และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางเปนบุคลากรของสํานักโรคไมติดตอ โดยมีจํานวนผูต อบแบบสอบถาม 75 คน จากบุคลากรทั้งหมด
85 คน (ข อ มู ล ป งบประมาณ พ.ศ.2560) คิ ดเป นรอ ยละ 88.24 ส วนใหญ เป น เพศหญิ ง รอ ยละ 78.7 อายุ อยู ใน
Generation Y (20 - 37 ป ) รอ ยละ 48.0 ระยะเวลาทํา งาน 10 ป ขึ้น ไป รอ ยละ 38.7 ตํา แหน งระดับ ปฏิ บั ติงาน
รอยละ 66.7 และ ระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 49.3 และพบวา บุคลากรมีความผูกพันองคกรโดยรวมอยูในระดับ
มีความผูกพัน ( X = 63) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความผูกพันจากมากไปนอย ดังนี้ ความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกรดานภูมิใจองคกร ( X = 70.7) ดานกลาวถึงองคกร ( X = 60.2 ) และดานอยูกับองคกร ( X =
58.2) ตามลําดับ สําหรับความสุขในการทํางานของบุคลากรในองคกร พบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานโดยรวม
อยูในระดับมีความสุข ( X = 62.63) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความสุขเรียงตามลําดับจากมากไป
นอย 3 ลําดับ แรก ดังนี้ ความสุขในการทํางานดา นจิตวิญญาณดี (HAPPY Soul) ( X =70.47) ใฝรูดี (HAPPY Brain)
( X = 66.22) และน้ําใจดี (HAPPY Heart) ( X =66.20) ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 คาเฉลี่ยระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรโดยรวมและรายดาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับ ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร พบวา
ความสุขในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .001
(r =.507, p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความสุขในการทํางานกับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
ความสุขในการทํางาน
ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
1.สุขภาพกายดี : HAPPY Body
.204 (.080)
2.ผอนคลายดี : HAPPY Relax
.190 (.103)
3.น้ําใจดี : HAPPY Heart
.189 (.105 )
4.จิตวิญญาณดี : HAPPY Soul
.247* (.032)
5.ครอบครัวดี : HAPPY Family
.243* (.035)
6.สังคมดี : HAPPY Society
.401*** (.000)
7.ใฝรูดี : HAPPY Brain
.342** (.003)
8.การเงินดี : HAPPY Money
.381** (.001)
9.การงานดี : HAPPY Work-Life
.770*** (.000)
ความสุขในการทํางานโดยรวม
.507*** (.000)
หมายเหตุ : คาใน ( ) คือ คา p-value , *p<.05 , **p<.01 , ***p<.001
สมมติฐานที่ 2 องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งของความสุขในการทํางาน สามารถทํานายความผูกพันของ
บุคลากรตอองคกร ผลการวิเคราะหขอมูลโดยการถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน พบวา ตัวแปรลําดับแรกที่เขาสูสมการ
ถดถอย คือ HAPPY Work-Life โดยตัวแปรนี้มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรเรื่องความผูกพันของบุคลากร
ตอองคกร ไดรอยละ 59.3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรที่เขาสูสมการถดถอยเปนลําดับที่สอง คือ
HAPPY Money โดยตัวแปรนี้มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อรวมตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปรเขาดวยกัน ปรากฏวา
สามารถอธิบายความผันแปรเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอองคกรได รอยละ 61.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวแปรความสุขในการทํางานที่มีประสิทธิภาพในการทํานายความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
ลําดับ
ตัวแปร
R
R2
R2
Std.Error of
F
Sig F
Change the Estimate
(p-value)
1
HAPPY Work-Life
.770 .593
.593
9.0121
106.363
.000
2
HAPPY Money
.784 .614
.021
8.8319
57.379
.000
ทั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหเพิ่มเติม เรื่องสถานภาพการจางงานที่ตางกัน ในตําแหนงขาราชการและพนักงานราชการ
พบรายละเอียด ดังนี้
1) ประเภทขาราชการ พบวา ตัวแปรที่เขาสูสมการถดถอยมีตัวแปรเดียว คือ HAPPY Work-Life โดยตัวแปร
นี้มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ไดรอยละ 70.1 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 3
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2) ประเภทพนักงานราชการ พบวา ตัวแปรลําดับแรกที่เขาสูสมการถดถอย คือ HAPPY Work-Life โดยตัว
แปรนี้มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ไดรอยละ 34.8
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่เขาสูสมการถดถอยเปนลําดับที่สอง คือ HAPPY Money
โดยตัวแปรนี้มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอองคกร เพิ่มขึ้น
รอยละ 13.2 ที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และตัวแปรที่เขาสูสมการถดถอยเปนลําดับที่สาม คือ
HAPPY Soul โดยตัวแปรนี้มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอ
องคกร เพิ่มขึ้นรอยละ 14.6 และเมื่อรวมตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรเขาดวยกัน ปรากฏวาสามารถอธิบาย
ความผันแปรเรื่องความผูกพันของบุคลากรตอองคกรได รอยละ 62.6 ที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ตัวแปรความสุขในการทํางานที่มีประสิทธิภาพในการทํานายความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (ประเภทขาราชการ)
2
2
ลําดับ
ตัวแปร
R
Std.Error of
F
Sig F
R
R
(p-value)
Change the Estimate
1

HAPPY Work-Life

.837

.701

.701

8.8183

79.675

.000

ตารางที่ 4 ตัวแปรความสุขในการทํางานที่มีประสิทธิภาพในการทํานายความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (ประเภทพนักงานราชการ)
2
2
ลําดับ
ตัวแปร
R
Std.Error of
F
Sig F
R
R
(p-value)
Change the Estimate
1

HAPPY Work-Life

.590

.348

.348

9.7393

12.818

.002

2

HAPPY Money

.693

.480

.132

8.8883

10.603

.001

3

HAPPY Soul

.791

.626

.146

7.7031

12.285

.000

ขอเสนอแนะ
แตละองคกรควรวิเคราะหหาปจจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันของบุคลากรในองคกร และนําปจจัยที่สัมพันธ และ
สามารถทํานายความผูกพันของบุคลากรตอองคกร มาใชในการวางแผนพัฒนาความผูกพันของบุคลากรในองคกร โดย
วางแผนดําเนินกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงในแตละกลุมเนื่องจากมีปจจัยที่มีความสัมพันธแตกตางกัน รูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมจึงแตกตางกันออกไป

